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תמוז תש פ  -ניסן תשפ א

שני ענינים נאמרו כאן' ,הלכות'
ו'בכל יום' ,ונקטו 'הלכות'
בלשון 'הליכות' ,ללמדנו
שכאשר אדם לומד הלכות,
מלבד מצוות תלמוד תורה,
הרי הוא לומד כיצד לנהל את
הליכותיו ואורחות חייו עפ"י
ההלכה וכפי רצון הבורא ית',
וע"כ בלימוד זה מובטח לו
שהוא בן עולם הבא.

'בכל יום' היא מעלת הקביעות ,וגם היא מעלה מיוחדת מלבד מצוות
לימוד תורה .הלומד בקביעות ,יום אחר יום ,דף ועוד דף ,הרי הוא נקשר
ללימודו בעבותות של זהב ,בקשר של קיימא בל ינותק .ועוד זאת ,קונה
בנפשו קניני נצח ,להסיר מעליו כל עול ולהשתעבד לתלמודו.
תכניות 'דרשו' על כל גווניהן ,מקיפים ענפי מקצועות תורה רבים' ,דף
היומי בבלי' ו'דף היומי בהלכה'' ,קנין משניות' ו'קנין חכמה'' ,קנין ש"ס'
ו'קנין הלכה' ,והן נוסדו בברכתם ,בעידודם ובהכוונתם של מרנן ורבנן
גדולי התורה והיראה זיע"א ולהבל"ח שליט"א.
בהצטרפותך לאחת התכניות ,הנך מצטרף לכח הרבים וזכות הרבים שכבר
לומדים ,הוגים ומתעלים ,וזוכים לסייעתא דשמיא מרובה בלימודם.

'הלומד תורה ואינו חוזר דומה למי שזורע ואינו קוצר' ,המבחנים הנערכים
מידי חודש בחודשו על הנלמד בתכניות דרשו השונות ,מסייעים ביד
הלומד לזכור את תלמודו ,הן ע"י שינון וחזרה ,והן ע"י הכתיבה המסכמת,
ובזכותם יהא תלמודם חרוט על לוח לבם ימים רבים.
בלוח שלפנינו מוגשים לפני הלומד כשולחן ערוך ,סדרי הלימוד שבכל
יום ויום ,בעזרתו יוכל כל חפץ לעקוב אחר הספקו ,ולקיים בהצלחה את
הקבלה שקיבל על עצמו בל"נ.
ברוכים הנמצאים וברוכים הבאים ללגיונו של מלך ,לומדי 'דרשו',
השוקדים על תלמודם בעוז ותעצומות ,תראו ברכה בעמלכם וימלא ה'
כל משאלות לבכם לטובה.

שיעורים חדשים
מאות שיעורים נפתחו ב‘דף היומי בהלכה‘

גם אתה יכול
התקשרו אלינו ונסייע לכם
למעוניינים להקים שיעור חדש
ב‘דף היומי בהלכה‘  -ב‘משנה ברורה‘:

02 -5609000

 ,חבורות ,
דרשו בכולל
גם אתם מוזמנים לפתוח מוקד של לימוד ומבחן אצלכם בכולל
במסגרת חבורות ‘דרשו בכולל‘  -ללימוד ‘דף היומי בהלכה‘
להקמת מקום מבחן חודשי בכולל:
הרב יהודה זונדל וולס054-8439330 :
כוללים וישיבות מהקהילות החסידיות
הרב יעקב סירוטה052-7133067 :

חבורות
חבורות
,
,
דרשו בישיבות
מאות מקומות לימוד ומבחן מתקיימים בישיבות הקדושות
במסגרת חבורות ‘דרשו בישיבות‘
להקמת מקום מבחן חודשי בישיבות:
הרב גרשון קרויזר052-7622501 :

דף הכולל

בתכנית זו לומדים דף ליום רק בימים בהם לומדים בכוללים
ובעזרת השם זוכים לסיים את הש''ס,
לברור מקומות מבחן של 'דף הכולל'
יש ליצור קשר עם המשרד 02-5609000
לפתיחת חבורה של 'דף הכולל' יש לפנות:
לרב אהרן אתרוג 053-3131919
לשמיעת שיעורי 'דף הכולל'
 077-2222666 ,*4992שלוחה 6

24
שעות
ביממה

,
,
קול הדף היומי בהלכה
שיעורי ה‘דף היומי בהלכה‘ בטלפון בעברית ,אידיש ,אנגלית
ישראל :קו ‘דרשו‘ *4992 ,077-2222666
וכן במערכת ‘קול הלשון‘ 03-6171110
ארה‘‘ב :אנגלית  718-9066449אידיש 718-9066469
צרפת017-2761726 :

השיעורים
מערך
,,
,,
של דרשו
של
דרשו

למידע על שיעורים בארץ באזור מגוריך
ניתן לפנות למוקד ‘דרשו‘:

02-5609000

,

מבחני

,

הדף היומי בהלכה

‘דרשו‘ מקיים מבחנים מידי חודש במסגרת ה‘דף היומי בהלכה‘
בלמעלה מחמש מאות מוקדי מבחנים בארץ ובעולם
אחד מהם בודאי קרוב לאזור מגוריך

הצטרף עכשיו
* המבחנים במילגה בהתאם לכללים

קו מידע חדשות ,דרשו ,
כל מה שקורה ומתחדש ב‘דרשו‘
שיעורים ב‘דף היומי בבלי‘
שיעורים ב‘דף היומי בהלכה‘
שיעורים ב‘דף הכולל‘
תוכנית ‘הפותח בכל יום‘
תוכנית ‘לקראת שבת‘
מידע ,חדשות ועוד ועוד...

077-2222666 *4992

בשורה טובה ללומדי ‘המשנה ברורה‘ צורבא מרבנן
וכל קהלא קדישא ,שוחרי ודורשי לימוד ההלכה,
הננו להודיעכם על קיומם מידי יום של שיעורי ה‘דף
היומי בהלכה‘ בספר ‘משנה ברורה‘ ,הלימוד הוא
כעמוד ליום דהיינו כ 10-דפי ‘משנה ברורה‘ מדי חודש.
למידע על שיעור המתקיים באזור מגורך ,ניתן לפנות למוקד
‘דרשו‘ 02-5609000

 ,טבלת לימוד לתכנית ,
הדף היומי בהלכה
א' תמוז
ב' תמוז
ג' תמוז
ד' תמוז
ה' תמוז

מתחילת סימן תצ''ג עד סעיף ג'
מסעיף ג' עד תחילת סימן תצ''ד
מתחילת סימן תצ''ד עד סעיף ב'
חזרה מסימן ת''צ סעיף ו'
עד סימן תצ''ד סעיף ב'

בבלי
מוסר  -שמירת הלשון
שמירת הלשון חלק ב' פרק כ''ח עד פרק כ''ט שבת קט
שבת קי
פרק כ''ט עד 'ועל הטענה'
שבת קיא
'ועל הטענה' עד 'ואם לא'
שבת קיב
'ואם לא' עד 'ובאמת'
שבת קיג
'ובאמת' עד הג''ה

כ"ט סיון  -ג' תמוז מסכת אבות פרק ה' משנה ד' עד פרק ה' משנה ו'

ירושלמי
יומא כב
יומא כג
יומא כד
יומא כה
יומא כו

דף הכולל
שבת לח
שבת לט
שבת מ

תמוז תש"פ

ו' תמוז מסימן תצ''ד סעיף ב' עד אמצע סעיף ג' ''ונוהגין''
ז' תמוז מאמצע סעיף ג' ''ונוהגין'' עד סימן תצ''ה סיום הלכות פסח ושבועות
ח' תמוז מתחילת סימן תצ''ה עד סעיף ב'
ט' תמוז מסעיף ב' עד אמצע סעיף ד' בהגה ''וכל מוקצה שאינו בעלי חיים''
י' תמוז מאמצע סעיף ד' בהגה ''וכל מוקצה'' עד תחילת סימן תצ''ו
י''א תמוז חזרה מסימן תצ''ד סעיף ב'
י''ב תמוז עד תחילת סימן תצ''ו
י''ג תמוז מתחילת סימן תצ''ו עד סעיף ג'
י''ד תמוז מסעיף ג' עד תחילת סימן תצ''ז
ט''ו תמוז מתחילת סימן תצ''ז עד סעיף ג'
ט''ז תמוז מסעיף ג' עד סעיף ו'
י''ז תמוז מסעיף ו' עד סעיף ח'
י''ח תמוז חזרה מתחילת סימן תצ''ו
י''ט תמוז עד סימן תצ''ז סעיף ח'
קנין חכמה:

מוסר  -שמירת הלשון
הג''ה עד סוף פרק כ''ט
פרק ל' עד 'והנה ידוע'
'והנה ידוע' עד 'ועתה נדבר אודות כח השמיעה'
'ועתה נדבר אודות כח השמיעה' עד 'ועתה נדבר אודות כח הדבור'
'ועתה נדבר אודות כח הדבור' עד 'ועל ידי'
'ועל ידי' עד 'ובדרך כלל'
'ובדרך כלל' עד 'ועל כולם'
'ועל כולם' עד סוף פרק ל'
חתימת הספר פרק א' עד 'ועל כן'
'ועל כן' עד 'ועתה נבוא'
'ועתה נבוא' עד 'עוד ידוע'
'עוד ידוע' עד 'ידוע מה'
'ידוע מה' עד 'כשמתפלל'
'כשמתפלל' עד 'ובפרט'

בבלי
שבת קיד
שבת קטו
שבת קטז
שבת קיז
שבת קיח
שבת קיט
שבת קכ
שבת קכא
שבת קכב
שבת קכג
שבת קכד
שבת קכה
שבת קכו
שבת קכז

ירושלמי
יומא כז
יומא כח
יומא כט
יומא ל
יומא לא
יומא לב
יומא לג
יומא לד
יומא לה
יומא לו
יומא לז
יומא לח
יומא לט
יומא מ

ו'  -י' תמוז פרק ה' משנה ו' עד פרק ה' משנה ט' י''ג  -י''ז תמוז פרק ה' משנה ט' עד פרק ה' משנה י"א
יום חמישי י' בתמוז מבחן 'דף היומי בהלכה' מס'  ,64מבחן 'דף הכולל מס'  ,5מבחן 'קנין חכמה' מס' )41(6
יום שישי י"א בתמוז מבחן 'דף היומי בהלכה' מס' ' ,64קנין תורה' מס'  ,6מבחן 'קנין חכמה' מס' )41(6

דף הכולל
שבת מא
שבת מב
שבת מג
שבת מד
שבת מה

שבת מו
שבת מז
שבת מח
שבת מט
שבת נ

קנין חכמה

תמוז  -אב תש"פ

דף הכולל
שבת מא
שבת מב
שבת מג
שבת מד
שבת מה

שבת מו
שבת מז
שבת מח
שבת מט
שבת נ

כ' תמוז
כ''א תמוז
כ''ב תמוז
כ''ג תמוז
כ''ד תמוז
כ''ה תמוז
כ''ו תמוז
כ''ז תמוז
כ''ח תמוז
כ''ט תמוז
א' אב
ב' אב
ג' אב
ד' אב

מסימן תצ''ז סעיף ח' עד סעיף י''ב
מסעיף י''ב עד סעיף ט''ז
מסעיף ט''ז עד תחילת סימן תצ''ח
מתחילת סימן תצ''ח עד סעיף ד'
מסעיף ד' עד סעיף ו'
חזרה מסימן תצ''ז סעיף ח'
עד סימן תצ''ח סעיף ו'
מסימן תצ''ח סעיף ו' עד סעיף ז'
מסעיף ז' עד סעיף ט'
מסעיף ט' עד סעיף י''א
מסעיף י''א עד סעיף י''ד
מסעיף י''ד עד סעיף ט''ז
חזרה מסימן תצ''ח סעיף ו'
עד סעיף ט''ז

אהבת חסד
הלשון,הלשון
שמירתשמירת
מוסר -מוסר -
'ובפרט' עד 'על כל'
'על כל' עד סוף פרק א'
פרק ב' עד פרק ג'
פרק ג' עד פרק ד'
פרק ד' (סוף ספר שמירת הלשון)
אהבת חסד הקדמה עד 'וראה עוד'
'וראה עוד' עד 'ולהיפך כמה גרוע'
'ולהפך כמה גרוע' עד 'על כן קמתי'
'על כן קמתי' עד סוף ההקדמה
פתיחה עד 'ועתה נעריך'
'ועתה נעריך' עד 'וידוע שהחסד'
'וידוע שהחסד' עד 'וכן בשביעי'
'וכן בשביעי' עד 'ואחר כך התבוננתי'
'ואחר כך התבוננתי' עד 'גם צריך לידע'

בבלי
שבת קכח
שבת קכט
שבת קל
שבת קלא
שבת קלב
שבת קלג
שבת קלד
שבת קלה
שבת קלו
שבת קלז
שבת קלח
שבת קלט
שבת קמ
שבת קמא

ירושלמי
יומא מא
יומא מב
סוכה א
סוכה ב
סוכה ג
סוכה ד
סוכה ה
סוכה ו
סוכה ז
סוכה ח
סוכה ט
סוכה י
סוכה יא
סוכה יב

דף הכולל
שבת נא
שבת נב
שבת נג
שבת נד
שבת נה

שבת
שבת
שבת
שבת
שבת

נו
נז
נח
נט
ס

קנין חכמה :כ'  -כ''ד תמוז פרק ה' משנה י"א עד פרק ה' משנה ט"ו כ''ז תמוז  -ב' אב פרק ה' משנה ט"ו עד פרק ו' [עם פירוש רש''י] משנה ב'

אב תש"פ

ה' אב
ו' אב
ז' אב
ח' אב
ט' אב
י' אב
י''א אב
י''ב אב
י''ג אב
י''ד אב
ט''ו אב
ט''ז אב
י''ז אב
י''ח אב

מסימן תצ''ח סעיף ט''ז עד סעיף י''ח
מסעיף י''ח עד סעיף י''ט
מסעיף י''ט עד סימן תצ''ט סעיף ג'
מסעיף ג' עד סעיף ה'
מסעיף ה' עד סימן ת''ק סעיף ב'
חזרה מסימן תצ''ח סעיף ט''ז
עד סימן ת''ק סעיף ב'
מסימן ת''ק סעיף ב' עד סעיף ד'
מסעיף ד' עד סעיף ו'
מסעיף ו' עד תחילת סימן תק''א
מתחילת סימן תק''א עד סעיף ד'
מסעיף ד' עד סעיף ז'
חזרה מסימן ת''ק סעיף ב'
עד סימן תק''א סעיף ז'

מוסר  -אהבת חסד
'גם צריך לידע' עד 'ולפעמים שהוא עובר'
'ולפעמים שהוא עובר' עד 'ואם חברו'
'ואם חברו' עד 'ועתה נבאר'
'ועתה נבאר' עד 'ואם הלוה הוא איש'
'ואם הלוה הוא איש' עד 'הרי שחשבנו'
'הרי שחשבנו' עד סוף הפתיחה
חלק א' פרק א' אות א' עד אות ג'
אות ג' עד אות ו'
אות ו' עד אות ט'
אות ט' עד אות י''ב
אות י''ב עד אות י''ג
אות י''ג עד סוף פרק א'
פרק ב' עד אות ג'
אות ג' עד סוף פרק ב'

בבלי
שבת קמב
שבת קמג
שבת קמד
שבת קמה
שבת קמו
שבת קמז
שבת קמח
שבת קמט
שבת קנ
שבת קנא
שבת קנב
שבת קנג
שבת קנד
שבת קנה

ירושלמי
סוכה יג
סוכה יד
סוכה טו
סוכה טז

דף הכולל
שבת סא
שבת סב
שבת סג

סוכה יז
סוכה יח
סוכה יט
סוכה כ
סוכה כא
סוכה כב
סוכה כג
סוכה כד
סוכה כה

קנין חכמה :ה'  -ט' אב פרק ו' [עם פירוש רש''י] משנה ב' עד פרק ו' [עם פירוש רש''י] משנה ז' י''ב  -ט''ז אב פרק ו' [עם פירוש רש''י] משנה ז' עד סוף הפרק
יום שלישי ז' באב מבחן 'דף היומי בהלכה' מס'  ,65מבחן 'דף הכולל' מס'  , 6מבחן 'קנין חכמה' מס' )42(7
יום שישי י"ז באב מבחן 'דף היומי בהלכה' מס' ' ,65קנין תורה' מס'  ,7מבחן 'קנין חכמה' מס' )42(7

קנין חכמה

דף הכולל
שבת סא
שבת סב
שבת סג

ד סוף הפרק

י''ט אב
כ' אב
כ''א אב
כ''ב אב
כ''ג אב
כ''ד אב
כ''ה אב
כ''ו אב
כ''ז אב
כ''ח אב
כ''ט אב
ל' אב
א' אלול
ב' אלול

מסימן תק''א סעיף ז' עד תחילת סימן תק''ב
מתחילת סימן תק''ב עד סעיף ג'
מסעיף ג' עד תחילת סימן תק''ג
מתחילת סימן תק''ג עד אמצע סעיף א' ''ודווקא קודם אכילה''
אמצע סעיף א' ''ודווקא קודם אכילה'' עד סימן תק''ד סעיף ג'
חזרה מסימן תק''א סעיף ז'
עד סימן תק''ד סעיף ג'
מסימן תק''ד סעיף ג' עד תחילת סימן תק''ה
מתחילת סימן תק''ה עד אמצע הסעיף הגה ''ואינו יהודי''
מאמצע הסעיף הגה ''ואינו יהודי'' עד תחילת סימן תק''ו
מתחילת סימן תק''ו עד סעיף ג'
מסעיף ג' עד אמצע סעיף ג' ''ומותר לאפות הפת''
חזרה מסימן תק''ד סעיף ג' עד סימן תק''ו
אמצע סעיף ג' ''ומותר לאפות הפת''

מוסר  -אהבת חסד
פרק ג' עד פרק ד'
פרק ד' עד אות ג'
אות ג' עד אות ה'
אות ה' עד פרק ה' אות ב'
אות ב' עד אות ד'
אות ד' עד אות ו'
אות ו' עד אות ח'
אות ח' עד פרק ו'
פרק ו' עד אות ג'
אות ג' עד אות ז'
אות ז' עד אות י'
אות י' עד פרק ז'
פרק ז' עד אות ב'
אות ב' עד אות ג'

קנין חכמה :י''ט  -כ''ג אב תומר דבורה הקדמה עד פרק א' מידה ז'

בבלי
שבת קנו
שבת קנז
עירובין ב
עירובין ג
עירובין ד
עירובין ה
עירובין ו
עירובין ז
עירובין ח
עירובין ט
עירובין י
עירובין יא
עירובין יב
עירובין יג

אב  -אלול תש"פ

ירושלמי דף הכולל
סוכה כו
תענית א
תענית ב
תענית ג
תענית ד
תענית ה
תענית ו
תענית ז
תענית ח
תענית ט
תענית י
תענית יא
תענית יב
תענית יג

כ''ו  -ל' אב פרק א' מידה ז' עד סוף פרק א'

אלול תש"פ

ג' אלול מסימן תק''ו אמצע סעיף ג' ''ומותר לאפות הפת'' עד סעיף ה'
ד' אלול מסעיף ה' עד תחילת סימן תק''ז
ה' אלול מתחילת סימן תק''ז עד סעיף ג'
ו' אלול מסעיף ג' עד אמצע סעיף ד' ''ודוקא בתנורים שלהם''
ז' אלול מאמצע סעיף ד' ''ודוקא בתנורים שלהם'' עד סעיף ה'
ח' אלול חזרה מסימן תק''ו אמצע סעיף ג' ''ומותר לאפות
ט' אלול הפת'' עד סימן תק''ז סעיף ה'
י' אלול מסימן תק''ז סעיף ה' עד סעיף ז'
י''א אלול מסעיף ז' עד תחילת סימן תק''ח
י''ב אלול מתחילת סימן תק''ח עד סימן תק''ט אמצע סעיף א' הגה ''ודוקא שיוכל''
י''ג אלול מאמצע סעיף א' הגה ''ודוקא שיוכל'' עד סעיף ג'
י''ד אלול מסעיף ג' עד סעיף ו'
ט''ו אלול חזרה מסימן תק''ז סעיף ה'
ט''ז אלול עד סימן תק''ט סעיף ו'
קנין חכמה:

ג'  -ז' אלול ארחות חיים פתיחה עד יום ו'

בבלי
מוסר  -אהבת חסד
עירובין יד
אות ג' עד אות ה'
עירובין טו
אות ה' עד אות ז'
עירובין טז
אות ז' עד אות ח'
עירובין יז
אות ח' עד פרק ח'
עירובין יח
פרק ח' עד אות ב'
עירובין יט
אות ב' עד אות ד'
עירובין כ
אות ד' עד אות ה'
אות ה' עד פתיחה לתשלומי שכר שכיר עירובין כא
פתיחה לתשלומי שכר שכיר עד 'והנה הפסוק' עירובין כב
עירובין כג
'והנה הפסוק' עד פרק ט'
עירובין כד
פרק ט' עד אות ג'
עירובין כה
אות ג' עד אות ו'
עירובין כו
אות ו' עד אות ח'
עירובין כז
אות ח' עד אות י'

ירושלמי
תענית יד
תענית טו
תענית טז
תענית יז
תענית יח
תענית יט
תענית כ
תענית כא
תענית כב
תענית כג
תענית כד
תענית כה
תענית כו
שקלים א

י'  -י''ד אלול יום ו' עד סוף הספר

יום חמישי י"ד באלול מבחן 'דף היומי בהלכה' מס'  ,66מבחן 'קנין חכמה' מס' )43(8
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דף הכולל
שבת סד
שבת סה
שבת סו
שבת סז
שבת סח

שבת סט
שבת ע
שבת עא
שבת עב
שבת עג

קנין חכמה

אלול תש"פ  -תשרי תשפ"א

דף הכולל
שבת סד
שבת סה
שבת סו
שבת סז
שבת סח

שבת סט
שבת ע
שבת עא
שבת עב
שבת עג

י''ז אלול
י''ח אלול
י''ט אלול
כ' אלול
כ''א אלול
כ''ב אלול
כ''ג אלול
כ''ד אלול
כ''ה אלול
כ''ו אלול
כ''ז אלול
כ''ח אלול
כ''ט אלול
א' תשרי

מסימן תק''ט סעיף ו' עד סימן תק''י סעיף ב'
מסעיף ב' עד סעיף ד'
מסעיף ד' עד סעיף ח'
מסעיף ח' עד סימן תקי''א סעיף ב'
מסעיף ב' עד אמצע סעיף ב' ''אבל במים שהוחמו מעריו''ט''
חזרה מסימן תק''ט סעיף ו' עד סימן תקי''א אמצע
סעיף ב' ''אבל במים שהוחמו מעריו''ט''
מסימן תקי''א אמצע סעיף ב' ''אבל במים'' עד סעיף ד'
מסעיף ד' עד תחילת סימן תקי''ב
מתחילת סימן תקי''ב עד אמצע סעיף א' ''אבל עבדו ושפחתו''
מאמצע סעיף א' ''אבל עבדו ושפחתו'' עד סעיף ג'
מסעיף ג' עד סימן תקי''ג סעיף ג'
חזרה מסימן תקי''א אמצע סעיף ב' ''אבל במים
שהוחמו מעריו''ט'' עד סימן תקי''ג סעיף ג'

מוסר  -אהבת חסד
אות י' עד אות י''ב
אות י''ב עד פרק י'
פרק י' עד אות ד'
אות ד' עד אות ו'
אות ו' עד אות ט'
אות ט' עד אות י''ג
אות י''ג עד חלק ב'
חלק ב' פרק א' עד 'ובזה נבין'
'ובזה נבין' עד 'בוא וראה'
'בוא וראה' עד פרק ב'
פרק ב' עד 'גם נוכל לאמור'
'גם נוכל לאמור' עד פרק ג'
פרק ג' עד 'והנה באמת'
'והנה באמת' עד פרק ד'

בבלי
עירובין כח
עירובין כט
עירובין ל
עירובין לא
עירובין לב
עירובין לג
עירובין לד
עירובין לה
עירובין לו
עירובין לז
עירובין לח
עירובין לט
עירובין מ
עירובין מא

ירושלמי
שקלים ב
שקלים ג
שקלים ד
שקלים ה
שקלים ו
שקלים ז
שקלים ח
שקלים ט
שקלים י
שקלים יא
שקלים יב
שקלים יג
שקלים יד
שקלים טו

קנין חכמה :י''ז  -כ''א אלול ארחות צדיקים הקדמה עד 'וכל הדעות' כ''ד  -כ''ח אלול 'וכל הדעות' עד סוף ההקדמה
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דף הכולל
שבת עד
שבת עה
שבת עו
שבת עז
שבת עח

שבת עט
שבת פ
שבת פא
שבת פב
שבת פג

תשרי תשפ"א

מוסר  -אהבת חסד
פרק ד' עד 'וענין זה המאמר'
ב' תשרי מסימן תקי''ג סעיף ג' עד סעיף ו'
'וענין זה המאמר' עד 'ומעתה נבין'
ג' תשרי מסעיף ו' עד סעיף ח'
'ומעתה נבין' עד 'וכעין זה איתא'
ד' תשרי מסעיף ח' עד סימן תקי''ד סעיף ב'
'וכעין זה איתא' עד פרק ה'
ה' תשרי מסעיף ב' עד סעיף ג'
פרק ה' עד 'וגם מצוה זו'
ו' תשרי מסעיף ג' עד סעיף ד'
'וגם מצוה זו' עד 'ומי שרגיל'
ז' תשרי חזרה מסימן תקי''ג סעיף ג'
ח' תשרי עד סימן תקי''ד סעיף ד'
'ומי שרגיל' עד 'גם כל הברכות'
ו'
סעיף
עד
ט' תשרי מסימן תקי''ד סעיף ד'
'גם כל הברכות' עד פרק ו'
י' תשרי מסעיף ו' עד סעיף ח'
פרק ו' עד 'לענין כל הטוב'
י''א תשרי מסעיף ח' עד ההקדמה לסימן תקט''ו
'לענין כל הטוב' עד 'גם יתבונן האדם'
י''ב תשרי מההקדמה לסימן תקט''ו עד תחילת סימן תקט''ו 'גם יתבונן האדם' עד 'וכל זה שדברנו'
י''ג תשרי מתחילת סימן תקט''ו עד אמצע סעיף א' ''ובשני י"ט של גלויות'' 'וכל זה שדברנו' עד פרק ז'
י''ד תשרי חזרה מסימן תקי''ד סעיף ד' עד סימן תקט''ו פרק ז' עד 'וכן משמע'
ט''ו תשרי אמצע סעיף א' ''ובשני ימים טובים של גלויות'' 'וכן משמע' עד 'גם על ידי מניעת'

בבלי
עירובין מב
עירובין מג
עירובין מד
עירובין מה
עירובין מו
עירובין מז
עירובין מח
עירובין מט
עירובין נ
עירובין נא
עירובין נב
עירובין נג
עירובין נד
עירובין נה

ירושלמי דף הכולל
שקלים טז
שקלים יז שבת פד
שקלים יח שבת פה
שקלים יט שבת פו
שקלים כ שבת פז
שקלים כא
שקלים כב
שקלים כג
שקלים כד
שקלים כה
שקלים כו
שקלים כז
שקלים כח

קנין חכמה :ב'  -ו' תשרי שער הגאווה עד 'ודע שאנחנו מחוייבים' ט'  -י''ג תשרי 'ודע שאנחנו מחוייבים' עד סוף שער הגאווה

קנין חכמה

תשרי תשפ"א

דף הכולל
שבת פד
שבת פה
שבת פו
שבת פז

מוסר  -אהבת חסד
ט''ז תשרי מסימן תקט''ו אמצע סעיף א' ''ובשני י"ט של גלויות ' עד אמצע הסעיף ''אבל בשני ימים ' 'גם על ידי מניעת' עד 'ובאמת איתא'
י''ז תשרי מאמצע הסעיף ''אבל בשני ימים'' עד סעיף ב' 'ובאמת איתא' עד פרק ח'
פרק ח' עד 'ויש עוד אופן שני'
י''ח תשרי מסעיף ב' עד סעיף ד'
'ויש עוד אופן שני' עד 'ויש עוד אופן שלישי'
י''ט תשרי מסעיף ד' עד סעיף ה'
'ויש עוד אופן שלישי' עד פרק ט'
כ' תשרי מסעיף ה' עד סעיף ו'
פרק ט' עד 'ויש שמרפים עצמם'
כ''א תשרי חזרה מסימן תקט''ו אמצע סעיף א'
כ''ב תשרי ''ובשני ימים טובים של גלויות'' עד סעיף ו'
'ויש שמרפים עצמם' עד פרק י'
כ''ג תשרי מסימן תקט''ו סעיף ו' עד סעיף ט'
פרק י' עד 'ובדרך כלל'
כ''ד תשרי מסעיף ט' עד תחילת סימן תקט''ז
'ובדרך כלל' עד 'וגם זה גופא'
כ''ה תשרי מתחילת סימן תקט''ז עד תחילת סימן תקי''ז
'וגם זה גופא' עד 'ולפעמים מתגבר עליו'
כ''ו תשרי מתחילת סימן תקי''ז עד תחילת סימן תקי''ח
'ולפעמים מתגבר עליו' עד פרק י''א
כ''ז תשרי מתחילת סימן תקי''ח עד אמצע סעיף א' ''אבל אבנים'' פרק י''א עד 'ואמרו חז''ל'
'ואמרו חז''ל' עד 'עוד ידוע הוא'
כ''ח תשרי חזרה מסימן תקט''ו סעיף ו'
כ''ט תשרי עד סימן תקי''ח אמצע סעיף א' ''אבל אבנים'' 'עוד ידוע הוא' עד פרק י''ב

בבלי
עירובין נו
עירובין נז
עירובין נח
עירובין נט
עירובין ס
עירובין סא
עירובין סב
עירובין סג
עירובין סד
עירובין סה
עירובין סו
עירובין סז
עירובין סח
עירובין סט

ירושלמי דף הכולל
שקלים כט
שקלים ל
שקלים לא
שקלים לב
שקלים לג
מגילה א
מגילה ב
מגילה ג
מגילה ד
מגילה ה
מגילה ו
מגילה ז
מגילה ח
מגילה ט

קנין חכמה :ט''ז  -כ' תשרי שער הענוה עד 'הרבה ענפים טובים' כ''ג  -כ''ז תשרי 'הרבה ענפים טובים' עד שער הבושה 'יש מתבייש אם ימנע'
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תשרי  -חשון תשפ"א

ל' תשרי מסימן תקי''ח אמצע סעיף א' ''אבל אבנים'' עד סעיף ב'
א' חשון מסעיף ב' עד סעיף ד'
ב' חשון מסעיף ד' עד סעיף ז'
ג' חשון מסעיף ז' עד אמצע סעיף ח' הגה ''והוא הדין אם זרק''
ד' חשון מאמצע סעיף ח' הגה ''והוא הדין אם זרק'' עד תחילת סימן תקי''ט
ה' חשון חזרה מסימן תקי''ח אמצע סעיף א' ''אבל אבנים''
ו' חשון עד תחילת סימן תקי''ט
ז' חשון מתחילת סימן תקי''ט עד סעיף ב'
ח' חשון מסעיף ב' עד תחילת סימן תקכ''ב
ט' חשון מתחילת סימן תקכ''ב עד תחילת סימן תקכ''ד
י' חשון מתחילת סימן תקכ''ד עד תחילת סימן תקכ''ו
י''א חשון מתחילת סימן תקכ''ו עד סעיף ב'
י''ב חשון חזרה מתחילת סימן תקי''ט
י''ג חשון עד סימן תקכ''ו סעיף ב'

מוסר  -אהבת חסד
פרק י''ב עד 'ונוכל לראות'
'ונוכל לראות' עד 'וראה עוד'
'וראה עוד' עד פרק י''ג
פרק י''ג עד 'גם ידוע הוא'
'גם ידוע הוא' עד 'גם שעל ידי זה'
'גם שעל ידי זה' עד 'ואפילו אם על ידי'
'ואפילו אם על ידי' עד 'גם ידוע'
'גם ידוע' עד 'הנה הארכנו'
'הנה הארכנו' עד פרק י''ד
פרק י''ד עד 'וגם גלה לנו'
'וגם גלה לנו' עד 'ולא נשאר לנו'
'ולא נשאר לנו' עד 'ואם עזרו ה' '
'ואם עזרו ה' ' עד פרק ט''ו
פרק ט''ו עד 'והנה הארכתי הרבה'

בבלי
עירובין ע
עירובין עא
עירובין עב
עירובין עג
עירובין עד
עירובין עה
עירובין עו
עירובין עז
עירובין עח
עירובין עט
עירובין פ
עירובין פא
עירובין פב
עירובין פג

ירושלמי דף הכולל
מגילה י
מגילה יא שבת פח
מגילה יב שבת פט
מגילה יג שבת צ
מגילה יד שבת צא
מגילה טו
מגילה טז
מגילה יז שבת צב
מגילה יח שבת צג
מגילה יט שבת צד
מגילה כ שבת צה
מגילה כא שבת צו
מגילה כב
מגילה כג

קנין חכמה :ל' תשרי  -ד' חשון שער הבושה 'יש מתבייש אם ימנע' עד שער האהבה 'ויאהב רעיו' ז'  -י''א חשון שער האהבה 'ויאהב רעיו' עד 'וכיצד היא האהבה'
יום שני א' בחשון מבחן 'דף היומי בהלכה' מס'  ,67מבחן מסכם  ,11מבחן 'דף הכולל' מס'  ,7מבחן 'קנין חכמה' מס' 9

קנין חכמה

חשון תשפ"א

דף הכולל
שבת פח
שבת פט
שבת צ
שבת צא

שבת צב
שבת צג
שבת צד
שבת צה
שבת צו

היא האהבה'
ה' מס' 9

י''ד חשון
ט''ו חשון
ט''ז חשון
י''ז חשון
י''ח חשון
י''ט חשון
כ' חשון
כ''א חשון
כ''ב חשון
כ''ג חשון
כ''ד חשון
כ''ה חשון
כ''ו חשון
כ''ז חשון

מוסר  -אהבת חסד
מסימן תקכ''ו סעיף ב' עד אמצע סעיף ד' הגה ''אבל באשכנז'' 'והנה הארכתי הרבה' עד 'אלא יש לו לאדם'
מאמצע סעיף ד' הגה ''אבל באשכנז'' עד סעיף ו' 'אלא יש לו לאדם' עד 'ועתה נדבר קצת'
'ועתה נדבר קצת' עד 'ואם באמת איש כזה'
מסעיף ו' עד סעיף ז'
'ואם באמת איש כזה' עד פרק ט''ז
מסעיף ז' עד סעיף י'
מסימן תקכ''ו סעיף י' עד תחילת סימן תקכ''ז פרק ט''ז עד 'ואעורר בכאן'
'ואעורר בכאן' עד 'ולבד כל אלה'
חזרה מסימן תקכ''ו סעיף ב'
עד תחילת סימן תקכ''ז
'ולבד כל אלה' עד 'גם אמרו חז''ל'
מתחילת סימן תקכ''ז עד סעיף ב'
'גם אמרו חז''ל' עד 'ואפילו אם הוא בעצמו'
מסעיף ב' עד סעיף ה'
'ואפילו אם הוא בעצמו' עד 'ואפילו אם יש טירחה'
מסעיף ה' עד סעיף ז'
'ואפילו אם יש טירחה' עד פרק י''ז
מסעיף ז' עד סעיף י''א
פרק י''ז עד 'ובהכי ניחא'
מסעיף י''א עד סעיף י''ד
'ובהכי ניחא' עד 'והנה כשנבוא'
'והנה כשנבוא' עד 'ואף הקב''ה משתבח'
חזרה מתחילת סימן תקכ''ז
עד סעיף י''ד
'ואף הקב''ה משתבח' עד 'גדולה צדקה'

בבלי
עירובין פד
עירובין פה
עירובין פו
עירובין פז
עירובין פח
עירובין פט
עירובין צ
עירובין צא
עירובין צב
עירובין צג
עירובין צד
עירובין צה
עירובין צו
עירובין צז

ירושלמי
מגילה כד
מגילה כה
מגילה כו
מגילה כז
מגילה כח
מגילה כט
מגילה ל
מגילה לא
מגילה לב
מגילה לג
מגילה לד
חגיגה א
חגיגה ב
חגיגה ג

דף הכולל
שבת צז
שבת צח
שבת צט
שבת ק
שבת קא

שבת קב
שבת קג
שבת קד
שבת קה
שבת קו

קנין חכמה :י''ד  -י''ח חשון 'וכיצד היא האהבה' עד סוף שער הרחמים כ''א  -כ''ה חשון שער האכזריות עד סוף שער האכזריות
יום חמישי י"ח בחשון מבחן 'דף היומי בהלכה' מס'  ,68מבחן 'דף הכולל' מס'  ,8מבחן 'קנין חכמה' מס' 10
יום שישי י"ט בחשון מבחן 'דף היומי בהלכה' מס' ' ,68קנין תורה' מס'  ,10מבחן 'קנין חכמה' מס' 10

חשון  -כסלו תשפ"א

מוסר  -אהבת חסד
'גדולה צדקה' עד 'איתא באבות דרבי נתן'
כ''ח חשון מסימן תקכ''ז סעיף י''ד עד סעיף י''ט
כ''ט חשון מסעיף י''ט עד אמצע סעיף כ' הגה ''ואם הניח עירוב'' 'איתא באבות דרבי נתן' עד פרק י''ח
א' כסלו מאמצע סעיף כ' הגה ''ואם הניח עירוב'' עד סעיף כ''ג פרק י''ח עד 'והפרשת מעשר'
'והפרשת מעשר' עד 'וגדר המעשר'
ב' כסלו מסעיף כ''ג עד תחילת סימן תקכ''ט
'וגדר המעשר' עד 'אבל להרמב''ן'
ג' כסלו מתחילת סימן תקכ''ט עד סעיף ב'
'אבל להרמב''ן' עד 'ועתה נחזור לבאר'
ד' כסלו חזרה מסימן תקכ''ז סעיף י''ד
ה' כסלו עד סימן תקכ''ט סעיף ב'
'ועתה נחזור לבאר' עד 'והנה כל זה'
חמישי)
חלק
(סיום
תק''ל
סימן
תחילת
ו' כסלו מסימן תקכ''ט סעיף ב' עד
'והנה כל זה' עד פרק י''ט
ז' כסלו מתחילת סימן תק''ל עד תחילת סימן תקל''א פרק י''ט עד 'ואם קרוביו אינם עניים'
ח' כסלו מתחילת סימן תקל''א עד סעיף ד'
'ואםקרוביואינםעניים'עד'ודעדכתבוהאחרונים'
ט' כסלו מסעיף ד' עד סעיף ז'
'ודע דכתבו האחרונים' עד 'ודע עוד'
י' כסלו מסעיף ז' עד תחילת סימן תקל''ג
'ודע עוד' עד 'ועתה נבאר פרט אחד'
'ועתה נבאר פרט אחד' עד פרק כ'
י''א כסלו חזרה מסימן תקכ''ט סעיף ב'
י''ב כסלו עד תחילת סימן תקל''ג
פרק כ' עד 'יש אומרים'

בבלי
עירובין צח
עירובין צט
עירובין ק
עירובין קא
עירובין קב
עירובין קג
עירובין קד
עירובין קה
פסחים ב
פסחים ג
פסחים ד
פסחים ה
פסחים ו
פסחים ז

ירושלמי
חגיגה ד
חגיגה ה
חגיגה ו
חגיגה ז
חגיגה ח
חגיגה ט
חגיגה י
חגיגה יא
חגיגה יב
חגיגה יג
חגיגה יד
חגיגה טו
חגיגה טז
חגיגה יז

דף הכולל
שבת קז
שבת קח
שבת קט
שבת קי
שבת קיא

שבת קיב
שבת קיג
שבת קיד
שבת קטו
שבת קטז

קנין חכמה :כ''ח חשון  -ג' כסלו שער השמחה עד 'וצריך האדם לחקור' ו'  -י' כסלו 'וצריך האדם לחקור' עד 'הביטחון השביעי'

קנין חכמה

כסלו תשפ"א

דף הכולל
שבת קז
שבת קח
שבת קט
שבת קי
שבת קיא

שבת קיב
שבת קיג
שבת קיד
שבת קטו
שבת קטז

י''ג כסלו
י''ד כסלו
ט''ו כסלו
ט''ז כסלו
י''ז כסלו
י''ח כסלו
י''ט כסלו
כ' כסלו
כ''א כסלו
כ''ב כסלו
כ''ג כסלו
כ''ד כסלו
כ''ה כסלו
כ''ו כסלו

מתחילת סימן תקל''ג עד סעיף ב'
מסעיף ב' עד סעיף ד'
מסעיף ד' עד תחילת סימן תקל''ד
מתחילת סימן תקל''ד עד סעיף ג'
מסעיף ג' עד תחילת סימן תקל''ו
חזרה מתחילת סימן תקל''ג
עד תחילת סימן תקל''ו
מתחילת סימן תקל''ו עד תחילת סימן תקל''ז
מתחילת סימן תקל''ז עד סעיף ג'
מסעיף ג' עד סעיף ז'
מסעיף ז' עד סעיף י''ד
מסעיף י''ד עד תחילת סימן תקל''ח
חזרה מתחילת סימן תקל''ו
עד תחילת סימן תקל''ח

מוסר  -אהבת חסד
'יש אומרים' עד 'ודע עוד דכל עיקר'
'ודע עוד דכל עיקר' עד 'ואיתא במדרש קהלת'
'ואיתא במדרש קהלת' עד 'וידעתי גם ידעתי'
'וידעתי גם ידעתי' עד פרק כ''א
פרק כ''א עד 'גם אם הוא ממציא'
'גם אם הוא ממציא' עד 'והנהגה הטובה'
'והנהגה הטובה' עד 'ודע דביורה דעה'
'ודע דביורה דעה' עד 'ודע עוד דבפוסקים'
'ודע עוד דבפוסקים' עד פרק כ''ב
פרק כ''ב עד 'וכל זה דברנו'
'וכל זה דברנו' עד 'וכל זה דברנו לענין המשאיל'
'וכל זה דברנו לענין המשאיל' עד פרק כ''ג
פרק כ''ג עד 'ועתה נדבר מענין עשית'
'ועתה נדבר מענין עשית' עד 'ודע עוד'

בבלי
פסחים ח
פסחים ט
פסחים י
פסחים יא
פסחים יב
פסחים יג
פסחים יד
פסחים טו
פסחים טז
פסחים יז
פסחים יח
פסחים יט
פסחים כ
פסחים כא

ירושלמי דף הכולל
חגיגה יח שבת קיז
חגיגה יט שבת קיח
חגיגה כ שבת קיט
חגיגה כא שבת קכ
חגיגה כב שבת קכא
מועד קטן א
מועד קטן ב
מועד קטן ג שבת קכב
מועד קטן ד שבת קכג
מועד קטן ה שבת קכד
מועד קטן ו שבת קכה
מועד קטן ז שבת קכו
מועד קטן ח
מועד קטן ט

קנין חכמה :י''ג  -י''ז כסלו 'הביטחון השביעי' עד סוף שער השמחה כ' -כ''ד כסלו שער הדאגה עד שער הכעס 'ואמר החכם'
יום חמישי י"ז בכסלו מבחן 'דף היומי בהלכה' מס'  ,69מבחן 'דף הכולל' מס'  ,9מבחן 'קנין חכמה' מס' 11
יום שישי י"ח בכסלו מבחן 'דף היומי בהלכה' מס' ' ,69קנין תורה' מס'  ,11מבחן 'קנין חכמה' מס' 11

כסלו  -טבת תשפ"א

כ''ז כסלו
כ''ח כסלו
כ''ט כסלו
א' טבת
ב' טבת
ג' טבת
ד' טבת
ה' טבת
ו' טבת
ז' טבת
ח' טבת
ט' טבת
י' טבת
י''א טבת

מוסר  -אהבת חסד
'ודע עוד' עד 'אבל כמו ששלושה הללו'
מתחילת סימן תקל''ח עד סעיף ה'
'אבל כמו ששלושה הללו' עד פרק כ''ד
מסעיף ה' עד תחילת סימן תקל''ט
פרק כ''ד עד 'וכמה יש לו לאדם'
מתחילת סימן תקל''ט עד סעיף ד'
'וכמה יש לו לאדם' עד חלק ג'
מסעיף ד' עד סעיף ז'
חלק ג' פרק א' עד 'איתא בגמרא'
מסעיף ז' עד סעיף י''ב
'איתא בגמרא' עד 'ודע עוד דמצות'
חזרה מתחילת סימן סימן תקל''ח
עד סימן תקל''ט סעיף י''ב
'ודע עוד דמצות' עד 'אמרו חז''ל'
תק''מ
סימן
תחילת
עד
מסימן תקל''ט סעיף י''ב
אמרו חז''ל' עד פרק ב'
מתחילת סימן תק''מ עד סעיף ה'
פרק ב' עד 'אחר כך ביקש אברהם אבינו'
מסעיף ה' עד תחילת סימן תקמ''א
'אחר כך ביקש אברהם אבינו' עד 'כתבו הספרים'
מתחילת סימן תקמ''א עד סעיף ה'
'כתבו הספרים' עד 'ואחר שאכל האורח'
מסעיף ה' עד תחילת סימן תקמ''ב
'ואחר שאכל האורח' עד 'כתיב בתורה'
'כתיב בתורה' עד פרק ג'
חזרה מסימן תקל''ט סעיף י''ב
עד תחילת סימן תקמ''ב
פרק ג' עד 'ואמרו חז''ל על הפסוק'

בבלי
פסחים כב
פסחים כג
פסחים כד
פסחים כה
פסחים כו
פסחים כז
פסחים כח
פסחים כט
פסחים ל
פסחים לא
פסחים לב
פסחים לג
פסחים לד
פסחים לה

ירושלמי דף הכולל
מועד קטן י שבת קכז
מועד קטן יא שבת קכח
מועד קטן יב שבת קכט
מועד קטן יג שבת קל
מועד קטן יד שבת קלא
מועד קטן טו
מועד קטן טז
מועד קטן יז שבת קלב
מועד קטן יח שבת קלג
מועד קטן יט שבת קלד
יבמות א שבת קלה
יבמות ב שבת קלו
יבמות ג
יבמות ד

קנין חכמה :כ''ז כסלו  -ב' טבת 'ואמר החכם' עד שער הרצון 'ארבע שמיעות הם' ה'  -ט' טבת 'ארבע שמיעות הם' עד שער הקנאה 'ומי שנזהר שלא יקנא'

קנין חכמה

טבת תשפ"א

דף הכולל
שבת קכז
שבת קכח
שבת קכט
שבת קל
שבת קלא

שבת קלב
שבת קלג
שבת קלד
שבת קלה
שבת קלו

שלא יקנא'

מוסר  -אהבת חסד
י''ב טבת מתחילת סימן תקמ''ב עד תחילת סימן תקמ''ג 'ואמרוחז''לעלהפסוק'עד'ומצותבקורחולים'
'ומצות בקור חולים' עד 'וכשמבקש רחמים'
י''ג טבת מתחילת סימן תקמ''ג עד סעיף ג'
י''ד טבת מסעיףג'עדסימןתקמ''דאמצעסעיףא'הגה''ודווקאצרכירבים'' 'וכשמבקש רחמים' עד 'ובעוונותינו הרבים'
ט''ו טבת מאמצעסעיףא'הגה''ודווקאצרכירבים''עדתחילתסימןתקמ''ה 'ובעוונותינו הרבים' עד 'עוד איתא בשו''ע'
'עוד איתא בשו''ע' עד פרק ד'
ט''ז טבת מתחילת סימן תקמ''ה עד סעיף ג'
פרק ד' עד 'ועתה יבואו הכתובים'
י''ז טבת חזרה מתחילת סימן תקמ''ב
י''ח טבת עד סימן תקמ''ה סעיף ג'
'ועתה יבואו הכתובים' עד 'ועתה נבאר'
ה'
סעיף
עד
י''ט טבת מסימן תקמ''ה סעיף ג'
'ועתה נבאר' עד 'וכוון בזה'
כ' טבת מסעיף ה' עד סעיף ו'
'וכוון בזה' עד 'וכל זה שכתבנו'
כ''א טבת מסעיף ו' עד סעיף ח'
'וכל זה שכתבנו' עד 'ומשלו במדרש'
כ''ב טבת מסעיף ח' עד תחילת סימן תקמ''ו
'ומשלו במדרש' עד 'ואמרתי שכל זה'
כ''ג טבת מתחילת סימן תקמ''ו עד סעיף ד'
'ואמרתי שכל זה' עד פרק ה'
פרק ה' עד 'ותמהני על איזה מקומות'
כ''ד טבת חזרה מסימן תקמ''ה סעיף ג'
כ''ה טבת עד סימן תקמ''ו סעיף ד'
'ותמהני על איזה מקומות' עד 'ועתה נדבר אודות הספד'

בבלי
פסחים לו
פסחים לז
פסחים לח
פסחים לט
פסחים מ
פסחים מא
פסחים מב
פסחים מג
פסחים מד
פסחים מה
פסחים מו
פסחים מז
פסחים מח
פסחים מט

ירושלמי
יבמות ה
יבמות ו
יבמות ז
יבמות ח
יבמות ט
יבמות י
יבמות יא
יבמות יב
יבמות יג
יבמות יד
יבמות טו
יבמות טז
יבמות יז
יבמות יח

דף הכולל
שבת קלז
שבת קלח
שבת קלט
שבת קמ
שבת קמא

שבת קמב
שבת קמג
שבת קמד
שבת קמה
שבת קמו

קנין חכמה :י''ב  -ט''ז טבת שער הקנאה 'ומי שנזהר שלא יקנא' עד סוף שער הזריזות י''ט  -כ''ג טבת שער העצלות עד שער הנדיבות 'וכל המעלים עיניו'
יום חמישי ט"ז בטבת מבחן 'דף היומי בהלכה' מס'  ,70מבחן 'דף הכולל' מס'  ,10מבחן 'קנין חכמה' מס' 12
יום שישי י"ז בטבת מבחן 'דף היומי בהלכה' מס' ' ,70קנין תורה' מס'  ,12מבחן 'קנין חכמה'מס'  12יום שישי כ"ד בטבת מבחן מסכם 'קנין תורה' 3

טבת  -שבט תשפ"א

כ''ו טבת
כ''ז טבת
כ''ח טבת
כ''ט טבת
א' שבט
ב' שבט
ג' שבט
ד' שבט
ה' שבט
ו' שבט
ז' שבט
ח' שבט
ט' שבט
י' שבט

מוסר  -אהבת חסד
מסימן תקמ''ו סעיף ד' עד סימן תקמ''ז סעיף ד' 'ועתהנדבראודותהספד'עד'ועתהנדבראודותנחוםאבלים'
'ועתה נדבר אודות נחום אבלים' עד פרק ו'
מסעיף ד' עד סעיף י''א
פרק ו' עד 'ועיקר מצוה של שמחת חתן'
מסעיף י''א עד סימן תקמ''ח סעיף ג'
'ועיקר מצוה של שמחת חתן' עד פרק ז'
מסעיף ג' עד סעיף ו'
פרק ז' עד 'ויש בעניני השכלה'
מסעיף ו' עד סעיף ח'
'ויש בעניני השכלה' עד 'ויש עוד דל אחד'
חזרה מסימן תקמ''ו סעיף ד'
עד סימן תקמ''ח סעיף ח'
'ויש עוד דל אחד' עד 'ויש עוד ענין'
י'
סעיף
עד
מסימן תקמ''ח סעיף ח'
'ויש עוד ענין' עד פרק ח'
מסעיף י' עד סעיף י''ט
פרק ח' עד 'אם הוא רואה בחברו'
מסעיף י''ט עד סימן תקמ''ט סעיף ב'
'אם הוא רואה בחברו' עד 'והנה המתבונן'
מסעיף ב' עד סימן תק''נ סעיף ב'
'והנה המתבונן' עד 'ועל כן העצה'
מסעיף ב' עד תחילת סימן תקנ''א
'ועל כן העצה' עד חתימת הספר
חתימת הספר עד השמטה
חזרה מסימן תקמ''ח סעיף ח'
עד תחילת סימן תקנ''א
השמטה עד 'והנה ענין כזה'

בבלי
פסחים נ
פסחים נא
פסחים נב
פסחים נג
פסחים נד
פסחים נה
פסחים נו
פסחים נז
פסחים נח
פסחים נט
פסחים ס
פסחים סא
פסחים סב
פסחים סג

ירושלמי
יבמות יט
יבמות כ
יבמות כא
יבמות כב
יבמות כג
יבמות כד
יבמות כה
יבמות כו
יבמות כז
יבמות כח
יבמות כט
יבמות ל
יבמות לא
יבמות לב

דף הכולל
שבת קמז
שבת קמח
שבת קמט
שבת קנ
שבת קנא

שבת קנב
שבת קנג
שבת קנד
שבת קנה
שבת קנו

קנין חכמה :כ''ו טבת  -א' שבט 'כל המעלים עיניו' עד שער הזכירה 'השישית שיזכור אם יש בו' ד'  -ח' שבט 'השישית שיזכור אם יש בו' עד 'החמש ועשרים'

קנין חכמה

שבט תשפ"א

דף הכולל
שבת קמז
שבת קמח
שבת קמט
שבת קנ
שבת קנא

שבת קנב
שבת קנג
שבת קנד
שבת קנה
שבת קנו

מש ועשרים'

חסד עולם
חסד ,שם
אהבתאהבת
מוסר -
מוסר -
'והנה ענין כזה' עד 'וענין זה נוגע'
י''א שבט מתחילת סימן תקנ''א עד סעיף ב'
'וענין זה נוגע' עד סוף הספר
י''ב שבט מסעיף ב' עד סעיף ג'
שם עולם הקדמה עד 'והנה כאשר נחפש'
י''ג שבט מסעיף ג' עד סעיף ד'
'והנה כאשר נחפש' עד 'אך זה הכתוב'
י''ד שבט מסעיף ד' עד סעיף ז'
'אך זה הכתוב' עד 'ודע דעצה זו'
ט''ו שבט מסעיף ז' עד סעיף ט'
'ודע דעצה זו' עד 'והנה כאשר נתבונן'
ט''ז שבט חזרה מתחילת סימן תקנ''א
י''ז שבט עד סעיף ט'
'והנה כאשר נתבונן' עד סוף ההקדמה
להחמיר''
''ונוהגין
הגה
י'
סעיף
אמצע
עד
ט'
סעיף
י''ח שבט מסימן תקנ''א
פרק א' עד 'וראה עוד את חומר העוון'
י''ט שבט מאמצע סעיף י' הגה ''ונוהגין להחמיר'' עד אמצע הסעיף ''ובשבוע שחל'' 'וראה עוד את חומר העוון' עד 'ואיתא במדרש רבה'
כ' שבט מאמצע סעיף י' ''ובשבוע שחל'' עד סעיף ט''ז 'ואיתא במדרש רבה' עד 'וזכות שמירת שבת'
כ''א שבט מסעיף ט''ז עד סעיף י''ז
'וזכות שמירת שבת' עד 'אך באיזה ענין'
כ''ב שבט מסעיף י''ז עד סימן תקנ''ב סעיף ב'
'אך באיזה ענין' עד פרק ב'
פרק ב' עד 'והנה כאשר נרצה'
כ''ג שבט חזרה מסימן תקנ''א סעיף ט'
כ''ד שבט עד סימן תקנ''ב סעיף ב'
'והנה כאשר נרצה' עד פרק ג'

בבלי
פסחים סד
פסחים סה
פסחים סו
פסחים סז
פסחים סח
פסחים סט
פסחים ע
פסחים עא
פסחים עב
פסחים עג
פסחים עד
פסחים עה
פסחים עו
פסחים עז

ירושלמי דף הכולל
יבמות לג שבת קנז
יבמות לד ראש השנה ב
יבמות לה ראש השנה ג
יבמות לו ראש השנה ד
יבמות לז ראש השנה ה
יבמות לח
יבמות לט
יבמות מ ראש השנה ו
יבמות מא ראש השנה ז
יבמות מב ראש השנה ח
יבמות מג ראש השנה ט
יבמות מד ראש השנה י
יבמות מה
יבמות מו

קנין חכמה :י''א  -ט''ו שבט 'החמש ועשרים' עד שער השתיקה 'ובעבור שהלשון קלה' י''ח  -כ''ב שבט שער השתיקה 'ובעבור שהלשון קלה' עד שער השקר 'ויש בעניין השקר'
יום שישי ט"ז בשבט מבחן 'דף היומי בהלכה' מס'  ,71קנין תורה מס'  ,13מבחן 'קנין חכמה' מס' 13
יום ראשון י"ח בשבט מבחן 'דף היומי בהלכה' מס'  ,71מבחן 'דף הכולל' מס'  ,11מבחן 'קנין חכמה' מס' 13

שבט  -אדר תשפ"א

מוסר  -שם עולם
פרק ג' עד 'והנה מענין שבת קדש'
כ''ה שבט מסימן תקנ''ב סעיף ב' עד סעיף ח'
'והנה מענין שבת קדש' עד 'ואגב דאיירינן'
כ''ו שבט מסעיף ח' עד סעיף י''א
כ''ז שבט מסעיףי''אעדסימןתקנ''גאמצעסעיףב'''ונהגושלאללמוד'' 'ואגב דאיירינן' עד 'ואמרתי בדרך דמיון'
כ''ח שבט מאמצע סעיף ב' ''ונהגו שלא ללמוד'' עד תחילת סימן תקנ''ד 'ואמרתי בדרך דמיון' עד 'ומה שאמר'
'ומה שאמר' עד 'ואחר כך אמר הכתוב'
כ''ט שבט מתחילת סימן תקנ''ד עד סעיף ו'
'ואחר כך אמר הכתוב' עד פרק ד'
ל' שבט חזרה מסימן תקנ''ב סעיף ב'
א' אדר עד סימן תקנ''ד סעיף ו'
פרק ד' עד 'היוצא מדברינו'
ט'
סעיף
עד
ב' אדר מסימן תקנ''ד סעיף ו'
'היוצא מדברינו' עד 'ודע דמלבד שצותה התורה'
ג' אדר מסעיף ט' עד סעיף י''ז
'ודע דמלבד שצותה התורה' עד 'כתיב בתורה'
ד' אדר מסעיף י''ז עד סעיף כ''ב
'כתיב בתורה' עד 'ובפרט ביום השישי'
ה' אדר מסעיף כ''ב עד תחילת סימן תקנ''ה
'ובפרט ביום השישי' עד פרק ה'
ו' אדר מתחילת סימן תקנ''ה עד תחילת סימן תקנ''ז
פרק ה' עד 'והנה הכתוב אומר'
'והנה הכתוב אומר' עד 'היוצא מדברינו'
ז' אדר חזרה מסימן תקנ''ד סעיף ו'
ח' אדר עד תחילת סימן תקנ''ז
'היוצא מדברינו' עד פרק ו'

בבלי
פסחים עח
פסחים עט
פסחים פ
פסחים פא
פסחים פב
פסחים פג
פסחים פד
פסחים פה
פסחים פו
פסחים פז
פסחים פח
פסחים פט
פסחים צ
פסחים צא

ירושלמי
יבמות מז
יבמות מח
יבמות מט
יבמות נ
יבמות נא
יבמות נב
יבמות נג
יבמות נד
יבמות נה
יבמות נו
יבמות נז
יבמות נח
יבמות נט
יבמות ס

דף הכולל
ראש השנה יא
ראש השנה יב
ראש השנה יג
ראש השנה יד
ראש השנה טו

ראש השנה טז
ראש השנה יז
ראש השנה יח
ראש השנה יט
ראש השנה כ

קנין חכמה :כ''ה  -כ''ט שבט שער השקר 'ויש בעניין השקר' עד שער האמת 'אמר החכם' ב'  -ו' אדר שער האמת 'אמר החכם' עד שער החניפות 'השביעי'

קנין חכמה

אדר תשפ"א

דף הכולל
ראש השנה יא
ראש השנה יב
ראש השנה יג
ראש השנה יד
ראש השנה טו

ראש השנה טז
ראש השנה יז
ראש השנה יח
ראש השנה יט
ראש השנה כ

ת 'השביעי'

ט' אדר
י' אדר
י''א אדר
י''ב אדר
י''ג אדר
י''ד אדר
ט''ו אדר
ט''ז אדר
י''ז אדר
י''ח אדר
י''ט אדר
כ' אדר
כ''א אדר
כ''ב אדר

מוסר  -שם עולם
מתחילת סימן תקנ''ז עד תחילת סימן תקנ''ט פרק ו' עד 'וכל שכן אם נכסיו'
מתחילת סימן תקנ''ט עד סעיף ג'
'וכל שכן אם נכסיו' עד 'והנה לפי מה שבארנו'
מסעיף ג' עד סעיף ז'
'והנה לפי מה שבארנו' עד 'ואל יאמר'
מסעיף ז' עד סעיף ט'
'ואל יאמר' עד פרק ז'
מסעיף ט' עד תחילת סימן תק''ס
פרק ז' עד 'ומה שאמר הכתוב'
'ומה שאמר הכתוב' עד 'והנה לפי זה'
חזרה מתחילת סימן תקנ''ז
עד תחילת סימן תק''ס
'והנה לפי זה' עד 'והנה כל זה כתבנו'
ג'
סעיף
עד
מתחילת סימן תק''ס
'והנה כל זה כתבנו' עד פרק ח'
מסעיף ג' עד תחילת סימן תקס''א
פרק ח' עד 'ופשוט עוד דשמירת המשפט'
מתחילת סימן תקס''א עד תחילת סימן תקס''ב 'ופשוט עוד דשמירת המשפט' עד 'ודע עוד'
מתחילת סימן תקס''ב עד סעיף ב'
'ודע עוד' עד פרק ט'
מסעיף ב' עד סעיף ג'
פרק ט' עד 'והמצות עשה'
'והמצות עשה' עד 'ומאד צריך האדם'
חזרה מתחילת סימן תק''ס
עד סימן תקס''ב סעיף ג'
'ומאד צריך האדם' עד פרק י'

בבלי
פסחים צב
פסחים צג
פסחים צד
פסחים צה
פסחים צו
פסחים צז
פסחים צח
פסחים צט
פסחים ק
פסחים קא
פסחים קב
פסחים קג
פסחים קד
פסחים קה

ירושלמי
יבמות סא
יבמות סב
יבמות סג
יבמות סד
יבמות סה
יבמות סו
יבמות סז
יבמות סח
יבמות סט
יבמות ע
יבמות עא
יבמות עב
יבמות עג
יבמות עד

דף הכולל
ראש השנה כא
ראש השנה כב
ראש השנה כג
ראש השנה כד
ראש השנה כה

ראש השנה כו
ראש השנה כז
ראש השנה כח
ראש השנה כט

קנין חכמה :ט'  -י''ג אדר שער החניפות 'השביעי' עד שער לשון הרע 'אמרו רז''ל כנסת ישראל' ט''ז  -כ' אדר שער לשון הרע 'אמרו רז''ל כנסת ישראל' עד 'כתיב מוות וחיים ביד הלשון'
יום חמישי כ' באדר מבחן 'דף היומי בהלכה' מס'  ,72מבחן 'דף הכולל' מס'  ,12מבחן 'קנין חכמה' מס' 14
יום שישי כ"א באדר מבחן 'דף היומי בהלכה' מס' ' ,72קנין תורה' מס'  ,14מבחן 'קנין חכמה' מס' 14

אדר  -ניסן תשפ"א

מוסר  -שם עולם
פרק י' עד 'וזהו שאמרו חז''ל'
כ''ג אדר מסימן תקס''ב סעיף ג' עד סעיף ו'
'וזהו שאמרו חז''ל' עד 'וסיים הפסוק על זה'
כ''ד אדר מסעיף ו' עד סעיף ט'
'וסיים הפסוק על זה' עד 'כן הדבר ממש'
כ''ה אדר מסעיף ט' עד סעיף י''ג
'כן הדבר ממש' עד 'וכל זה נכלל'
כ''ו אדר מסעיף י''ג עד תחילת סימן תקס''ה
'וכל זה נכלל' עד 'וכעין פסוק זה'
כ''ז אדר מתחילת סימן תקס''ה עד סעיף ה'
'וכעין פסוק זה' עד 'ולזה אמר דוד המלך'
כ''ח אדר חזרה מסימן תקס''ב סעיף ג'
כ''ט אדר עד סימן תקס''ה סעיף ה'
'ולזהאמרדודהמלך'עד'והנהבעוונותינוהרבים'
א' ניסן מסימן תקס''ה סעיף ה' עד סימן תקס''ו סעיף ב' 'והנה בעוונותינו הרבים' עד פרק י''א
ב' ניסן מסעיף ב' עד סעיף ו'
פרק י''א עד 'ואין לנו שום עצה'
ג' ניסן מסעיף ו' עד סימן תקס''ז סעיף ב'
'ואין לנו שום עצה' עד 'ולדעתי כוונת הגמרא'
ד' ניסן מסעיף ב' עד תחילת סימן תקס''ח
'ולדעתי כוונת הגמרא' עד 'ואיתא שם'
ה' ניסן מתחילת סימן תקס''ח עד אמצע סעיף ב' בהגה ''מיהו תענית שני'' 'ואיתא שם' עד 'והנה באמת'
ו' ניסן חזרה מסימן תקס''ה סעיף ה' עד סימן תקס''ח 'והנה באמת' עד פרק י''ב
ז' ניסן אמצע סעיף ב' בהגה ''מיהו תענית שני''
פרק י''ב עד 'אבל באמת ניחא'

בבלי
פסחים קו
פסחים קז
פסחים קח
פסחים קט
פסחים קי
פסחים קיא
פסחים קיב
פסחים קיג
פסחים קיד
פסחים קטו
פסחים קטז
פסחים קיז
פסחים קיח
פסחים קיט

ירושלמי
יבמות עה
יבמות עו
יבמות עז
יבמות עח
יבמות עט
יבמות פ
יבמות פא
יבמות פב
יבמות פג
יבמות פד
יבמות פה
כתובות א
כתובות ב
כתובות ג

דף הכולל
ראש השנה ל
ראש השנה לא
ראש השנה לב
ראש השנה לג
ראש השנה לד-לה

קנין חכמה :כ''ג  -כ''ז אדר שער לשון הרע 'כתיב מוות וחיים ביד הלשון' עד שער התשובה 'והנה מדרגות רבות' א'  -ה' ניסן שער התשובה 'והנה מדרגות רבות' עד 'ארבעה ועשרים דברים'

קנין חכמה

ניסן תשפ"א

דף הכולל
ראש השנה ל
ראש השנה לא
ראש השנה לב
ראש השנה לג
ראש השנה לד-לה

עשרים דברים'

מוסר  -שם עולם
ח' ניסן מסימן תקס"ח אמצע סעיף ב' בהגה ''מיהו תענית שני'' עד סעיף ג' 'אבל באמת ניחא' עד 'ועוד יותר מזה'
'ועוד יותר מזה' עד 'ובעוונותינו הרבים'
ט' ניסן מסעיף ג' עד סעיף ו'
'ובעוונותינו הרבים' עד 'וגם על עיקר'
י' ניסן מסעיף ו' עד סעיף ח'
'וגם על עיקר' עד פרק י''ג
י''א ניסן מסעיף ח' עד תחילת סימן תקס''ט
י''ב ניסן מתחילת סימן תקס''ט עד סימן תק''ע סעיף ב' פרק י''ג עד 'הנה ידוע'
'הנה ידוע' עד 'והנה לפי כל זה'
י''ג ניסן חזרה מסימן תקס''ח אמצע סעיף ב' בהגה
י''ד ניסן ''מיהו תענית שני'' עד סימן תק''ע סעיף ב'
'והנה לפי כל זה' עד 'ויש עוד מן האנשים'
ט''ו ניסן מסימן תק''ע סעיף ב' עד סימן תקע''א סעיף ב' 'ויש עוד מן האנשים' עד 'גם כאשר נתבונן'
ט''ז ניסן מסעיף ב' עד סימן תקע''ב סעיף ג'
'גם כאשר נתבונן' עד 'ויש עוד מן הבטלים'
י''ז ניסן מסעיף ג' עד סימן תקע''ד סעיף ב'
'ויש עוד מן הבטלים' עד 'ואף בעניננו'
י''ח ניסן מסעיף ב' עד תחילת סימן תקע''ה
'ואף בעניננו' עד פרק י''ד
י''ט ניסן מתחילת סימן תקע''ה עד סעיף ז'
פרק י''ד עד 'ונבאר אחת לאחת'
'ונבאר אחת לאחת' עד 'ועתה נדבר אודות מלבוש הנפש'
כ' ניסן חזרה מסימן תק''ע סעיף ב'
כ''א ניסן עד סימן תקע''ה סעיף ז'
'ועתה נדבר אודות מלבוש הנפש' עד 'ועתה נדבר אודות דירת האדם'

בבלי
פסחים קכ
פסחים קכא
שקלים ב
שקלים ג
שקלים ד
שקלים ה
שקלים ו
שקלים ז
שקלים ח
שקלים ט
שקלים י
שקלים יא
שקלים יב
שקלים יג

ירושלמי דף הכולל
כתובות ד
כתובות ה
כתובות ו
כתובות ז
כתובות ח
כתובות ט
כתובות י
כתובות יא
כתובות יב
כתובות יג
כתובות יד
כתובות טו
כתובות טז
כתובות יז

קנין חכמה :ח'  -י''ב ניסן 'ארבעה ועשרים דברים' עד 'ואמרו רז''ל שאין התשובה' ט''ו  -י''ט ניסן 'ואמרו רז''ל שאין התשובה' עד 'וכן אמרו רז''ל על אברהם'

ניסן תשפ"א

מוסר  -שם עולם
כ''ב ניסן מסימן תקע''ה סעיף ז' עד תחילת סימן תקע''ו 'ועתה נדבר אודות דירת האדם' עד 'כלל הדבר'
'כלל הדבר' עד 'וכדי שלא יהיה לפלא'
כ''ג ניסן מתחילת סימן תקע''ו עד סעיף ה'
'וכדי שלא יהיה לפלא' עד פרק ט''ו
כ''ד ניסן מסעיף ה' עד סעיף ט'
פרק ט''ו עד 'ואיתא במדרש רבה'
כ''ה ניסן מסעיף ט' עד תחילת סימן תקע''ז
כ''ו ניסן מתחילת סימן תקע''ז עד סימן תקע''ט סעיף ב' 'ואיתא במדרש רבה' עד 'ומצות חיזוק'
'ומצות חיזוק' עד 'וגם לענין תחית המתים'
כ''ז ניסן חזרה מסימן תקע''ה סעיף ז'
כ''ח ניסן עד סימן תקע''ט סעיף ב'
'וגםלעניןתחיתהמתים'עד'ולהיפךחסושלום'
ג'
סעיף
תק''פ
סימן
עד
כ''ט ניסן מסימן תקע''ט סעיף ב'
'ולהיפך חס ושלום' עד 'ודע עוד'
ל' ניסן מסעיף ג' עד סימן תקפ''א אמצע סעיף א' בהגה ''ועומדים באשמורת'' 'ודע עוד' עד פרק ט''ז

בבלי
שקלים יד
שקלים טו
שקלים טז
שקלים יז
שקלים יח
שקלים יט
שקלים כ
שקלים כא
שקלים כב

ירושלמי דף הכולל
כתובות יח
כתובות יט
כתובות כ
כתובות כא
כתובות כב
כתובות כג
כתובות כד
כתובות כה
כתובות כו

קנין חכמה :כ''ב  -כ''ו ניסן 'וכן אמרו רז''ל על אברהם' עד 'משומד יסיר מלבושיו' כ''ט ניסן  -ג' אייר 'משומד יסיר מלבושיו' עד 'כללו של דבר ישוב אדם'
יום שישי כ"ז בניסן מבחן 'דף היומי בהלכה' מס'  ,73מבחן מסכם ' ,12קנין תורה' מס'  ,15מבחן 'קנין חכמה' מס' 15
יום שלישי א' באייר מבחן 'דף היומי בהלכה מס'  ,73מבחן מסכם  ,12מבחן 'קנין חכמה' מס' 15

דף הכולל

ישוב אדם'
ה' מס' 15

א
ב
ג
ד
ה
ו
עיר
ש
אופקים
א
אופקים
ב
אור יהודה
ג
אלעד
ד
אפרת
ה
אשדוד
ו
אשדוד  -רובע ג'
ש
אשדוד  -רובע ז'

מקומות המבחן
בימי שישי

לתשומת לבכם :יתכנו שינויים במקומות ובזמני המבחנים
ישנם עוד מאות מקומות נוספים בכוללים ובישיבות
מקום
בית המדרש "היכל דב"
כולל "נחלת משה" בביהכנ"ס "שערי תפילה"
בית הכנסת "עץ חיים"
בית הכנסת "דרך החיים"
"תורה מציון"
ישיבת "בית ישראל"
בית הכנסת בעלז (קומה ג')
בית המדרש מאקווא

כתובת
רח' הרב פנקוס 2
סמטת חברון 4
רח' רבי מאיר 7
רח' נצר ישי 2
רח' חטיבת הנגב 35
רח' התלמוד 1

משעה
10:00
9:45
10:00
10:00
9:00
8:30
9:30
10:15

עד שעה
12:00
12:00
12:00
12:30
11:00
10:00
11:30
12:15

עיר
אשדוד  -רובע ח'
באר יעקב
בית אל
בית חלקיה
בית שמש
בית שמש  -חפציבה
בית שמש  -רמה א'
בית שמש  -רמה ב'
בית שמש  -רמה ג'
בית שמש  -רמה ג' 2
ביתר עילית-גבעה A
ביתר עילית-גבעה B
בני ברק-חידושי הרי''ם
בני ברק-יואל

מקום
בית המדרש מעליץ (עזרת נשים)
בית הכנסת יהודה
הישיבה הגבוהה (בנין הכיתות קומה תחתונה)
בית הכנסת "אוהל יוסף"
בית המדרש "שערי תורה"
בית הכנסת "מתמידים"
בית המדרש "לב אליהו" (קהילות יעקב)
בית הכנסת "קהל פרושים"
בית הכנסת "אהבת תורה"
בית הכנסת דזיקוב-ויזניץ
כולל ישיבת הר"ן
בית הכנסת קרלין
בית המדרש "נדבורנא"
בית הכנסת 'נאות יוסף'

כתובת
רח' הרותם 29
רח' האיילה

רח' שפת אמת  24בית ומנוחה
רח' בן ציון אבא שאול 5
רח' נחל שורק 29
רח' נהר הירדן 30
רח' עידו הנביא 6
רח' אהבת שלום 1
רח' זוועיהל 2
רח' פחד יצחק פי' ברים
רח' חידושי הרי''מ 16
רח' יואל 18

משעה
10:00
9:00
9:30
9:00
9:30
10:00
9:30
10:00
9:30
9:30
10:30
10:00
9:30
9:30

עד שעה
12:00
10:30
11:30
11:00
12:00
12:00
11:30
12:00
11:30
11:30
12:30
12:00
12:00
12:00

א עיר
בניב ברק-סורוצקין
בניג ברק-סי' האר''י
בניד ברק-פרדס כץ
בניהברק-קהילות יעקב
בניו ברק-קרית הרצוג
גבעת זאב
ש
גבעת זאב החדשה
א
זכרון יעקב
ב
חדרה
ג
חולון
ד
חזון יחזקאל
ה
חיפה
ו
חיפה-נווה שאנן
ש
חיפה-רמת ויזניץ

כתובת
מקום
רח' הרב סורוצקין 9
בית הכנסת "צא"י יד אהרן"
סמטת האר''י 3
כולל "חזון איש"
רח' אוסישקין 21
בית הכנסת "אילת השחר"
רח' קהילות יעקב 2
בית הכנסת "משכנות יעקב"
רח' נויפלד 10
בית הכנסת "היכל שמואל"
רח' האתרוג 89
בית הכנסת קרלין סטולין
בית המדרש "עטרת ישועה"  -דז'יקוב רח' האיילות 20
רמת צבי
בית הכנסת "מסילת ישרים"
רח' האיריס 14
בית הכנסת ע"ש בוסקילה
רח' החי''ם  4תל גיבורים
בית המדרש "עטרת חכמים"
ישיבת "כנסת אליהו"
רח' הרצל 60
בית המדרש שאץ-ויזניץ
רח' מנדלי מוכר ספרים 1
בית הכנסת המקלט
רח' מקור ברוך 5
בית המדרש הגדול "מקור ברוך"

משעה
9:30
9:30
9:30
9:30
10:00
9:00
10:00
10:45
9:45
9:00
11:00
9:45
10:00
10:00

עד שעה
12:00
12:00
11:45
12:00
12:00
11:00
12:00
12:45
11:45
11:00
13:00
12:00
12:00
12:00

עיר
חצור הגלילית
טבריה
טבריה עילית
טלזסטון
יד בנימין
יסודות
ירוחם
ירושלים-בית וגן
ירושלים-בית ישראל
ירושלים-גאולה
ירושלים-גבעת מרדכי
ירושלים-גבעת שאול
ירושלים-גילה
ירושלים-העיר העתיקה

כתובת
מקום
קריה חסידית גור
בית החסידים "דברי אמת"  -גור
בית הכנסת "אור תורה" (עזרת נשים) רח' ורנר
רח' שז''ר 6
בית הכנסת "קהילות החסידים"
רח' אזנים לתורה 7
בית הכנסת "נחלי דעת"
"תורת החיים"
בית הכנסת יסודות (בשטיבל החדש)
בית הכנסת "בית פנחס"  -המרכז קריה חרדית
רח' הפסגה 70
בית הכנסת "חניכי הישיבות"
רח' אבינועם ילין
בית כנסת קרלין
רח' רלב''ח
בית המדרש גור
רח' גולד 3
בית הכנסת "משכן שמואל"
רח' אלקבץ 48
בית הכנסת "ברכת יוסף"
רח' המור 3
בית הכנסת "חזון נחום"
הרובע היהודי
בית הכנסת "החורבה"

משעה
9:00
9:50
9:30
9:30
10:00
9:00
10:00
9:30
11:00
10:00
9:00
9:45
10:00
10:00

עד שעה
11:00
11:50
11:30
11:30
12:00
11:00
12:00
12:00
13:00
12:00
11:00
12:00
12:00
12:00

א עיר
ירושלים-הר נוף
ב
ירושלים-נווה יעקב
ג
ירושלים-נווה יעקב
ד
ירושלים-נווה יעקב
ה
ירושלים-קבר רחל
ו
ירושלים-קטמון
ש
ירושלים-קרית בעלז
א
ירושלים-קרית יובל
ב
ירושלים-קרית משה
ג
ירושלים-רוממה
ד
ירושלים-רמות א
ה
ירושלים-רמות ג
ו
ירושלים-רמות פולין
ש
ירושלים-רמת אשכול

כתובת

מקום
בית הכנסת "קהילת בני תורה" (היכל ים התלמוד) רח' אגסי 5
רח' פרדס 71
בית הכנסת "אוהל איתן"
רח' ויקטור ויוליוס
בית הכנסת "חניכי הישיבות"
ביהכנ"ס "מגן אברהם" היכל "אהבת ישראל" רח' כפר עברי 13
קבר רחל
רח' יותם 1
ישיבת ערלוי
בית הכנסת הגדול בעלזא (קומת כניסה) רח' בינת יששכר
רח' אולשונגר 9
בית הכנסת בני תורה  -המרכזי
רח' הרב צבי יהודה 12
"מרכז הרב"
בית הכנסת "היכל שמואל  -אשכנז" רח' פנים מאירות 1
רח' שיבת ציון 10
בית כנסת "משכן שרגא"
רח' שלום סיון 7
בית הכנסת טשכנוב
בית הכנסת "אהל יוסף" קומה ב'
רח' זלמן ארן 7
בית הכנסת "בני הישיבות"

משעה
9:45
7:00
10:00
10:00
ב נ ץ
11:00
10:00
9:30
9:30
9:30
9:30
11:00
9:30
10:00

עד שעה
11:45
8:00
12:00
12:00
11:00
13:00
12:30
11:30
11:30
12:00
12:00
13:00
12:00
12:00

עיר
ירושלים-רמת שלמה
כוכב השחר
כרם ביבנה
כרמיאל
לוד  -אחיסמך
מגדל העמק
מודיעין עילית  -ברכפלד
מודיעין עילית  -גרין פארק
מודיעין עילית  -ק''ס
מושב עוצם
מיצד
מעלה אדומים
מעלה אדומים
מצפה רמון

מקום
בית הכנסת "משכן משה"
"נועם שיח"
ספריה שע"י ישיבת "כרם ביבנה"
בית המדרש "כרם אל"
מתחם ה' בחניון
כולל "מגדל אור  -נוף העמק"
בית הכנסת "ישועות דוד"
בית הכנסת "בני הישיבות"
בית הכנסת "זכרון משה"
ישיבת "נר זרח"
בית הכנסת "מצודת דוד"
בית הכנסת "יצחקי"
"ברכת משה"
הסדר

כתובת
רח' הרב מאיר חדש  12פי' רח' חזו''א

רח' נתיב הלוטוס 11
רח' היסמין 11
רח' רשב''י ברכפלד
רח' הרב מפוניבז' 7
רח' נתיבות המשפט 40

רח' הגיתית 2
רח' מצפה נבו 21
[ליד הספריה]

משעה
10:00
9:00
9:30
9:45
10:30
10:00
10:00
10:00
9:30
11:00
9:00
9:30
9:00
8:00

עד שעה
12:00
11:00
11:30
11:45
12:30
12:00
12:30
12:00
12:00
13:00
10:30
11:30
11:00
10:00

כתובת
מקום
א עיר
רח' האדמו''ר מבעלז 13
נוףבהגליל  -הר יונה ג בית הכנסת בעלז
רח' נחשון 7
בית הכנסת "יד אליעזר"
נס ציונה
ג
בית הכנסת "בית מהריץ" (עזרת נשים) שכונת שלום בוניך
נתיבות
ד
רח' אריה בן אליעזר ( 40קומה ב')
כולל "תפארת למשה"
נתניה
ה
נתניה-נוף גלים בית הכנסת "שערי שלום ואסתר" רח' חטיבת הראל 7
ו
רח' רבי מאיר 14
נתניה-קרית צאנז בית הכנסת "אהבת תורה"
ש
ככר הרמב''ם
בית הכנסת "חניכי הישיבות"
עמנואל
א
רח' הזית 1
עפולה עילית בית הכנסת ויזניץ "תפארת יואל"
ב
רח' עליית הנוער 6
עפולה-גבעת המורה בית הכנסת "אוהל משה"
ג
רח' בן יאיר 64
כולל "נחלת יצחק"
ערד
ד
פתח תקוה בית הכנסת יוצאי חברון "היכל יחזקאל" רח' טרומפלדור  62ב
ה
רח' שבט אשר 7-5
פתח תקווה בית הכנסת "ישורון"
ו
רח' קהילות יעקב 3
פתח תקווה-גני הדר בית הכנסת "שירת מרים"
ש
בית המדרש "ברוך שאמר" (מוסדות יתד התשובה) רח' הנריטה סאלד 1
צפת

משעה
9:30
10:00
9:45
10:00
10:30
10:15
9:45
9:30
9:30
9:45
9:00
10:00
9:30
9:15

עד שעה
12:00
12:00
11:45
12:00
11:30
12:15
11:45
11:30
11:30
11:45
11:00
12:00
11:30
11:15

מקום
עיר
צפת-העיר העתיקה כולל שע"י ישיבת צפת-הרב קפלן
ישיבת קדומים
קדומים
קרית ארבע בית הכנסת "אבות ובנים" (תוניסאים)
בית הכנסת "תורת חכם"
קרית גת
קרית מלאכי ישיבת קרית מלאכי
ראשון לציון ישיבת "עטרת שלמה"
ראשון לציון ישיבת "נזר ישראל -גור"
בית הכנסת "לומדי תורה"
רחובות
בית הכנסת "חניכי הישיבות"
רכסים
רמת השרון בית הכנסת "גאולת ישראל"
הסדר "אפיקי דעת"
שדרות
הסדר שעלבים
שעלבים
"מעלה אליהו"
תל אביב
תל אביב-רמת החיל בית הכנסת "דרכי איש"

כתובת
רח' האר''י 3

רח' נתיבות שלום  8אחוזת הדר
רח' הרב ניסים 10
רח' שדרות היובל 1
רח' יאיר דורון 9
רח' יעקובזון 3
גבעת החרובים
רח' רבינו תם 4
רח' משה זרח 923
רח' הנרייטה סולד 4
רח' הדף היומי 8

משעה
9:45
10:00
9:00
9:30
11:00
12:00
9:15
9:30
9:30
10:00
9:00
10:00
9:00
9:15

עד שעה
11:45
12:00
11:00
11:30
13:00
14:00
11:00
11:30
12:00
12:00
11:00
12:00
11:00
11:15

כתובת
מקום
א עיר
רח' אהבת אמת 16
בית הכנסת "אבי עזרי"
תל ציון
ב
בית הכנסת "אוהל יעקב וחיה" (בנדריים) רח' רמב''ם 44
תפרח
ג
תפרח-גבעה בית הכנסת "בית יוסף"
ד
ה
ו
ש
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש

משעה עד שעה
1 2 : 3 0 10:30
1 2 : 0 0 10:00
1 2 : 3 0 10:30

מוסר  -שמירת הלשון

בבלי ירושלמי דף הכולל

,
, ,
,
המשנה ברורה של דרשו שכבש את העולם היהודי
קנין חכמה:

דף הכולל
מקום

כתובת

א עיר
ב
ג
ד
‘קנין תורה‘‘ ,דף היומי בהלכה‘
ה
'דף הכולל'‘ ,קנין חכמה‘‘ ,קנין משניות‘
ו
ש
יום חמישי י' בתמוז'-דרשו בכולל'
א
יום שישי י"א בתמוז פרשת בלק
ב
ג מבחן ‘קנין תורה‘ מס‘  6שבת פט - .קיח:
מ"ב :סימן תפ"ז עד סימן תצ"ו
ד מבחן ‘דף היומי בהלכה‘ מס‘ 64
מוסר :שמירת הלשון חלק ב' פרק כ"א "וישלח ה'" עד פרק ל' "ועל ידי"
ה
מבחן ‘דף הכולל‘ מס‘  5שבת כה - .מה:
ו מבחן ‘קנין חכמה‘ מס‘  )41( 6אבות עם פירוש רבנו יונה פ"ד מ"כ  -פ"ה מ"ט
ש מבחן ‘קנין משניות‘ מס‘  6דמאי ה' ה'  -ו' י"ב

,
,
לוח מבחני דרשו

די

משעה

עד שעה

מבחן ‘קנין תורה‘ מס‘ 7
מבחן ‘דף היומי בהלכה‘ מס‘ 65
מבחן ‘דף הכולל‘ מס' 6
מבחן ‘קנין חכמה‘ מס‘ )42( 7
מבחן ‘קנין משניות‘ מס‘ 7

מבחן ‘קנין תורה‘ מס‘ 8
מבחן ‘דף היומי בהלכה‘ מס‘ 66
מבחן ‘קנין חכמה‘ מס‘ )43( 8

מבחן ‘קנין משניות‘ מס‘ 8
מבחן מסכם ' 2קנין תורה-דף היומי'

יום שלישי ז' באב'-דרשו בכולל'
יום שישי י"ז באב פרשת עקב
שבת קיט - .קמח:
מ"ב :סימן תצ"ו עד סימן תק"א סעיף ז'
מוסר :שמירת הלשון חלק ב' פרק ל' "ועל ידי" עד סוף.
אהבת חסד הקדמה עד פרק ב'
שבת מו - .סג:
אבות עם פירוש רבנו יונה פ"ה מ"ט  -סוף המסכת (פ"ו עם פרש"י).
דמאי ז' א'  -כלאים ב' ב'
יום חמישי י"ד באלול'-דרשו בכולל'
יום שישי ט"ו באלול פרשת כי תבוא
שבת קמט - .עירובין כב:
מ"ב :סימן תק"א סעיף ז' עד סימן תק"ט סעיף ו'
מוסר :אהבת חסד חלק א' פרק ב' עד פרק ט' אות ו'
תומר דבורה הקדמה עד סוף פרק א' .ספר ארחות חיים
כלאים ב' ג'  -ד' ג'
יום שישי כ"ב באלול פרשת נצבים-וילך  /שבת נט-.עירובין כב:

א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש

יום שישי כ"ח בתשרי פרשת בראשית
מקוםיום שני א' בחשון'-דרשו בכולל' כתובת
עיר
מבחן ‘קנין תורה‘ מס‘  9עירובין כג - .נב:
מ"ב :סימן תק"ט סעיף ו' עד סימן תקט"ו סעיף ו'
מבחן ‘דף היומי בהלכה‘ מס‘ 67
מוסר :אהבת חסד חלק א' פרק ט' אות ו' עד חלק ב' פרק ט'
מבחן ‘דף הכולל‘ מס‘  7שבת סד - .פז:
מבחן ‘קנין חכמה‘ מס‘  9ארחות צדיקים הקדמה עד סוף שער הגאוה
מבחן ‘קנין משניות‘ מס‘  9כלאים ד' ד'  -ו' ה'
מבחן מסכם ' 11דף היומי בהלכה' סימן תס"א עד סימן תק"ט סעיף ו'
יום חמישי י"ח בחשון'-דרשו בכולל'
יום שישי י"ט בחשון פרשת וירא
מבחן ‘קנין תורה‘ מס‘  10עירובין נג - .פב:
מ"ב :סימן תקט"ו סעיף ו' עד תחילת סימן תקכ"ז
מבחן ‘דף היומי בהלכה‘ מס‘ 68
מוסר :אהבת חסד חלק ב' פרק ט' עד פרק ט"ז "ואעורר בכאן"
מבחן ‘דף הכולל‘ מס‘  8שבת פח - .קא:
מבחן ‘קנין חכמה‘ מס‘  10ארחות צדיקים שער הענוה עד שער האהבה "וכיצד היא האהבה"
מבחן ‘קנין משניות‘ מס‘  10כלאים ו' ו'  -ט' א'

משעה

עד שעה

מבחן ‘קנין תורה‘ מס‘ 11
מבחן ‘דף היומי בהלכה‘ מס‘ 69
מבחן ‘דף הכולל‘ מס‘ 9
מבחן ‘קנין חכמה‘ מס‘ 11
מבחן ‘קנין משניות‘ מס‘ 11

מבחן ‘קנין תורה‘ מס‘ 12
מבחן ‘דף היומי בהלכה‘ מס‘ 70
מבחן ‘דף הכולל‘ מס‘ 10
מבחן ‘קנין חכמה‘ מס‘ 12
מבחן ‘קנין משניות‘ מס‘ 12
מבחן מסכם ' 3קנין תורה-דף היומי'

יום חמישי י"ז בכסלו '-דרשו בכולל'
יום שישי י"ח בכסלו פרשת וישלח
עירובין פג - .פסחים ח:
מ"ב :סימן תקכ"ז עד סימן תקל"ו
מוסר :אהבת חסד חלק ב' פרק ט"ז "ואעורר בכאן" עד פרק כ"א "גם אם הוא ממציא"
שבת קב - .קכא:
ארחות צדיקים שער האהבה "וכיצד היא האהבה" עד שער השמחה "הביטחון השביעי"
כלאים ט' ב'  -שביעית ב' ב'
יום חמישי ט"ז בטבת '-דרשו בכולל'
יום שישי י"ז בטבת פרשת ויחי
פסחים ט - .לח:
מ"ב :סימן תקל"ו עד סימן תקמ"ה
מוסר :אהבת חסד חלק ב' פרק כ"א "גם אם הוא ממציא" עד חלק ג' פרק ג' "עוד איתא בשו"ע"
שבת קכב - .קמא:
ארחות צדיקים שער השמחה "הביטחון השביעי" עד שער הקנאה "ומי שנזהר שלא יקנא"
שביעית ב' ג'  -ד' א'
יום שישי כ"ד בטבת פרשת שמות  /עירובין כג - .פסחים לח:

א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש

יום שישי ט"ז בשבט פרשת בשלח
יום ראשון י"ח בשבט'-דרשו בכולל'כתובת
מקום
עיר
מבחן ‘קנין תורה‘ מס‘  13פסחים לט - .סח:
מ"ב :סימן תקמ"ה עד סימן תקנ"א סעיף ט'
מבחן ‘דף היומי בהלכה‘ מס‘ 71
מוסר :אהבת חסד חלק ג' פרק ג' "עוד איתא בשו"ע" עד סוף .שם עולם עד הקדמה "ודע בעצה זו"
מבחן ‘דף הכולל‘ מס‘  11שבת קמב - .ראש השנה ה:
מבחן ‘קנין חכמה‘ מס‘  13ארחות צדיקים שער הקנאה "ומי שנזהר שלא יקנא" עד שער הזכירה "החמש ועשרים"
מבחן ‘קנין משניות‘ מס‘  13שביעית ד' ב'  -ו' א'
יום חמישי כ' באדר'-דרשו בכולל'
יום שישי כ"א באדר פרשת כי תשא
מבחן ‘קנין תורה‘ מס‘  14פסחים סט - .צח:
מ"ב :סימן תקנ"א סעיף ט' עד סימן תקס"ב
מבחן ‘דף היומי בהלכה‘ מס‘ 72
מוסר :שם עולם הקדמה "ודע בעצה זו" עד פרק ח' "ודע עוד"
מבחן ‘דף הכולל‘  12ראש השנה ו - .כח:
מבחן ‘קנין חכמה‘ מס‘  14ארחות צדיקים שער הזכירה "החמש ועשרים" עד שער לשון הרע "אמרו רז"ל
כנסת ישראל"
מבחן ‘קנין משניות‘ מס‘  14שביעית ו' ב'  -ח' ז'
משעה

עד שעה

מבחן ‘קנין תורה‘ מס‘ 15
מבחן ‘דף היומי בהלכה‘ מס‘ 73
מבחן ‘קנין חכמה‘ מס‘ 15
מבחן ‘קנין משניות‘ מס‘ 15
מבחן מסכם ' 12דך היומי בהלכה'

יום שישי כ"ז בניסן פרשת שמיני
יום שלישי א' באייר'-דרשו בכולל'
פסחים צט - .שקלים ח:
מ"ב :סימן תקס"ב עד סימן תקע"ו
מוסר :שם עולם פרק ח' "ודע עוד" עד פרק י"ד "כלל הדבר"
ארחות צדיקים שער לשון הרע "אמרו רז"ל כנסת ישראל" עד שער
התשובה "ואמרו רז"ל שאין התשובה"
שביעית ח' ח' -י' ו'
סימן תק"ט סעיף ו' עד סימן תקס"ב

מחכים לך...
צוות נרחב של ‘דרשו‘ עומדים לרשותך
לברור פרטים ורישום ,התקשר עכשיו

טל02-5609000 :
פקס02-6540269 :

חמשה
חומשי
תורה
,
,
של דרשו

בכרך אחד,
מפואר ומהודר
ללומדי התורה

מבחן ‘קנין תורה‘ מס‘ 69
מבחן ‘דף היומי בהלכה‘ מס‘ 37
מבחן ‘דף הכולל‘ מס‘ 14
מבחן ‘קנין חכמה‘ מס‘ 14
מבחן ‘קנין משניות‘ מס‘ 14
מבחן מסכם

מבחן ‘קנין תורה‘ מס‘ 69
מבחן ‘דף היומי בהלכה‘ מס‘ 37
מבחן ‘דף הכולל‘ מס‘ 14
מבחן ‘קנין חכמה‘ מס‘ 14
מבחן ‘קנין משניות‘ מס‘ 14
מבחן מסכם

קנין חכמה

מוסר  -שמירת הלשון

קנין חכמה:

בבלי ירושלמי דף הכולל

‘חמשה חומשי תורה‘‘ ,משנה ברורה‘,
‘חפץ חיים‘' ,שמירת הלשון',
‘דרש דוד‘ ועוד ספרים רבים

מוקד המכירה הישיר של ‘דרשו‘

02-5609000

,

הופיעה הסדרה

לקראת
שבת ,
מלכתא
חוברות ,לקראת שבת מלכתא ,של ,דרשו ,עכשיו בסדרת ספרים.
העלונים המבוקשים קובצו לספרים בתוספת מאמרים וסיפורים חדשים ,עונג רוחני אמיתי

בחנויות הספרים
,
להשיג ,
ובמוקד דרשו 02-5609000

לקראת
שבת
מלכתא
סיפורים ופנינים מרתקים מחייהם
של רבותינו הקדושים
לפי סדר פרשיות השנה
קבלו מדי ,שבוע את העלון השבתי
של ,דרשו  ,ישירות למייל שלכם
להצטרפות dirshu@dirshu.co.il

02-5609000 :טל
02-6540269 :פקס

dirshu@acheinu.co.il

לוח
'„ף ‰יומי
ב‰לכ'‰

רח' ˜‰בלן  45ירו˘לים ˙ 43064 .„.מי˜ו„  9143001י˘ר‡ל
טל 02-5609000.פ˜סdirshu@acheinu.co.il 02-6540269 .

ולוח '„ף ‰יומי בבלי וירו˘למי'
˙מוז ˙˘''פ  -ניסן ˙˘פ''‡

