


ידיד ה', ידיד 'דרשו'

המחזור  במסגרת  האחרונה  החוברת  עולם  אור  בראות  בו,  ונשמחה  נגילה  היום  זה 
'הדף היומי בהלכה', מיסודם של מרנן ורבנן גאוני הדור ומנהיגיו,  השני סדר לימוד 
עמודי ההוראה מרנן ורבנן הגרי''ש אלישיב זצוק''ל, ורבינו בעל ה'שבט הלוי' זצוק''ל. 

לוח זה מקפל אל תוכו מאות אלפי שעות לימוד עתידיות, אשר ילמדו בכל רחבי העולם 
היהודי, בלימוד ההלכה היומיומי, דף הלכה ביום, וחזרה על חמשת הדפים מדי שבוע. 

וכשנגיע  הנוכחי,  המחזור  של  האחרון  לחלקו  מוקדש  הזה  הלוח  ייחודי,  באופן 
לסיומו, נזכה לחגוג בעזרת ה' יחד עם כל בית ישראל את המעמד ההיסטורי של 

סיום המחזור השני של 'הדף היומי בהלכה'. 



ומאורי  גדולי  ורבנן  מרנן  הופיעו  עת  דאורייתא,  ביקרא  לראות  דורנו  זכה  ואכן, 
הדור  גדולי  כל  סמכו  כיצד  וראינו  הראשון,  המחזור  של  הסיום  במעמד  האומה 
את ידיהם על תוכנית 'דף היומי בהלכה', והפליגו בשבחה, עד שניאותו מרנן ורבנן 
להשתתף ולהיות חברים מן המניין במועצת הנשיאות, שבראשה עמד מרן קדוש 

ישראל ותפארתו ראש הישיבה הגראי''ל שטיינמן זצוק''ל. 

'דרשו'  למשרדי  המגיעות  הרבות  החמות  התגובות  את  ונציין  נדגיש  אלו  כל  על 
דבר יום ביומו, מיהודים בכל רחבי העולם, המודים על התוכנית הייחודית, שנתנה 
תורה  עמלי  יהודים  בהם  המלך,  דרך  על  אותם  והעלתה  לחייהם  ממש  של  טעם 
שממיתים עצמם באוהלה של תורה, ועדיין לא זכו ללימוד קבוע ויומיומי של הלכה 
פסוקה ב'משנה ברורה', לצד יהודים השולחים ידיהם במסחר ובמלאכה לפרנסתם 
עיתים  לקבוע  אותם  והמחייב  המדרבן  הוא  זה  לימוד  אשר  ביתם,  אנשי  ולפרנסת 

לתורה, ועליו הוסיפו עוד כהנה וכהנה בלימודים אחרים, כיד ה' הטובה עליהם. 

וכן כותב מרנא החפץ חיים בהקדמתו ל'משנה ברורה', ומביא את הש''ך ביו''ד סי' 
שצריך אדם ללמוד כל יום הלכות בלימוד  רמו, שמביא בשם ה'פרישה' שכותב 

שיביא אותו לידי מעשה, כלומר לימוד בחלק 'אורח חיים' של השו''ע. 

מי  גם  כי  יום,  כל  ממש  ההלכה  לימוד  שיהיה  אזהרה  מוסיף  הוא  אלו  דברים  על 
שלומד בקביעות אבל מדי פעם מדלג על יום אחד של לימוד הלכה, מפסיד חלילה 
את מה שנאמר בגמרא בשם 'תנא דבי אליהו' שאדם הלומד הלכות בכל יום, הרי 
רוב  עולם הבא. אבל אדם הלומד  בן  לו שהוא  להיות בדרגה שמובטח  זוכה  הוא 

הימים, אינו בכלל אדם הלומד 'כל יום'. 

לכן ראוי לכל איש ישראל שיקבע את סדר הלימוד הזה, ולא ימוש ממנו כל ימי 
חייו, כדי שיזכה להיות מאלו שנאמר עליהם שמובטח להם שהם בני עולם הבא, 
וכפי שאמר מרן הגראי''ל שטיינמן זצ''ל על לומדי 'הדף היומי בהלכה', ש''בזכות 

לימוד ההלכה נזכה לגאולה השלמה במהרה''.



,
הדף היומי בהלכה

,

קהלא  וכל  מרבנן  צורבא  ברורה‘  ‘המשנה  ללומדי  טובה  בשורה 
קיום  על  להודיעכם  הננו  ההלכה,  לימוד  ודורשי  שוחרי  קדישא, 
שיעורי ה‘דף היומי בהלכה‘ בספר ‘משנה ברורה‘ מידי יום.

הלימוד הוא כעמוד ליום דהיינו כ-10 דפי ‘משנה ברורה‘ מדי חודש.
לפנות: ניתן  מגוריך,  באזור  המתקיים  שיעור  על  למידע 

מוקד ‘דרשו‘ 02-5609000

,
הדף היומי בהלכה

,

שיעורים חדשים
מאות שיעורים נפתחו ב‘דף היומי בהלכה‘ - ב'משנה ברורה':

למעוניינים להקים שיעור חדש 02-5609000

מבחני 'הדף היומי בהלכה'
‘דרשו‘ מקיים מבחנים מידי חודש במסגרת ה‘דף היומי בהלכה‘ 
אחד מהם בודאי קרוב לאזור מגוריך, הצטרף עכשיו

* המבחנים במילגה בהתאם לכללים



,דרשו בישיבות,חבורות,דרשו בישיבות,חבורות
מאות מקומות לימוד ומבחן

מתקיימים בישיבות הקדושות במסגרת חבורות 
‘דרשו בישיבות‘

להקמת מקום מבחן חודשי בישיבות:
02-5609000

,דרשו בכולל,חבורות,דרשו בכולל,חבורות
בכולל  אצלכם  ומבחן  לימוד  של  מוקד  לפתוח  מוזמנים  אתם  גם 
בהלכה‘ היומי  ‘דף  ללימוד   - בכולל‘  ‘דרשו  חבורות  במסגרת 

להקמת מקום מבחן חודשי בכולל:
הרב יהודה זונדל וולס: 054-8439330
כוללים וישיבות מהקהילות החסידיות 

הרב יעקב סירוטה: 052-7133067
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שעות 
ביממה

,קול הדף היומי בהלכה,,קול הדף היומי בהלכה,
שיעורי ה‘דף היומי בהלכה‘ בטלפון בעברית, אידיש, אנגלית:

ישראל:   קו ‘דרשו‘ 077-2222666,  4992*
             וכן במערכת ‘קול הלשון‘ 03-6171110

ארה‘‘ב:  אנגלית  718-9066449  אידיש 718-9066469
צרפת:    01.72.76.17.26
אנגליה:  2615 8050 020

דף הכולל 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':
4992*, 077-2222666 שלוחה 6



אייר א' 
אייר ב' 
אייר ג' 
אייר ד' 
אייר ה' 

ב יומא 
ג יומא 
ד יומא 
ה יומא 
ו יומא 

ב יומא 
ג יומא 
ד יומא 

 
 

כז כתובות 
כתובות כח
כתובות כט
ל כתובות 
כתובות לא

דף הכוללירושלמיבבלימוסר - שם עולם

כ''ט ניסן - ג' אייר ארחות צדיקים 'משומד יסיר מלבושיו' עד כללו של דבר ישוב אדם

מסימן תקפ''א אמצע ס"א בהגה ''ועומדים באשמורת'' עד אמצע הסעיף בהגה ''וידקדקו לחזור''
מאמצע סעיף א' בהגה ''וידקדקו לחזור'' עד סעיף ב'

מסעיף ב' עד סעיף ד'

חזרה מסימן תקע''ט סעיף ב'
עד סימן תקפ''א סעיף ד'

שם עולם חלק ראשון פרק ט"ז עד 'ודע דעצה זו'
'ודע דעצה זו' עד 'וכל זה שכתבנו'
'וכל זה שכתבנו' עד 'וכמה צריכין אנשים'
פרק ט"ז 'וכמה צריכין אנשים' עד פרק י"ז

פרק י"ז עד 'היוצא מכל אלו'

יום שלישי א' באייר מבחן 'דף היומי בהלכה' מס' 73, מבחן מסכם 12, מבחן 'קנין חכמה' מס' 15

קו מידע חדשות ,דרשו,קו מידע חדשות ,דרשו,
כל מה שקורה ומתחדש ב‘דרשו‘
*4 9 9 2
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שיעורים ב‘דף היומי בבלי‘

שיעורים ב‘דף היומי בהלכה‘

הכולל‘ ב‘דף  שיעורים 

יום‘ בכל  ‘הפותח  תוכנית 

שבת‘ ‘לקראת  תוכנית 

ועוד... ועוד  חדשות  מידע, 



דף הכוללירושלמיבבלידף הכוללירושלמיבבלי

קנין חכמה: קנין חכמה:

מוסר - שם עולם מוסר - שם עולם
לב כתובות 
לג כתובות 
לד כתובות 
כתובות לה
לו כתובות 
לז כתובות 
כתובות לח
כתובות לט
כתובות מ
כתובות מא
מב כתובות 
מג כתובות 
כתובות מד
כתובות מה

ה יומא 
ו יומא 
ז יומא 
ח יומא 
ט יומא 

 
 

י יומא 
יומא יא
יב יומא 
יג יומא 
יד יומא 

 
 

י"ח פרק  עד  אלו'  מכל  'היוצא 
לעניננו' נבוא  'ועתה  עד  י"ח  פרק 
'ועתה נבוא לעניננו' עד 'והנה התנא אמר'
י"ט פרק  עד  אמר'  התנא  'והנה 
פרק י"ט עד 'ועוד יש חילוק ביניהם'
'ועוד יש חילוק ביניהם' עד 'ושמעתי בשם הגר"א'
'ושמעתי בשם הגר"א' עד פרק כ'
פרק כ' עד 'ובאמת בעוונותינו הרבים'
'ובאמת בעוונותינו הרבים' עד 'והנה לשון'
כ"א פרק  עד  לשון'  'והנה 
ראיתי' כן  'ועל  עד  כ"א  פרק 
'ועל כן ראיתי' עד 'בא וראה כמה חביבה'
'בא וראה כמה חביבה' עד פרק כ"ב
האדם' יאמר  'ואל  עד  כ"ב  פרק 

מסימן תקפ''א סעיף ד' עד סימן תקפ''ב סעיף ב'
מסעיף ב' עד סעיף ו'

מסעיף ו' עד תחילת סימן תקפ''ג
מתחילת סימן תקפ''ג עד תחילת סימן תקפ''ד

מתחילת סימן תקפ''ד עד סעיף ד'

חזרה מסימן תקפ''א סעיף ד'
עד סימן תקפ''ד סעיף ד'

מסימן תקפ''ד סעיף ד' עד סימן תקפ''ה סעיף ב'
מסעיף ב' עד אמצע סעיף ד' בהגה ''נוהגין להקרות''
מאמצע סעיף ד' בהגה ''נוהגין להקרות'' עד סימן תקפ''ו סעיף ב'

מסעיף ב' עד סעיף ד'
מסעיף ד' עד סעיף ו'

חזרה מסימן תקפ''ד סעיף ד'
עד סימן תקפ''ו סעיף ו'

אייר ו' 
אייר ז' 
אייר ח' 
אייר ט' 
אייר י' 
י''א אייר
אייר י''ב 
אייר י''ג 
אייר י''ד 
ט''ו אייר
ט''ז אייר
י''ז אייר
י''ח אייר
י''ט אייר

ז יומא 
ח יומא 
ט יומא 
י יומא  
יא יומא 
יב יומא 
יג יומא 
יד יומא 
טו יומא 
טז יומא 
יז יומא 
יח יומא 
יט יומא 
כ יומא 

אייר תשפ"א

ו' אייר - י' אייר כללו של דבר ישוב אדם עד שער התורה 'ועתה יש לי לכתוב'    י''ג אייר - י''ז אייר  ועתה יש לי לכתוב עד סוף שער התורה

אייר כ' 
כ''א אייר
כ''ב אייר
אייר כ''ג 
כ''ד אייר
כ''ה אייר
אייר כ''ו 
כ''ז אייר
כ''ח אייר
כ''ט אייר
סיון א' 
סיון ב' 
סיון ג' 
סיון ד' 

מסימן תקפ''ו ס"ו עד אמצע ס"ז ''ואם סתמו שלא במינו''
מאמצע סעיף ז' ''ואם סתמו שלא במינו'' עד סעיף ט'

מסעיף ט' עד סעיף י''א
מסעיף י''א עד סעיף כ'
מסעיף כ' עד סעיף כ''ג

חזרה מסימן תקפ''ו סעיף ו' עד סעיף כ''ג

מסימן תקפ''ו סעיף כ''ג עד סימן תקפ''ז סעיף ב'
מסעיף ב' עד תחילת סימן תקפ''ח
מתחילת סימן תקפ''ח עד סעיף ג'

מסעיף ג' עד סעיף ד'
מסעיף ד' עד סימן תקפ''ט סעיף ו'

חזרה מסימן תקפ''ו סעיף כ''ג עד סימן תקפ''ט סעיף ו'

'ואל יאמר האדם' עד 'ועוד יש להתבונן'
'ועוד יש להתבונן' עד 'והנה מתחלה'
'והנה מתחלה' עד 'וכמה נפיש זכותיה'
'וכמה נפיש זכותיה' עד 'והזכות הרבה יותר'
'והזכות הרבה יותר' עד 'ונראה דעל זה'
ספרי' 'ואסיים  עד  זה'  דעל  'ונראה 
הספר חתימת  עד  ספרי'  'ואסיים 
חתימת הספר עד 'והנה כאשר יתבונן'
'והנה כאשר יתבונן' עד 'ושכר אוהבי ה' '
זה' כל  'והנה  עד   ' ה'  אוהבי  'ושכר 
'והנה כל זה' עד 'עוד אמרתי להעיר'
'עוד אמרתי להעיר' עד 'וצריך האדם לידע'
'וצריך האדם לידע' עד 'וידעתי גם ידעתי'
'וידעתי גם ידעתי' עד 'הנה על דבר'

כא יומא 
כב יומא 
כג יומא 
כד יומא 
כה יומא 
כו יומא 
כז יומא 
כח יומא 
כט יומא 
ל יומא 
לא יומא 
לב יומא 
לג יומא 
לד יומא 

טו יומא 
טז יומא 
יז יומא 
יח יומא 
יט יומא 

 
 

כ יומא 
יומא כא
יומא כב
כג יומא 
יומא כד

 
 

מו כתובות 
מז כתובות 
כתובות מח
כתובות מט
נ כתובות 
נא כתובות 
נב כתובות 
נג כתובות 
כתובות נד
כתובות נה
כתובות נו
כתובות נז
נח כתובות 
נט כתובות 

אייר - סיון תשפ"א

כ' אייר - כ''ד אייר  שער יראת שמים עד 'ועתה הטה אזנך'   כ''ז אייר - ב' סיון 'ועתה הטה אזנך' עד 'וכמו שעשה האלוקים'
יום חמישי כ''ד באייר מבחן 'דף היומי בהלכה' מס' 74, מבחן 'דף הכולל' מס' 13, מבחן 'קנין חכמה' מס' 16  יום שישי כ''ה באייר מבחן 
4 מס'  תורה'  'קנין  מסכם  מבחן  בסיון  ג'  שישי  יום     16 מס'  חכמה'  'קנין  מבחן   ,16 מס'  תורה'  'קנין  מבחן   ,74 מס'  בהלכה'  היומי  'דף 



דף הכוללירושלמיבבלידף הכוללירושלמיבבלי

קנין חכמה: קנין חכמה:

מוסר - שם עולם מוסר - שם עולם
ס כתובות 
כתובות סא
כתובות סב
סג כתובות 
כתובות סד
כתובות סה
סו כתובות 
סז כתובות 
כתובות סח
כתובות סט
ע כתובות 
עא כתובות 
כתובות עב
א סוטה 

 
 

יומא כה
כו יומא 
כז יומא 

 
 

יומא כח
יומא כט
ל יומא 
יומא לא
יומא לב

 
 

יומא לה
לו יומא 
לז יומא 
יומא לח
יומא לט
מ יומא 
יומא מא
יומא מב
יומא מג
יומא מד
יומא מה
מו יומא 
מז יומא 
מח יומא 

'הנה על דבר' עד 'ועתה נדבר אודות'
'ועתה נדבר אודות' עד 'ועתה נבאר אודות'
'ועתה נבאר אודות' עד 'ואראה עוד'

'ואראה עוד' עד 'וראה עוד'
'וראה עוד' עד 'וכאשר נחפש'

'וכאשר נחפש' עד 'ועתה נדבר'
'ועתה נדבר' עד 'ולדעתי מרומז'

'ולדעתי מרומז' עד 'והנה כל מאמרינו'
'והנה כל מאמרינו' עד 'והנה ידוע בזמננו'
'והנה ידוע בזמננו' עד 'ולמה הדבר דומה'
'ולמה הדבר דומה' עד 'ועתה נדבר מעט'

'ועתה נדבר מעט' עד ההשמטה
ההשמטה עד 'כלל הדבר'

השמטה 'כלל הדבר' עד סוף חלק ראשון

מסימן תקפ''ט סעיף ו' עד תחילת סימן תק''צ
מתחילת סימן תק''צ עד אמצע סעיף ג' ''וי''א ששיעור יבבא''
מאמצע סעיף ג' ''וי''א ששיעור יבבא'' עד סעיף ה'

מסעיף ה' עד סעיף ח'
מסעיף ח' עד תחילת סימן תקצ''א

חזרה מסימן תקפ''ט סעיף ו' עד תחילת סימן תקצ''א

מתחילת סימן תקצ''א עד סעיף ז'
מסעיף ז' עד סימן תקצ''ב סעיף ג'
מסעיף ג' עד תחילת סימן תקצ''ג

מתחילת סימן תקצ''ג עד תחילת סימן תקצ''ו
מתחילת סימן תקצ''ו עד סימן תקצ''ז סעיף ב'

חזרה מתחילת סימן תקצ''א עד סימן תקצ''ז סעיף ב'

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

סיון-תמוז תשפ"אסיון תשפ"א

ה' סיון - ט' סיון 'וכמו שעשה האלוקים' עד סוף הספר * מסילת ישרים הקדמה עד סוף ההקדמה   י''ב סיון - ט''ז סיון מסילת ישרים פרק א' עד סוף פרק א'

י''ט סיון
סיון כ' 
כ''א סיון
סיון כ''ב 
כ''ג סיון
סיון כ''ד 
כ''ה סיון
כ''ו סיון
כ''ז סיון
כ''ח סיון
כ''ט סיון
סיון ל' 
א' תמוז
ב' תמוז

מסימן תקצ''ז סעיף ב' עד תחילת סימן ת''ר
מתחילת סימן ת''ר עד תחילת סימן תר''ב

מתחילת סימן תר''ב עד סימן תר''ג אמצע הסעיף הגה ''ויש לכל אדם''
מאמצע הסעיף הגה ''ויש לכל אדם'' עד סימן תר''ד סעיף ב'
מסעיף ב' עד סימן תר''ה אמצע הסעיף בהגה ''ובוחרין בתרנגולים לבנים''

תר''ה  סימן  עד  ב'  סעיף  תקצ''ז  מסימן  חזרה  
''ובוחרין בתרנגולים לבנים'' אמצע הסעיף בהגה 

מסימן תר''ה אמצע הסעיף  בהגה ''ובוחרין בתרנגולים לבנים'' עד סימן תר''ו ס"ב
מסימן תר''ו סעיף ב' עד אמצע סעיף ד' בהגה ''מי שמת לו מת''
מאמצע סעיף ד' בהגה ''מי שמת לו מת'' עד סימן תר''ז סעיף ג'

מסעיף ג' עד תחילת סימן תר''ח
מתחילת סימן תר''ח עד סעיף ג'

חזרה מסימן תר''ה אמצע הסעיף בהגה ''ובוחרין 
בתרנגולים לבנים'' עד סימן תר''ח סעיף ג'

חלק שני מתחילת פרק א' עד 'והנה בעיתים הללו'
פרק א' 'והנה בעיתים הללו' עד 'ועיקר ההתחזקות'
'ועיקר ההתחזקות' עד 'והנה אנו רואים'
'והנה אנו רואים' עד 'ויזכור האדם תמיד'
'ויזכור האדם תמיד' עד 'ועל כן מה מאד'

'ועל כן מה מאד' עד פרק ב'
פרק ב' עד 'וכל דברינו אלה'
'וכל דברינו אלה' עד פרק ג'
פרק ג' עד 'והנה אנו רואים'

'והנה אנו רואים' עד 'עוד יש ליצר הרע'
אחי' 'ודע  עד  הרע'  ליצר  יש  'עוד 

'ודע אחי' עד פרק ד'
פרק ד' עד 'והנה כאשר נתבונן'

'והנה כאשר נתבונן' עד 'והנה ידוע שבעולם הזה'

מט יומא 
נ יומא 
נא יומא 
נב יומא 
נג יומא 
נד יומא 
נה יומא 
נו יומא 
נז יומא 
נח יומא 
נט יומא 
ס יומא 
יומא סא
יומא סב

יומא לג
יומא לד
יומא לה
לו יומא 
לז יומא 

 
 

יומא לח
יומא לט
מ יומא 
יומא מא
יומא מב

 
 

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

י''ט סיון - כ''ג סיון פרק ב'  עד פרק ד' 'והנה יש מן הפתאים'   כ''ו סיון - ל' סיון פרק ד' 'והנה יש מן הפתאים' עד  סוף פרק ד'
יום חמישי כ''ג בסיון מבחן 'דף היומי בהלכה' מס' 75, מבחן 'דף הכולל' מס' 14, מבחן 'קנין חכמה' מס' 17
יום שישי כ''ד בסיון מבחן 'דף היומי בהלכה' מס' 75, מבחן 'קנין תורה' מס' 17, מבחן 'קנין חכמה' מס' 17



דף הכוללירושלמיבבלידף הכוללירושלמיבבלי

קנין חכמה: קנין חכמה:

מוסר - שם עולם מוסר - שם עולם
סוטה טז
יז סוטה 
יח סוטה 
יט סוטה 
כ סוטה 
סוטה כא
סוטה כב
כג סוטה 
סוטה כד
סוטה כה
כו סוטה 
כז סוטה 
סוטה כח
כט סוטה 

מג יומא 
מד יומא 
יומא מה
יומא מו
יומא מז

 
 

יומא מח
יומא מט
נ יומא 
יומא נא
נב יומא 

 
 

סג יומא 
יומא סד
יומא סה
סו יומא 
סז יומא 
יומא סח
יומא סט
ע יומא 
יומא עא
יומא עב
עג יומא 
יומא עד
יומא עה
עו יומא 

'והנה ידוע שבעולם הזה' עד פרק ה'
פרק ה' עד 'והנה בודאי'

'והנה בודאי' עד 'ועוד יש בנתינת התורה'
'ועוד יש בנתינת התורה' עד פרק ו'

פרק ו' עד 'ויש אנשים מסוג זה'
'ויש אנשים מסוג זה' עד 'וצריך להתבונן'

'וצריך להתבונן' עד פרק ז'
פרק ז' עד 'ובאמת דבר פשוט הוא'
'ובאמת דבר פשוט הוא' עד 'וכן בעניני הציצית'
'וכן בעניני הציצית' עד 'ודמיון לזה'

'ודמיון לזה' עד פרק ח'
פרק ח' עד 'והנה דבר זה שייך'

'והנה דבר זה שייך' עד 'והנה יתבונן האדם'
'והנה יתבונן האדם' עד פרק ט'

תר''ט סימן  תחילת  עד  ג'  סעיף  תר''ח  מסימן 
מתחילת סימן תר''ט עד סימן תר''י אמצע סעיף ד' בהגה ''ואם כבו''
מאמצע סעיף ד' בהגה ''ואם כבו'' עד סימן תרי''א סעיף ב'

מסעיף ב' עד סימן תרי''ב סעיף ג'
מסעיף ג' עד סעיף ח'

חזרה מסימן תר''ח סעיף ג' עד סימן תרי''ב סעיף ח'

מסימן תרי''ב סעיף ח' עד תחילת סימן תרי''ג
מתחילת סימן תרי''ג עד סעיף ה'
מסעיף ה' עד תחילת סימן תרי''ד
מתחילת סימן תרי''ד עד סעיף ד'
מסעיף ד' עד תחילת סימן תרט''ז

חזרה מסימן תרי''ב סעיף ח'
עד תחילת סימן תרט''ז

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

תמוז - אב תשפ"אתמוז תשפ"א 

ג' תמוז - ז' תמוז פרק ה' עד פרק ו' 'והנה שלמה שנה'     י' תמוז - י''ד תמוז פרק ו' 'והנה שלמה שנה' עד סוף פרק ח'

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

מתחילת סימן תרט''ז עד תחילת סימן תרי''ז
מתחילת סימן תרי''ז עד תחילת סימן תרי''ח

מתחילת סימן תרי''ח עד סעיף ג'
מסעיף ג' עד סעיף ח'

מסעיף ח' עד תחילת סימן תרי''ט

חזרה מתחילת סימן תרט''ז
עד תחילת סימן תרי''ט

מתחילת סימן תרי''ט עד סעיף ו'
מסעיף ו' עד סימן תרכ''א סעיף ב'
מסעיף ב' עד תחילת סימן תרכ''ב

מתחילת סימן תרכ''ב עד תחילת סימן תרכ''ג
מתחילת סימן תרכ''ג עד תחילת סימן תרכ''ד

חזרה מתחילת סימן תרי''ט
עד תחילת סימן תרכ''ד 

פרק ט' עד 'ועתה נבאר את סוף הפסוק'
'ועתה נבאר את סוף הפסוק' עד 'כן הדבר הזה'
'כן הדבר הזה' עד 'וזהו כוונת הכתוב'
'וזהו כוונת הכתוב' עד פרק י' 'ועוד יש לבאר'
פרק י' 'ועוד יש לבאר' עד 'ועל כן בעת שמקיים האדם'
'ועל כן בעת שמקיים האדם' עד פרק י"א
נתבונן' כאשר  'והנה  עד  י"א  פרק 
'והנה כאשר נתבונן' עד 'והנה נאמר כל זה'
י"ב פרק  עד  זה'  כל  נאמר  'והנה 
יולדת' באשה  'והנה  עד  י"ב  פרק 
'והנה באשה יולדת' עד 'והגם שאין אנו יכולים'
'והגם שאין אנו יכולים' עד 'והנה אל יקשה'
'והנה אל יקשה' עד 'והנה בעבור כל זה'
י"ג פרק  עד  זה'  כל  בעבור  'והנה 

עז יומא 
עח יומא 
עט יומא 
פ יומא 
יומא פא
יומא פב
פג יומא 
יומא פד
יומא פה
פו יומא 
פז יומא 
יומא פח
ב סוכה 
ג סוכה 

נג יומא 
נד יומא 
יומא נה
נו יומא 
נז יומא 

 
 

יומא נח
יומא נט
ס יומא 
יומא סא
סב יומא 

 
 

ל סוטה 
סוטה לא
סוטה לב
סוטה לג
סוטה לד
סוטה לה
סוטה לו
סוטה לז
סוטה לח
סוטה לט
מ סוטה 
מא סוטה 
סוטה מב
סוטה מג

י''ז  תמוז - כ''א  תמוז   פרק ט' עד פרק י' והנה ודאי כי'        כ''ד  תמוז - כ''ח  תמוז  פרק י' והנה ודאי כי' עד פרק י"א 'והנה דברתי עד הנה' 
יום חמישי כ''א בתמוז מבחן 'דף היומי בהלכה' מס' 76, מבחן 'דף הכולל' מס' 15, מבחן 'קנין חכמה' מס' 18

יום שישי כ''ב בתמוז מבחן 'דף היומי בהלכה' מס' 76, מבחן 'קנין תורה' מס' 18, מבחן 'קנין חכמה' מס' 18



דף הכוללירושלמיבבלידף הכוללירושלמיבבלי

קנין חכמה: קנין חכמה:

מוסר - זכור למרים מוסר - שם עולם, זכור למרים
סוטה מד
סוטה מה
סוטה מו
סוטה מז
א נדרים 
ב נדרים 
ג נדרים 

 נדרים ד
ה נדרים 
ו נדרים 
ז נדרים 
ח נדרים 
ט נדרים 

סג יומא 
יומא סד
יומא סה
יומא סו
יומא סז

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

לעינינו' נבוא  'ועתה  עד  י"ג  פרק 
י"ד פרק  עד  לענינינו'  נבוא  'ועתה 
'וכן אבותינו במצרים' י"ד עד  פרק 
'וכן אבותינו במצרים' עד 'וכן מי שראה'
'וכן מי שראה' עד 'וכן הוא גם בזמן הזה'
'וכן הוא גם בזמן הזה' עד 'וכתיב בקרא'
'וכתיב בקרא' עד 'ועתה מדבר אודות הסיבה'
'ועתה מדבר אודות הסיבה' עד סוף חלק שני'
זכור למרים מתחילת ההקדמה עד תחילת הפתיחה
מתחילת הפתיחה עד תחילת פרק א'
מתחילת פרק א' עד "סיבה שניה"
מפרק א' מ"סיבה שניה" עד "כן הדבר בעניננו"
פרק א' מ"כן הדבר בעניננו" עד "סיבה רביעית"
פרק א' מ"סיבה רביעית" עד "וכן הדבר בעניננו"

מתחילת סימן תרכ''ד עד סעיף ה'
מסעיף ה' עד תחילת סימן תרכ''ה

מתחילת סימן תרכ''ה עד סימן תרכ''ו אמצע ס"א הגה ''ומיהו''
מאמצע סעיף א' הגה ''ומיהו'' עד סעיף ג'

מסעיף ג' עד אמצע הסעיף בהגה ''ואפילו ביום טוב''

חזרה מתחילת סימן תרכ''ד עד סימן תרכ''ו אמצע 
סעיף ג' בהגה ''ואפילו ביום טוב''

מסימן תרכ''ו אמצע ס"ג  בהגה ''ואפילו ביו"ט'' עד סימן תרכ''ז  ס"ג
מסעיף ג' עד תחילת סימן תרכ''ח
מתחילת סימן תרכ''ח עד סעיף ב'

מסעיף ב' עד סימן תרכ''ט סעיף ב'
מסעיף ב' עד סעיף ו'

חזרה מסימן תרכ''ו אמצע סעיף ג' בהגה ''ואפילו 
ביום טוב'' עד סימן תרכ''ט סעיף ו'

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

אב  תשפ"אאב תשפ"א

ב' אב - ו' אב  פרק י"א 'והנה דברתי עד הנה' עד 'בענין נתינת העצה'  ט' אב - י''ג אב פרק י"א 'בענין נתינת העצה' עד 'והנה עד הנה דברתי'

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

מסימן תרכ''ט סעיף ו' עד סעיף ז'
מסעיף ז' עד סעיף י''ב

מסעיף י''ב עד סעיף י''ח
מסעיף י''ח עד אמצע סעיף י''ט ''ויש אומרים''

מאמצע סעיף י''ט ''ויש אומרים'' עד תחילת סימן תר''ל

חזרה מסימן תרכ''ט סעיף ו' עד תחילת סימן תר''ל

מתחילת סימן תר''ל עד סעיף ג'
מסעיף ג' עד סעיף ה'
מסעיף ה' עד סעיף ז'
מסעיף ז' עד סעיף ט'

מסימן תר''ל סעיף ט' עד סעיף י''א

חזרה מתחילת סימן תר''ל עד סעיף י''א

פרק א' מ"וכן הדבר בעניננו" עד תחילת פרק ב'
מתחילת פרק ב' עד תחילת פרק ג'

מתחילת פרק ג' עד "ותדע"
פרק ג' מ"ותדע" עד "וכל שכן בעניננו"
מ"וכל שכן בעניננו" עד תחילת פרק ד'
מתחילת פרק ד' עד "והוא דומה לעבד"
פרק ד' מ"והוא דומה לעבד" עד "ודוגמא לזה מספרים"
מ"ודוגמא לזה מספרים" עד תחילת פרק ה'
מתחילת פרק ה' עד תחילת פרק ו'
מתחילת פרק ו' עד "עוד יש בזה ענין גדול"
פרק ו' מ"עוד יש בזה ענין גדול" עד תחילת פרק ז'
מתחילת פרק ז' עד "אבל אם בימי חייו"
פרק ז' מ"אבל אם בימי חייו" עד תחילת פרק ח'
מתחילת פרק ח' עד "ומה שאמרו"

יח סוכה 
יט סוכה 
כ סוכה 
סוכה כא
סוכה כב
כג סוכה 
סוכה כד
סוכה כה
כו סוכה 
כז סוכה 
סוכה כח
סוכה כט
ל סוכה 
סוכה לא

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

י נדרים 
נדרים יא
יב נדרים 
יג נדרים 
יד נדרים 
נדרים טו
נדרים טז
יז נדרים 
נדרים יח
נדרים יט
כ נדרים 
נדרים כא
נדרים כב
כג נדרים 

ט''ז אב - כ' אב פרק י"א 'והנה עד הנה דברתי' עד 'הקנאה גם היא'   כ''ג אב - כ''ז אב פרק י"א 'הקנאה גם היא' עד פרק י"ג 'אמנם על כל פנים'
יום שישי כ''א באב מבחן 'דף היומי בהלכה' מס' 77, מבחן 'קנין תורה' מס' 19, מבחן 'קנין חכמה' מס' 19



דף הכוללירושלמיבבלידף הכוללירושלמיבבלי

קנין חכמה: קנין חכמה:

מוסר - זכור למרים מוסר - זכור למרים
נדרים כד
נדרים כה
נדרים כו
נדרים כז
נדרים כח
נדרים כט
ל נדרים 
נדרים לא
נדרים לב
נדרים לג
נדרים לד
נדרים לה
נדרים לו
נדרים לז

 
יומא סח
יומא סט
ע יומא 
עא יומא 

 
 

יומא עב
עג יומא 
יומא עד
יומא עה
עו יומא 

 
 

לב סוכה 
לג סוכה 
לד סוכה 
לה סוכה 
לו סוכה 
לז סוכה 
סוכה לח
סוכה לט
מ סוכה 
סוכה מא
סוכה מב
מג סוכה 
סוכה מד
סוכה מה

פרק ח' מ"ומה שאמרו"  עד תחילת  פרק ט'
מתחילת פרק ט' עד תחילת פרק י'
מתחילת פרק י' עד "וכן הוא בעניננו"
פרק י' מ"וכן הוא בעניננו" עד תחילת פרק י"א
מתחילת פרק י"א עד "והנה אסביר"
פרק י"א מ"והנה אסביר" עד "ומזה נידון לכל ישראל"
פרק י"א מ"ומזה נידון לכל ישראל" עד תחילת פרק י"ב
מתחילת פרק י"ב עד "והנה אחרי "
דבר" "סוף  עד   " אחרי  מ"והנה 
פרק י"ב מ"סוף דבר" עד תחילת פרק י"ג
מתחילת פרק י"ג עד "והנה עד כאן"
פרק י"ג מ"והנה עד כאן" עד "ולפני מי אתה"
פרק י"ג מ"ולפני מי אתה" עד "וצריך האדם לידע"
פרק י"ג מ"וצריך האדם לידע" עד תחילת פרק י"ד

מסימן תר''ל סעיף י''א עד תחילת סימן תרל''א
מתחילת סימן תרל''א עד סעיף ה'

מסעיף ה' עד סעיף ט'
מסעיף ט' עד אמצע סעיף י' הגה ''ויש אומרים''

מסימן תרל''א אמצע ס"י הגה ''ויש אומרים'' עד סימן תרל''ב ס"ב

חזרה מסימן תר''ל סעיף י''א
עד סימן תרל''ב סעיף ב'

מסימן תרל''ב סעיף ב' עד תחילת סימן תרל''ג
מתחילת סימן תרל''ג עד סעיף ג'

מסעיף ג' עד סעיף ו'
מסעיף ו' עד תחילת סימן תרל''ד

מתחילת סימן תרל''ד עד סעיף ד'

חזרה מסימן תרל''ב סעיף ב'
עד סימן תרל''ד סעיף ד'

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

אלול תשפ"אאב - אלול תשפ"א

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

מסימן תרל''ד סעיף ד' עד סימן תרל''ה אמצע הסעיף ''אבל סוכה''
מסימן תרל''ה אמצע הסעיף ''אבל סוכה'' עד תחילת סימן תרל''ו

מתחילת סימן תרל''ו עד סימן תרל''ז סעיף ב'
מסימן תרל''ז סעיף ב' עד אמצע סעיף ג' בהגה '' וכן לא יקצצו''
מסימן תרל''ז אמצע סעיף ג' בהגה ''וכן לא יקצצו'' עד תחילת סימן תרל''ח

חזרה מסימן תרל''ד סעיף ד' עד תחילת סימן תרל''ח

מתחילת סימן תרל''ח עד אמצע סעיף א' הגה ''וכ''ז לא מיירי''
מסימן תרל''ח אמצע ס"א ''וכ''ז לא מיירי'' עד אמצע ס"ב ''וצריך לעשות''
מאמצע סעיף ב' הגה ''וצריך לעשות'' עד תחילת סימן תרל''ט
ב' סעיף  עד  תרל''ט  סימן  מתחילת 
מסימן תרל''ט ס"ב עד אמצע ס"ב ''ומי שיחמיר על עצמו''

תרל''ט  סימן  עד  תרל''ח  סימן  מתחילת  חזרה 
אמצע סעיף ב' ''ומי שיחמיר על עצמו''

מתחילת פרק י"ד עד "והנה יש שפוטרים"
פרק י"ד מ"והנה יש שפוטרים" עד תחילת פרק ט"ו
מתחילת פרק ט"ו עד "ועתה נבאר בקצרה"
פרק ט"ו מ"ועתה נבאר בקצרה" עד "ולפי זה אתי שפיר"
פרק ט"ו מ"ולפי זה אתי שפיר" עד תחילת פרק ט"ז
מתחילת פרק ט"ז עד תחילת פרק י"ז
מתחילת פרק י"ז עד "והנה לפעמים יקרה"
פרק י"ז מ"והנה לפעמים יקרה" עד "ואמרו חז"ל שם עוד"
פרק י"ז מ"ואמרו חז"ל שם עוד" עד תחילת פרק י"ח
מתחילת פרק י"ח עד "כללו של דבר"
פרק י"ח מ"כללו של דבר" עד תחילת פרק י"ט
מתחילת פרק י"ט עד "ונבאר דברינו במשל"
פרק י"ט מ"ונבאר דברינו במשל" עד "והנמשל"
פרק י"ט מ"והנמשל" עד תחילת פרק כ'

סוכה מו
סוכה מז
סוכה מח
סוכה מט
נ סוכה 
סוכה נא
סוכה נב
נג סוכה 
סוכה נד
סוכה נה
נו סוכה 
ב ביצה 
ג ביצה 
ד ביצה 

עז יומא 
יומא עח
יומא עט
פ יומא 
יומא פא

 
 

יומא פב
פג יומא 
יומא פד
יומא פה
פו יומא 

 
 

נדרים לח
נדרים לט
מ נדרים 
א נזיר 
ב נזיר 
ג נזיר 
ד נזיר 
ה נזיר 
ו נזיר 
ז נזיר 
ח נזיר 
ט נזיר 
י נזיר 
יא נזיר 

י''ד אלול - י''ח אלול  פרק י"ז עד פרק י"ט 'והנה גמילות חסדים'   כ''א אלול - כ''ה אלול  פרק י"ט 'והנה גמילות חסדים' עד 'ונחזור לענין השבת'ל' אב - ד' אלול  פרק י"ג 'אמנם על כל פנים' עד סוף פרק י"ד   ז' אלול - י''א אלול  פרק ט"ו עד סוף פרק ט"ז
יום חמישי י''ח באלול מבחן 'דף היומי בהלכה' מס' 78, מבחן 'דף הכולל' מס' 16, מבחן 'קנין חכמה' מס' 20  יום שישי י''ט באלול מבחן 
'דף היומי בהלכה' מס' 78, מבחן 'קנין תורה' מס' 20, מבחן 'קנין חכמה' מס' 20   יום שישי כ''ו באלול מבחן מסכם 'קנין תורה' מס' 5



דף הכוללירושלמיבבלידף הכוללירושלמיבבלי

קנין חכמה: קנין חכמה:

מוסר - שפת תמים מוסר - זכור למרים, שפת תמים
יב נזיר 
יג נזיר 
יד נזיר 
טו נזיר 
טז נזיר 
יז נזיר 
יח נזיר 
יט נזיר 
כ נזיר 
כא נזיר 
כב נזיר 

כג נזיר 
כד נזיר 

פז יומא 

יומא פח
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

מתחילת פרק כ' עד "ונראה עוד לבאר"
פרק כ' מ"ונראה עוד לבאר" עד "ונחזור עתה לעניננו"
פרק כ' "ונחזור עתה לעניננו" עד פרק כ"א "ובאור הענין"
פרק כ"א מ"ובאור הענין" עד תחילת פרק כ"ב
מתחילת פרק כ"ב עד "ועל כן כשם שאי אפשר"
פרק כ"ב מ"ועל כן כשם שאי אפשר" עד תחילת פרק כ"ג
מתחילת פרק כ"ג עד "והנה נמצאים הרבה אנשים"
פרק כ"ג מ"והנה נמצאים הרבה אנשים" עד תחילת פרק כ"ד
מתחילת פרק כ"ד עד "והכי נמי בעניננו"
פרק כ"ד מ"והכי נמי בעניננו" עד תחילת פרק כ"ה
מתחילת פרק כ"ה עד תחילת פרק כ"ו
מתחילת פרק כ"ו עד תחילת פרק כ"ז
מתחילת פרק כ"ז עד סוף הספר )בלי התפילה(
שפת תמים מתחילת פרק א' עד "וכמה שנואה ומגונה"

מסימן תרל''ט אמצע סעיף ב' ''ומי שיחמיר על עצמו'' עד סעיף ג'
מסעיף ג' עד סעיף ד'

מסעיף ד' עד אמצע סעיף ה' בהגה ''וכ''ז דווקא''
מאמצע סעיף ה' בהגה ''וכ''ז דווקא'' עד סעיף ז'
מסימן תרל''ט סעיף ז' עד משנה ברורה ס''ק מ''ח )בסעיף ח'(

חזרה מסימן תרל''ט אמצע סעיף ב' ''ומי שיחמיר 
על עצמו'' עד משנה ברורה ס''ק מ''ח )בסעיף ח'( 

ממשנה ברורה ס''ק מ''ח )בסעיף ח'( עד סימן תר''מ סעיף ב'
מסעיף ב' עד אמצע סעיף ד' הגה ''ואם עשאה מתחילה''
מאמצע ס"ד ''ואם עשאה מתחילה'' עד אמצע  הסעיף ''מי שלא יוכל לישן''
מאמצע הסעיף בהגה ''מי שלא יוכל לישן'' עד סעיף ו'

מסימן תר''מ סעיף ו' עד סעיף ט'

חזרה ממשנה ברורה ס''ק מ''ח )בסעיף ח'(
עד סימן תר''מ סעיף ט'

כ''ח אלול
כ''ט אלול
א' תשרי
תשרי ב' 
תשרי ג' 

ד' תשרי 
ה' תשרי
תשרי ו' 
תשרי ז' 
ח' תשרי
ט' תשרי
תשרי י' 
תשרי י"א 
תשרי י"ב 

תשרי תשפ"באלול תשפ"א - תשרי תשפ"ב

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

מסימן תר''מ סעיף ט' עד תחילת סימן תרמ''ב
מתחילת סימן תרמ''ב עד סימן תרמ''ג סעיף ב'

מסעיף ב' עד תחילת סימן תרמ''ד
מתחילת סימן תרמ''ד עד תחילת סימן תרמ''ה

מתחילת סימן תרמ''ה עד סעיף ג'

חזרה מסימן תר''מ סעיף ט' עד סימן תרמ''ה סעיף ג'

מסימן תרמ''ה סעיף ג' עד סעיף ו'
מסעיף ו' עד סעיף ח'

מסעיף ח' עד תחילת סימן תרמ''ו
מתחילת סימן תרמ''ו עד סעיף ג'

מסימן תרמ''ו סעיף ג' עד סעיף ה'

חזרה מסימן תרמ''ה סעיף ג'
עד סימן תרמ''ו סעיף ה'

פרק א' מ"וכמה שנואה ומגונה" עד תחילת פרק ב'
מתחילת פרק ב' עד "וכהאי גונא"
פרק ב' מ"וכהאי גונא" עד "ובעוונותינו הרבים"
פרק ב' מ"ובעוונותינו הרבים" עד תחילת פרק ג'
מתחילת פרק ג' עד "ולמדנו מזה"
פרק ג' מ"ולמדנו מזה" עד "וכן מצינו בעולת העוף"
פרק ג' מ"וכן מצינו בעולת העוף" עד "גם תפילותיו"
פרק ג' מ"גם תפילותיו" עד תחילת פרק ד'
מתחילת פרק ד' עד "ובזה ביארתי המדרש"
פרק ד' מ"ובזה ביארתי המדרש" עד "ובזה ביארתי הפסוק"
פרק ד' מ"ובזה ביארתי הפסוק" עד תחילת פרק ה'
מתחילת פרק ה' עד "אבל כבר אמרו"
פרק ה' מ"אבל כבר אמרו" עד "והונאה במקח וממכר"
פרק ה' מ"והונאה במקח וממכר" עד ובאמת צריך"

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

כה נזיר 
כו נזיר 
כז נזיר 
כח נזיר 
כט נזיר 
ל נזיר 
לא נזיר 
לב נזיר 
לג נזיר 
לד נזיר 
לה נזיר 
לו נזיר 
לז נזיר 
לח נזיר 

י''ג תשרי - י''ז תשרי  פרק כ' עד סוף פרק כ'    כ' תשרי - כ''ד תשרי  פרק כ"א עד סוף פרק כ"אכ''ח אלול - ג' תשרי תשפ"ב  פרק י"ט 'ונחזור לענין השבת' עד 'הענף הג' הוא הקנאה'  ו' תשרי - י' תשרי  פרק י"ט 'הענף ג' הוא הקנאה' עד סוף פרק י"ט
יום שישי כ''ה בתשרי מבחן 'דף היומי בהלכה' מס' 79, מבחן מסכם 13, מבחן 'קנין תורה' מס' 21, מבחן 'קנין חכמה' מס' 21



דף הכוללירושלמיבבלידף הכוללירושלמיבבלי

קנין חכמה: קנין חכמה:

מוסר - חובת השמירה מוסר - שפת תמים, חובת השמירה
לט נזיר 
מ נזיר 
נזיר מא
מב נזיר 
מג נזיר 
מד נזיר 
נזיר מה
מו נזיר 
מז נזיר 
א גיטין 
ב גיטין 
ג גיטין 
ד גיטין 
ה גיטין 

 
 
 
 

ב ביצה 
 
 

ג  ביצה 
ד ביצה 
ה ביצה 
ו ביצה 
ז ביצה 

 
 

לג ביצה 
ביצה לד
ביצה לה
לו ביצה 
לז ביצה 
ביצה לח
ביצה לט
ביצה  מ
ראש השנה ב
ראש השנה ג
ראש השנה ד
ראש השנה ה
ראש השנה ו
ראש השנה ז

פרק ה' מ"ובאמת צריך" עד תחילת פרק ו'
מתחילת פרק ו' עד "ויש עוד כמה חלקים"
פרק ו' מ"ויש עוד כמה חלקים" עד "צא ולמד"
פרק ו' מ"צא ולמד" עד תחילת פרק ז'
מתחילת פרק ז' עד "וכמה גדולה היא"
פרק ז' מ"וכמה גדולה היא" עד סוף הספר
חובת השמירה מתחילת ההקדמה עד "והנה המלך"
מ"והנה המלך" עד תחילת הפתיחה
מתחילת הפתיחה עד "ועל כן כל מי"
פתיחה מ"ועל כן כל מי" עד " יתבונן האדם אות ה'"
פתיחה מ"יתבונן האדם" אות ה' עד "ואפילו בעובדי כוכבים"
פתיחה מ"ואפילו בעובדי כוכבים" עד "וזהו אפילו בסתם"
פתיחה מ"וזהו אפילו בסתם" עד אות י' "ויש אנשים"
פתיחה מאות י' "ויש אנשים" עד תחילת פרק א'

מסימן תרמ''ו סעיף ה' עד סעיף י'
מסעיף י' עד תחילת סימן תרמ''ז

מתחילת סימן תרמ''ז עד תחילת סימן תרמ''ח
מתחילת סימן תרמ''ח עד סעיף ב'

מסעיף ב' עד סעיף ה'

חזרה מסימן תרמ''ו סעיף ה'
עד סימן תרמ''ח סעיף ה'

מסימן תרמ''ח סעיף ה' עד סעיף ז'
מסעיף ז' עד סעיף ט'

מסעיף ט' עד סעיף י''ב
מסעיף י''ב עד סעיף י''ד

מסעיף י''ד עד סעיף כ''א

חזרה מסימן תרמ''ח סעיף ה' עד סעיף כ''א

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

חשון תשפ"בתשרי - חשון תשפ"ב

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

מסימן תרמ''ח סעיף כ''א עד סעיף כ''ב
מסעיף כ''ב עד סימן תרמ''ט אמצע סעיף א' הגה ''ומשום זה''

מאמצע סעיף א' בהגה ''ומשום זה'' עד סעיף ב'
מסעיף ב' עד סעיף ד'

מסימן תרמ''ט סעיף ד' עד סעיף ה'

חזרה מסימן תרמ''ח סעיף כ''א
עד סימן תרמ''ט סעיף ה'

מסימן תרמ''ט סעיף ה' עד אמצע הסעיף בהגה ''ומותר לכתחילה''
מאמצע סעיף ה' בהגה ''ומותר לכתחילה'' עד סעיף ו'

מסעיף ו' עד תחילת סימן תר''נ
מתחילת סימן תר''נ עד סימן תרנ''א אמצע ס"א ''ואם נשרו מהעלין''
מסימן תרנ''א אמצע סעיף א' ''ואם נשרו מהעלין'' עד סעיף ג'

חזרה מסימן תרמ''ט סעיף ה'
עד סימן תרנ''א סעיף ג'

מתחילת פרק א' עד "ומה שאמר אוהב"
פרק א' מ"ומה שאמר אוהב" עד תחילת פרק ב'
מתחילת פרק ב' עד "וזה יהיה שייך"
פרק ב' מ"וזה יהיה שייך" עד תחילת פרק ג'
ידוע" "והנה  עד  ג'  פרק  מתחילת 
פרק ג' מ"והנה ידוע" עד תחילת פרק ד'
מתחילת פרק ד' עד "והנה האדם"
פרק ד' מ"והנה האדם" עד תחילת פרק ה'
מתחילת פרק ה' עד "עוד אציע ענין"
פרק ה' מ"עוד אציע ענין" עד תחילת פרק ו'
מתחילת פרק ו' עד "כלל הדברים"
פרק ו' מ"כלל הדברים" עד "גם אעתיק"
פרק ו' מ"גם אעתיק" עד תחילת פרק ז'
מתחילת פרק ז' עד "אמנם באשר ידוע"

ראש השנה ח
ראש השנה ט
י השנה  ראש 
ראש השנה יא
יב השנה  ראש 
יג השנה  ראש 
יד השנה  ראש 
ראש השנה טו
ראש השנה טז
יז השנה  ראש 
ראש השנה יח
ראש השנה יט
ראש השנה כ
ראש השנה כא

ח ביצה 
ט ביצה 
י ביצה 
ביצה יא
ביצה יב

 
 

יג ביצה 
ביצה יד
ביצה טו
ביצה טז
יז ביצה 

 
 

ו גיטין 
ז גיטין 
ח גיטין 
ט גיטין 
י גיטין 
גיטין יא
יב גיטין 
יג גיטין 
יד גיטין 
גיטין טו
גיטין טז
יז גיטין 
גיטין יח
גיטין יט

י''א חשון - ט''ו חשון  פרק כ"ד 'וכבר מצאנו שהמלאכים' עד סוף פרק כ"ה     י''ח חשון - כ''ב חשון  פרק כ"ו עד סוף הספרכ''ז תשרי - א' חשון  פרק כ"ב עד 'שנאת הרבנות'   ד' חשון - ח' חשון  פרק כ"ב 'שנאת הרבנות' עד פרק כ"ד 'וכבר מצאנו שהמלאכים'
יום חמישי כ''ב בחשון מבחן 'דף היומי בהלכה' מס' 80, מבחן 'דף הכולל' מס' 17, מבחן 'קנין חכמה' מס' 22יום ראשון ד' בחשון מבחן 'דף היומי בהלכה' מס' 79, מבחן מסכם 13,מבחן 'קנין חכמה' מס' 21

יום שישי כ''ג בחשון מבחן 'דף היומי בהלכה' מס' 80, מבחן 'קנין תורה' מס' 22, מבחן 'קנין חכמה' מס' 22



דף הכוללירושלמיבבלידף הכוללירושלמיבבלי מוסר - אהבת חסד

קנין חכמה: קנין חכמה:

מוסר - חובת השמירה
כ גיטין 
כא גיטין 
כב גיטין 
כג גיטין 
כד גיטין 
כה גיטין 
כו גיטין 
כז גיטין 
כח גיטין 
כט גיטין 
ל גיטין 
לא גיטין 
לב גיטין 
לג גיטין 

יח ביצה 
יט ביצה 
כ ביצה 
ביצה כא
ביצה כב

 
 

כג ביצה 
ביצה כד
ביצה כה
כו ביצה 
כז ביצה 

  

ראש השנה כב
ראש השנה כג
ראש השנה כד
ראש השנה כה
כו השנה  ראש 
כז השנה  ראש 
ראש השנה כח
ראש השנה כט
ראש השנה ל
ראש השנה לא
ראש השנה לב
ראש השנה לג
ראש השנה לד
ראש השנה לה

פרק ז' מ"אמנם באשר ידוע" עד "עוד אמרתי"
פרק ז' מ"עוד אמרתי" עד תחילת פרק ח'
מתחילת פרק ח' עד אות ד' "מרוב הרגלו"
פרק ח' מאות ד' "מרוב הרגלו" עד אות ו' "על ידי זה"
פרק ח' אות ו' מ "על ידי זה" עד אות י"א "גם על ידי"
פרק ח' מאות י"א "גם על ידי" עד "וידוע מה שכתב"
פרק ח' מ"וידוע מה שכתב" עד "אכן באמת"
פרק ח' מ"אכן באמת" עד "וכמה רוב טוב"
פרק ח' מ"וכמה רוב טוב" עד תחילת פרק ט'
מתחילת פרק ט' עד "עיקרו של דבר"
פרק ט' מ"עיקרו של דבר" עד תחילת פרק י'
מתחילת פרק י' עד אות י' "שלא יתרגש"
פרק י' מאות י' "שלא יתרגש" עד תחילת פרק י"א
מתחילת פרק י"א עד "ובאור הכתוב"

מסימן תרנ''א סעיף ג' עד סעיף ו'
מסעיף ו' עד סעיף ט'

מסעיף ט' עד סעיף י''א
מסעיף י''א עד סעיף י''ג

י''ג עד תחילת סימן תרנ''ב מסימן תרנ''א סעיף 

חזרה מסימן תרנ''א סעיף ג' עד תחילת סימן תרנ''ב

תרנ''ג סימן  תחילת  עד  תרנ''ב  סימן  מתחילת 
תרנ''ה סימן  תחילת  עד  תרנ''ג  סימן  מתחילת 
תרנ''ו סימן  תחילת  עד  תרנ''ה  סימן  מתחילת 
מתחילת סימן תרנ''ו עד אמצע הסעיף הגה ''ומי שאין לו''
מסימן תרנ''ו אמצע הסעיף הגה ''ומי שאין לו'' עד תחילת סימן תרנ''ז

חזרה מתחילת סימן תרנ''ב עד תחילת סימן תרנ''ז

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

חשון - כסלו תשפ"ב

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

מתחילת סימן תרנ''ז עד תחילת סימן תרנ''ח
מתחילת סימן תרנ''ח עד סעיף ד'

מסעיף ד' עד אמצע הסעיף הגה ''ומותר לתת לו''
מאמצע סעיף ד' הגה ''ומותר לתת לו'' עד סעיף ו'

מסימן תרנ''ח סעיף ו' עד סעיף ז'

חזרה מתחילת סימן תרנ''ז עד סימן תרנ''ח סעיף ז'

תרנ''ט סימן  תחילת  עד  ז'  סעיף  תרנ''ח  מסימן 
תר''ס סימן  תחילת  עד  תרנ''ט  סימן  מתחילת 
תרס''ב סימן  תחילת  עד  תר''ס  סימן  מתחילת 
ב' סעיף  תרס''ג  סימן  עד  תרס''ב  סימן  מתחילת 
ג' סעיף  תרס''ד  סימן  עד  ב'  סעיף  תרס''ג  מסימן 

חזרה מסימן תרנ''ח סעיף ז' עד סימן תרס''ד סעיף ג'

פרק י"א מ"ובאור הכתוב" עד תחילת פרק י"ב
מתחילת פרק י"ב עד "ולפי דברי חכמינו"
פרק י"ב מ"ולפי דברי חכמינו" עד תחילת פרק י"ג
מתחילת פרק י"ג עד תחילת פרק י"ד
מתחילת פרק י"ד עד "עוד אמרו שם"
פרק י"ד מ"עוד אמרו שם" עד "ועתה נדבר אודות מידת הכעס"
פרק י"ד מ"ועתה נדבר אודות מידת הכעס" עד "ועתה נדבר אודות הזהירות"
פרק י"ד מ"ועתה נדבר אודות הזהירות" עד "ואודות מספרי לשה"ר"
פרק י"ד מ"ואודות מספרי לשה"ר" עד "עוד צריך האדם"
פרק י"ד מ"עוד צריך האדם" עד אות ז' "הרואה את אנשי"
פרק י"ד מאות ז' "הרואה את אנשי" עד "ואודות השקר"
פרק י"ד מ"ואודות השקר" עד סוף הספר )בלי התפילה(
דבר בעיתו מתחילת ההקדמה עד "ובדידי הוה עובדא"
הקדמה מ"ובדידי הוה עובדא" עד "והנה ידעתי"

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

ביצה כח
ביצה כט
ל ביצה 
ביצה לא
ביצה לב

 
 

לג ביצה 
ביצה לד
ביצה לה
לו ביצה 
לז ביצה 

 

לד גיטין 
לה גיטין 
לו גיטין 
לז גיטין 
לח גיטין 
לט גיטין 
מ גיטין 
גיטין מא
גיטין מב
מג גיטין 
גיטין מד
גיטין מה
מו גיטין 
מז גיטין 

כסלו תשפ"ב
מוסר - חובת השמירה, דבר בעיתו

י' כסלו - י''ד כסלו  שער הבחינה פרק ג' 'והחכם המבין' עד פרק ד' 'והשביעית'   י''ז כסלו - כ''א כסלו  שער הבחינה פרק ד' 'והשביעית' עד פרק ה' 'ואחר כן ישיב אל'כ''ה חשון - כ''ט חשון  חובת הלבבות שער הבחינה פתיחה עד סוף הפתיחה   ג' כסלו - ז' כסלו  שער הבחינה פרק א' עד פרק ג' 'והחכם המבין'
יום חמישי כ''א בכסלו מבחן 'דף היומי בהלכה' מס' 81, מבחן 'דף הכולל' מס' 18, מבחן 'קנין חכמה' מס' 23
יום שישי כ''ב בכסלו  מבחן 'דף היומי בהלכה' מס' 81, מבחן 'קנין תורה' מס' 23, מבחן 'קנין חכמה' מס' 23



דף הכוללירושלמיבבלידף הכוללירושלמיבבלי

קנין חכמה: קנין חכמה:

מוסר - דבר בעיתו מוסר - דבר בעיתו
גיטין מח
גיטין מט
נ גיטין 
נא גיטין 
נב גיטין 
נג גיטין 
נד גיטין 
קידושין א
ב קידושין 
ג קידושין 
קידושין ד
קידושין ה
ו קידושין 
ז קידושין 

ביצה לח
ביצה לט
מ ביצה 
מועד קטן ב
מועד קטן ג

 
 

מועד קטן ד
מועד קטן ה
מועד קטן ו
מועד קטן ז
מועד קטן ח

 

טז תענית 
תענית יז
יח תענית 
יט תענית 
כ תענית 
תענית כא
תענית כב
כג תענית 
תענית כד
כה תענית 
כו תענית 
כז תענית 
כח תענית 
תענית כט

הקדמה מ"והנה ידעתי" עד "ואפילו לפי טעות"
הקדמה מ"ואפילו לפי טעות" עד "והנה כאשר נפקח"
הקדמה מ"והנה כאשר נפקח" עד תחילת פרק א'
שער התחזקות מתחילת פרק א' עד "ואחשבה לדעת זאת"
פרק א' מ"ואחשבה לדעת זאת" עד "וראה אחי והתבונן"
פרק א' מ"וראה אחי והתבונן" עד "והנה ידוע מה"
פרק א' מ"והנה ידוע מה" עד תחילת פרק ב'
מתחילת פרק ב' עד "ועתה נתבונן"
פרק ב' מ"ועתה נתבונן" עד "ודע עוד"
פרק ב' מ"ודע עוד" עד "ואל יפלא בעיניך"
פרק ב' מ"ואל יפלא בעיניך" עד תחילת פרק ג'
מתחילת פרק ג' עד )אמצע קטע( "וכשם שבאיברי הגוף"
פרק ג' מ)אמצע קטע( "וכשם שבאיברי" עד "וראה והתבונן"
פרק ג' מ"וראה והתבונן" עד "וראה אחי"

מסימן תרס''ד סעיף ג' עד סעיף ח'
מסעיף ח' עד תחילת סימן תרס''ה

תרס''ז סימן  תחילת  עד  תרס''ה  סימן  מתחילת 
תרס''ח סימן  תחילת  עד  תרס''ז  סימן  מתחילת 
תרס''ט סימן  תחילת  עד  תרס''ח  סימן  מתחילת 

חזרה מסימן תרס''ד סעיף ג' עד תחילת סימן תרס''ט

מתחילת סימן תרס''ט עד אמצע הסעיף בהגה ''ועוד נהגו במדינות אלו''
מאמצע הסעיף בהגה ''ועוד נהגו במדינות אלו'' עד תחילת סימן תר''ע

מתחילת סימן תר''ע עד סעיף ג'
מסעיף ג' עד סימן תרע''א סעיף ג'
מסימן תרע''א סעיף ג' עד סעיף ה'

חזרה מתחילת סימן תרס''ט
עד סימן תרע''א סעיף ה'

כ"ד כסלו 
כ"ה כסלו 
כסלו  כ"ו 
כסלו  כ"ז 
כ"ח כסלו 
כ"ט כסלו 
כסלו ל' 

א' טבת 
טבת  ב' 
טבת  ג' 
טבת  ד' 
ה' טבת 
טבת  ו' 
טבת  ז' 

טבת תשפ"בכסלו - טבת תשפ"ב

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

מסימן תרע''א סעיף ה' עד סעיף ז'
מסעיף ז' עד אמצע הסעיף בהגה ''ויש נוהגין להדליק בער''ש''
מאמצע הסעיף בהגה ''ויש נוהגין להדליק בער''ש '' עד תחילת סימן תרע''ב

מתחילת סימן תרע''ב עד סעיף ב'
מסימן תרע''ב סעיף ב' עד תחילת סימן תרע''ג

חזרה מסימן תרע''א סעיף ה' עד תחילת סימן תרע''ג

מתחילת סימן תרע''ג עד אמצע סעיף א' ''ואפילו בליל שבת''
מאמצע סעיף א' ''ואפילו בליל שבת'' עד אמצע הסעיף ''ונוהגים להדליק''
מאמצע הסעיף ''ונוהגים להדליק'' עד אמצע הסעיף בהגה ''אם נתערב''
ב' סעיף  עד  נתערב''  ''אם  בהגה  הסעיף  מאמצע 
תרע''ד סימן  תחילת  עד  ב'  סעיף  תרע''ג  מסימן 

חזרה מתחילת סימן תרע''ג עד תחילת סימן תרע''ד

פרק ג' מ"וראה אחי" עד תחילת פרק ד'
מתחילת פרק ד עד "וכן הוא ממש"
פרק ד' מ"וכן הוא ממש" עד "והנה לרוב האנשים"
פרק ד' מ"והנה לרוב האנשים" עד "ומבואר בדברי הנביאים"
פרק ד' מ"ומבואר בדברי" עד )אמצע קטע( "ובעת צר לישראל"
פרק ד' מ)אמצע קטע( "ובעת צר לישראל" עד "כלל הדברים"
פרק ד' מ"כלל הדברים" עד "ודע אחי"
פרק ד' מ"ודע אחי" עד תחילת פרק ה'
דבר בעיתו שער התחזקות מתחילת פרק ה' עד "וכעין זה"
פרק ה' מ"וכעין זה" עד אות ב' "שהדבר הזה"
פרק ה' מאות ב' "שהדבר הזה" עד "גם שעל פי"
פרק ה' מ"גם שעל פי" עד תחילת פרק ו'

מתחילת פרק ו' עד "בא וראה"
פרק ו' מ"בא וראה" עד "ובאמת הדבר"

ל תענית 
תענית לא
ב מגילה 
ג מגילה 
ד מגילה 
ה מגילה 
ו מגילה 
ז מגילה 
מגילה ח
מגילה ט
י מגילה 
יא מגילה 
יב מגילה 
מגילה יג

 מועד קטן ט
י קטן  מועד 
מועד קטן יא
מועד קטן יב
יג קטן  מועד 

 
 

מועד קטן יד
מועד קטן טו
מועד קטן טז
יז קטן  מועד 
מועד קטן יח

 
 

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

ח' טבת - י''ב טבת  שער הבחינה פ''ה 'אך הטרפים המיוחדים' עד פרק ו' 'ומה שראוי לך לדעתו'   ט''ו טבת - י''ט טבת  שער הבחינה פרק ו' 'ומה שראוי לך לדעתו' עד שער עבודת האלוקים פתיחה 'אבל טובת האדון'כ''ד כסלו - כ''ח כסלו  שער הבחינה פרק ה' 'ואחר כן ישיב אל' עד פרק ה' 'ואח''כ חשוב במעלת אותיות'   א' טבת - ה' טבת  שער הבחינה פרק ה' 'ואח''כ חשוב במעלת אותיות' עד 'אך הטרפים המיוחדים'
יום חמישי י''ט בטבת מבחן 'דף היומי בהלכה' מס' 82, מבחן 'דף הכולל' מס' 19, מבחן 'קנין חכמה' מס' 24

יום שישי כ' בטבת  מבחן 'דף היומי בהלכה' מס' 82, מבחן 'קנין תורה' מס' 24, מבחן 'קנין חכמה' מס' 24



דף הכוללירושלמיבבלידף הכוללירושלמיבבלי

קנין חכמה: קנין חכמה:

מוסר - דבר בעיתו מוסר - דבר בעיתו
כב קידושין 
כג קידושין 
כד קידושין 
קידושין כה
כו קידושין 
כז קידושין 
קידושין כח
קידושין כט
קידושין ל
קידושין לא
קידושין לב
קידושין לג
קידושין לד
קידושין לה

מועד קטן יט
כ קטן  מועד 
מועד קטן כא
מועד קטן כב
מועד קטן כג

 
 

מועד קטן כד
מועד קטן כה
מועד קטן כו
מועד קטן כז
מועד קטן כח-כט

 

מגילה יד
טו מגילה 
טז מגילה 
יז מגילה 
יח מגילה 
יט מגילה 
כ מגילה 
מגילה כא
מגילה כב
כג מגילה 
כד מגילה 
מגילה כה
מגילה כו
מגילה כז

פרק ו' מ"ובאמת הדבר" עד תחילת פרק ז'
מתחילת פרק ז' עד "ודע"

פרק ז' מ"ודע" עד "והנה ידוע"
פרק ז' מ"והנה ידוע" עד תחילת פרק ח'
מתחילת פרק ח' עד "וכאשר יתבונן"
פרק ח' מ"וכאשר יתבונן" עד "והעיקר שצריך"
פרק ח' מ"והעיקר שצריך" עד תחילת פרק ט'
מתחילת פרק ט' עד אות ב' "על ידי השמירה"
פרק ט' אות ב' מ"על ידי" עד אות ד' "על ידי זה"
פרק ט' מאות ד' "על ידי זה" עד אות ו' "גם ידע"
פרק ט' מאות ו' "גם ידע" עד תחילת פרק י'
מתחילת פרק י' עד "ומכתובים האלה"
פרק י' מ"ומכתובים האלה" עד "והנה בדרך כלל"
פרק י' מ"והנה בדרך כלל" עד "וכל זה שכתבנו"

מתחילת סימן תרע''ד עד סימן תרע''ה סעיף ב'
מסעיף ב' עד תחילת סימן תרע''ו
מתחילת סימן תרע''ו עד סעיף ה'
מסעיף ה' עד תחילת סימן תרע''ז

מתחילת סימן תרע''ז עד אמצע סעיף א' ''ואם יש לו פתח''

תרע''ז  סימן  עד  תרע''ד  סימן  מתחילת  חזרה 
אמצע סעיף א' ''ואם יש לו פתח''

מסימן תרע''ז אמצע סעיף א' ''ואם יש לו פתח'' עד סעיף ג'
מסעיף ג' עד תחילת סימן תרע''ח

מתחילת סימן תרע''ח עד תחילת סימן תר''פ
מתחילת סימן תר''פ עד תחילת סימן תרפ''ב

מתחילת סימן תרפ''ב עד סימן תרפ''ד סעיף ב'

לו  יש  ''ואם  א'  סעיף  אמצע  תרע''ז  מסימן  חזרה 
פתח'' עד סימן תרפ''ד סעיף ב'

כ"ב טבת
כ"ג טבת
כ"ד טבת
כ"ה טבת
כ"ו טבת
כ"ז טבת
כ"ח טבת
כ"ט טבת

א' שבט 
שבט  ב' 
שבט  ג' 
שבט  ד' 
שבט  ה' 
שבט  ו' 

טבת - שבט תשפ"ב

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

מסימן תרפ''ד סעיף ב' עד תחילת סימן תרפ''ה
מתחילת סימן תרפ''ה עד סעיף ו'
מסעיף ו' עד תחילת סימן תרפ''ו
מתחילת סימן תרפ''ו עד סעיף ג'

מסימן תרפ''ו סעיף ג' עד סימן תרפ''ז סעיף ב'

חזרה מסימן תרפ''ד סעיף ב' עד סימן תרפ''ז סעיף ב'

מסימן תרפ''ז סעיף ב' עד תחילת סימן תרפ''ח
מתחילת סימן תרפ''ח עד סעיף ה'

מסעיף ה' עד סעיף ז'
מסעיף ז' עד סימן תרפ''ט סעיף ב'

מסימן תרפ''ט סעיף ב' עד סעיף ה'

חזרה מסימן תרפ''ז סעיף ב' עד סימן תרפ''ט סעיף ה'

פרק י' מ"וכל זה שכתבנו" עד "וצריך האדם"
פרק י' מ"וצריך האדם" עד תחילת פרק י"א
מתחילת פרק י"א עד "ונבאר דברינו"

פרק י"א מ"ונבאר דברינו" עד "וכעין זה" 
פרק י"א מ"וכעין זה" עד תחילת פרק י"ב
מתחילת פרק י"ב עד "ואנו צריכין"
פרק י"ב מ"ואנו צריכין" עד "וההשתדלות"
פרק י"ב מ"וההשתדלות" עד "גם באשר"
פרק י"ב מ"גם באשר" עד נחזור לעניננו"
פרק י"ב מ"נחזור לעניננו" עד שער האחוה פרק א'
שער האחוה מתחילת פרק א' עד "ועתה נבאר"
פרק א' מ"ועתה נבאר" עד "ודע עוד"
פרק א' מ"ודע עוד" עד תחילת פרק ב'
מתחילת פרק ב' עד )אמצע קטע( "ועל יסוד זה"

מגילה כח
מגילה כט
מגילה ל
מגילה לא
לב מגילה 
מועד קטן ב
מועד קטן ג
מועד קטן ד
מועד קטן ה
מועד קטן ו
מועד קטן ז
מועד קטן ח
מועד קטן ט
מועד קטן י

 חגיגה ב
ג חגיגה 
ד חגיגה 
ה חגיגה 
ו חגיגה 

 
 

ז חגיגה 
ח חגיגה 
ט חגיגה 
י חגיגה 
חגיגה יא

 
 

לו קידושין 
לז קידושין 
קידושין לח
קידושין לט
מ קידושין 
קידושין מא
קידושין מב
מג קידושין 
קידושין מד
קידושין מה
מו קידושין 
מז קידושין 
מח קידושין 
בבא קמא  א

שבט תשפ"ב

ז' שבט - י''א שבט  שער עבודת האלוקים פרק ג' עד 'והשני כי הארת השכל'   י''ד שבט - י''ח שבט  שער עבודת האלוקים פרק ג' 'והשני כי הארת השכל' עד סוף פרק ג'כ''ב טבת - כ''ו טבת  שער עבודת האלוקים פתיחה 'אבל טובת האדון' עד 'וכאשר נעמוד'   כ''ט טבת - ד' שבט  שער עבודת האלוקים פתיחה 'וכאשר נעמוד' עד סוף פרק ב'
יום שישי כ''ז בטבת מבחן מסכם 'קנין תורה' מס' 6



דף הכוללירושלמיבבלידף הכוללירושלמיבבלי

קנין חכמה: קנין חכמה:

מוסר - דבר בעיתו מוסר - דבר בעיתו
א' אדר  ה' 
א' אדר  ו' 
א' אדר  ז' 
א' ח' אדר 
ט' אדר א'
י' אדר א'
א' י''א אדר 
א' אדר  י''ב 
א' אדר  י''ג 
א' אדר  י''ד 
ט''ו אדר א'
ט''ז אדר א'
א' אדר  י''ז 
י''ח אדר א'

קנין חכמה:

בבא קמא  ב
בבא קמא  ג
בבא קמא  ד
בבא קמא  ה

ו  קמא  בבא 
בבא קמא  ז
בבא קמא  ח
בבא קמא  ט
י בבא קמא  
בבא קמא  יא

יב  קמא  בבא 
בבא קמא יג 
יד  קמא  בבא 
בבא קמא  טו

חגיגה יב
יג חגיגה 
יד חגיגה 
חגיגה טו
חגיגה טז

 
 

יז חגיגה 
חגיגה יח
חגיגה יט
כ חגיגה 
כא חגיגה 

 
 

מועד קטן יא
מועד קטן יב
יג קטן  מועד 
מועד קטן יד
מועד קטן טו
מועד קטן טז
מועד קטן יז
מועד קטן יח
מועד קטן יט
כ קטן  מועד 
מועד קטן כא
מועד קטן כב
מועד קטן כג
מועד קטן כד

פרק ב' מ)אמצע קטע( "ועל יסוד זה" עד תחילת פרק ג'
ידעתי" "והנה  ג' עד  מתחילת פרק 
פרק ג' מ"והנה ידעתי" עד "וכל זה בא"
פרק ג' מ"וכל זה בא" עד תחילת פרק ד'
מתחילת פרק ד' עד "והנה עד פה" 
פרק ד' מ"והנה עד פה" עד שער בית ישראל תחילת פרק א'
דבר בעיתו שער בית ישראל מתחילת פרק א' עד )אמצע קטע( "ובעניננו"
פרק א' מ)אמצע קטע( "ובעניננו" עד תחילת פרק ב'
ענין" "וכלל  עד  ב'  פרק  מתחילת 
פרק ב' מ"וכלל ענין" עד "גם הנה ידוע"
פרק ב' מ"גם הנה ידוע" עד "ואל יתפתה"
פרק ב' מ"ואל יתפתה" עד תחילת פרק ג'
נא" "וראה  עד  ג'  פרק  מתחילת 
"ובאמת" עד  נא"  מ"וראה  ג'  פרק 

מסימן תרפ''ט סעיף ה' עד סימן תר''צ סעיף ג'
מסעיף ג' עד סעיף ו'

מסעיף ו' עד סעיף י''א
מסעיף י''א עד סעיף י''ד

מסעיף י''ד עד אמצע סעיף י''ז הגה ''יש שכתבו''

תר''צ  סימן  עד  ה'  סעיף  תרפ''ט  מסימן  חזרה 
אמצע סעיף י''ז הגה ''יש שכתבו''

מסימן תר''צ אמצע סי''ז ''יש שכתבו'' עד אמצע סי''ח ''ויש להסתפק''
מאמצע סעיף י''ח הגה ''ויש להסתפק'' עד סימן תרצ''א סעיף ב'

מסעיף ב' עד סעיף ד'
מסעיף ד' עד תחילת סימן תרצ''ב
מתחילת סימן תרצ''ב עד סעיף ב'

''יש  בהגה  י''ז  סעיף  אמצע  תר''צ  מסימן  חזרה 
שכתבו'' עד סימן תרצ''ב סעיף ב'

כ"א שבט 
כ"ב שבט
שבט כ"ג 
כ"ד שבט
כ"ה שבט
שבט כ''ו 
שבט כ''ז 
כ''ח שבט
כ''ט שבט
שבט ל' 
א' אדר א'
ב' אדר א'
ג' אדר א'
ד' אדר א'

שבט - אדר  א' תשפ"ב

מסימן תרצ''ב סעיף ב' עד תחילת סימן תרצ''ג
מתחילת סימן תרצ''ג עד סעיף ד'

מסעיף ד' עד סימן תרצ''ד סעיף ב'
מסעיף ב' עד תחילת סימן תרצ''ה
מתחילת סימן תרצ''ה עד סעיף ג'

חזרה מסימן תרצ''ב סעיף ב'
עד סימן תרצ''ה סעיף ג'

מסימן תרצ''ה סעיף ג' עד סעיף ד'
מסעיף ד' עד תחילת סימן תרצ''ו
מתחילת סימן תרצ''ו עד סעיף ו'

מסעיף ו' עד סעיף ח'
מסימן תרצ''ו סעיף ח' עד סוף המשנה ברורה - סיום כל חלקי משנה ברורה

חזרה מסימן תרצ''ה סעיף ג'
עד סוף המשנה ברורה

פרק ג' מ"ובאמת" עד תחילת פרק ד'
מתחילת פרק ד' עד "ויש עוד"

פרק ד' מ"ויש עוד" עד "ובאמת כאשר"
פרק ד' מ"ובאמת כאשר" עד "והנמשל מובן מאליו"
פרק ד' מ"והנמשל מובן מאליו" עד "וכל זה"
פרק ד' מ"וכל זה" עד "ובפרט בעת הזה"
פרק ד' מ"ובפרט בעת הזה" עד "כללו של דבר"
פרק ד' מ"כללו של דבר" עד "ומאד אני מתפלא"
פרק ד' מ"ומאד אני מתפלא" עד "וגם איש תבונות"
פרק ד' מ"וגם איש תבונות" עד "ודע עוד אחי"
פרק ד' מ"ודע עוד אחי" עד תחילת חתימת הספר

דבר בעיתו מתחילת חתימת הספר עד תחילת אחרית דבר
דבר בעיתו מתחילת אחרית דבר עד "והנה אחי"
מ"והנה אחי" עד "ואלה המתרשלים"

מועד קטן כה
מועד קטן כו
מועד קטן כז
מועד קטן כח
מועד קטן כט
ב חגיגה 
ג חגיגה 
ד חגיגה 
ה חגיגה 
ו חגיגה 
ז חגיגה 
ח חגיגה 
ט חגיגה 
י חגיגה 

בבא קמא  טז
בבא קמא  יז
בבא קמא  יח
בבא קמא  יט
בבא קמא  כ
בבא קמא  כא
בבא קמא  כב
בבא קמא  כג
בבא קמא  כד
בבא קמא  כה
בבא קמא  כו
בבא קמא  כז
בבא קמא  כח
בבא קמא כט

כב חגיגה 
כג חגיגה 
כד חגיגה 
כה חגיגה 
חגיגה כו

 
 

חגיגה כז
מגילה ב
ג מגילה 
מגילה ד
מגילה ה

ה' אדר א' - ט' אדר א'  שער עבודת האלוקים פרק ד' 'והמדרגה השלישית' עד פרק ה' 'ויאמר לנפש'      י"ב אדר א' - ט"ז אדר א' שער עבודת האלוקים פרק ה' 'ויאמר לנפש' עד 'אמר השכל הענינים שהם טובים'כ''א שבט - כ''ה שבט  שער עבודת האלוקים פרק ד' עד 'והראיה על ברור'   כ''ח שבט - ב' אדר א'  שער עבודת האלוקים פרק ד' 'והראיה על ברור' עד 'והמדרגה השלישית'

אדר א' תשפ"ב

יום חמישי כ''ה בשבט מבחן 'דף היומי בהלכה' מס' 83, מבחן 'דף הכולל' מס' 20, מבחן 'קנין חכמה' מס' 25
יום שישי כ''ו בשבט  מבחן 'דף היומי בהלכה' מס' 83, מבחן 'קנין תורה' מס' 25, מבחן 'קנין חכמה' מס' 25
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עד שעהמשעהעיר כתובתמקום

עד שעה משעה כתובת מקום עיר

12:00
12:00
12:00
12:30
11:00
10:00
11:30
12:15

10:00
9 : 4 5
10:00
10:00
9 : 0 0
8 : 3 0
9 : 3 0
10:15

רח' הרב פנקוס 2
סמטת חברון 4
רח' רבי מאיר 7

רח' נצר ישי 2

רח' חטיבת הנגב 35
רח' התלמוד 1

בית המדרש ''היכל דב''
כולל ''נחלת משה'' בביהכנ''ס ''שערי תפילה''

בית הכנסת ''עץ חיים''
בית הכנסת ''דרך החיים''

ישיבת ''תורה מציון''
ישיבת ''בית ישראל''

בית הכנסת בעלז )קומה ג'(
בית המדרש מאקווא

אופקים
אופקים

אור יהודה
אלעד
אפרת

אשדוד
אשדוד - רובע ג'
אשדוד - רובע ז'

מקומות המבחן
בימי שישי

מקומות המבחן
בימי שישי

לתשומת לבכם: יתכנו שינויים במקומות ובזמני המבחנים
ישנם  עוד מאות מקומות נוספים בכוללים ובישיבות 

1 2 : 0 0
1 0 : 3 0
1 1 : 3 0
1 1 : 0 0
1 2 : 0 0
1 2 : 0 0
1 1 : 3 0
1 2 : 0 0
1 1 : 3 0
1 1 : 3 0
1 2 : 3 0
1 2 : 3 0
1 2 : 0 0
1 2 : 0 0

10:00
9 : 0 0
9 : 3 0
9 : 0 0
9 : 3 0
10:00
9 : 3 0
10:00
9 : 3 0
9 : 3 0
10:30
10:30
9 : 3 0
9 : 3 0

רח' הרותם 29
רח' האיילה

רח' שפת אמת 24 בית 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' רבי טרפון 7

רח' חידושי הרי''ם 16

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 הכנסת ויז'ניץ

בית המדרש ''נדבורנא''

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
A ביתר עילית-גבעה
B ביתר עילית-גבעה

בני ברק
בני ברק-חידושי הרי''ם
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יואל  - ברק  בני 
ברק-סורוצקין בני 
בני ברק-סי' האר''י
ברק-עזרא בני 
בני ברק-פרדס כץ
בני ברק-קהילות יעקב
בני ברק-קרית הרצוג

גבעת זאב
גבעת זאב החדשה

זכרון יעקב
חדרה
חולון
חולון

חזון יחזקאל

בית הכנסת 'נאות יוסף'
בית הכנסת ''צא''י יד אהרן''

כולל ''חזון איש''
בית הכנסת ''חניכי הישיבות''

בית הכנסת ''אילת השחר''
בית הכנסת ''משכנות יעקב''
בית הכנסת ''היכל שמואל''

בית הכנסת קרלין סטולין
בית המדרש ''עטרת ישועה'' - דז'יקוב

בית הכנסת ''מסילת ישרים''
בית הכנסת ע''ש בוסקילה

בית הכנסת ''זכור לאברהם''
בית המדרש ''עטרת חכמים''

ישיבת ''כנסת אליהו''

רח' יואל 18
רח' הרב סורוצקין 9

סמטת האר''י 3
רח' עזרא 60

רח' אוסישקין 21
רח' קהילות יעקב 2

רח' נויפלד 10
רח' האתרוג 89
רח' האיילות 20

רמת צבי
רח' האיריס 14

מפרץ שלמה 100
רח' החי''ם 4 תל גיבורים

9 : 3 0
9 : 3 0
9 : 3 0
11:30
9 : 3 0
9 : 3 0
10:00
9 : 0 0
10:00
10:45
9 : 4 5
9 : 0 0
9 : 0 0
11:00

12:00
12:00
12:00
13:30
11:45
12:00
12:00
11:00
12:00
12:45
11:45
11:00
11:00
13:00

1 1 : 0 0
1 2 : 3 0
1 2 : 0 0
1 2 : 0 0
1 1 : 0 0
1 1 : 5 0
1 1 : 3 0
1 1 : 3 0
1 2 : 0 0
1 1 : 0 0
1 2 : 0 0
1 2 : 0 0
1 3 : 0 0
1 2 : 0 0

9 : 0 0
10:00
10:00
10:00
9 : 0 0
9 : 5 0
9 : 3 0
9 : 3 0
10:00
9 : 0 0
10:00
9 : 3 0
11:00
10:00

רח' הרצל 60
רח' מנדלי מוכר ספרים 1

רח' מקור ברוך 5
קריה חסידית גור

רח' ורנר
רח' שז''ר 6

רח' אזנים לתורה 7

קריה חרדית
רח' הפסגה 70

רח' אבינועם ילין
רח' רלב''ח

ישיבת הגולן
בית המדרש שאץ-ויזניץ

בית הכנסת המקלט
בית המדרש הגדול ''מקור ברוך''
בית החסידים ''דברי אמת'' - גור

בית הכנסת ''אור תורה'' )עזרת נשים(
בית הכנסת ''קהילות החסידים''

בית הכנסת ''נחלי דעת''
ישיבת ''תורת החיים''

בית הכנסת יסודות )בשטיבל החדש(
בית הכנסת ''בית פנחס'' - המרכז

בית הכנסת ''חניכי הישיבות''
בית כנסת קרלין
בית המדרש גור

חיספין
חיפה

חיפה-נווה שאנן
חיפה-רמת ויזניץ

חצור הגלילית
טבריה

טבריה עילית
טלזסטון
יד בנימין

יסודות
ירוחם

ירושלים-בית וגן
ישראל ירושלים-בית 
ירושלים-גאולה
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ירושלים-גבעת מרדכי
ירושלים-גבעת שאול
ירושלים-גילה
ירושלים-העיר העתיקה
ירושלים-הר נוף
ירושלים-נווה יעקב
ירושלים-נווה יעקב
ירושלים-נווה יעקב
ירושלים-פסגת זאב
ירושלים-קבר רחל
ירושלים-קטמון
ירושלים-קרית בעלז
יובל ירושלים-קרית 
ירושלים-קרית משה

בית הכנסת ''משכן שמואל''
בית הכנסת ''ברכת יוסף''

בית הכנסת ''חזון נחום''
בית הכנסת ''החורבה''

בית הכנסת ''קהילת בני תורה'' )היכל ים התלמוד(
בית הכנסת ''חניכי הישיבות''

בית הכנסת ''אוהל איתן''
ביהכנ''ס ''מגן אברהם'' היכל ''אהבת ישראל''

בית כנסת ''בית יעקב''
קבר רחל

ישיבת ערלוי
בית הכנסת הגדול בעלזא )קומת כניסה(

בית הכנסת ''בני תורה - המרכזי''
ישיבת ''מרכז הרב''

רח' גולד 3
רח' אלקבץ 48

רח' המור 3
הרובע היהודי

רח' אגסי 5
רח' ויקטור ויוליוס

רח' פרדס 71
רח' כפר עברי 13

סיירת גולני

רח' יותם 1
רח' בינת יששכר
רח' אולשונגר 9

רח' הרב צבי יהודה 12

9 : 0 0
9 : 4 5
1 0 : 0 0
1 0 : 0 0
9 : 4 5
1 0 : 0 0
7 : 0 0
1 0 : 0 0
9 : 3 0
נץ החמה
1 1 : 0 0
1 0 : 0 0
9 : 3 0
9 : 3 0

11:00
12:00
12:00
12:00
11:45
12:00
8 : 0 0
12:00
10:30
11:00
13:00
12:30
11:30
11:30

12:00
12:00
12:30
12:00
12:00
12:00
11:00
11:30
11:45
12:30
12:00
12:30
12:00
12:00

9 : 3 0
10:00
10:50
9 : 3 0
10:00
10:00
9 : 0 0
9 : 3 0
9 : 4 5
10:30
10:00
10:00
10:00
9 : 3 0

רח' פנים מאירות 1
רח' שיבת ציון 10

רח' שלום סיון 7

רח' זלמן ארן 7
רח' הרב מאיר חדש 12 פי' רח' חזו''א

ד.נ. מזרח בנימין

רח' נתיב הלוטוס 11
A חניון מתחם
רח' היסמין 11

רח' רשב''י ברכפלד
רח' הרב מפוניבז' 7

רח' נתיבות המשפט 40

בית הכנסת ''היכל שמואל - אשכנז''
בית כנסת ''משכן שרגא''

בית הכנסת 'טשכנוב'
בית הכנסת ''אהל יוסף'' קומה ב'

בית הכנסת ''בני הישיבות''
בית הכנסת ''משכן משה''

ישיבת ''נועם שיח''
ספריה שע''י ישיבת ''כרם ביבנה''

בית המדרש ''כרם אל''
בית הכנסת ''חניכי הישיבות''
כולל ''מגדל אור - נוף העמק''

בית הכנסת ''ישועות דוד''
בית הכנסת ''בני הישיבות''

בית הכנסת ''זכרון משה''

ירושלים-רוממה
ירושלים-רמות א
ירושלים-רמות ג
ירושלים-רמות פולין
ירושלים-רמת אשכול
ירושלים-רמת שלמה

כוכב השחר
כרם ביבנה

כרמיאל
לוד - אחיסמך

מגדל העמק
מודיעין עילית - ברכפלד
מודיעין עילית - גרין פארק
מודיעין עילית - ק''ס
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מודיעין עילית - קרית ספר

מושב עוצם
מיצד

מעלה אדומים
מעלה אדומים

מצפה רמון
נווה

נוף הגליל - הר יונה ג
נס ציונה

נתיבות
נתניה

גלים נתניה-נוף 
צאנז נתניה-קרית 

עמנואל

ביהכנ''ס 'קהילת משך חכמה'
ישיבת ''נר זרח''

בית הכנסת ''מצודת דוד''
ישיבת ''ברכת משה''
בית הכנסת ''יצחקי''

ההסדר מצפה רמון
בית הכנסת בישוב )באולם הקטן(

בית הכנסת בעלז
בית הכנסת ''יד אליעזר''

בית הכנסת ''בית מהריץ'' )עזרת נשים(
כולל ''תפארת למשה''

בית הכנסת ''שערי שלום ואסתר''
בית הכנסת ''אהבת תורה''

בית הכנסת ''חניכי הישיבות''

ככר משך חכמה

רח' מצפה נבו 21
רח' הגיתית 2

]ליד הספריה[

רח' האדמו''ר מבעלז 13
רח' נחשון 7

שכונת שלום בוניך
רח' אריה בן אליעזר 40 )קומה ב'(

רח' חטיבת הראל 7
רח' רבי מאיר 14

ככר הרמב''ם

10:00
11:00
9 : 0 0
9 : 0 0
9 : 3 0
8 : 0 0
10:00
9 : 3 0
10:00
9 : 4 5
10:00
10:30
10:15
9 : 4 5

12:30
13:00
10:30
11:00
11:30
10:00
12:00
12:00
12:00
11:45
12:00
11:30
12:15
11:45

1 1 : 3 0
1 1 : 3 0
1 1 : 4 5
1 2 : 0 0
1 1 : 0 0
1 2 : 0 0
1 1 : 3 0
1 1 : 1 5
1 1 : 4 5
1 1 : 0 0
1 1 : 3 0
1 1 : 0 0
1 1 : 0 0
1 1 : 3 0

9 : 3 0
9 : 3 0
9 : 4 5
10:00
9 : 0 0
10:00
9 : 3 0
9 : 1 5
9 : 4 5
9 : 0 0
9 : 3 0
9 : 0 0
9 : 1 5
9 : 3 0

רח' הזית 1
רח' עליית הנוער 6

רח' בן יאיר 64
רח' ברקת

רח' טרומפלדור 62 ב
רח' שבט אשר 7-5
רח' קהילות יעקב 3

הנשיא 45 )מאחורי הבנין מול קופ''ח כללית(
רח' האר''י 3

רח' נתיבות שלום 8 אחוזת הדר
רח' ויצמן 9
יאיר דורון 9

רח' יעקובזון 3

בית הכנסת ויזניץ ''תפארת יואל''
בית הכנסת ''אוהל משה''

כולל ''נחלת יצחק''
מלונית ברקת

בית הכנסת יוצאי חברון ''היכל יחזקאל''
בית הכנסת ''ישורון''

בית הכנסת ''שירת מרים''
בית הכנסת רידב''ז

כולל שע''י ישיבת צפת-הרב קפלן
בית הכנסת ''אבות ובנים'' )תוניסאים(

בית הכנסת ''תורת חכם''
כולל אברכים שע''י ישיבת קרית מלאכי

ישיבת ''נזר ישראל - גור''
בית הכנסת ''לומדי תורה''

עפולה עילית
עפולה-גבעת המורה

ערד
ערד

פתח תקוה
פתח תקווה

פתח תקווה-גני הדר
צפת

צפת-העיר העתיקה
קרית ארבע

קרית גת
קרית מלאכי
ראשון לציון

רחובות



דף הכוללירושלמיבבלי מוסר - שמירת הלשון

קנין חכמה:

עד שעהמשעהעיר כתובתמקום
רכסים
שדרות

שעלבים
תל אביב

תל אביב - רמת החיל
תל ציון

תפרח
תפרח-גבעה

בית הכנסת ''חניכי הישיבות''
ההסדר ''אפיקי דעת''

ההסדר שעלבים
ישיבת ''מעלה אליהו''

בית הכנסת ''דרכי איש''
בית הכנסת ''אבי עזרי''

בית הכנסת ''אוהל יעקב וחיה'' )בנדריים(
בית הכנסת ''בית יוסף''

9 : 3 0
9 : 0 0
10:00
9 : 0 0
9 : 1 5
10:30
10:00
10:30

1 2 : 0 0
1 1 : 0 0
1 2 : 0 0
1 1 : 0 0
1 1 : 1 5
1 2 : 3 0
1 2 : 0 0
1 2 : 3 0

גבעת החרובים
רח' משה זרח 923

רח' הנרייטה סולד 4
רח' הדף היומי 8

רח' אהבת אמת 16
רח' רמב''ם 44

,המשנה ברורה, של ,דרשו, שכבש את העולם היהודי!



מבחן ‘דף היומי בהלכה‘ מס‘ 73 

מבחן ‘קנין חכמה‘ מס‘ 15

יום שלישי א' באייר - 'דרשו בכולל'
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"

 סימן תק"ט סעיף ו' עד סימן תקס"ב

יום חמישי כ"ד באייר  - 'דרשו בכולל'
יום שישי כ"ה באייר פרשת בהר בחוקתי

שקלים ט. - יומא יז:
מ"ב: סימן תקע"ו עד סימן תקפ"ו סעיף ט'

מוסר: שם עולם פרק י"ד "כלל הדבר" עד פרק כ"ב "והנה מתחלה"
ראש השנה כט. - יומא יח:

ארחות צדיקים שער התשובה "ואמרו רז"ל שאין התשובה" עד שער התורה "ועתה יש לי לכתוב"
שביעית י' ז' - תרומות ב' ו'

יום שישי ג' בסיון פרשת במדבר / פסחים לט. - יומא יז:

‘קנין תורה‘, ‘דף היומי בהלכה‘, 'דף הכולל', ‘קנין חכמה‘, ‘קנין משניות‘

לוח מבחני ,דרשו,לוח מבחני ,דרשו,

מבחן ‘דף הכולל‘ מס' 14

מבחן ‘דף היומי בהלכה‘ מס‘ 75 

17 מס‘  חכמה‘  ‘קנין  מבחן 

מבחן ‘קנין משניות‘ מס‘ 17

מבחן ‘דף היומי בהלכה‘ מס‘ 74 

16 מס‘  חכמה‘  ‘קנין  מבחן 
מבחן ‘קנין משניות‘ מס‘ 16

מבחן ‘דף הכולל‘ מס' 13

‘קנין תורה‘ מס‘ 16 מבחן 

מבחן מסכם  4 'קנין תורה-דף היומי'

‘קנין תורה‘ מס‘ 17  מבחן 

יום חמישי כ"ג בסיון  - 'דרשו בכולל'
יום שישי כ"ד בסיון פרשת שלח

יומא יח. - מז:
מ"ב: סימן תקפ"ו סעיף ט' עד סימן תר"ב 

מוסר: שם עולם פרק כ"ב "והנה מתחלה" עד חלק שני פרק א' "ועיקר ההתחזקות"
יומא יט. - לז:

ארחות צדיקים שער התורה "ועתה יש לי לכתוב" עד סוף.
מסילת ישרים הקדמה עד סוף פרק א'

תרומות ג' א' - ד' י'

יום חמישי כ"א בתמוז  - 'דרשו בכולל'
יום שישי כ"ב בתמוז פרשת פנחס

יומא מח. - עז:
מ"ב: סימן תר"ב עד סימן תרי"ט

מוסר: שם עולם חלק ב' פרק א' "ועיקר ההתחזקות" עד פרק י' "ועל כן 
בעת שמקיים האדם"

יומא לח. - נז:
מסילת ישרים פרק ב' עד פרק ט'

תרומות ד' י"א - ז' א'

מבחן מסכם 12 'דף היומי בהלכה'

מבחן ‘דף היומי בהלכה‘ מס‘ 76 

מבחן ‘קנין חכמה‘ מס‘ 18
מבחן ‘קנין משניות‘ מס‘ 18

15 הכולל‘ מס‘  ‘דף  מבחן 

‘קנין תורה‘ מס‘ 18 מבחן 



מבחן ‘דף היומי בהלכה‘ מס‘ 77 

מבחן ‘קנין חכמה‘ מס‘ 19
מבחן ‘קנין משניות‘ מס‘  19

‘קנין תורה‘ מס‘ 19 מבחן 
יום שישי כ"א באב פרשת עקב

יומא עח. - סוכה כ:
מ"ב: סימן תרי"ט עד סימן תר"ל

מוסר: שם עולם חלק ב' פרק י' "ועל כן בעת שמקיים האדם"
עד סוף.

זכור למרים עד פרק ד'
מסילת ישרים פרק ט' עד פרק י"ג "אמנם על כל פנים"

תרומות ז' ב' - ט' א'

יום חמישי י"ח באלול - 'דרשו בכולל' 
יום שישי י"ט באלול פרשת כי תבוא

סוכה כא. - סוכה נ:
מ"ב: סימן תר"ל עד סימן תרל"ח

מוסר: זכור למרים פרק ד' עד פרק ט"ז
יומא נח. - פא:

מסילת ישרים פרק י"ג "אמנם על כל פנים" עד פרק י"ט "הענף הג' הוא הקנאה"
תרומות ט' ב' - י"א א'

יום שישי כ"ו באלול פרשת נצבים / יומא יח. - סוכה נ:

מבחן ‘דף היומי בהלכה‘ מס‘ 79 

מבחן ‘קנין חכמה‘ מס‘ 21
מבחן ‘קנין משניות‘ מס‘21
מבחן מסכם  13 'דף היומי בהלכה'

מבחן ‘דף היומי בהלכה‘ מס‘ 78 

מבחן ‘קנין חכמה‘ מס‘ 20
מבחן ‘קנין משניות‘ מס‘ 20

16 הכולל‘ מס‘  ‘דף  מבחן 

‘קנין תורה‘ מס‘ 20  מבחן 

מבחן מסכם 5 'קנין תורה-דף היומי'

‘קנין תורה‘ מס‘ 21  מבחן 

יום שישי כ"ה בתשרי פרשת בראשית
יום ראשון ד' בחשון - 'דרשו בכולל' 

סוכה נא. - ביצה כה:
מ"ב: סימן תרל"ח עד סימן תרמ"ו

מוסר: זכור למרים פרק ט"ז עד סוף.
שפת תמים עד פרק ד' "ובזה ביארתי הפסוק"

מסילת ישרים פרק י"ט "הענף הג' הוא הקנאה" עד סוף פרק כ"א
תרומות י"א ב' - מעשרות ב' ב'

סימן תקס"ב עד סימן תרל"ח

יום חמישי כ"ב בחשון - 'דרשו בכולל' 
יום שישי כ"ג בחשון פרשת חיי שרה 

ביצה כו. - ראש השנה טז:
מ"ב: סימן תרמ"ו עד סימן תר"נ

מוסר: שפת תמים פרק ד' "ובזה ביארתי הפסוק" עד סוף.
חובת השמירה עד פרק ו'

יומא פב. - ביצה טז:
מסילת ישרים פרק כ"ב עד סוף הספר

מעשרות ב' ג' - ד' ג'

מבחן ‘דף היומי בהלכה‘ מס‘ 80 

מבחן ‘קנין חכמה‘ מס‘ 22
מבחן ‘קנין משניות‘ מס‘ 22

17 הכולל‘ מס‘  ‘דף  מבחן 

‘קנין תורה‘ מס‘ 22  מבחן 



מבחן ‘דף היומי בהלכה‘ מס‘ 81 

מבחן ‘קנין חכמה‘ מס‘ 23

מבחן ‘קנין משניות‘ מס‘ 23

18 הכולל‘ מס'  ‘דף  מבחן 

‘קנין תורה‘ מס‘ 23  מבחן 

יום חמישי כ"א בכסלו - 'דרשו בכולל' 
יום שישי כ"ב בכסלו פרשת וישב

ראש השנה יז. - תענית יב:
מ"ב: סימן תר"נ עד סימן תרס"ג סעיף ב'

מוסר: חובת השמירה פרק ו' עד סוף הספר )בלי התפלה(
ביצה יז. -לז:

חובת הלבבות שער הבחינה פתיחה עד שער הבחינה פרק ה' "ואחר כן ישיב 
אל ליבו"

מעשרות ד' ד'- מעשר שני ב' א'

יום חמישי י"ט בטבת - 'דרשו בכולל' 
יום שישי כ' בטבת פרשת שמות

תענית יג. - מגילה יב:
מ"ב: סימן תרס"ג סעיף ב' עד סימן תרע"ד

מוסר: דבר בעתו הקדמה עד שער התחזקות פרק ו'
ביצה לח. - מועד קטן יז:

חובת הלבבות שער הבחינה פרק ה' "ואחר כן ישיב אל ליבו"עד שער עבודת האלוקים פתיחה "אבל טובת האדון"
מעשר שני ב' ב' - ג' י'

יום שישי כ"ז בטבת פרשת וארא / סוכה נא. - מגילה יב:

מבחן ‘דף היומי בהלכה‘ מס‘ 82 

מבחן ‘קנין חכמה‘ מס‘ 24
19 הכולל‘ מס‘  ‘דף  מבחן 

מבחן ‘קנין משניות‘ מס‘ 24

‘קנין תורה‘ מס‘ 24  מבחן 

מבחן ‘דף היומי בהלכה‘ מס‘ 83 

מבחן ‘קנין חכמה‘ מס‘ 25

20 הכולל‘ מס‘  ‘דף  מבחן 

מבחן ‘קנין משניות‘ מס‘ 25

‘קנין תורה‘ מס‘ 25  מבחן 

יום חמישי כ"ה בשבט  - 'דרשו בכולל' 
יום שישי כ"ו בשבט פרשת משפטים

מגילה יג. - מועד קטן יא:
מ"ב: סימן תרע"ד עד סימן תרפ"ט סעיף ה'

מוסר: דבר בעתו שער התחזקות פרק ו' עד שער האחווה פרק א' "ודע עוד"
מועד קטן יח. - חגיגה טו:

חובת הלבבות שער עבודת האלוקים פתיחה "אבל טובת האדון" עד שער 
עבודת האלוקים פרק ד' "והראיה על ברור"

מעשר שני ג' י"א - ה' ד'

יום חמישי כ"ג באדר א' - 'דרשו בכולל' 
יום שישי כ"ד באדר א' פרשת ויקהל

מועד קטן יב. - חגיגה יג:
מ"ב: סימן תרפ"ט סעיף ה' עד סוף משנה ברורה

מוסר: דבר בעתו שער האחווה פרק א' "ודע עוד" עד אחרית דבר
חגיגה טז. - מגילה י:

חובת הלבבות שער עבודת האלוקים פרק ד' "והראיה על ברור" עד שער 
עבודת האלוקים פרק ו' "אמרה הנפש כבר הבינותי מה שזכרת"

מעשר שני ה' ה' - חלה א' ח' מבחן מסכם 6 'קנין תורה-דף היומי'

מבחן ‘דף היומי בהלכה‘ מס‘ 84 

מבחן ‘קנין חכמה‘ מס‘ 26

מבחן ‘קנין משניות‘ מס‘ 26

21 הכולל‘ מס‘  ‘דף  מבחן 

‘קנין תורה‘ מס‘ 26  מבחן 



דף הכוללירושלמיבבלימוסר - שמירת הלשון

קנין חכמה:



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

מוקד המכירה הישיר של ‘דרשו‘
02-5609000





לקראת 
,

,שבת 
מלכתא

הופיעה הסדרה

הספרים  בחנויות  להשיג 
02-5609000 

,
דרשו

,
ובמוקד 

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



חמשה 
חומשי

תורה
,דרשו,של

בכרך אחד,
מפואר ומהודר
ללומדי התורה 



לקראת
שבת

מלכתא 
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 

 dirshu@dirshu.co.il להצטרפות

שמחת
יום טוב
מושלמת
'מועד
לדוד'



טל: 02-5609000
פקס: 02-6540269
dirshu@acheinu.co.il


