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חלק 7חלק 6חלק 5חלק 4חלק 3חלק 2חלק 1הלכות שמיטה11סוכהואתחנן-נחמו7/18/2021

חלק 14חלק 13חלק 12חלק 11חלק 10חלק 9חלק 8הלכות שמיטה18סוכהעקב167/25/2021

עב:א-וה:א-טד:א-וג:א-ח ב:ו-טב:א-הא:א-ז השכמת הבוקר25סוכהראה238/1/2021
ר"ח אלולעב:ז-יגט:א-ה ח:א-ו ז:א-חו:ו-יאו:א-ה *ה:י-יז *השכמת הבוקר32סוכהשופטים308/8/2021
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עב:יד-כגי:יט-כוי:ח-יחי:א-זט:טז-כאט:יב-טוט:ו-יאִציִצית-תפילין39סוכהכי תצא8/15/2021
עג:א-יאיג:א-היב:י-טויב:ו-טיב:א-היא:יג-כהיא:א-יב מזוזה-תפילה46סוכהכי תבוא148/22/2021
עד:א-דיז:א-י טז:א-ה טו:ז-יגטו:א-ויד:ו-חיד:א-התפילה53סוכהנצבים218/29/2021

עה:א-הקכט:יט-כגקכט:יא-יח *קכט:א-י *קכח:יב-טז *קכח:ו-יאקכח:א-האלול - ראש השנה5ביצהוילך289/5/2021
ראש השנה /     

צום גדליה
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יום כפורעה:ו-ידקלג:א-יגקלב:א-ה *קלא:יב-יזקלא:ו-יאקלא:א-הקל:א-ו עשי"ת - יום כפור12ביצההאזינו - שובה9/12/2021
סוכותעו:א-יגקלה:ה-יאקלה:א-דקלד:ח-טו *קלד:א-ז *קלג:כב-לאקלג:יד-כאיום כפור - סוכות19ביצהחול המועד139/19/2021

עו:יד-כג קלח:ו-יקלח:א-הקלז:ח-יג *קלז:א-ז *קלו:א-י *קלה:יב-כבסוכות26ביצהבראשית209/26/2021
הושענא רבה / 
שמחת תורה

ר"ח חשוןעז:א-טקו:א-חקה:א-ב *קד:א-כד *קג:א-ידקב:א-ז קא:א-ו יום טוב33ביצהנח2710/3/2021
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עז:י-טו יט:ז-ידיט:א-ויח:טז-כב יח:יא-טו יח:ו-י  יח:א-התפילה40ביצהלך לך10/10/2021
עז:טז-כד כג:י-יז כג:א-טכב:א-י כא:א-יכ:ז-יבכ:א-ו תפילה8ראש השנהוירא1110/17/2021
עח:א-וכו:א-יבכה:א-חכד:ז-כבכד:א-ו כג:כג-ל כג:יח-כב תפילה15ראש השנהחיי שרה1810/24/2021

ר"ח כסלועח:ז-יאכט:טז-כא *כט:ז-טוכט:א-וכח:א-יג כז:א-ה כו:יג-כב תפילה-מידות22ראש השנהתולדות2510/31/2021
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עט:א-ילב:כג-כזלב:יז-כבלב:ח-טז לב:א-ז לא:א-זל:א-טמידות29ראש השנהויצא11/7/2021
פ:א-ולו:טו-כחלו:א-ידלה:א-טלד:ז-טזלד:א-ולג:א-ידמידות-כשרות2תעניתוישלח1011/14/2021
פ:ז-טומ:טו-כאמ:ח-ידמ:א-זלט:א-גלח:א-טולז:א-יגכשרות-סעודה9תעניתוישב1711/21/2021
חנוכה/ר"ח טבת פ:טז-כו *קמ:א-גקלט:כא-כוקלט:טז-כקלט:יב-טוקלט:ו-יאקלט:א-ה *חנוכה16תעניתמקץ2411/28/2021
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ר"ח טבת פ:כז-להמד:יב-יחמד:א-יאמג:א-זמב:י-כג מב:א-טמא:א-י *סעודה23תעניתויגש12/5/2021
עשרה בטבתפ:לו-מדמז:א-כב מו:לא-מו מו:יד-למו:א-יג *מה:יג-כגמה:א-יבסעודה30תעניתויחי812/12/2021

פ:מה-נבמט:יא-טז מט:ה-ימט:א-דמח:ח-ימח:ה-זמח:א-דברכות7מגילהשמות1512/19/2021
פ:נג-סדנא:יא-טונא:ז-ינא:א-ו נ:יב-טזנ:ז-יאנ:א-וברכות14מגילהוארא2212/26/2021
ר"ח שבטפ:סה-עא נד:ו-ט נד:א-הנג:א-ונב:יב-יחנב:ח-יא *נב:א-זברכות21מגילהבא291/2/2022
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פ:עב-עטנט:א-הנח:ט-ידנח:א-חנז:א-זנו:א-זנה:א-ה ברכות28מגילהבשלח1/9/2022
ט"ו שבטפ:פ-צגסא:א-הס:ח-טוס:א-זנט:יח-כא נט:יג-יז *נט:ו-יבברכות4מועד קטןיתרו141/16/2022
פא:א-הסד:א-דסג:א-ה סב:טז-יחסב:יא-טוסב:א-יסא:ו-ימשא ומתן11מועד קטןמשפטים211/23/2022

** שבת מיועדת ללימוד הלכות שבת וגם לחזרה שבועית **

ירוק = הלכות שבתתכלת = הלכות יום טובצהוב = הלכות כלליות
לזכר נשמת ר' צבי אריה בן ר' שלמה ניסן ור' יעקב זכריה בן ר' שלמה ניסן



ר"ח אדר אפב:א-וסה:כה-לסה:כב-כדסה:יז-כא *סה:יב-טז *סה:ז-יאסה:א-ומשא ומתן18מועד קטןתרומה1/30/2022כח' שבט
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25מועד קטןתצוה2/6/2022
משא ומתן - תפילת 

פב:ז-יגסח:ז-יבסח:א-וסז:ח-יאסז:א-זסו:ז-יב סו:א-והדרך
פג:א-ועא:ד-העא:א-גע:ג-הע:א-בסט:ו-טסט:א-המנחה ומעריב4חגיגהכי תשא122/13/2022
פד:א-יב קמו:א-דקמה:יד-כוקמה:א-יגקמד:א-טקמג:יב-כב קמג:א-יאִּכּבּוד ָאב וֵָאם - אישות11חגיגהויקהל-שקלים192/20/2022
ר"ח אדר בפד:יג-יטקנא:א-ז *קנ:ח-יז *קנ:א-זקמט:א-יגקמח:א-דקמז:א-האישות18חגיגהפקודי262/27/2022
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פה:א-חקמב:ו-י קמב:א-הקמא:יח-כג קמא:יג-יז קמא:ו-יבקמא:א-הפורים25חגיגהויקרא - זכור3/6/2022
פוריםפו:א-זקנו:א-גקנה:א-יב *קנד:א-זקנג:א-טזקנב:י-יזקנב:א-טאישות6יבמותצו103/13/2022
פז:א-יקסב:א-ידקסא:א-כקס:א-וקנט:א-י קנח:א-ד קנז:א-ח אישות13יבמותשמיני173/20/2022
ר"ח ניסןפז:יא-כד *קיא:א-יקי:ח-טוקי:א-זקט:א-טקח:א-זקז:א-גפסח20יבמותתזריע - חודש243/27/2022
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פח:א-זקטז:א-ו קטו:א-וקיד:א-יגקיג:א-טקיב:א-וקיא:יא-יזפסח27יבמותמצורע - הגדול4/3/2022
פסחפח:ח-יח *קכ:א-יאקיט:ו-יבקיט:א-הקיח:א-יאקיז:א-יגקטז:ז-יח פסח34יבמותפסח94/10/2022

16
41יבמותפסח4/17/2022

מילה - פדיון הבן- 
פסחפט:א-ו *קסז:א-כקסו:א-הקסה:ח-טזקסה:א-זקסד:א-יקסג:א-ח *חינוך - יורה דעה

צ:א-הקעח:א-הקעז:א-טוקעד-קעוקעב - קעג קע - קעא קסח - קסטיורה דעה48יבמותאחרי מות234/24/2022
ר"ח איירצ:ו-יד קפב:ט-טזקפב:א-חקפא:יב-כבקפא:א-יאקפ:א-טז *קעט:א-טו *ממנות55יבמותםישודק305/1/2022
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צ:טו-כגקפח:א-הקפז:א-הקפו:א-ד קפה:א-וקפד:א-יאקפג:א-זממנות62יבמותאמור5/8/2022
ל"ג בעומרצא:א-יקצג:ט-ידקצג:א-ח *קצב:א-יקצא:א-ו קצ:א-ג קפט:א-ושונות69יבמותבהר145/15/2022
צא:יא-יחצח:לא-לזצח:יט-לצח:ט-יח צח:א-חצז:י-טוצז:א-טראש חודש - יום טוב76יבמותבחוקתי215/22/2022
ר"ח סיוןצב:א-יק:כ-כב ק:טז-יטק:יב-טוק:ח-יא *ק:א-זצט:א-היום טוב83יבמותבמדבר285/29/2022
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שבועותצג:א-ה קצו:יב-כבקצו:ז-יאקצו:א-וקצה:ט-ידקצה:א-ח *קצד:א-יב *אבילות90יבמותנשא6/5/2022
צד:א-ור:א-הקצט:י-יזקצט:א-טקצח:א-טזקצז:ז-יגקצז:א-ואבילות97יבמותבהעלותך136/12/2022
צד:ז-טורד:א-ירג:א-הרב:ז-טזרב:א-ורא:א-זר:ו-יאאבילות104יבמותשלח206/19/2022
ר"ח תמוזצד:טז-כזרי:א-טרט:א-ח *רח:א-טו *רז:א-זרו:א-יארה:א-ט אבילות111יבמותקרח276/26/2022
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צה:א-ירכא:א-חרכ:א-יריט:א-ט רטו-ריח ריב-רידריא:א-טואבילות118יבמותחקת7/3/2022
צה:יא-יחקכד:א-וקכג:א-הקכב:ח-יזקכב:א-זקכא:ו-יאקכא:א-התענית4כתובותבלק117/10/2022
י"ז תמוזצו:א-ז קכז:י-יח קכז:א-ט קכו:א-דקכה:א-חקכד:טז-כבקכד:ז-טו *תענית11כתובותפנחס187/17/2022
ר"ח אבצו:ח-טושביעית *כלאיםסימן וסימן ד - הסימן גסימן א - במצות התלויות בארץ18כתובותמטות - מסעי257/24/2022
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עב:א-וה:א-טד:א-וג:א-ח ב:ו-טב:א-הא:א-ז השכמת הבוקר25כתובותדברים-חזון7/31/2022
תשעה באבעב:ז-יגט:א-ה ח:א-ו ז:א-חו:ו-יאו:א-הה:י-יז *השכמת הבוקר32כתובותואתחנן-נחמו108/7/2022
עב:יד-כגי:יט-כוי:ח-יחי:א-זט:טז-כאט:יב-טוט:ו-יאִציִצית-תפילין39כתובותעקב178/14/2022
ר"ח אלולעג:א-יא *יג:א-היב:י-טויב:ו-טיב:א-היא:יג-כהיא:א-יב מזוזה-תפילה46כתובותראה248/21/2022
1
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ר"ח אלולעד:א-דיז:א-י טז:א-ה טו:ז-יגטו:א-ויד:ו-חיד:א-ה *תפילה53כתובותשופטים8/28/2022א

עה:א-הקכט:יט-כגקכט:יא-יחקכט:א-יקכח:יב-טזקכח:ו-יאקכח:א-האלול - ראש השנה60כתובותכי תצא89/4/2022


