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תרס”טא’ טבתא

תרס”טב’ טבתב

ג’ טבתג
תר"ע 

א' - ב' 

ד’ טבתד
תר"ע ג' 
תרע"א 
א' - ב' 

ה’ טבתה
תרע"א 
ג' - ד' 

חזרהו’ טבתו

חזרהז’ טבתש

ח’ טבתא
תרע"א 

ה' - ו'

ט’ טבתב
תרע"א 

ז' 

י’ טבתג
תרע"א 

ז' - ח'

י”א טבתד
תרע"ב 

א' 

י”ב טבתה
תרע"ב 

ב'

חזרהי”ג טבתו

חזרהי”ד טבתש

ט”ו טבתא
תרע"ג 

א' 

ט”ז טבתב
תרע"ג 

א' 

י”ז טבתג
תרע"ג 

א' 

י”ח טבתד
תרע"ג 

א' 

י”ט טבתה
תרע"ג 
ב' - ד'

חזרהכ’ טבתו

חזרהכ”א טבתש

כ”ב טבתא
תרע"ד 
תרע"ה 

א' 

כ”ג טבתב
תרע"ה 

ב' - ג'

כ”ד טבתג
תרע"ו 
א'- ד' 

תרע"ו ה'כ”ה טבתד

כ”ו טבתה
תרע"ז 

א'

חזרהכ”ז טבתו

חזרהכ”ח טבתש

כ”ט טבתא
תרע"ז 
א' - ב'

לוח הדף היומי בהלכה
אלולאבתמוזסיוןאיירניסןאדר ב'אדר א'שבטטבת

תרע"ז ג' - ד' א’ שבטב

תרע"ח תרע"טב’ שבטג

תר”פ תרפ”אג’ שבטד

ד’ שבטה
תרפ"ב תרפ"ג 

תרפ"ד א' 

חזרהה’ שבטו

חזרהו’ שבטש

תרפ"ד ב' - ג' ז’ שבטא

תרפ"ה א' - ה'ח’ שבטב

תרפ"ה ו' - ז'ט’ שבטג

תרפ"ו א' - ב' י’ שבטד

י”א שבטה
תרפ"ו ג' 
תרפ"ז א' 

חזרהי”ב שבטו

חזרהי”ג שבטש

תרפ"ז ב'י”ד שבטא

תרפ"ח א' - ד'ט”ו שבטב

ג
ט”ז 

שבט
תרפ"ח ה' - ו' 

י”ז שבטד
תרפ"ח ז' - ח' 

תרפ"ט א' 

תרפ"ט ב' - ד' י”ח שבטה

חזרהי”ט שבטו

חזרהכ’ שבטש

א
כ”א 
שבט

תרפ"ט ה' - ו' 
תר"צ א' - ב'

ב
כ”ב 
שבט

תר"צ ג' - ה' 

ג
כ”ג 

שבט
תר"צ ו' - י'

ד
כ”ד 

שבט
תר"צ י"א - י"ג

ה
כ”ה 
שבט

תר"צ י"ד - י"ז

חזרהכ”ו שבטו

חזרהכ”ז שבטש

א
כ”ח 
שבט

תר"צ י"ז - י"ח

ב
כ”ט 
שבט

תר"צ י"ח 
תרצ"א א' 

תרצ"א ב' - ג'ל’ שבטג

תרצ"א ד' - י"אא’ אדר א’ד

תרצ"ב א'ב’ אדר א’ה

חזרהג’ אדר א’ו

חזרהד’ אדר א’ש

תרצ"ב ב' - ד'ה’ אדר א’א

תרצ"ג א' - ג' ו’ אדר א’ב

ז’ אדר א’ג
תרצ"ג ד' 
תרצ"ד א' 

תרצ"ד ב' - ד' ח’ אדר א’ד

תרצ"ה א' - ב'ט’ אדר א’ה

חזרהי’ אדר א’ו

חזרהי”א אדר א’ש

תרצ"ה ג'י”ב אדר א’א

תרצ"ה ד'י”ג אדר א’ב

תרצ"ו א' - ה'י”ד אדר א’ג

תרצ"ו ו' - ז'ט”ו אדר א’ד

תרצ"ו ח'ט”ז אדר א’ה

חזרהי”ז אדר א’ו

חזרהי”ח אדר א’ש

א
א' א'י”ט אדר א’

א' א' - ב' כ’ אדר א’ב

א' ג' - ה'כ”א אדר א’ג

א' ה' - ט'כ”ב אדר א’ד

ב' א' - ה'כ”ג אדר א’ה

חזרהכ”ד אדר א’ו

חזרהכ”ה אדר א’ש

ב' ו'כ”ו אדר א’א

ג' א' - ו'כ”ז אדר א’ב

ג' ז' - י"בכ”ח אדר א’ג

ג' י"ג - י"ז ד' א'כ”ט אדר א’ד

ד' א' ל’ אדר א’ה

חזרהא’ אדר ב’ו

חזרהב’ אדר ב’ש

ד' ב' - ז'ג’ אדר ב’א

ד' ח' - י"גד’ אדר ב’ב

ד' י"ד - י"זה’ אדר ב’ג

ד' י"ח - כ"א ו’ אדר ב’ד

ה
ז’ אדר ב’

ד' כ"ב - 
כ"ג ה'

חזרהח’ אדר ב’ו

חזרהט’ אדר ב’ש

ו' א'י’ אדר ב’א

ו' ב'י”א אדר ב’ב

ו' ג' - ד'י”ב אדר ב’ג

ז' ח' א'י”ג אדר ב’ד

ח' ב' - ה' י”ד אדר ב’ה

חזרהט”ו אדר ב’ו

חזרהט”ז אדר ב’ש

ח' ו' - ט' י”ז אדר ב’א

ח' י' - י"בי”ח אדר ב’ב

ח' י"ב - י"גי”ט אדר ב’ג

ח' י"ג - י"דכ’ אדר ב’ד

ח' ט"ו - י"זכ”א אדר ב’ה

חזרהכ”ב אדר ב’ו

חזרהכ”ג אדר ב’ש

ט' א' כ”ד אדר ב’א

ט' ב' - ו'כ”ה אדר ב’ב

י' א' - ה' כ”ו אדר ב’ג

י' ו'כ”ז אדר ב’ד

י' ז' - י'כ”ח אדר ב’ה

חזרהכ”ט אדר ב’ו

חזרהא’ ניסןש

י' י"א - י"ב ב’ ניסןא

י"א א' - ב' ג’ ניסןב

י"א ב' - ג' ד’ ניסןג

י"א ד' - ה'ה’ ניסןד

י"א ו' - ז' ו’ ניסןה

חזרהז’ ניסןו

חזרהח’ ניסןש

י"א ח' - ט' ט’ ניסןא

י"א י' - י"אי’ ניסןב

י"א י"ב - י"ד י”א ניסןג

י"א י"ד - ט"וי”ב ניסןד

י"ב א'י”ג ניסןה

חזרהי”ד ניסןו

חזרהט”ו ניסןש

י"ב א' - ג'ט”ז ניסןא

י"ג א' - ג'י”ז ניסןב

י"ג ג' י”ח ניסןג

י"ד א' - ב'י”ט ניסןד

י"ד ג'כ’ ניסןה

חזרהכ”א ניסןו

חזרהכ”ב ניסןש

י"ד ד' - ה'כ”ג ניסןא

ט"ו א' - ג'כ”ד ניסןב

ט"ו ד' כ”ה ניסןג

ט"ו ה' - ו' כ”ו ניסןד

ט”זכ”ז ניסןה

חזרהכ”ח ניסןו

חזרהכ”ט ניסןש

י"ז א' - ב' ל’ ניסןא

י"ז ג' י"חא’ איירב

י"ט כ' ב’ איירג

כ"א א' - ב' ג’ איירד

כ"א ג' - ד' כ"ב ד’ איירה

חזרהה’ איירו

חזרהו’ איירש

כ"ג כ"ד א' - ד' ז’ איירא

כ"ד ה' - ו' כ"ה א' ח’ איירב

כ"ה ב' - ד' ט’ איירג

כ"ה ה' י’ איירד

כ"ה ו' - ט' י”א איירה

חזרהי”ב איירו

חזרהי”ג איירש

כ"ה י' - י"אי”ד איירא

כ"ה י"א - י"ב ט”ו איירב

כ"ה י"ב - י"גט”ז איירג

כ"ה י"גי”ז איירד

כ"ו כ"ז א' י”ח איירה

חזרהי”ט איירו

חזרהכ’ איירש

א
כ”א 
אייר

כ"ז א' - ג'

ב
כ”ב 
אייר

כ"ז ד' - ה' 

כ"ז ו' - ח'כ”ג איירג

כ"ז ט'כ”ד איירד

ה
כ”ה 
אייר

כ"ז י' - י"א

חזרהכ”ו איירו

חזרהכ”ז איירש

א
כ”ח 
אייר

כ”ח

ב
כ”ט 
אייר

כ"ט ל' א' - ב'

ל' ג' - ה' א’ סיוןג

ל”אב’ סיוןד

ל"ב א' - ב' ג’ סיוןה

חזרהד’ סיוןו

חזרהה’ סיוןש

ל"ב ג' ו’ סיוןא

ל"ב ד' - ה' ז’ סיוןב

ל"ב ו' - ח' ח’ סיוןג

ל"ב ח' - ט' ט’ סיוןד

ל"ב ט' - י"ב י’ סיוןה

חזרהי”א סיוןו

חזרהי”ב סיוןש

ל"ב י"ג - ט"וי”ג סיוןא

ל"ב ט"וי”ד סיוןב

ל"ב ט"זט”ו סיוןג

ל"ב ט"זט”ז סיוןד

ל"ב י"זי”ז סיוןה

חזרהי”ח סיוןו

חזרהי”ט סיוןש

ל"ב י"ז - י"חכ’ סיוןא

ל"ב י"חכ”א סיוןב

ל"ב י"חכ”ב סיוןג

ל"ב י"טכ”ג סיוןד

ל"ב כ' - כ"גכ”ד סיוןה

חזרהכ”ה סיוןו

חזרהכ”ו סיוןש

ל"ב כ"ג - כ"ה כ”ז סיוןא

ל"ב כ"הכ”ח סיוןב

ל"ב כ"ו - כ"זכ”ט סיוןג

ל’ סיוןד
ל"ב כ"ח 

- ל"ב

ל"ב ל"ג - ל"הא’ תמוזה

חזרהב’ תמוזו

חזרהג’ תמוזש

ל"ב ל"וד’ תמוזא

ל"ב ל"וה’ תמוזב

ל"ב ל"וו’ תמוזג

ל"ב ל"זז’ תמוזד

ל"ב ל"חח’ תמוזה

חזרהט’ תמוזו

חזרהי’ תמוזש

ל"ב ל"ט - מ'י”א תמוזא

ל"ב מ"א - מ"בי”ב תמוזב

ל"ב מ"ג - מ"די”ג תמוזג

ל"ב מ"ה - מ"טי”ד תמוזד

ל"ב נ' - נ"בט”ו תמוזה

חזרהט”ז תמוזו

חזרהי”ז תמוזש

ל"ג א' י”ח תמוזא

ל"ג ב' - ג' י”ט תמוזב

ל"ג ג' - ד' כ’ תמוזג

ל"ג ה' כ”א תמוזד

ל"ד א' - ב' כ”ב תמוזה

חזרהכ”ג תמוזו

חזרהכ”ד תמוזש

ל"ד ב' כ”ה תמוזא

ל"ד ב' - ג' כ”ו תמוזב

ל"ד ד' ל"הכ”ז תמוזג

ל"ו א' - ג' כ”ח תמוזד

ל"ו ג' )אות א'(כ”ט תמוזה

חזרהא’ אבו

חזרהב’ אבש

ל"ו ג' )אות א' - ד'(ג’ אבא

ל"ו ג' )אות ה' - ח'(ד’ אבב

ל"ו ג' )אות ט' - י'(ה’ אבג

ל"ו ג' )אות כ' - ל'(ו’ אבד

ל"ו ג' )אות מ' - נ'(ז’ אבה

חזרהח’ אבו

חזרהט’ אבש

ל"ו ג' )אות ס' - צ'(י’ אבא

ל"ו ג' )אות ק' - ת'(י”א אבב

ל"ז א' - ב'י”ב אבג

ל"ז ג' ל"ח א' - ג'י”ג אבד

ל"ח ד' - ז' י”ד אבה

חזרהט”ו אבו

חזרהט”ז אבש

ל"ח ח' - י"אי”ז אבא

ל"ח י"ב - י"ג ל"ט א' י”ח אבב

ל"ט א' - ב' י”ט אבג

ל"ט ג' - ו'כ’ אבד

ל"ט ז' - י'כ”א אבה

חזרהכ”ב אבו

חזרהכ”ג אבש

מ' א' - ב'כ”ד אבא

מ' ג' - ח'כ”ה אבב

מ”אכ”ו אבג

מ"ב א' כ”ז אבד

מ"ב ב' - ג' כ”ח אבה

חזרהכ”ט אבו

חזרהל’ אבש

מ"ב ג' א’ אלולא

מ"ב ג' מ"ג א' ב’ אלולב

מ"ג א' - ד' ג’ אלולג

מ"ג ה' - ט'ד’ אלולד

מ"ד מ"ה א'ה’ אלולה

חזרהו’ אלולו

חזרהז’ אלולש

מ"ה ב' מ"ו א' ח’ אלולא

מ"ו א' - ד' ט’ אלולב

מ"ו ד' - ח'י’ אלולג

מ"ו ט' י”א אלולד

מ"ז א' - ג'י”ב אלולה

חזרהי”ג אלולו

חזרהי”ד אלולש

מ"ז ד' - ח'ט”ו אלולא

מ"ז ט' - י"בט”ז אלולב

מ"ז י"ג - י"די”ז אלולג

מ”ח מ”טי”ח אלולד

נ' נ"א א' - ג' י”ט אלולה

חזרהכ’ אלולו

חזרהכ”א אלולש

נ"א ד' - ה' כ”ב אלולא

נ"א ו' - ט' כ”ג אלולב

נ"ב א' כ”ד אלולג

כ”ה אלולד
נ"ב א' נ"ג 

א' - ב' 

נ"ג ג' - ד'כ”ו אלולה

חזרהכ”ז אלולו

חזרהכ”ח אלולש

נ"ג ד' - ה' כ”ט אלולא

תחילת המחזור החדש

תשפ"ב


