
22/10 כז תשרי 21/10 כו תשרי 20/10 כה תשרי 19/10 כד תשרי 18/10 כג תשרי

29/10 ד חשון 28/10 ג חשון 27/10 ב חשון 26/10 א חשון 25/10 ל תשרי 24/10 כט תשרי 23/10 כח תשרי

5/11 יא חשון 4/11 י חשון 3/11 ט חשון 2/11 ח חשון 1/11 ז חשון 31/10 ו חשון 30/10 ה חשון

12/11 יח חשון 11/11 יז חשון 10/11 טז חשון 9/11 טו חשון 8/11 יד חשון 7/11 יג חשון 6/11 יב חשון

19/11 כה חשון 18/11 כד חשון 17/11 כג חשון 16/11 כב חשון 15/11 כא חשון 14/11 כ חשון 13/11 יט חשון

26/11 ב כסלו 25/11 א כסלו 24/11 ל חשון 23/11 כט חשון 22/11 כח חשון 21/11 כז חשון 20/11 כו חשון

3/12 ט כסלו 2/12 ח כסלו 1/12 ז כסלו 30/11 ו כסלו 29/11 ה כסלו 28/11 ד כסלו 27/11 ג כסלו

10/12 טז כסלו 9/12 טו כסלו 8/12 יד כסלו 7/12 יג כסלו 6/12 יב כסלו 5/12 יא כסלו 4/12 י כסלו

17/12 כג כסלו 16/12 כב כסלו 15/12 כא כסלו 14/12 כ כסלו 13/12 יט כסלו 12/12 יח כסלו 11/12 יז כסלו

24/12 ל כסלו 23/12 כט כסלו 22/12 כח כסלו 21/12 כז כסלו 20/12 כו כסלו 19/12 כה כסלו 18/12 כד כסלו

31/12 ז טבת 30/12 ו טבת 29/12 ה טבת 28/12 ד טבת 27/12 ג טבת 26/12 ב טבת 25/12 א טבת

7/1 יד טבת 6/1 יג טבת 5/1 יב טבת 4/1 יא טבת 3/1 י טבת 2/1 ט טבת 1/1 ח טבת

14/1 כא טבת 13/1 כ טבת 12/1 יט טבת 11/1 יח טבת 10/1 יז טבת 9/1 טז טבת 8/1 טו טבת

21/1 כח טבת 20/1 כז טבת 19/1 כו טבת 18/1 כה טבת 17/1 כד טבת 16/1 כג טבת 15/1 כב טבת

28/1 ו שבט 27/1 ה שבט 26/1 ד שבט 25/1 ג שבט 24/1 ב שבט 23/1 א שבט 22/1 כט טבת

4/2 יג שבט 3/2 יב שבט 2/2 יא שבט 1/2 י שבט 31/1 ט שבט 30/1 ח שבט 29/1 ז שבט

11/2 כ שבט 10/2 יט שבט 9/2 יח שבט 8/2 יז שבט 7/2 טז שבט 6/2 טו שבט 5/2 יד שבט

18/2 כז שבט 17/2 כו שבט 16/2 כה שבט 15/2 כד שבט 14/2 כג שבט 13/2 כב שבט 12/2 כא שבט

25/2 ד אדר 24/2 ג אדר 23/2 ב אדר 22/2 א אדר 21/2 ל שבט 20/2 כט שבט 19/2 כח שבט

4/3 יא אדר 3/3 י אדר 2/3 ט אדר 1/3 ח אדר 28/2 ז אדר 27/2 ו אדר 26/2 ה אדר

11/3 יח אדר 10/3 יז אדר 9/3 טז אדר 8/3 טו אדר 7/3 יד אדר 6/3 יג אדר 5/3 יב אדר

18/3 כה אדר 17/3 כד אדר 16/3 כג אדר 15/3 כב אדר 14/3 כא אדר 13/3 כ אדר 12/3 יט אדר

25/3 ג ניסן 24/3 ב ניסן 23/3 א ניסן 22/3 כט אדר 21/3 כח אדר 20/3 כז אדר 19/3 כו אדר

1/4 י ניסן 31/3 ט ניסן 30/3 ח ניסן 29/3 ז ניסן 28/3 ו ניסן 27/3 ה ניסן 26/3 ד ניסן

8/4 יז ניסן 7/4 טז ניסן 6/4 טו ניסן 5/4 יד ניסן 4/4 יג ניסן 3/4 יב ניסן 2/4 יא ניסן

15/4 כד ניסן 14/4 כג ניסן 13/4 כב ניסן 12/4 כא ניסן 11/4 כ ניסן 10/4 יט ניסן 9/4 יח ניסן

22/4 א אייר 21/4 ל ניסן 20/4 כט ניסן 19/4 כח ניסן 18/4 כז ניסן 17/4 כו ניסן 16/4 כה ניסן

29/4 ח אייר 28/4 ז אייר 27/4 ו אייר 26/4 ה אייר 25/4 ד אייר 24/4 ג אייר 23/4 ב אייר
מצורע-תזריעיחזקאל ג יב

יחזקאל י איחזקאל ח איחזקאל ו א
יום העצמאותיום הזיכרון

קדשים-אחרי מותיחזקאל יד איחזקאל יא כ

יחזקאל א אירמיהו נא נטירמיהו נא יירמיהו נ הירמיהו מט ב

ירמיהו לו כו
מ"חוה

פסח
מ"חוה

ירמיהו לח ח
מ"חוה

ירמיהו לט יח
מ"חוה

ירמיהו מב יב
שביעי של פסחמ"חוה

שמיניירמיהו מו כזירמיהו מד כ

ירמיהו לה יירמיהו לג טזירמיהו לב כבירמיהו לא לב
פסח

ויקראירמיהו כ יג

צוירמיהו ל טירמיהו כט זירמיהו כז הירמיהו כו אירמיהו כד זירמיהו כג ו

ירמיהו יח יטירמיהו יז כוירמיהו יז זירמיהו יד כבירמיהו יב טו

כי תשאישעיהו סה ט

פקודי-ויקהלירמיהו ט כגירמיהו ז כגירמיהו ו גירמיהו ה אירמיהו ג דירמיהו א א

ישעיהו נה יגישעיהו נב ז
פוריםתענית אסתר

ישעיהו סא טישעיהו נח יד

תרומהישעיהו לז כ

תצוהישעיהו מט כוישעיהו מח בישעיהו מה יזישעיהו מד וישעיהו מא כזישעיהו מ א

ישעיהו לה יישעיהו לב יחישעיהו כט כגישעיהו כז יבישעיהו כד כג

יתרוישעיהו ו ג

משפטיםישעיהו כב כגישעיהו יט כהישעיהו טז הישעיהו יד בישעיהו יא בישעיהו ט ו

ב כג כה'מלכב כב ב'מלכ
ש לאילנות"רה

ישעיהו ד גישעיהו א אב כד יח'מלכ

באב יב ג'מלכ

בשלחב כ ח'מלכב יט יט'מלכב יח ו'מלכב טז כ'מלכב טו ז'מלכב יג כג'מלכ

ב י טו'מלכב ט יג'מלכב ז טז'מלכב ו כג'מלכב ד כו'מלכ

שמותא טז טו'מלכ

ואראב ב טו'מלכא כב מג'מלכא כא יח'מלכא כ יג'מלכא יח לט'מלכא יז כד'מלכ

א טו ח'מלכא יג לא'מלכא יב כד'מלכא יא כח'מלכא י ט'מלכ

ויגשא א מח'מלכ

א ו יג'מלכא ד כ'מלכא ב מה'מלכ
צום י טבת

ויחיא ח נח'מלכא ח יא'מלכא ז כא'מלכ

ב יח כז'שמו
חנוכה

ב יט מ'שמו
חנוכה

א א א'מלכב כב נא'שמוב כא ז'שמו

וישבב ז טז'שמו

ב יב יג'שמוב י יג'שמו
חנוכה

ב יג כה'שמו
חנוכה

ב יד לג'שמו
חנוכה

ב טו לז'שמו
חנוכה

ב יז כ'שמו
חנוכה

מקץ
חנוכה

ב ה י'שמוב ג כא'שמוב ב ז'שמוא ל כה'שמוא כח כד'שמו

ויצאא יח יד'שמו

וישלחא כו כה'שמוא כה לג'שמוא כד כ'שמוא כג ד'שמוא כ מב'שמוא כ ד'שמו

א יז לז'שמוא טז יח'שמוא טו יז'שמוא יד כג'שמוא יב כב'שמו

חיי שרהשופטים כ כז

תולדותא י כד'שמוא ט ב'שמוא ו יד'שמוא ג כ'שמוא ב י'שמוא א א'שמו

שופטים יט כשופטים יח ושופטים טז גשופטים יג כדשופטים יא לב

לך-לךשופטים ב ז

ויראשופטים י אשופטים ט זשופטים ח גשופטים ו משופטים ה לאשופטים ג לא

שופטים א איהושע כב לדיהושע כא מאיהושע יט נאיהושע יח כח

בראשיתיהושע ו כזיהושע ד כד

נחיהושע יז דיהושע יד טויהושע יג איהושע י מביהושע י חיהושע ח לג

של המסורה" סדרים"פ חלוקת ה"ע- ך בשנה אחת "לימוד כל התנג"ךיומיתשפ"לוחתנ
www.tanachyomi.co.il:לפרטיםנוספים
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יהושע ג זיהושע א א



6/5 טו אייר 5/5 יד אייר 4/5 יג אייר 3/5 יב אייר 2/5 יא אייר 1/5 י אייר 30/4 ט אייר

13/5 כב אייר 12/5 כא אייר 11/5 כ אייר 10/5 יט אייר 9/5 יח אייר 8/5 יז אייר 7/5 טז אייר

20/5 כט אייר 19/5 כח אייר 18/5 כז אייר 17/5 כו אייר 16/5 כה אייר 15/5 כד אייר 14/5 כג אייר

27/5 ז סיון 26/5 ו סיון 25/5 ה סיון 24/5 ד סיון 23/5 ג סיון 22/5 ב סיון 21/5 א סיון

3/6 יד סיון 2/6 יג סיון 1/6 יב סיון 31/5 יא סיון 30/5 י סיון 29/5 ט סיון 28/5 ח סיון

10/6 כא סיון 9/6 כ סיון 8/6 יט סיון 7/6 יח סיון 6/6 יז סיון 5/6 טז סיון 4/6 טו סיון

17/6 כח סיון 16/6 כז סיון 15/6 כו סיון 14/6 כה סיון 13/6 כד סיון 12/6 כג סיון 11/6 כב סיון

24/6 ה תמוז 23/6 ד תמוז 22/6 ג תמוז 21/6 ב תמוז 20/6 א תמוז 19/6 ל סיון 18/6 כט סיון

1/7 יב תמוז 30/6 יא תמוז 29/6 י תמוז 28/6 ט תמוז 27/6 ח תמוז 26/6 ז תמוז 25/6 ו תמוז

8/7 יט תמוז 7/7 יח תמוז 6/7 יז תמוז 5/7 טז תמוז 4/7 טו תמוז 3/7 יד תמוז 2/7 יג תמוז

15/7 כו תמוז 14/7 כה תמוז 13/7 כד תמוז 12/7 כג תמוז 11/7 כב תמוז 10/7 כא תמוז 9/7 כ תמוז

22/7 ד אב 21/7 ג אב 20/7 ב אב 19/7 א אב 18/7 כט תמוז 17/7 כח תמוז 16/7 כז תמוז

29/7 יא אב 28/7 י אב 27/7 ט אב 26/7 ח אב 25/7 ז אב 24/7 ו אב 23/7 ה אב

5/8 יח אב 4/8 יז אב 3/8 טז אב 2/8 טו אב 1/8 יד אב 31/7 יג אב 30/7 יב אב

12/8 כה אב 11/8 כד אב 10/8 כג אב 9/8 כב אב 8/8 כא אב 7/8 כ אב 6/8 יט אב

19/8 ב אלול 18/8 א אלול 17/8 ל אב 16/8 כט אב 15/8 כח אב 14/8 כז אב 13/8 כו אב

26/8 ט אלול 25/8 ח אלול 24/8 ז אלול 23/8 ו אלול 22/8 ה אלול 21/8 ד אלול 20/8 ג אלול

2/9 טז אלול 1/9 טו אלול 31/8 יד אלול 30/8 יג אלול 29/8 יב אלול 28/8 יא אלול 27/8 י אלול

9/9 כג אלול 8/9 כב אלול 7/9 כא אלול 6/9 כ אלול 5/9 יט אלול 4/9 יח אלול 3/9 יז אלול

16/9 א תשרי 15/9 כט אלול 14/9 כח אלול 13/9 כז אלול 12/9 כו אלול 11/9 כה אלול 10/9 כד אלול

23/9 ח תשרי 22/9 ז תשרי 21/9 ו תשרי 20/9 ה תשרי 19/9 ד תשרי 18/9 ג תשרי 17/9 ב תשרי

30/9 טו תשרי 29/9 יד תשרי 28/9 יג תשרי 27/9 יב תשרי 26/9 יא תשרי 25/9 י תשרי 24/9 ט תשרי

7/10 כב תשרי 6/10 כא תשרי 5/10 כ תשרי 4/10 יט תשרי 3/10 יח תשרי 2/10 יז תשרי 1/10 טז תשרי

ב לה ו'דבהי
שמיני עצרתהושענא רבה

ב כג יא'דבהי
מ"חוה

ב כו ב'דבהי
מ"חוה

ב כט יא'דבהי
מ"חוה

ב לא י'דבהי
מ"חוה

ב לד ב'דבהי
מ"חוה

האזינוב ז יא'דבהי

ב ט כד'דבהי
יום כיפור

ב כ לא'דבהיב יח יח'דבהיב טו טו'דבהיב יב יב'דבהי
סוכות

ראש השנה
א כו ה'דבהי

צום גדליה
ב ה יד'דבהיב ב ג'דבהיא כח י'דבהי

וילך-נצביםא ו לד'דבהי

א כב יט'דבהיא יט יג'דבהיא טז לו'דבהיא יב מא'דבהיא יא ט'דבהיא ח מ'דבהי
ראש השנה

א ד י'דבהיא א א'דבהינחמיה יב כזנחמיה י אנחמיה ח י

כי תצאעזרא א א

כי תבואנחמיה ו טונחמיה ג לחנחמיה א יאעזרא ח להעזרא ו יחעזרא ג יג

דניאל י כאדניאל ט דדניאל ו יאדניאל ה יבדניאל ג ל

ראהאסתר א א

שופטיםדניאל ב להדניאל א אאסתר ח טזאסתר ו יאאסתר ג חאסתר ב ה

קהלת ט זקהלת ז אקהלת ג יגקהלת א אאיכה א א

ואתחנןאיוב כט יד

עקברות ב יברות א אשיר השירים ה בשיר השירים א אאיוב לח להאיוב לג לג

איוב כב לאיוב יז טאיוב יא יטאיוב ה כז
תשעה באב

מסעי-מטותמשלי ט יא

דבריםאיוב א אמשלי כח טזמשלי כה יגמשלי כב כאמשלי יח ימשלי יד ד

משלי ה יחמשלי א אתהלים קמ ידתהלים קכח ותהלים קיט עב

בלקתהלים עב כ

תהלים קה מהתהלים קא אתהלים צ יזתהלים פד יגתהלים עח לח
צום יז תמוז

פינחסתהלים קיא י

תהלים סז חתהלים נז יבתהלים מט יטתהלים מא ידתהלים לה כח

קורחזכריה ח כג

חקתתהלים כט יאתהלים כ יתהלים יא זתהלים א אזכריה יד כאזכריה יב א

זכריה ו ידזכריה ד בחגי ב כגצפניה ג כצפניה א א

בהעלתךעמוס ה יד

שלח לךחבקוק א אמיכה ז כמיכה ד המיכה א אעובדיה א כאעמוס ז טו

עמוס ב ייואל ב כזהושע יד והושע י יבהושע ו ב

יחזקאל מ מה
יום ירושלים

במדבר

הושע א איחזקאל מז יביחזקאל מה טויחזקאל מג כזיחזקאל מב יג
שבועות

נשא

יחזקאל לט כביחזקאל לז כחיחזקאל לו כהיחזקאל לד כויחזקאל לג טז

אמוריחזקאל כב טז

בחקתי-בהריחזקאל לב איחזקאל כט כאיחזקאל כח יגיחזקאל כו כיחזקאל כד כדיחזקאל כג כז

יחזקאל כ מאיחזקאל כ איחזקאל יח טיחזקאל טז סיחזקאל טז יד

שבתשישיחמישירביעישלישישניראשון


