
שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון
יד אייר יג אייר יב אייר יא אייר י אייר ט אייר כו תשרי כה תשרי כד תשרי כג תשרי

5/5 4/5 3/5 2/5 1/5 30/4 21/10 20/10 19/10 18/10
יג'  סיחזקאל יב'  סיחזקאל יא'  סיחזקאל י'  סיחזקאל ט'  סיחזקאל ח'  סיחזקאל ד'  סיהושע ג'  סיהושע ב'  סיהושע א'  סיהושע
כא אייר כ אייר יט אייר יח אייר יז אייר טז אייר ג חשון ב חשון א חשון ל תשרי כט תשרי כח תשרי

12/5 11/5 10/5 9/5 8/5 7/5 28/10 27/10 26/10 25/10 24/10 23/10
יט'  סיחזקאל יח'  סיחזקאל יז'  סיחזקאל טז'  סיחזקאל טו'  סיחזקאל יד'  סיחזקאל י'  סיהושע ט'  סיהושע ח'  סיהושע ז'  סיהושע ו'  סיהושע ה'  סיהושע
כח אייר כז אייר כו אייר כה אייר כד אייר כג אייר י חשון ט חשון ח חשון ז חשון ו חשון ה חשון

ירושלים 19/5  18/5 17/5 16/5 15/5 14/5 4/11 3/11 2/11 1/11 31/10 30/10
כה'  סיחזקאל כד'  סיחזקאל כג'  סיחזקאל כב'  סיחזקאל כא'  סיחזקאל כ'  סיחזקאל ב'  סשופטים א'  סשופטים יד'  סיהושע יג'  סיהושע יב'  סיהושע יא'  סיהושע

ו סיון ה סיון ד סיון ג סיון ב סיון א סיון יז חשון טז חשון טו חשון יד חשון יג חשון יב חשון
26/5 25/5 24/5 23/5 22/5 21/5 11/11 10/11 9/11 8/11 7/11 6/11

שבועות א'  סתרי עשר כט'  סיחזקאל כח'  סיחזקאל כז'  סיחזקאל כו'  סיחזקאל ח'  סשופטים ז'  סשופטים ו'  סשופטים ה'  סשופטים ד'  סשופטים ג'  סשופטים
יג סיון יב סיון יא סיון י סיון ט סיון ח סיון כד חשון כג חשון כב חשון כא חשון כ חשון יט חשון

2/6 1/6 31/5 30/5 29/5 28/5 18/11 17/11 16/11 15/11 14/11 13/11
ז'  סתרי עשר ו'  סתרי עשר ה'  סתרי עשר ד'  סתרי עשר ג'  סתרי עשר ב'  סתרי עשר יד'  סשופטים יג'  סשופטים יב'  סשופטים יא'  סשופטים י'  סשופטים ט'  סשופטים

כ סיון יט סיון יח סיון יז סיון טז סיון טו סיון א כסלו ל חשון כט חשון כח חשון כז חשון כו חשון
9/6 8/6 7/6 6/6 5/6 4/6 25/11 24/11 23/11 22/11 21/11 20/11
יג'  סע"תר יב'  סע"תר יא'  סע"תר י'  סתרי עשר ט'  סתרי עשר ח'  סתרי עשר ו'  סשמואל ה'  סשמואל ד'  סשמואל ג'  סשמואל ב'  סשמואל א'  סשמואל

כז סיון כו סיון כה סיון כד סיון כג סיון כב סיון ח כסלו ז כסלו ו כסלו ה כסלו ד כסלו ג כסלו
16/6 15/6 14/6 13/6 12/6 11/6 2/12 1/12 30/11 29/11 28/11 27/11

יט'  סע"תר יח'  סע"תר יז'  סע"תר טז'  סע"תר טו'  סע"תר יד'  סע"תר יב'  סשמואל יא'  סשמואל י'  סשמואל ט'  סשמואל ח'  סשמואל ז'  סשמואל
ד תמוז ג תמוז ב תמוז א תמוז ל סיון כט סיון טו כסלו יד כסלו יג כסלו יב כסלו יא כסלו י כסלו

23/6 22/6 21/6 20/6 19/6 18/6 9/12 8/12 7/12 6/12 5/12 4/12
ד'  סתהלים ג'  סתהלים ב'  סתהלים א'  סתהלים כא'  סע"תר כ'  סתרי עשר יח'  סשמואל יז'  סשמואל טז'  סשמואל טו'  סשמואל יד'  סשמואל יג'  סשמואל

יא תמוז י תמוז ט תמוז ח תמוז ז תמוז ו תמוז כב כסלו כא כסלו כ כסלו יט כסלו יח כסלו יז כסלו
30/6 29/6 28/6 27/6 26/6 25/6 16/12 15/12 14/12 13/12 12/12 11/12

י'  סתהלים ט'  סתהלים ח'  סתהלים ז'  סתהלים ו'  סתהלים ה'  סתהלים כד'  סשמואל כג'  סשמואל כב'  סשמואל כא'  סשמואל כ'  סשמואל יט'  סשמואל
יח תמוז יז תמוז טז תמוז טו תמוז יד תמוז יג תמוז כט כסלו כח כסלו כז כסלו כו כסלו כה כסלו כד כסלו

7/7 צום 6/7  5/7 4/7 3/7 2/7 חנוכה 23/12  חנוכה 22/12  חנוכה 21/12  חנוכה 20/12  חנוכה 19/12  18/12
טז'  סתהלים טו'  סתהלים יד'  סתהלים יג'  סתהלים יב'  סתהלים יא'  סתהלים ל'  סשמואל כט'  סשמואל כח'  סשמואל כז'  סשמואל כו'  סשמואל כה'  סשמואל

כה תמוז כד תמוז כג תמוז כב תמוז כא תמוז כ תמוז ו טבת ה טבת ד טבת ג טבת ב טבת א טבת
14/7 13/7 12/7 11/7 10/7 9/7 30/12 29/12 28/12 27/12 חנוכה 26/12  חנוכה 25/12 

ג'  סמשלי ב'  סמשלי א'  סמשלי יט'  סתהלים יח'  סתהלים יז'  סתהלים ב'  סמלכים א'  סמלכים לד'  סשמואל לג'  סשמואל לב'  סשמואל לא'  סשמואל
ג אב ב אב א אב כט תמוז כח תמוז כז תמוז יג טבת יב טבת יא טבת י טבת ט טבת ח טבת
21/7 20/7 19/7 18/7 17/7 16/7 6/1 5/1 4/1 צום 3/1  2/1 1/1
א'  סאיוב ח'  סמשלי ז'  סמשלי ו'  סמשלי ה'  סמשלי ד'  סמשלי ח'  סמלכים ז'  סמלכים ו'  סמלכים ה'  סמלכים ד'  סמלכים ג'  סמלכים
י אב ט אב ח אב ז אב ו אב ה אב כ טבת יט טבת יח טבת יז טבת טז טבת טו טבת
28/7 27/7 26/7 25/7 24/7 23/7 13/1 12/1 11/1 10/1 9/1 8/1
ו'  סאיוב תשעה באב ה'  סאיוב ד'  סאיוב ג'  סאיוב ב'  סאיוב יד'  סמלכים יג'  סמלכים יב'  סמלכים יא'  סמלכים י'  סמלכים ט'  סמלכים

יז אב טז אב טו אב יד אב יג אב יב אב כז טבת כו טבת כה טבת כד טבת כג טבת כב טבת
4/8 3/8 2/8 1/8 31/7 30/7 20/1 19/1 18/1 17/1 16/1 15/1
2א'  סרות 1א'  סרות 2א'  סשיר השירים 1א'  סשיר השירים ח'  סאיוב ז'  סאיוב כ'  סמלכים יט'  סמלכים יח'  סמלכים יז'  סמלכים טז'  סמלכים טו'  סמלכים

כד אב כג אב כב אב כא אב כ אב יט אב ה שבט ד שבט ג שבט ב שבט א שבט כט טבת
11/8 10/8 9/8 8/8 7/8 6/8 27/1 26/1 25/1 24/1 23/1 22/1

א'  סאסתר ד'  סקהלת ג'  סקהלת ב'  סקהלת א'  סקהלת א'  סאיכה כו'  סמלכים כה'  סמלכים כד'  סמלכים כג'  סמלכים כב'  סמלכים כא'  סמלכים
א אלול ל אב כט אב כח אב כז אב כו אב יב שבט יא שבט י שבט ט שבט ח שבט ז שבט

18/8 17/8 16/8 15/8 14/8 13/8 3/2 2/2 1/2 31/1 30/1 29/1
ב'  סדניאל א'  סדניאל ה'  סאסתר ד'  סאסתר ג'  סאסתר ב'  סאסתר לב'  סמלכים לא'  סמלכים ל'  סמלכים כט'  סמלכים כח'  סמלכים כז'  סמלכים

ח אלול ז אלול ו אלול ה אלול ד אלול ג אלול יט שבט יח שבט יז שבט טז שבט טו שבט יד שבט
25/8 24/8 23/8 22/8 21/8 20/8 10/2 9/2 8/2 7/2  6/2 5/2

א'  סנ"עו ז'  סדניאל ו'  סדניאל ה'  סדניאל ד'  סדניאל ג'  סדניאל ג'  סישעיהו ב'  סישעיהו א'  סישעיהו לה'  סמלכים לד'  סמלכים לג'  סמלכים
טו אלול יד אלול יג אלול יב אלול יא אלול י אלול כו שבט כה שבט כד שבט כג שבט כב שבט כא שבט

1/9 31/8 30/8 29/8 28/8 27/8 17/2 16/2 15/2 14/2 13/2 12/2
ז'  סנ"עו ו'  סנ"עו ה'  סנ"עו ד'  סנ"עו ג'  סנ"עו ב'  סנ"עו ט'  סישעיהו ח'  סישעיהו ז'  סישעיהו ו'  סישעיהו ה'  סישעיהו ד'  סישעיהו

כב אלול כא אלול כ אלול יט אלול יח אלול יז אלול ג אדר ב אדר א אדר ל שבט כט שבט כח שבט
8/9 7/9 6/9 5/9 4/9 3/9 24/2 23/2 22/2 21/2 20/2 19/2

ג'  סי"דבה ב'  סי"דבה א'  סי"דבה י'  סנ"עו ט'  סנ"עו ח'  סנ"עו טו'  סישעיהו יד'  סישעיהו יג'  סישעיהו יב'  סישעיהו יא'  סישעיהו י'  סישעיהו
כט אלול כח אלול כז אלול כו אלול כה אלול כד אלול י אדר ט אדר ח אדר ז אדר ו אדר ה אדר

15/9 14/9 13/9 12/9 11/9 10/9 3/3 2/3 1/3 28/2 27/2 26/2
ט'  סי"דבה ח'  סי"דבה ז'  סי"דבה ו'  סי"דבה ה'  סי"דבה ד'  סי"דבה כא'  סישעיהו כ'  סישעיהו יט'  סישעיהו יח'  סישעיהו יז'  סישעיהו טז'  סישעיהו

ז תשרי ו תשרי ה תשרי ד תשרי ג תשרי ב תשרי יז אדר טז אדר טו אדר יד אדר יג אדר יב אדר
22/9 21/9 20/9 19/9 צום 18/9  17/9 10/3 9/3 8/3 7/3 תענית 6/3  5/3
יד'  סי"דבה יג'  סי"דבה יב'  סי"דבה יא'  סי"דבה י'  סי"דבה ראש השנה כו'  סישעיהו כה'  סישעיהו כד'  סישעיהו פורים כג'  סישעיהו כב'  סישעיהו

יד תשרי יג תשרי יב תשרי יא תשרי י תשרי ט תשרי כד אדר כג אדר כב אדר כא אדר כ אדר יט אדר
29/9 28/9 27/9 26/9 25/9 24/9 17/3 16/3 15/3 14/3 13/3 12/3
יט'  סי"דבה יח'  סי"דבה יז'  סי"דבה טז'  סי"דבה יום כיפור טו'  סי"דבה ו'  סירמיהו ה'  סירמיהו ד'  סירמיהו ג'  סירמיהו ב'  סירמיהו א'  סירמיהו

כא תשרי כ תשרי יט תשרי יח תשרי יז תשרי טז תשרי ב ניסן א ניסן כט אדר כח אדר כז אדר כו אדר
ר"הוש 6/10  מ"חוה 5/10  מ"חוה 4/10  מ"חוה 3/10  מ"חוה 2/10  מ"חוה 1/10  24/3 23/3 22/3 21/3 20/3 19/3

כה'  סי"דבה כד'  סי"דבה כג'  סי"דבה כב'  סי"דבה כא'  סי"דבה כ'  סי"דבה יא'  סירמיהו י'  סירמיהו 2ט'  סירמיהו 1ט'  סירמיהו ח'  סירמיהו ז'  סירמיהו
ט ניסן ח ניסן ז ניסן ו ניסן ה ניסן ד ניסן

31/3 30/3 29/3 28/3 27/3 26/3
יז'  סירמיהו טז'  סירמיהו טו'  סירמיהו יד'  סירמיהו יג'  סירמיהו יב'  סירמיהו
טז ניסן טו ניסן יד ניסן יג ניסן יב ניסן יא ניסן

מ"חוה 7/4  6/4 5/4 4/4 3/4 2/4
כב'  סירמיהו פסח כא'  סירמיהו כ'  סירמיהו יט'  סירמיהו יח'  סירמיהו
כג ניסן כב ניסן כא ניסן כ ניסן יט ניסן יח ניסן

14/4 13/4 12/4 מ"חוה 11/4  מ"חוה 10/4  מ"חוה 9/4 
כז'  סירמיהו כו'  סירמיהו פסח כה'  סירמיהו כד'  סירמיהו כג'  סירמיהו
ל ניסן כט ניסן כח ניסן כז ניסן כו ניסן כה ניסן

21/4 20/4 19/4 18/4 17/4 16/4
ב'  סיחזקאל א'  סיחזקאל לא'  סירמיהו ל'  סירמיהו כט'  סירמיהו כח'  סירמיהו

ז אייר ו אייר ה אייר ד אייר ג אייר ב אייר
28/4 27/4 26/4 זיכרון 25/4  24/4 23/4

ז'  סיחזקאל ו'  סיחזקאל עצמאות ה'  סיחזקאל ד'  סיחזקאל ג'  סיחזקאל
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