
14/10 כט תשרי 13/10 כח תשרי 12/10 כז תשרי 11/10 כו תשרי 10/10 כה תשרי 9/10 כד תשרי 8/10 כג תשרי

21/10 ו חשון 20/10 ה חשון 19/10 ד חשון 18/10 ג חשון 17/10 ב חשון 16/10 א חשון 15/10 ל תשרי

28/10 יג חשון 27/10 יב חשון 26/10 יא חשון 25/10 י חשון 24/10 ט חשון 23/10 ח חשון 22/10 ז חשון

4/11 כ חשון 3/11 יט חשון 2/11 יח חשון 1/11 יז חשון 31/10 טז חשון 30/10 טו חשון 29/10 יד חשון

11/11 כז חשון 10/11 כו חשון 9/11 כה חשון 8/11 כד חשון 7/11 כג חשון 6/11 כב חשון 5/11 כא חשון

18/11 ה כסלו 17/11 ד כסלו 16/11 ג כסלו 15/11 ב כסלו 14/11 א כסלו 13/11 כט חשון 12/11 כח חשון

25/11 יב כסלו 24/11 יא כסלו 23/11 י כסלו 22/11 ט כסלו 21/11 ח כסלו 20/11 ז כסלו 19/11 ו כסלו

2/12 יט כסלו 1/12 יח כסלו 30/11 יז כסלו 29/11 טז כסלו 28/11 טו כסלו 27/11 יד כסלו 26/11 יג כסלו

9/12 כו כסלו 8/12 כה כסלו 7/12 כד כסלו 6/12 כג כסלו 5/12 כב כסלו 4/12 כא כסלו 3/12 כ כסלו

16/12 ד טבת 15/12 ג טבת 14/12 ב טבת 13/12 א טבת 12/12 כט כסלו 11/12 כח כסלו 10/12 כז כסלו

23/12 יא טבת 22/12 י טבת 21/12 ט טבת 20/12 ח טבת 19/12 ז טבת 18/12 ו טבת 17/12 ה טבת

30/12 יח טבת 29/12 יז טבת 28/12 טז טבת 27/12 טו טבת 26/12 יד טבת 25/12 יג טבת 24/12 יב טבת

6/1 כה טבת 5/1 כד טבת 4/1 כג טבת 3/1 כב טבת 2/1 כא טבת 1/1 כ טבת 31/12 יט טבת

13/1 ג שבט 12/1 ב שבט 11/1 א שבט 10/1 כט טבת 9/1 כח טבת 8/1 כז טבת 7/1 כו טבת

20/1 י שבט 19/1 ט שבט 18/1 ח שבט 17/1 ז שבט 16/1 ו שבט 15/1 ה שבט 14/1 ד שבט

27/1 יז שבט 26/1 טז שבט 25/1 טו שבט 24/1 יד שבט 23/1 יג שבט 22/1 יב שבט 21/1 יא שבט

3/2 כד שבט 2/2 כג שבט 1/2 כב שבט 31/1 כא שבט 30/1 כ שבט 29/1 יט שבט 28/1 יח שבט

10/2 'א אדר א 9/2 ל שבט 8/2 כט שבט 7/2 כח שבט 6/2 כז שבט 5/2 כו שבט 4/2 כה שבט

17/2 'ח אדר א 16/2 'ז אדר א 15/2 'ו אדר א 14/2 'ה אדר א 13/2 'ד אדר א 12/2 'ג אדר א 11/2 'ב אדר א

24/2 'טו אדר א 23/2 'יד אדר א 22/2 'יג אדר א 21/2 'יב אדר א 20/2 'יא אדר א 19/2 'י אדר א 18/2 'ט אדר א

2/3 'כב אדר א 1/3 'כא אדר א 29/2 'כ אדר א 28/2 'יט אדר א 27/2 'יח אדר א 26/2 'יז אדר א 25/2 'טז אדר א

9/3 'כט אדר א 8/3 'כח אדר א 7/3 'כז אדר א 6/3 'כו אדר א 5/3 'כה אדר א 4/3 'כד אדר א 3/3 'כג אדר א

16/3 'ו אדר ב 15/3 'ה אדר ב 14/3 'ד אדר ב 13/3 'ג אדר ב 12/3 'ב אדר ב 11/3 'א אדר ב 10/3 'ל אדר א

23/3 'יג אדר ב 22/3 'יב אדר ב 21/3 'יא אדר ב 20/3 'י אדר ב 19/3 'ט אדר ב 18/3 'ח אדר ב 17/3 'ז אדר ב

30/3 'כ אדר ב 29/3 'יט אדר ב 28/3 'יח אדר ב 27/3 'יז אדר ב 26/3 'טז אדר ב 25/3 'טו אדר ב 24/3 'יד אדר ב

6/4 'כז אדר ב 5/4 'כו אדר ב 4/4 'כה אדר ב 3/4 'כד אדר ב 2/4 'כג אדר ב 1/4 'כב אדר ב 31/3 'כא אדר ב

13/4 ה ניסן 12/4 ד ניסן 11/4 ג ניסן 10/4 ב ניסן 9/4 א ניסן 8/4 'כט אדר ב 7/4 'כח אדר ב

20/4 יב ניסן 19/4 יא ניסן 18/4 י ניסן 17/4 ט ניסן 16/4 ח ניסן 15/4 ז ניסן 14/4 ו ניסן
תזריעז'  סיחזקאל

מצורעיג'  סיחזקאליב'  סיחזקאליא'  סיחזקאלי'  סיחזקאלט'  סיחזקאלח'  סיחזקאל

ו'  סיחזקאלה'  סיחזקאלד'  סיחזקאלג'  סיחזקאלב'  סיחזקאל

צוכו'  סירמיהו

שמיניא'  סיחזקאללא'  סירמיהול'  סירמיהוכט'  סירמיהוכח'  סירמיהוכז'  סירמיהו

פורים
כה'  סירמיהוכד'  סירמיהוכג'  סירמיהוכב'  סירמיהו

פקודיטו'  סירמיהו

כ'  סירמיהויט'  סירמיהויח'  סירמיהויז'  סירמיהוטז'  סירמיהו
תענית אסתר

ויקראכא'  סירמיהו

יד'  סירמיהויג'  סירמיהויב'  סירמיהויא'  סירמיהוי'  סירמיהו

כי תשאג'  סירמיהו

ויקהלט'  סירמיהוח'  סירמיהוז'  סירמיהוו'  סירמיהוה'  סירמיהוד'  סירמיהו

ב'  סירמיהוא'  סירמיהוכו'  סישעיהוכה'  סישעיהוכד'  סישעיהו

תרומהיז'  סישעיהו

תצוהכג'  סישעיהוכב'  סישעיהוכא'  סישעיהוכ'  סישעיהויט'  סישעיהויח'  סישעיהו

טז'  סישעיהוטו'  סישעיהויד'  סישעיהויג'  סישעיהויב'  סישעיהו

יתרוה'  סישעיהו

משפטיםיא'  סישעיהוי'  סישעיהוט'  סישעיהוח'  סישעיהוז'  סישעיהוו'  סישעיהו

ד'  סישעיהוג'  סישעיהוב'  סישעיהוא'  סישעיהולה'  סמלכים

באכח'  סמלכים

לג'  סמלכיםלב'  סמלכיםלא'  סמלכיםל'  סמלכיםכט'  סמלכים
ש לאילנות"רה

בשלחלד'  סמלכים

כז'  סמלכיםכו'  סמלכיםכה'  סמלכיםכד'  סמלכיםכג'  סמלכים

שמותטז'  סמלכים

ואראכב'  סמלכיםכא'  סמלכיםכ'  סמלכיםיט'  סמלכיםיח'  סמלכיםיז'  סמלכים

טו'  סמלכיםיד'  סמלכיםיג'  סמלכיםיב'  סמלכיםיא'  סמלכים

ד'  סמלכים
צום י טבת

ויגש

ויחיי'  סמלכיםט'  סמלכיםח'  סמלכיםז'  סמלכיםו'  סמלכיםה'  סמלכים

ג'  סמלכיםב'  סמלכיםא'  סמלכיםלד'  סשמואללג'  סשמואל

כו'  סשמואל
חנוכה

וישב
חנוכה

כז'  סשמואל
חנוכה

כח'  סשמואל
חנוכה

כט'  סשמואל
חנוכה

ל'  סשמואל
חנוכה

לא'  סשמואל
חנוכה

לב'  סשמואל
חנוכה

מקץ

כה'  סשמואלכד'  סשמואלכג'  סשמואלכב'  סשמואלכא'  סשמואל

ויצאיד'  סשמואל

וישלחכ'  סשמואליט'  סשמואליח'  סשמואליז'  סשמואלטז'  סשמואלטו'  סשמואל

יג'  סשמואליב'  סשמואליא'  סשמואלי'  סשמואלט'  סשמואל

חיי שרהב'  סשמואל

תולדותח'  סשמואלז'  סשמואלו'  סשמואלה'  סשמואלד'  סשמואלג'  סשמואל

א'  סשמואליד'  סשופטיםיג'  סשופטיםיב'  סשופטיםיא'  סשופטים

לך-לךד'  סשופטים

ויראי'  סשופטיםט'  סשופטיםח'  סשופטיםז'  סשופטיםו'  סשופטיםה'  סשופטים

ג'  סשופטיםב'  סשופטיםא'  סשופטיםיד'  סיהושעיג'  סיהושע

בראשיתו'  סיהושעה'  סיהושע

נחיב'  סיהושעיא'  סיהושעי'  סיהושעט'  סיהושעח'  סיהושעז'  סיהושע
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ד'  סיהושעג'  סיהושעב'  סיהושעא'  סיהושע



27/4 יט ניסן 26/4 יח ניסן 25/4 יז ניסן 24/4 טז ניסן 23/4 טו ניסן 22/4 יד ניסן 21/4 יג ניסן

4/5 כו ניסן 3/5 כה ניסן 2/5 כד ניסן 1/5 כג ניסן 30/4 כב ניסן 29/4 כא ניסן 28/4 כ ניסן

11/5 ג אייר 10/5 ב אייר 9/5 א אייר 8/5 ל ניסן 7/5 כט ניסן 6/5 כח ניסן 5/5 כז ניסן

18/5 י אייר 17/5 ט אייר 16/5 ח אייר 15/5 ז אייר 14/5 ו אייר 13/5 ה אייר 12/5 ד אייר

25/5 יז אייר 24/5 טז אייר 23/5 טו אייר 22/5 יד אייר 21/5 יג אייר 20/5 יב אייר 19/5 יא אייר

1/6 כד אייר 31/5 כג אייר 30/5 כב אייר 29/5 כא אייר 28/5 כ אייר 27/5 יט אייר 26/5 יח אייר

8/6 ב סיון 7/6 א סיון 6/6 כט אייר 5/6 כח אייר 4/6 כז אייר 3/6 כו אייר 2/6 כה אייר

15/6 ט סיון 14/6 ח סיון 13/6 ז סיון 12/6 ו סיון 11/6 ה סיון 10/6 ד סיון 9/6 ג סיון

22/6 טז סיון 21/6 טו סיון 20/6 יד סיון 19/6 יג סיון 18/6 יב סיון 17/6 יא סיון 16/6 י סיון

29/6 כג סיון 28/6 כב סיון 27/6 כא סיון 26/6 כ סיון 25/6 יט סיון 24/6 יח סיון 23/6 יז סיון

6/7 ל סיון 5/7 כט סיון 4/7 כח סיון 3/7 כז סיון 2/7 כו סיון 1/7 כה סיון 30/6 כד סיון

13/7 ז תמוז 12/7 ו תמוז 11/7 ה תמוז 10/7 ד תמוז 9/7 ג תמוז 8/7 ב תמוז 7/7 א תמוז

20/7 יד תמוז 19/7 יג תמוז 18/7 יב תמוז 17/7 יא תמוז 16/7 י תמוז 15/7 ט תמוז 14/7 ח תמוז

27/7 כא תמוז 26/7 כ תמוז 25/7 יט תמוז 24/7 יח תמוז 23/7 יז תמוז 22/7 טז תמוז 21/7 טו תמוז

3/8 כח תמוז 2/8 כז תמוז 1/8 כו תמוז 31/7 כה תמוז 30/7 כד תמוז 29/7 כג תמוז 28/7 כב תמוז

10/8 ו אב 9/8 ה אב 8/8 ד אב 7/8 ג אב 6/8 ב אב 5/8 א אב 4/8 כט תמוז

17/8 יג אב 16/8 יב אב 15/8 יא אב 14/8 י אב 13/8 ט אב 12/8 ח אב 11/8 ז אב

24/8 כ אב 23/8 יט אב 22/8 יח אב 21/8 יז אב 20/8 טז אב 19/8 טו אב 18/8 יד אב

31/8 כז אב 30/8 כו אב 29/8 כה אב 28/8 כד אב 27/8 כג אב 26/8 כב אב 25/8 כא אב

7/9 ד אלול 6/9 ג אלול 5/9 ב אלול 4/9 א אלול 3/9 ל אב 2/9 כט אב 1/9 כח אב

14/9 יא אלול 13/9 י אלול 12/9 ט אלול 11/9 ח אלול 10/9 ז אלול 9/9 ו אלול 8/9 ה אלול

21/9 יח אלול 20/9 יז אלול 19/9 טז אלול 18/9 טו אלול 17/9 יד אלול 16/9 יג אלול 15/9 יב אלול

28/9 כה אלול 27/9 כד אלול 26/9 כג אלול 25/9 כב אלול 24/9 כא אלול 23/9 כ אלול 22/9 יט אלול

5/10 ג תשרי 4/10 ב תשרי 3/10 א תשרי 2/10 כט אלול 1/10 כח אלול 30/9 כז אלול 29/9 כו אלול

12/10 י תשרי 11/10 ט תשרי 10/10 ח תשרי 9/10 ז תשרי 8/10 ו תשרי 7/10 ה תשרי 6/10 ד תשרי

19/10 יז תשרי 18/10 טז תשרי 17/10 טו תשרי 16/10 יד תשרי 15/10 יג תשרי 14/10 יב תשרי 13/10 יא תשרי

24/10 כב תשרי 23/10 כא תשרי 22/10 כ תשרי 21/10 יט תשרי 20/10 יח תשרי

כב'  סדברי הימים
מ"חוה

כג'  סדברי הימים
מ"חוה

כד'  סדברי הימים
מ"חוה

כה'  סדברי הימים
שמיני עצרתהושענא רבה

טז'  סדברי הימים
יום כיפור

כ'  סדברי הימיםיט'  סדברי הימיםיח'  סדברי הימיםיז'  סדברי הימים
סוכות

כא'  סדברי הימים
מ"חוהמ"חוה

יא'  סדברי הימים
צום גדליה

טו'  סדברי הימיםיד'  סדברי הימיםיג'  סדברי הימיםיב'  סדברי הימים

וילך-נצביםו'  סדברי הימים

י'  סדברי הימיםט'  סדברי הימיםח'  סדברי הימיםז'  סדברי הימים
ראש השנהראש השנה

האזינו

ה'  סדברי הימיםד'  סדברי הימיםג'  סדברי הימיםב'  סדברי הימיםא'  סדברי הימים

כי תצאיט'  סדברי הימים

כי תבואכה'  סדברי הימיםכד'  סדברי הימיםכג'  סדברי הימיםכב'  סדברי הימיםכא'  סדברי הימיםכ'  סדברי הימים

יח'  סדברי הימיםיז'  סדברי הימיםטז'  סדברי הימיםטו'  סדברי הימיםיד'  סדברי הימים

ראהז'  סדברי הימים

שופטיםיג'  סדברי הימיםיב'  סדברי הימיםיא'  סדברי הימיםי'  סדברי הימיםט'  סדברי הימיםח'  סדברי הימים

ו'  סדברי הימיםה'  סדברי הימיםד'  סדברי הימיםג'  סדברי הימיםב'  סדברי הימים

ואתחנןה'  סעזרא ונחמיה

עקבא'  סדברי הימיםי'  סעזרא ונחמיהט'  סעזרא ונחמיהח'  סעזרא ונחמיהז'  סעזרא ונחמיהו'  סעזרא ונחמיה

ב'  סעזרא ונחמיהא'  סעזרא ונחמיה
תשעה באב

ד'  סעזרא ונחמיהג'  סעזרא ונחמיה

מסעי-מטותא'  סדניאל

דבריםז'  סדניאלו'  סדניאלה'  סדניאלד'  סדניאלג'  סדניאלב'  סדניאל

ה'  סאסתרד'  סאסתרג'  סאסתרב'  סאסתרא'  סאסתר

בלק1א'  סרות

א'  סקהלתא'  סאיכה2א'  סרות
צום יז תמוז

פינחסד'  סקהלתג'  סקהלתב'  סקהלת

א'  סשיר השיריםח'  סאיובז'  סאיובו'  סאיובה'  סאיוב

קורחו'  סמשלי

חקתד'  סאיובג'  סאיובב'  סאיובא'  סאיובח'  סמשליז'  סמשלי

ה'  סמשליד'  סמשליג'  סמשליב'  סמשליא'  סמשלי

בהעלתךיג'  סתהלים

שלח לךיט'  סתהליםיח'  סתהליםיז'  סתהליםטז'  סתהליםטו'  סתהליםיד'  סתהלים

יב'  סתהליםיא'  סתהליםי'  סתהליםט'  סתהליםח'  סתהלים

במדברב'  סתהלים

ה'  סתהליםד'  סתהליםג'  סתהלים
שבועות

נשאז'  סתהליםו'  סתהלים

כא'  סתרי עשרכ'  סתרי עשריט'  סתרי עשריח'  סתרי עשר
יום ירושלים

א'  סתהלים

בהריא'  סתרי עשר

בחקתייז'  סתרי עשרטז'  סתרי עשרטו'  סתרי עשריד'  סתרי עשריג'  סתרי עשריב'  סתרי עשר

י'  סתרי עשרט'  סתרי עשרח'  סתרי עשרז'  סתרי עשרו'  סתרי עשר

קדשיםכט'  סיחזקאל

ב'  סתרי עשרא'  סתרי עשר
יום העצמאותיום הזיכרון

אמורה'  סתרי עשרד'  סתרי עשרג'  סתרי עשר

כח'  סיחזקאלכז'  סיחזקאלכו'  סיחזקאלכה'  סיחזקאלכד'  סיחזקאל

יח'  סיחזקאל
מ"חוהמ"חוה

יט'  סיחזקאל
שביעי של פסחמ"חוה

אחרי מותכג'  סיחזקאלכב'  סיחזקאלכא'  סיחזקאלכ'  סיחזקאל

טו'  סיחזקאליד'  סיחזקאל
פסח

טז'  סיחזקאל
מ"חוה

יז'  סיחזקאל
מ"חוה

שבתשישיחמישירביעישלישישניראשון


