
ָבט ט יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי רנג  ׁשְ

)בראשית כז מ(

משלי ה (

)ד

)שם ל טו(

בראשית (א"נ

)א ד

)איוב ז ט( א "ס

)חבקוק א יג(

)א ב ו"ש(

)בראשית מא כא(



ָבט ט יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי רנד  ׁשְ

  ]ב"נב עדף [

)איכה א ה(

)ישעיה א כג(

)תהלים קו לה(

דף (

)שיר ד ז( )ב"נב ע

)דברים כח י(

א"ס

א"נ

)ויקרא כא יח(



ָבט י יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי רנה  ׁשְ

)שיר ד ז(

)במדבר א נא(

)ישעיה מב ח(

א"נ

א"נ

)תהלים פט טז(



ָבט י יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי רנו  ׁשְ

)משלי כ כז(

ישעיה (

)נ ג

  ]א"נג עדף [

)בראשית לו א(

)שם כז א(

)ויקרא יד לז(

)שם יג כא(  )א"דף נג ע(

א"נ



ָבט יא יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי רנז  ׁשְ

)יונה א ד(

)שיר ה טו(

)ישעיה יא ב(

)יחזקאל א יב(



ָבט יא יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי רנח  ׁשְ

)יונה א ד(

)שם ה(

)רות ג ז(

)יונה א ה(

)איכה א א(

)יונה א ו(

  ]ב"נג עדף [

)שמות כב כה(

)יונה א ו(



ָבט יב יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי רנט  ׁשְ

)דברים לב יא(

)שם(

 )ב"דף נג ע(

)דברים לב יא(

)שמות יט ד(

)איוב א ז(

)יונה א יג(

)שם ב א(

)בראשית מו ד(

)שמות א ח(

)שם כב(



ָבט יב יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי רס  ׁשְ

)יחזקאל כט ג(

)יונה ב ב(

א "נ

)שמות יב לח(

)קהלת ז ט(

)שמות ו ט(

 )שם ז יד(

)שם א יד(  )שם ה ט( 

א"נ

)במדבר יא ה(

)שמות ז יח(



ָבט יג יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי רסא  ׁשְ

)משלי ו כג(

)שמות א כב(

)שם י כג(

)מיכה ז טו(

  ]א"נד עדף [

)יונה ב א(

)שם ב(

)שם יא(

)כב כח, שמואל ב(

א"ס

 )א"דף נד ע(

)יחזקאל טז ז(

)יונה ב יא(

)במדבר יא ז(



ָבט יג יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי רסב  ׁשְ

)יונה ב יא(

)בראשית א י(

)ירמיה יד ח(

א"נ

א"נ

)בראשית ח יג(



ָבט יד יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי רסג  ׁשְ

  ]ב"נד עדף [

)בראשית ז יט(

)שם יז(

)שם ח ד(

 )ב"דף נד ע(

)שמות יג טז(



ָבט יד יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי רסד  ׁשְ

)בראשית ז כא(

)שם ח ט(

)ירמיה ב ג(

)דברים ד ד(

בראשית ז (

)כא

)שם ו יט(



ָבט טו יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי רסה  ׁשְ

)שם ז ט(

שמות לב (

)לב

)שם יג(

)שם(

  ]א"נה עדף [ 



ָבט טו יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי רסו  ׁשְ

)ישעיה נג ה(

)שמות לב ד(

)ישעיה נג ה(

 )א"דף נה ע(

)דברים לב יא(

)בראשית לב יא(

)ישעיה נד ז(

)שמות טו א(

)בראשית לג יח(



ָבט טז יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי רסז  ׁשְ

)מיכה ז טו(

)שמות יז טו(

)בראשית ז יח(

  

)ישעיה ס כב(

)שם(

)שם(

)דניאל ז ט(

)ישעיה א יח(

  )דניאל ז ט(

)א רומי"ס(



ָבט טז יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי רסח  ׁשְ

)ישעיה א לא(

)בראשית כז ד(

  ]ב"נה עדף [

א"נ

)ישעיה סג(

א"נא"נ 

בראשית כז (

א"נ)לא

)מלאכי א ג(

 )ב"דף נה ע(



ָבט יז יֹום – ף ַהּיֹוִמיַּד רסט  ׁשְ

)שיר ג ו(

  )שם(

)שם(

)בראשית ב כד(

)ויקרא טז ג(

)כגירמיהו ט (

)שמות כה ח(



ָבט יז יֹום – ף ַהּיֹוִמיַּד רע  ׁשְ

)משלי ו כג(

)ויקרא כד ב(

)משלי ו כג(

)במדבר ו כג(




