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     קו:     פ:     נד:     כח: עשר לארבעה אור -א'  פרק
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     קח.     פב.     נו.     ל.     ג.

     קח:     פב:     נו:     ל:     ג:

     קט.     פג.     נז.     לא.     ד.
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     קי.     פד. תמיד נשחט -ה'  פרק     לב.     ה.

     קי:     פד:     נח.     לב:     ה:

     קיא.     פה.     נח:     לג.     ו.
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     קיג. האשה -ח'  פרק     ס:     לה.     ח.

     קיג:     פז.     סא.     לה:     ח:

     קיד.     פז:     סא:     לו.     ט.

     קיד:     פח.     סב.     לו:     ט:

     קטו.     פח:     סב:     לז.     י.

     קטו:     פט.     סג.     לז:     י:

     קטז.     פט:     סג:     לח.     יא.

     קטז:     צ.     סד.     לח:     יא:

     קיז.     צ:     סד:     לט.     יב.

     קיז:     צא.     סה.     לט:     יב:

     קיח.     צא:     סה:     מ.     יג.

     קיח:     צב. אלו דברים -ו'  פרק     מ:     יג:

     קיט.     צב:     סה:     מא.     יד.

     קיט: מי שהיה -ט'  פרק     סו.     מא:     יד:

     קכ.     צב:     סו:     מב.     טו.

     קכ:     צג.     סז. אלו עוברין -ג'  פרק     טו:

     קכא.     צג:     סז:     מב.     טז.

     קכא:     צד.     סח.     מב:     טז:
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     צה.     סט.     מג:     יז:

     צה:     סט:     מד.     יח.

 חזרה על פרקי המסכת     צו.     ע.     מד:     יח:
     א     צו:     ע:     מה.     יט.

     ב     צז.     עא.     מה:     יט:

     ג     צז:     עא:     מו.     כ.

     ד     צח.     עב.     מו:     כ:

     ה     צח:     עב:     מז.     כא.

     ו     צט.     עג.     מז: כל שעה -ב' פרק

     ז ערבי פסחים -י'  פרק     עג:     מח.     כא.

     ח     צט: כיצד צולין -ז'  פרק     מח:     כא:

     ט     ק.     עד.     מט.     כב.

     י     ק:     עד:     מט:     כב:

 חדש!     קא.     עה.     נ.     כג.
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     קה.     עט.     נג.     כז.
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     קו.     פ.     נד.     כח.
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 054-8468706למידע על הנציג הקרוב לביתך התקשר; 
נא לשלוח בקשה ל;  הדוא"לולקבלה דרך 

vale@okmail.co.il  
 

 

 8פסחים  8

 

 

 

 

 

 חזרה על פרקי המסכת     טז:     ט: באחד באדר -פרק א' 

     א     יז. התרומה -פרק ד'      ב.

     ב     יז:     ט:     ב:

     ג     יח.     י.     ג.

     ד     יח:     י:     ג:

     ה     יט.     יא.     ד.

     ו מעות שנמצאו -פרק ז'      יא:     ד:

     ז     יט.     יב.     ה.

     ח     יט:     יב: מצרפין שקלים -פרק ב' 

 !!חדש!     כ.     יג.     ה.
 יצאו לאור 

קונטרסי 'טבלאות 

 חזרה' 

על התלמוד בבלי 

 ועל המשניות

 :להשיג בטל'

054-8468706 

     כ: אלו הן הממונים -פרק ה'      ה:

     כא.     יג.     ו.

 כל הרוקין -פרק ח'      יג:     ו:

     כא.     יד.     ז.

     כא:     יד:     ז:

     כב.     טו. בשלושה פרקים -פרק ג' 

     כב:     טו:     ז:

           הדרן עלך מסכת י"ג שופרות -פרק ו'      ח.

 8שקלים  8
     טו:     ח:

     טז.     ט.

  8מפעל טבלאות חזרה  8
 ניתן להשיג על כל מסכתות הש"ס 

 וכן על המשניות אצל נציגינו ברחבי הארץ

 054-8468706למידע על הנציג הקרוב לביתך התקשר; 
נא לשלוח בקשה ל;  הדוא"לולקבלה דרך 

vale@okmail.co.il  
 

 8 )ירושלמי( שקלים 8

 לע"נ איש נעים הליכות ר' חיים בן חוני מאיר ז"ל

פסחים



מפעל טבלאות חזרה
< דפי חזרה על ש"ס גמרא 

< דפי חזרה על ש"ס משניות

< חוברת 'טבלאות חזרה' על כל הש"ס

054-8468706

   153-4-653-1557

 tavlaotchazara@gmail.com

עמדות "קול הלשון" - מדור "ספרים"

לעלוי נשמת
ר' חיים בהר"ר חוני מאיר ז"ל

 

 

 

 

 

 חזרה על פרקי המסכת     טז:     ט: באחד באדר -פרק א' 

     א     יז. התרומה -פרק ד'      ב.

     ב     יז:     ט:     ב:

     ג     יח.     י.     ג.

     ד     יח:     י:     ג:

     ה     יט.     יא.     ד.

     ו מעות שנמצאו -פרק ז'      יא:     ד:

     ז     יט.     יב.     ה.

     ח     יט:     יב: מצרפין שקלים -פרק ב' 

 !!חדש!     כ.     יג.     ה.
 יצאו לאור 

קונטרסי 'טבלאות 

 חזרה' 

על התלמוד בבלי 

 ועל המשניות

 :להשיג בטל'

054-8468706 

     כ: אלו הן הממונים -פרק ה'      ה:

     כא.     יג.     ו.

 כל הרוקין -פרק ח'      יג:     ו:

     כא.     יד.     ז.

     כא:     יד:     ז:

     כב.     טו. בשלושה פרקים -פרק ג' 

     כב:     טו:     ז:

           הדרן עלך מסכת י"ג שופרות -פרק ו'      ח.

 8שקלים  8
     טו:     ח:

     טז.     ט.

  8מפעל טבלאות חזרה  8
 ניתן להשיג על כל מסכתות הש"ס 

 וכן על המשניות אצל נציגינו ברחבי הארץ

 054-8468706למידע על הנציג הקרוב לביתך התקשר; 
נא לשלוח בקשה ל;  הדוא"לולקבלה דרך 

vale@okmail.co.il  
 

 8 )ירושלמי( שקלים 8

 לע"נ איש נעים הליכות ר' חיים בן חוני מאיר ז"ל

שקלים



מפעל טבלאות חזרה
< דפי חזרה על ש"ס גמרא 

< דפי חזרה על ש"ס משניות

< חוברת 'טבלאות חזרה' על כל הש"ס

054-8468706

   153-4-653-1557

 tavlaotchazara@gmail.com

עמדות "קול הלשון" - מדור "ספרים"

לעלוי נשמת
ר' חיים בהר"ר חוני מאיר ז"ל

 
 
 
 

 

     כו: סדר תעניות -פרק ג'      יא. מאמתי -פרק א' 

     כז.     יח:     יא:     ב.
     כז:     יט.     יב.     ב:
     כח.     יט:     יב:     ג.
     כח:     כ.     יג.     ג:
     כט.     כ:     יג:     ד.
     כט:     כא.     יד.     ד:
     ל.     כא:     יד:     ה.
     ל:     כב.     טו.     ה:

     לא.     כב: סדר תענית -פרק ב'      ו.

 הדרן עלך מסכת     כג.     טו.     ו:

 8 תענית 8
     כג:     טו:     ז.
     כד.     טז.     ז:

 חזרה על פרקי המסכת     כד:     טז:     ח.
     א     כה.     יז.     ח:
     ב     כה:     יז:     ט.
     ג     כו.     יח.     ט:
      בג' פרקים -פרק ד'      יח:     י.

          כו.          י:

   יבדלחט"א ר' יצחק שליט"אמרדכי זאב ז"ל בן  לע"נ איש נעים הליכות ר'

  8מפעל טבלאות חזרה  8
 ניתן להשיג על כל מסכתות הש"ס 

 וכן על המשניות אצל נציגינו ברחבי הארץ
 

 054-8468706למידע על הנציג הקרוב לביתך התקשר; 
ולקבלה דרך הדוא"ל נא לשלוח בקשה ל; 
vale@okmail.co.il  

 

8תענית  8  

 חדש! חדש! חדש!
 יצאו לאור 

 קונטרסי 'טבלאות חזרה' על התלמוד בבלי ועל המשניות
 :להשיג בטל'

054-8468706 

 
 
 
 
 

     ל. הקורא עומד -פרק ג'      יב. מגילה נקראת -פרק א' 
     ל:     כא.     יב:     ב.

     לא.     כא:     יג.     ב:

     לא:     כב.     יג:     ג.

     לב.     כב:     יד.     ג:

           הדרן עלך מסכת            כג.     יד:     ד.

 8 מגילה 8
     כג:     טו.     ד:

     כד.     טו:     ה.

 המסכת חזרה על פרקי     כד:     טז.     ה:

     א     כה.     טז:     ו.

     ב     כה:     יז.     ו:

     ג בני העיר -פרק ד'  הקורא למפרע -פרק ב'      ז.

     ד     כה:     יז.     ז:

     כו.     יז:     ח.
את ניתן להשיג 

טבלאות  'קונטרס

על כל  חזרה'

 -הש"ס גמרא 

ומשניות בטל': 

054-8468706 

     כו:     יח.     ח:

     כז.     יח:     ט.

     כז:     יט.     ט:

     כח.     יט:     י.

     כח:     כ.     י:

     כט.     כ:     יא.
     כט:     כא.     יא:

   מרדכי זאב ז"ל בן יבדלחט"א ר' יצחק שליט"א לע"נ איש נעים הליכות ר'

  8מפעל טבלאות חזרה  8
 ניתן להשיג על כל מסכתות הש"ס 

 וכן על המשניות אצל נציגינו ברחבי הארץ
 

 054-8468706למידע על הנציג הקרוב לביתך התקשר; 
 02-5713584ולקבלה דרך הפקס התקשר; 

 vale@okmail.co.ilודרך הדוא"ל: 
 

תענית 8 מגילה 8



מפעל טבלאות חזרה
< דפי חזרה על ש"ס גמרא 

< דפי חזרה על ש"ס משניות

< חוברת 'טבלאות חזרה' על כל הש"ס

054-8468706

   153-4-653-1557

 tavlaotchazara@gmail.com

עמדות "קול הלשון" - מדור "ספרים"

לעלוי נשמת
ר' חיים בהר"ר חוני מאיר ז"ל

 
 
 
 
 

     ל. הקורא עומד -פרק ג'      יב. מגילה נקראת -פרק א' 
     ל:     כא.     יב:     ב.

     לא.     כא:     יג.     ב:

     לא:     כב.     יג:     ג.

     לב.     כב:     יד.     ג:

           הדרן עלך מסכת            כג.     יד:     ד.

 8 מגילה 8
     כג:     טו.     ד:

     כד.     טו:     ה.

 המסכת חזרה על פרקי     כד:     טז.     ה:

     א     כה.     טז:     ו.

     ב     כה:     יז.     ו:

     ג בני העיר -פרק ד'  הקורא למפרע -פרק ב'      ז.

     ד     כה:     יז.     ז:

     כו.     יז:     ח.
את ניתן להשיג 

טבלאות  'קונטרס

על כל  חזרה'

 -הש"ס גמרא 

ומשניות בטל': 

054-8468706 

     כו:     יח.     ח:

     כז.     יח:     ט.

     כז:     יט.     ט:

     כח.     יט:     י.

     כח:     כ.     י:

     כט.     כ:     יא.
     כט:     כא.     יא:

   מרדכי זאב ז"ל בן יבדלחט"א ר' יצחק שליט"א לע"נ איש נעים הליכות ר'

  8מפעל טבלאות חזרה  8
 ניתן להשיג על כל מסכתות הש"ס 

 וכן על המשניות אצל נציגינו ברחבי הארץ
 

 054-8468706למידע על הנציג הקרוב לביתך התקשר; 
 02-5713584ולקבלה דרך הפקס התקשר; 

 vale@okmail.co.ilודרך הדוא"ל: 
 

מגילה 8 מגילה 8



מפעל טבלאות חזרה
< דפי חזרה על ש"ס גמרא 

< דפי חזרה על ש"ס משניות

< חוברת 'טבלאות חזרה' על כל הש"ס

054-8468706

   153-4-653-1557

 tavlaotchazara@gmail.com

עמדות "קול הלשון" - מדור "ספרים"

לעלוי נשמת
ר' חיים בהר"ר חוני מאיר ז"ל

 
 
 
 
 

     לא:     כב:     יב: ד' ראשי שנים -פרק א' 
     לב.     כג.     יג.     ב.

     לב:     כג:     יג:     ב:

     לג.     כד.     יד.     ג.
     לג:     כד:     יד:     ג:

     לד.     כה.     טו.     ד.

     לד:     כה:     טו:     ד:

     לה. ראוהו בי"ד -פרק ג'      טז.     ה.

           הדרן עלך מסכת     כה:     טז:     ה:

 8 ראש השנה 8
     כו.     יז.     ו.

     כו:     יז:     ו:

 חזרה על פרקי המסכת     כז.     יח.     ז.
     א     כז:     יח:     ז:

     ב     כח.     יט.     ח.

     ג     כח:     :יט     ח:
     ד     כט.     כ.     ט.

     כט:     כ:     ט:
ניתן להשיג בס"ד 

קונטרס טבלאות '
על כל הש"ס  'חזרה

 ומשניות -גמרא 
 לפרטים:

054-8468706 

 יום טוב -פרק ד'      כא.     י.

     כט:     כא:     י:
     ל.     כב.     יא.

     ל: אם אינן מכירין -פרק ב'      יא:

     לא.     כב.     יב.

   ר' יצחק שליט"א מרדכי זאב ז"ל בן יבדלחט"א לע"נ איש נעים הליכות ר'

  8מפעל טבלאות חזרה  8
 ניתן להשיג על כל מסכתות הש"ס 

 וכן על המשניות אצל נציגינו ברחבי הארץ
 

 054-8468706למידע על הנציג הקרוב לביתך התקשר; 
 02-5713584ולקבלה דרך הפקס התקשר; 

 vale@okmail.co.ilודרך הדוא"ל: 
 

8 ראש השנה 8  

 
 
 
 

 

     עה.     נח.     לט.     כא: שבעת ימים -פרק א' 

     עה:     נח:     לט: בראשונה -פרק ב'      ב.

     עו.     נט.     מ.     כב.     ב:

     עו:     נט:     מ:     כב:     ג.

     עז.     ס.     מא.     כג.     ג:

     עז:     ס:     מא:     כג:     ד.

     עח.     סא.     מב.     כד.     ד:

     עח:     סא:     מב.     כד:     ה.

     עט.     סב.     מב:     כה.     ה:

     עט: שני שעירי -פרק ו'      מג.     כה:     ו.

     פ.     סב.     מג:     כו.     ו:

     פ:     סב:     מד.     כו:     ז.

     פא.     סג.     מד:     כז.     ז:

     פא:     סג:     מה.     כז:     ח.

     פב.     סד.     מה:     כח.     ח:

     פב:     סד:     מו. אמר להם הממונה -פרק ג'      ט.

     פג.     סה.     מו:     כח.     ט:

     פג:     סה: הוציאו לו -פרק ה'      כח:     י.

     פד.     סו.     מז.     כט.     י:

     פד:     סו:     מז:     כט:     יא.

     פה.     סז.     מח.     ל.     יא:

     פה:     סז:     מח:     ל:     יב.

     פו.     סח.     מט.     לא.     יב:

     פו:     סח:     מט:     לא:     יג.

     פז. בא לו כהן גדול -' זפרק      נ.     לב.     יג:

     פז:     סח:     נ:     לב:     יד.

     פח.     סט.     נא.     לג.     יד:

     סט:     נא:     לג:     טו.
          הדרן עלך מסכת 

 8יומא  8 
     ע.     נב.     לד.     טו:

     ע:     נב:     לד:     טז.

     עא.     נג.     לה.     טז:

 המסכתחזרה על פרקי      עא:     נג:     לה:     יז.
     א     עב.     נד.     לו.     יז:

     ב     עב:     נד:     לו:     יח.

     ג     עג.     נה.     לז.     יח:

     ד     עג:     נה:     לז:     יט.

     ה יום הכיפורים -' חפרק      נו.     לח.     יט:

     ו     עג:     נו:     לח:     כ.

     ז     עד.     נז.     לט.     כ:

     ח     עד:     נז: טרף בקלפי -פרק ד'      כא.

  לע"נ איש נעים הליכות ר' מרדכי זאב ז"ל בן יבדלחט"א ר' יצחק שליט"א 

  8מפעל טבלאות חזרה  8
 ניתן להשיג על כל מסכתות הש"ס 

 וכן על המשניות אצל נציגינו ברחבי הארץ
 

 054-8468706למידע על הנציג הקרוב לביתך התקשר; 
נא לשלוח בקשה ל;  הדוא"לולקבלה דרך 

vale@okmail.co.il  
 
 

 8יומא  8
ראש השנה



מפעל טבלאות חזרה
< דפי חזרה על ש"ס גמרא 

< דפי חזרה על ש"ס משניות

< חוברת 'טבלאות חזרה' על כל הש"ס

054-8468706

   153-4-653-1557

 tavlaotchazara@gmail.com

עמדות "קול הלשון" - מדור "ספרים"

לעלוי נשמת
ר' חיים בהר"ר חוני מאיר ז"ל

 
 
 
 

 

     עה.     נח.     לט.     כא: שבעת ימים -פרק א' 

     עה:     נח:     לט: בראשונה -פרק ב'      ב.

     עו.     נט.     מ.     כב.     ב:

     עו:     נט:     מ:     כב:     ג.

     עז.     ס.     מא.     כג.     ג:

     עז:     ס:     מא:     כג:     ד.

     עח.     סא.     מב.     כד.     ד:

     עח:     סא:     מב.     כד:     ה.

     עט.     סב.     מב:     כה.     ה:

     עט: שני שעירי -פרק ו'      מג.     כה:     ו.

     פ.     סב.     מג:     כו.     ו:

     פ:     סב:     מד.     כו:     ז.

     פא.     סג.     מד:     כז.     ז:

     פא:     סג:     מה.     כז:     ח.

     פב.     סד.     מה:     כח.     ח:

     פב:     סד:     מו. אמר להם הממונה -פרק ג'      ט.

     פג.     סה.     מו:     כח.     ט:

     פג:     סה: הוציאו לו -פרק ה'      כח:     י.

     פד.     סו.     מז.     כט.     י:

     פד:     סו:     מז:     כט:     יא.

     פה.     סז.     מח.     ל.     יא:

     פה:     סז:     מח:     ל:     יב.

     פו.     סח.     מט.     לא.     יב:

     פו:     סח:     מט:     לא:     יג.

     פז. בא לו כהן גדול -' זפרק      נ.     לב.     יג:

     פז:     סח:     נ:     לב:     יד.

     פח.     סט.     נא.     לג.     יד:

     סט:     נא:     לג:     טו.
          הדרן עלך מסכת 

 8יומא  8 
     ע.     נב.     לד.     טו:

     ע:     נב:     לד:     טז.

     עא.     נג.     לה.     טז:

 המסכתחזרה על פרקי      עא:     נג:     לה:     יז.
     א     עב.     נד.     לו.     יז:

     ב     עב:     נד:     לו:     יח.

     ג     עג.     נה.     לז.     יח:

     ד     עג:     נה:     לז:     יט.

     ה יום הכיפורים -' חפרק      נו.     לח.     יט:

     ו     עג:     נו:     לח:     כ.

     ז     עד.     נז.     לט.     כ:

     ח     עד:     נז: טרף בקלפי -פרק ד'      כא.

  לע"נ איש נעים הליכות ר' מרדכי זאב ז"ל בן יבדלחט"א ר' יצחק שליט"א 

  8מפעל טבלאות חזרה  8
 ניתן להשיג על כל מסכתות הש"ס 

 וכן על המשניות אצל נציגינו ברחבי הארץ
 

 054-8468706למידע על הנציג הקרוב לביתך התקשר; 
נא לשלוח בקשה ל;  הדוא"לולקבלה דרך 

vale@okmail.co.il  
 
 

 8יומא  8
יומא



מפעל טבלאות חזרה
< דפי חזרה על ש"ס גמרא 

< דפי חזרה על ש"ס משניות

< חוברת 'טבלאות חזרה' על כל הש"ס

054-8468706

   153-4-653-1557

 tavlaotchazara@gmail.com

עמדות "קול הלשון" - מדור "ספרים"

לעלוי נשמת
ר' חיים בהר"ר חוני מאיר ז"ל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     מח.     לב:     יח. סוכה -פרק א' 
     מח:     לג.     יח:     ב.
     מט.     לג:     יט.     ב:
     מט:     לד.     יט:     ג.
     נ.     לד:     כ.     ג:
 החליל -פרק ה'      לה.     כ:     ד.
     נ.     לה: הישן -פרק ב'      ד:
     נ:     לו.     כ:     ה.
     נא.     לו:     כא.     ה:
     נא:     לז.     כא:     ו.
     נב.     לז:     כב.     ו:
     נב:     לח.     כב:     ז.
     נג.     לח:     כג.     ז:
     נג:     לט.     כג:     ח.
     נד.     לט:     כד.     ח:
     נד:     מ.     כד:     ט.
     נה.     מ:     כה.     ט:
     נה:     מא.     כה:     י.
     נו.     מא:     כו.     י:

     נו:     מב.     כו:     יא.
          הדרן עלך מסכת      מב:     כז.     יא:

 8סוכה  8
 לולב והערבה -פרק ד'      כז:     יב.
     מב:     כח.     יב:
 חזרה על פרקי המסכת     מג.     כח:     יג.
     א     מג:     כט.     יג:
     ב     מד.     כט:     יד.
     ג     מד: לולב הגזול -פרק ג'      יד:
     ד     מה.     כט:     טו.
     ה     מה:     ל.     טו:
     מו.     ל:     טז.

ניתן להשיג את 
'קונטרס טבלאות חזרה' 

 054-8468706בטל': 

     מו:     לא.     טז:
     מז.     לא:     יז.
     מז:     לב.     יז:

  ע"ה ומרת ריסה בת יוסף ברוך לייב בן יהושע ז"ל | לע"נ

  8מפעל טבלאות חזרה  8
 ניתן להשיג על כל מסכתות הש"ס 

 וכן על המשניות אצל נציגינו ברחבי הארץ
 

 054-8468706למידע על הנציג הקרוב לביתך התקשר; 
 02-5713584ולקבלה דרך הפקס התקשר; 

 vale@okmail.co.il"ל: ודרך הדוא
 

סוכה 8 סוכה 8



מפעל טבלאות חזרה
< דפי חזרה על ש"ס גמרא 

< דפי חזרה על ש"ס משניות

< חוברת 'טבלאות חזרה' על כל הש"ס

054-8468706

   153-4-653-1557

 tavlaotchazara@gmail.com

עמדות "קול הלשון" - מדור "ספרים"

לעלוי נשמת
ר' חיים בהר"ר חוני מאיר ז"ל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 משילין -פרק ה'      כה.     יד. ביצה -פרק א' 
     לה:     כה:     יד:     ב.
     לו.     כו.     טו.     ב:
     לו:     כו: יום טוב -פרק ב'      ג.
     לז.     כז.     טו:     ג:
     לז:     כז:     טז.     ד.
     לח.     כח.     טז:     ד:
     לח:     כח:     יז.     ה.
     לט.     כט.     יז:     ה:
     לט:     כט:     יח.     ו.
     מ. המביא -פרק ד'      יח:     ו:
     מ:     כט:     יט.     ז.
          הדרן עלך מסכת      ל.     יט:     ז:

 8 ביצה 8
     ל:     כ.     ח.
     לא.     כ:     ח:
 חזרה על פרקי המסכת     לא:     כא.     ט.
     א     לב.     כא:     ט:
     ב     לב:     כב.     י.
     ג     לג.     כב:     י:

     ד     לג:     כג.     יא.
     ה     לד.     כג:     יא:
 ניתן להשיג     לד: אין צדין -פרק ג'      יב.

קונטרסי 'טבלאות חזרה' על 
 התלמוד בבלי ועל המשניות

 054-8468706 בטל':

     לה.     כג:     יב:
     לה:     כד.     יג.
          כד:     יג:

  8מפעל טבלאות חזרה  8
 ניתן להשיג על כל מסכתות הש"ס 

 וכן על המשניות אצל נציגינו ברחבי הארץ
 

 054-8468706למידע על הנציג הקרוב לביתך התקשר; 
נא לשלוח בקשה ל;  הדוא"לולקבלה דרך 

vale@okmail.co.il  
 

 

 

 8ביצה  8

  ר' חיים בן חוני מאיר ז"ל איש נעים הליכות לע"נ

ביצה



מפעל טבלאות חזרה
< דפי חזרה על ש"ס גמרא 

< דפי חזרה על ש"ס משניות

< חוברת 'טבלאות חזרה' על כל הש"ס

054-8468706

   153-4-653-1557

 tavlaotchazara@gmail.com

עמדות "קול הלשון" - מדור "ספרים"

לעלוי נשמת
ר' חיים בהר"ר חוני מאיר ז"ל

054-8468  
02-57135  
vale@ok  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ת 

8 

 כת

  

  

  

  

  

8706 התקשר; 
84ס התקשר; 

kmail.co.il

     

     

     

     

     

     

     

     

עלך מסכ

8עד קטן 

ל פרקי המסכ

     

     

     

     

     

 

 הקרוב לביתך
בלה דרך הפקס

lדרך הדוא"ל: 

  כה:  

  כו.  

  כו:  

  כז.  

  כז:  

  כח.  

  כח:  

  כט.  

הדרן ע  

מוע 8
  

  

חזרה על  

  א  

  ב  

  ג  

     

     

  יוסף ע"ה

מידע על הנציג
ולק
ולקבלה 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

ת ר' חזקיהו י

למ
8ן

ג
 'חזרה ת

054- 

  יז. 

  יז: 

  יח. 

  יח: 

  יט. 

  יט: 

  כ. 

  כ: 

  כא. 

  כא: 

  כב. 

  כב: 

  כג. 

  כג: 

  כד. 

  כד: 

  כה. 

מרת חנה בת

מועד קטן

להשיג תן
טבלאות' סי

ס"הש על
: -8468706

  

  

  

מי שהפך -

  

  

  

  

  

אלו מגלחין -

  

  

  

  

  

  

  

 החשובה מ

מ8

ני
קונטרס

'בטל

  י. ין

  י: 

  יא. 

פרק ב' 

  יא: 

  יב. 

  יב: 

  יג. 

  יג: 

-פרק ג'  

  יג: 

  יד. 

  יד: 

  טו. 

  טו: 

  טז. 

  טז: 

האשהלע"נ

  רץ

משקי - ק א' 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

ל

   
  ת הש"ס 

גינו ברחבי האר

פרק

 ב.

 ב:

 ג.

 ג:

 ד.

 ד:

 ה.

 ה:

 ו.

 ו:

 ז.

 ז:

 ח.

 ח:

 ט.

 ט:

8בלאות חזרה
 על כל מסכתות
שניות אצל נציג

  
  
  
  
  

מפעל טב 8
ניתן להשיג
וכן על המש

 
 
 
 
 

     כג:     טז:     ט: הכל חייבין -פרק א' 

     כד.     יז.     י.     ב.

     כד:     יז:     י:     ב:

     כה.     יח.     יא.     ג.

     כה:     יח:     יא:     ג:

     כו.     יט. אין דורשין -פרק ב'      ד.

     כו:     יט:     יא:     ד:

     כז.     כ.     יב.     ה.

           הדרן עלך מסכת     כ:     יב:     ה:

 8חגיגה  8
 חומר בקודש -פרק ג'      יג.     ו.

     כ:     יג:     ו:

 חזרה על פרקי המסכת     כא.     יד.     ז.

     א     כא:     יד:     ז:

     ב     כב.     טו.     ח.

     ג     כב:     טו:     ח:

          כג.     טז.     ט.

   מרדכי זאב ז"ל בן יבדלחט"א ר' יצחק שליט"א איש נעים הליכות ר'לע"נ 

  8מפעל טבלאות חזרה  8
 ניתן להשיג על כל מסכתות הש"ס 

 וכן על המשניות אצל נציגינו ברחבי הארץ
 

 054-8468706למידע על הנציג הקרוב לביתך התקשר; 
 02-5713584ולקבלה דרך הפקס התקשר; 

 vale@okmail.co.il"ל: ודרך הדוא
 8חגיגה  8

מועד קטן



מפעל טבלאות חזרה
< דפי חזרה על ש"ס גמרא 

< דפי חזרה על ש"ס משניות

< חוברת 'טבלאות חזרה' על כל הש"ס

054-8468706

   153-4-653-1557

 tavlaotchazara@gmail.com

עמדות "קול הלשון" - מדור "ספרים"

לעלוי נשמת
ר' חיים בהר"ר חוני מאיר ז"ל

 
 
 
 
 

     כג:     טז:     ט: הכל חייבין -פרק א' 

     כד.     יז.     י.     ב.

     כד:     יז:     י:     ב:

     כה.     יח.     יא.     ג.

     כה:     יח:     יא:     ג:

     כו.     יט. אין דורשין -פרק ב'      ד.

     כו:     יט:     יא:     ד:

     כז.     כ.     יב.     ה.

           הדרן עלך מסכת     כ:     יב:     ה:

 8חגיגה  8
 חומר בקודש -פרק ג'      יג.     ו.

     כ:     יג:     ו:

 חזרה על פרקי המסכת     כא.     יד.     ז.

     א     כא:     יד:     ז:

     ב     כב.     טו.     ח.

     ג     כב:     טו:     ח:

          כג.     טז.     ט.

   מרדכי זאב ז"ל בן יבדלחט"א ר' יצחק שליט"א איש נעים הליכות ר'לע"נ 

  8מפעל טבלאות חזרה  8
 ניתן להשיג על כל מסכתות הש"ס 

 וכן על המשניות אצל נציגינו ברחבי הארץ
 

 054-8468706למידע על הנציג הקרוב לביתך התקשר; 
 02-5713584ולקבלה דרך הפקס התקשר; 

 vale@okmail.co.il"ל: ודרך הדוא
 8חגיגה  8

חגיגה



מפעל טבלאות חזרה
< דפי חזרה על ש"ס גמרא 

< דפי חזרה על ש"ס משניות

< חוברת 'טבלאות חזרה' על כל הש"ס

054-8468706

   153-4-653-1557

 tavlaotchazara@gmail.com

עמדות "קול הלשון" - מדור "ספרים"

לעלוי נשמת
ר' חיים בהר"ר חוני מאיר ז"ל

 

 

 

 

 

 

 

     קא.     עז.     נג.     כז: בתולה נישאת -פרק א' 
     קא:     עז:     נג:     כח.     ב.
 הנושא את האשה -פרק יב'  האשה שנפלו -פרק ח'      נד.     כח:     ב:
     קא:     עח.     נד: אלו נערות -פרק ג'      ג.
     קב.     עח: אף על פי -פרק ה'      כט.     ג:
     קב:     עט.     נד:     כט:     ד.
     קג.     עט:     נה.     ל.     ד:
     קג:     פ.     נה:     ל:     ה.
     קד.     פ:     נו.     לא.     ה:
     קד:     פא.     נו:     לא:     ו.
 שני דייני -פרק יג'      פא:     נז.     לב.     ו:
     קד:     פב.     נז:     לב:     ז.
     קה.     פב:     נח.     לג.     ז:
     קה: הכותב לאשתו -פרק ט'      נח:     לג:     ח.
     קו.     פג.     נט.     לד.     ח:
     קו:     פג:     נט:     לד:     ט.
     קז.     פד.     ס.     לה.     ט:
     קז:     פד:     ס:     לה:     י.
     קח.     פה.     סא.     לו.     י:

     קח:     פה:     סא:     לו:     יא.
     קט.     פו.     סב.     לז.     יא:
     קט:     פו:     סב:     לז:     יב.
     קי.     פז.     סג.     לח.     יב:
     קי:     פז:     סג:     לח:     יג.
     קיא.     פח.     סד.     לט.     יג:
     קיא:     פח:     סד:     לט:     יד.
     קיב.     פט.     סה.     מ.     יד:
     קיב:     פט:     סה:     מ:     טו.
הדרן עלך מסכת                צ. האשה מציאת-פרק ו'      מא.     טו:

 8כתובות  8
 מי שהיה נשוי -פרק י'      סה:     מא: האשה שנתארמלה -פרק ב' 

     צ.     סו. נערה שנתפתתה -פרק ד'      טו:
 המסכתחזרה על פרקי      צ:     סו:     מא:     טז.
     א     צא.     סז.     מב.     טז:
     ב     צא:     סז:     מב:     יז.
     ג     צב.     סח.     מג.     יז:
     ד     צב:     סח:     מג:     יח.
     ה     צג.     סט.     מד.     יח:
     ו     צג:     סט:     מד:     יט.
     ז     צד.     ע.     מה.     יט:
     ח     צד: המדיר -פרק ז'      מה:     כ.
     ט     צה.     ע.     מו.     כ:

     י     צה:     ע:     מו:     כא.
     יא אלמנה ניזונת -פרק יא'      עא.     מז.     כא:
     יב     צה:     עא:     מז:     כב.
     יג     צו.     עב.     מח.     כב:
          צו:     עב:     מח:     כג.
          צז.     עג.     מט.     כג:
          צז:     עג:     מט:     כד.
          צח.     עד.     נ.     כד:
          צח:     עד:     נ:     כה.
          צט.     עה.     נא.     כה:
          צט:     עה:     נא:     כו.
          ק.     עו.     נב.     כו:
          ק:     עו:     נב:     כז.

 לע"נ איש ישר דרך ר' חיים בן ר' חוני מאיר ז"ל

 ניתן להשיג על כל מסכתות הש"ס 
 וכן על המשניות אצל נציגינו ברחבי הארץ

 וכמו"כ ניתן להשיג את הקבצים 
 בעמדות 'קול הלשון'

 
 

 למידע על הנציג הקרוב לביתך 
 450-8088648ולקבלה דרך הפקס התקשר; 

וכן אפשר לשלוח בקשה למייל: 
 

 

 

 

 8כתובות  8

 450-8088648 :לאור קונטרסי 'טבלאות חזרה' על התלמוד בבלי ועל המשניות להשיג בטל'יצאו  חדש!

כתובות



מפעל טבלאות חזרה
< דפי חזרה על ש"ס גמרא 

< דפי חזרה על ש"ס משניות

< חוברת 'טבלאות חזרה' על כל הש"ס

054-8468706

   153-4-653-1557

 tavlaotchazara@gmail.com

עמדות "קול הלשון" - מדור "ספרים"

לעלוי נשמת
ר' חיים בהר"ר חוני מאיר ז"ל

 

 

 

 

 

 

 

 בית שמאי -פרק יג'      פב.     נה.     כח: טו' נשים -פרק א' 

     קז.     פב:     נה:     כט.     ב.

     קז:     פג.     נו.     כט:     ב:

     קח.     פג:     נו:     ל.     ג.

     קח:     פד.     נז.     ל:     ג:

     קט. יש מותרות -פרק ט'      נז:     לא.     ד.

     קט:     פד.     נח.     לא:     ד:

     קי.     פד:     נח:     לב.     ה.

     קי:     פה.     נט.     לב:     ה:

     קיא.     פה:     נט:     לג.     ו.

     קיא:     פו.     ס.     לג:     ו:

     קיב.     פו:     ס:     לד.     ז.

     קיב:     פז.     סא.     לד:     ז:

 חרש שנשא -פרק יד'      פז:     סא:     לה.     ח.

     קיב: האשה רבה -פרק י'      סב. החולץ -פרק ד'      ח:

     קיג.     פז:     סב:     לה:     ט.

     קיג:     פח.     סג.     לו.     ט:

     קיד.     פח:     סג:     לו:     י.

     קיד:     פט.     סד.     לז.     י:

 האשה שלום -פרק טו'      פט:     סד:     לז:     יא.

     קיד:     צ.     סה.     לח.     יא:

     קטו.     צ:     סה:     לח:     יב.

     קטו:     צא.     סו.     לט.     יב:

     קטז.     צא: אלמנה לכהן גדול -פרק ז'      לט:     יג.

     קטז:     צב.     סו.     מ.     יג:

     קיז.     צב:     סו:     מ:     יד.

     קיז:     צג.     סז.     מא.     יד:

     קיח.     צג:     סז:     מא:     טו.

     קיח:     צד.     סח.     מב.     טו:

 בתראהאשה  -פרק טז'      צד:     סח:     מב:     טז.

     קיט.     צה.     סט.     מג.     טז:

     קיט:     צה:     סט:     מג:     יז.

     קכ.     צו.     ע.     מד. כיצד -פרק ב' 

     קכ:     צו: הערל -פרק ח'      מד:     יז.

     קכא.     צז.     ע.     מה.     יז:

     קכא: נושאין על האנוסה -פרק יא'      ע:     מה:     יח.

     קכב.     צז.     עא.     מו.     יח:

     קכב:     צז:     עא:     מו:     יט.

 הדרן עלך מסכת     צח.     עב.     מז.     יט:
 8יבמות  8

     צח:     עב:     מז:     כ.

     צט.     עג.     מח.     כ:

 חזרה על פרקי המסכת     צט:     עג:     מח:     כא.

     א     ק.     עד.     מט.     כא:

     ב     ק:     עד:     מט:     כב.

     ג     קא.     עה.     נ.     כב:

     ד מצות חליצה -פרק יב'      עה: רבן גמליאל -פרק ה'      כג.

     ה     קא.     עו.     נ.     כג:

     ו     קא:     עו:     נ:     כד.

     ז     קב.     עז.     נא.     כד:

     ח     קב:     עז:     נא:     כה.

     ט     קג.     עח.     נב.     כה:

     י     קג:     עח:     נב:     כו.

     יא     קד.     עט.     נג. ארבעה אחין -פרק ג' 

     יב     קד:     עט:     :נג     כו.

     יג     קה.     פ. הבא על יבמתו -פרק ו'      כו:

     יד     קה:     פ:     נג:     כז.

     טו     קו.     פא.     נד.     כז:

     טז     קו:     פא:     נד:     כח.

  לע"נ איש נעים הליכות ר' חיים בן חוני מאיר ז"ל

 ניתן להשיג על כל מסכתות הש"ס 
 וכן על המשניות אצל נציגינו ברחבי הארץ

 וכמו"כ ניתן להשיג את הקבצים 
 בעמדות 'קול הלשון'

 
 

 למידע על הנציג הקרוב לביתך 
 450-8088648ולקבלה דרך הפקס התקשר; 

וכן אפשר לשלוח בקשה למייל: 
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 045-8588608 :יצאו לאור קונטרסי 'טבלאות חזרה' על התלמוד בבלי ועל המשניות להשיג בטל' חדש!

יבמות



מפעל טבלאות חזרה
< דפי חזרה על ש"ס גמרא 

< דפי חזרה על ש"ס משניות

< חוברת 'טבלאות חזרה' על כל הש"ס

054-8468706

   153-4-653-1557

 tavlaotchazara@gmail.com

עמדות "קול הלשון" - מדור "ספרים"

לעלוי נשמת
ר' חיים בהר"ר חוני מאיר ז"ל

 

 

 

 

 

 

     פג:     סג:     מד:     כב: כל כינויי -פרק א' 
     פד.     סד.     מה.     כג.     ב.
     פד: רבי אלעזר -פרק ט'      מה:     כג:     ב:
     פה.     סד. השותפין -פרק ה'      כד.     ג.
     פה:     סד:     מה:     כד:     ג:
     פו.     סה.     מו.     כה.     ד.
     פו:     סה:     מו:     כה:     ד:
     פז.     סו.     מז.     כו.     ה.
     פז:     סו:     מז:     כו:     ה:
     פח. נערה המאורסה -פרק י'      מח.     כז.     ו.
     פח:     סו:     מח:     כז:     ו:
     פט.     סז.     מט.     כח.     ז.
     פט:     סז: הנודר מן המבושל -פרק ו'      כח:     ז:
     צ.     סח.     מט.     כט.     ח.
     צ:     סח:     מט:     כט:     ח:
     צא.     סט.     נ.     ל.     ט.
     צא:     סט:     נ:     ל:     ט:
 הדרן עלך מסכת     ע.     נא.     לא.     י.

 8 נדרים 8
     ע:     נא:     לא:     י:

     עא.     נב.     לב.     יא.
 חזרה על פרקי המסכת     עא:     נב:     לב:     יא:
     א     עב.     נג. אין בין המודר -פרק ד'      יב.
     ב     עב:     נג:     לב:     יב:
     ג     עג.     נד.     לג.     יג.
     ד     עג: הנודר מן הירק -פרק ז'      לג:     יג:

     ה     עד.     נד.     לד. ואלו מותרים -פרק ב' 
     ו     עד:     נד:     לד:     יג:
     ז     עה.     נה.     לה.     יד.
     ח     עה:     נה:     לה:     יד:
     ט     עו.     נו.     לו.     טו.
     י     עו:     נו:     לו:     טו:
     יא     עז.     נז.     לז.     טז.
     עז:     נז:     לז:     טז:

י"ל בס"ד 
'קונטרס 

 טבלאות חזרה'
על כל 

מסכתות הש"ס 
גמרא / משניות 

לפרטים  -
 בטל':

 450-8088648  

     עח.     נח.     לח.     יז.
     עח:     נח:     לח:     יז:
     עט.     נט.     לט.     יח.
 ואלו נדרים -פרק יא'      נט:     לט:     יח:
     עט.     ס.     מ.     יט.
     עט: קונם יין -פרק ח'      מ:     יט:
     פ.     ס.     מא.     כ.
     פ:     ס:     מא:     כ:

     פא.     סא.     מב. ארבעה נדרים -פרק ג' 
     פא:     סא:     מב:     כ:

     פב.     סב.     מג.     כא.
     פב:     סב:     מג:     כא:
     פג.     סג.     מד.     כב.

  לע"נ איש נעים הליכות ר' חיים בן חוני מאיר ז"ל

 ניתן להשיג על כל מסכתות הש"ס 
 וכן על המשניות אצל נציגינו ברחבי הארץ

 וכמו"כ ניתן להשיג את הקבצים 
 בעמדות 'קול הלשון'

 
 

 למידע על הנציג הקרוב לביתך 
 450-8088648ולקבלה דרך הפקס התקשר; 

וכן אפשר לשלוח בקשה למייל: 
 

 

 

 

נדרים 8נדרים  8



מפעל טבלאות חזרה
< דפי חזרה על ש"ס גמרא 

< דפי חזרה על ש"ס משניות

< חוברת 'טבלאות חזרה' על כל הש"ס

054-8468706

   153-4-653-1557

 tavlaotchazara@gmail.com

עמדות "קול הלשון" - מדור "ספרים"

לעלוי נשמת
ר' חיים בהר"ר חוני מאיר ז"ל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     נח:     מד:     ל: מי שאמר -פרק ג'  כל כינויי -פרק א' 
     נט.     מה. בית שמאי -פרק ה'      טז.     ב.
     נט:     מה:     ל:     טז:     ב:
     ס.     מו.     לא.     יז.     ג.
     ס:     מו:     לא:     יז:     ג:
     סא.     .מז     לב.     יח.     ד.

 הכותים -פרק ט'  כהן גדול -פרק ז'      לב:     יח:     ד:

     סא.     מז.     לג.     יט.     ה.
     סא:     מז:     לג:     יט:     ה:
     סב.     מח.     לד.     כ.     ו.
     סב:     מח: שלשה מינין -פרק ו'      כ:     ו:
     סג.     מט.     לד. מי שאמר -פרק ד'      ז.

     סג:     מט:     לד:     כ:     ז:
     סד.     נ.     לה.     כא.     ח.
     סד:     נ:     לה:     כא:     ח:

     סה.     נא.     לו.     כב. הריני נזיר -פרק ב' 
     סה:     נא:     לו:     כב:     ט.
     סו.     נב.     לז.     כג.     ט:
     סו:     נב:     לז:     כג:     י.
 הדרן עלך מסכת     נג.     לח.     כד.     י:
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     נג:     לח:     כד:     יא.
     נד.     לט.     כה.     יא:

 חזרה על פרקי המסכת     נד:     לט:     כה:     יב.
     א     נה.     מ.     כו.     יב:
     ב     נה:     מ:     כו:     יג.
     ג     נו.     מא.     כז.     יג:
     ד     נו:     מא:     כז:     יד.
     ה     נז.     מב.     כח.     יד:

     ו שני נזירים -פרק ח'      מב:     כח:     טו.
     ז     נז.     מג.     כט.     טו:
     ח     נז:     מג:     כט:     טז.
     ט     נח.     מד.     ל.     

 ניתן להשיג על כל מסכתות הש"ס 
 וכן על המשניות אצל נציגינו ברחבי הארץ

 וכמו"כ ניתן להשיג את הקבצים 
 בעמדות 'קול הלשון'

 

 למידע על הנציג הקרוב לביתך 
 450-8088648ולקבלה דרך הפקס התקשר; 

וכן אפשר לשלוח בקשה למייל: 
 

 

 

 

8 נזיר 8  

  לע"נ איש נעים הליכות ר' חיים בן חוני מאיר ז"ל

 חדש!
 450-8088648 :יצאו לאור קונטרסי 'טבלאות חזרה' על התלמוד בבלי ועל המשניות להשיג בטל'

נזיר



מפעל טבלאות חזרה
< דפי חזרה על ש"ס גמרא 

< דפי חזרה על ש"ס משניות

< חוברת 'טבלאות חזרה' על כל הש"ס

054-8468706

   153-4-653-1557

 tavlaotchazara@gmail.com

עמדות "קול הלשון" - מדור "ספרים"

לעלוי נשמת
ר' חיים בהר"ר חוני מאיר ז"ל

 

 

 

     מד:     לג.     כג:     יד. המקנא -פרק א' 

 עגלה ערופה-פרק ט'     לג:     כד. היה מביא -פרק ב'      ב.

     מד:     לד.     כד:     יד.     ב:

     מה.     לד:     כה.     יד:     ג.

     מה:     לה.     כה:     טו.     ג:

     מו.     לה:     כו.     טו:     ד.

     מו:     לו.     כו:     טז.     ד:

     מז.     לו:     כז.     טז:     ה.

     מז:     לז.     כז:     יז.     ה:

     מח.     לז: כשם שהמים -פרק ה'     יז:     ו.

     מח:     לח.     כז:     יח.     ו:

     מט.     לח:     כח.     יח:     ז.

     מט:     לט.     כח:     יט.     ז:

 דרן עלך מסכתה     לט:     כט. היה נוטל -פרק ג'      ח.
     מ.     כט:     יט.     ח: 8 סוטה 8

 חזרה על פרקי המסכת     מ:     ל.     יט:     ט.

     א     מא.     ל:     כ.     ט:

     ב     מא:     לא.     כ:     י.

     ג     מב. מי שקינא -פרק ו'      כא.     י:

     ד משוח מלחמה-פרק ח'      לא.     כא:     יא.

     ה     מב.     לא:     כב.     יא:

     ו     מב:     לב.     כב:     יב.

     ז     מג. אלו נאמרין -פרק ז'      כג.     יב:

     ח     מג:     לב.     כג:     יג.

     ט     מד.     לב: ארוסה -פרק ד'      יג:

 ניתן להשיג על כל מסכתות הש"ס 
 וכן על המשניות אצל נציגינו ברחבי הארץ

 וכמו"כ ניתן להשיג את הקבצים 
 בעמדות 'קול הלשון'

 
 

 למידע על הנציג הקרוב לביתך 
 450-8088648ולקבלה דרך הפקס התקשר; 

וכן אפשר לשלוח בקשה למייל: 
 

 

 

 

8 סוטה 8  

  לע"נ איש נעים הליכות ר' חיים בן חוני מאיר ז"ל

 חדש!
 450-8088648 :לאור קונטרסי 'טבלאות חזרה' על התלמוד בבלי ועל המשניות להשיג בטל'יצאו 

סוטה



מפעל טבלאות חזרה
< דפי חזרה על ש"ס גמרא 

< דפי חזרה על ש"ס משניות

< חוברת 'טבלאות חזרה' על כל הש"ס

054-8468706

   153-4-653-1557

 tavlaotchazara@gmail.com

עמדות "קול הלשון" - מדור "ספרים"

לעלוי נשמת
ר' חיים בהר"ר חוני מאיר ז"ל

 

 

 

 

 

 

 

 

המביא -פרק א'       פ:     סא:     מא:     כב. 
     פא.     סב.     מב.     כב:     ב.
     פא: האומר -פרק ו'      מב:     כג.     ב:
     פב.     סב:     מג.     כג:     ג.
 המגרש -פרק ט'      סג.     מג:     כד.     ג:
     פב.     סג:     מד. כל הגט -פרק ג'      ד.
     פב:     סד.     מד:     כד.     ד:
     פג.     סד:     מה.     כד:     ה.
     פג:     סה.     מה:     כה.     ה:
     פד.     סה:     מו.     כה:     ו.
     פד:     סו.     מו:     כו.     ו:
     פה.     סו:     מז.     כו:     ז.
     פה:     סז.     מז:     כז.     ז:
     פו.     סז:     מח.     כז:     ח.
     פו: מי שאחזו -פרק ז'      מח:     כח.     ח:
     פז.     סז: הניזקין -פרק ה'      כח:     ט.
     פז:     סח.     מח:     כט.     ט:
     פח.     סח:     מט.     כט:     י.
     פח:     סט.     מט:     ל.     י:

     פט.     סט:     נ.     ל:     יא.
     פט:     ע.     נ:     לא.     יא:
     צ.     ע:     נא.     לא:     יב.
     צ:     עא.     נא:     לב.     יב:
הדרן עלך מסכת                עא:     נב. השולח -פרק ד'      יג.

 8גיטין  8
     עב.     נב:     לב.     יג:
     עב:     נג.     לב:     יד.
 חזרה על פרקי המסכת     עג.     נג:     לג.     יד:
     א     עג:     נד.     לג:     טו.

     ב     עד.     נד:     לד. ]בתרא[המביא  -פרק ב' 
     ג     עד:     נה.     לד:     טו.
     ד     עה.     נה:     לה.     טו:
     ה     עה:     נו.     לה:     טז.
     ו     עו.     נו:     לו.     טז:
     ז     עו:     נז.     לו:     יז.
     ח     עז.     נז:     לז.     יז:
     ט הזורק -פרק ח'      נח.     לז:     יח.
 חדש!     עז.     נח:     לח.     יח:

 יצאו לאור 
קונטרסי 'טבלאות 
חזרה' על התלמוד 
 בבלי ועל המשניות

 :להשיג בטל'
450-8088648 

     עז:     נט.     לח:     יט.
     עח.     נט:     לט.     יט:
     עח:     ס.     לט:     כ.
     עט.     ס:     מ.     כ:

     עט:     סא.     מ:     כא.
     פ.          מא.     כא:

 שליט"אר' יצחק יבדלחט"א לע"נ ר' מרדכי זאב ז"ל בן 

 ניתן להשיג על כל מסכתות הש"ס 
 הארץוכן על המשניות אצל נציגינו ברחבי 

 וכמו"כ ניתן להשיג את הקבצים 
 בעמדות 'קול הלשון'

 
 

 למידע על הנציג הקרוב לביתך 
 450-8088648ולקבלה דרך הפקס התקשר; 

וכן אפשר לשלוח בקשה למייל: 
 

 

 

 

גיטין 8גיטין  8



מפעל טבלאות חזרה
< דפי חזרה על ש"ס גמרא 

< דפי חזרה על ש"ס משניות

< חוברת 'טבלאות חזרה' על כל הש"ס

054-8468706

   153-4-653-1557

 tavlaotchazara@gmail.com

עמדות "קול הלשון" - מדור "ספרים"

לעלוי נשמת
ר' חיים בהר"ר חוני מאיר ז"ל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ע:     נד:     לז:     יט: האשה נקנית -פרק א' 

     עא.     נה.     לח.     כ.     ב.

     עא:     נה:     לח:     כ:     ב:

     עב.     נו.     לט.     כא.     ג.

     עב:     נו:     לט:     כא:     ג:

     עג.     נז.     מ.     כב.     ד.

     עג:     נז:     מ:     כב:     ד:

     עד.     נח.     מא.     כג.     ה.

     עד:     נח: האיש מקדש -פרק ב'      כג:     ה:

     עה. האומר -פרק ג'      מא.     כד.     ו.

     עה:     נח:     מא:     כד:     ו:

     עו.     נט.     מב.     כה.     ז.

     עו:     נט:     מב:     כה:     ז:

     עז.     ס.     מג.     כו.     ח.

     עז:     ס:     מג:     כו:     ח:

     עח.     סא.     מד.     כז.     ט.

     עח:     סא:     מד:     כז:     ט:

     עט.     סב.     מה.     כח.     י.

     עט:     סב:     מה:     כח:     י:

     פ.     סג.     מו.     כט.     יא.

     פ:     סג:     מו:     כט:     יא:

     פא.     סד.     מז.     ל.     יב.

     פא:     סד:     מז:     ל:     יב:

     פב.     סה.     מח.     לא.     יג.

     פב:     סה:     מח:     לא:     יג:

 הדרן עלך מסכת     סו.     מט.     לב.     יד.
 8 קידושין 8

     סו:     מט:     לב:     יד:

     סז.     נ.     לג.     טו.

 חזרה על פרקי המסכת     סז:     נ:     לג:     טו:

     א     סח.     נא.     לד.     טז.

     ב     סח:     נא:     לד:     טז:

     ג     סט.     נב.     לה.     יז.

     ד עשרה יוחסין -פרק ד'      נב:     לה:     יז:

          סט.     נג.     לו.     יח.

          סט:     נג:     לו:     יח:

          ע.     נד.     לז.     יט.

  לע"נ איש נעים הליכות ר' חיים בן חוני מאיר ז"ל

 להשיג על כל מסכתות הש"ס ניתן 
 וכן על המשניות אצל נציגינו ברחבי הארץ

 וכמו"כ ניתן להשיג את הקבצים 
 בעמדות 'קול הלשון'

 
 

 למידע על הנציג הקרוב לביתך 
 450-8088648ולקבלה דרך הפקס התקשר; 

וכן אפשר לשלוח בקשה למייל: 
 

 

 

 

8 קידושין 8  

 חדש!
 450-8088648 :לאור קונטרסי 'טבלאות חזרה' על התלמוד בבלי ועל המשניות להשיג בטל'יצאו 

קידושין



מפעל טבלאות חזרה
< דפי חזרה על ש"ס גמרא 

< דפי חזרה על ש"ס משניות

< חוברת 'טבלאות חזרה' על כל הש"ס

054-8468706

   153-4-653-1557

 tavlaotchazara@gmail.com

עמדות "קול הלשון" - מדור "ספרים"

לעלוי נשמת
ר' חיים בהר"ר חוני מאיר ז"ל

 

 

 

 

 

     קג.     עז.     נא: המניח -פרק ג'  ארבעה אבות -פרק א' 
     קג:     עז:     נב.     כז.     ב.
     קד.     עח.     נב:     כז:     ב:
     קד:     עח:     נג.     כח.     ג.
     קה.     עט.     נג:     כח:     ג:
     קה:     עט:     נד.     כט.     ד.
     קו.     פ.     נד:     כט:     ד:
     קו:     פ:     נה.     ל.     ה.
     קז.     פא. הכונס -פרק ו'      ל:     ה:
     קז:     פא:     נה:     לא.     ו.
     קח.     פב.     נו.     לא:     ו:
     קח:     פב:     נו:     לב.     ז.
     קט.     פג.     נז.     לב:     ז:
     קט: החובל -פרק ח'      נז:     לג.     ח.
     קי.     פג:     נח.     לג:     ח:
     קי:     פד.     נח:     לד.     ט.
     קיא.     פד:     נט.     לד:     ט:
 הגוזל ומאכיל -פרק י'      פה.     נט:     לה.     י.
     קיא:     פה:     ס.     לה:     י:

     קיב.     פו.     ס:     לו.     יא.
     קיב:     פו:     סא. שור שנגח ד' וה' -פרק ד'      יא:
     קיג.     פז.     סא:     לו.     יב.
     קיג:     פז:     סב.     לו:     יב:
     קיד.     פח.     סב:     לז.     יג.
     קיד:     פח: מרובה -פרק ז'      לז:     יג:
     קטו.     פט.     סב:     לח.     יד.
     קטו:     פט:     סג.     לח:     יד:
     קטז.     צ.     סג:     לט.     טו.
     קטז:     צ:     סד.     לט:     טו:
     קיז.     צא.     סד:     מ.     טז.
     קיז:     צא:     סה.     מ:     טז:
     קיח.     צב.     סה:     מא.     יז.

     קיח:     צב:     סו.     מא: כיצד הרגל -פרק ב' 
     קיט.     צג.     סו:     מב.     יז.
     קיט: הגוזל עצים -פרק ט'      סז.     מב:     יז:
 הדרן עלך מסכת                צג:     סז:     מג.     יח.
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     צד.     סח.     מג:     יח:
     צד:     סח:     מד.     יט.
 על פרקי המסכתחזרה      צה.     סט.     מד:     יט:
     א     צה:     סט:     מה.     כ.
     ב     צו.     ע.     מה:     כ:

     ג     צו:     ע:     מו.     כא.
     ד     צז.     עא. שור שנגח את הפרה -פרק ה'      כא:
     ה     צז:     עא:     מו.     כב.
     ו     צח.     עב.     מו:     כב:
     ז     צח:     עב:     מז.     כג.
     ח     צט.     עג.     מז:     כג:
     ט     צט:     עג:     מח.     כד.
     י     ק.     עד.     מח:     כד:
          ק:     עד:     מט.     כה.
          קא.     עה.     מט:     כה:
          קא:     עה:     נ.     כו.
          קב.     עו.     נ:     כו:
          קב:     עו:     נא.     כז.

  ז"ל  בן   לע"נ 

 

 ניתן להשיג על כל מסכתות הש"ס 
 וכן על המשניות אצל נציגינו ברחבי הארץ

 וכמו"כ ניתן להשיג את הקבצים 
 בעמדות 'קול הלשון'

Z  450-8088648לפרטים בטל':  -על כל מסכתות הש"ס גמרא / משניות  'קונטרס טבלאות חזרה'י"ל בס"ד X 

 

דרך הפקס למידע על הנציג הקרוב לביתך ולקבלה 
 450-8088648התקשר; 

 וכן אפשר לשלוח בקשה למייל: 
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מפעל טבלאות חזרה
< דפי חזרה על ש"ס גמרא 

< דפי חזרה על ש"ס משניות

< חוברת 'טבלאות חזרה' על כל הש"ס

054-8468706

   153-4-653-1557

 tavlaotchazara@gmail.com

עמדות "קול הלשון" - מדור "ספרים"

לעלוי נשמת
ר' חיים בהר"ר חוני מאיר ז"ל

 

 

 

 

 

שניים אוחזין -פרק א'       קה:     פ:     נד:     כח: 

     קו.     פא.     נה.     כט.     ב.
     קו:     פא:     נה:     כט:     ב:
     קז.     פב.     נו.     ל.     ג.
     קז:     פב:     נו:     ל:     ג:
     קח.     פג.     נז.     לא.     ד.

     קח: השוכר את הפועלים -פרק ז'      נז:     לא:     ד:

     קט.     פג.     נח.     לב.     ה.
     קט:     פג:     נח:     לב:     ה:
     קי.     פד.     נט.     לג.     ו.
     קי:     פד:     נט:     לג:     ו:

     קיא.     פה.     ס. המפקיד -פרק ג'      ז.

     קיא:     פה:     ס:     לג:     ז:

     קיב.     פו. איזהו נשך -פרק ה'      לד.     ח.

     קיב:     פו:     ס:     לד:     ח:
     קיג.     פז.     סא.     לה.     ט.
     קיג:     פז:     סא:     לה:     ט:
     קיד.     פח.     סב.     לו.     י.
     קיד:     פח:     סב:     לו:     י:

     קטו.     פט.     סג.     לז.     יא.
     קטו:     פט:     סג:     לז:     יא:
     קטז.     צ.     סד.     לח.     יב.

 הבית והעליה -פרק י'      צ:     סד:     לח:     יב:
     קטז:     צא.     סה.     לט.     יג.
     קיז.     צא:     סה:     לט:     יג:
     קיז:     צב.     סו.     מ.     יד.
     קיח.     צב:     סו:     מ:     יד:
     קיח:     צג.     סז.     מא.     טו.
     קיט.     צג:     סז:     מא:     טו:

 הדרן עלך מסכת     צד.     סח.     מב.     טז.
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 את הפרה השואל -פרק ח'      סח:     מב:     טז:
     צד.     סט.     מג.     יז.
     צד:     סט:     מג:     יז:

 חזרה על פרקי המסכת     צה.     ע.     מד.     יח.

     א     צה:     ע: הזהב -פרק ד'      יח:

     ב     צו.     עא.     מד.     יט.
     ג     צו:     עא:     מד:     יט:
     ד     צז.     עב.     מה.     כ.
     ה     צז:     עב:     מה:     כ:

     ו     צח.     עג.     מו.     כא.

     ז     צח:     עג:     מו: אלו מציאות -פרק ב' 

     ח     צט.     עד.     מז.     כא.
     ט     צט:     עד:     מז:     כא:
     י     ק.     עה.     מח.     כב.

     ק:     עה:     מח:     כב:
 חדש!

 יצאו לאור 
קונטרסי 'טבלאות 
חזרה' על התלמוד 
 בבלי ועל המשניות

 :להשיג בטל'
450-8088648 

     קא. השוכר את האומנין -פרק ו'      מט.     כג.

     קא:     עה:     מט:     כג:
     קב.     עו.     נ.     כד.
     קב:     עו:     נ:     כד:
     קג.     עז.     נא.     כה.

 המקבל שדה מחבירו -פרק ט'      עז:     נא:     כה:
     קג.     עח.     נב.     כו.
     קג:     עח:     נב:     כו:
     קד.     עט.     נג.     כז.
     קד:     עט:     נג:     כז:
     קה.     פ.     נד.     כח.

  לע"נ ר' מרדכי זאב ז"ל בן יבדלחט"א ר' יצחק שליט"א 

 ניתן להשיג על כל מסכתות הש"ס 
 וכן על המשניות אצל נציגינו ברחבי הארץ

 וכמו"כ ניתן להשיג את הקבצים 
 בעמדות 'קול הלשון'

 

למידע על הנציג הקרוב לביתך ולקבלה דרך הפקס 
 450-8088648התקשר; 

 וכן אפשר לשלוח בקשה למייל: 
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מפעל טבלאות חזרה
< דפי חזרה על ש"ס גמרא 

< דפי חזרה על ש"ס משניות

< חוברת 'טבלאות חזרה' על כל הש"ס

054-8468706

   153-4-653-1557

 tavlaotchazara@gmail.com

עמדות "קול הלשון" - מדור "ספרים"

לעלוי נשמת
ר' חיים בהר"ר חוני מאיר ז"ל

 

 

 

 

 

     קנג.     קכב.     צב:     סב:     לא: השותפין -פרק א' 

     קנג:     קכב:     צג.     סג.     לב.     ב.
     קנד.     קכג.     צג:     סג:     לב:     ב:
     קנד:     קכג:     צד.     סד.     לג.     ג.
     קנה.     קכד.     צד:     סד:     לג:     ג:
     קנה:     קכד:     צה.     סה.     לד.     ד.
     קנו.     קכה.     צה:     סה:     לד:     ד:
     קנו:     קכה:     צו.     סו.     לה.     ה.
     קנז.     קכו.     צו:     סו:     לה:     ה:
     קנז:     קכו:     צז.     סז.     לו.     ו.
     קנח.     קכז.     צז:     סז:     לו:     ו:
     קנח:     קכז:     צח.     סח.     לז.     ז.
     קנט.     קכח.     צח:     סח:     לז:     ז:
     קנט:     קכח:     צט.     סט.     לח.     ח.
     קס.     קכט.     צט:     סט:     לח:     ח:

 גט פשוט -פרק י'      קכט:     ק.     ע.     לט.     ט.

     קס.     קל.     ק:     ע:     לט:     ט:
     קס:     קל:     קא.     עא.     מ.     י.
     קסא.     קלא.     קא:     עא:     מ:     י:

     קסא:     קלא:     קב.     עב.     מא.     יא.
     קסב.     קלב.     קב:     עב:     מא:     יא:

     קסב:     קלב: בית כור -פרק ז'      עג.     .מב     יב.

     קסג.     קלג.     קב: המוכר את הספינה -פרק ה'      מב:     יב:

     קסג:     קלג:     קג.     עג.     מג.     יג.
     קסד.     קלד.     קג:     עג:     :מג     יג:
     קסד:     קלד:     קד.     עד.     מד.     יד.
     קסה.     קלה.     קד:     עד:     מד:     יד:
     קסה:     קלה:     קה.     עה.     מה.     טו.
     קסו.     קלו.     קה:     עה:     מה:     טו:
     קסו:     קלו:     קו.     עו.     מו.     טז.
     קסז.     קלז.     קו:     עו:     מו:     טז:
     קסז:     קלז:     קז.     עז.     מז.     יז.

     קסח.     קלח.     קז:     עז:     מז: א יחפורל -פרק ב' 

     קסח:     קלח:     קח.     עח.     מח.     יז.

     קסט.     קלט. יש נוחלין -פרק ח'      עח:     מח:     יז:

     קסט:     קלט:     קח.     עט.     מט.     יח.
     קע.     קמ.     קח:     עט:     :מט     יח:

     קע: מי שמת -פרק ט'      קט.     פ.     נ.     יט.

     קעא.     קמ.     קט:     פ:     נ:     יט:
     קעא:     קמ:     קי.     פא.     נא.     כ.
     קעב.     קמא.     קי:     פא:     נא:     כ:

     קעב:     קמא:     קיא.     פב.     נב.     כא.
     קעג.     קמב.     קיא:     פב:     נב:     כא:
     קעג:     קמב:     קיב.     פג.     נג.     כב.
     קעד.     קמג.     קיב:     פג:     :נג     כב:
     קעד:     קמד.     קיג.     פד.     נד.     כג.
     קעה.     קמד:     קיג:     פד:     נד:     כג:
     קעה:     קמה.     קיד.     פה.     נה.     כד.
     קעו.     קמה:     קיד:     פה:     נה:     כד:
     קעו:     קמו.     קטו.     פו.     נו.     כה.

 הדרן עלך מסכת     קמו:     קטו:     פו:     :נו     כה:
     קמז.     קטז.     פז.     נז.     כו. 8בבא בתרא  8

 חזרה על פרקי המסכת     קמז:     קטז:     פז:     נז:     כו:
     א     קמח.     קיז.     פח.     נח.     כז.
     ב     קמח:     קיז:     פח:     נח:     כז:

     ג     קמט.     קיח.     פט.     נט. חזקת הבתים -פרק ג' 

     ד     קמט:     קיח:     פט:     :נט     כח.
     ה     קנ.     קיט.     צ.     ס.     כח:
     ו     קנ:     קיט:     צ:     ס:     כט.

     ז     קנא.     קכ.     צא. המוכר את הבית -פרק ד'      כט:

     ח     קנא:     קכ:     צא:     סא.     ל.

     ט     קנב.     קכא. המוכר פירות -פרק ו'      סא:     ל:

     י     קנב:     קכא:     צב.     סב.     לא.

  ז"ל  בן   לע"נ 

 ניתן להשיג על כל מסכתות הש"ס 
 וכן על המשניות אצל נציגינו ברחבי הארץ

 וכמו"כ ניתן להשיג את הקבצים 
 בעמדות 'קול הלשון'

Z  450-8088648בטל':  לפרטים - על כל מסכתות הש"ס גמרא / משניות 'קונטרס טבלאות חזרה'י"ל בס"ד X 

 

דרך הפקס למידע על הנציג הקרוב לביתך ולקבלה 
 450-8088648התקשר; 

 וכן אפשר לשלוח בקשה למייל: 
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מפעל טבלאות חזרה
< דפי חזרה על ש"ס גמרא 

< דפי חזרה על ש"ס משניות

< חוברת 'טבלאות חזרה' על כל הש"ס

054-8468706

   153-4-653-1557

 tavlaotchazara@gmail.com

עמדות "קול הלשון" - מדור "ספרים"

לעלוי נשמת
ר' חיים בהר"ר חוני מאיר ז"ל

 

 

 

 

 

 

 

     קא.     עו.     נא.     כו: דיני ממונות בשלושה -פרק א' 

     קא:     עו:     נא:     כז.     ב.

     קב.     עז.     נב.     כז:     ב:

     קב:     עז:     נב:     כח.     ג.

     קג.     עח.     נג.     כח:     ג:

     קג:     עח:     נג:     כט.     ד.

     קד.     עט.     נד.     כט:     ד:

     קד:     עט:     נד:     ל.     ה.

     קה.     פ.     נה.     ל:     ה:

     קה:     פ:     נה:     לא.     ו.

     קו.     פא.     נו.     לא:     ו:

     קו:     פא:     נו: אחד דיני ממונות -פרק ד'      ז.

     קז.     פב.     נז.     לב.     ז:

     קז:     פב:     נז:     לב:     ח.

     קח.     פג.     נח.     לג.     ח:

     קח:     פג:     נח:     לג:     ט.

     קט.     פד.     .נט     לד.     ט:

     קט: אלו הן הנחנקין -פרק י'      נט:     לד:     י.

     קי.     פד:     ס.     לה.     י:

     קי:     פה.     ס:     לה:     יא.

     קיא.     פה:     סא.     לו.     יא:

     קיא:     פו.     סא:     לו:     יב.

     קיב.     פו:     סב.     לז.     יב:

     קיב:     פז.     סב:     לז:     יג.

     קיג.     פז:     סג.     לח.     יג:

     קיג:     פח.     סג:     לח:     יד.

הדרן עלך מסכת                פח:     סד.     לט.     יד:

 8 סנהדרין 8
     פט.     סד:     לט:     טו.

     פט:     סה. היו בודקין -פרק ה'      טו:

 חזרה על פרקי המסכת     צ.     סה:     מ.     טז.
     א חלק -פרק יא'      סו.     מ:     טז:

     ב     צ.     סו:     מא.     יז.

     ג     צ:     סז.     מא:     יז:

     ד     צא.     סז:     מב.     יח.

     ה     צא:     סח. נגמר הדין -פרק ו'  כהן גדול -פרק ב' 

     ו     צב. בן סורר ומורה -פרק ח'      מב:     יח.

     ז     צב:     סח:     מג.     יח:

     ח     צג.     סט.     מג:     יט.

     ט     צג:     סט:     מד.     יט:

     י     צד.     ע.     מד:     כ.

     יא     צד:     ע:     מה.     כ:

     צה.     עא.     מה:     כא.
 י"ל בס"ד

'קונטרס טבלאות  
על כל  חזרה'

מסכתות הש"ס 
 -גמרא / משניות 
לפרטים בטל': 
450-8088648 

 

     צה:     עא:     מו.     כא:

     צו.     עב.     מו:     כב.

     צו:     עב:     מז.     כב:

     צז.     עג.     מז: זה בורר -פרק ג' 

     צז:     עג:     מח.     כג.

     צח.     עד.     מח:     כג:

     צח:     עד:     מט.     כד.

     צט.     עה. ארבע מיתות -פרק ז'      כד:

     צט: הנשרפין -פרק ט'      מט:     כה.

     ק.     עה.     נ.     כה:

     ק:     עה:     נ:     כו.

 ע"ה מרת חנה בת ר' חזקיהו יוסף משקובסקילע"נ הרבנית 

 ניתן להשיג על כל מסכתות הש"ס 
 וכן על המשניות אצל נציגינו ברחבי הארץ

 וכמו"כ ניתן להשיג את הקבצים 
 בעמדות 'קול הלשון'

 

למידע על הנציג הקרוב לביתך ולקבלה דרך הפקס התקשר; 
450-8088648 

 וכן אפשר לשלוח בקשה למייל: 
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מפעל טבלאות חזרה
< דפי חזרה על ש"ס גמרא 

< דפי חזרה על ש"ס משניות

< חוברת 'טבלאות חזרה' על כל הש"ס

054-8468706

   153-4-653-1557

 tavlaotchazara@gmail.com

עמדות "קול הלשון" - מדור "ספרים"

לעלוי נשמת
ר' חיים בהר"ר חוני מאיר ז"ל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     כ:     יג:     ז: כיצד העדים -פרק א' 

     כא.     יד.     ח.     ב.

     כא:     יד:     ח:     ב:

     כב.     טו.     ט.     ג.

     כב:     טו:     ט:     ג:

     כג.     טז.     י.     ד.

     כג:     טז:     י:     ד:

     כד.     יז.     יא.     ה.

     כד:     יז:     יא:     ה:

     יח.     יב.     ו.
          הדרן עלך מסכת 

 8מכות  8
 המסכת פרקי על חזרה     יח:     יב:     ו:

     א     יט.     יג.     ז.

     ב     יט: אלו הן הלוקין -פרק ג'  אלו הן הגולין -פרק ב' 

     ג     כ.     יג.     ז.

  לע"נ האשה החשובה מרת חנה בת ר' חזקיהו יוסף ע"ה

 ניתן להשיג על כל מסכתות הש"ס 
 וכן על המשניות אצל נציגינו ברחבי הארץ

 וכמו"כ ניתן להשיג את הקבצים 
 בעמדות 'קול הלשון'

Z  450-8088648לפרטים בטל':  -על כל מסכתות הש"ס גמרא / משניות  'קונטרס טבלאות חזרה'י"ל בס"ד X 
 

למידע על הנציג הקרוב לביתך ולקבלה דרך הפקס 
 450-8088648התקשר; 

וכן אפשר לשלוח בקשה למייל: 
 

 

 8מכות  8

מכות



מפעל טבלאות חזרה
< דפי חזרה על ש"ס גמרא 

< דפי חזרה על ש"ס משניות

< חוברת 'טבלאות חזרה' על כל הש"ס

054-8468706

   153-4-653-1557

 tavlaotchazara@gmail.com

עמדות "קול הלשון" - מדור "ספרים"

לעלוי נשמת
ר' חיים בהר"ר חוני מאיר ז"ל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כל הנשבעים -פרק ז'      לא.     טז: שבועות שתים -פרק א' 
     מד:     לא:     יז.     ב.
     מה.     לב.     יז:     ב:
     מה:     לב:     יח.     ג.
     מו.     לג.     יח:     ג:
     מו:     לג:     יט.     ד.
     מז.     לד.     יט:     ד:
     מז:     לד: שבועות שתים -פרק ג'      ה.
     מח.     לה.     יט:     ה:
     מח:     לה:     כ.     ו.
     מט.     לו.     כ:     ו:
 ארבעה שומרין -פרק ח'      לו:     כא.     ז.
     מט. שבועת הפיקדון -פרק ה'      כא:     ז:
     מט:     לו:     כב.     ח.
 הדרן עלך מסכת     לז.     כב:     ח:

 8שבועות  8
     לז:     כג.     ט.
     לח.     כג:     ט:
 חזרה על פרקי המסכת     לח:     כד.     י.
     א שבועת הדיינין -פרק ו'      כד:     י:

     ב     לח:     כה.     יא.
     ג     לט.     כה:     יא:
     ד     לט:     כו.     יב.
     ה     מ.     כו:     יב:
     ו     מ:     כז.     יג.
     ז     מא.     כז:     יג:
     ח     מא:     כח.     יד.

'קונטרס י"ל בס"ד      מב.     כח: ידיעות הטומאה -פרק ב' 
על כל  טבלאות חזרה'
גמרא  מסכתות הש"ס

לפרטים  -/ משניות 
  450-8088648בטל': 

     מב:     כט.     יד.
     מג.     כט:     יד:
     מג: שבועת העדות -פרק ד'      טו.
     מד.     ל.     טו:
     מד:     ל:     טז.

  לע"נ ר' מרדכי זאב ז"ל בן יבדלחט"א ר' יצחק שליט"א

 ניתן להשיג על כל מסכתות הש"ס 
 וכן על המשניות אצל נציגינו ברחבי הארץ

 וכמו"כ ניתן להשיג את הקבצים 
 בעמדות 'קול הלשון'

 

למידע על הנציג הקרוב לביתך ולקבלה דרך הפקס 
 450-8088648התקשר; 

 וכן אפשר לשלוח בקשה למייל: 
 

 

 

שבועות 8שבועות  8



מפעל טבלאות חזרה
< דפי חזרה על ש"ס גמרא 

< דפי חזרה על ש"ס משניות

< חוברת 'טבלאות חזרה' על כל הש"ס

054-8468706

   153-4-653-1557

 tavlaotchazara@gmail.com

עמדות "קול הלשון" - מדור "ספרים"

לעלוי נשמת
ר' חיים בהר"ר חוני מאיר ז"ל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 השוכר את הפועל -פרק ה'      מב. אין מעמידין -פרק ב'  לפני אידיהן -פרק א' 
     סב.     מב:     כב.     ב.
     סב:     מג.     כב:     ב:
     סג.     מג:     כג.     ג.
     סג:     מד.     כג:     ג:
     סד.     מד:     כד.     ד.
     סד:     מה.     כד:     ד:
     סה.     מה:     כה.     ה.
     סה:     מו.     כה:     ה:
     סו.     מו:     כו.     ו.
     סו:     מז.     כו:     ו:
     סז.     מז:     כז.     ז.
     סז:     מח.     כז:     ז:
     סח.     מח:     כח.     ח.
     סח:     מט.     כח:     ח:
     סט.     מט:     כט.     ט.
     סט: רבי ישמעאל -פרק ד'      כט:     ט:
     ע.     מט:     ל.     י.
     ע:     נ.     ל:     י:

     עא.     נ:     לא.     יא.
     עא:     נא.     לא:     יא:
     עב.     נא:     לב.     יב.
     עב:     נב.     לב:     יב:
     עג.     נב:     לג.     יג.
     עג:     נג.     לג:     יג:
     עד.     נג:     לד.     יד.
     עד:     נד.     לד:     יד:
     עה.     נד:     לה.     טו.
     עה:     נה.     לה:     טו:
     עו.     נה:     לו.     טז.
     עו:     נו.     לו:     טז:
הדרן עלך מסכת                נו:     לז.     יז.

 8 עבודה זרה 8
     נז.     לז:     יז:
     נז:     לח.     יח.
 חזרה על פרקי מסכת     נח.     לח:     יח:
     א     נח:     לט.     יט.
     ב     נט.     לט:     יט:
     ג     נט:     מ.     כ.
     ד     ס.     מ:     כ:

     ה     ס: כל הצלמים -פרק ג'      כא.
          סא.     מ:     כא:
          סא:     מא.     כב.
               מא:     

  לע"נ ר' מרדכי זאב ז"ל בן יבדלחט"א ר' יצחק שליט"א

 ניתן להשיג על כל מסכתות הש"ס 
 וכן על המשניות אצל נציגינו ברחבי הארץ

 וכמו"כ ניתן להשיג את הקבצים 
 בעמדות 'קול הלשון'

למידע על הנציג הקרוב לביתך ולקבלה דרך הפקס 
 450-8088648התקשר; 

וכן אפשר לשלוח בקשה למייל: 
 

 

 8 עבודה זרה 8

עבודה זרה



מפעל טבלאות חזרה
< דפי חזרה על ש"ס גמרא 

< דפי חזרה על ש"ס משניות

< חוברת 'טבלאות חזרה' על כל הש"ס

054-8468706

   153-4-653-1557

 tavlaotchazara@gmail.com

עמדות "קול הלשון" - מדור "ספרים"

לעלוי נשמת
ר' חיים בהר"ר חוני מאיר ז"ל

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

     יד. כהן משיח -פרק ג'      ו: הורו בית דין -פרק א' 

           הדרן עלך מסכת     ט: הורה כהן משיח -פרק ב'      ב.

 8 הוריות 8
     י.     ו:     ב:

     י:     ז.     ג.

 חזרה על פרקי המסכת     יא.     ז:     ג:

     א     יא:     ח.     ד.

     ב     יב.     ח:     ד:

     ג     יב:     ט.     ה.

          יג.     ט:     ה:

          יג:          ו.

 חזרה על פרקי המסכת העיד ר' יהודה -' זפרק      ה: שמאי אומר -פרק א' 

     א     ח:     ו.     ב.

     ב     ט. אלו דברים -' דפרק      ב:

     ג ריב"בהעיד  -' חפרק      ו.     ג.

     ד     ט.     ו: רבי חנינא -' פרק ב

     ה     ט:     ז.     ג:

 רבי יהודה -' הפרק      ד.
           הדרן עלך מסכת

 8 עדויות 8

     ו

     ז     ז.     ד:

     ח     ז: כל המטמאין -' פרק ג

           רבי יהודה ב"ב - ו'פרק      ד:

               ח.     ה.

     יד. כהן משיח -פרק ג'      ו: הורו בית דין -פרק א' 

           הדרן עלך מסכת     ט: הורה כהן משיח -פרק ב'      ב.

 8 הוריות 8
     י.     ו:     ב:

     י:     ז.     ג.

 חזרה על פרקי המסכת     יא.     ז:     ג:

     א     יא:     ח.     ד.

     ב     יב.     ח:     ד:

     ג     יב:     ט.     ה.

          יג.     ט:     ה:

          יג:          ו.

 חזרה על פרקי המסכת העיד ר' יהודה -' זפרק      ה: שמאי אומר -פרק א' 

     א     ח:     ו.     ב.

     ב     ט. אלו דברים -' דפרק      ב:

     ג ריב"בהעיד  -' חפרק      ו.     ג.

     ד     ט.     ו: רבי חנינא -' פרק ב

     ה     ט:     ז.     ג:

 רבי יהודה -' הפרק      ד.
           הדרן עלך מסכת

 8 עדויות 8

     ו

     ז     ז.     ד:

     ח     ז: כל המטמאין -' פרק ג

           רבי יהודה ב"ב - ו'פרק      ד:

               ח.     ה.

  לע"נ איש נעים הליכות ר' מרדכי זאב ז"ל בן יבדלחט"א ר' יצחק שליט"א 

 ניתן להשיג על כל מסכתות הש"ס 
 רץוכן על המשניות אצל נציגינו ברחבי הא

 וכמו"כ ניתן להשיג את הקבצים 
 בעמדות 'קול הלשון'

 

ולקבלה דרך הפקס למידע על הנציג הקרוב לביתך 
 450-8088648התקשר; 

וכן אפשר לשלוח בקשה למייל: 
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     יד. כהן משיח -פרק ג'      ו: הורו בית דין -פרק א' 

           הדרן עלך מסכת     ט: הורה כהן משיח -פרק ב'      ב.

 8 הוריות 8
     י.     ו:     ב:

     י:     ז.     ג.

 חזרה על פרקי המסכת     יא.     ז:     ג:

     א     יא:     ח.     ד.

     ב     יב.     ח:     ד:

     ג     יב:     ט.     ה.

          יג.     ט:     ה:

          יג:          ו.

 חזרה על פרקי המסכת העיד ר' יהודה -' זפרק      ה: שמאי אומר -פרק א' 

     א     ח:     ו.     ב.

     ב     ט. אלו דברים -' דפרק      ב:

     ג ריב"בהעיד  -' חפרק      ו.     ג.

     ד     ט.     ו: רבי חנינא -' פרק ב

     ה     ט:     ז.     ג:

 רבי יהודה -' הפרק      ד.
           הדרן עלך מסכת

 8 עדויות 8

     ו

     ז     ז.     ד:

     ח     ז: כל המטמאין -' פרק ג

           רבי יהודה ב"ב - ו'פרק      ד:

               ח.     ה.

     יד. כהן משיח -פרק ג'      ו: הורו בית דין -פרק א' 

           הדרן עלך מסכת     ט: הורה כהן משיח -פרק ב'      ב.

 8 הוריות 8
     י.     ו:     ב:

     י:     ז.     ג.

 חזרה על פרקי המסכת     יא.     ז:     ג:

     א     יא:     ח.     ד.

     ב     יב.     ח:     ד:

     ג     יב:     ט.     ה.

          יג.     ט:     ה:

          יג:          ו.

 חזרה על פרקי המסכת העיד ר' יהודה -' זפרק      ה: שמאי אומר -פרק א' 

     א     ח:     ו.     ב.

     ב     ט. אלו דברים -' דפרק      ב:

     ג ריב"בהעיד  -' חפרק      ו.     ג.

     ד     ט.     ו: רבי חנינא -' פרק ב

     ה     ט:     ז.     ג:

 רבי יהודה -' הפרק      ד.
           הדרן עלך מסכת

 8 עדויות 8

     ו

     ז     ז.     ד:

     ח     ז: כל המטמאין -' פרק ג

           רבי יהודה ב"ב - ו'פרק      ד:

               ח.     ה.

  לע"נ איש נעים הליכות ר' מרדכי זאב ז"ל בן יבדלחט"א ר' יצחק שליט"א 

 ניתן להשיג על כל מסכתות הש"ס 
 רץוכן על המשניות אצל נציגינו ברחבי הא

 וכמו"כ ניתן להשיג את הקבצים 
 בעמדות 'קול הלשון'

 

ולקבלה דרך הפקס למידע על הנציג הקרוב לביתך 
 450-8088648התקשר; 

וכן אפשר לשלוח בקשה למייל: 
 
 

8עדיות  -הוריות  8  
הוריות

עדויות



מפעל טבלאות חזרה
< דפי חזרה על ש"ס גמרא 

< דפי חזרה על ש"ס משניות

< חוברת 'טבלאות חזרה' על כל הש"ס

054-8468706

   153-4-653-1557

 tavlaotchazara@gmail.com

עמדות "קול הלשון" - מדור "ספרים"

לעלוי נשמת
ר' חיים בהר"ר חוני מאיר ז"ל

 
 
 
 
 

     קו:     פב.     נה:     כט: כל הזבחים -פרק א' 

     קז.     פב:     נו.     ל.     ב.

     קז:     פג.     נו:     ל:     ב:

     קח. המזבח מקדש -פרק ט'      נז.     לא.     ג.

     קח:     פג.     נז:     לא:     ג:

     קט.     פג: קדשי קדשים -פרק ו'  כל הפסולין -פרק ג'      ד.

     קט:     פד.     נח.     לא:     ד:

     קי.     פד:     נח:     לב.     ה.

     קי:     פה.     נט.     לב:     ה:

     קיא.     פה:     נט:     לג.     ו.

     קיא:     פו.     ס.     לג:     ו:

     קיב.     פו:     ס:     לד.     ז.

 פרת חטאת -פרק יד'      פז.     סא.     לד:     ז:
     קיב.     פז:     סא:     לה.     ח.

     קיב:     פח.     סב.     לה:     ח:

     קיג.     פח:     סב:     לו.     ט.

     קיג: כל התדיר -פרק י'      סג.     לו:     ט:

     קיד.     פט.     סג: בית שמאי -פרק ד'      י.

     קיד:     פט:     סד.     לו:     י:

     קטו.     צ.     סד:     לז.     יא.

     קטו:     צ:     סה.     לז:     יא:

     קטז.     צא.     סה:     לח.     יב.

     קטז:     צא:     סו.     לח:     יב:

     קיז.     צב. חטאת העוף -פרק ז'      לט.     יג.

     קיז: דם חטאת -פרק יא'      סו.     לט:     יג:

     קיח.     צב.     סו:     מ.     יד.

     קיח:     צב:     סז.     מ:     יד:

     קיט.     צג.     סז:     מא.     טו.

     קיט:     צג:     סח.     מא:     טו:

     קכ.     צד.     סח:     מב. ]תנינא[ כל הזבחים -פרק ב' 

     קכ:     צד:     סט.     מב:     טו:

הדרן עלך מסכת                צה.     סט:     מג.     טז.
 8 זבחים 8

     צה:     ע.     מג:     טז:

     צו.     ע:     מד.     יז.

 חזרה על פרקי המסכת     צו: ]בתרא[כל הזבחים  -פרק ח'      מד:     יז:
     א     צז.     ע:     מה.     יח.

     ב     צז:     עא.     מה:     יח:

     ג     צח.     עא:     מו.     יט.

     ד     צח:     עב.     מו:     יט:

     ה טבול יום -פרק יב'      עב:     מז.     כ.

     ו     צח:     עג. איזהו מקומן -פרק ה'      כ:

     ז     צט.     עג:     מז.     כא.

     ח     צט:     עד.     מז:     כא:

     ט     ק.     עד:     מח.     כב.

     י     ק:     עה.     מח:     כב:

     יא     קא.     עה:     מט.     כג.

     יב     קא:     עו.     מט:     כג:

     יג     קב.     עו:     נ.     כד.

     יד     קב:     עז.     נ:     כד:

          קג.     עז:     נא.     כה.

          קג:     עח.     נא:     כה:

          קד.     עח:     נב.     כו.

          קד:     עט.     נב:     כו:

          קה.     עט:     נג.     כז.

          קה:     פ.     נג:     כז:

          קו.     פ:     נד.     כח.

      השוחט והמעלה-פרק יג'      פא.     נד:     כח:

          קו.     פא:     נה.     כט.

 האשה החשובה מרת חנה ע"ה בתר' חזקיהו יוסף זצ"ל  לע"נ

  ס"הש מסכתות כל על להשיג ניתן
 הארץ ברחבי נציגינו אצל המשניות על וכן

  הקבצים את להשיג ניתן כ"וכמו
 'הלשון קול' בעמדות

 
 

  לביתך הקרוב הנציג על למידע
 054-8468706; התקשר הפקס דרך ולקבלה

: למייל בקשה לשלוח אפשר וכן
 
 
 
 

זבחים 8 זבחים 8



מפעל טבלאות חזרה
< דפי חזרה על ש"ס גמרא 

< דפי חזרה על ש"ס משניות

< חוברת 'טבלאות חזרה' על כל הש"ס

054-8468706

   153-4-653-1557

 tavlaotchazara@gmail.com

עמדות "קול הלשון" - מדור "ספרים"

לעלוי נשמת
ר' חיים בהר"ר חוני מאיר ז"ל

 
 
 
 
 

     צה:     עג:     נ:     כה: כל המנחות -פרק א' 
     צו.     עד.     נא.     .כו     ב.
     צו:     עד:     נא:     כו:     ב:
     צז.     עה.     נב.     .כז     ג.
     צז:     עה:     נב:     :כז     ג:
     צח.     עו. כל המנחות -פרק ה'      כח.     ד.

     צח:     עו:     נב:     כח:     ד:
     צט. התודה -פרק ח'      נג.     כט.     ה.

     צט:     עו:     נג:     כט:     ה:
     ק.     עז.     נד.     ל.     ו.
     ק:     עז:     נד:     ל:     ו:
 המנחות והנסכים -פרק יב'      עח.     נה.     לא.     ז.

     ק:     עח:     נה:     לא:     ז:
     קא.     עט.     נו.     לב.     ח.
     קא:     עט:     נו:     לב:     ח:
     קב.     פ.     נז.     .לג     ט.
     קב:     פ:     נז:     לג:     ט:
     קג.     פא.     נח.     לד.     י.
     קג:     פא:     נח:     לד:     י:

     קד.     פב.     נט.     לה.     יא.
     קד:     פב:     נט:     לה:     יא:
 הרי עלי עשרון -פרק יג'      פג.     ס.     לו.     יב.

     קד:     פג:     ס:     לו:     יב:
     קה. כל קרבנות -פרק ט'      סא.     לז.     יג.

     קה:     פג:     סא:     לז: קומץ קמא ה-פרק ב' 

     קו.     פד.     סב.     לח.     יג.
     קו:     פד:     סב: התכלת -פרק ד'      יג:
     קז.     פה.     סג.     לח.     יד.
     קז:     פה:     סג:     לח:     יד:
     קח.     פו. רבי ישמעאל -פרק ו'      לט.     טו.

     קח:     פו:     סג:     לט:     טו:
     קט.     פז.     סד.     מ.     טז.
     קט: שתי מדות -פרק י'      סד:     מ:     טז:
     קי.     פז.     סה.     מא.     יז.

 הדרן עלך מסכת     פז:     סה:     מא: הקומץ רבה -פרק ג' 
 8 מנחות 8

     פח.     סו.     מב.     יז.

     פח:     סו:     מב:     יז:

 חזרה על פרקי המסכת     פט.     סז.     מג.     יח.
     א     פט:     סז:     מג:     יח:
     ב     צ.     סח.     מד.     יט.
     ג     צ:     סח:     מד:     יט:
     ד     צא.     סט.     מה.     כ.
     ה     צא:     סט:     מה:     כ:

     ו     צב.     ע.     מו.     כא.
     ז     צב:     ע:     מו:     כא:
     ח     צג.     עא.     מז.     כב.
     ט     צג:     עא:     מז:     כב:
     י     צד.     עב.     מח.     כג.

     יא שתי הלחם -פרק יא'      עב:     מח:     כג:

     יב     צד. אלו מנחות -פרק ז'      מט.     כד.

     יג     צד:     עב:     מט:     כד:
          צה.     עג.     נ.     כה.

 האשה החשובה מרת חנה ע"ה בתר' חזקיהו יוסף זצ"ל  לע"נ

 ניתן להשיג על כל מסכתות הש"ס 
 וכן על המשניות אצל נציגינו ברחבי הארץ

 וכמו"כ ניתן להשיג את הקבצים 
 בעמדות 'קול הלשון'

 
 

 למידע על הנציג הקרוב לביתך 
 054-8468706ולקבלה דרך הפקס התקשר; 

וכן אפשר לשלוח בקשה למייל: 
 
 
 
 

 8 מנחות 8
מנחות



מפעל טבלאות חזרה
< דפי חזרה על ש"ס גמרא 

< דפי חזרה על ש"ס משניות

< חוברת 'טבלאות חזרה' על כל הש"ס

054-8468706

   153-4-653-1557

 tavlaotchazara@gmail.com

עמדות "קול הלשון" - מדור "ספרים"

לעלוי נשמת
ר' חיים בהר"ר חוני מאיר ז"ל

 
 
 
 
 

     קלא.     קה:     פא.     נה.     כח: הכל שוחטין -פרק א' 

     קלא:     קו.     פא:     נה:     כט.     ב.

     קלב.     קו:     פב.     נו.     כט:     ב:

     קלב:     קז.     פב:     נו:     ל.     ג.

     קלג.     קז:     פג.     נז.     ל:     ג:

     קלג:     קח.     פג:     נז:     לא.     ד.

     קלד.     קח: כיסוי הדם -פרק ו'      נח.     לא:     ד:

     קלד:     קט.     פג:     נח:     לב.     ה.

 ראשית הגז -פרק יא'      קט:     פד.     נט.     לב:     ה:
     קלה.     קי.     פד:     נט:     לג.     ו.

     קלה:     קי:     פה.     ס.     לג:     ו:

     קלו.     קיא.     פה:     ס:     לד.     ז.

     קלו:     קיא:     פו.     סא.     לד:     ז:

     קלז.     קיב.     פו:     סא:     לה.     ח.

     קלז:     קיב:     פז.     סב.     לה:     ח:

     קלח.     קיג.     פז:     סב:     לו.     ט.

     קלח:     קיג:     פח.     סג.     לו:     ט:

 שילוח הקן -פרק יב'      קיד.     פח:     סג:     לז.     י.
     קלח:     קיד:     פט.     סד.     לז:     י:

     קלט.     קטו.     פט:     סד:     לח.     יא.

     קלט:     קטו: גיד הנשה -פרק ז'      סה.     לח:     יא:

     קמ.     קטז.     פט:     סה:     לט.     יב.

     קמ:     קטז:     צ.     סו.     לט:     יב:

     קמא.     קיז.     צ:     סו:     מ.     יג.

     קמא:     קיז:     צא.     סז.     מ:     יג:

     קמב. העור והרוטב -פרק ט'      צא:     סז:     מא.     יד.

הדרן עלך מסכת                קיז:     צב. בהמה מקשה -פרק ד'      מא:     יד:
 8 חולין 8

     קיח.     צב:     סח.     מב.     טו.

     קיח:     צג.     סח: אלו טרפות -פרק ג'      טו:

 חזרה על פרקי המסכת     קיט.     צג:     סט.     מב.     טז.
     א     קיט:     צד.     סט:     מב:     טז:

     ב     קכ.     צד:     ע.     מג.     יז.

     ג     קכ:     צה.     ע:     מג:     יז:

     ד     קכא.     צה:     עא.     מד.     יח.

     ה     קכא:     צו.     עא:     מד:     יח:

     ו     קכב.     צו:     עב.     מה.     יט.

     ז     קכב:     צז.     עב:     מה:     יט:

     ח     קכג.     צז:     עג.     מו.     כ.

     ט     קכג:     צח.     עג:     מו:     כ:

     י     קכד.     צח:     עד.     מז.     כא.

     יא     קכד:     צט.     עד:     מז:     כא:

     יב     קכה.     צט:     עה.     מח.     כב.

          קכה:     ק.     עה:     מח:     כב:

          קכו.     ק:     עו.     מט.     כג.

          קכו:     קא.     עו:     מט:     כג:

          קכז.     קא:     עז.     נ.     כד.

          קכז:     קב.     עז:     נ:     כד:

          קכח.     קב:     עח.     נא.     כה.

          קכח:     קג. אותו ואת בנו -פרק ה'      נא:     כה:

          קכט.     קג:     עח.     נב.     כו.

          קכט: כל הבשר -פרק ח'      עח:     נב:     כו:

      הזרוע והלחיים -פרק י'      קג:     עט.     נג. השוחט -פרק ב' 

          קכט:     קד.     עט:     נג:     כו:

          קל.     קד:     פ.     נד.     כז.

          קל:     קה.     פ:     נד:     כז:

 ר' חזקיהו יוסף זצ"ל  האשה החשובה מרת חנה ע"ה בת לע"נ

 ניתן להשיג על כל מסכתות הש"ס 
 וכן על המשניות אצל נציגינו ברחבי הארץ

 וכמו"כ ניתן להשיג את הקבצים 
 בעמדות 'קול הלשון'

 
 

 למידע על הנציג הקרוב לביתך 
 054-8468706ולקבלה דרך הפקס התקשר; 

וכן אפשר לשלוח בקשה למייל: 
 
 
 
 

חולין 8 חולין 8



מפעל טבלאות חזרה
< דפי חזרה על ש"ס גמרא 

< דפי חזרה על ש"ס משניות

< חוברת 'טבלאות חזרה' על כל הש"ס

054-8468706

   153-4-653-1557

 tavlaotchazara@gmail.com

עמדות "קול הלשון" - מדור "ספרים"

לעלוי נשמת
ר' חיים בהר"ר חוני מאיר ז"ל

 
 
 
 
 

     נ.     לד:     יט. הלוקח -פרק א' 

     נ:     לה.     יט:     ב.

     נא.     לה: הלוקח בהמה -פרק ג'      ב:

     נא:     לו.     יט:     ג.

     נב.     לו:     כ.     ג:

     נב:     לז.     כ:     ד.

 מעשר בהמה -פרק ט'  מומין על אלו -פרק ו'      כא.     ד:
     נג.     לז.     כא:     ה.

     נג:     לז:     כב.     ה:

     נד.     לח.     כב:     ו.

     נד:     לח:     כג.     ו:

     נה.     לט.     כג:     ז.

     נה:     לט:     כד.     ז:

     נו.     מ.     כד:     ח.

     נו:     מ:     כה.     ח:

     נז.     מא.     כה:     ט.

     נז:     מא:     כו.     ט:

     נח.     מב.     כו:     י.

     נח:     מב: עד כמה -פרק ד'      י:

     נט.     מג.     כו:     יא.

     נט: מומין אלו  -פרק ז'      כז.     יא:

     ס.     מג.     כז:     יב.

     ס:     מג:     כח.     יב:

     סא.     מד.     כח:     יג.

הדרן עלך מסכת                מד:     כט. ]תניינא[ הלוקח -פרק ב' 

 8בכורות  8
     מה.     כט:     יג.

     מה:     ל.     יג:

 חזרה על פרקי המסכת     מו.     ל:     יד.
     א יש בכור  -פרק ח'      לא.     יד:

     ב     מו. כל פסולי -פרק ה'      טו.

     ג     מו:     לא.     טו:

     ד     מז.     לא:     טז.

     ה     מז:     לב.     טז:

     ו     מח.     לב:     יז.

     ז     מח:     לג.     יז:

     ח     מט.     לג:     יח.

     ט     מט:     לד.     יח:

 האשה החשובה מרת חנה ע"ה בתר' חזקיהו יוסף זצ"ל  לע"נ

  ס"הש מסכתות כל על להשיג ניתן
 הארץ ברחבי נציגינו אצל המשניות על וכן

  הקבצים את להשיג ניתן כ"וכמו
 'הלשון קול' בעמדות

 
 

  לביתך הקרוב הנציג על למידע
 054-8468706; התקשר הפקס דרך ולקבלה

: למייל בקשה לשלוח אפשר וכן
 
 
 
 

 8 בכורות 8

בכורות



מפעל טבלאות חזרה
< דפי חזרה על ש"ס גמרא 

< דפי חזרה על ש"ס משניות

< חוברת 'טבלאות חזרה' על כל הש"ס

054-8468706

   153-4-653-1557

 tavlaotchazara@gmail.com

עמדות "קול הלשון" - מדור "ספרים"

לעלוי נשמת
ר' חיים בהר"ר חוני מאיר ז"ל

 
 
 
 
 

 הדרן עלך מסכת     כג: יש בערכין -פרק ג'  הכל מעריכין -פרק א' 
 8 ערכין 8

     כד.     יג:     ב.
 אין מקדישין -פרק ז'      יד.     ב:
 חזרה על פרקי המסכת     כד.     יד:     ג.
     א     כד:     טו.     ג:
     ב     כה.     טו:     ד.
     ג     כה:     טז.     ד:
     ד     כו.     טז:     ה.
     ה     כו:     יז.     ה:
     ו     כז. השג יד -פרק ד'      ו.
     ז המקדיש שדהו -פרק ח'      יז.     ו:
     ח     כז.     יז:     ז.
     ט     כז:     יח.     ז:

          כח.     יח: אין נערכין -פרק ב' 
          כח:     יט.     ז:
          כט. האומר -פרק ה'      ח.
      המוכר שדהו -פרק ט'      יט.     ח:
          כט:     יט:     ט.
          ל.     כ.     ט:
          ל:     כ:     י.
          לא.     כא.     י:

          לא:     כא:     יא.
          לב. שום היתומים -פרק ו'      יא:
          לב:     כא:     יב.
          לג.     כב.     יב:
          לג:     כב:     יג.
          לד.     כג.     יג:

 ר' חזקיהו יוסף זצ"ל  האשה החשובה מרת חנה ע"ה בת לע"נ

  ס"הש מסכתות כל על להשיג ניתן
 הארץ ברחבי נציגינו אצל המשניות על וכן

  הקבצים את להשיג ניתן כ"וכמו
 'הלשון קול' בעמדות

 

   לביתך הקרוב הנציג על למידע
 054-8468706; התקשר הפקס דרך ולקבלה

: למייל בקשה לשלוח אפשר וכן
 

 8 ערכין 8

ערכין



מפעל טבלאות חזרה
< דפי חזרה על ש"ס גמרא 

< דפי חזרה על ש"ס משניות

< חוברת 'טבלאות חזרה' על כל הש"ס

054-8468706

   153-4-653-1557

 tavlaotchazara@gmail.com

עמדות "קול הלשון" - מדור "ספרים"

לעלוי נשמת
ר' חיים בהר"ר חוני מאיר ז"ל

 
 
 
 
 

שלושים ושש -פרק א'       כו:     יח:     י: 

     כז.     יט.     יא.     ב.

     כז:     יט:     יא:     ב:

     כח.     כ. אמרו לו -פרק ג'      ג.

     כח:     כ:     יא:     ג:

 דם שחיטה -פרק ה'      יב.     ד.
 הדרן עלך מסכת

  8 כריתות 8
     כ:     יב:     ד:

     כא.     יג.     ה.

 חזרה על פרקי המסכת     כא:     יג:     ה:

     א     כב.     יד.     ו.

     ב     כב:     יד:     ו:

     ג     כג.     טו.     ז.

     ד     כג:     טו:     ז:

     ה המביא אשם -פרק ו'      טז.     ח.

     ו     כג:     טז:     ח:

          כד.     יז. ד' מחוסרי כפרה -פרק ב' 

          כד: ספק אכל -פרק ד'      ח:

          כה.     יז.     ט.

          כה:     יז:     ט:

          כו.     יח.     י.

 האשה החשובה מרת חנה ע"ה בתר' חזקיהו יוסף זצ"ל  לע"נ

 ניתן להשיג על כל מסכתות הש"ס 
 וכן על המשניות אצל נציגינו ברחבי הארץ

 וכמו"כ ניתן להשיג את הקבצים 
 בעמדות 'קול הלשון'

 
 

 למידע על הנציג הקרוב לביתך 
 054-8468706ולקבלה דרך הפקס התקשר; 

וכן אפשר לשלוח בקשה למייל: 
 
 
 
 

 8 ריתותכ 8
כריתות



מפעל טבלאות חזרה
< דפי חזרה על ש"ס גמרא 

< דפי חזרה על ש"ס משניות

< חוברת 'טבלאות חזרה' על כל הש"ס

054-8468706

   153-4-653-1557

 tavlaotchazara@gmail.com

עמדות "קול הלשון" - מדור "ספרים"

לעלוי נשמת
ר' חיים בהר"ר חוני מאיר ז"ל

תמורה

 
 
 
 
 

     כ: קדשי מזבח -פרק ד'     ח: קדשי קדשים -פרק א' 

     כא.     טו.     ט.     ב.

     כא:     טו:     ט:     ב:

     כב.     טז.     י.     ג.

 הדרן עלך מסכת     טז:     י:     ג:

  8 תמורה 8
     יז. חטאת ולד  -פרק ג'      ד.

     יז:     י:     ד:

 חזרה על פרקי המסכת     יח.     יא.     ה.

     א הנהנה -פרק ה'      יא:     ה:

     ב     יח.     יב.     ו.

     ג     יח:     :יב     ו:

     ד     יט.     יג.     ז.

     ה     יט:     יג:     ז:

     ו     כ.     יד.     ח.

      השליח -פרק ו'      יד: חטאת העוף -ק ב' פר

          כ.          ח.

 האשה החשובה מרת חנה ע"ה בתר' חזקיהו יוסף זצ"ל  לע"נ

 ניתן להשיג על כל מסכתות הש"ס 
 וכן על המשניות אצל נציגינו ברחבי הארץ

 וכמו"כ ניתן להשיג את הקבצים 
 בעמדות 'קול הלשון'

 
 

 למידע על הנציג הקרוב לביתך 
 054-8468706ולקבלה דרך הפקס התקשר; 

וכן אפשר לשלוח בקשה למייל: 
 
 
 
 

 8מעילה  8



מפעל טבלאות חזרה
< דפי חזרה על ש"ס גמרא 

< דפי חזרה על ש"ס משניות

< חוברת 'טבלאות חזרה' על כל הש"ס

054-8468706

   153-4-653-1557

 tavlaotchazara@gmail.com

עמדות "קול הלשון" - מדור "ספרים"

לעלוי נשמת
ר' חיים בהר"ר חוני מאיר ז"ל

 
 
 
 
 

 הדרן עלך מסכת הנהנה -פרק ה'      יב:     ח. קדשי קדשים  -פרק א' 

 8 מעילה 8
     יח.     יג. חטאת העוף -פרק ב'      ב.

     יח:     יג:     ח.     ב:

 חזרה על פרקי המסכת     יט.     יד.     ח:     ג.

     א     יט:     יד:     ט.     ג:

     ב     כ. קדשי מזבח -פרק ד'     ט:     ד.

     ג השליח -פרק ו'      טו.     י.     ד:

     ד     כ.     טו:     י:     ה.

     ה     כ:     טז. חטאת ולד  -פרק ג'      ה:

     ו     כא.     טז:     י:     ו.

          כא:     יז.     יא.     ו:

          כב.     יז:     יא:     ז.

               יח.     יב.     ז:

 המסכתחזרה על פרקי      לג. כופתיןלא היו  - פרק ד' ראוהו אחיו -פרק ב'  בשלשה -פרק א' 

     א החלו עולין -פרק ו'      ל:     כח:     כה:

     ב     לג.     לא.     כט.     כו.

     ג בזמן שכה"ג - פרק ז'     לא:     כט:     כו:

     ד     לג:     לב.     ל.     כז.

 הדרן עלך מסכת     לב: אמר להם -פרק ג'      כז:

 8 תמיד 8

     ה

     ו אמר להם -פרק ה'      ל.     כח.

     ז     לב:     ל:     כח:

 האשה החשובה מרת חנה ע"ה בתר' חזקיהו יוסף זצ"ל  לע"נ

  ס"הש מסכתות כל על להשיג ניתן
 הארץ ברחבי נציגינו אצל המשניות על וכן

  הקבצים את להשיג ניתן כ"וכמו
 'הלשון קול' בעמדות

 
 

  לביתך הקרוב הנציג על למידע
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 הדרן עלך מסכת הנהנה -פרק ה'      יב:     ח. קדשי קדשים  -פרק א' 
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     יח.     יג. חטאת העוף -פרק ב'      ב.

     יח:     יג:     ח.     ב:

 חזרה על פרקי המסכת     יט.     יד.     ח:     ג.

     א     יט:     יד:     ט.     ג:

     ב     כ. קדשי מזבח -פרק ד'     ט:     ד.

     ג השליח -פרק ו'      טו.     י.     ד:

     ד     כ.     טו:     י:     ה.

     ה     כ:     טז. חטאת ולד  -פרק ג'      ה:

     ו     כא.     טז:     י:     ו.

          כא:     יז.     יא.     ו:

          כב.     יז:     יא:     ז.

               יח.     יב.     ז:

 המסכתחזרה על פרקי      לג. כופתיןלא היו  - פרק ד' ראוהו אחיו -פרק ב'  בשלשה -פרק א' 

     א החלו עולין -פרק ו'      ל:     כח:     כה:

     ב     לג.     לא.     כט.     כו.

     ג בזמן שכה"ג - פרק ז'     לא:     כט:     כו:

     ד     לג:     לב.     ל.     כז.

 הדרן עלך מסכת     לב: אמר להם -פרק ג'      כז:
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     ה

     ו אמר להם -פרק ה'      ל.     כח.

     ז     לב:     ל:     כח:

 האשה החשובה מרת חנה ע"ה בתר' חזקיהו יוסף זצ"ל  לע"נ

  ס"הש מסכתות כל על להשיג ניתן
 הארץ ברחבי נציגינו אצל המשניות על וכן
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מפעל טבלאות חזרה
< דפי חזרה על ש"ס גמרא 

< דפי חזרה על ש"ס משניות

< חוברת 'טבלאות חזרה' על כל הש"ס

054-8468706

   153-4-653-1557

 tavlaotchazara@gmail.com

עמדות "קול הלשון" - מדור "ספרים"

לעלוי נשמת
ר' חיים בהר"ר חוני מאיר ז"ל

 
 
 
 
 

 תינוקת -פרק י'      נ.     לד.     יח: שמאי -פרק א' 
     סה.     נ:     לד:     יט.     ב.

     סה:     נא.     לה.     יט:     ב:
     סו.     נא:     לה:     כ.     ג.

     סו:     נב.     לו.     כ:     ג:
     סז.     נב:     לו:     כא.     ד.

     סז:     נג.     לז. המפלת חתיכה-פרק ג'      ד:

     סח.     נג:     לז:     .כא     ה.
     סח:     נד.     לח.     כא:     ה:

     סט.     נד:     לח:     כב.     ו.

     סט: דם הנדה -פרק ז'      לט.     כב:     ו:

     ע.     נד:     לט:     כג.     ז.

     ע:     נה. יוצא דופן -פרק ה'      כג:     ז:

     עא.     נה:     מ.     כד.     ח.

     עא:     נו.     מ:     כד:     ח:
     עב.     נו:     מא.     כה.     ט.

     עב:     נז.     מא:     כה:     ט:

     עג. הרואה כתם -פרק ח'      מב.     כו.     י.

 הדרן עלך מסכת     נז:     מב:     כו:     י:
 8 נדה 8

     נח.     מג.     כז.     יא.

     נח:     מג:     כז:     יא:

 חזרה על פרקי המסכת     נט.     מד.     כח.     יב.

     א האשה -פרק ט'      מד:     כח:     יב:

     ב     נט:     מה.     כט. כל היד -פרק ב' 

     ג     ס.     מה:     כט:     יג.
     ד     ס:     מו.     ל.     יג:

     ה     סא.     מו:     ל:     יד.
     ו     סא:     מז.     לא.     יד:

     ז     סב.     מז:     לא:     .טו

     ח     סב:     מח. בנות כותים -פרק ד'      טו:

     ט     סג. בא סימן -פרק ו'      לא:     טז.

     י     סג:     מח.     לב.     טז:

          סד.     מח:     לב:     יז.

          סד:     מט.     לג.     יז:
               מט:     לג:     יח.

 ר' חזקיהו יוסף זצ"ל  האשה החשובה מרת חנה ע"ה בת לע"נ

  ס"הש מסכתות כל על להשיג ניתן
 הארץ ברחבי נציגינו אצל המשניות על וכן
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