
 

   

   

Su Mo Tu We Th Fr Sa

ד' אב             1 ה' אב            2 ו' אב             3 ז' אב             4 ח' אב            5 ט' אב            6

דברים-חזון

י' אב             7 י"א אב          8 י"ב אב           9 י"ג אב          10 י"ד אב          11 ט"ו אב         12 ט"ז אב         13

Fast

Tisha B'Av ואתחנן-נחמו

י"ז אב          14 י"ח אב         15 י"ט אב         16 כ' אב           17 כ"א אב        18 כ"ב אב         19 כ"ג אב         20

עקב

כ"ד אב        21 כ"ה אב        22 כ"ו אב         23 כ"ז אב         24 כ"ח אב        25 כ"ט אב        26 ל'  אב          27

ראה

ר"ח אלול

א' אלול        28 ב' אלול        29 ג' אלול         30 ד' אלול        31

Group Flight First Day Tiyul

ר"ח אלול Chesed

August   אב-אלול

Su Mo Tu We Th Fr Sa

ה' אלול        1 ו' אלול         2 ז' אלול         3

שבת מדרשה

שופטים

ח' אלול         4 ט' אלול         5 י' אלול          6 י"א אלול        7 י"ב אלול        8 י"ג אלול        9 י"ד אלול        10

Chesed כי תצא

ט"ו אלול      11 ט"ז אלול      12 י"ז אלול       13 י"ח אלול       14 י"ט אלול       15 כ' אלול        16 כ"א אלול      17

Shabbat Ramim

עיר דוד כי תבוא

סליחות

כ"ב אלול      18 כ"ג אלול      19 כ"ד אלול     20 כ"ה אלול     21 כ"ו אלול      22 כ"ז אלול      23 כ"ח אלול    24

שבת אם בית

Chesed

סליחות סליחות סליחות סליחות סליחות נצבים

כ"ט אלול     25 א' תשרי      26 ב' תשרי     27 ג' תשרי      28 ד' תשרי      29 ה' תשרי      30

צום גדליה

ערב

ראש השנה ראש השנה ראש השנה סליחות סליחות

September   אלול-תשרי

Su Mo Tu We Th Fr Sa

ו' תשרי         1

וילך-שובה

ז' תשרי        2 ח' תשרי        3 ט' תשרי        4 י' תשרי        5 י"א תשרי       6 י"ב תשרי       7 י"ג תשרי       8

סליחות סליחות ערב יו"כ יום כיפור האזינו

י"ד תשרי       9 ט"ו תשרי     10 ט"ז תשרי     11 י"ז תשרי      12 י"ח תשרי     13 י"ט תשרי     14 כ' תשרי      15

יו"ט שני שבת חוה"מ

ערב סוכות סוכות סוכות סוכות סוכות סוכות סוכות

כ"א תשרי     16 כ"ב תשרי     17 כ"ג תשרי      18 כ"ד תשרי     19 כ"ה תשרי    20 כ"ו תשרי     21 כ"ז תשרי    22

הושענא רבה שמחת תורה יו"ט שני בראשית
כ"ח תשרי    23 כ"ט תשרי    24 ל' תשרי      25 א' חשון       26 ב' חשון       27 ג' חשון       28 ד' חשון       29

Poland/Masa Poland/Masa Poland/Masa Poland/Masa Poland/Masa Poland/Masa Poland/Masa

ר"ח חשון ר"ח חשון נח

ה' חשון       30 ו' חשון        31

Poland/Masa Poland/Masa

October   תשרי-חשון

Su Mo Tu We Th Fr Sa

ז' חשון         1 ח' חשון         2 ט' חשון          3 י' חשון           4 י"א חשון        5

Chesed לך לך

י"ב חשון        6 י"ג חשון        7 י"ד חשון        8 ט"ו חשון        9 ט"ז חשון      10 י"ז חשון       11 י"ח חשון      12

שבת מדרשה

Darkaynu

Chesed וירא

י"ט חשון      13 כ' חשון         14 כ"א חשון      15 כ"ב חשון      16 כ"ג חשון      17 כ"ד חשון      18 כ"ה חשון     19

חברון Chesed חיי שרה

כ"ו חשון      20 כ"ז חשון      21 כ"ח חשון     22 כ"ט חשון     23 ל' חשון        24 א' כסלו        25 ב' כסלו        26

Chesed ר"ח כסלו ר"ח כסלו תולדות

ג' כסלו        27 ד' כסלו        28 ה' כסלו        29 ו' כסלו         30

Chesed

November   חשון-כסלו

Su Mo Tu We Th Fr Sa

ז' כסלו          1 ח' כסלו         2 ט' כסלו         3

מצפה רמון

ויצא

י' כסלו          4 י"א כסלו         5 י"ב כסלו        6 י"ג כסלו         7 י"ד כסלו         8 ט"ו כסלו        9 ט"ז כסלו       10

טיול דרום

Chesed וישלח

י"ז כסלו        11 י"ח כסלו       12 י"ט כסלו      13 כ' כסלו        14 כ"א כסלו      15 כ"ב כסלו       16 כ"ג כסלו       17

Chesed וישב

כ"ד כסלו       18 כ"ה כסלו      19 כ"ו כסלו       20 כ"ז כסלו      21 כ"ח כסלו     22 כ"ט כסלו     23 ל' כסלו        24

ר"ח טבת

Chesed מקץ

נר ראשון חנוכה חנוכה חנוכה חנוכה חנוכה חנוכה

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

Chanukah Break עין גדי שבת מדרשה

ר"ח טבת

חנוכה זאת חנוכה Chesed ויגש

December   כסלו-טבת

Chanukah

Break

Su Mo Tu We Th Fr Sa

ח' טבת         1 ט' טבת         2 י' טבת          3 י"א טבת        4 י"ב טבת        5 י"ג טבת         6 י"ד טבת        7

Old City עשרה בטבת

Chesed ויחי

ט"ו טבת        8 ט"ז טבת        9 י"ז טבת        10 י"ח טבת       11 י"ט טבת       12 כ' טבת        13 כ"א טבת      14

שבת אירוח

Chesed שמות

כ"ב טבת      15 כ"ג טבת      16 כ"ד טבת      17 כ"ה טבת      18 כ"ו טבת       19 כ"ז טבת      20 כ"ח טבת     21

Eilat Eilat Eilat

וארא

כ"ט טבת     22 א' שבט       23 ב' שבט        24 ג' שבט        25 ד' שבט        26 ה' שבט        27 ו' שבט         28

ר"ח שבט Chesed בא בא

ז' שבט        29 ח' שבט        30 ט' שבט        31

Chesed

January   טבת-שבט

Welcome

Southern

Hemisphere



   

   

 

 

 

 

Su Mo Tu We Th Fr Sa

י' שבט           1 י"א שבט        2 י"ב שבט         3 י"ג שבט         4

בשלח

י"ד שבט        5 ט"ו בשבט      6 ט"ז שבט       7 י"ז שבט        8 י"ח שבט        9 י"ט שבט       10 כ' שבט        11

ט"ו בשבט Chesed יתרו

כ"א שבט      12 כ"ב שבט      13 כ"ג שבט       14 כ"ד שבט      15 כ"ה שבט      16 כ"ו שבט       17 כ"ז שבט       18

שילה Shabbat Ramim

Chesed

כ"ח שבט     19 כ"ט שבט      20 ל' שבט        21 א' אדר        22 ב' אדר        23 ג' אדר         24 ד' אדר        25

ר"ח אדר ר"ח אדר

Chesed תרומה

ה' אדר        26 ו' אדר         27 ז' אדר        28

Chesed

February   שבט-אדר

כוכב השחר

משפטים-

שקלים

Su Mo Tu We Th Fr Sa

ח' אדר          1 ט' אדר          2 י' אדר           3 י"א אדר        4

שדמות מחולה

תצוה-זכור

י"ב אדר        5 י"ג אדר         6 י"ד אדר        7 ט"ו אדר        8 ט"ז אדר        9 י"ז אדר         10 י"ח אדר       11

Borders Tiyul תענית אסתר

פורים שושן פורים

י"ט אדר       12 כ' אדר         13 כ"א אדר       14 כ"ב אדר       15 כ"ג אדר       16 כ"ד אדר      17 כ"ה אדר      18

Marathon

Chesed

כ"ו אדר        19 כ"ז אדר       20 כ"ח אדר     21 כ"ט אדר      22 א' ניסן        23 ב' ניסן         24 ג' ניסן        25

צפת צפת

Chesed ר"ח ניסן ויקרא

ד' ניסן        26 ה' ניסן        27 ו' ניסן         28 ז' ניסן        29 ח' ניסן        30 ט' ניסן        31

March   אדר-ניסן

כי תשא-פרה

ויקהל-פקודי

החודש

Pesach Break

Begins

Su Mo Tu We Th Fr Sa

י' ניסן           1

י"א ניסן         2 י"ב ניסן         3 י"ג ניסן          4 י"ד ניסן         5 ט"ו ניסן         6 ט"ז ניסן         7 י"ז ניסן          8

ערב פסח פסח יו"ט שני שבת חוה"מ

י"ח ניסן         9 י"ט ניסן       10 כ' ניסן         11 כ"א ניסן       12 כ"ב ניסן        13 כ"ג ניסן        14 כ"ד ניסן       15

שביעי של פסח יו"ט שני שמיני

כ"ה ניסן       16 כ"ו ניסן        17 כ"ז ניסן       18 כ"ח ניסן       19 כ"ט ניסן      20 ל' ניסן       21 א' אייר      22

שבת במדרשה

יום השואה  ר"ח אייר

הר הרצל ר"ח אייר  תזריע-מצורע

ב' אייר        23 ג' אייר        24 ד' אייר       25 ה' אייר       26 ו' אייר        27 ז' אייר        28 ח' אייר       29

ט' אייר       30

יום הזכרון יום העצמאות

צו

שבת הגדול

Classes

Resume

אחרי מות-

קדושים

April   ניסן-אייר

Su Mo Tu We Th Fr Sa

י' אייר           1 י"א אייר        2 י"ב אייר        3 י"ג אייר         4 י"ד אייר        5 ט"ו אייר        6

Chesed אמור

ט"ז אייר        7 י"ז אייר        8 י"ט אייר       10 י"ח אייר       9 כ' אייר         11 כ"א אייר      12 כ"ב אייר      13

ל"ג בעומר

Chesed בהר-בחוקותי

כ"ג אייר       14 כ"ד אייר        15 כ"ה אייר       16 כ"ו אייר        17 כ"ז אייר       18 כ"ח אייר      19 כ"ט אייר      20

Chesed יום ירושלים במדבר

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

שבת במדרשה

יו"ט שני

ר"ח סיון Chesed ערב שבועות שבועות נשא

ח' סיון         28 ט' סיון         29 י' סיון          30 י"א סיון       31

Chesed

May   אייר-סיון

טיול סוף שנה

Su Mo Tu We Th Fr Sa

י"ב סיון          1 י"ג סיון          2 י"ד סיון         3

כפר עציון

בהעלותך 

ט"ו סיון          4 ט"ז סיון          5 י"ז סיון          6 י"ח סיון          7 י"ט סיון         8 כ' סיון            9 כ"א סיון        10

Banquet Farewell

שלח

כ"ב סיון        11 כ"ג סיון        12 כ"ד סיון        13 כ"ה סיון        14 כ"ו סיון         15 כ"ז סיון         16 כ"ח סיון       17

Dorms Close

קרח

כ"ט סיון        18 ל' סיון          19 א' תמוז       20 ב' תמוז       21 ג' תמוז        22 ד' תמוז       23 ה' תמוז       24

ר"ח תמוז ר"ח תמוז חקת

ו' תמוז       25 ז' תמוז        26 ח' תמוז       27 ט' תמוז       28 י' תמוז        29 י"א תמוז       30

June   סיון-תמוז

Su Mo Tu We Th Fr Sa

י"ב תמוז        1

בלק

י"ג תמוז       2 י"ד תמוז        3 ט"ו תמוז        4 ט"ז תמוז       5 י"ז תמוז        6 י"ח תמוז        7 י"ט תמוז        8

פנחס

כ' תמוז         9 כ"א תמוז      10 כ"ב תמוז      11 כ"ג תמוז      12 כ"ד תמוז      13 כ"ה תמוז     14 כ"ו תמוז      15

מטות-מסעי

כ"ז תמוז      16 כ"ח תמוז      17 כ"ט תמוז      18 א' אב           19 ב' אב          20 ג' אב          21 ד' אב          22

ר"ח אב דברים-חזון

ה' אב         23 ו' אב          24 ז' אב          25 ח' אב         26 ט' אב         27 י' אב           28 י"א אב        29

י"ב אב        30 י"ג אב        31

Tisha B'Av ואתחנן- נחמו

July   תמוז-אב

Optional Shabbat 

with Israelis Shabbat/ChagShiurim Tiyul Chesed
Day Off/

Vacation

Programmed 

Shabbat/Chag


