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O * indica que esta sichá não está na ordem do livro.

*פקודי ב יא *ט׳-ט״ו תשרי ה׳תשפ"א סוכות
ברכה - שמח"ת א יד ט״ז-כ״ב תשרי ה׳תשפ"א )שמע"צ )ברכה
ברכה - שמח"ת ב יד ט״ז-כ״ב תשרי ה׳תשפ"א )שמע"צ )ברכה

בראשית א י כ״ג-כ״ט תשרי ה׳תשפ"א בראשית
בראשית ב י כ״ג-כ״ט תשרי ה׳תשפ"א בראשית
בראשית ג י כ״ג-כ״ט תשרי ה׳תשפ"א בראשית

נח א י ל׳ תשרי-ו' מרחשון ה׳תשפ"א נח
נח ב י ל׳ תשרי-ו' מרחשון ה׳תשפ"א נח
נח ג י ל׳ תשרי-ו' מרחשון ה׳תשפ"א נח

לך לך א י ז׳-יג מרחשון ה׳תשפ"א לך לך
לך לך ב י ז׳-יג מרחשון ה׳תשפ"א לך לך
וירא א י י״ד-כ׳ מרחשון ה׳תשפ"א וירא
וירא ב י י״ד-כ׳ מרחשון ה׳תשפ"א וירא

חיי שרה א י כ״א-כ״ז מרחשון ה׳תשפ"א חיי שרה
חיי שרה ב י כ״א-כ״ז מרחשון ה׳תשפ"א חיי שרה
תולדות א י כ״ח מרחשון-ה' כסלו ה׳תשפ"א תולדות
תולדות ב י כ״ח מרחשון-ה' כסלו ה׳תשפ"א תולדות
ויצא א י ו-י״ב כסלו ה׳תשפ"א ויצא
ויצא ב י ו-י״ב כסלו ה׳תשפ"א ויצא

וישלח-יט"כ י י״ג-י״ט כסלו ה׳תשפ"א וישלח
וישלח י י״ג-י״ט כסלו ה׳תשפ"א וישלח
וישב א י כ׳-כ״ו כסלו ה׳תשפ"א וישב
וישב ב י כ׳-כ״ו כסלו ה׳תשפ"א וישב
חנוכה י כ׳-כ״ו כסלו ה׳תשפ"א וישב
מקץ א י כ״ז כסלו-ד' טבת ה׳תשפ"א מקץ
מקץ ב י כ״ז כסלו-ד' טבת ה׳תשפ"א מקץ
ויגש א י ה׳ טבת-י״א טבת ה׳תשפ"א ויגש
ויגש ב י ה׳ טבת-י״א טבת ה׳תשפ"א ויגש
ויחי א י י״ב-ח״י טבת ה׳תשפ"א ויחי
ויחי ב י י״ב-ח״י טבת ה׳תשפ"א ויחי

שמות א יא י״ט-כ״ה טבת ה׳תשפ"א שמות
שמות ב יא י״ט-כ״ה טבת ה׳תשפ"א שמות
וארא א יא כ״ו טבת-ג' שבט ה׳תשפ"א וארא
וארא ב יא כ״ו טבת-ג' שבט ה׳תשפ"א וארא
בא א יא ד׳-י' שבט ה׳תשפ"א בא
בא ב יא ד׳-י' שבט ה׳תשפ"א בא
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בהעלותך א יג ט״ו-כ״א סיון ה׳תש"פ בהעלותך
בהעלותך ב יג ט״ו-כ״א סיון ה׳תש"פ בהעלותך

שלח א יג כ״ב-כ״ח סיון ה׳תש"פ שלח
שלח ב יג כ״ב-כ״ח סיון ה׳תש"פ שלח
קורח א יג כ״ט סיון-ה' תמוז ה׳תש"פ קורח
קורח ב יג כ״ט סיון-ה' תמוז ה׳תש"פ קורח
חוקת א יג כ״ט סיון-ה' תמוז ה׳תש"פ קורח
חוקת ב יג ו׳-י״ב תמוז ה׳תש"פ חוקת-בלק
בלק א יג ו׳-י״ב תמוז ה׳תש"פ חוקת-בלק
בלק ב יג ו׳-י״ב תמוז ה׳תש"פ חוקת-בלק

פינחס א יג י״ג-י״ט תמוז ה׳תש"פ פינחס
פינחס ב יג י״ג-י״ט תמוז ה׳תש"פ פינחס
מטות א יג י״ג-י״ט תמוז ה׳תש"פ פינחס
מטות ב יג כ׳-כ״ו תמוז ה׳תש"פ מטות-מסעי
מסעי א יג כ׳-כ״ו תמוז ה׳תש"פ מטות-מסעי
מסעי ב יג כ׳-כ״ו תמוז ה׳תש"פ מטות-מסעי
דברים א יד כ״ז תמוז-ד' מנ״א ה׳תש"פ דברים
דברים ב יד כ״ז תמוז-ד' מנ״א ה׳תש"פ דברים
ואתחנן א יד ה׳ מנ״א-י״א מנ״א ה׳תש"פ ואתחנן
ואתחנן ב יד ה׳ מנ״א-י״א מנ״א ה׳תש"פ ואתחנן

עקב - כ' מנ"א יד י״ב מנ״א-ח״י מנ״אה׳תש"פ עקב
עקב יד י״ב מנ״א-ח״י מנ״א ה׳תש"פ עקב

ראה א יד י״ט מנ״א-כה מנ״א ה׳תש"פ ראה
ראה ב יד י״ט מנ״א-כה מנ״א ה׳תש"פ ראה

שופטים א יד כ״ו מנ״א-ב' אלול ה׳תש"פ שופטים
שופטים ב יד כ״ו מנ״א-ב' אלול ה׳תש"פ שופטים
כי תצא א יד ג׳-ט' אלול ה׳תש"פ כי תצא
כי תצא ב יד ג׳-ט' אלול ה׳תש"פ כי תצא
כי תבוא א יד י׳-ט״ז אלול ה׳תש"פ כי תבוא
כי תבוא ב יד י׳-ט״ז אלול ה׳תש"פ כי תבוא
ניצבים א יד י״ז-כ״ג אלול ה׳תש"פ ניצבים- וילך
ניצבים ב יד י״ז-כ״ג אלול ה׳תש"פ ניצבים- וילך
ניצבים ג יד י״ז-כ״ג אלול ה׳תש"פ ניצבים- וילך

ראש השנה יד כ״ד אלול-א' תשרי ה׳תשפ"א ראש השנה
וילך א יד כ״ד אלול-א' תשרי ה׳תשפ"א ראש השנה

האזינו - ש"ת יד ב׳-ח' תשרי ה׳תשפ"א האזינו
האזינו יד ב׳-ח' תשרי ה׳תשפ"א האזינו
*וילך ב יד *ט׳-ט״ו תשרי ה׳תשפ"א סוכות

בשלח א יא ז׳-י״ג שבט ה׳תש"פ בשלח
בשלח ב יא ז׳-י״ג שבט ה׳תש"פ בשלח
יתרו א יא י״ד-כ׳ שבט ה׳תש"פ יתרו
יתרו ב יא י״ד-כ׳ שבט ה׳תש"פ יתרו

משפטים א יא כ״א-כ״ז שבט ה׳תש"פ משפטים
משפטים ב יא כ״א-כ״ז שבט ה׳תש"פ משפטים
תרומה א יא כ״ח שבט-ד' אדר ה׳תש"פ תרומה
תרומה ב יא כ״ח שבט-ד' אדר ה׳תש"פ תרומה
תצוה א יא ה׳-י״א אדר ה׳תש"פ תצוה
תצוה ב יא ה׳-י״א אדר ה׳תש"פ תצוה

כי תשא א יא י״ב-ח״י אדר ה׳תש"פ כי תשא
כי תשא ב יא י״ב-ח״י אדר ה׳תש"פ כי תשא
ויקהל א יא י״ט-כ״ה אדר ה׳תש"פ ויקהל-פקודי
ויקהל ב יא י״ט-כ״ה אדר ה׳תש"פ ויקהל-פקודי
פקודי א יא י״ט-כ״ה אדר ה׳תש"פ ויקהל-פקודי
ויקרא א יב כ״ו אדר-ג' ניסן ה׳תש"פ ויקרא
ויקרא ב יב כ״ו אדר-ג' ניסן ה׳תש"פ ויקרא

צו יב ד׳-י' ניסן ה׳תש"פ צו
שבת הגדול יב ד׳-י' ניסן ה׳תש"פ צו
חג הפסח יב *י״א-י״ז ניסן ה׳תש"פ חוה"מ פסח
*פקודי ג יא *י״א-י״ז ניסן ה׳תש"פ חוה"מ פסח
שמיני א יב ח״י-כ״ד ניסן ה׳תש"פ שמיני
שמיני ב יב ח״י-כ״ד ניסן ה׳תש"פ שמיני
תזריע א יב כ״ה ניסן-א' אייר ה׳תש"פ תזריע- מצורע
תזריע ב יב כ״ה ניסן - א' אייר ה׳תש"פ תזריע- מצורע
מצורע יב כ״ה ניסן - א' אייר ה׳תש"פ תזריע- מצורע
אחרי יב ב׳-ח' אייר ה׳תש"פ אחרי - קדושים

קדושים יב ב׳-ח' אייר ה׳תש"פ אחרי - קדושים
אמור א יב ט׳-טו אייר ה׳תש"פ אמור
אמור ב יב ט׳-טו אייר ה׳תש"פ אמור
בהר א יב ט״ז-כ״ב אייר ה׳תש"פ בהר- בחוקותי

בחוקותי א יב ט״ז-כ״ב אייר ה׳תש"פ בהר- בחוקותי
במדבר א יג כ״ג-כ״ט אייר ה׳תש"פ במדבר
במדבר ב יג כ״ג-כ״ט אייר ה׳תש"פ במדבר
*בהר ב יב א׳-ז' סיון ה׳תש"פ שבועות

*בחוקותי ב יב א׳-ז' סיון ה׳תש"פ שבועות
נשא א יג ח׳-י״ד סיון ה׳תש"פ נשא
נשא ב יג ח׳-י״ד סיון ה׳תש"פ נשא


