
FOR MORE INFORMATION, CONTACT DIRSHU  
AT 888-5-DIRSHU / INFO@DIRSHUNJ.ORG

BALTIMORE
Agudath Israel of Greenspring
6107 Greenspring Ave (Downstairs in the social hall)

BOCA RATON
Boca Raton Synagogue
7900 Montoya Circle N.

BORO PARK
Kollel Tiferes Yaakov Yosef D’Spinka
1466 56th St.

CARTERET
Please call 732-674-0840

CHICAGO
Chicago Center for Torah and Chesed 
3135 W. Devon Ave 
773-761-4005

CINCINNATI
Please call 513-884-6482

CLEVELAND
 CLEVELAND HEIGHTS 
Mosdos Derech Hatorah
1700 S. Taylor Rd.

WICKLIFFE
Please call 440-278-1121

DENVER
Aish Denver
Call 732-995-5814

DETROIT
Bais Haknesses Hagra
14561 Lincoln Dr.

FIVE TOWNS
Yeshiva Sh’or Yoshuv
1 Cedar Lawn Ave. (In upstairs Bais Medrash)

Yeshiva Gedola of Five Towns
218 Moshar Ave

FLATBUSH
Mirrer Yeshiva H.S.
1795 Ocean Parkway

Kollel B’nei Torah
2925 Ave. K (Corner of K & Nostrand)

HOUSTON
Young Israel of Houston 
7823 Ludington

KIAMESHE LAKE
169 Barnes Blvd

LAKEWOOD
Yeshiva Ketana  
120 2nd St (Upstairs)

LONG BRANCH
Sephardic Torah Center
213 Lenox Ave.
Please call or text 848-218-1494 

LOS ANGELES 6:20
Kollel Yechiel Yehuda 
444 North La Brea Ave

MANHATTAN – WEST SIDE
Please call 212-787-7772

MIAMI BEACH
Miami Beach Community Kollel
Please call 305-532-8991

MILWAUKEE
Please call 414-447-7999

MONROE
3 Buchanan Unit 101

MONSEY
Yeshiva Bais Dovid  
20 West Maple Ave

MONTREAL
Meor Hagolah • 2800 Bates Rd

NEW SQUARE
Bais Hamedrash Hagadol • Truman Ave

PASSAIC
Tiferes I srael • 180 Passaic Ave (downstairs) 

845-499-9631

PITTSBURGH
Please call 732-668-4641

PROVIDENCE
Please call 908-910-5733

QUEENS
Ohr Hachaim • 141-61 71st Ave.

KIRYAS TOSH
Kollel Tosh • #2 Beth Halevy

ROCHESTER
Please call 718-530-4543

SCRANTON
Machzikei Hadas 
600 Monroe Avenue

SKOKIE 6:00
Bais Medrash L’ Torah
7135 N. Carpenter Rd.

SOUTH FALLSBURG
Yeshiva Gedolah of South Fallsburg
84 Laurel Park Rd (Mesivta Bais Medrash)

ST. LOUIS
314-721-7951

STATEN ISLAND
YSI Campus 
Please call 917-538-7285

TORONTO
Please call 416-222-3010 x236

UNION CITY 7:45
Mesivta Sanz • 3400 New York Ave.

WATERBURY
Please call 203-233-3228

WILLIAMSBURG
Bnos Yaakov D’ Vishnitz
12 Franklin Ave (Dining Room)
*Chazara Chadshi test will be in  
Bais Medrash Shefa Chaim Sanz • 20 Harrison

ALL TESTS ARE AT 7:00 PM UNLESS OTHERWISE INDICATED.

Bi-annual Kinyan Halacha tests are only administered in:
Baltimore 
Boro Park 
Chicago 
Cleveland

Fallsburg 
Lakewood 
Monroe 
Monsey 

Montreal
Passaic 
Skokie

Baltimore 
Boro Park 
Chicago 
Cleveland 
Detroit 
Fallsburg 
Five Towns 
Lakewood 
Monroe
Monsey 

Montreal 
New Square 
Pittsburgh 
Queens 
Skokie 
Staten Island 
Toronto 
Union City
Williamsburg

120-Blatt tests are  
only administered in:

Bi-annual Kinyan Shas tests are only administered in: 
Baltimore 
Boro Park 
Carteret 
Chicago 
Cleveland 

Detroit 
Fallsburg 
Five Towns 
Lakewood 
Manhattan 

Montreal 
Monroe 
Monsey 
New Square 
Queens 

Skokie 
Toronto 
Union City  
Williamsburg

Toronto
Tosh 
Williamsburg

DIRSHU TESTING SITES



קנין חכמהמס’דף היומי בהלכהמס’קנין משניותקנין תורהמס’תאריך

יום א' כ"ח תשרי
Sunday, October 7

מנחות כב. - נא:75
מקוואות ד, ד-ה ה, א-ו ו, 

א-י
43

מ"ב: סימן שכ"א סעיף ט"ו עד סימן שכ"ו סעיף ו'
מוסר: זכור למרים פרק ד' עד פרק י"ח

מסכם 7: סימן ש"ב סעיף ב' עד סימן שכ"א סעיף ט"ו
20

מסילת ישרים פרק י"ט "והנה 
גמילות חסדים" עד פרק כ"ב

יום א' כ"ח תשרי
Sunday, October 7

קנין הלכה 3

יום ב' כ"ט תשרי
Monday, October 8

קנין ש"ס 12

יום א' כ"ו חשון
Sunday, November 4

מנחות נב. - פא:76
מקוואות ו, יא ז, א-ז ח, 

א-ה ט, א-ה
44

מ"ב: סימן שכ"ו סעיף ו' עד סימן של"א
מוסר: זכור למרים פרק י"ח עד סוף. שפת תמים עד 

פרק ה'
מסילת ישרים פרק כ"ב עד סוף.21

יום א' ג' כסלו
Sunday, November 11

מסכם 19
זבחים פא. - מנחות 

פא:

יום ה' כ"א כסלו
Thursday, November 29

77
מנחות פב. - חולין 

ב:
מקוואות ט, ו-ז י, א-ח. נדה 

א, א-ז ב, א
45

מ"ב: סימן של"א עד סימן של"ז סעיף ג'
מוסר: שפת תמים פרק ה' עד סוף. חובת השמירה 

עד פרק ז'
22

חובת הלבבות שער הבחינה 
פתיחה עד פרק ה' "ואחר כן ישיב 

אל ליבו"

יום ב' א' שבט
Monday, January 7

46נדה ב, ב-ז ג, א-ז ד, א-החולין ג. - לב:78
מ"ב: סימן של"ז סעיף ג' עד סימן שמ"ה (סוף חלק ג') 

מוסר: חובת השמירה פרק ז' עד סוף. דבר בעיתו
שער התחזקות עד פרק א' "והנה ידוע מה"

23

חובת הלבבות שער הבחינה פרק 
ה' "ואחר כן ישיב אל ליבו" עד 
שער עבודת האלוקים פתיחה 

"וכאשר נעמוד"

יום א' כ"ח שבט
Sunday, February 3

47נדה ד, ו-ז ה, א-ט ו, א-זחולין לג. - סב:79
מ"ב: סימן שמ"ה עד סימן שנ"ד

מוסר: דבר בעיתו שער התחזקות פרק א' "והנה 
ידוע מה" עד פרק ח' "והעיקר שצריך"

24
חובת הלבבות שער עבודת 

האלוקים פתיחה "וכאשר נעמוד" 
עד פרק ד' "והראיה על ברור"

יום א' כ"ו אדר א
Sunday, March 3

חולין סג. - פט:80
נדה ו, ח-יד ז, א-ה ח, א-ד 

ט, א-ב
48

מ"ב: סימן שנ"ד עד סימן שס"א
מוסר: דבר בעיתו שער התחזקות פרק ח' "והעיקר 

שצריך" עד שער בית ישראל פרק א'
25

חובת הלבבות שער עבודת 
האלוקים פרק ד' "והראיה על 

ברור" עד פרק ו' "אמרה הנפש כבר 
הבינותי מה שזכרת"

יום א' ג' אדר ב'
Sunday, March 10

מסכם 20
מנחות פב. - חולין 

פט:

יום א' כ"ד אדר ב'
Sunday, March 31

חולין צ. - קכב:81
נדה ט, ג-יא י, א-ח 

מכשירין א, א
49

מ"ב: סימן שס"א עד סימן שס"ד
מוסר: דבר בעיתו שער בית ישראל פרק א' עד סוף

26
חובת הלבבות שער עבודת 

האלוקים פרק ו' "אמרה הנפש כבר 
הבינותי מה שזכרת" עד פרק י'

יום א' ל' ניסן
Sunday, May 5

82
חולין קכג. - בכורות 

יא:
מכשירין א, ב-ו ב, א-יא ג, 

א-ב
50

מ"ב: סימן שס"ד עד סימן ש"ע סעיף ו'
מוסר: חפץ חיים עד הלכות לשון הרע כלל ג'

מסכם 8:  סימן שכ"א סעיף ט"ו עד סימן שס"א
27

חובת הלבבות שער עבודת 
האלוקים פרק י' עד שער הבטחון 
פרק ג' "והעלה אשר בעבורה חייב 

הבורא"

יום א' כ"ח אייר
Sunday, June 2

בכורות יב. - מא:83
מכשירין ג, ג-ח ד, א-י ה, 

א-ב
51

מ"ב: סימן ש"ע סעיף ו' עד סימן ש"פ
מוסר: חפץ חיים הלכות לשה"ר כלל ג' עד כלל ח' 

אות ה'
28

חובת הלבבות שער הבטחון פרק ג' 
"והעלה אשר בעבורה חייב הבורא" 

עד פרק ד' "אבל עניני אויביו"

יום א' כ"ז סיון
Sunday, June 30

84
בכורות מב. - ערכין 

יא:
מכשירין ה, ג-יא ו, א-ח 

זבים א,א
52

מ"ב: סימן ש"פ עד סימן ש"צ
מוסר: חפץ חיים הלכות לשה"ר כלל ח' אות ה' עד 

הלכות רכילות כלל ה' אות ה'
29

חובת הלבבות שער הבטחון פרק 
ד' "אבל עניני אויביו" עד פרק ז'

יום א' ד' תמוז
Sunday, July 7

חולין צ. - ערכין יא:מסכם 21

יום א' ג' אב
Sunday, August 4

85
ערכין יב. - תמורה 

ח:
זבים א, ב- ו ב, א-ד ג, א-ג 

ד , א-ו
53

מ"ב: סימן ש"צ עד סימן ת"ג
מוסר: חפץ חיים הלכות רכילות כלל ה' אות ה' עד 

סוף. שמירת הלשון עד אמצע הקדמה "וכל זה"
30

חובת הלבבות שער הבטחון פרק ז' 
עד שער יחוד המעשה פרק ה' 

"וכאשר יתייאש היצר... מצד אהבת 
השבח"

יום א' א' אלול
Sunday, September 1

86
תמורה ט. - כריתות 

ה:
זבים ד, ז ה, א-יב טבול יום 

א, א-ה
54

מ"ב: סימן ת"ג עד סימן תט"ו
מוסר: שמירת הלשון חלק א' אמצע הקדמה "וכל 

זה" עד שער הזכירה פרק ח' "עוד מצינו"
31

חובת הלבבות שער יחוד המעשה 
פרק ה' "וכאשר יתייאש היצר... 

מצד אהבת השבח" עד שער 
הכניעה

יום ח' כ"ו אלול
Thursday, September 26

87
כריתות ו. - מעילה 

ח:
טבול יום ב, א-ח ג, א-ו ד, 

א-ד
55

מ"ב: סימן תט"ו עד סימן תכ"ט )סוף חלק ד'(
מוסר: שמירת הלשון חלק א' שער הזכירה פרק ח' 

"עוד מצינו" עד פרק ט"ז "ולפלא גדול"
32

חובת הלבבות שער הכניעה פתיחה 
עד פרק ח'

יום א' כ"ח תשרי 
Sunday, October 27

מעילה ט. - נדה ב:88
טבול יום ד, ה-ז ידים א, 
א-ה ב, א-ד ג, א-ה ד,א

56

מ"ב: סימן תכ"ט עד סימן תמ"א
מוסר: שמירת הלשון חלק א' שער הזכירה פרק ט"ז 

"ולפלא גדול" עד שער התבונה פרק ז'
מסכם 9: סימן שס"א עד סימן תט"ו

33
חובת הלבבות שער הכניעה פרק 

ח' עד שער התשובה פרק ו'

יום א' ה' חשון
Sunday, November 3

ערכין יב. - נדה ב:מסכם 22

נדה ג. - לח:89
ידים ד, ב-ח עוקצין א, א-ו 

ב, א-ה
5734

5835עוקצין ב, ו-י ג, א-יבנדה לט. - עג:90

לוח מבחני דרשו תשע”ט )ותחילת תש”פ(
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