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  סדרה  שבת/מועדתאריך  תורה  1הפטרה 
 ז:ח – מיכה ו:ט

 
  ג:יז  –ויקרא א:א 

 דם לא תאכלו -משה...וכל-ויקרא אל
  חשון  ג'ש''ק 

  א אוקטובר למניינם  9
 כ -איח: זקאליח
 

  ו:יא  –ויקרא ד:א 
 יגע בהם יקדש -וידבר ה'...אשר

  חשון י'ש''ק 
  ב אוקטובר למניינם  16

 יב -אמלאכי ג: 
 

  ז:לח  –ויקרא ו:יב 
 ה'...במדבר סיני וידבר 

  י''ז חשוןש''ק 
  ג אוקטובר למניינם  23

  ט:כד  –ויקרא ח:א  לה -זב:כ 'אל ואשמ
 פניהם -וידבר ה'...ויפלו על

  כ''ד חשון ש''ק 
  ד אוקטובר למניינם  30

  טו-במדבר כח:א  אין מפטירים בנביא 
  ובראשי חדשיכם...ונסכו 

  כסלו ר''ח 
  למניינם  נובמבר  5

 ראש חודש 
  כסלו 

 לא - טומד: זקאליח
 

  כ -ויקרא י:א
 אהרן...וייטב בעיניו  -ויקחו בני

  ב' כסלוש''ק 
  ה למניינם  נובמבר  6

  מז-ויקרא יא:א ד כ- יבמ: עיהיש
 ובין החיה אשר לא תאכל וידבר ה'...

  ט' כסלו ש''ק 
  ו למניינם   נובמבר  13

 יא -הסו: עיהיש
 

  יג:כח  –ויקרא יב:א 
 וידבר ה'...כי צרבת המכוה הוא 

  ט''ז כסלו ש''ק 
  ז למניינם   נובמבר  20

 ד ח: –יח ז: עיהיש
 

  נט -ויקרא יג:כט
 ואיש או אשה...לטהרו או לטמאו

  כ''ג כסלו ש''ק 
  ח למניינם   נובמבר  27
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  כ''ה כסלו  יא -:אזבמדבר   אין מפטירים בנביא 
  2חנוכה א'  למניינם   נובמבר  29

  כ''ו כסלו   כט - בבמדבר ז:י  אין מפטירים בנביא 
  'בחנוכה   למניינם   נובמבר  30

  כ''ז כסלו   מז-ל במדבר ז:  אין מפטירים בנביא 
  'גחנוכה   למניינם   דצמבר 1

  כ''ח כסלו   סה -מחבמדבר ז:  אין מפטירים בנביא 
  ' דחנוכה   למניינם   דצמבר 2

  כ''ט כסלו   פג -סובמדבר ז:  אין מפטירים בנביא 
  'החנוכה  למניינם   דצמבר 3

  כח:טו   –במדבר כז:טו   ישעיהו סו
  וידבר ה'...ונסכו 

   כסלו ל'ש''ק 
 למניינם   דצמבר 4

שבת  'וחנוכה 
  תור''ח טב

  טו-במדבר כח:א  אין מפטירים בנביא 
  ובראשי חדשיכם...ונסכו 

  ר''ח טבת
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  'זחנוכה 
  תור''ח טב 

  ב' טבת   ח:ד  –במדבר ז:פד   אין מפטירים בנביא 
  'חחנוכה   למניינם   דצמבר 6

  לב - ויקרא יד:א  כא-נז:יד עיהיש
 תשיג ידו בטהרתו -וידבר ה'...לא

    ז' טבתש''ק 
  ט למניינם  דצמבר  11

  לה - אישמות לב:  נו:ח –ישעיהו נה:ו 
  רן הויחל משה...אשר עשה א

  י' טבת
  3טבת צום    למניינם  דצמבר  14

  נז-ויקרא יד:לג  כ - ה:ח עיהיש
 וידבר ה'...זאת תורת הצרעת 

    י''ד טבתש''ק 
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 יא ו: – הושע ה:טו
 

  כד -ויקרא טו:א
 וידבר ה'...אשר ישכב עליו יטמא 

    כ''א טבתש''ק 
  יא למניינם  דצמבר  25

  טז:לד  –ויקרא טו:כה  יט-טז:ט חזקאלי
 ואשה כי יזוב...צוה ה' את משה 

    כ''ח טבתש''ק 
  יב  למניינם   ינואר 1

  טו-במדבר כח:א  אין מפטירים בנביא 
  ובראשי חדשיכם...ונסכו 

  שבטר''ח 
  למניינם   ינואר 3

 ראש חודש 
  שבט 

 ט -אסו: עיהיש
 

  טז-ויקרא יז:א
 וידבר ה'...ונשא עונו 

    ו' שבטש''ק 
  4יג למניינם   ינואר 8

  ל -ויקרא יח:א י-אי: מיהויר
 יכם הל-וידבר ה'...אני ה' א

   שבט י''גש''ק 
  יד למניינם  ינואר  15

 עיה ד יש
 

  כב -יט:אויקרא 
 וידבר ה'...מחטאתו אשר חטא 

    שבט כ'ש''ק 
  טו למניינם  ינואר  22

 כה -יג סה:עיה יש
 

  כ:כז   –ויקרא יט:כג 
 הארץ...דמיהם בם -וכי תבאו אל

    שבט 'זכ'ש''ק 
  טז למניינם  ינואר  29

  טו-במדבר כח:א  אין מפטירים בנביא 
  ובראשי חדשיכם...ונסכו 

  ל' שבט 
  למניינם   פברואר 1

אדר  ראש חודש  
  א' 

  טו-במדבר כח:א  אין מפטירים בנביא 
  ובראשי חדשיכם...ונסכו 

  אדר ראשוןר''ח 
  למניינם   פברואר 2

אדר  ראש חודש  
  א' 
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  כב:טז   –ויקרא כא:א  ח -ה:אמ חזקאלי
 ויאמר ה'...כי אני ה' מקדשם 

  ראשון ד' אדרש''ק 
  יז למניינם   פברואר 5

 ט-אנו:עיה יש
 

  כג:יד   –ויקרא כב:יז 
 וידבר ה'...בכל משבתיכם 

  ראשון י''א אדרש''ק 
  יח  למניינם  פברואר 12

 כז -טויואל ד:
 

  כד:כג  –ויקרא כג:טו 
 משה-וספרתם לכם... צוה ה' את

  ראשון י''ח אדרש''ק 
  יט  למניינם  פברואר 19

  לח- שמות ל:יא  יז -:אבמלכים ב' י 
  וידבר ה'...ונכרת מעמיו 

  ראשון  אדרכ''ה ש''ק 
  5פרשת שקלים   למניינם  פברואר 26

  טו-במדבר כח:א  אין מפטירים בנביא 
  ובראשי חדשיכם...ונסכו 

  ל' אדר ראשון 
  למניינם   מרץ 3

  אדר ראש חודש  
  ב' 

  טו-במדבר כח:א  אין מפטירים בנביא 
  ובראשי חדשיכם...ונסכו 

  אדר שניר''ח 
  למניינם   מרץ 4

  אדר ראש חודש  
  ב' 

 טו -אכד:עיה יש
 

  לד - ויקרא כה:א
 אחוזת עולם הוא להם-וידבר ה'...כי

  אדר שני ש''ק ב'
  כ למניינם   מרץ 5

  כז:ג  –דברים כה:יז   לד - שמואל א' טו:ב
  דבר ה' אלקי אבתיך לך זכור... 

  אדר שני  ש''ק ט'
  5פרשת זכור  למניינם  מרץ 12

  טז -שמות יז:ח  אין מפטירים בנביא 
  ויבא עמלק...מדר דר 

  אדר שני  י''ד
  פורים   למניינם  מרץ 17

 י -אלה: עיה יש
  

  כו:ב  –ויקרא כה:לה  
  ימוך אחיך... אני ה' -וכי

  אדר שני  ש''ק ט''ז
  כא  למניינם  מרץ 19

  במדבר יט   לו -יחזקאל לו:טז
  וידבר ה'...עד הערב 

  אדר שני ש''ק כ''ג
  5פרשת פרה   למניינם  מרץ 26

  –יחזקאל מה:יח 
  מו:טז 

  כט -שמות יב:א
  ויאמר ה'...כן עשו 

  ש''ק ור''ח ניסן
  למניינם  אפריל  2

  5פרשת החודש 

  ראש חודש ניסן 
 לא -חא:יעיה יש
  

  מו-ויקרא כו:ג
  משה-אם בחקתי...בהר סיני ביד

  ש''ק ח' ניסן
  כב  למניינם  אפריל  9

  יד כג: –כו : כבויקרא   טו -יהושע ה:ב
  וידבר ה'...בכל משבתיכם 

  ניסן ט''וש''ק 
  למניינם   אפריל 16

יום טוב ראשון  
  6של פסח 

  טז:ח –דברים טו:יט  אין מפטירים בנביא 
 כל הבכור...לא תעשה מלאכה 

  ט''ז ניסן 
  7פסח ב'  למניינם   אפריל 17

  יז-שמות יג:א  אין מפטירים בנביא 
  וידבר ה'...ממצרים 

  י''ז ניסן
  פסח ג'  למניינם   אפריל 18

  כג:יט –שמות כב:כד    אין מפטירים בנביא 
  אם כסף תלוה...בחלב אמו 

  י''ח ניסן
  פסח ד'  למניינם   אפריל 19

  כו -שמות לד:א   אין מפטירים בנביא 
  ויאמר ה'...בחלב אמו 

  י''ט ניסן
  פסח ה'  למניינם   אפריל 20

  יד -במדבר ט:א  אין מפטירים בנביא 
  וידבר ה'...ולאזרח הארץ

  כ' ניסן
  פסח ו'  למניינם   אפריל 21

  טו:כו –שמות יג:יז   שמואל ב' כב 
  רפאך ויהי בשלח...כי אני ה'  

  כ''א ניסן 
 למניינם   אפריל 22

יום טוב שביעי  
  של פסח 
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  לד -ויקרא כז:א  מ -כטיא: טיםשופ
  וידבר משה...בהר סיני 

  ש''ק כ''ב ניסן 
  חזק כג  למניינם   אפריל 23


