
  

  2020-2021 א"פ לשבתות לשת תשקריאות 
  

  הערה: יש לבחור את ההפטרה שבתוך החומש של הוצאת "קורן". 
  054-455-6048רורים: יוסי צוקר, י בל

  
 קריאה מחה   הערות  הפטרה  מיוחד מפטיר  פרשה   תאריך 

  האזיו   -  -  -  ראש השה  19.9.2020

  הברכהוזאת   שבת שובה  שבת שובה  -  האזיו   26.9.2020

  וזאת הברכה  -  סוכות   סוכות   סוכות   3.10.2020

  בראשית   -  שמחת תורה  שמחת תורה  שמחת תורה  10.10.2020

  ח  מברכים החודש  מחר חודש  -  בראשית   17.10.2020

  לך -לך    -  -  ח  24.10.2020

  וירא    -  -  לך -לך  31.10.2020

  חיי שרה    -  -  וירא  7.11.2020

  תולדות   מברכים החודש  -  -  חיי שרה  14.11.2020

  ויצא     -  -  תולדות   21.11.2020

  "ויברח יעקב"  -  ויצא   28.11.2020
  וישלח    יד,י -הושע יב,יג

  וישב    חזון עובדיה   -  וישלח  5.12.2020

    חוכה ב  וישב  12.12.2020
   כג-יחז    במדבר 

  "רי ושמחי"
    7ד    –  17-14ב   זכריה 

  שבת חוכה
  מברכים החודש

  מקץ 

  ויקץ שלמה"”  -  מקץ   19.12.2020
   ד,א-מלאכים א ג,טו 

  ויגש  

  ויחי    -  -  ויגש  26.12.2020

  שמות     -  -  ויחי  2.1.2021

  וארא   מברכים החודש  -  -  שמות   9.1.2021

  בא    -  -  וארא   16.1.2021

  בשלח    -  -  בא  23.1.2021

  יתרו  שבת שירה  -  -  בשלח  30.1.2021

  משפטים   מברכים החודש  -  -  יתרו  6.2.2021

  משפטים  6-1  13.2.2021
  ראש חודש  7

  שקלים 
  שקלים   ט"ז- שמות ל,יא

  שבת שקלים
  תרומה   ראש חודש

  זכור   תרומה   20.2.2021
  תצוה   שבת זכור   זכור   יט-דברים כו,יז

  כי תשא         תצוה   27.2.2021

  פרה  כי תשא   6.3.2021
  ויקהל   רהפשבת   פרה  כב-במדבר יט,א

  החודש מפטיר  פקודי- ויקהל  13.3.2021
חודש השבת   הפטרת החודש  כ -שמות יב,א

  מברכים החודש
  ויקרא 

  צו    -  -  ויקרא   20.3.2021



 קריאה מחה   הערות  הפטרה  מיוחד מפטיר  פרשה   תאריך 

  שמיי   שבת הגדול   שבת הגדול   -  צו  27.3.2021

  ("והקרבתם")    ז' לפסח  3.4.2021
  שמיי   שיר השירים   פסח ל ז'   25-19כח    במדבר 

  תזריע   מברכים החודש  -  -  שמיי   21.4.2021

  אחרי מות     -  -  מצורע- תזריע  17.4.2021

  אמור     -    קדושים-אחרי  24.4.2021

  בהר    -  -  אמור   1.5.2021

  במדבר   מברכים החודש  -  -  בחוקותי -בהר  8.5.2021

  שא     -  -  במדבר   15.5.2021

  בהעלותך     -  -  שא   22.5.2021

  שלח    -  -  בהעלותך   29.5.2021

  רחק  החודשמברכים   -  -  שלח  5.6.2021

  חוקת         רחק  12.6.2021

  בלק     -  -  חוקת   19.6.2021

  פחס     -  -  בלק   26.6.2021

  -  פחס   3.7.2021
  3ב   –א ירמיהו 

(הפטרת פחס אחרי י"ז  
  תמוז) 

  מטות   מברכים החודש

, 4, ג 28-4ב  ירמיהו  ראש חודש  מסעי - מטות  10.7.2021
  דברים   שבת ראש חודש   2-1ד 

  חזון ישעהו  -  דברים   17.7.2021
  כז-ישעהו א,א

  ואתחן   שבת חזון

  עקב   שבת חמו   -  -  ואתחן   24.7.2021

  ראה    -  -  עקב   31.7.2021

  שופטים   מברכים החודש  מחר חודש  -  ראה  7.8.2021

  כי תצא     -  -  שופטים   14.8.2021

  כי תבוא    -  -  כי תצא   21.8.2021

  צביםי    -  -  כי תבוא  28.8.2021

4.9.2021  וילך    -  -  צביםי  

  האזיו     שבת שובה  -  וילך  11.9.2021

  וזאת הברכה      -  האזיו   18.9.2021

25.9.2021  
שבת חול 

  המועד סוכות 
  וביום החמישי

  כח-במדבר כט,כו
  שבת חול המועד 

  וזאת הברכה    לט,טז -יחזקאל לח,יח

  ח  מברכים החודש      בראשית   1.10.2021
  
  


