לוח קריאה בתורה במסלול תלת שנתי

לוח מנהגי תפילה תש"פ

לוח קריאה בתורה במסלול תלת שנתי
משה רבנו תיקן להן לישראל ,שיהיו קורין בתורה ברבים בשבת ובשני ובחמישי
בשחרית ,כדי שלא ישהו שלושה ימים ,בלא שמיעת תורה .ועזרא הסופר תיקן
שיהיו קורין כן במנחה בכל שבת ,משום יושבי קרנות; וגם ,הוא תיקן שיהיו הקורין
בשני ובחמישי שלושה בני אדם ,ולא יקראו פחות מעשרה פסוקים ...המנהג הפשוט
בכל ישראל ,שמשלימין את התורה בשנה אחת :מתחילין בשבת שאחר חג הסוכות,
וקורין בסדר "בראשית" (בראשית א,א); בשנייה" ,אלה ,תולדות נוח" (בראשית ו,ט);
בשלישית" ,ויאמר ה' אל אברם" (בראשית יב,א) .וקוראין והולכין על הסדר הזה,
עד שגומרין התורה בחג הסוכות .ויש מי שמשלים את התורה בשלוש שנים ,ואינו
מנהג פשוט.

הכללים העיקריים לחלוקת הפרשות לעליות:
-

בכל עליה ישנם לפחות  3פסוקים .במקום בו הדבר לא ניתן אפשר לחזור על
פסוק מן העלייה הקודמת.

-

כאשר מחלקים הקריאה לשלוש עליות בלבד (מנחה של שבת ,שני וחמישי,
חנוכה ,פורים ותענית ציבור) ,נוהגים לקרוא לפחות עשרה פסוקים.

-

יש להשתדל שלא לסיים עליה במילה קשה כמו מוות או קללה.

-

אין להתחיל או לסיים עליה בקריאת פחות משלושה פסוקים לפני תחילה או סוף
של פרשה פתוחה או סגורה.

היד החזקה ,הלכות תפילה ,פרק יב א ו-ג; פרק יג א

לפניכם לוח חלוקת פרשות התורה לשלושה מחזורי קריאה שנתיים ,כמנהג רוב
קהילותינו.
לתשומת לבכם ,מספר ככלים והערות:
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-

בחלק מן הפרשות ישנן חזרות על פסוקים במחזורים השונים משום כללי החלוקה
של הפרשה לעליות.

-

שירת הים ועשרת הדברות בפרשות יתרו ו־ואתחנן ,הוכללו בכל אחד ממחזורי
הקריאה .לשם כך ,מוצע בחלק מן השנים לבצע דילוג במהלך הקריאה בפרשה,
למרות שעל פי המנהג המסורתי לא נוהגים לדלג בקריאה בתורה.

-

פרשות האזינו ו-וזאת הברכה נקראות תמיד בשלמותן בשבת שלפני חג הסוכות
ובשמיני עצרת בהתאמה.

-

פרשות ניצבים ו־וילך נקראות בשלמותן בשנים בהן הן אינן מחוברות (בשל
מספר הפסוקים המועט בכל אחת מהן) .בשנים בהן שתי הפרשות מחוברות
קוראים את המחצית האחרונה של ניצבים והמחצית ראשונה של וילך ,על מנת
לקרוא מתוך שתיהן.

-

יתר הפרשות המחוברות חולקו כל אחת לשלושה מחזורי קריאה .בשנים בהן
הפרשות נקראת בנפרד ,יקרא המחזור המתאים .בשנים בהן הפרשות מחוברות,
יקרא השליש המתאים מכל אחת משתי הפרשות ,וזאת על מנת שבכל מחזור
קריאה שנתי יקראו פסוקים מכל נ"ד פרשות התורה .המעבר בין הפרשות יבוצע
לאחר העלייה השלישית או הרביעית .פסוקי המפטיר יקראו מתוך הפרשה
המחוברת השנייה ,כמפורט בטבלה.
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פרשה

שנה א
במחזור

שנה ב'
במחזור

לוח קריאה בתורה במסלול תלת שנתי

שנה ג'
במחזור

מפטיר

הערות

פרשה

שנה א
במחזור

שנה ב'
במחזור

שנה ג'
במחזור

מפטיר

חומש בראשית
בראשית
נח
לך לך
וירא
חיי שרה

א  - 1ב 25
ו  - 9ז 16
יב  - 1יג 18
יח  - 1יט 16
כג  - 1כד 9

ג  - 1ד 26
ז  - 17י 20
יד  - 1טו 21
יט  - 17כא 4
כד  - 10כד 51

ה-1ו8
י  - 21יא 32
טז  - 1יז 27
כא  - 5כב 24
כד  - 52כה 18

ו 5-8
יא 29-32
יז 24-27
כב 20-24
כה 16-18

תולדות

כה  - 19כו 23

כו  - 24כז 29

כז  - 22כח 9

כח 7-9

ויצא

כח  - 10כט  35ל  - 1ל 43

לא  - 1לב 2

לב 1-3

לה  - 16לו 43

לו 40-43

לט  - 1מ 23
מג  - 16מד 17
מו  - 28מז 27
מט  - 29נ 26

מ 20-23
מד 14-17
מז 25-27
נ  + 23-26חזק

לד  - 1לה 15

וישלח

לב  - 3לג 20

וישב
מקץ
ויגש
ויחי

לח  - 1לח 30
לז  - 1לז 36
מא  - 1מא  52מא  - 53מג 15
מד  - 18מה  15מה  - 16מו 27
מז  - 28מח  22מט  - 1מט 28

מוצע לחזור גם
בשנה ג' על פסוקי
ברכת יצחק ליעקב.
הפרשה מתחילה
במילים "וישלח
יעקב" .ישנם
הבדלים במספור
הפסוקים במהדרות
תנ"ך שונות.

שמות
וארא
בא

א  - 1ב 25
ו  - 2ז 13
י  - 1יא 10

ג  - 1ד 17
ז  - 14ח 28
יב  - 1יב 36

ד  - 18ו 1
ט  - 1ט 35
יב  - 37יג 16

בשלח

יג  - 17טו 26

יד  - 26טז 10

יד  - 30טו ,21
טז  - 11יז 16

יז 14-16
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משפטים
תרומה
תצוה
כי תשא
ויקהל
פקודי

יט  - 1כ 23

יט  - 1כ 23

כ 18-22

כא  - 1כב 3
כה  - 1כה 30
כז  - 20כח 30
ל  - 11לא 17
לה  - 1לו 7
לח  - 21לט 21

כב  - 4כג 19
כה  - 31כו 30
כח  - 1כט 18
לא  - 18לג 11
לו  - 8לז 9
לט  - 22מ 16

כג  - 20כד 18
כו  - 31כז 19
כט  - 19ל 10
לג  - 12לד 35
לז  - 10לח 20
מ  - 17מ 38

כד 15-18
כז 17-19
ל 8-10
לד 33-35
לח 18-20
מ  + 34-38חזק

מוצע לקרוא את
עשרת הדברות
בכל שנה .בשנה
א ,עשרת הדברות
עליה שביעית או
מפטיר .שנים ב-ג
קריאה זהה.

בשנה מחוברת
קוראים את השליש
הרלוונטי בכל אחת
מ  + 34-38חזק
מן הפרשות (שלוש/
ארבע עליות בכל
פרשה).

ויקהל
-פקודי

חומש ויקרא

חומש שמות
ה 22-ו 1
ט 33-35
יג 14-16

יתרו

יח  - 1יח + 27
מפטיר כ 1-14

הערות

מוצע לקרוא בכל
שנה את שירת הים.
בשנה ב' פותחים
הקריאה בשירת
הים .בשנה ג' עליה
ראשונה היא שירת
הים ויתר העליות
בחלקה האחרון של
הפרשה.

ויקרא
צו
שמיני

א  - 1ב 16
ו  - 1ז 10
ט  - 1י 11

ג  - 1ד 21
ז  - 11ז 38
י  - 12יא 12

ד  - 22ה 26
ח  - 1ח 36
יא  - 13יא 47

ה 24-26
ח 33-36
יא 45-47

תזריע

יב  - 1יג 17

יג 39 - 9

יג  - 29יג 59

יג 57-59

מצורע

תזריע
מצורע

יד 32 - 1

יד 57 - 21

טו 33 - 1

טו 31-33

טו 31-33

יש חזרה על
פסוקים משנה
לשנה במחזור.
יש חזרה על
פסוקים משנה
לשנה במחזור.
בשנה מחוברת
קוראים את השליש
הרלוונטי בכל אחת
מן הפרשות (שלוש/
ארבע עליות בכל
פרשה).
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פרשה

שנה א
במחזור

שנה ב'
במחזור

שנה ג'
במחזור

מפטיר

אחרי מות

טז 34 - 1

טז  - 25יח 5

יז  - 1יח 30

יח 28-30

קדושים

יט 32 - 1

יט  - 23כ 22

כ 1-27

כ 25-27

אח"מ
וקדושים

כ 25-27

אמור

כא  - 1כב 16

כב  - 17כג 22

כג  - 23כד 23

בהר סיני

כה 1-28

כה 38 - 14

כה  - 29כו 2

בחקותי

כו  - 3כז 8

כז 31 - 1

כז 31 - 1

בהר בחקותי

הערות

פרשה

יש חזרה על
פסוקים משנה
לשנה במחזור.
יש חזרה על
פסוקים משנה
לשנה במחזור.
בשנה מחוברת
קוראים את השליש
הרלוונטי בכל אחת
מן הפרשות (שלוש/
ארבע עליות בכל
פרשה).

חקת
בלק
פינחס
מטות
מסעי

כד 21-23
יש חזרה על
פסוקים משנה
כה  - 55כו 2
לשנה במחזור.
שנה ראשונה -
ברכות וקללות.
הקללות נקראות
בעליה אחת ולפיכך
כז  + 32-34חזק
הקריאה ממשיכה
גם לפרשת הנדרים.
שנה ב' ו-ג' אותה
הקריאה.
בשנה מחוברת
קוראים את השליש
כז  + 32-34חזק
הרלוונטי משתי
הפרשות.

שנה א
במחזור
יט  - 1כ 6
כב  - 2כב 38
כה  - 10כו 56
ל  - 2לא 24
לג  - 1לג 39

שנה ג'
שנה ב'
במחזור
במחזור
כא  - 1כב 1
כ  - 7כ 29
כב  - 39כג  30כד  - 1כה 9
כו  - 57כח  15כח  - 16ל 1
לא  - 25לא  54לב 42 - 1
לג  - 40לד  29לה  - 1לו 13

מפטיר
כא  - 34כב 1
כה 7-9
כט  - 35ל 1
לב 40-42
לו  + 11-13חזק

בשנה מחוברת
קוראים את השליש
לו  + 11-13חזק
הרלוונטי משתי
הפרשות.

מטות ומסעי

חומש דברים
דברים

ואתחנן

עקב
ראה
שופטים
כי תצא
כי תבוא

א  - 1א 38

א  - 39ב 30

ב  - 31ג 22

ג 20-22

ג  - 23ד 40
שביעית/
מפטיר:
ה 6-18

ד  - 41ו 3

עליה א :ה
 6-18ו  - 4ז 11

ז 9-11

ז  - 12ט 3
יא  - 26יג 1
טז  - 18יח 8
כא  - 10כב 29

ט  - 4י 11
יג  2-יד 29
יח  - 9יט 21
כג  - 1כד 9

י  - 12יא 25
טו  - 1טז 17
כ  - 1כא 9
כד  - 10כה 19

יא 22-25
טז 13-17
כא 7-9
כה 17-19

כו  - 1כז 8

כז  - 9כח 14

כח  - 1כט 5

כט 6-8

חומש במדבר
במדבר
נשא
בהעלתך
שלח לך
קרח
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א  - 1א 54
ד  - 21ה 31
ח  - 1ט 14
יג  - 1יד 7
טז  - 1טז 35

ב  - 1ג 13
ו  - 1ז 29
ט  - 15י 36
יד  - 8טו 7
יז  - 1יז 24

ג  - 14ד 20
ז  - 30ז 89
יא  - 1יב 16
טו  - 8טו 41
יז  - 25יח 32

ד 17-20
ז 87-89
יב 14-16
טו 37-41
יח 30-32

הערות

ניצבים

כט  - 9ל 20
כל הפרשה

ל 15-20

מוצע לקרוא עשרת
הדברות בכל שנה.
בשנה א ,עשרת
הדברות  -עליה
שביעית או מפטיר.
שנה ג'  -עשרת
הדברות עליה
ראשונה.

בשנה ג' חוזרים
על פסוקי הברכה
הנקראים גם בשנה
ב' .קוראים הקללות
בעליה אחת.
ניצבים נקראת
בשלמותה בכל
שנה בה היא אינה
מחוברת לוילך.
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פרשה

שנה א
במחזור

שנה ב'
במחזור

שנה ג'
במחזור

מפטיר

הערות

וילך

לא 1-30
כל הפרשה

לא 28-30

וילך נקראת
בשלמותה בכל
שנה בה היא אינה
מחוברת לניצבים.

ניצבים וילך

ל  - 11לא 13

לא 28-30

בשנים בהן שתי
הפרשות מחוברות
קוראים מחצית
מפרשת ניצבים
ומחצית מפרשת
וילך.

האזינו

לב  - 1לב 52
כל הפרשה

לב 48-52

האזינו נקראת כל
שנה בשלמותה.

----------

----------

הפרשה נקראת
ביום שמיני עצרת
ושמחת תורה.

וזאת הברכה

חזק חזק ונתחזק !
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