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תכנית הלימודים בדינים כיתה ה' | תשע"ז

נושאי הלימוד הם בהתאם לתכנית המעודכנת של החמ"ד במשרד החינוך. <
הנושאים המסומנים ב-# הם נושאי העשרה.  <
כאשר אין פירוט של תתי-נושאים בנושאי ההעשרה, ניתן למורה שיקול דעת מה ללמד. <
שימו לב! הספר 'הלכות והליכות' מחולק לשניים: <

חלק א עוסק ב'מעגל השנה' ו'הלכות תפילה'; 	. 
חלק ב' עוסק בהלכות בין אדם למקום – 'הלכות סעודה וברכות'; 'הלכות כשרות'; ''הלכות שבת'; 'הנהגות''; וכן בהלכותב. 
'בין אדם לחברו'.	. 
בבואכם לבדוק את המקור בספר, חשוב לבדוק את ההקשר כי מספור הפרקים מתחיל מחדש בכל נושא. כך ד. 
לדוגמה, בחלק א: פרק א בנושא 'מעגל השנה' עוסק בהלכות חודש אלול; ופרק א בנושא 'הלכות תפילה' עוסקה. 
 בנושא 'השכמת הבוקר'.ו. 

בנושא  < ומנהגיה  חב"ד  הליכות  את  להם  להוסיף  חשוב  והליכות.  מנהגים  מפורטים  והליכות'  'הלכות  בספר  פרק  כל  בסוף 
הנלמד.

ז. 

שעותהלכות והליכות קיצור שולחן ערוך  הנושא
34 + 13 #מעגל השנה
13+ 6 #אלול תשרי

חודש אלול )בהתאם לזמן תחילת שנה"ל(

המקורות #

קכח   חודש הרחמים והסליחות <
  

חלק א, מעגל השנה, פרק א, סעיף א 

מנהגים ודינים

טז-כמנהגי ערב ראש השנה <

היבטים ערכיים #

תחילת שנה – ניצול של הזדמנות חדשה  <

ראש השנה
המקורות לחג

מקורות למצוות תקיעת השופר ולסדר  <
כט,  במדבר  כד;  כג,  ויקרא  התקיעות: 
תק"צ  סימן  הרב,  ערוך  שולחן  ]וראו  א. 

ס"א[.#

מנהגים ודינים

חלק א, מעגל השנה, פרק ב, סעיפים  כט; קכט  תקיעת שופר   <
לא

מד-מזיום טוב שני של ראש השנה <

חלק א, מעגל השנה, פרק ג כולוקל מנהגים בעשרת ימי תשובה <

חלק א, מעגל השנה, פרק ד, סעיפים  א-וקלא חזרה בתשובה  <

התפילות בחג

זיכרונות  < "מלכויות,   - מוסף  תפילת 
ושופרות" 

מתוך הסידור

חלק א, מעגל השנה, פרק ב', סעיף יגכט "ובכן תן פחדך" # <
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שעותהלכות והליכותקיצור שולחן ערוך הנושא
היבטים ערכיים#

היום:  < מהות  לביטוי  אמצעי   - השופר   #
השתקפות המוטיבים המרכזיים של ראש 
מלכויות  לפני  "אמרו  השופר:  דרך  השנה 
כדי  זיכרונות  עליכם,  שתמליכוני  כדי  

שיעלה זיכרונכם לפני ובמה? בשופר". 1

יום הכיפורים
המקורות לחג#

מתוך המחזור עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים <
והחומש: ויקרא טז

מנהגים ודינים

סעיפים קלא  מנהג הכפרות < ד,  פרק  השנה,  מעגל  א,  חלק 
ז-ט; יא-יח

כ-כו סעודה בערב יום הכיפורים <

כט; ל נרות של ערב יום הכיפורים <

לחמלקות בערב יום הכיפורים <

מוברכת הבנים <

חלק א, מעגל השנה, פרק ו, סעיפים א-גקלג תענית ביום הכיפורים <

כד-כודין קטנים ביום הכיפורים  <

התפילות והקריאה בתורה #

מתוך המחזורסדר העבודה <

מתוך המחזור"לא-ל עורך דין" <

היבטים ערכיים #

בזמן הגלות – כל אחד בתפילתו יכול  <
לפעול כמו כהן הגדול  )זכות ואחריות(

חג הסוכות, שמיני עצרת ושמחת תורה
המקורות לחג

חלק א, מעגל השנה, פרק ט, סעיפים א; בקלו מצוות ארבעה מינים  <

חלק א, פרק י, סעיף אקלז 

חלק א, מעגל השנה, פרק יב הקדמה לפני קלח   המקור לשמיני עצרת <
סעיף יד, ובחומש במדבר כט לה-לח

מנהגים ודינים

סעיפים קלו  איגוד ארבעת המינים < ט,  פרק  השנה,  מעגל  א,  חלק 
יח-כו

סעיפים קלז   נטילת ארבעת המינים < י,  פרק  השנה,   מעגל  א,  חלק 
ב-יד

כו-כט; לגמינים שאולים <

טו-יחנענועים בהלל )לבנים( <

יט-כג; כההושענות # <

חלק א, מעגל השנה, פרק יא כולוקלח   <הושענא רבה <

סעיפים קלח   דיני שמחת תורה < יב,  פרק  השנה,  מעגל  א,  חלק 
א-ב

 1

1.  בראש השנה ממליכים את ה' והשופר מסמל את המלכתו. כדי שנהיה ראויים להמלכת ה' ולהנהגתו בשפע וברכה )שנזכה בדין(, מזכירים באמצעות 
השופר את זכות עקדת יצחק. השופר גם מזכיר לנו את חובתנו כנתיני המלך לשמור על התורה שניתנה, והתנהגותנו בהתאם לתורה תזרז את הגאולה - 

"אז ייתקע בשופר גדול". #עשרת ימי תשובה כגורם מזמן של תהליך שינוי.
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שעותהלכות והליכותקיצור שולחן ערוך הנושא
התפילות והקריאה בתורה בחג

מתוך הסידורהושענות  # <

היבטים ערכיים#

הייחודיות של שמחת תורה - התחברות  <
עם עצם התורה )ריקוד ברגליים(

#1+3חנוכה

המקורות לחג

יהודית  <  - חנוכה  בנס  הנשים  מקום 
ואליפורנוס

סעיפים קלט   יג,  פרק  השנה,  מעגל  א,  חלק 
א-ד

מנהגים ודינים

ה-יבהשמנים הכשרים להדלקה <

יגכמות הנרות <

יד-טזמי חייב בהדלקה? <

יט-כו; מב-מומקום ההדלקה  <

כז-כטמנורת החנוכה הכשרה <

ל-לוזמן ההדלקה <

לז-מאאופן ההדלקה <

מח-נאיסור הנאה מנרות חנוכה <

הקריאה בתורה

עב; עופרשת הנשיאים בחנוכה <

היבטים ערכיים #

>  - "אור"  המושג  של  משמעותו  בירור 
פרסום הנס להאיר על פתח ביתו מבחוץ

מוטיב האור בחג החנוכה וביומיום

ט"ו בשבט
ראו בסעיף 'מצוות התלויות בארץ' <

#2+3פורים

המקורות לחג #

פרשת "זכור"   <

חלק א, מעגל השנה, פרק טז, סעיפים קמא הטעם לחג הפורים )פורים דמוקפות( <
יז-יח

מנהגים ודינים

חלק א, מעגל השנה, פרק טו, סעיפים קמ פרשת שקלים ופרשת זכור <
א; ג

חלק א, מעגל השנה, פרק טז, סעיף יטקמא ההכנה לקריאת המגילה # <

כד-כחברכות המגילה <

כט-מדדיני קריאת המגילה   <

מה; מו; מז; מח; מט; נ; נאמנהגים בקריאת המגילה   <
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שעותהלכות והליכותקיצור שולחן ערוך הנושא
אקמאמצוות פורים <

כד-כזמלאכה בפורים <

כח-לאשושן פורים <

נה-נזתפילות בחג

היבטים ערכיים#

הניסים  < על  ההודיה   - יום  שבכל  נסים 
והיכולת לראות נסים נסתרים

#1+8חג הפסח וספירת העומר 

המקורות לחג#

סעיפים קיט המקור לחג הפסח בתורה < כח,  פרק  השנה,  מעגל  א,  חלק 
א-ב

עשר המכות <

המקורות להקפדה על מצה שמורה ועל  <
איסור "בל ייראה ובל יימצא"

ראו סעיפים בהמשך

מנהגים ודינים

חלק א, מעגל השנה, פרק יט, סעיף א קיא איסור חמץ <

ב-כא; כדבדיקת חמץ  <

כה-כחביטולו וביעורו <

סעיפים קיד שרפת חמץ < כב,  פרק  השנה,  מעגל  א,  חלק 
א-ד

סעיפים קיא חמץ שנמצא בפסח < יט,  פרק  השנה,  מעגל  א,  חלק 
כט-לב

חלק א, מעגל השנה, פרק כב סעיפים א; קיד  מכירת חמץ <
ב; ד; ה; עמ' 150 )שטר מכירה(

חלק א, מעגל השנה, פרק כא, סעיפים א- קטז הגעלת כלים <
ג; ה-ח; יב; יג-יז; כג-כז

סעיפים קיג   איסור אכילת מצה בערב פסח < כה,  פרק  השנה,  מעגל  א,  חלק 
י-יג  

יד-טזתענית בכורות <

חלק א, מעגל השנה, פרק כט, סעיפים א; קכ   ספירת העומר  <
ג; ד; ו; יד

טו; יח; יט-כאדיני אבלות בפסח <

תפילות החג

חלק א, מעגל השנה, פרק יד, סעיפים ד; יט"יעלה ויבוא", "מוריד הטל" <
ח-יא; יז-יט; כב

היבטים ערכיים#

"והגדת לבנך": החינוך היהודי - העברת  <
המסורת.

>  - התורה..."  דיברה  בנים  ארבעה  "כנגד 
חשיבות השתתפות של כל יהודי בסדר.
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שעותהלכות והליכותקיצור שולחן ערוך הנושא
#1+2שבועות

המקורות לחג #

עשרת הדיברות ומעמד מתן תורה  <

מנהגי החג

ומנהגים לימוד תורה ומגילת רות < הליכות  השנה,  מעגל  א,  חלק 
)עמ' 186(, מגילת רות

היבטים ערכיים

חסד בזיקה למגילת רות <

4תעניות

סעיפים קכאהלכות תעניות < ל,  פרק  השנה,  מעגל  א,  חלק 
א-ח; יג; טז; יז-כד

חלק א, מעגל השנה, פרק לג, סעיפים א; קכד הלכות תשעה באב <
ו; יא; לד-נא; נו-סב; סח-ע; עב; עט-פה

#2הלכות בית הבחירה מתוך משנה תורה לרמב"ם #

סעיפים מקום המזבח החיצון < כח,  פרק  השנה,  מעגל  א,  חלק 
א-ד

ה-טמידות המזבח החיצון <

טז-יטתוספות למזבח <

סעיפים הכיור < לט,  פרק  השנה,  מעגל  א,  חלק 
כה-כז

#8+20בין אדם למקום

#2+3תפילה

מהותה של התפילה #

חלק א, הלכות תפילה, פרק יב, סעיף איח התפילה כמקשרת )תופל כלי חרס( <

כוחה של תפילה 2 <

תפילות לאורך הדורות #

חנה,  < תפילה  בתנ"ך:  אישית  תפילה 
תפילת שמשון 

כנסת  < מאנשי  התפילה  נוסח  התפתחות 
הגדולה עד ימינו

תפילה הלכה למעשה

לתפילה  < חינוך   - בתפילה?  חייב  מי 
ותפילת נשים#

יב, סעיפים יחהכנות לתפילת שמונה-עשרה < א, הלכות תפילה, פרק  חלק 
ח-יא; כב-כג

משמעותה  <  - שמונה-עשרה  תפילת 
וזמנה #  3

א-ז

יב-טותפילת שמונה-עשרה - צורת העמידה <

טז-יחתפילת שמונה-עשרה - כיוון התפילה <

יט-כאתפילת שמונה-עשרה - מקום התפילה <

האמירה  < אופן   - שמונה-עשרה  תפילת 
והכוונה בתפילה

כד-כז; כט

 1

2. להתייחס להשתטחות על קברי צדיקים וקברי אבות.

3. להתייחס להלכות שמונה-עשרה בהקשר של תפילת חנה.
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שעותהלכות והליכותקיצור שולחן ערוך הנושא
תפילת שמונה-עשרה - אופן הכריעות  <

וסיומה
ל-מא

האסורים  דברים   - שמונה-עשרה  תפילת 
בשעת התפילה

מב-מח

מט-נבישיבה ומעבר בצד המתפלל

התמצאות בסידור 

תפילות יומיום, תפילות שבת, הלל ומוסף, 
שלושה רגלים ומוסף

שינון תפילות בעל פה

"אשר יצר", קריאת שמע וברכותיה  

#1+8סעודה וברכות  

דיני ברכות - ברכות הנהנין

מהות וסיבה  <

ברכה - המשכה <

ה מגדברים הבאים מחמת סעודה < פרק  וברכות,  סעודה  הלכות  ב,  חלק 
כולו

ד, מבהלכות סעודה < פרק  וברכות,  סעודה  הלכות  ב,  חלק 
סעיפים כב-כז

ו, מדהלכות ברכת המזון < פרק  וברכות,  סעודה  הלכות  ב,   חלק 
סעיפים א-טז; כה 

ח, מחהלכות "פת הבאה בכיסנין" < וברכות, פרק  ב,  הלכות סעודה  חלק 
סעיפים הקדמה;  ב-ט 

סעיפים נאהלכות ברכה אחרונה < וברכות,  סעודה  הלכות  ב,  חלק 
א-יט; כב-כט 

יג נהדין קדימה בברכות < פרק  וברכות,  סעודה  הלכות  ב,   חלק 
כולו

חלק ב,  הלכות סעודה וברכות, פרק יד, נודין טעות ברכות# <
סעיפים א-יא 

חלק ב,  הלכות סעודה וברכות, פרק טז, נטברכת "שהחיינו" <
סעיפים א; ו; טו; כג-כו; כח

יז, סברכת "על הנסים" < וברכות, פרק  ב,  הלכות סעודה  חלק 
סעיפים כ-כד

ב,  הלכות סעודה וברכות, פרק יח סאברכת "הגומל" < חלק 
כולו

ד, סעיפים ד ברכת "אשר יצר"  < חלק א,  הלכות תפילה, פרק 
א; ה; ו 

יז, סברכת הראייה < פרק  וברכות,  סעודה  הלכות  ב,  חלק 
סעיפים א-יד; כה-כו; לא-לב 

ד-טזברכות על מעשה בראשית <

שינון ברכות בעל פה

"בורא נפשות", ברכת מעין שלוש, ברכת  <
הרעם )"שכוחו וגבורתו"(, ברכה על הברק 

)"עושה מעשה בראשית"( 

#1הלכות תלמוד תורה#

חלק א,  הלכות תפילה, פרק  כ כולוכז
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שעותהלכות והליכותקיצור שולחן ערוך הנושא
#3שבת #

מהות השבת

השבת כמנוחה <

זכור את יום השבת

חלק ב, הלכות שבת, פרק, סעיפים כז-לעז חלות שבת  <

תפילות שבת

קטעים נבחרים מתפילת שחרית <

שמור את יום השבת 

מושגים פמלאכת בישול )כללי( < יג,  שבת,פרק  הלכות  ב,   חלק 
כלליים

#1הנהגות

חלק ב',  הלכות שבת, פרק ד, כולוקצהלכות נזקי הגוף ובל תשחית <

סעיפים לג ב,  פרק  שבת,  הלכות  ב',   חלק 
א-ה; ז-ח

4מצוות התלויות בארץ

קדושת ארץ ישראל  <

עמ' הלכות תרומות ומעשרות  < יד  פרק  השנה,  מעגל  א,   חלק 
109-105

5ראש חודש 4

קידוש החודש <

הליכות צזברכת החודש < מו,  פרק  השנה,  מעגל  א,  חלק 
ומנהגים, עמ' 264

שנה רגילה ושנה מעוברת <

סעיפים צז דיני ראש חודש < מו,  פרק  השנה,  מעגל  א,   חלק 
א-ט  

הקדמה; יט-כ; כב-ל  קידוש לבנה <

, מד"יעלה ויבוא" < ו  וברכות, פרק  ב,  הלכות סעודה  חלק 
סעיפים יז-כ

צזהלל ומוסף <

6בין אדם לחברו

חלק ב', בין אדם לחברו, פרק ב, סעיפים כטואהבת לרעך כמוך <
א-ג; ה-ח

1

חלק ב',  בין אדם לחברו, פרק ו, סעיפים קמגכיבוד אב ואם <
א; ה-י; יב; יג; טז-כב 

2

חלק ב',  בין אדם לחברו, פרק ו, סעיפים קמדכבוד רבו <
כו-כח

חלק ב',  בין אדם לחברו, פרק ד, סעיפים סב, סגאיסור הונאה <
א-ג; ז; ט; י; יד , # יז-כג

1

1חלק ב',  בין אדם לחברו, פרק ט, כולוקפזהלכות אבדה ומציאה <

חלק ב',  בין אדם לחברו, פרק י, סעיפים קצגביקור חולים <
א-ד; ו-ח

1
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4. במקום בכיתה ד'


