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חודשים חשון כסלו - נושאי הלימוד בהלכה בכיתות א-ו

לימוד ההלכות גורם התעלות לנפש היהודי ומסייע לו לעבוד את ה' ולכן זה נאמר: כל השונה הלכות בכל 
יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא. )על פי אגרת הקודש ס"א - תניא עמ' 204(

 שליחי הלכה יקרים, בידכם להפוך את לימוד ההלכה כבסיס לחינוך ליראת שמים ולאהבת ה'.
באתר הרשת בכתובת: www.reshetch.org.il תוכלו למצוא פריסות חודשיות לכל השנה ואמצעי הוראה 

והעשרה מגוונים. בהצלחה!

הנחיות כלליות:
טבלת הפריסה נבנתה לפי תכניות הלימודים של הכיתות השונות, המעודכנות באתר הרשת. בטבלה המפורטתא.   .1

  כתובים פרקי הלימוד והסעיפים בכל אחד מהנושאים.ב. 

לפי התכנית, המינימום הנדרש הוא 2 ש"ש הלכה בשבוע, כלומר 8 שעות הלכה בממוצע בחודש. 	.   .2

הסימון # מציין שעות העשרה שתהיינה בבתי ספר שבהם מלמדים יותר מ-2 שעות שבועיות.ד.   .3

בחודשים אלה יש הפחתה בשעות החובה בכיתות א-ד  עקב הוספת שיעורי הלכה בחודש הקודם לקראת החגים.ה.    .4

ו. 
בחודשים אלו יתעסקו בתחומים הבאים:

מעגל השנה
חג החנוכה:  כיתות א-ו פירוט לפי הכיתות מובא בסוף המסמך

ראש חודש: כיתה ה
בין אדם למקום

תפילה: כיתה ב
שבת: כיתות  א; ד; ו

הנהגות: כתה ב
בין אדם לחברו
צדקה: כיתות ג; ו

הלוואה וגמ"ח: כיתה ו
השבת אבדה: כיתה ג

ביקור חולים#: כתה ג

 .	
פירוט ההלכות לפי הכיתות:

כתה א:
בין אדם למקוםח. 
מס' שעות: 6+3# שעות	. 

מהות השבת#: קדושת השבת זכר למעשה בראשית; השבת כמתנהי. 

זכור את יום השבת: הכנת הבית ובגדי שבת, איך התכוננו התנאים לשבת., מי שטרח בערב שבת #; הכנת שולחן שבת יא. 

)פמוטים, נרות, יין וגביע, חלות( #; קידוש והבדלה; זמירות שבת#יב. 

תפילות בשבת #: שלום עליכםי	. 

יד. 

כתה ב:

בין אדם למקום	ו. 
הלכות תפילה - #2+4 שעות		.   .1

מהותה של התפילה#: כוחה של תפילת ילדיםי	. 

"ויעקב הלך לדרכו" – חיים עם ההלכה בכל התחומים!
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תפילות לאורך הדורות#: תפילת האימהותיח. 

תפילה הלכה למעשה#: המקום המקובל לתפילה- בית הכנסתי	. 

שינון תפילות בעל פה#: מודה אני, בורא נפשות, אשר יצר, שכוחו וגבורתו, עושה מעשה בראשיתכ. 

מושגים בנושא תפילה והתמצאות בתפילות: קריאת שמע שעל המיטה, תפילת ראש חודש- הודיה לה': "הודו לה' כי כא. 

טוב.." 

"אודך ה' כח עניתני", א-לי אתה ואודך"..#כב. 

כ	. 
הנהגות -  2 שעות כד.   .2

ציצית לבנים וצניעות לבנותכה. 

כתה 	
בין אדם לחברוכו. 
מתוך הספרון: אני והחברה: בין אדם לחברו - #2+5 שעותכ	. 

היחידה בספרוןל. מס' שעותכ	. הנושאכח. 

5ל	. 2לב. צדקה לא. 

1לו. 3לה. השבת אבדהלד. 

4ל	. 2לח. ביקור חולים#ל	. 

כתה ד:

בין אדם למקום
שבת – #3+6 שעות

מא. 

הלכות והליכות קיצור שולחן ערוך  הנושא
מהות השבת

השבת כמאחדת במעגל המשפחתי

חלק ב, הלכות שבת, פרק א, סעיפים  א עבהסגולה בשמירת השבת
-ג

'זכור את יום השבת'

סעיפים  עב  הכנות לקראת השבת א,  פרק  שבת,  הלכות  ב,  חלק 
ו-כו; כט; ל

ד; הזיכרון השבת כל ימות השבוע

מי  הזמן,  חלות,  על  קידוש  )רביעית,  קידוש  דיני 
חייב( + נוסח הקידוש

ז; עז א-ד;  סעיפים  ה,  פרק   שבת,  הלכות  ב,  חלק 
ח-כב

זמירות שבת

חלק ב, הלכות שבת, פרק ה , סעיפים כג-כטשלוש סעודות שבת ומלווה מלכה

תפילות שבת

קטעים נבחרים מתפילת שחרית

'זכור את יום השבת'

חלק ב, הלכות שבת, פרק ז , סעיפים א; המקור לל"ט אבות מלאכה
ב; ד; ה

חלק ב, הלכות שבת, פרק כו, סעיפים א; צא, צב דיני חולה בשבת #  
ב; ח; ט; י; טז

סעיפים פ כיבוס )המלבן( # טו,  פרק  שבת,  הלכות  ב,  חלק 
א-ג; ה; ט; י; יב; טו

חלק ב, הנהגות, פרק ג , סעיף יקצא בעלי חיים בשבת
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כתה ה:
מעגל השנה1

ראש חודש – 5 שעות

הלכות והליכות קיצור שולחן ערוך  הנושא
קידוש החודש

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

שנה רגילה ושנה מעוברת

חלק א,  מעגל השנה, פרק מו, סעיפים א-ט  צזדיני ראש חודש

הקדמה; יט-כ; כב-ל  קידוש לבנה

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

חלק א,  מעגל השנה, פרק מו, סעיפים ו-חצזהלל ומוסף

בין אדם למקום
תפילה – #2+3 שעות

הלכות והליכות קיצור שולחן ערוך  הנושא
מהותה של התפילה #

חלק א, הלכות תפילה,  פרק יב, סעיף אהתפילה כמקשרת )תופל כלי חרס(

כוחה של תפילה2

תפילות לאורך הדורות #

תפילת  חנה,  תפילה  בתנ"ך:  אישית  תפילה 
שמשון 

התפתחות נוסח התפילה מאנשי כנסת הגדולה 
עד ימינו

תפילה הלכה למעשה

ותפילת  לתפילה  חינוך   - בתפילה?  חייב  מי 
נשים#

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

א-זתפילת שמונה-עשרה - משמעותה וזמנה # 3

יב-טותפילת שמונה-עשרה - צורת העמידה

טז-יחתפילת שמונה-עשרה - כיוון התפילה

יט-כאתפילת שמונה-עשרה - מקום התפילה

תפילת שמונה-עשרה - אופן האמירה והכוונה 
בתפילה

כד-כז; כט

ל-מאתפילת שמונה-עשרה - אופן הכריעות וסיומה

תפילת שמונה-עשרה - דברים האסורים בשעת 
התפילה

מב-מח

מט-נבישיבה ומעבר בצד המתפלל

התמצאות בסידור 

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

שינון תפילות בעל פה

____________________"אשר יצר", קריאת שמע וברכותיה  
1. במקום כיתה ד'

2. להתייחס להשתטחות על קברי צדיקים וקברי אבות.
3. להתייחס להלכות שמונה-עשרה בהקשר של תפילת חנה.
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כתה ו:

הערה: נושאי החובה בחודש זה יהיו במבחן הבוגר.
בין אדם למקום

שבת - 8 שעות )סה"כ 17 שעות ו2#, חלק מהנושאים שיהיו במבחן הבוגר יילמדו בחודש חשוון ובחודש טבת, שאר הנושאים 
שאינם למבחן יילמדו לאחר פסח, הנושאים המובאים להלן הם הצעה ל8 שעות שיילמדו בחודש זה(

הלכות והליכות קיצור שולחן ערוך  הנושא
תפילות שבת

)קבלת  טוב  וביום  בשבת  התפילות  דיני 
שבת, שחרית, מוסף(

סעיפים עו  ג,  פרק  שבת,  הלכות  ב,  חלק 
א–ד; יד-טז; יח 

סעיפים צודיני תפילת ערבית ודיני הבדלה ו,  פרק  שבת,  הלכות  ב,  חלק 
א-יד; יז-כו; כט-לא

שמור את יום השבת

'מוקצה' בשבת

חלק ב, הלכות שבת, פרק כב, הקדמהפח   איסור 'מוקצה' - הגדרה וטעם

א; ג; הדיני 'מוקצה' במאכלים

ו-ט; יא–יבדיני 'מוקצה' ב'כלי שמלאכתו לאיסור'

טו–טזדיני 'מוקצה מחמת חסרון כיס'   

יז–יטדיני 'מוקצה מחמת גופו'

כ–כאדיני 'מוקצה' ְּב'נולד'

סעיפים פט דין 'בסיס לדבר האסור' כג,  פרק  שבת,  הלכות  ב,  חלק 
א-ג
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ימי החנוכה
על פי 'הלכות והליכות' חלק א' פרק יג )סימן קלט(

כתה ו 1+3#כתה ה 1+3#כתה ד 2+3#כתה ג3 1+4#כתה ב 1+4#כתה א 3+3#

המקורות לחג

- נס פך השמן, ניסי 
המלחמה

- סיפורי גבורה : חנה 
ושבעת בניה, יהודית 

ואליפורנוס#

- סיפר נס פך השמן 
ומלחמות המכבים

חנוכת המזבח

- מקום הנשים בנס - מאי חנוכה# א-ד- סיפור הנס א-ד
חנוכה - יהודית 
ואליפורנוס א-ד

- # מאי חנוכה? א-ד

מנהגים ודינים

- ברכות ההדלקה

- מנורת החנוכה  
הכשרה

במה מדליקים ה;ו - דיני הדלקת הנר

- החנוכיה הכשרה

יב; כז;כח; מח; מט 

- כמות הנרות יג

- זמן ההדלקה לה; 
לו; לט; מ

- מי חייב בנרות 
חנוכה? יד; טז

במה מדליקים? ה-יב
- החנוכיה הכשרה 

כז-כט 
- כמות הנרות יג

- זמן ההדלקה
לה; לו; מ; מא 

- מי חייב בהדלקה?
יד-טז

- איסור הנאה מנרות 
חנוכה מח-נ

במה מדליקים? ה-ז 

- מי חייב יד; טז

- מקום הנחת מנורת 
החנוכה

-   מקום הנחת הנרות 
יח ; יט; כא; כג 

- סדר ההדלקה מב; 
מג; מה; מז 

- מקום וסדר ההדלקה

יט-כו; מב-מו 

- הדלקה עושה מצווה 
ל-לד 

- אופן ההדלקה לח; 
לט; מב-מד

- מקום הנחת הנרות 
יט

- הדלקה בערב שבת 
ובמוצאי שבת

נד; נה; נז

- הדלקת נרות בבית 
כנסת ובשבת נא-נד; 

נז-נח 

- הדלקת נרות חנוכה 
מחוץ לבית  ס-סא

- מנהגי החג כזכר 
לניסים: סביבון, 

אכילת מאכלי חלב 
ומאכלים מטוגנים 

בשמן #

- מנהגי החג )דמי 
חנוכה, סביבון(

סב ; סג; סז; הליכות 
ומנהגים ט;י

- דיני חנוכה – הבחנה 
בין דין למנהג # 

- דינים ומנהגים 
נוספים בחנוכה # 

סב-סז

- מנהגים בחנוכה סב; 
סד; סו

תפילות וקריאה בתורה

- הלל, על הניסים - על הניסים סח; עא
סח-עא

- פרשת הנשיאים 
בחנוכה עב; עו

- הברכה על נרות 
חנוכה ותפילת 'הנרות 

הללו'

- קריאת התורה 
בחנוכה# עב; עו

הבטים ערכיים#

- למצוא את 
האור)השמן הטהור( 

שבכל יהודי

- כל ילד יהודי הוא 
"נר להאיר"

- חנוכה - גבורה 
יהודית 

- הדלקת נר חנוכה – 
מוסיף והולך

- מהות הנס – מהו 
נס? סוגי נסים, מטרת 
הנס, נסים שבכל יום.

- בירור משמעותו של 
המושג "אור" - פרסום 

הנס להאיר על פתח 
ביתו מבחוץ

- מוטיב האור בחג 
החנוכה וביומיום

- מלחמת תרבות:

מטרת היוונים - 
ביטול חותמו המיוחד 

של העם; פך השמן 
הטהור - סמל לנשמת 

העם היהודי שלא 
הצליחו לטמא.


