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חודש טבת- נושאי הלימוד בהלכה בכיתות א-ו

הנחיות כלליות:
טבלת הפריסה נבנתה לפי תכניות הלימודים של הכיתות השונות, המעודכנות בתיקיית 'רשת דרייב'. א.   .1
לפי התכנית, המינימום הנדרש הוא 2 ש"ש הלכה בשבוע. כלומר, 8 שעות בחודש בממוצע.ב.   .2
הסימון # מציין שעות העשרה שתילמדנה בבתי ספר בהם מלמדים יותר מהממוצע )מעל שעתיים שבועיות(.	.   .3

בחודשים אלו יתעסקו בתחומים הבאים: 

        בין אדם למקום- כל הכיתות:
הלכות שבת בכיתות ב, וד. 
הלכות תפילה בכיתות א, דה. 
הלכות סעודה וברכות בכתה הו. 
הלכות כשרות בכתה ג	. 
ח. 
בין אדם לחברו:ט. 
הלכות צדקה והלוואה בכיתה וי. 
יא. 

פירוט ההלכות לפי הכיתות:

כתה א:

הלכות תפילה – הסידור
מס' שעות: 8 שעות )בחודש הבא יוקדשו שעתים נוספות לנושאים אלה(יב. 
מהותה של התפילה: הכרת תודהי	. 
תפילות לאורך הדורות: תפילת האבות זמני התפילות )אברהם, יצחק יעקב- שחרית מנחה וערבית(.יד. 
תפילה הלכה למעשה: טו. 
מהו הסידור, שמירת הסידור וכבודו של הסידור כספר קודש, הגניזת סידור שבלה.ט	.   •
תפילת מודה אני ונטילת ידיים י	.   •
מושגים בנושא תפילה והתמצאות בסידור פתוח: שלוש תפילות, תפילות שבת ויום טוב, ברכות השחר, פרשות קריאתיח. 
שמע, תפילת ראש חודש- קריאה להלל את ה' – "הללו את ה' כל הגויים".יט. 

כתה ב:

הלכות שבת - 8 שעות + #2
מהות השבת: קדושת השבת זכר למעשה בראשית,  המנוחה בשבת #כ. 
זכור את יום השבת: קניות לשבת )שמאי שקנה כל יום משהו לכבוד שבת ( הכנת הבית ובגדי שבת, איך התכוננו התנאים כא. 
לשבת., מי שטרח בערב שבת#, כבוד שבת ועונג שבת , נרות השבת, סעודות השבת, תפילות  בשבתכב. 
שמור את יום השבת: משחקים בשבתכ	. 

כתה 	:

כשרות: 8 שעות )מתוך ספרון כשרות יחידות 3-1(
מקור וטעם : מקור מצוות כשרות- קדושים תהיו, המקור לאיסור בשר וחלבכד. 
דיני כשרות: גדרי יסוד בכשרות בשר עופות ודגים, אסור אכילת דם, אסור אכילת שרצים ותולעים, אסור אכילה הנאהכה. 
 ובישול של בשר וחלב, אסור ערבוב בין בשר וחלב, דיני הפרדה בכליםכו. 

לחיות כיהודי – להתחבר לה' על ידי קיום מצוות שבין אדם למקום
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כ	. 

כתה ד:

תפילה: 8 שעות+ #3 )שעות נוספות יילמדו בחודש הבא(
כח. 

הלכות והליכות קיצור שולחן ערוך  הנושא
מהותה של התפילה #

כוונה בתפילה

תפילות לאורך הדורות #

תפילות משה )מלחמת עמלק, הנחש, חטא 
בלעם,  ברכות  וכו'(',  המרגלים  וחטא  העגל 

שירת דבורה

תפילה בעת הקרבת קורבן

תפילה הלכה למעשה

חלק א, הלכות תפילה, פרק א כולוא  השכמת הבוקר # <

סעיפים בנטילת ידיים של בוקר < ב,  פרק  תפילה,  הלכות  א,  חלק 
א-י

סעיפים  גהלכות צניעות והליכות # < ג,  פרק  תפילה,  הלכות  א,  חלק 
א-ו

ברכת ט דיני לבישת הציצית וברכתה < ז  פרק  תפילה,  הלכות  א,  חלק 
הציצית בהקדמה, סעיפים א; ד-ז; יא; יג; 

יד; טז-לו

סעיפים  יד  דיני ברוך שאמר וישתבח < י,  פרק  תפילה,  הלכות  א,  חלק 
א-ג; ו-ח; יא

חלק א, הלכות תפילה, פרק טז, סעיפים  טז  
א; ג

יא, סעיפים  יז   קריאת שמע וברכותיה < חלק א, הלכות תפילה, פרק 
א; ב; ד; ז-כז

חלק א, הלכות תפילה, פרק טז, סעיפים  טז  
ו; ז
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כתה ה:

דיני סעודה וברכות: מס' שעות: 8 שעות + #1
כט. 

הלכות והליכות קיצור שולחן ערוך  הנושא
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; כד 

ח, מחהלכות "פת הבאה בכיסנין" < פרק  וברכות,  סעודה  הלכות  ב,   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, נט
סעיפים א; ו; טו; כג-כו; כח

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

יח סא וברכות, פרק  ב,  הלכות סעודה  חלק 
כולו

ד, סעיפים ד ברכת "אשר יצר"  < א,  הלכות תפילה, פרק  חלק 
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"( 
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כתה ו:

הנושאים הנלמדים בכיתה ו' הם לקראת מבחן הבוגר.
הלכות שבת: 6 שעות

)סה"כ 18 שעות ו2#, חלק מהשעות נלמדו בחודש חשוון וחלק יילמדו לאחר מבחן הבוגר, הנושאים המובאים 
להלן הם הצעה ל6 שעות שיילמדו בחודש זה(

הלכות והליכות קיצור שולחן ערוך  הנושא
שמור את יום השבת – מלאכות בשבת

חלק ב, הלכות שבת, פרק ז, סעיפים א-וסימן פהקדמה: ל"ט אבות מלאכה   <

חלק ב, פרק כד, סעיפים ג-ד, )ובמהדורה משחקים בשבת <
החדשה: סעיפים ג; ט; יח#(

חלק ב, הלכות שבת, פרק טז, סעיפים א; תופר, קורע <
ג; ד; ה#

חלק ב, הלכות שבת, פרק יז, סעיפים א; כותב, מודד <
ג; ז; ט

יא-יבמוחק <


