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חודשים אדר-ניסן: נושאי הלימוד בהלכה בכיתות א-ו

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

בחודש זה יעסקו כל הכיתות בתחום – מעגל השנה:
הלכות פורים: כיתות א-וד. 
הלכות פסח: כיתות א-וה. 
ו. 

הערה: נושאים הצבועים הינם למבחן הבוגר של כיתה ו <
 .	

פירוט הלכות החגים לפי הכיתות:

ח	 הפורים

כתה ו 3+2#כתה ה 3+2#כתה ד 3+4#כתה ג1  3+1#כתה ב 4+1#כתה א 4+1#

המקורות לחג

רעיונות מרכזיים סיפור מגילת אסתרסיפור מגילת אסתר
ממגילת אסתר

- חג הפורים: משמעות 
שמו ומיקומו בלוח 

העברי #

- לימוד מגילת אסתר 
– מסירות נפשם של 

מרדכי, אסתר וחלקם 
של הילדים בהצלת 

העם#

- הטעם לחג הפורים - 
פורים דמוקפות,  פרק 

טז, סעיף יז#

לימוד מגילת אסתר – 
בהדגשת המאבק בין 

המן ומרדכי #

מנהגים ודינים

- פרשת שקלים, פרק 
טו, סעיף א

- זכר למחצית השקל, 
פרק טז, סעיפים יב-טז

- תענית אסתר, פרק 
טז, סעיפים ה; ו; י

פרשת שקלים ופרשת 
זכור, פרק טו, סעיפים 

א; ג

ארבע פרשיות: חלק א, 
טו,  פרק  השנה,  מעגל 

סעיפים א–ו

מחצית השקל  חלק א, 
טז,  פרק  השנה,  מעגל 

סעיפים יב-טז

- קריאת המגילה

- ברכות המגילה

-משלוח מנות ומתנות 
לאביונים

- ברכות המגילה

- סעודת פורים 

- משלוח מנות 
ומתנות לאביונים

- דיני מצות פורים  
)משלוח מנות; מתנות 

לאביונים; מקרא 
מגילה בביהכנ"ס(

- דיני קריאת המגילה, 
פרק טז, סעיפים 
כט-לא; לג-מד #

- מנהגים בקריאת 
המגילה, פרק טז, 

סעיפים   מו; מט; נ; 
נא#

- מגילה בשבת, פרק 
טז, סעיף  ס#

- מצוות פורים, פרק יז, 
הקדמה

- ההכנה לקריאת 
המגילה,  פרק טז, סעיף 

יט#

- ברכות המגילה, פרק 
טז, סעיפים כג-כח

- דיני קריאת המגילה,  
פרק טז, סעיפים כג-מג

- מנהגים בקריאת 
המגילה, פרק טז, 

סעיפים מה; מו; מז; מח; 
מט; נ; נא 

- מלאכה בפורים, פרק 
טז, סעיפים  כג-כז

שושן פורים, פרק יז, 
סעיפים כח-ל

המגילה,  קריאת   -
שמחה בחודש אדר

להרעיש  המנהג 
אכילת  המן,  בקריאת 
טז,  פרק  המן  אוזני 

סעיפים א-ב; כד–מד

מתנות  מנות   משלוח 
וסעודת  לאביונים 

פורים# א-י

סעודת פורים י-כ

"והימים האלה נזכרים ונעשים" – פורים ופסח
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שושן פורים, פרק יז, 
סעיפים כח-ל

א,  חלק  פורים   שושן 
יז,  פרק  השנה,  מעגל 

סעיפים כז- ל

תפילה וקריאה בתורה

ועל הניסים, חלק א, 
מעגל השנה, פרק יג, 

סעיפים סח; סט

חלק ב, סעודה וברכות, 
פרק ו,  סעיף כא 

תפילת שחרית  בפורים, 
פרק טז, סעיפים נה-נח

ועל הניסים, בתפילה 
חלק א, מעגל השנה, 
פרק יג, סעיפים סח; 

סט 
ועל הניסים ברכת 

המזון

חלק ב, סעודה 
וברכות, פרק ו,  סעיף 

כא 

היבטים ערכיים#

מוטיב השמחה 
המתבטא במצוות 

פורים

מצוות פורים כביטוי 
לערך הנתינה

השמחה מובילה 
לנתינה והנתינה 
מובילה לשמחה 

אמתית. 

כוחם של הילדים 
בביטול הגזרה

ניסים שבכל יום – 
השגחת ה': ההודיה 
על הניסים הגלויים 

והנסתרים.

המן שבכל דור. 'זכור 
את אשר עשה לך

עמלק' - זיכרון 
לדורות בהקשר 

לקריאת
פרשת זכור 

ח	 הפסח
על חג הפסח נלמד בחודש אדר וחציו בחודש ניסן )עד חופשת החג( להלן פריסת הנושאים המלאה. 

כתה ו2  10+4#כתה ה 8+1#כתה ד 8+1#כתה ג1  9+3#כתה ב 13+4#כתה א 8+2#

המקורות לחג

סיפור יציאת מצרים 

- ספירה לקראת מתן 
תורה

- סיפור רבי עקיבא

- סיפור יציאת מצרים 

- מצוות ביעור חמץ 
ואכילת מצה#

- סיפור רשב"י ורבי 
עקיבא

- שמות החג 

- מקור למצת מצווה 
#

- סיפור רבי עקיבא 
ורשב"י

עשר המכות #

המקורות להקפדה 
על מצה שמורה 

ולאיסור 'בל ייראה 
ובל יימצא' ראו 

בסעיפים הכתובים 
בהמשך #

- המקור לחג הפסח 
בתורה, פרק כח, סעיפים 

א-ב #

- עשר המכות

המקורות להקפדה על 
מצה שמורה ועל איסור 

"בל ייראה ובל יימצא" # 
ראו סעיפים בהמשך

- המקור בתורה 
למצוות ליל הסדר #

מנהגים ודינים

- חמץ ומצה

- נקיון הבית לפסח#

- בדיקת חמץ וביעורו

- הבחנה בין חמץ 
למצה

- זיהוי מוצרי חמץ

- הגדרת חמץ

- בדיקת חמץ וביעור 
חמץ

- מכירת חמץ#

- שריפת חמץ 

סוף זמן אכילת חמץ 

- חודש ניסן, פרק יח, 
סעיפים א; ב; ו

- אפיית המצות, פרק 
כו, סעיפים

א-ג; ה; ו; ט; י; יג; יד

- מכירת חמץ, פרק 
כב, סעיפים א; ב; ד; 

ה; עמ' 150 )שטר 
מכירה(

- איסור חמץ, פרק יט, 
סעיף א

- בדיקת חמץ , פרק יט, 
סעיפים ב-כא; כד

- ביטולו וביעורו, פרק 
יט, סעיפים  כה-כח

- שרפת חמץ, פרק כד 
סעיפים א-ד

- חמץ שנמצא בפסח, 
פרק יט, סעיפים כט-לב

- מכירת חמץ, פרק כב 
סעיפים א; ב; ד; ה; 

שטר מכירה )עמ' 150 ( 

- הגעלת כלים, פרק כא, 
סעיפים א-ג; ה-ח; י; יב; 

יז; כג-כז

____________________

1. כתה ג לומדת מתוך טקסט מותאם בסדרה 'משפחה כהלכה'. בחוברות השונות כתובים הסעיפים וכן המקורות מהם עובדו.

2. בדיני ליל  הסדר נכתבו פעם נוספת הסעיפים שישללמדם למבחן הבוגר. הם צבועים בצבע. בתכנון הלמידה יש להקדים וללמד דינים אלה בחודש אדר.
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ליל הסדר:

- סימני הסדר

קערת הסדר – מרור 
וחרוסת

הבנת הקושיות  - מה 
נשתנה

כוס של אליהו

- סדר הקערה  וכרפס

- מצוות ליל הסדר: 
אכילת מצה, אכילת 

מרור 

- מצוות ליל הסדר: 
אכילת מרור

- מצוות ליל הסדר: 
ארבעה כוסות#

- חיוב אכילת מצה 
בליל הסדר#

 - הברכות שמברכים 
באכילת מצה#

- דיני ערב פסח, פרק 
כה, סעיפים ה; ח; 

יז-יט

- ההכנות לליל הסדר, 
פרק כז, סעיפים 

א; ד-י; יג; כא; כג; 
כו-לא; לב; לג; לח; מ

- איסור אכילת מצה 
בערב פסח, פרק כד, 

סעיפים י-יג

- תענית בכורות, פרק 
כד, סעיפים יד-טז

- איסור חמץ ובדיקת 
חמץ

פרק יט, סעיפים א#; 
ב–ט#; כה; כז–כח

ערב פסח

פרק כד פרק כה, 
סעיפים א–ד; י–יד

- שבת הגדול - ביאור 
המושג, פרק יח, 

סעיף ו

- ליל הסדר, פרק כז, 
סעיפים א; ד–יא; יג; 

כא–כג; כו–לב. כל 
פרק כח

ההכנות לסדר : חלק א, 
מעגל השנה, פרק כז  

ו-ח;  כרפס  הכנת 
קערת הסדר לב; 

יין לסדר א; ב

א,  חלק  הסדר:  ליל  
מעגל השנה פרק כח

הילדים  מעורבות 
בסדר ה; ו; כז; ל

הסבה טו

ארבע כוסות יא-יג

קדש ד; ח; ט ; יד

ורחץ, כרפס יח-כב

יחץ כג –כה

מצה  מוציא,  רחצה,   
לח-מה

מרור מז-נ

כורך נא, נב

צפון נח-ס; סב

הלל סח-עא

דיני חול המועד, פרק 
מד, סעיפים א-ז; יא; 

כג-כח; ל; לא; לח; מא

חול המועד, פרק מד 
כולו

כתה ו 10+4#כתה ה 8+1#כתה ד 8+1#כתה ג2  9+3#כתה ב 13+4#כתה א 8+2#

תפילה וקריאה בתורה

- "יעלה ויבוא", "מוריד ועל הניסיםהכרות עם ההגדה
הטל", פרק יד, סעיפים ד;

ח-יא; יז-יט; כב

- היכרות עם מבנה 
ההגדה דרך המוטיב

של גלות וגאולה #

הגדה תוך התייחסות

למשנה בפסחים

- סדר קורבן פסח 
במקדש מהסידור

- תפילת הטל ו'מוריד 
הטל' מתוך הסידור

____________________

2. כתה ג לומדת מתוך טקסט מותאם בסדרה 'משפחה כהלכה'. בחוברות השונות כתובים הסעיפים וכן המקורות מהם עובדו.
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היבטים ערכיים#

יציאת מצרים שבכל 
יום –בכל דור ודור 

חייב אדם לראות את 
עצמו כאילו הוא יצא 

ממצרים.

מצוות השבתת חמץ 
במלחמת היצר

- "הא לחמא עניא"- 
כל דכפין בהקשר 

לקמחא דפסחא

- החסד והנתינה 
בזיקה למעות חיטין.

- הודיה על הניסים

חמץ ומצה - ענווה 
וגאווה

- "והגדת לבנך": החינוך 
היהודי - העברת 

המסורת.

- "כנגד ארבעה בנים 
דיברה התורה..." - 

חשיבות השתתפות של 
כל יהודי בסדר.

- עבדות וחירות 
- יציאת מצרים 
שבכל דור ודור 

)מצרים=ְמצר( #


