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חודשים סיוון תמוז - 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 הלכה בממוצע בחודש.ב.   .2
הסימון # מציין שעות העשרה שתילמדנה בבתי ספר בהם מלמדים יותר מהממוצע מעל שעתיים שבועיות.	.   .3

הערות לחודש זה:
פריסה זו מתייחסת לחודש סיוון וכן לתחילת חודש תמוז .ד.   .1
חשוב לנצל את השעות שנותרו לחזרה חווייתית על הנושאים שנלמדו במהלך השנה. ניתן ליצור משחקי שינון וכד'.ה.   .2
ו. 
ז. 

בחודש זה יעסקו כל הכיתות בתחומים הבאים:
מעגל השנה

חג השבועות:  כיתות א-ו
הלכות בית הבחירה #: כיתות א-ו

תעניות: כתות א, ג, ה

בין אדם למקום
תפילה#: כתה ג; ו

שבת: # כתה ג
סעודה וברכות כתה ו

כשרות כתה ו
הנהגות כתה ו

ח. 
פירוט ההלכות לפי הכיתות:

כיתה א
1. מעגל השנה  -

חג השבועות:  3+ 2# שעות. ראו פירוט בטבלה בסוף המסמך.
תעניות – 3 שעות

י"ז בתמוז- יום פריצת המצור

ט' באב- שריפת בית המקדש

מנהגי אבלות על חורבן ירושלים

הלכות בית הבחירה: 3# שעות
כלי המקדש באופן כללי  •

כיתה ב

1. מעגל השנה -
חג השבועות - 1+3# שעות. ראו פירוט בטבלה בסוף המסמך

הלכות בית הבחירה - 2# שעות
מבנה הכללי של המקדש+ מיקום הכלים

מקבלים את התורה ומצפים לגאולה
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כיתה 	

1. מעגל השנה-
 חג השבועות - 1+2# שעות. ראו פירוט בטבלה בסוף המסמך.

מתוך יחידות 2,3 בספרון: מקבלים את התורה ומצפים לגאולה: ספירת העומר ושבועות
תעניות – 3 #

מתוך הספרון: מקבלים את התורה ומצפים לגאולה: ספירת העומר ושבועות

היחידה בספרוןהנושא

4בין המצרים )מקור , משמעות , יז בתמוז( 

5דיני תשעת הימים ותשעה באב 

הלכות בית הבחירה – 1 שעה #
הערה: נושא העשרה זה לא מובא בספרון

הכותל המערבי, המקדש בתפארתו

2. בין אדם למקום )6# שעות(
• הלכות תפילה 

מתוך הספרון: מתפללים ומברכים: תפילה וברכות
 

היחידה בספרוןהנושא

מהות והיבטים ערכיים #

1שבח, בקשה והודיה בתפילה

4תפילה כהזדמנות 

3תפילה – כוונה לעמוד לפני המלך

תפילה הלכה למעשה

2תפילת העמידה – תוכן ומבנה

3תפילת העמידה – אופן התפילה )כיוון כוונה וצורה(

4תפילת העמידה – צורת התפילה: כריעות והשתחוויות

שבת # 
                   מס' שעות: 3#

זהו נושא העשרה שלא נכתב בספרונים.  

מקור וטעם

קדושת השבת זכר למעשה בראשית

השבת כמתנה וכמנוחה

זכור את יום השבת

כבוד ועונג שבת

הדלקת נרות לכבוד השבת

הנהגה ביום השבת

תפילות שבת

קבלת שבת – לכה דודי
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כיתה ד
1. מעגל השנה  

שבועות - מס' שעות: -2# -  ראו פירוט בטבלה בסוף המסמך.
הלכות בית הבחירה - מס' שעות: 2# 

הלכות והליכותהנושא
חלק א, מעגל השנה, פרק לט , סעיפים א-חמבנה המנורה

ט-ידעיטורי המנורה

טו-כהשולחן

כאמזבח הקטורת

סעיפים הארון וקודש הקדשים לז,  פרק  הבחירה  בית  הלכות  השנה,  מעגל  א,  חלק 
כ-כד

2. בין אדם למקום

סעודה וברכות - 3# + 4 שעות

קיצור שולחן הנושא
ערוך

הלכות והליכות

דיני ברכות

 – המאכלים  על  ראשונות  ברכות 
טעות בברכה#

חלק ב, הלכות סעודה וברכות, פרק נו 
יד , סעיפים  א-ג; ז-ט; יא

חלק ב, הלכות סעודה וברכות, פרק מ  נטילת ידיים לסעודה
ב, כל הפרק

חלק ב, הלכות סעודה וברכות, פרק מא  ברכת המוציא#
ג, סעיפים  א-יד

שינון ברכות על פה

שלוש,  מעין  ברכת  נפשות,  בורא 
וגבורתו'(,  )'שכוחו  הרעם  ברכת 
מעשה  )'עושה  הברק  על  ברכה 

בראשית'( 

כיתה ה
1. מעגל השנה -

שבועות
מס' שעות: 2+ 1# ראו פירוט בטבלה בסוף המסמך.

תעניות – 4 שעות

קיצור שולחן הנושא
ערוך

הלכות והליכות

סעיפים קכאהלכות תענית ציבור 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
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הלכות בית הבחירה – 2 שעות#

הלכות והליכותהנושא
חלק א, מעגל השנה, פרק לח, סעיפים א-דמקום המזבח החיצון

ה-טמידות המזבח החיצון

טז-יטתוספות למזבח

חלק א, מעגל השנה, פרק לט, סעיפים כה-כזהכיור

כיתה ו
הערה: בחודש זה מוצעים נושאי העשרה המסומנים ב#. 

לשיקול דעתה של המורה אם עדיין לא סיימה את נושאי החובה תלמד את נושאי העשרה. 
מומלץ  ליצור למידה עצמית והפקת תוצרים כהערכה חלופית.

1. מעגל השנה  
שבועות )כולל הלכות כשרות(

מס' שעות: 4 + 3# - ראו פירוט בטבלה בסוף המסמך. הלכות כשרות מובאות בטבלה של חג השבועות, זאת בזיקה לחג.
הלכות בית הבחירה – 3# שעות

הלכות והליכותהנושא
חלק א, מעגל השנה, פרק לז, סעיפים  א-חהר הבית  וָהֲעָזרֹות

יג-יטמבנה המקדש בסדר עולה

כ-כדקודש הקודשים

חלק א, מעגל השנה, פרק מ, סעיפים א-דקדושת ירושלים ובית המקדש

יד-יזעשר מדרגות בקדושה

2. בין אדם למקום
תפילה – 8# שעות

הלכות והליכותקיצור שולחן ערוךהנושא
# מהותה של התפילה

תפילה - כוונה והכנה1 

# מבנה תפילת שחרית

התפילה כסולם

# תפילות לאורך הדורות

ההיסטוריה(;  )במהלך  תפילה  של  כוחה 
דוד  תפילות  על  לימוד  לשלב  אפשר 

המופיעות בספר שמואל ב' ובתהלים

)לשלב  צדיקים  קברי  על  השתטחות 
בהקשר אקטואלי(

ספר תהלים2  #

האמונה  ליסודות  כביטוי  תהלים  ספר 
והביטחון )אפשר לקבל יחידה מעובדת(

דע לפני מי אתה עומד, מתוך כובד ראש, הלכות רלוונטיות לנושא כוונה והכנה, סיפור על השר ועל החסיד שהתפלל.  1
פרקים נבחרים לאירועים שונים, פרקים נבחרים  בהתאם לפסוקים ופרקים בתהלים המשלבים בקטעי התפילה הנלמדים בכיתות השונות.  2
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תפילת הלל #

מהות ההלל1 

תפילה הלכה למעשה

חלק א, הלכות תפילה, פרק טז טז  # דיני הפסקה בתפילות בבית הכנסת

חלק א, הלכות תפילה, פרק ט ו  # דיני אמירת 'ברוך הוא וברוך שמו' 

חלק א, הלכות תפילה, פרק חיג  # דיני קדושת בית הכנסת

חלק א, הלכות תפילה, פרק יביח  # תפילת העמידה

חלק א, הלכות תפילה, פרק ז, סעיפים יא-יט; כב-כחיב  # חשיבות התפילה במניין  ובבית הכנסת

# שינון תפילות וברכות בעל פה

במשך  ששיננו  התפילות  על  חזרה 
בכיתות

סעודה וברכות – 2# שעות

הלכות והליכותקיצור שולחן ערוךהנושא
ו, מד# תוספות לימים מיוחדים בברכת המזון פרק  וברכות,  סעודה  הלכות  ב,  חלק 

סעיפים יז-כד

י, נא פרק  וברכות,  סעודה  הלכות  ב,  חלק 
סעיפים ט-יא

חלק ב, הלכות סעודה וברכות, פרק טז, נט# ברכת 'שהחיינו'
סעיפים יא-טו; כג-כט

הנהגות 3# שעות

הלכות והליכותקיצור שולחן ערוךהנושא
חלק א, הלכות תפילה, פרק ג, סעיף אגצניעות

חלק ב, הנהגות, פרק א לאכל מעשיך  לשם שמים

חלק ב, הנהגות, פרק ה, סעיפים  הקדמה, סזשבועות ונדרים
ו; י-יז; ה; י–כ; כב

פירוט ההלכות לפי הכיתות:

ח	 השבועות

כתה ו 2כתה ה 2כתה ד 2#כתה ג  1+1#כתה ב 1+4#כתה א 2+3#
המקורות לחג

- חג הביכורים
- מתן תורה

- יום לידה ופטירה 
של דוד המלך

- עליה לרגל 
– הפסוק שלוש 

פעמים בשנה.

 - עשרת הדיברות 
ומעמד מתן תורה

- מתן תורה - המקום  
והמעמד; - תוכן 
עשרת הדיברות

מבנה התורה ותכניה
מנהגים ודינים

- חג מתן תורה- - דיני יום טוב- אכילת מאכלי חלב 
ברכת התורה#

1 לשלב עם מסכת פסחים את הרעיון המרכזי: פעולת השבח של האדם מצביעה על אמונתו בכוחו  של ה' לשלוט בעולם ולהנהיגו בהשגחה פרטית. בכוחה 
של אמונה זו להשפיע על האדם ברכת ה'. לבדוק כיצד כל קטע בתפילת ההלל מפתח את הרעיון המרכזי.
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- מאכלי החג קישוט   
הבית בירק תיקון 

ליל שבועות, הלכות 
והליכות, חלק א, 
מעגל השנה, פרק 

כט, סעיפים לב – לד, 
הליכות ומנהגים )עמ' 

)187 ,186

תיקון ליל שבועות; 
מאכלי חלב; שמחת 

יום טוב; אסרו חג
הלכות והליכות, חלק 
א, מעגל השנה, פרק 

כט, סעיפים כב–כו

הלכות תלמוד תורה# דיני שמחה ביום טוב
־חלק א,  הלכות תפי

לה, פרק  כ כולו

־הלכות כשרות )הל
כות והליכות, חלק ב, 

הלכות כשרות(
- הפרדה בין בשר 

לחלב - פרק ד, 
סעיפים ה; ו;יא-טז; 
כג –כו; כח-לב; לד
- הפרשת חלה# - 

פרק א
- טבילת כלים #- 

פרק ב
- הכשרת כלים# - 

הלכות והליכות, חלק 
א, מעגל השנה, פרק 
כא, סעיפים א; ג; ה; 
ז; ט; י;יא; יג; טו; יט

תפילות וקריאה בתורה
- קריאת עשרת 

הדיברות#
- מגילת רות

קריאת מגילת רות עשרת הדברות  דיני יום טוב
בחג

היבטים ערכיים#
מתן תורה במדבר- התורה היא חיינו

התורה היא של כולם
ערכים בזיקה לעשרת 

הדיברות
בנינו ערבים – חלקם 

החשוב של הילדים 
בלימוד התורה 
ובקיום מצוותיה

חסד בזיקה למגילת 
רות

- 'נעשה ונשמע' 
כערך בסיסי בהעברת 

המסורת
משה רבנו; הקשר 
לרבי; לא קם נביא 

כמשה; 'תורה ציווה 
לנו

־- משה'; התורה שב
כתב והתורה שבעל 

פה; מעמד חכמים


