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חודשים אלול תשרי - 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. אולם בחודש החגים	.   .2
  מתוגברים שיעורי ההלכה מעבר לנדרש בחודש רגיל.ד. 
הסימון # מציין שעות העשרה שתהיינה בבתי ספר שבהם מלמדים יותר מ-2 שעות שבועיות.ה.   .3
ו. 

בחודש זה יתעסקו בתחומים הבאים:

הלכות חגי תשרי )חודש אלול וראש השנה, יום הכיפורים, סוכות ושמחת תורה(: כיתות א-ו  
הערה:

בחודשים אלה החל מכתה ד המקור ללימוד יהיה מתוך הספר 'הלכות והליכות', חלק א, מעגל השנה. בפרקים והסעיפים 	. 
יפורטו בטבלה להלן.ח. 
 .	

פירוט ההלכות לפי הכיתות:

חודש אלול וראש השנה
כתה ו 2+3#כתה ה 3+4#כתה ד 2+6#כתה ג1  2+6#כתה ב 2+5# כתה א 3+6#

המקורות לחג

ראשי תיבות אלו"ל 
פרק א, סעיף ב

חודש הרחמים 
והסליחות# 

פרק א, סעיף  א

- ימי רצון )שמות( # 
פרק א, סעיף א

- ראשי תיבות אלו"ל#

פרק א, סעיף ב

- ראש השנה - יום 
הדין  

- צום גדליה – הסיפור

ראש השנה - יום הדין 
: שקילת המעשים

המקור לאילו של 
יצחק אבינו: בראשית, 

וירא כב, יג.

המקור בתורה 
לתקיעת השופר

מקורות למצוות 
תקיעת השופר ולסדר 

התקיעות: ויקרא כג, 
כד; במדבר כט, א. ]וראו 

שולחן ערוך הרב, סימן 
תק"צ ס"א[.#

- המקור לחג )כהמשך 
לאלול(

ויקרא טז

- יום בריאת האדם 
וציווי ה' לאדם לשמור 
על עולמו בראשית  א, 

כז; ב, יז#

מנהגים ודינים

תקיעת שופר בחודש 
אלול 

- הברכות לשנה 
החדשה 

הכנות לימים הנוראים 
ודיני חודש אלול  
בהקשר לתשובה 

תפילה וצדקה

תשובה - בין אדם 
למקום ובין אדם 

לחברו

פרק ד, סעיפים א-ו

מנהגי ערב ראש השנה

פרק א, טז-כ

- תקיעת שופר 
בחודש אלול

פרק א, סעיפים ג, ד, ה

- דיני סליחות

פרק א, הקדמה; 
סעיפים ו-יא 

____________________

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

מתכוננים ומקבלים כוחות לקראת השנה החדשה!
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כתה ו 2+3#כתה ה 3+4#כתה ד 2+6#כתה ג1  2+6#כתה ב 2+5#כתה א 3+6#

תקיעת שופר בראש 
השנה 

ברכת השופר בראש 
השנה תשליך

 - מנהגי סעודה 

- תקיעת שופר- 
תקיעות תשר"ת,

- סימני החג  

 שופר ותשליך  – 
בהקשר למהות ר"ה #

- דיני השופר 
והתקיעה בו  תשליך

- דיני התקיעות 
ותקיעת שופר )ולולב( 

כשראש השנה חל 
בשבת

- פרק ב, סעיפים לב; 
לז –מד; מח

מנהגים  בראש השנה

תשליך  מט-נד   

הנהגות בראש השנה

כט-לא;

- תקיעת שופר

פרק ב, סעיפים  לב – לו; 
מו-מח

מנהגי ראש השנה פרק 
ב, סעיפים  כט; לא 

#הדלקת נרות בראש 
השנה

פרק ב, סעיפים  א-ג

- דיני תקיעת שופר

פרק ב, סעיפים לב, 
לז–מג

- שני ימי ראש השנה 
)ודיני ברכת 'שהחיינו' 

ביום השני(

פרק ב, סעיפים נו-נט

מנהגים בראש השנה

- תשליך#

פרק ב, סעיפים מט-נג

-תפילות ותוספות 
בתפילה #

פרק ב, סעיפים ד–כ

תפילות וקריאה בתורה

קריאת התורה-  - תפילת אבינו מלכנו  
בהקשר של הזכרת 
זכות עקדת יצחק  

בדין.

מחזור :"היום יעמיד 
במשפט",  סדר 

התקיעות במחזור#

התמצאות כללית 
במחזור

תפילת מוסף - 
"מלכויות, זיכרונות 

ושופרות"

מתוך הסידור "ובכן תן 
פחדך" #

פרק ב', סעיף יג

- מלכויות, זיכרונות 
ושופרות 

- 'ובכן תן פחדך'#

- 'למנצח לבני קורח'#

- 'ונתנה תוקף' #

פרק ב, סעיפים לג, לד

הבטים ערכיים#

- ציפיות , תפילות 
והחלטות טובות 

לקראת השנה החדשה

- חשבון נפש )שופר 
כמעורר לתשובה(

ותשובה ותפילה 
וצדקה מעבירין את 

רוע הגזרה

תחילת שנה – ניצול של 
הזדמנות חדשה

- אלול - המלך בשדה

- אלול - חיפוש

- השופר כמעורר 
לתשובה: מראה 

חיצוני

צורתו החיצונית של  
השופר תורמת להבנת 

המסר של השופר 
-  )מהצר קולותיו של 
השופר )צעקה, אנחה 

ויללה(

- השופר מעורר 
לתשובה:

 שורש המילה וקול 
השופר - "שפרו 

מעשיכם"

סיפורי תשובה

- השופר כמוטיב 
להזכרת זכויות ביום 

הדין: 

)משל הבגדים של 
"מציל המלך" שבגד-  

אילו של אברהם(. 

השופר – זעקת 
הנשמה: משמעות 
הקול הפשוט של 

השופר

# השופר - אמצעי 
לביטוי מהות היום: 

השתקפות המוטיבים 
המרכזיים של ראש 
השנה דרך השופר: 

"אמרו לפני מלכויות 
כדי  שתמליכוני עליכם, 

זיכרונות כדי שיעלה 
זיכרונכם לפני ובמה? 

בשופר".2

תשובה מתוך שמחה 
של קרבת ה'

____________________

2. 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 כניני 
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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יום הכיפורים 

כתה ו 2+2#כתה ה 1+6#כתה ד 1+4#כתה ג3 2+3#כתה ב 3+1#כתה א 3

המקורות לחג

המקור ליום הכיפורים. יום סליחה
פרק ו, פתיחה

- עבודת הכהן הגדול 
ביום הכיפורים#

מתוך המחזור והחומש: 
ויקרא טז

מנהגים ודינים

- תשובה

- כפרות

ערב יום כיפור- 
סעודות וסעודה 

מפסקת

- פיוס הורים וחברים

תשובה וסליחה 
בעשרת ימי תשובה

- כפרות )אזכור(#

- סעודות בערב יו"כ 
)אזכור(#

- ברכת הבנים בערב 
יום הכיפורים# 

פרק ד, סעיף מז

- מנהגים בעשרת ימי 
תשובה. פרק ג כולו

- חזרה בתשובה
פרק ד, סעיפים  א-ו

- מנהג הכפרות
פרק ד, סעיפים ז-ט; 

יא-יח
- סעודה בערב יום 

הכיפורים
פרק ד, סעיפים  כ-כו

- נרות של ערב יום 
הכיפורים

פרק ד, סעיפים  מא; מב
- מלקות בערב יום 

הכיפורים
פרק ד, סעיפים לו-לט

- ברכת הבנים
פרק ד, סעיף מו

- תשובה

 פרק ג, סעיפים א-ה

- וידוי פרק ד, סעיפים 
לד; לה

- הגבלות על  אכילה 
ושתיה

- נעילת הסנדל

- כבוד יום הכיפורים תענית קטנים- עינויי יום כיפור
והנרות ביום זה#

פרק ד, סעיפים מ - מו

- האיסורים ביום 
הכיפורים

פרק ו, סעיפים א-יב

- העינויים ביום 
הכיפורים

פרק ו, סעיפים א-ג

- דין קטנים ביום 
הכיפורים

פרק ו, סעיפים כד-כו  

- דיני קטן ביום 
הכיפורים

פרק ו, סעיפים כד–כו

- מוצאי יום 
הכיפורים#

פרק ו, סעיפים מד–מח 

תפילות וקריאה בתורה

- ספר יונה – על וידוי וערך התפילהתפילת נעילה
התשובה

כל נדרי

פרק ה, סעיפים א; ב; ז

תפילות ביום הכיפורים

פרק ו, סעיפים לד; 
לז-לט

סדר העבודה

מתוך המחזור

"לא-ל עורך דין"

מתוך המחזור

- תפילות ביום 
הכיפורים )להתייחס 

ל:  סדר העבודה, 
מנחה ונעילה( #

פרק ו, סעיפים לד–מג

הבטים ערכיים#

- ה' נותן הזדמנות 
ורוצה בתשובתם של 

בניו.

- כוחה של תשובה

- ערך הסליחה

- הדבקות של היהודי 
בה' ביום הכיפורים היא 

האמת שמסתתרת כל 
השנה

- בזמן הגלות – כל אחד 
בתפילתו יכול לפעול 
כמו כהן הגדול  )זכות 

ואחריות(

____________________

3.  כתה ג לומדת מתוך טקסט מותאם בסדרה 'משפחה כהלכה'. בחוברות השונות כתובים הסעיפים וכן המקורות מהם עובדו.
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סכות ושמחת תורה 

כתה ו #4+5כתה ה #2+3כתה ד #1+8כתה ג1  #1+4כתה ב #1+5כתה א 1+4#

המקורות לחג

- הסוכות במדבר 
)ויקרא כג/מב(

הסיבה לסוכה בחודש 
השביעי )קלה,א(

- מצוות ישיבה בסוכה 
וטעמיה

פרק ח, סעיפים א-ד

- מצוות ארבעה מינים 

פרק ט, סעיפים א; ב

- המקור לשמיני עצרת

פרק יב הקדמה לפרק 
סעיף יד, ובחומש 

במדבר כט לה-לח

- מצוות הישיבה בסוכה

פרק ח, סעיפים א; ב

מנהגים ודינים

- סוכה כשרה

- ארבעה מינים

- אושפיזין

- הושענא רבה

- סוכות כשרות 
ופסולות

- הכרת ארבעה 
המינים

- הברכות ונענוע של 
ארבעת המינים

- שמחת בית השואבה

- דיני ישיבה בסוכה

- כבוד הסוכה

- ברכה על הסוכה  

- אכילת קבע וחיוב 
בסוכה

- נשים וסוכה

- ערב סוכות

- נטילת לולב והקפות

- הושענא רבה

- בניית הסוכה במוצאי 
יום הכיפורים 

פרק ו, סעיף מח

- בניית הסוכה ודיני 

סוכה כשרה ופסולה

פרק ז, סעיפים א; ב; 
ח-יא; יד; טו-יח; כב; 

כד; כה

- ישיבה בסוכה 

פרק ח, סעיפים יא; יב; 
יד; טו; יח–כא, כו; לג; 

מח; מט 

-הדלקת נרות

פרק ח, סעיפים ח–י

- אושפיזין- פרק 
ח- הליכות ומנהגים 

סעיפים ד; ה

- מצוות ארבעת המינים 
חלק א, מעגל השנה, 

פרק ט, סעיפים א; ב;  
יח-כו

- נטילת ארבעת המינים 
פרק י, סעיפים א-יד

- מינים שאולים פרק י, 
סעיפים כו-כט; לג

- נענועים בהלל )לבנים( 
פרק י, סעיפים טו-יח

- שמחת בית השואבה# 
פרק ח- הליכות 

ומנהגים ו,ז

- הושענות # פרק י, 
סעיפים יט-כג; כה

- הושענא רבה פרק 
יא כולו

- ישיבה בסוכה  פרק 
ח, סעיפים: א, ב; יא; טז; 
יח–כב; לז; לט; מא-מב; 

מט; נ; נב; נז

- הלילה הראשון של 
סוכות# פרק ח, סעיפים 

יג-יד

- דיני הדלקת הנרות# 
פרק ח, סעיפים ח-ט

- בניית סוכה פרק ז, 
סעיפים יג-טז; יח-יט; 

כד

- בניית סוכה# ד; י-יב; 
כז-כח

- הלכות לולב# פרק ט

- דיני נטילת לולב# 
פרק י

- שמיני עצרת  - שמחת תורה- שמחת תורה
ושמח"ת

- דיני שמחת תורה פרק 
יב, סעיפים י -טו

תפילות וקריאה בתורה

- תפילות חג הסוכות - 
הלל, הושענות

פרק י , סעיפים טו – 
כב; כה

- הושענות  # מתוך 
הסידור

- משיב הרוח במוסף - תפילת הגשם#
של שמיני עצרת

הלכות תפילה, פרק יד, 
סעיפים א; ב

הגשם  תפילות  דיני    -
)והטל( #

יד,  פרק  תפילה,  הלכות 
סעיפים א; ד;ה; ח -יח

טל  'ותן  הרוח',  'משיב    -
ומטר'

א-ב;  סעיפים  יד,  פרק 
ד-יח

הבטים ערכיים#

ארבעת המינים 
מסמלים סוגים בעם 

היהודי. כל יהודי 
חשוב  -  גם ה"ערבה" 

חשובה בלעדיה אי 
אפשר לקיים את 

מצוות ארבעת המינים

שמחה של מצווה 
בהקשר למצווה 
לשמוח בסוכות 

ושמחת בית השואבה

- ה' הוא אדון העולם:  

נענוע ל4 רוחות- 
סמל שהכל שייך לה';  

מצגת ללימוד עצמי 

- תפילת הגשם 
)גבורות גשמים( 
,הכרת  התפיסה 

שמפתח הגשם 
)פרנסה( בידי ה'.  

- בסוכה כל הגוף 
נמצא בתוך המצווה 
- מצווה זו בסוכות  

נותנת כוח ליהודי 
להיות עסוק ומוקף 

במצוות כל השנה

- הייחודיות של שמחת 
תורה - התחברות עם 

עצם התורה )ריקוד 
ברגליים(

- ראויים כל ישראל 
לשבת בסוכה אחת - 

הסוכה מבטאת אחדות


