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חודש שבט- 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 בתחומים: 
       בין אדם למקום:

הלכות תפילה: כיתות א, דד. 
הלכות שבת: כיתה וה. 
הלכות סעודה וברכות: כיתות א, בו. 
הלכות כשרות: כיתות א, ב, ג	. 
מצוות התלויות בארץ: כיתות ד,הח. 
       

       בין אדם לחברו:
הלכות צדקה: כיתות א, הט. 
הלכות נזקי הגוף ובל תשחית: כיתה הי. 

יא. 

פירוט ההלכות לפי הכיתות:

כתה א:

1. הלכות תפילה – הסידור )2 שעות(
בחודש זה ממשיכים את לימוד הנושאים שפורטו לחודש טבת. רובם נלמדו בחודש שעבר )8 שעות( וכעת הםיב. 
יילמדו שעתיים בלבד עד סיום החומר.י	. 

2. הלכות סעודה וברכות )2 שעות(
ברכת על נטילת ידייםיד.   •
ברכות ראשונות – 'המוציא', 'עץ', 'אדמה', 'שהכול'טו.   •
ברכות אחרונות - ברכת המזון, 'מעין שלוש', 'בורא נפשות'ט	.   •
ברכת 'שהחיינו' על פרי חדש )בהקשר של ט"ו בשבט ופירות ארץ ישראל(י	.   •

3. הלכות כשרות )1 שעה(
המושג 'מאכל כשר'יח.   •

4. בין אדם לחברו )1 שעה(
צדקהיט.   •

כתה ב:

1. הלכות סעודה וברכות )3 שעות(
ברכת המזון וברכות אחרונות – לימוד הברכותכ.   •
שבעת המינים וברכותיהם )בהקשר ט"ו בשבט(כא.   •

2. הלכות כשרות )3 שעות(
הפרדה בין בשר וחלב כב.   •
כלים נפרדיםכ	.   •

"כי האדם עץ השדה" – צומחים עם ההלכה
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כתה 	:

כשרות: 8 שעות )מתוך ספרון כשרות, יחידות 3ג- 4(
דיני כשרות: המתנה בין בשר וחלב, הפרדה בבישול, הפרדה בשעת האכילה ובכלי האוכל, הכשריםכד.   •

כתה ד:

1. תפילה: 7 שעות+ #3 )שעות נוספות יילמדו בחודש הבא(1
כה. 

הלכות והליכות קיצור שולחן ערוך  הנושא
חלק א, הלכות תפילה, פרק יא, סעיפים  יזקריאת שמע וברכותיה <

א; ב; ד; ז-כז

חלק א, הלכות תפילה, פרק טז, סעיפים  טז  דיני קדושת בית כנסת <
ו; ז

סעיפים  יג   התמצאות בסידור ח,  פרק  הלכות תפילה,  א,  חלק 
ג-ט

פרשיות  שמע,  קריאת  שלפני  ברכות 
המיטה,  שעל  שמע  קריאת  שמע,  קריאת 

תפילת הדרך, ברכת הגומל

שינון תפילות בעל פה

'אשר יצר', קריאת שמע וברכותיה  

 
2. ט"ו בשבט – מצוות התלויות בארץ )1 שעה(2

איסור ערלה - 'הלכות והליכות' חלק א, מעגל השנה, פרק יד, עמ' 110 : א-ג; כו.   •

כתה ה:

1. מצוות התלויות בארץ )4 שעות(
קדושת ארץ ישראל  כ	.   •
- 'הלכות והליכות' חלק א, מעגל השנה, פרק יד עמ' 109-105כח.  הלכות תרומות ומעשרות   •

2. בין אדם לחברו )4 שעות(

הלכות והליכות קיצור שולחן ערוך  הנושא
חלק ב', בין אדם לחברו, פרק י, סעיפים קצגביקור חולים <

א-ד; ו-ח

חלק ב', בין אדם לחברו, פרק ט, כולוקפזהלכות אבדה ומציאה <

חלק ב', בין אדם לחברו, פרק ד, סעיפים סב, סגאיסור הונאה <
א-ג; ז; ט; י; יד # יז-כג

3. הלכות נזקי הגוף ובל תשחית 1#

חלק ב', הנהגות, פרק ד, כולוקצהלכות נזקי הגוף ובל תשחית <

א-ה; לג סעיפים  ב,  פרק  הנהגות,  ב',  חלק 
ז-ח

1. בחודש שעבר נכתב בטעות כי בנושא התפילה יש 10 3+# אך למעשה, יש 15 שעות 3+# . לכן בחודש זה נמשיך את נושא התפילה עם 6 שעות נוספות. נושא קריאת שמע וברכותיה יילמד רק אם לא הספיקו ללמדו 

בחודש שעבר. 

2. לפי תכנית הלימודים בכיתה ד' נלמד גם נושא השמיטה אולם אפשר לוותר עליו בשנה שאיננה שנת שמיטה.
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כתה ו:

הלכות שבת )8 שעות(.
סה"כ 17 שעות ו 2# - חלק מהשעות נלמדו למבחן הבוגר, הנושאים המובאים להלן הם נושאים שאינם למבחן:

הלכות והליכות קיצור שולחן ערוך  הנושא
מהות השבת #

טעמי הדלקת הנרות בשבת

זכור את יום השבת
נרות שבת # <

חלק ב, הלכות שבת, פרק בעה

תפילות שבת

המשך דיני תפילות שבת)שחרית,  <
מנחה( #

דיני טעות בתפילת: התפלל תפילת חול  <
בשבת#

# הכרות עם תפילת 'שלום עליכם' <

קג 
קב

פרק ג, יט–כה; כח–כט וכן סידור התפילה

שמור את יום השבת – מלאכות בשבת

חלק ב, הלכות שבת, פרק טוקושר, מתיר <

חלק ב, הלכות שבת, פרק כאמוציא מרשות לרשות <


