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חודשים ניסן-אייר: 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
ד. 

הערות לחודש זה:
פריסה זו מתייחסת לשבוע שאחרי פסח וחודש אייר. נושאי הלימוד לפסח נכתבו במלואם בפריסה של חודש אדר ה.   .1
        הכללה גם את תחילת ניסן.  לכן מס' השעות הבסיסי הוא 10.ו. 
בכיתות א, ג ניתנו מס' שעות מועט יותר מהבסיס כיוון שלקראת לימוד הלכות פסח הוקדשו מס' שעות רב יותר. 	.   .2
כמו כן זו ההזדמנות להשלים פערים או להקדיש יותר לנושאי העשרה.ח.   
הלכות ספירת העומר מפורטות בפריסה של חג הפסח.	.   .3

בחודש זה יתעסקו בתחומים הבאים:
מעגל השנה

לג בעומר וספירת העומר: כיתות א-וי. 
בין אדם למקום

ברכות: כתה גיא. 
הלכות שבת: כתה ויב. 
הנהגות: כתה די	. 

בין אדם לחברו
כיתות א-היד. 
	ו. 

פירוט ההלכות לפי הכיתות:

כתה א:

1. מעגל השנה –
לג בעומר וספירת העומר )1+4#( ראו פירוט הנושאים בטבלה הנמצאת בסוף מסמך זה.		. 

2. בין אדם לחברו
כיבוד הורים - 2 שעות  י	. 
השבת אבדה -1+1# שעותיח. 
אהבת ישראל - 1+1# שעותי	. 
אמת ושקר והונאה - 1+1# שעותכ. 
הלשנה - 1 שעהכא. 

כתה ב:

1. מעגל השנה – 
 לג בעומר וספירת העומר 1+4 # שעות. ראו פירוט הנושאים בטבלה הנמצאת בסוף מסמך זה.כב. 

2. בין אדם לחברו
כיבוד הורים - 1 שעהכ	. 
כיבוד רב ומורה - 1שעהכד. 
לשון הרע ורכילות - 2 שעות כה. 
נקימה ונטירה - 1 שעה   כו. 
הכנסת אורחים - 1 שעהכ	. 

ימי הספירה: הסיפור שמאחורי וההלכות שאחרי...
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כתה 	:

1. מעגל השנה  
 לג בעומר וספירת העומר - 1+1#שעות. ראו פירוט הנושאים בטבלה הנמצאת בסוף מסמך זה.כח. 
כ	. 

2. בין אדם למקום  )2+4 # שעות(
הלכות ברכותל.   •
מתוך הספרון: מתפללים ומברכים: תפילה וברכותלא. 

היחידה בספרוןהנושא

מקור וטעם #

5מקור מצוות ברכת המזון מהתורה, ערך ההודיה 

6מצוות ברכות ראשונות מדרבנן, בקשת רשות 

הלכות ברכות

5ברכת המזון – כמות, דינים כלליים #

5ברכת המזון – תוכן ומבנה

6ברכות ראשונות – סוגי הברכות

שינון והתמצאות בסידור

ברכות ראשונות ואחרונות
לב. 

3. בין אדם לחברו  )5 # שעות(
הלכות ברכותל	.   •
מתוך הספרון: אני והחברה: בין אדם לחברולד. 

היחידה בספרוןהנושא

2אהבת ישראל 2#

3נקימה ונטירה 3#
לה. 

כתה ד

1. מעגל השנה  
 לג בעומר וספירת העומר -2+1# שעות. ראו פירוט הנושאים בטבלה הנמצאת בסוף מסמך זה.לו. 

2. בין אדם למקום  )1 שעות(
הנהגות – צער בעלי חיים ל	.   •
מתוך הספר 'הלכות והליכות', חלק ב, הנהגות, פרק ג, סעיפים א-טלח. 
)קיצור שולחן ערוך סימן קצא(ל	. 
מ. 

3. בין אדם לחברו  )5+1# שעות(

קיצור שולחן הנושא
מספר שעותהלכות והליכות ערוך  

חלק ב, בין אדם לחברו, פרק ח, סעיפים קעטהלוואה  
א-ד

2

2גמילות חסדים בגופו ובממונו

חלק ב, בין אדם לחברו, פרק ג, סעיפים ל לשון הרע ורכילות #
א-י

1

1#חלק ב, בין אדם לחברו, פרק ד, סעיף זקצ בל תשחית ושמירת רכוש הזולת #
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כתה ה

1. מעגל השנה  
לג בעומר וספירת העומר -2 שעות. ראו פירוט הנושאים בטבלה הנמצאת בסוף מסמך זה.מא. 
מב. 

2. בין אדם למקום  )3# שעות(
שבתמ	.   •

קיצור שולחן הנושא
הלכות והליכות ערוך  

מהות השבת

השבת כמנוחה

זכור את יום השבת

חלק ב, הלכות שבת, פרק, סעיפים כז-לעז חלות שבת 

תפילות שבת

קטעים נבחרים מתפילת שחרית

שמור את יום השבת 

חלק ב,  הלכות שבת,פרק יג, מושגים כללייםפמלאכת בישול )כללי(

2. בין אדם לחברו )4 שעות(

הלכות והליכות קיצור שולחן ערוך  הנושא
חלק ב', בין אדם לחברו, פרק ב, סעיפים כטואהבת לרעך כמוך

א-ג; ה-ח

חלק ב',  בין אדם לחברו, פרק ו, סעיפים קמגכיבוד אב ואם
א; ה-י; יב; יג; טז-כב 

חלק ב',  בין אדם לחברו, פרק ו, סעיפים קמדכבוד רבו
כו-כח

כתה ו

בחודש זה ילמדו את הנושאים בדיני שבת שלא נכללו במבחן הבוגר, ובנוסף לכך הלכות יום טוב. )10 שעות(
1. מעגל השנה

לג בעומר וספירת העומר -2 שעות. ראו פירוט הנושאים בטבלה הנמצאת בסוף מסמך זה.מד. 
מה. 

2. בין אדם למקום 
הלכות שבת )8 שעות(  - סה"כ 17 שעות ו2# - חלק מהשעות נלמדו למבחן הבוגר במחצית הראשונה.מו. 
מ	. 

הלכות והליכות קיצור שולחן ערוך  הנושא
מהות השבת #

טעמי הדלקת הנרות בשבת

זכור את יום השבת
נרות שבת # <

חלק ב, הלכות שבת, פרק בעה
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תפילות שבת

המשך דיני תפילות שבת)שחרית,  <
מנחה( #

דיני טעות בתפילת: התפלל תפילת חול  <
בשבת#

וכן  < עליכם'  'שלום  תפילת  עם  הכרות   #
סידור התפילה

קג 
קב

פרק ג, יט–כה; כח–כט

שמור את יום השבת – מלאכות בשבת

חלק ב, הלכות שבת, פרק טוקושר, מתיר <

חלק ב, הלכות שבת, פרק כאמוציא מרשות לרשות <

פירוט ההלכות לפי הכיתות
הערה: בנושא זה נלמדים בעיקר ההלכות. ניתן כמובן לשכלל ולהוסיף נושאים ערכיים הקשורים לאהבת ישראל כפי המתבקש 

בימים אלה. פיתוח ערך אהבת ישראל יכול להיעשות במסגרת החינוך החברתי.

ספירת העומר ול"	 בעומר
כתה ו 2כתה ה 2כתה ד 2+1#כתה ג1  1+1#כתה ב 1+4#כתה א 1+4#

המקורות לחג

- ספירה לקראת מתן 
תורה

- סיפור רבי עקיבא

סיפור רשבי ורבי 
עקיבא

קרבן העומר

מנהגים ודינים

הספירה- סדר - הברכה על הספירה
הספירה והברכה

הלכות ספירת העומר

חלק א, מעגל השנה, 
פרק כט, סעיפים  א–ה; 

ז; ח –יד

ספירת העומר 
חלק א, מעגל השנה, 

פרק כט, סעיפים א; ג; ד; 
ו; יד

דיני הספירה חלק א, 
מעגל השנה, פרק כט, 

סעיפים: א; ג-יד

- מנהגי אבלות בימי 
הספירה

מנהגי אבלות בימי מנהגי אבלות
הספירה

דיני אבלות בימי 
הספירה  

טו; יח; יט-כא

קריאת פרקי אבות בין 
פסח לעצרת

היבטים ערכיים#

ואהבת לרעך כמוך 
– לכבד גם אם לא 

מסכימים

ערכים נבחרים מפרקי 
אבות

אהבת ישראל- רבי 
עקיבא, רשב"י

____________________

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


