
 
 

 

 אדם בונה למידה
 הפדגוגית המזכירות
 מורשת 'א אגף

 ישראל מדינת
 החינוך משרד

 תשפ"אמיקוד  – חינוך היסודיתושב"ע ב
 בהתאם לתכנית הלימודים בתושב"ע רשימת הנושאים למיקוד למידה  לפניכם

 לא במיקוד תכלתמה שבצבע 

רשימת הנושאים  כיתה
  הנלמדים בשכבת הגיל

המלצות חומרי  המלצות מיקוד תוכן 
עזר למורים 

להוראה 
 –היברידית 

המלצות לדרכי 
 הערכה חלופיות

-  

תהליכי 
פיתוח 

מקצועי 
 מלווים

 הלכה –כיתה א 

: תקיעת שופר, ראש השנה ' א
, ברכות סימנים טובים

לראש השנה, יום הדין, 
 .תקיעות, תשליך

  : הסיפורצום גדליה
:  תשובה, יום כיפור

הגבלות על אכילה  כפרות,
 .ושתיה, נעילת הסנדל

: ארבעה מינים, סוכות
אושפיזין, סוכות כשרות, 

 הושענא רבה, שמחת תורה
 קידוש הבדלה שבת:

השבת  בין אדם לחברו:
אמת ושקר,  אבידה,
, כיבוד הלשנהצדקה, 

 הורים, ואהבת לרעך כמוך
: נס פך השמן, ניסי חנוכה

המלחמה, מנורה כשרה, 
 ברכות ההדלקה.

: המצור על י' בטבת
ירושלים; יום הקדיש 

 הכללי
: ספר קודש, הסידור

שמירה וכבוד אליו, גניזת 
סידור שבלה, שלוש 

תפילות, תפילות שבת ויום 
טוב. ברכות השחר, פרשות 

 קריאת שמע. 
: ברכת על נטילת סעודה

 -ידיים, ברכות ראשונות
המוציא, עץ, אדמה, 

 -שהכל; ברכות אחרונות
ברכת המזון, מעין שלוש, 

בורא נפשות. המושג: 
 "מאכל כשר"

: תקיעת שופר, ראש השנה
ברכות לראש השנה, יום 

 הדין, תקיעות, תשליך.
:  תשובה, הגבלות יום כיפור

על אכילה ושתיה, נעילת 
 הסנדל 
: ארבעה מינים, סוכות סוכות

 כשרות, 
 

 קידוש הבדלה שבת:
אמת ושקר,  אדם לחברו:בין 

צדקה,  כיבוד הורים, ואהבת 
 לרעך כמוך

: נס פך השמן, ניסי חנוכה
המלחמה, מנורה כשרה, 

 ברכות ההדלקה.
 

: ספר קודש, שמירה הסידור
וכבוד אליו, גניזת סידור 

שבלה, שלוש תפילות, 
תפילות שבת ויום טוב. 

ברכות השחר, פרשות קריאת 
 שמע. 

 
: ברכת על נטילת סעודה

 -ידיים, ברכות ראשונות
המוציא, עץ, אדמה, שהכל; 

ברכת  -ברכות אחרונות
המזון, מעין שלוש, בורא 

 נפשות. המושג: "מאכל כשר"
 

:  ארץ ישראל ט"ו בשבט
  ופירותיה

 

הדגשים 
לשנת הלכתיים 

 תשפ"א 

יום א' של ר"ה . 1
חל בשבת ואין 

 תוקעים בשופר. 

. יום ב' של ראש 2
מי שלא בא  -השנה

לבית הכנסת, צריך 
תקיעות.   30לשמוע 

לפי רוב המנהגים 
עושים תשליך 

 ביום זה. 

יום א' של . 3
סוכות חל בשבת 
 אין נוטלין לולב. 

חומרי עזר  -אתר 
  להוראת החגים

תיק תוכניות 
   ה אלימודים כית

בית המלמדים 
האתר ללימוד 

 ביתי

 

קישור למסמך 
 כולל

דרכי הערכה  
הלכה,  –חלופית 

 משנה, גמרא 

 

https://edu.gov.il/mazhap/Talmud-toshba-mmd/mafmar/helphalcha
https://edu.gov.il/mazhap/Talmud-toshba-mmd/mafmar/helphalcha
https://edu.gov.il/special/Curriculum/Elementary-school/first-grade/toshba-hemed/Pages/Teaching-materials.aspx
https://edu.gov.il/special/Curriculum/Elementary-school/first-grade/toshba-hemed/Pages/Teaching-materials.aspx
https://www.afikoman.org.il/Mishna/homeSchool.aspx
https://www.afikoman.org.il/Mishna/homeSchool.aspx
https://www.afikoman.org.il/Mishna/homeSchool.aspx


 
 

 

 אדם בונה למידה
 הפדגוגית המזכירות
 מורשת 'א אגף

 ישראל מדינת
 החינוך משרד

:  ארץ ישראל ט"ו בשבט
ברכת ופירותיה, 

 "שהחיינו" על פרי חדש. 
סיפור מגילת פורים: 
קריאת המגילה,  אסתר,

ברכות המגילה, משלוח 
 מנות ומתנות לאביונים

: סיפור יציאת פסח
מצרים, חמץ ומצה,  

בדיקת חמץ וביעורו, ליל 
הסדר, הבנת קושיות מה 

כוס נשתנה, מרור, חרוסת, 
 של אליהו,

ספירה  -ספירת העומר
לקראת מתן תורה, ברכת 

; הספירה, מנהגי אבלות
סיפור תלמידי  -ל"ג בעומר

ר"ע, התנהגות בין אדם 
 לחברו. 

יום עצמאות ויום 
הודאה לה' על  -ירושלים

מסירות נפש בקיום נס, 
 מצוות

: מתן תורה, שבועות
מגילת רות, יום ביכורים, 

דוד המלך,  -לידה ופטירה
 מאכלי חלב. 

יום  -בתמוזי"ז  -תעניות
 -פריצת המצור, ט' באב

שריפת בית המקדש, 
מנהגי אבלות על חורבן 

 ירושלים 

קריאת המגילה, פורים: 
ברכות המגילה, משלוח מנות 

 ומתנות לאביונים
: סיפור יציאת מצרים, פסח

חמץ ומצה,  בדיקת חמץ 
וביעורו, ליל הסדר, הבנת 
קושיות מה נשתנה, מרור, 

 חרוסת, 
 

ספירה  -ספירת העומר
לקראת מתן תורה, ברכת 

  הספירה, מנהגי אבלות
 

 -יום עצמאות ויום ירושלים
 הודאה לה' על נס, 

: מתן תורה, שבועות
 ביכורים, 

  



 
 

 

 אדם בונה למידה
 הפדגוגית המזכירות
 מורשת 'א אגף

 ישראל מדינת
 החינוך משרד

 הלכה -כיתה ב' 

כיתה 
 ב'

תפילת  אלול וראש השנה:
 -אבינו מלכנו, השופר

מנהגי תקיעות תשר"ת, 
לשנה הסעודה, ברכות 

 החדשה
 -ערב יום כיפור: יום כיפור

. סעודות וסעודה מפסקת
יום סליחה, פיוס הורים 

וחברים, עינויי יום כיפור, 
 תפילת נעילה

סוכות כשרות  סוכות:
ופסולות, הכרת ארבעה 

קטן היודע לנענע, המינים, 
שמחת בית השואבה, 

 שמחת תורה  
כבוד שבת, עונג   שבת:

שבת, שלוש סעודות, 
השבת, תפילות קדושת 

בשבת, משחקים, הדלקת 
 נר שבת )בנות(

 : המצווה )לבנים( ציצית
דיני הדלקת הנר,  חנוכה:

סיפר נס מקום המנורה, 
פך השמן ומלחמות 

 המכבים, חנוכת המזבח
: כיבוד אב בין אדם לחברו

ואם, כיבוד רב ומורה, 
לשון הרע הכנסת אורחים, 

 ורכילות, נקימה ונטירה
ן, ברכת המזו ברכות:

ימוד ל -וברכות אחרונות
הברכות, קריאת שמע על 

 המיטה
שבעת המינים  ט"ו בשבט:
 וברכותיהם

, סיפור המגילה: פורים
ברכות המגילה, סעודת 

פורים, משלוח מנות 
 ומתנות לאביונים

יציאת מצרים, פסח: 
הבחנות בין חמץ ומצה, 

זיהוי מוצרי חמץ, מצוות 
ליל הסדר, אכילת מצה 

 ה, כרפס  , סדר הקערומרור
הספירה,  ספירת העומר:

מנהגי אבלות, קריאת 

תפילת  אלול וראש השנה:
תקיעות  -אבינו מלכנו, השופר

 תשר"ת, 
: יום סליחה, פיוס יום כיפור

וחברים, עינויי יום הורים 
 כיפור, תפילת נעילה

סוכות כשרות  סוכות:
ופסולות, הכרת ארבעה 

 המינים, 
כבוד שבת, עונג שבת,   שבת:

שלוש סעודות, קדושת 
השבת, תפילות בשבת, 

משחקים, הדלקת נר שבת 
 )בנות(
 : המצווה )לבנים( ציצית

דיני הדלקת הנר,  חנוכה:
 מקום המנורה, 
וד אב : כיבבין אדם לחברו

ואם, כיבוד רב ומורה, 
 הכנסת אורחים, 

ברכת המזון, וברכות  ברכות:
לימוד הברכות,  -אחרונות

 קריאת שמע על המיטה
שבעת המינים  ט"ו בשבט:
 וברכותיהם

: ברכות המגילה, פורים
סעודת פורים, משלוח מנות 

 ומתנות לאביונים
יציאת מצרים, הבחנות פסח: 

בין חמץ ומצה, זיהוי מוצרי 
ץ, מצוות ליל הסדר, חמ

ספירת , אכילת מצה ומרור
 הספירה,  העומר:

: הפרדה בין כשרות הבית
בשר לחלב, בין חלב לבשר, 

 כלים נפרדים
מתן תורה, דיני יום  שבועות:

 טוב
 

הדגשים 
לשנת הלכתיים 

 תשפ"א 

יום א' של ר"ה . 1
חל בשבת ואין 

 תוקעים בשופר. 

. יום ב' של ראש 2
מי שלא בא  -השנה

לבית הכנסת, צריך 
תקיעות.   30לשמוע 

לפי רוב המנהגים 
עושים תשליך 

 ביום זה. 

. יום א' של 3
סוכות חל בשבת 
 אין נוטלין לולב. 

 

חומרי עזר  -אתר 
  יםלהוראת החג

תיק תוכניות 
   לימודים כיתה ב

בית  -קישור
האתר המלמדים 

 ללימוד ביתי

 

  

https://edu.gov.il/mazhap/Talmud-toshba-mmd/mafmar/helphalcha
https://edu.gov.il/mazhap/Talmud-toshba-mmd/mafmar/helphalcha
https://edu.gov.il/special/Curriculum/Elementary-school/second-grade/toshba-hemed/Pages/second-grade-toshba-hemed.aspx
https://edu.gov.il/special/Curriculum/Elementary-school/second-grade/toshba-hemed/Pages/second-grade-toshba-hemed.aspx
https://www.afikoman.org.il/Mishna/homeSchool.aspx
https://www.afikoman.org.il/Mishna/homeSchool.aspx
https://www.afikoman.org.il/Mishna/homeSchool.aspx
https://www.afikoman.org.il/Mishna/homeSchool.aspx


 
 

 

 אדם בונה למידה
 הפדגוגית המזכירות
 מורשת 'א אגף

 ישראל מדינת
 החינוך משרד

פרקי אבות בין פסח 
 לעצרת

: הפרדה בין כשרות הבית
בשר לחלב, בין חלב לבשר, 

 כלים נפרדים
מתן תורה, דיני  שבועות:
 יום טוב

  



 
 

 

 אדם בונה למידה
 הפדגוגית המזכירות
 מורשת 'א אגף

 ישראל מדינת
 החינוך משרד

 הלכה, משנה -כיתה ג   

כיתה 
 ' ג

 הלכה

  דיני חודש אלול
פרק   -הכנות לימים נוראים

 יב-ב,ג,ה,ו,י, סעיפים ק
פרק  -סדר ליל ראש השנה 

 יא-א, טקא, סעיפים 
 ראש השנה

 - דיני השופר והתקיעה בו
 יא-ח, סעיפים קבפרק 

יום הדין "היום יעמיד 
, סעיפים קבפרק  - במשפט"

 ד ז,כ
 - קריאת התורה והפטרות

 ו-ד, סעיפים קבפרק 
 יום הכפורים

, סעיפים קזפרק  - כל נדרי
 ד-א

א ; סעיף קד, פרק  - וידוי
 יב-חסעיפים קז, פרק 

עברות שבין אדם  -תשובה
-ז, סעיפים קהפרק  - לחברו

 ט
 סוכות

 ז-ב, סעיפים קחפרק  - סכך
ברכות הסוכה ודיני הישיבה 

 יז-ה, סעיפים קטפרק  - בה
ברכות  - המיניםארבעת 
, סעיפים קיפרק  - ונענועים

 ד-גסעיפים  ,קיאו; פרק -א
, קיאפרק  - הושענא רבא

 יח-טוסעיפים 
 - שמיני עצרת, שמחת תורה

 ה-א, סעיפים קיבפרק 
 השבת אבדה 

 , וא, סעיף קסגפרק  - אבדה
השבת אבדה של ר' חנינא בן 
 דוסא 

 - הכרזהאוש, דרך הנוח, יי
 ה, סעיף קסגפרק 

 עזרה לזולת
, סעיפים קכחפרק  - צדקה

 זג, -א
 חנוכה 

, קיגפרק  – הנרות, השמן
 טסעיף 

 -  והזמן סדר הדלקת הנר
 ח, י-ה, סעיפים קיגפרק 

פרק  - החייבים בהדלקה
 כד-כא, כג, סעיפים קיג

סיפור נס השמן  ויהודה 
 א, סעיף קיגפרק  – המכבי

  דיני חודש אלול
, קפרק   -הכנות לימים נוראים

 יב-ב,ג,ה,ו,יסעיפים 
פרק קא,  -סדר ליל ראש השנה 

 יא-א, טסעיפים 
 ראש השנה

פרק  - דיני השופר והתקיעה בו
 יא-ח, סעיפים קב

 יום הכפורים
פרק א ; סעיף קד, פרק  - וידוי
 יב-חסעיפים קז, 

עברות שבין אדם  -תשובה
 ט-ז, סעיפים קהפרק  - לחברו
 סוכות

 ז-ב, סעיפים קחפרק  - סכך
 ודיני הישיבה בה ברכות הסוכה

 יז-ה, סעיפים קטפרק  -
ברכות  - המיניםארבעת 
-, סעיפים אקיפרק  - ונענועים
 ד-גסעיפים  ,קיאו; פרק 

 השבת אבדה 
 , וא, סעיף קסגפרק  - אבדה

 עזרה לזולת
ג, -א, סעיפים קכחפרק  - צדקה

 ז
 חנוכה 

, סעיף קיגפרק  – הנרות, השמן
 ט

פרק  -  והזמן סדר הדלקת הנר
 ח, י-ה, סעיפים קיג

, קיגפרק  - החייבים בהדלקה
 כד-כא, כגסעיפים 
 כשרות

, קלאפרק  -וצרים לא כשריםמ
 ב-אסעיפים 
-א, סעיפים קלבפרק  – תולעים

 ח
 טז, סעיף קלבפרק  – שרצים

 ט"ו בשבט
 המושג "תרומות ומעשרות"

פרק  – נטיעות בארץ ישראל
 ג, יב-א, סעיפים קמא

 פורים  
 ו, סעיף קידפרק  -פרשת זכור

, קידפרק  – משלוח מנות
 לח-לזסעיפים 

פרק  – ומשתה מתנות לאביונים
 לו-לה, סעיפים קיד

 – מקרא מגילה בבית הכנסת
 יד-ח, סעיפים קידפרק 

הדגשים 
לשנת הלכתיים 

 תשפ"א 

יום א' של ר"ה . 1
חל בשבת ואין 

 תוקעים בשופר. 

. יום ב' של ראש 2
מי שלא בא  -השנה

לבית הכנסת, צריך 
תקיעות.   30לשמוע 

לפי רוב המנהגים 
עושים תשליך 

 ביום זה. 

. יום א' של 3
סוכות חל בשבת 

 אין נוטלין לולב

 

חומרי עזר  -אתר 
  להוראת החגים

תיק תוכניות 
  לימודים כיתה ג 

 מאגר המשימות

 . 

 

  

https://edu.gov.il/mazhap/Talmud-toshba-mmd/mafmar/helphalcha
https://edu.gov.il/mazhap/Talmud-toshba-mmd/mafmar/helphalcha
https://edu.gov.il/special/Curriculum/Elementary-school/third-grade/toshba-hemed/Pages/third-grade-toshba-hemed.aspx
https://edu.gov.il/special/Curriculum/Elementary-school/third-grade/toshba-hemed/Pages/third-grade-toshba-hemed.aspx
https://edu.gov.il/mazhap/Talmud-toshba-mmd/Learning-materials/magar/Pages/magar.aspx


 
 

 

 אדם בונה למידה
 הפדגוגית המזכירות
 מורשת 'א אגף

 ישראל מדינת
 החינוך משרד

 כשרות
 –בחלב אמו" "לא תבשל גדי 

 א,ב, סעיפים קלדפרק 
-א, סעיפים פופרק  - הגעלה

 כא-יב, טו-ו, י
פרק  -מוצרים לא כשרים

 ב-א, סעיפים קלא
, סעיפים קלבפרק  – תולעים

 ח-א
 טז, סעיף קלבפרק  – שרצים

, קלגפרק  -בהמה טהורה
 מ-ד, כו, לטסעיפים 

 ט"ו בשבט
 המושג "תרומות ומעשרות"

פרק  – נטיעות בארץ ישראל
 ג, יב-א, סעיפים קמא

 פורים  
 סיפור מגילת אסתר, 

, סעיף קידפרק  -פרשת זכור
 ו

, קידפרק  – משלוח מנות
 לח-לזסעיפים 

 – ומשתה מתנות לאביונים
 לו-לה, סעיפים קידפרק 

 – מקרא מגילה בבית הכנסת
 יד-ח, סעיפים קידפרק 
 פסח 

 שמות החג
, פדפרק  – איסור חמץ

 ג-אסעיפים 
, סעיפים פדפרק  – חמץבעור 

 טו-יב
, הפפרק  -מיני דגן שהם חמץ

 אסעיף 
, פדפרק  -בדיקת חמץ

 יא-דסעיפים 
 מעות חיטים 

 יטפרק פז, סעיף  -הכנת מצה
 – הכרת ההגדהליל הסדר ו

 לח-ו, סעיפים פחפרק 
 חג השבועות

 ח, סעיף צאפרק  -עליה לרגל
, צאפרק  -שמחה ברגל

 ז-ד, וסעיפים 
, הפרק  -ברכות התורה

 ו-אסעיפים 
מתן תורה, קריאה בתורה 

, צאפרק  – הדברות עשרת
 ג-בסעיפים 

 ברכות
לימוד ברכות ראשונות 

 מהסידור ואחרונות
 הבנת תוכן הברכות

 פסח 
, סעיפים פדפרק  – איסור חמץ

 ג-א
, סעיפים פדפרק  – בעור חמץ

 טו-יב
, הפפרק  -מיני דגן שהם חמץ

 אסעיף 
, סעיפים פדפרק  -בדיקת חמץ

 יא-ד
פרק  – הכרת ההגדהליל הסדר ו

 לח-ו, סעיפים פח
 חג השבועות

, סעיפים הפרק  -ברכות התורה
 ו-א

מתן תורה, קריאה בתורה 
, צאפרק  – הדברות עשרת

 ג-בסעיפים 
 ברכות

לימוד ברכות ראשונות 
 מהסידור ואחרונות

 הבנת תוכן הברכות
 קטעים מברכת המזון

 



 
 

 

 אדם בונה למידה
 הפדגוגית המזכירות
 מורשת 'א אגף

 ישראל מדינת
 החינוך משרד

 קטעים מברכת המזון
 תעניות 

, צופרק  -בין המצרים
 כב-ז, יסעיפים 

 
כיתה 

ג' 
 משנה

 משנה טח, פרק יומא: 
-אמשניות ב, פרק סוכה: 

 ה
משניות ב, פרק מגילה: 

 ה -א
משניות א, פרק תענית: 

 ז-א
משניות ג, פרק ביכורים: 

 ט-א
א, משניות ד, פרק פסחים: 

 ו-ד

 יומא: פרק ח, משנה ט
 ה-סוכה: פרק ב, משניות א

 ז-תענית: פרק א, משניות א
-ביכורים: פרק ג, משניות א

 ט
 
 

שיעור עם  -אתר
 פיד; דף משימות

 עבודה

מכון  קישור
  -סולמות

משניות בהירות 
ספר כיתה ג,  –

  דיגטיאלי

בעייתי כי זה לא 
 פתוח לכולם.

תיק תוכניות 
 לימודים כיתה ג

 מאגר המשימות

פיתוח  
מקצועי 

בהתאמה 
אישית          

 " ברוח נכון " 

קורסי 
מיקרוקרדיט

 -ציה

  

https://edu.gov.il/mazhap/Talmud-toshba-mmd/Learning-materials/grade3/Pages/mishna3.aspx
https://edu.gov.il/mazhap/Talmud-toshba-mmd/Learning-materials/grade3/Pages/mishna3.aspx
https://edu.gov.il/mazhap/Talmud-toshba-mmd/Learning-materials/grade3/Pages/mishna3.aspx
https://edu.gov.il/special/Curriculum/Elementary-school/third-grade/toshba-hemed/Pages/Teaching-materials.aspx
https://edu.gov.il/special/Curriculum/Elementary-school/third-grade/toshba-hemed/Pages/Teaching-materials.aspx
https://edu.gov.il/mazhap/Talmud-toshba-mmd/Learning-materials/magar/Pages/magar.aspx


 
 

 

 אדם בונה למידה
 הפדגוגית המזכירות
 מורשת 'א אגף

 ישראל מדינת
 החינוך משרד

 משנה, הלכה ]גמרא[ –כיתה ד' 

כיתה 
ד' 

  הלכה

  דיני חודש אלול
 ה-ב, הלכות קפרק תפילה 
בין אדם למקום  -תשובה
 אפרק, הלכה  – ולחברו

פרק קא, הלכה  – שמע קולנו
 א

, הלכות קפרק  – י"ג מידות
 ז-ו

 ראש השנה
 – תקיעות 100 -תקיעת שופר

 יז, הלכה קבפרק 
 – התמצאות כללית במחזור

 יח, הלכה קבפרק 
 כד, הלכה קבפרק  – תשליך

תקיעת שופר)ולולב( כשר"ה 
 בשבתחל 

 יום הכיפורים
 איסור רחיצה ונעילת הסנדל

  ד ב,, הלכות קופרק  –
על  –סיפור ספר יונה 

, הלכה קזפרק  – התשובה
 כא

פרק  –יום תפילה ותשובה 
-ז, יד, יט-ד, ו-א, הלכות קז
 כד

 סוכות
בניית סוכה, דיני סוכה 

, קחפרק  – כשרה ופסולה
 יא-אהלכות 

, קטפרק  –ישיבה בסוכה 
 יז-ההלכות 

הלל,  -תפילות בסוכות
, הלכות קיאפרק  – הושענות

 ז-ו
, קיבפרק  –תפילת גשם 

 דהלכה 
 תפילה וברכות  קריאת שמע 

פרק  –ברוך שאמר וישתבח 
 כא-ט, יד, יח-ז, הלכות יג

 – קריאת שמע וברכותיה
 יח -, יאא, הלכות ידפרק 

, כהפרק  –מנחה ומעריב 
, הלכות כו;פרק ד-אהלכות 

 י-א
פרק  -של בוקר ידייםנטילת 

 ט-א, הלכות ג
 – נטילת ידיים לפני סעודה

 יא-פרק כז, הלכות א
 שבת

, ופרק נ – השבת כמאחדת
 ג-אהלכות 

   דיני חודש אלול
 ה-ב, הלכות קפרק תפילה 
בין אדם למקום  -תשובה
 אפרק, הלכה  – ולחברו

 ראש השנה
 – תקיעות 100 -תקיעת שופר

 יז, הלכה קבפרק 
 – התמצאות כללית במחזור

 יח, הלכה קבפרק 
 כד, הלכה קבפרק  – תשליך

תקיעת שופר)ולולב( כשר"ה חל 
 בשבת

 יום הכיפורים
, קזפרק  –יום תפילה ותשובה 

 כד-ז, יד, יט-ד, ו-אהלכות 
 סוכות

בניית סוכה, דיני סוכה כשרה 
 יא-את , הלכוקחפרק  – ופסולה

, קטפרק  –ישיבה בסוכה 
 יז-ההלכות 

 תפילה וברכות  קריאת שמע 
, יגפרק  –ברוך שאמר וישתבח 

 כא-ט, יד, יח-זהלכות 
פרק  – קריאת שמע וברכותיה

 יח -, יאא, הלכות יד
, הלכות כהפרק  –מנחה ומעריב 

 י-א, הלכות כו;פרק ד-א
פרק א,  -של בוקר נטילת ידיים

 ט-הלכות ג
פרק  – ידיים לפני סעודהנטילת 

 יא-כז, הלכות א
 שבת

, ופרק נ – השבת כמאחדת
 ג-אהלכות 

, נטפרק  – הכנות לקראת שבת
 ח-זהלכות 

 – זכירת השבת בימי השבוע
 ג-א, הלכות נחפרק 

דיני קידוש )רביעית, קידוש על 
, סגפרק  – חלות, הזמן, מי חייב(

 ט-א, והלכות 
 זמירות שבת

 חנוכה
, קיגפרק  –הלל, על הניסים 

 כח-א, כזהלכות 
פרק  – קריאת התורה של חנוכה

 כט, הלכה קיג
 ט"ו בשבט

, הלכות קלטפרק  –איסור ערלה 
 ה-א, ג

 

הדגשים 
לשנת הלכתיים 

 תשפ"א 

יום א' של ר"ה . 1
חל בשבת ואין 

 תוקעים בשופר. 

לעיין . 2
מחזור \בסידור

ולהצביע על 
דילוג,  -השינוי
ה בשבת אמיר

זכרון ': במוסף
במקום  'תרועה

 '.יום תרועה'

. יום ב' של ראש 2
מי שלא בא  -השנה

לבית הכנסת 
, (')קורונה וכד

 30צריך לשמוע 
 תקיעות.  

לפי רוב המנהגים 
עושים תשליך 

 ביום זה. 

. יום א' של 3
סוכות חל בשבת 
 אין נוטלין לולב. 

חומרי עזר  -אתר 
  להוראת החגים

תיק תוכניות 
   דודים כיתה לימ

 מאגר המשימות

פיתוח  
מקצועי 

בהתאמה 
אישית          

 " ברוח נכון " 

 

קורסי 
מיקרוקרדיט

 -ציה

https://edu.gov.il/mazhap/Talmud-toshba-mmd/mafmar/helphalcha
https://edu.gov.il/mazhap/Talmud-toshba-mmd/mafmar/helphalcha
https://edu.gov.il/special/Curriculum/Elementary-school/Fourth-grade/toshba-hemed/Pages/Fourth-grade-toshba-hemed.aspx
https://edu.gov.il/special/Curriculum/Elementary-school/Fourth-grade/toshba-hemed/Pages/Fourth-grade-toshba-hemed.aspx
https://edu.gov.il/mazhap/Talmud-toshba-mmd/Learning-materials/magar/Pages/magar.aspx


 
 

 

 אדם בונה למידה
 הפדגוגית המזכירות
 מורשת 'א אגף

 ישראל מדינת
 החינוך משרד

פרק  – הכנות לקראת שבת
 ח-ז, הלכות נט

 – זכירת השבת בימי השבוע
 ג-א, הלכות נחפרק 

דיני קידוש )רביעית, קידוש 
 – על חלות, הזמן, מי חייב(

 ט-א, ו, הלכות סגפרק 
 זמירות שבת

שלוש סעודות שבת ומלווה 
 ב-א, הלכות סדפרק  – מלכה

קטעים נבחרים מתפילת 
 שחרית
 המקור לל"ט האבות

, עהפרק  – בע"ח בשבת
 עבהלכה 
 חנוכה

, קיגפרק  –הלל, על הניסים 
 כח-א, כזהלכות 

 – קריאת התורה של חנוכה
 כט, הלכה קיגפרק 

 ראש חודש
 השמש והירח 

 "ראש חודש"מהחוברת 
 קידוש החודש 

 שואותמ
 ברכת החודש 
 שנה מעוברת 
, פב= פרק  ברכת הלבנה

 י-אהלכות 
, פאפרק  –יעלה ויבוא 

 יד-חהלכות 
, פאפרק  – הלל ומוסף

 כ-טוהלכות 
 ט"ו בשבט

איסור מלאכות  -שמיטה
, הלכות קמגפרק  – חקלאיות

 ב-א
, קלטפרק  –איסור ערלה 

 ה-א, גהלכות 
פרק  –תרומות ומעשרות 

 ה-א, הלכות קמא
 פורים

זכר למחצית השקל, פרשת 
פרק  –שקלים, תענית אסתר 

 קיד
, קידפרק  - כשרות המגילה 

 יא-חבעיפים 
, סעיף קידפרק  – על הניסים

 לב
 פסח  

פרק  – אפיית המצות
 יט,סעיף פז

, קמאפרק  –תרומות ומעשרות 
 ה-אהלכות 
 פורים

זכר למחצית השקל, פרשת 
פרק  –שקלים, תענית אסתר 

 קיד
, קידפרק  - כשרות המגילה 

 יא-חבעיפים 
 לב, סעיף קידפרק  – הניסים על

 פסח  
 טז, סעיף פדפרק  – מכירת חמץ

, סעיפים פזפרק  – דיני ערב פסח
 יז-א

, פזפרק  –ההכנות לליל הסדר 
 כז-יחסעיפים 

, סעיפים צפרק  – ספירת העומר
 ט-ג

  שבועות
פרק ח,  – קדושת בית כנסת

 טז-אסעיפים 
 

 ציציתבנים: 
, טפרק  –דיני לבישת ציצית 

 כח-אסעיפים 
, טפרק  – ברכות הציצית

 יט-יחסעיפים 
 בין אדם לחברו
, קמדפרק  – גמילות חסדים

 הקדמה לפרק קסאב; -הלכות א
 



 
 

 

 אדם בונה למידה
 הפדגוגית המזכירות
 מורשת 'א אגף

 ישראל מדינת
 החינוך משרד

, סעיפים פגפרק  – חודש ניסן
 ג,ד,ו

, סעיף פדפרק  – מכירת חמץ
 טז

, פזפרק  – דיני ערב פסח
 יז-אסעיפים 

פרק  –ההכנות לליל הסדר 
 כז-יח, סעיפים פז

, סעיף פחפרק  – עשר המכות
 טז

, צפרק  – ספירת העומר
 ט-גסעיפים 

פרק  – ימי החג וחול המועד
 ט-א, סעיפים פט

  שבועות
פרק ח,  – קדושת בית כנסת

 טז-אסעיפים 
 

 ציציתבנים: 
, טפרק  –דיני לבישת ציצית 

 כח-אסעיפים 
, טפרק  – ברכות הציצית

 יט-יחסעיפים 
 בין אדם לחברו

, קכחפרק  –הלוואה לעני 
, הלכות קנט; פרק ב הלכה

 ו-א
, קמדפרק  – גמילות חסדים

הקדמה לפרק ב; -הלכות א
 קסא

 
כיתה 

ד' 
 משנה

סוכה פרק מסכת 
 ט-ומשניות  ב:

פרק סוכה מסכת 
 ה, -אמשניות  ג:

: סוכה פרק גמסכת 
 טו-טמשניות, 

תענית פרק מסכת 
 י-אמשניות  ב:

תענית פרק מסכת 
 ח-המשניות  ד:

משניות  סוכה פרק ב:מסכת 
 ט-ו

משניות  סוכה פרק ג:מסכת 
 ה, -א

משניות  תענית פרק ב:מסכת 
 י-א

משניות  תענית פרק ד:מסכת 
 ח-ה

 חומרי עזר -אתר

מכון  קישור
  -סולמות

משניות בהירות 
ספר כיתה ד,  –

  טאליידיג

סרטונים קישור 
 רצים למשנה
 מסכת סוכה

תיק תוכניות 
   דלימודים כיתה 

 מאגר המשימות

  

כיתה ד 
 גמרא

 ברכות פרק אין עומדין
לב ע"א )עד  -ל ע"ב 

המילים: "החייתני 

חומרי עזר  -אתר 
 בגמרא

  

https://edu.gov.il/mazhap/Talmud-toshba-mmd/mafmar/helphalcha
https://mishnarun.org/category/%d7%9c%d7%9c%d7%90-%d7%a7%d7%98%d7%92%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%94/%d7%9e%d7%a1%d7%9b%d7%aa-%d7%a1%d7%95%d7%9b%d7%94/
https://mishnarun.org/category/%d7%9c%d7%9c%d7%90-%d7%a7%d7%98%d7%92%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%94/%d7%9e%d7%a1%d7%9b%d7%aa-%d7%a1%d7%95%d7%9b%d7%94/
https://mishnarun.org/category/%d7%9c%d7%9c%d7%90-%d7%a7%d7%98%d7%92%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%94/%d7%9e%d7%a1%d7%9b%d7%aa-%d7%a1%d7%95%d7%9b%d7%94/
https://mishnarun.org/category/%d7%9c%d7%9c%d7%90-%d7%a7%d7%98%d7%92%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%94/%d7%9e%d7%a1%d7%9b%d7%aa-%d7%a1%d7%95%d7%9b%d7%94/
https://edu.gov.il/special/Curriculum/Elementary-school/Fourth-grade/toshba-hemed/Pages/Fourth-grade-toshba-hemed.aspx
https://edu.gov.il/special/Curriculum/Elementary-school/Fourth-grade/toshba-hemed/Pages/Fourth-grade-toshba-hemed.aspx
https://edu.gov.il/mazhap/Talmud-toshba-mmd/Learning-materials/magar/Pages/magar.aspx
https://edu.gov.il/mazhap/Talmud-toshba-mmd/mafmar/helpgmara/Pages/helpclass4.aspx
https://edu.gov.il/mazhap/Talmud-toshba-mmd/mafmar/helpgmara/Pages/helpclass4.aspx
https://edu.gov.il/mazhap/Talmud-toshba-mmd/mafmar/helpgmara/Pages/helpclass4.aspx


 
 

 

 אדם בונה למידה
 הפדגוגית המזכירות
 מורשת 'א אגף

 ישראל מדינת
 החינוך משרד

בחיר)
 (ה

 בדבריך"( 

לב ע"א )מהמילים: "דרש 

לב ע"ב )עד  –ר' שמלאי"( 

המילים "ומלאכתן 

 מתברכת"( 

תיק תוכניות 
 לימודים כיתה ד

 

  

https://edu.gov.il/special/Curriculum/Elementary-school/Fourth-grade/toshba-hemed/Pages/Fourth-grade-toshba-hemed.aspx
https://edu.gov.il/special/Curriculum/Elementary-school/Fourth-grade/toshba-hemed/Pages/Fourth-grade-toshba-hemed.aspx


 
 

 

 אדם בונה למידה
 הפדגוגית המזכירות
 מורשת 'א אגף

 ישראל מדינת
 החינוך משרד

 הלכה, משנה, גמרא -כיתה ה'

כיתה 
ה' 

 הלכה

חודש אלול הרחמים 
 - והסליחות, ערב ר"ה

ג, י, -סעיפים א פרק ק,
 יב, יד

ערב ראש השנה, סימן 
 קא, פרק -ב טו

 ט-ג, ז-ב סעיפים
ראש השנה והימים 

 הנוראים
סדר היום ותפילותיו,  

תקיעת שופר, תפילת 
 פרק קב, - מוסף 

-יח, כד-סעיפים ח, יב, טו
 כה

יו"ט שני של ר"ה ועשרת 
 קג, פרק - ימי תשובה

 ג, ו סעיפים
 יום כיפור

 - סדר ערב יום הכפורים
 סעיפים ב, ג, ו פרק קה,

דיני תענית יום 
 - הכיפורים, דין קטנים

-סעיפים ד, ה, ח פרק קו,
 י

 סוכות 
 פרק קי, - ארבעה מינים

 ו-סעיפים א
 קיא, פרק - הושענא רבא

 יח-יד סעיפים
שמיני עצרת ושמחת 

 קיב, פרק - תורה
 ה-א סעיפים
 חנוכה

 פרק קיג, - הלכות חנוכה
-יא, יח, כג-סעיפים א, ה

 כד
 ט"ו בשבט
 פרק קיג, - ט"ו בשבט

 סעיפים לא, לב
 פורים

 - פרשת שקלים, זכור
 ו-סעיפים א, ה פרק קיד,

קריאה, ברכות,  -מגילה
פרק  - דינים, מוקפים

י, טו, -סעיפים ח קיד,
 כג, כח-כא

חודש אלול הרחמים 
 - והסליחות, ערב ר"ה

ג, י, יב, -סעיפים א פרק ק,
 יד

ראש השנה והימים 
 הנוראים

סדר היום ותפילותיו,  
 תקיעת שופר, תפילת מוסף 

 קב, פרק -
-יח, כד-סעיפים ח, יב, טו

 כה
 יום כיפור

 - סדר ערב יום הכפורים
 סעיפים ב, ג, ו פרק קה,

דיני תענית יום הכיפורים, 
 - דין קטנים

 י-סעיפים ד, ה, ח פרק קו,
 סוכות 

 פרק קי, - ארבעה מינים
 ו-סעיפים א

 חנוכה
 פרק קיג, - הלכות חנוכה
 כד-יא, יח, כג-סעיפים א, ה

 ט"ו בשבט
 פרק קיג, - בשבט ט"ו

 סעיפים לא, לב
 פורים

פרק  - פרשת שקלים, זכור
 ו-סעיפים א, ה קיד,

קריאה, ברכות,  -מגילה
 פרק קיד, - דינים, מוקפים

 כג, כח-י, טו, כא-סעיפים ח
 פסח 

איסור חמץ, בדיקתו, 
 - ביטולו, ביעורו ומכירתו

ח, -ג, ה-סעיפים א פרק פד,
 טז-י

 פרק פז, - הלכות ערב פסח
 סעיפים ב, ד, ה

 פרק פח, - ליל הסדר
כו, -יג, יט, כא-סעיפים א

 ל, לג, לז-כט
 פרק פט, -דיני תפילות החג 

 ג, ה,ו-סעיפים א
ספירת העומר וימי 

 ההודאה

 

הדגשים 
לשנת הלכתיים 

 תשפ"א 

יום א' של ר"ה . 1
חל בשבת ואין 

 תוקעים בשופר. 

. לעיין 2
מחזור \בסידור

ולהצביע על 
דילוג,  -השינוי

אמירה בשבת 
 במוסף: 'זכרון

תרועה' במקום 
 'יום תרועה'.

. יום ב' של ראש 2
מי שלא בא  -השנה

לבית הכנסת 
, (')קורונה וכד

 30צריך לשמוע 
 תקיעות.  

לפי רוב המנהגים 
עושים תשליך 

 ביום זה. 

. יום א' של 3
סוכות חל בשבת 
 אין נוטלין לולב. 

  חומרי עזר  -אתר 

תיק תוכניות 
   הלימודים כיתה 

 מאגר המשימות

  

https://edu.gov.il/mazhap/Talmud-toshba-mmd/mafmar/helphalcha
https://edu.gov.il/special/Curriculum/Elementary-school/fifth-grade/toshba-hemed/Pages/fifth-grade-toshba-hemed.aspx
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https://edu.gov.il/mazhap/Talmud-toshba-mmd/Learning-materials/magar/Pages/magar.aspx


 
 

 

 אדם בונה למידה
 הפדגוגית המזכירות
 מורשת 'א אגף

 ישראל מדינת
 החינוך משרד

 קיד, פרק - סדר היום
 לז-לה סעיפים

 פסח 
איסור חמץ, בדיקתו, 

 - ביטולו, ביעורו ומכירתו
-ג, ה-סעיפים א פרק פד,

 טז-ח, י
 פו, פרק - הגעלת כלים

 טז, כב-ד, טו-א סעיפים
פרק  - הלכות ערב פסח

 סעיפים ב, ד, ה פז,
 פרק פח, - ליל הסדר
כו, -יג, יט, כא-סעיפים א

 ל, לג, לז-כט
פרק  -דיני תפילות החג 

 ג, ה,ו-סעיפים א פט,
ספירת העומר וימי 

 ההודאה
 פרק צ, - בין פסח לעצרת

 יב-ו, ח-סעיפים ג
 שבועות

תפילות לימוד תורה 
 פרק צא, - ומגילת רות

 ט -ה, ח-סעיפים א
 חודשראש 

  - דיני ומנהגי ראש חודש
סעיפים ו, ח, ט,  פא, פרק

 יח-טו
 תענית ציבור

 תשעה באב ושאר תעניות
ו, -סעיפים א צו, פרק -

 טו, כה, כט-יג
 אדם למקום בין

 ציצית ותפילה
 סעיפים ט, פרק -ציצית 

 כח -ב, ד,  כו
הכנות לתפילת שמונה 

 פרק טו, - עשרה
 כט-סעיפים כג, כה
 - עשרהתפילת שמונה 

כל הפרק )כולל  פרק טז,
 המבוא(

 ברכות
ברכת אשר יצר, ברכה 

מעין שלוש, ברכת בורא 
נפשות, ברכת רעם, ברכת 

לדעת  - ברק, ברכת קשת
 בעל פה

 פרק צ, - בין פסח לעצרת
 יב-ו, ח-סעיפים ג

 שבועות
תפילות לימוד תורה ומגילת 

 פרק צא, - רות
 ט -ה, ח-סעיפים א

 אדם למקום בין
 תפילה

הכנות לתפילת שמונה 
 פרק טו, - עשרה

 כט-סעיפים כג, כה
 - תפילת שמונה עשרה

כל הפרק )כולל  פרק טז,
 המבוא(

 ברכות
ברכת אשר יצר, ברכה מעין 

שלוש, ברכת בורא נפשות, 
ברכת רעם, ברכת ברק, 

 לדעת בעל פה - ברכת קשת
דברים הבאים מחמת 

 פרק לא, - הסעודה
 ד-סעיפים א

פרק  - המזון הלכות ברכת
 ח-סעיפים א לז,

 ברכת חמשה מיני דגן
-ב, יט-סעיפים א פרק לט,

 כב, כד
 פרק מג, - ברכה אחרונה

 ו,יג-סעיפים א
 - דין קדימה בברכת הפרות

 פרק מה,
 ז-סעיפים א

 פרק מח, - ברכת שהחיינו
 סעיפים א, טו

פרק  - ברכות על הניסים
 ג-סעיפים א מט,

 פרק נ, - ברכת הגומל
 ח-א, וסעיפים 

 פרק נא, - דיני ברכת הראיה
 סעיפים ד, ח

 - ברכות על מעשה בראשית
 פרק נב,

 יג-ג, ט-סעיפים א
 פרק ג, - ברכת אשר יצר

 סעיף א
 אדם לחברו בין

 פרק קכו, - כיבוד אב ואם
 ח-סעיפים א



 
 

 

 אדם בונה למידה
 הפדגוגית המזכירות
 מורשת 'א אגף

 ישראל מדינת
 החינוך משרד

דברים הבאים מחמת 
 פרק לא, - הסעודה

 ד-סעיפים א
 - הלכות ברכת המזון

 ח-סעיפים א פרק לז,
 ברכת חמשה מיני דגן

ב, -סעיפים א פרק לט,
 כב, כד-יט

 פרק מג, - ברכה אחרונה
 ו,יג-סעיפים א

דין קדימה בברכת 
 פרק מה, - הפרות

 ז-סעיפים א
פרק  - ברכת שהחיינו

 סעיפים א, טו מח,
פרק  - ברכות על הניסים

 ג-סעיפים א מט,
 פרק נ, - ברכת הגומל
 ח-סעיפים א, ו

פרק  - דיני ברכת הראיה
 סעיפים ד, ח נא,

ברכות על מעשה 
 פרק נב, - בראשית

 יג-ג, ט-סעיפים א
 פרק ג, - ברכת אשר יצר

 סעיף א
 מצוות התלויות בארץ

 - קדושת ארץ ישראל
 ג-א סעיפים קלז, פרק

 פרק - הלכות ערלה ורבעי
 א,יב סעיפים קלט,

 הלכות תרומות ומעשרות
ב,  סעיפים קמא, פרק

 יח-טז
 אדם לחברו בין

יסודות השלמות במצוות 
 פרק - בין אדם לחברו

 יד-יא, יג סעיפים נה,
פרק  - כיבוד אב ואם

 ח-סעיפים א קכו,
 פרק קכז, כבוד רבו
 ו-סעיפים ד

 פרק - איסור אונאה
א,  סעיפיםמבוא , קסב,

 יט
 - הלכות אבדה ומציאה

מבוא, סעיפים  קסג, פרק
 א, ה

 פרק קכז, כבוד רבו
 ו-סעיפים ד

 פרק קסו, - הלכות גניבה
 ח-סעיפים מבוא, א

 פרק קסז, -הלכות גזילה 
 ד-סעיפים א

 גמילות חסדים
 פרק קכח, - הלכות צדקה

 ג, ז-סעיפים א
 פרק קמד, - ביקור חולים

 ג, ו-סעיפים א



 
 

 

 אדם בונה למידה
 הפדגוגית המזכירות
 מורשת 'א אגף

 ישראל מדינת
 החינוך משרד

 פרק קסו, - הלכות גניבה
 ח-סעיפים מבוא, א

 פרק קסז, -הלכות גזילה 
 ד-סעיפים א

 פרק - גוףהלכות נזקי 
 ג, טו-א סעיפים קסט,

 גמילות חסדים
פרק  - הלכות צדקה

 ג, ז-סעיפים א קכח,
 פרק קמד, - ביקור חולים

 ג, ו-סעיפים א

כיתה 
ה' 

 משנה

ה, -א :פרק א "הרמסכת 
 , ט-ו

מסכת ראש השנה פרק 
 ט -ב: א

 ט-מסכת ר"ה פרק ד, א
-א  ברכות פרק ד:מסכת 

 ז, 
-א  ברכות פרק ה:מסכת 

 ב, 
-א  ברכות פרק ו:מסכת 

 ח, 

 , ה-א  פרק א: "הרמסכת 
 ט-א :מסכת ר"ה פרק ד

 ז, -א  ברכות פרק ד:מסכת 
 ב, -א  ברכות פרק ה:מסכת 

 ח,-א  ברכות פרק ו:מסכת 

הדגשים לשנת 
 תשפ"א

ראש השנה, ויום 
ראשון של סוכות 

בשנת תשפ"א 
 חלים בשבת. 

השנה  ללמוד
)מתכנית 

: מסכת ההגבר(
פרק ראש השנה 

  ,ט-ד, משניות א
  .ת ריב"זותקנ

  חומרי עזר  -אתר 

תיק תוכניות 
   הלימודים כיתה 

 מאגר המשימות

 

מכון  קישור
  -סולמות

משניות בהירות 
ספר כיתה ה,  –

  טאליידיג

סרטונים רצים 
מסכת  למשנה

 ראש השנה

  

כיתה 
ה' 

 גמרא

ברכות פרק מסכת 
 "תפילת השחר"

כח ע"א )עד  -כו ע"א
"דמספקא ליה בר' 

 יהושע בן לוי"(
כח ע"א )"מהמילים: 

"אמר ר' יהושע בן לוי כל 

ברכות פרק "תפילת מסכת 
 השחר"
כח ע"א )עד  -כו ע"א

ליה בר' יהושע  "דמספקא
 בן לוי"(

 

מבואות  -אתר
; ללימוד גמרא

שיעורים 
מצולמים על כל 

החומר; דפי 
מאגר ; עבודה

משימות; 

  

https://edu.gov.il/mazhap/Talmud-toshba-mmd/mafmar/helpmishna/Pages/helpclass1-6.aspx
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 אדם בונה למידה
 הפדגוגית המזכירות
 מורשת 'א אגף

 ישראל מדינת
 החינוך משרד

כח ע"ב  –המתפלל"( 
 )"מלך יהודה שבא"( 

 

מצגות; 
משימות;  

 מבחנים

תיק תוכניות 
 לימודים כיתה ה

  

https://edu.gov.il/mazhap/Talmud-toshba-mmd/mafmar/helpgmara/Pages/helpclass5.aspx
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 אדם בונה למידה
 הפדגוגית המזכירות
 מורשת 'א אגף

 ישראל מדינת
 החינוך משרד

 הלכה, משנה גמרא –כיתה 

כיתה 
ו' 

 הלכה

על פי קיצור שולחן ערוך 
 מקור חיים החדש

 
 השנהחודש אלול וראש 

  עד.ֹחֶדש ֱאלּולפרק 
עז.מצוות שופר פרק 

   ותפילת ראש השנה
 תשובה ויום כיפור

   עח.מצוות התשובהפרק 
ית יֹום פרק  ֲענִּ יֵני תַּ פא.דִּ

ים ּפּורִּ כִּ  הַּ
 סוכות
הפרק  ְלכֹות ֻסכָּ   פג.הִּ
ֻסכֹות פרק  ג הַּ פד.ֵליל חַּ

ה ת ֻסכָּ יבַּ ת ְישִּ ְצוַּ   ּומִּ
פה.החייבים  פרק

ה ים במצוות ֻסכָּ ְּפטּורִּ   והַּ
פח.ניסוך המים,  פרק

שמחת בית השואבה, 
  מצוות ערבה והושענות

י ֲעֶצֶרת פפרק  ינִּ ט.ְשמִּ
ה ת תֹורָּ ְמחַּ  ְושִּ

 תפילה
יםפרק  מִּ ת ְגשָּ רַּ ְזכָּ  טו.הַּ
ים פרק מִּ ת ְגשָּ    טז.ְשֵאילַּ
  יח.ברכת כהנים פרק
 ט. דיני המניין פרק
 שבת
ת ֵנרֹות פרק קַּ ְדלָּ   מ.הַּ
ת פרק בָּ ת שַּ לַּ בָּ   מא.קַּ
ית  פרק ֲחרִּ ת שַּ לַּ מד.ְתפִּ

ף ת מּוסָּ לַּ   ּוְתפִּ
 מה. קריאת התורה פרק

ית של  פרק  ְרבִּ ת עַּ לַּ מו.ְתפִּ
ה  לָּ ְבדָּ ת והַּ בָּ ֵאי שַּ מֹוצָּ

  בתפילה
 מז. הבדלה על הכוספרק 
מח.הְמלָּאכֹות פרק 

ת בָּ ֲאסּורֹות ְבשַּ   הָּ
 מט. בורר פרק
 נ. בישול בשבת פרק
נא.איסורי דרבנן  פרק

 )ודבר דבר(  בשבת
ע ְרשּוּיֹות פרק  נב.ַאְרבַּ

ת בָּ   השַּ
 נג.ֻמְקֶצה  פרק
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