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תכנית הלימודים בדינים כיתה ו' | תשע"ז

נושאי הלימוד הם בהתאם לתכנית המעודכנת של החמ"ד במשרד החינוך. <
הנושאים המסומנים בצבע ירוק הם למבחן הבוגר. <
הנושאים המסומנים ב-# הם נושאי העשרה.  <
כאשר אין פירוט של תתי-נושאים בנושאי ההעשרה, ניתן למורה שיקול דעת מה ללמד. <
שימו לב! הספר 'הלכות והליכות' מחולק לשניים: <

חלק א עוסק ב'מעגל השנה' ו'הלכות תפילה'; 	. 
חלק ב' עוסק בהלכות בין אדם למקום – 'הלכות סעודה וברכות'; 'הלכות כשרות'; 'הלכות סעודה וברכות'; 'הלכותב. 
שבת'; 'הנהגות''; וכן בהלכות 'בין אדם לחברו'.	. 
בבואכם לבדוק את המקור בספר, חשוב לבדוק את ההקשר כי מספור הפרקים מתחיל מחדש בכל נושא. כך ד. 
לדוגמה, בחלק א: פרק א בנושא 'מעגל השנה' עוסק בהלכות חודש אלול; ופרק א בנושא 'הלכות תפילה' עוסקה. 
 בנושא 'השכמת הבוקר'.ו. 

בנושא  < ומנהגיה  חב"ד  הליכות  את  להם  להוסיף  חשוב  והליכות.  מנהגים  מפורטים  והליכות'  'הלכות  בספר  פרק  כל  בסוף 
הנלמד.

ז. 

שעותהלכות והליכות קיצור שולחן ערוך  הנושא
36 + 19 #מעגל השנה
10+ 6 #אלול תשרי

אלול

המקורות

חלק א, מעגל השנה, פרק א, סעיף א קכח   ימי רצון )שמות( # <

בראשי תיבות אלו"ל# <

מנהגים ודינים

ג, ד  תקיעת שופר 

הקדמה, ו-יאדיני סליחות

תפילות #

י"ג  < על  הדגש  תוך  הסליחות  תפילת 
מידות הרחמים

היכרות עם הסליחות

היבטים ערכיים#

אלול - המלך בשדה <
אלול - חיפוש <

ראש השנה
המקורות

יום בריאת האדם וציווי ה' לאדם לשמור  <
על עולמו # 

בראשית  א, כז; 
ב, יז

מנהגים ודינים

חלק א, מעגל השנה, פרק ב, סעיפים לב, קכט דיני תקיעת שופר <
לח
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ברכת  < )ודיני  השנה  ראש  ימי  שני 

'שהחיינו' ביום השני(
נו-נט

חלק א, פרק ג, סעיפים לז–מגקל  תשליך# <

חלק א, פרק ב, סעיפים ד–יבקכט    תוספות בתפילה # <

תפילות

מלכויות, זיכרונות ושופרות  <
'ובכן תן פחדך'# <
'למנצח לבני קורח'# <
'ונתנה תוקף' # <

חלק א, מעגל השנה, פרק ב, סעיפים לג, עיון במחזור
לד

היבטים ערכיים#

בראשית  א, כז; תשובה מתוך שמחה של קרבת ה' <
ב, יז

יום הכיפורים
המקורות לחג#

ויקרא טזהמקור לחג )כהמשך לאלול( <

מנהגים ודינים

חלק א, מעגל השנה, פרק ג, סעיפים א-הקל   תשובה <

חלק א, מעגל השנה, פרק ד, סעיפים לד; קלא  וידוי <
לה

לו; לזמנהג מלקות#

חלק א, מעגל השנה, פרק ו, סעיפים כד–קלג דיני קטן ביום הכיפורים <
כו

תפילות #

סדר העבודה <

מנחה  <

לד–לטנעילה <

מ–מחמוצאי יום הכיפורים <

סוכות ושמחת תורה
המקורות לחג

חלק א, מעגל השנה, פרק ח, סעיפים א; בקלה  מצוות הישיבה בסוכה  <

יא; טז; יח–כב; לז; לט; מא-מב; נ; נב; נזישיבה בסוכה   <

יג-יד ישיבה בסוכה # <

ח-טדיני הדלקת הנרות # <

סעיפים קלדבניית סוכה < ז,  פרק  השנה,  מעגל  א,  חלק 
יג-טז; יח-יט; כד

ד; י-יב; כז-כחבניית סוכה # <

חלק א, פרק ט קלו   הלכות לולב #  <

חלק א, פרק יקלז דיני נטילת לולב #  <

תפילות

יד, סעיפים יט'משיב  הרוח', 'ותן טל ומטר' < חלק א, הלכות תפילה, פרק 
א-ב; ד-יח
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היבטים ערכיים#

ראויים כל ישראל לשבת בסוכה אחת -  <
הסוכה מבטאת אחדות

#1+3חנוכה

המקורות לחג

סעיפים קלט  מאי חנוכה? #  < יג,  פרק  השנה,  מעגל  א,  חלק 
א–ד

מנהגים ודינים

סב; סד; סומנהגים בחנוכה  <

נא-נד; נז-נחהדלקת נרות בבית כנסת ובשבת <

ה-ז; יד; טז; יט; ס-סא הדלקת נרות חנוכה <

היבטים ערכיים #

מלחמת תרבות: <
מטרת היוונים - ביטול חותמו המיוחד של 
העם; פך השמן הטהור - סמל לנשמת העם 

היהודי שלא הצליחו לטמא.

ראו מצוות התלויות בארץט"ו בשבט

#2+3פורים

המקורות לחג #

לימוד מגילת אסתר <
פרשת זכור <

במשנה  המקור    
פרקים  מגילה  מסכת 

ג– ד

מנהגים ודינים

סעיפים קמארבע פרשיות   < טו,  פרק  השנה,  מעגל  א,  חלק 
א–ו

קריאת המגילה, שמחה <
אכילת  < המן,  בקריאת  להרעיש  המנהג 

אוזני המן )בהקשר פרשת זכור( 

סעיפים קמא טז,  פרק  השנה,  מעגל  א,  חלק 
א-ב; כד–מד

חלק א, מעגל השנה, פרק יז, סעיף לקמבדיני פורים משולש # <

משלוח מנות  מתנות לאביונים וסעודת  <
פורים #

א–כג

היבטים ערכיים #

במסורת  < לדורות  הזיכרון  של  מקומו 
העם היהודי כמסר העולה מן המגילה

 המן שבכל דור. )'זכור את אשר עשה לך  <
לדורות בהקשר לקריאת  זיכרון   - עמלק' 

פרשת זכור( 
להשפעת  < כדגם  פורים  לגזרת  הסיבות 

מצבם  על  היהודים  של  הרוחני  המצב 
הגשמי )הקשר שבין הנפש והגוף(  
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#4+10פסח וימי ספירת העומר

המקורות לחג  

המקור בתורה למצוות ליל הסדר # <
דמותה  < בהדגשת  מצרים  וגאולת  גלות 

של מרים #

קורבן העומר <

מנהגים ודינים

סעיפים קיא  ערב פסח  < יט,  פרק  השנה,  מעגל  א,  חלק 
א#; ב–ט#; כה; כז–כח

חלק א, פרק כה, סעיפים א–ד; י–ידקיג  

חלק א, מעגל השנה, פרק יח, סעיף וקז  שבת הגדול - ביאור המושג  <

חלק א, מעגל השנה, פרק כז, סעיפים א; קיח  ליל הסדר <
ד–יא; יג; כא–כג; כו–לב

חלק א, מעגל השנה, כל פרק כחקיט  

חלק א, מעגל השנה, פרק מד, כולוקד חול המועד 

אהגדרת המושג 'חול המועד' <

ב–ההמותר והאסור <

ו–זכבוד חול המועד <

ח–יאעשיית מלאכה ו'דבר האבד' <

כג–כהתספורת וקציצת ציפורניים <

כו, כזכיבוס <

ל–לגכתיבה <

לח–מאמקח וממכר <

מב; מגמשתה ושמחה <

חלק א, מעגל השנה, פרק כט, סעיפים א; קכ  דיני  הספירה <
ג–טו; יט; כא

תפילות וקריאת התורה בפסח

המוטיב  < דרך  ההגדה  מבנה  עם  היכרות 
של גלות וגאולה # 

התייחסות  תוך  הגדה 
למשנה בפסחים

מהמחזור סדר קורבן פסח במקדש <

מתוך המחזורתיקון הטל ו'מוריד הטל' <

היבטים ערכיים

שבכל  < מצרים  יציאת   - וחירות  עבדות 
דור ודור )מצרים=ְמצר( # 

הביטחון  < מידת  מרים,  של  דמותה 
בשלבים  החל   - מרים  של  בדמותה 
וכלה  והגזרות  העבדות  של  הראשונים 
החזקה  אמונתה  את  המבטאים  בתופים 
שעשתה  השימוש  יקרו;  שעוד  בניסים 

בתופים לאחר קריעת ים סוף # 

ספר התודעה חלק ב' 
עמ' לב– לג



ב"ה

5

ב"ה

5

שעותהלכות והליכות קיצור שולחן ערוך  הנושא
#3+2שבועות

המקורות לחג #

תוכן  < והמעמד;  המקום   - תורה  מתן 
עשרת הדיברות

מבנה התורה ותכניה <

מנהגים ודינים

תיקון ליל שבועות; מאכלי חלב; שמחת יום 
טוב; אסרו חג

סעיפים קכ / פרק כט כט,  פרק  השנה,  מעגל  א,  חלק 
כב–כו

תפילות וקריאה בתורה #

קריאת מגילת רות בחג <

היבטים ערכיים #

בהעברת  < בסיסי  כערך  ונשמע'  'נעשה 
המסורת

נביא  < קם  לא  לרבי;  הקשר  רבנו;  משה 
התורה  משה';  לנו  ציווה  'תורה  כמשה; 

שבכתב והתורה שבעל פה; מעמד חכמים

3 #הלכות בית הבחירה מתוך משנה תורה להרמב"ם #

סעיפים  הר הבית  וָהֲעָזרֹות < לז,  פרק  השנה,  מעגל  א,  חלק 
א-ח

יג-יטמבנה המקדש בסדר עולה <

כ-כדקודש הקודשים <

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

יד-יזעשר מדרגות בקדושה <

8הלכות יום טוב

סעיפים צח  מלאכה ביום טוב < מא,  פרק  השנה,  מעגל  א,  חלק 
א-ב; ה–י; טז; כג–לב; לד; מד; מח; נא; נג 

ס-סא; סגהכנה מיום טוב לשבת  <

ללמד  < גם  )רצוי  טוב  ביום  'מוקצה' 
הקדמה לדיני 'מוקצה'(

סעיפים צט  מג,  פרק  השנה,  מעגל  א,  חלק 
א-ב; י

סעיפים קג שמחת יום טוב < מב,  פרק  השנה,  מעגל  א,  חלק 
א–כ

חלק א, מעגל השנה, כל פרק מהקבעירוב תבשילין <

21 + 16 #בין אדם למקום

17 + 2 #שבת

מהות השבת #

הסיבות לשמירת השבת <

זכור את יום השבת
נרות שבת # <

חלק ב, הלכות שבת, פרק בעה

תפילות שבת

חלק ב, הלכות שבת, פרק ג, סעיפים א–ד; עו דיני התפילות בשבת וביום טוב <
יד-טז; יח 

תפילת  < עליכם'(,  )'שלום  שבת  קבלת 
שחרית ותפילת מוסף #

יג; יט–כד; כח–כט
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סעיפים צודיני תפילת ערבית ודיני הבדלה < ו,  פרק  שבת,  הלכות  ב,  חלק 

א-יד; יז-כו; כט-לא

שמור את יום השבת – מלאכות בשבת

חלק ב, הלכות שבת, פרק ז, סעיפים א-הפ הקדמה: ל"ט אבות מלאכה   <

חלק ב, פרק כד, סעיפים ג-ד משחקי כדור בשבת <

חלק ב, הלכות שבת, פרק טז, סעיפים א; תופר, קורע <
ג-ד

חלק ב, הלכות שבת, פרק יז, סעיפים א; כותב, מודד <
ג; ז; ט

יא-יבמוחק <

חלק ב, הלכות שבת, פרק טוקושר, מתיר <

חלק ב, הלכות שבת, פרק כאמוציא מרשות לרשות <

'מוקצה' בשבת
חלק ב, הלכות שבת, פרק כב, הקדמהפח    איסור 'מוקצה' - הגדרה וטעם <

א; ג; הדיני 'מוקצה' במאכלים <

ו-ט; יא–יבדיני 'מוקצה' ב'כלי שמלאכתו לאיסור' <

טו–טזדיני 'מוקצה מחמת חסרון כיס'    <

יז–יטדיני 'מוקצה מחמת גופו' <

כ–כאדיני 'מוקצה' ְּב'נולד' <

סעיפים פט  דין 'בסיס לדבר האסור' < כג,  פרק  שבת,  הלכות  ב,  חלק 
א-ג

עשיית חפציו בשבת
חלק ב, הלכות שבת, פרק כה, הקדמהצ  הקדמה <

סעיפים 'ִמְּמצֹוא ֶחְפְצָך' – עשיית חפציו בשבת < כה,  פרק  שבת,  הלכות  ב,  חלק 
א-ב; ד-ז; ט; יג

טו; יז-יח'ְוַדֵּבר ָּדָבר' – דיבור בשבת <

יט; כא-כדהרהור וקריאת ספרים בשבת <

8 #תפילה #

מהותה של התפילה  # 

תפילה - כוונה והכנה 1 <

מבנה תפילת שחרית # 

התפילה כסולם <

תפילות לאורך הדורות  # 

)במהלך ההיסטוריה(;  < כוחה של תפילה 
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(

 1

1. דע לפני מי אתה עומד, מתוך כובד ראש, הלכות רלוונטיות לנושא כוונה והכנה, סיפור על השר ועל החסיד שהתפלל.

2. פרקים נבחרים לאירועים שונים, פרקים נבחרים  בהתאם לפסוקים ופרקים בתהלים המשלבים בקטעי התפילה הנלמדים בכיתות השונות.
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תפילת הלל #

מהות ההלל 3 <

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 #  <

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

שינון תפילות וברכות בעל פה # 
יצר';  < 'אשר  נפשות';  'בורא  אני';  'מודה 

'שכוחו וגבורתו'; 'עושה מעשה בראשית'; 
מעין שלוש

2סעודה וברכות#

ו, מדתוספות לימים מיוחדים בברכת המזון #  < פרק  וברכות,  סעודה  הלכות  ב,  חלק 
סעיפים יז-כד

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

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

3 #הנהגות#

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

1+1 #מצוות התלויות בארץ

סעיפים 1שמיטה / היבול  הגדל בשנת השמיטה < יד,  פרק  השנה,  מעגל  א,  חלק 
ה-ח )עמ' 112, 113(  

סעיפים 1שמיטה / דיני פירות שביעית < יד,  פרק  השנה,  מעגל  א,  חלק 
ט-יב )עמ' 113(  

2+2 #כשרות 

חלק ב, הלכות כשרות, פרק ד, סעיפים ה; מוהפרדה בין בשר לחלב <
ו;יא-טז; כג –כו; כח-לב; לד

חלק ב, הלכות כשרות, פרק אלההפרשת חלה# <

חלק ב, הלכות כשרות, פרק בלזטבילת כלים והכשרתם# <

חלק א, מעגל השנה, פרק כא, סעיפים א; קטז/ פרק כ"ה יח-יט,הכשרת כלים# <
ג; ה; ז; ט; י;יא; יג; טוו; יט

בין אדם לחברו
ז, סעיפים לדמעלות הצדקה < בין אדם לחברו, פרק  ב,  חלק 

א-ב; ה-ו; יד-טו; יז-יח
1

חלק ב, בין אדם לחברו, פרק ח, סעיפים קעטהלוואה לעני <
א-ד; י-יב

1

62+ 32 #סה"כ שעות – תכנית בהלכה
  1

3. 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.


