
 בס"ד
 

 תשפ"ג -'דפריסה שנתית בהלכה כיתה 

 

 

 

נושא/ 

תקופה 

 בשנה

 פרק 

 בספר החדש
 פירוט הנושאים

עמודים חוברת 

 הלכות בהירות
 הערות

  אלול

 )שלושה שבועות(

חודש 

 אלול 

 

 -פרק עד

 חודש אלול

 

 : סעיפים

 (15טו )-א

 ימי תשובה וסליחה-

 תקיעת שופר בימי חודש -

 אלול 

 מנהג קהילות הספרדים -

 והתימנים בסליחות ובשופר 

 ת האשכנזים מנהג קהילו-

 בסליחות ובשופר 

 מזמור "לדוד ה' אורי וישעי"-

 

 1יחידה 

 

 10-15עמודים: 

 

ראש 

 השנה

 

 -זעפרק 

מצוות שופר ותפילות 

 השנה-ראש

 

 : סעיפים

 כ, -טו, יז-ה, יא-א

 (16כד )-כג

 

 מקור מצוות תקיעת שופר-

 )כשראש השנה חל בשבת( 

ִקיַעת ׁשֹוָפר-  טעמי מצוות תְּ

 עותסוגי התקי-

 תקיעות ראשונות-

ִפַלת מּוָסף -  מלכויות,  –תְּ

 זיכרונות ושופרות 

 תשליך-

 2יחידה 

 

 16-21עמודים: 

 ה, -אסעיפים 

 כ,-טו, יז-יא

 הם המרכזיים

 

  כד-כגסעיפים 

ניתן ללמד 

בפלטפורמה 

 אחרת

מוצאי 

 שמיטה

 -קהפרק 

 שנת השמיטה 
 

 : סעיפים

 (3יט )-יז

 שמיטת כספים ופרוזבול-

 להקה-

לא מופיע 

 בחוברת העבודה

ניתן להיעזר 

בחוברת 

 ""ושבתה הארץ

  

 

   

 תשרי

 )שבועיים( 

יום 

 הכיפורים

  -פרק פ

 ערב יום כיפור
 

 : סעיפים

 (3יג )-יא

 כבוד יום הכיפורים-

 הדלקת נרות-

 3יחידה 

 

 22-27עמודים: 

 

 -פרק פא

דיני תענית יום 

 הכיפורים
 

 : סעיפים

 (9ט )-א

 ייםחמשת העינו-

 יום שמחה-

 איסור עשיית מלאכה-

 רחיצה-

 סיכה-

 נעילת הסנדל-

יב -סעיפים א, יא

 הם המרכזיים

 

-י, יג-סעיפים ב

 טו

ניתן ללמד 

בפלטפורמה 

 אחרת

 -פרק פב

 תפילות 

 הכיפורים-יום

 

 : סעיפים

 (20כה )-יא, יד-א

 מעלת תפילות יום הכיפורים-

 עיטוף בטלית-

 לי' ו'תפילה זכה'-'לך א-

 כל נדרי וברכת "שהחיינו"-

 קבלת שבת ו"ויכולו"-

   ברוך שם כבוד מלכותו בקול -

 רם 

 קריאת ספר יונה-

 תפילת נעילה-

 ברכת כהנים בתפילת נעילה-

 סיום תפילת נעילה-

ה, -א, דסעיפים 

  טו-יא, יד-ט

 הם המרכזיים

 

-ג, ו-בסעיפים 

 כה-ח, טז

ניתן ללמד 

בפלטפורמה 

 אחרת
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 סוכות

 -פרק פג

 הלכות סוכה

 

 : סעיפים

 (17יז )-א

 

 הקדמה-

 תחת כיפת השמים-

 בניית הדפנות לפני הסכך-

 הדפנות-

 גובה הדפנות-

 דין לבוד-

 דופן שאינה צמודה לקרקע-

 דפנות שיעמדו ברוח מצויה-

 הסכך-

 המעמידים לסכך-

 צילתה מרובה מחמתה-

 4יחידה 

 

 28-35עמודים: 

יב, –ג, ז סעיפים 

 יד, טז

 םהם המרכזיי

 

-ב, ד-אסעיפים 

 ו, יג, טו, יז

ניתן ללמד 

בפלטפורמה 

 אחרת

 -פרק פד

ליל חג הסוכות 

 ומצוות ישיבת סוכה

 

 : סעיפים

 (17יז )-א

 

ִׁשיַבה בֻסָכה- ַות יְּ  ִמצְּ

 חובת אכילת פת בסוכה -

 בלילה הראשון 

 5יחידה 

 

 36-43עמודים: 

-ב, י-אסעיפים 

 יא

 הם המרכזיים

 

-ט, יב-גסעיפים 

 יז

תן ללמד ני

בפלטפורמה 

 אחרת

 -פרק פה

החייבים והפטורים 

 במצוות סוכה

 

 : סעיפים

 (12יב )-א

 

 נשים וקטנים-

 מצטער פטור מן הסוכה-

 ירידת גשמים בזמן הסעודה-

 ירידת גשמים בזמן השינה-

 החולים ומשמשיהם-

 כוחות הביטחון-

 נסיעה בסוכות-

 ג, ו-אסעיפים 

 הם המרכזיים

 

-ה, ז-דסעיפים 

 בי

ניתן ללמד 

בפלטפורמה 

 אחרת

 -פרק פז

 מצוות נטילת לולב

 

 : סעיפים

 (10כב )-א, יב, טו

 

 פתיחה -

 אמירת הלל ונענועי הלולב-

 מקום וסדר הנענועים-

 6יחידה 

 

 44-49עמודים: 

במידת הצורך 

ניתן ללמד 

בפלטפורמה 

 אחרת

 -פרק פח

ניסוך המים, שמחת 

בית השואבה, מצוות 

 ערבה והושענות

 

 : סעיפים

 (2ה )-ד

 

 מצוות ערבה והקפת המזבח-

 הושענות 

 

שמחת 

 תורה

 -פרק פט

ִמיִני ֲעֶצֶרת   ׁשְּ

ַחת תֹוָרה ִשמְּ  וְּ

 

 : סעיפים

 (1ח )

 

 משיב הרוח ומוריד הגשם-

 

 

 7יחידה 

 

 50-51עמודים: 

במידת הצורך 

ניתן ללמד 

בפלטפורמה 

 אחרת
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 חשוון

 )ארבעה שבועות

השכמת 

 הבוקר 

בית 

 הכנסת

 ותפילה

 פרק א

 השכמת הבוקר

 

 : סעיפים

 (4ד )-א

 שוויתי ה' לנגדי תמיד-

 מודה אני-

 

 

 8יחידה 

 

 52-57עמודים: 

 

 פרק ב

 נטילת ידיים שחרית

 ואמירת מודה אני

 השכמת הבוקרו

 

 : סעיפים

 (8ח )-א

 טעם המצווה-

 כוונת הלב בזמן הנטילה-

 מן הנטילהז-

 סדר הנטילה-

 דינים נוספים-

ד, -א, גסעיפים 

 ז

 הם המרכזיים

 

ו, -ב, הסעיפים 

 ח

ניתן ללמד 

בפלטפורמה 

 אחרת

 פרק ו

 הכנסת-השכמת בית

 וקדושתו

 

 : סעיפים

 (13יג )-א

 מעלת המשכים לבית הכנסת-

 הדרך לבית הכנסת-

 הכניסה לבית הכנסת-

 ההתנהגות הראויה בבית-

 הכנסת 

 ה על ניקיון בית הכנסתשמיר-

  כניסה לבית הכנסת שלא-

 לצורך מצווה 

 9יחידה 

 

 58-63עמודים: 

 א, ג, סעיפים 

 ו, יא-ה

 הם המרכזיים

 

י, -ב, ד, זסעיפים 

 יג-יב

ניתן ללמד 

בפלטפורמה 

 אחרת

 פרק ז

 ציצית

 

 : סעיפים

 (7ה, ח, יא )-א

 

 מקור המצווה וטעמה-

 הגדרות המושגים-

 מעלת המצווה-

 מן מצוות ציציתז-

 סדר ההתעטפות בטלית-

 ברכת טלית קטן-

 מי שהוריד את הטלית וטלית-

 שנפלה 

לא מופיע 

 בחוברת העבודה

מיועד ללמידה 

 עבור בנים

 יאפרק 

 פסוקי דזמרה

 

 : סעיפים

 (8) ח-א

 

 פסוקי דזמרה הם הכנה-

 לעיקר התפילה 

 ברוך שאמר-

 "פותח את ידך"-

 ישתבח-

 דזמרה איסור הפסק בפסוקי-

 מדיני ברכת "ישתבח"-

 10יחידה 

 

 64-69עמודים: 

  ה-אסעיפים 

 הם המרכזיים

 

 ח-וסעיפים 

ניתן ללמד 

בפלטפורמה 

 אחרת

    
 

 כסלו

 )שלושה שבועות(

 כפרק 

 תפילת מנחה

 

 : סעיפים

 (7ז )-א

 מעלת תפילת המנחה-

 זמן תפילת המנחה-

 מדיני תפילת המנחה-

   12יחידה 

 

 74-77עמודים: 

  ד-אסעיפים 

 הם המרכזיים

 

 ז-הסעיפים 

ניתן ללמד 

בפלטפורמה 

 אחרת

 כאפרק 

 תפילת ערבית

 

 :סעיפים

 (11יא )-א

 קריאת שמע וברכותיה-

 זמן קריאת שמע של ערבית-

 דין המאחר לתפילת ערבית -

 תפילת ערבית לאחר "פלג-

 המנחה" 

 סמיכת גאולה לתפילה-

 איסור אכילה סמוך לזמן-

 קריאת שמע 

 בתפילת ערבית אין חזרת-

 הש"ץ 

 ה-אסעיפים 

 הם המרכזיים

 

 יא-וסעיפים 

ניתן ללמד 

בפלטפורמה 

 אחרת
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 כבפרק 

 נטילת ידיים לפני

 הסעודה

 

 :סעיפים

 (12יב )-א

 טעם המצווה וחובת ההקפדה-

 עליה 

 מות המים לנטילת ידייםכ-

 חציצה 

 סדר נטילת הידיים-

 מכלי שלם ולא –נטילת ידיים -

 המים רזמהב 

 כמות הלחם שלפני אכילתה-

 נוטלים ידיים 

   13יחידה 

 

 78-87עמודים: 

 ז-אסעיפים 

 הם המרכזיים

 

 יב-חסעיפים 

ניתן ללמד 

בפלטפורמה 

 אחרת

 לבפרק 

 תפילת הדרך וחובת

 הזהירות בדרכים

 

 :סעיפים

 (7ז )-א

 ונשמרתם מאוד לנפשותיכם-

 תפילת הדרך-

 על איזו דרך מברכים?-

 רכים?מתי מב-

 תפילת הדרך בעזרת רמקול-

   14יחידה 

 

 88-93עמודים: 

במידת הצורך 

ניתן ללמד 

בפלטפורמה 

 אחרת

 חנוכה 

 -פרק צ

כֹות ֲחֻנָכה  ִהלְּ

 

 :סעיפים

כג, -יח, כב-ה, יד-א

 (14) כז-כו

 נס חנוכה-

 על הנסים בתפילה-

 על הנסים בברכת המזון-

 אה בתורההלל וקרי-

 15יחידה 

 

 94-101עמודים: 

 

     
 

 טבת

 )ארבעה שבועות(

המשך 

 תפילות

 פרק יב

 קריאת שמע

 

 : סעיפים

 (20כ )-א

 

 מקור המצווה-

 הכוונה בקריאת שמע-

 זמן קריאת שמע של שחרית-

 מנהגים בקריאת שמע-

 הדקדוק בקריאת שמע-

 איסור רמיזה בזמן הקריאה-

לא מופיע 

 בחוברת העבודה

ה, יב, -אפים סעי

  טז-טו

 הם המרכזיים

 

-יא, יג-וסעיפים 

 כ-יד, יז

ניתן ללמד 

בפלטפורמה 

 אחרת

 חפרק 

 דיני קדיש

 

 : סעיפים

 (4ד )-א

 נוסח עיקר הקדיש ותרגומו-

 מעלת הקדיש-

 מדיני הקדיש-

 11יחידה 

 

 70-73עמודים: 

במידת הצורך 

ניתן ללמד 

בפלטפורמה 

 אחרת

 שבת

 לופרק 

 גדולת השבת

 קדושתהו

 

 סעיפים:

 (6ו )-א

 השבת הראשונה-

 יום של התחדשות-

 המן לא ירד בשבת-

 ברית עולם בין ה' לישראל-

 מעלת שמירת השבת-
 16ידה יח

 

 102-107עמודים: 

  ד-אסעיפים 

 הם המרכזיים

 

 ו-הסעיפים 

ניתן ללמד 

בפלטפורמה 

 אחרת

 לזפרק 

 כבוד שבת ועונג

 שבת

 

 סעיפים:

 (6ו )-א

 כבוד שבת-

 עונג שבת-

 השמחה בשבת-

 )זכירת השבת במשך-

 השבוע( 

  ד-בסעיפים 

 הם המרכזיים

 

 ו-א, הסעיפים 

ניתן ללמד 

בפלטפורמה 

 אחרת
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 לחפרק 

 הכנות לשבת

 

 סעיפים:

 (6ו )-א

יֹום ִׁשִשי- ֵכי ַׁשָבת בְּ ִנַית ָצרְּ  קְּ

 הטרחה לכבוד השבת-

 מניעת חילול שבת-

 בגדים מיוחדים לשבת-

 ף דסעי

 המרכזי ואה

 

 ג, -אסעיפים 

 ו-ה

ניתן ללמד 

בפלטפורמה 

 אחרת

     

 

 שבט

 )ארבעה שבועות(

 שבת

 מבפרק 

 קידוש על היין

 

 סעיפים:

 (13יג )-א

 

 מקור המצווה-

 קידוש על היין-

 נשים חייבות בקידוש מהתורה-

 בלי עיכובים-

 כמות היין שצריך לשתות-

 קידוש בבית הכנסת בבוקר-

 השבת 

 לו יין מי שאין-

 17יחידה 

 

 108-113עמודים: 

  ה, יא-אסעיפים 

 הם המרכזיים

 

 י, -וסעיפים 

 יג-יב

ניתן ללמד 

בפלטפורמה 

 אחרת

 מגפרק 

 שלוש סעודות שבת

 

 סעיפים:

 (13ט )-א

 מצוות שלוש סעודות בשבת-

 לחם משנה-

 החייבים בסעודות שבת-

 כמה לחם צריך לאכול?-

 אכילת לחם בסעודה שלישית-

 שלא אכל בליל שבתמי -

 

 מזפרק 

 הבדלה על הכוס

 

 סעיפים:

 (14כ )-ח, טו-א

 מקור המצווה-

 מעלת ההבדלה-

 סדר ההבדלה-

 נר ההבדלה-

 סעודת מלווה מלכה-

 18יחידה 

 

 114-117עמודים: 
 

 מחפרק 

 המלאכות האסורות

 בשבת

 

 סעיפים:

 (30לא )-ט, יא-א

 זכור ושמור-

 בניית המשכן אינה דוחה את-

 השבת 

 אבות מלאכה ותולדות-

 חורש, זורע, בונה וסותר, תופר-

 וקורע, כותב ומוחק 

 19יחידה 

 

 118-123עמודים: 

במידת הצורך 

ניתן ללמד 

בפלטפורמה 

 אחרת

ט"ו בשבט 

וקדושת 

 הארץ

 צאפרק 

 טו בשבט

 

 סעיפים:

 (5ה )-א

 

 ראש השנה לאילנות-

 מנהג אכילת פירות-

 20יחידה 

 

 123-129עמודים: 

 

 קגפרק 

 ערלה ונטע רבעי

 

 סעיפים:

 (13יג )-א

 קור מצוות ערלהמ-

 מה נחשב ל"עץ מאכל"?-

 ספירת שנות הערלה-

 חנטת הפירות-

 פירות השנה –נטע רבעי -

 הרביעית 

 פדיון פירות נטע רבעי בימינו-

 דוגמה לחישוב שנות הערלה-

 רכישת פירות ללא חשש-

 ערלה 

 

 21יחידה 

 

 130-137עמודים: 

 ה, -אפים סעי

 ט-ח

 הם המרכזיים

 

 יג-ז, י-אסעיפים 

ניתן ללמד 

בפלטפורמה 

 אחרת
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 קהפרק 

 מצוות שביעית
 )שאר דיני השמיטה יילמדו בשנת

 השמיטה(

 

 :סעיפים

 (2ב )-א

 מקור התורה-

 טעמי המצווה-

 

לא מופיע 

 בחוברת העבודה

     

 

 אדר

 )ארבעה שבועות(

 פורים

 -פרק צב

 חודש אדר

 

 : סעיפים

 (12טז )-ט, יד-א

 

 מרבים בשמחה!-

 מצוות מחצית השקל-

 פרשת שקלים-

 "זכר למחצית השקל"-

 שיעור מחצית השקל-

  החייבים במצוות מחצית -

 השקל 

 תענית אסתר-

 22יחידה 

 

 138-141עמודים: 

 

 -פרק צג

 קריאת המגילה

 

 : סעיפים

 (4טז )-ב, טו-א

 

 קריאה ביום ובלילה-

 קריאה ברוב עם-

 ם היו באותו הנסהנשי-

 חינוך קטנים-

 

 23יחידה 

 

 142-145עמודים: 

 

  -צדפרק 

 מצוות היום

 

 : סעיפים

 (15טו )-א

 

 על הניסים-
לא מופיע 

 בחוברת העבודה

 

 פסח
 )לאחר פורים(

 נופרק 

 חודש ניסן

 

 : סעיפים

 (15יד )-א

 חודש של שמחה –חודש ניסן -

 מנהג קריאת פרשת הנשיאים-

 שבת הגדול -

 ברכת האילנות-

 24יחידה 

 

 146-153עמודים: 

 ח-וסעיפים 

 הם המרכזיים

 

 ה, -אסעיפים 

 יד-ט

ניתן ללמד 

בפלטפורמה 

 אחרת

 סאפרק 

 ערב פסח

 

 : סעיפים

 (22כו )-ט, יד-א

 תפילת שחרית-

 תענית בכורות-

  סוף זמן אכילת חמץ ושריפת -

 חמץ 

 איסור אכילת מצה בערב פסח-

 חאיסור אכילה בערב פס-

 משעה עשירית 

 איסור מלאכה בערב פסח-

  מנוחת הילדים לקראת ליל -

 הסדר 

 מרור-

 ניקוי המרור מתולעים-

 הכנת החרוסת-

 הזרוע והביצה-

 מי מלח לטיבול הכרפס-

 ח, -זסעיפים 

 כו-יז

 הם המרכזיים

 

ו, ט, -אסעיפים 

 טז-יד

ניתן ללמד 

בפלטפורמה 

 אחרת



 בס"ד
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 נחפרק 

 מצוות השבתת

 החמץ

 

 : םסעיפי

 (3כט )-כז

 מכירת חמץ-
לא מופיע 

 בחוברת העבודה

 

 פרק סב

 ערב פסח שחל

 בשבת

 

 : סעיפים

 (11יא )-א

 דרשת שבת הגדול-

 בדיקת ושריפת חמץ-

 תפילת שחרית בשבת-

 סעודות הערב והבוקר-

 ביטול חמץ-

 סעודה שלישית-

 איסור הכנה משבת ליום טוב-

לא מופיע 

 בחוברת העבודה

ללמוד בשנה 

ב פסח חל שער

 בשבת

     
 

 ניסן

 )שבועיים(

 פסח

 סגפרק 

 ליל הסדר

 

 :סעיפים

 (15טז )-א

 המצוות בליל הסדר-

 שינוי-

 להושיב את הילדים ליד אביהם-

 קערת הסדר-

 הסבה-

 ארבע כוסות-

 החייבים בארבע כוסות-

 

 25יחידה 

 

 154-159עמודים: 

 

 סדפרק 

 סימני הסדר

 

 :סעיפים

 (39לט )-א

 סדר בדגש על מיקום)סימני ה-

 הכוסות ועל מצוות מצה ומרור( 

 קדש-

 )דגש על קיום מצוותמגיד -

 (2 וססיפור יציאת מצרים ועל כ 

 מוציא מצה-

 מרור-

 כֹוֵרך-

 צפון-

 ברך-

 הלל-

 

 

 סהפרק 

 תפילות החג

 

 :סעיפים

 (7ז )-א

 תיקון הטל-

 יעלה ויבוא בחול המועד-

 הלל בימי הפסח-

 ועדהפטרת שבת חול המ-

לא מופיע 

 בחוברת העבודה

במידת הצורך 

ניתן ללמד 

בפלטפורמה 

 אחרת

ספירת 

 העומר
 )לאחר פסח(

 -עפרק 

 בין פסח לעצרת

 

 : סעיפים

 (28) כח-א

 מצוות ספירת העומר-

 סדר הספירה-

 זמן הספירה-

 מדיני הספירה-

 שאלו חברו-

 נשים פטורות מספירת העומר-

 נישואין בימי הספירה-

 י ספירת העומרתספורת בימ-

 פסח שני-

 ַל"ג ָבעֶֹמר-

 יום העצמאות ויום שחרור -

 ירושלים

 

 26יחידה 

 

 160-165 עמודים:

 

      



 בס"ד
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 אייר

 )שלושה שבועות(

בין אדם 

 לחברו

 קופרק 

 ואהבת לרעך כמוך

 

 סעיפים:

 (8ח )-א

 כלל גדול בתורה-

בית המקדש השני נחרב בגלל -

 שנאת חינם-

 לא תיקום ולא תיטור -

 הוי מתלמידיו של אהרן-

 28יחידה 

 

 170-175 עמודים:

 

 קיפרק 

 ביקור חולים והליכה

 לרופא

 

 סעיפים:

 (10י )-א

 מקור המצווה-

  גורם לו  –המבקר את החולה -

 שיחיה 

 מדיני המצווה-

 תפילה על החולה-

 הליכה לרופא-

 קיאפרק 

 יחסי שכנות

 

 סעיפים:

 ה-א

 

 "טוב שכן קרוב"-

 ותאהבת הברי-

 נזק משכן רע-

 הקפדה על יחסי שכנות טובים-

     
 

 תמוז -סיוון

 )ארבעה שבועות(

 שבועות

 -פרק עא

 חג שבועות

 

 : סעיפים

 (14יד )-א

 

 שמות החג-

 תפילת ערבית וקידוש לאחר -

 צאת הכוכבים 

 תיקון ליל שבועות-

 אכילה ולימוד תורה בחג -

 השבועות 

 27יחידה  תהלים ומגילת רות-

 

 166-169 ודים:עמ

 

 כללי

 -צזפרק 

 היחס לספרי הקודש

 

 : סעיפים

 (4) ז-, הא

 

  שימוש בספרי קודש בדרך -

 כבוד 

  כניסה לשירותים עם ספרי -

 קודש 

 סגירת הספר בזמן הפסקה או -

 בסיום הלימוד 

 הנחת ספרי קודש זה על גבי -

 זה 

 

 כללי

 וקטפרק 

 איסור לשון הרע

 

 סעיפים:

 (9ט )-א

 

 קורות האיסורמ-

 מוות וחיים ביד לשון-

 29יחידה  כוח הדיבור-

 

 176-179 עמודים:

 

 תעניות

 פרק עב

 תעניות החורבן וימי

 בין המצרים

 

 : סעיפים

 (4) ד-א

 

 ארבע תעניות-

 30יחידה 

 

 180-183 עמודים:

 



 בס"ד
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 הארות ודגשים:

  פי הספר "קיצור שולחן -החדשה בהלכה עללימודים תכנית הלהלן

 חיים לתלמידים".-ערוך מקור

 המקור, ספר למידה באמצעות ההמומלצת הינ הלימוד דרך 

  הנלמד וביישמו. בהפנמת לסייע העבודה חוברת ותפקיד

 השפה רבים, שינויים נערכו החדש המקור שבספר לציין יש 

 נוספים. ועזרים טבלאות ישנם לתלמידים, ופעמים תואמת

  תכנית זו מלאה בנושאים שהינם חלק מספירלה הנבנית משנה

 לשנה החל מכיתה א'. 

  ף שעות שונה, על המורה להיות היקמקצה  פרס-שכל ביתמכיוון

ובמידת הצורך להשלים  ,קצב ההתקדמות שלובמעקב אישי על 

לבית,  לימוד מונחהאת החסר בפלטפורמות שונות )הלכה יומית, 

במהלך השנה נפרסם באתר יחידות תוכן  יום מרוכז ועוד(.

 ממוחשבות לטובת העניין. 

 וישנם  ,יחסות בחוברת העבודהישנם נושאים שאין להם התי

ואת  ,םמינושאים שבמידת הצורך ניתן להתמקד בסעיפים מסוי

 .   השאר יש ללמד באופן שונה

 עגפרק 

 תענית תשעה באב 

 

 : סעיפים

 (20) כ-א

 סעודה מפסקת-

 ה באבלימוד תורה בערב תשע-

 חמישה עינויים-

 איסור אכילה ושתייה-

 רחיצה-

 נעילת הסנדל-

 ישיבה על הקרקע-

 שאילת שלום-

 לימוד תורה-

 תפילות תשעה באב-

 דיני עשרה באב-

 

 בהצלחה!


