
 בס"ד
 

 תשפ"ג -'הפריסה 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 

 

 10-13עמודים: 

 

ראש 

 השנה

 

 -עהפרק 

 ערב ראש השנה

 

 : סעיפים

 (6ו )-א

 

 מנהגי ערב ראש השנה-

 עירוב תבשילין-

לא מופיע 

בחוברת 

 העבודה

ללמד "עירוב 

תבשילין" ]סעיף ו[ 

כשראש השנה 

 חל בערב שבת

 -עופרק 

 ליל ראש השנה

 

 : סעיפים

 (13יג )-א

 

 הקדמה להלכות ראש -

 השנה 

  מעלת תפילות ראש השנה -

 ויום הכיפורים 

 ִסיָמן טֹוב-

 טבילת הפת בסוכר או דבש-

 הסימנים 

 זמן אכילת הסימנים-

 אכילת הסימן ואמירת 'יהי -

 רצון' 

 איסור הכנה מהיום הראשון -

 ליום השני 

 ברכת "שהחיינו" בקידוש -

 הלילה השני של ראש  

 השנה 

 

 2יחידה 

 

 14-17עמודים: 

 

ח,  -סעיפים ד, ז

 יב-יא

 הם המרכזיים

 

ו, -ג, ה-סעיפים א

 י, יג -ט

ניתן ללמד 

בפלטפורמה 

 אחרת

 -פרק עז

מצוות שופר ותפילות 

 השנה-ראש

 

 : סעיפים

 (24כד )-א

 

 מקור מצוות תקיעת שופר-

ִקיַעת ׁשֹוָפר-  טעמי מצוות תְּ

 י השופרמדינ-

 סוגי התקיעות-

 תקיעות ראשונות-

 תקיעה עבור אדם אחר-

ִפַלת מּוָסף -  מלכויות,  –תְּ

 זיכרונות ושופרות 

 חיוב נשים במצוות שופר-

 תשליך-

 

 3יחידה 

 

 18-23עמודים: 

 

 סעיפים א, 

 יב, יז-יא

 הם המרכזיים

 

טז, -י, יג-סעיפים ב

 כד -יח

ניתן ללמד 

בפלטפורמה 

 אחרת
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מוצאי 

 יטהשמ

 -קהפרק 

 שנת השמיטה 

 

 : סעיפים

 (3יט )-יז

 שמיטת כספים ופרוזבול-

 הקהל-

לא מופיע 

בחוברת 

 העבודה

ניתן להיעזר 

בחוברת "ושבתה 

 הארץ"

  

 

   

 תשרי

 )שבועיים( 

יום 

 הכיפורים

 -פרק עט

תפילות עשרת ימי 

 תשובה

 

 : סעיפים

 (14יד )-א

 

-הוספות בתפילת העמידה -

 בעשרת ימי תשובה

 המלך הקדוש"" 

 טעות ב"המלך הקדוש"-

 ספק אם אמר "המלך הקדוש"-

 "המלך המשפט" 

 טעות ב"המלך המשפט"-

 ספק אם אמר "המלך -

 המשפט" 

 שינויים נוספים בתפילת -

 עשרת ימי תשובה 

 4יחידה 

 

 24-27עמודים: 

 סעיפים א, ג, ז

 הם המרכזיים

 

 ו, -סעיפים ב, ד

יד ניתן ללמד -ח

בפלטפורמה 

 אחרת

  -פרק פ

 ערב יום כיפור

 

 : סעיפים

 (13יג )-א

 

 מצוות אכילה ושתייה בערב -

 יום הכיפורים 

 וידוי במנחה לפני סעודה -

 מפסקת 

 מדיני סעודות ערב יום -

 הכיפורים 

 מנהג הכפרות-

 טבילה במקווה-

 כבוד יום הכיפורים-

 בקשת מחילה מההורים-

 הדלקת נרות-

 5יחידה 

 

 28-31עמודים: 

 ב, ז, ט-ם אסעיפי

 הם המרכזיים

 

 ו, ח, -סעיפים ג

 יד -יג, ח-י

ניתן ללמד 

בפלטפורמה 

 אחרת

 -פרק פא

דיני תענית יום 

 הכיפורים

 

 : סעיפים

 (16טו )-א

 

 חמשת העינויים-

 יום שמחה-

 איסור עשיית מלאכה-

 רחיצה-

 סיכה-

 נעילת הסנדל-

ַטִנים-  תענית לקְּ

 פיקוח נפש-

 תענית לחולים-

 6יחידה 

 

 32-35עמודים: 

 
יב -סעיפים א, יא 

 הם המרכזיים

 

 טו-י, יג-סעיפים ב

ניתן ללמד 

בפלטפורמה 

 אחרת

 סוכות

 -פרק פו

 ארבעת המינים

 

 : סעיפים

 (26כד )-א

 

 מקור וטעם מצוות ארבעת -

 המינים 

 כשרות ארבעת המינים-

 לולב-

 הדס-

 ערבה-

 אתרוג-

 7יחידה 

 

 36-43עמודים: 

במידת הצורך ניתן 

מד לל 

בפלטפורמה 

 אחרת

 -פרק פז

 מצוות נטילת לולב

 

 : סעיפים

 (23כג )-א

 

 אגידת הלולב, ההדס והערבה-

 זמן ומקום נטילת הלולב -

 סדר נטילת הלולב-

 נשים וקטנים-
 8יחידה 

 

 44-49עמודים: 

ח, יב, -סעיפים א

 טז, כג

 הם המרכזיים 

 

 יא, -סעיפים ט

 כב-טו, יז-יג

ניתן ללמד 

בפלטפורמה 

 רתאח
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 -פרק פח

ניסוך המים, שמחת 

בית השואבה, מצוות 

 ערבה והושענות

 

 : סעיפים

 (9ט )-א

 ניסוך המים על גבי המזבח-

 שמחת בית השואבה-

 לימוד ליל הושענא רבה-

 מצוות ערבה והקפת המזבח-

 הושענות 

 חיבוט הערבות ביום הושענא -

 מנהג הנביאים –רבה  

 פרידה מהסוכה-

 9יחידה 

 

 50-53עמודים: 

במידת הצורך ניתן 

ללמד 

בפלטפורמה 

 אחרת

 
שמחת 

 תורה

 -פרק פט

ִמיִני ֲעֶצֶרת   ׁשְּ

ַחת תֹוָרה ִשמְּ  וְּ

 

 : סעיפים

 (9ט )-א

 רגל בפני עצמו –שמיני עצרת -

 נוסח התפילה-

 ברכת שהחיינו-

 מנהג ההקפות-

 מנהגים בעלייה לתורה -

 בשמחת תורה 

 שיב הרוח ומוריד הגשםמ-

 הקפות שניות במוצאי שמחת -

 תורה 

 

במידת הצורך ניתן 

ללמד 

בפלטפורמה 

 אחרת

      

 חשוון

 )ארבעה שבועות

בין אדם 

 למקום

  -זפרק 

 ציצית

 

 : סעיפים

 (31לא )-א

 "ארבע כנפות כסותך" -

 מאיזה בד עושים את הטלית? -

 חוטי הציצית וקשירתם לבגד -

 ציצית פסולה -

 טלית שאולה-

 חיוב נשים וקטנים-

 פתיל תכלת-

 10יחידה 

 

 54-59עמודים: 

 מיועד ללימוד בנים

 ז, יא-סעיפים א

 הם המרכזיים 

 

 י, -סעיפים ח

 לא-יב

ניתן ללמד 

בפלטפורמה 

 אחרת

 תפילה

 -פרק ה

 ברכות השחר

 

 : סעיפים

 (7ח )-ה, ז-א

 סדר ברכות השחר וטעמן-

 ברכות השחר בימינו-

 נהמי שלא נה-

 מי שהיה ער כל הלילה-

 שכח לברך לפני התפילה-

 מאה ברכות בכל יום-

 11יחידה 

 

 60-63עמודים: 

 ה -סעיפים א

 הם המרכזיים 

 

 ח -סעיפים ז

ניתן ללמד 

בפלטפורמה 

 אחרת

 -יגפרק 

 הכוונה בתפילה

 

 : סעיפים

 (15טו )-א

 הכנות לתפילה -

 תפילה מתוך שמחה -

 תפילות אבות תקנום -

 ת כנגד קרבנות תפילו-

 כוונה בתפילה -

 תפילה בלחש -

 איסור מעבר לפני המתפלל-

 איסור ישיבה בסביבת -

 המתפלל 

 12יחידה 

 

 64-69עמודים: 

 ב -סעיפים א

 הם המרכזיים 

 

 טו -סעיפים ג

ניתן ללמד 

בפלטפורמה 

 אחרת

  -ידפרק 

 עמידהתפילת 
 

 : סעיפים

 (6ו )-א

 שם התפילה -

 נוסח קבוע לתפילה -

 חלקי תפילת שמונה עשרה -

 הכריעות בתפילת שמונה -

 עשרה 

 

      

 כסלו

 )שלושה שבועות(
 תפילה

 -יזפרק 

 חזרת הש"ץ

 

 : סעיפים

 (13יג )-א

 טעמי חזרת הש"ץ-

 חובת הציבור בזמן החזרה-

 מדיני החזרה-

 שעת הדחק-

 קדושה-

 מדיני קדושה-

 מודים דרבנן-

 13יחידה 

 

 70-73עמודים: 

-ה, ח-סעיפים א

 יג -ט, יב

 הם המרכזיים 

 

 יא -ז, י-סעיפים ו

ניתן ללמד 

בפלטפורמה 

 אחרת



 בס"ד
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 -יטפרק 

 תחנון

 

 : סעיפים

 (13יג )-א

 מעלת נפילת אפיים-

 וידוי וי"ג מידות-

 נפילת אפיים למנהג קהילות -

 האשכנזים 

 מנהג קהילות הספרדים-

 זמנים שאין אומרים בהם -

 שני וחמישי תחנון 

 14יחידה 

 

 74-77עמודים: 

במידת הצורך ניתן 

ללמד 

בפלטפורמה 

 אחרת

ראש 

 חודש

 -נדפרק 

ֲהֵגי רֹאש  ִדיֵני ּוִמנְּ

 חֶֹדש

 

 : סעיפים

 (21כא )-א

 

 המצווה הראשונה-

 קידוש החודש על פי הראייה -

 ותיקון הלוח 

 שנה מעוברת-

 כבוד ראש חודש-

 אמירת הלל-

 ברכת ההלל-

 חיוב נשים בהלל-

 בעמידה –קריאת ההלל -

 הקריאה ועלייה לתורה-

 "יעלה ויבוא" בברכת המזון-

 "יעלה ויבוא" בתפילה-

 15יחידה 

 

 78-81עמודים: 
 
 

מומלץ ללמוד 

פרקים אלו 

 לקראת 

 חודש -ראש

 או במהלכו

 -נהפרק 

 ברכת הלבנה

 

 : סעיפים

 (13יג )-א

 מעלת ברכת הלבנה-

 לברך מחוץ לבית-

 סדר הברכה-

 זמן ברכת הלבנה-

 כת הלבנה במוצאי שבתבר-

 ברכת הלבנה בליל שבת -

 ובליל יום טוב 

 לבנה המכוסה בעננים-

 נשים וקטנים -

 חנוכה 

 -פרק צ

כֹות ֲחֻנָכה  ִהלְּ

 

 :סעיפים

 (45מה )-א

 נס חנוכה-

 חביבות מצוות הדלקת הנרות-

 זמן ההדלקה-

 מקום ההדלקה-

 נרות מי מדליק ומספר ה-

 שמדליקים 

 סדר ההדלקה-

 נשים היו באותו הנס-

 קטן-

 להדליק במקום ההנחה-

 כשרות השמנים והפתילות-

 האיסור להשתמש בנרות-

 נרות חנוכה שכבו-

 מי שאינו בביתו בזמן ההדלקה-

 אורח שלא מדליקים נרות -

 בביתו הקבוע 

 16יחידה 

 

 82-85עמודים: 

 

      

 טבת

 )ארבעה שבועות(

 ברכות

 

 -כגפרק 

ברכה על מאכלים 

שנאכלים בזמן 

 הסעודה

 

 : סעיפים

 (5ה )-א

 

 הלחם הוא עיקר מזון האדם -

 מאכלים שהם חלק מעיקר -

 הסעודה  

 כמות הלחם לקביעת סעודה -

 מאכלים שאינם חלק מעיקר -

 הסעודה  

 17יחידה 

 

 86-89עמודים: 
 
 

 ד -סעיפים א

 המרכזייםהם  

 

 סעיף ה 

ניתן ללמד 

בפלטפורמה 

 אחרת



 בס"ד
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 -כהפרק 

ַכת חמשת ִמיֵני  ִברְּ

 ָדָגן וברכת אורז 

 

 : סעיפים

 (13יג )-א

 

 

 החיוב בברכות ראשונות -

 ואחרונות  

 חמשת מיני דגן -

 לחם -

 פת הבאה בכיסנין -

 קביעת סעודה על פת הבאה -

 ן בכיסני 

 תבשיל מחמשת מיני דגן -

 גרגרים -

 

 -כדפרק 

ַכת ַהָמזֹון כֹות ִברְּ  ִהלְּ

 

 

 : סעיפים

 (18יח )-א

 מקור המצווה -

 אופן הברכה ומקומה -

 להשמיע לאוזנו -

 הקפדה על נוסח הברכה -

 תוספות בימים מיוחדים -

 איסור הפסקה באמצע -

 הברכה  

 כח לברך ברכת המזון ש-

 ספק אם בירך ברכת המזון -

 חיוב נשים וקטנים -

 19יחידה 

 

 96-101עמודים: 
 
 

 ד -סעיפים א

 הם המרכזיים 

 

 יח-סעיפים ה

ניתן ללמד 

בפלטפורמה 

 אחרת

 -כופרק 

ָרָכה ראשונה בְּ 

וברכה אחרונה על 

 מאכלים שונים

 

 : סעיפים

 (17יז )-א

 נוסח ברכת "מעין שלוש" -

 רכת מעין שלוש ב-

 ברכת פירות שבעת המינים -

 ברכת היין -

 'מעין שלוש' על מאכלים -

 שונים  

 מה נחשב "פרי העץ" ומה -

 נחשב "פרי האדמה"?  

 וארזשאר המאכלים -

 כמות המזון שלפניה ואחריה -

 מברכים  

 ברכת משקאות -

 כמות המשקה שלפניה -

 ואחריה מברכים  

 
 18יחידה 

 

 90-95עמודים: 

 יז -ד, ט-סעיפים א

 הם המרכזיים 

 

 ח-סעיפים ה

ניתן ללמד 

בפלטפורמה 

 אחרת

 -כזפרק 

ִדיָמה בברכות  ִדין קְּ

 

 : סעיפים

  (9ט )-א

 מג"ע א"ש -

 פירות שבעת המינים קודמים -

 לפירות אחרים  

 סדר הקדימות בין פירות -

 שבעת המינים  

 כשאין פרי משבעת המינים -

 ברכת היין -

לא מופיע 

בחוברת 

 העבודה

במידת הצורך ניתן 

ללמד 

בפלטפורמה 

 אחרת

     

 

 שבט

 )ארבעה שבועות(
 ברכות

 -כחפרק 

 מדיני ברכות הנהנין
 

 : סעיפים

 (8ח )-א

 הכוונה בברכה -

 טעות בברכה -

 מצבי ספק -

 מדיני הברכה -

יש התייחסות 

לנושא זה 

 18ביחידה 

 ב -עיפים אס

 הם המרכזיים 
 

 ח-סעיפים ג

ניתן ללמד 

בפלטפורמה 

 אחרת

 -כטפרק 

 ברכת הריח

 

 : סעיפים

 (14יד )-א

 חובת הברכה-

 סוגי הריח-

 מה נחשב עץ ומה נחשב-

 עשב?

 טעות בברכת הריח ומצבי -

 ספק 

 מדיני ברכת הריח-

 
 20יחידה  

 

 102-105עמודים: 

 יד-ג, יג-סעיפים א

 םהם המרכזיי 

 

 יב-סעיפים ד

ניתן ללמד 

בפלטפורמה 

 אחרת
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 -לפרק 

ַכת ֶׁשֶהֱחָינּו  ִברְּ
 

 : סעיפים

 (3ג )-א

 נוסח הברכה וחביבותה -

 על מה מברכים? -

 ֵכיַצד מברכים על פרי חדש? -

 21יחידה 

 

 106-109עמודים: 

 

 -לאפרק 

ָרכֹות ַעל ַהִנִסים  בְּ
 

 : יפיםסע

 (9ט )-א

 ברוך ה' אשר הציל אתכם" -

 ברכה על נס שנעשה לכל -

 ישראל  

 ברכה על נס שנעשה ליחיד -

 זמן הברכה -
 22יחידה 

 

 120-115עמודים: 

במידת הצורך ניתן 

ללמד 

בפלטפורמה 

 אחרת

 -לגפרק 

ַכת ַהּגֹוֵמל  ִברְּ
 

 : סעיפים

 (10י )-א

 החייבים בברכה -

 נוסח הברכה -

 דרך שאחריה חייבים סוג ה-

 בברכה  

 אורך הדרך -

 מתי מברכים? -

 המפליג בים והטס במטוס -

 הצלה מסכנה -

 

 -לדפרק 

ִאָיה ַעל ִד  ַכת ָהרְּ יֵני ִברְּ

ָרֵאל וחכמי  ֶאֶרץ ִישְּ

 ישראל והגויים

 

 : סעיפים

 (4ד )-א

 יישובים בארץ ישראל -

 חכמי ישראל -

 חכמי הגויים -

 23יחידה 

 

 116-117 עמודים:

במידת הצורך ניתן 

ללמד 

בפלטפורמה 

 אחרת
 -להפרק 

ָרכֹות הראייה  בְּ

 

 : סעיפים

 (12יב )-א

 תופעות טבע מיוחדות -

 ברכת ברקים ורעמים -

 ברכת ימים, נהרות, הרים, -

 גבעות ומדבריות  

 ברכה על הקשת -

 ברכת "שככה לו בעולמו" -

 ברכת החמה -

 -גפרק 

 ברכת אשר יצר
 

 : עיפיםס

 (5ה )-א

 נוסח וטעם הברכה -

 זמן הברכה -

לא מופיע 

בחוברת 

 העבודה

 
במידת הצורך ניתן 

ללמד 

בפלטפורמה 

 אחרת

ט"ו 

 בשבט

 -פרק צא

 ט"ו בשבט
 

 : סעיפים

 (5ה )-א
 

 ראש השנה לאילנות-

 מנהג אכילת פירות-

 24יחידה 

 

 118-123עמודים: 

 

קדושת 

 הארץ

 -פרק קב

ֻדַשת ֶאֶרץ ִישְּ   ָרֵאלקְּ
 

 : סעיפים

 (4ד )-א
 

 התאמה בין ארץ ישראל לעם -

 ישראל 

 קדושת הארץ-

 מצוות ירושת ויישוב הארץ-

 העלייה לארץ והדר בחו"ל-



 בס"ד
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  -קדפרק 

 תרומות ומעשרות

 

 : סעיפים

 (13יג )-א

 התרומות והמעשרות-

 סדר הפרשת תרומות -

 ומעשרות 

 מה עושים עם התרומות -

 ה?והמעשרות לאחר ההפרש 

 הפרשה מספק-

 מדיני תרומות ומעשרות-
     

 

 אדר

 )ארבעה שבועות(

 פורים

 -פרק צג

 קריאת המגילה

 

 : סעיפים

 (10יז )-ז, טו-א

 

 קריאה ביום ובלילה-

 קריאה ברוב עם-

 הנשים היו באותו הנס-

 חינוך קטנים-

ִגָלה- כֹות ַהמְּ  ִברְּ

 אופן הקריאה-

  שמיעה מאדם אחר וקריאה -

 כתבמתוך ה 

 25יחידה 

 

 124-129עמודים: 

 

  -צדפרק 

 מצוות היום

 

 : סעיפים

 (15טו )-א

 מתנות לאביונים-

 משלוח מנות-

 משתה ושמחה-

 תחפושות-

 

 -צהפרק 

 פרזים ומוקפים

 

 : סעיפים

 (5ה )-א

 שני ימי הפורים-

 פורים בירושלים-

 מקומות מסופקים-

 

 פסח
 )לאחר פורים(

 -נופרק 

גי חודש דיני ומנה

 ניסן
 

 : סעיפים

 (7יד )-ח

 ברכת האילנות-

לא מופיע 

בחוברת 

 העבודה

במידת הצורך ניתן 

ללמד 

בפלטפורמה 

 אחרת

 -נזפרק 

 איסור חמץ

 

 : סעיפים

 (7ו )-א

 מקור איסור חמץ וטעמו-

 חמשת מיני דגן-

 תערובת חמץ-

 כשרות המוצרים-

 קטניות-

 

 

 26יחידה 

 

 130-137עמודים: 

 

 -חנפרק 

מצוות השבתת 

 החמץ

 

 : סעיפים

 (30ל )-א

 מצוות השבתת החמץ-

 ניקיון הבית לפני בדיקת חמץ-

 איסור מלאכה, אכילה ולימוד -

 לפני בדיקת חמץ 

 סדר הבדיקה והמקומות -

 החייבים בבדיקה 

 דין הנר-

 מנהג הנחת פתיתי חמץ-

 שמירת החמץ עד השֵרפה-

 ביטול חמץ 

 סוף זמן אכילת חמץ-

 חמץשריפת -

   ביטול נוסף לאחר שֵרפת -

 החמץ 

 מכירת חמץ-

 



 בס"ד
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  -נטפרק 

 הכשרת כלים לפסח

 

 : סעיפים

 (19יט )-א

 טעם חמץ אוסר את כל -

 המאכל 

 כבולעו כך פולטו-

 כלים חדשים לפסח-

 סוגי ההכשרה-

 רוב השימוש בכלי-

 הכשרה במים קרים-

 הגעלה הכשרה במים רותחים-

 סדר ההגעלה-

 תהכשרה ציבורי-

 הגעלה בבית-

 ליבון חמור-

 ליבון קל-

 27יחידה 

 

 138-141עמודים: 

 

 -פרק ס

הכשרת כלי מטבח 

 שונים

 

 : סעיפים

 (18יח )-א

 סכו"ם-

 כיריים וחצובות-

 פלטה-

 מקרר-

 מיקרוגל-

 שולחנות ומפות-

 כיור, תנור, מחבת-

 כלי זכוכית-

במידת הצורך ניתן 

ללמד 

בפלטפורמה 

 אחרת

     

 

 ניסן

 בועיים()ש
 פסח

 -סאפרק 

 ערב פסח 

 

 : סעיפים

 (26כו )-א

 תענית בכורות-

 איסור אכילת מצה בערב פסח-

לא מופיע 

בחוברת 

 העבודה

במידת הצורך ניתן 

ללמד 

בפלטפורמה 

 אחרת

 -סבפרק 

ערב פסח שחל 

 בשבת

 

 : סעיפים

 (11יא )-א

 

 דרשת שבת הגדול-

 בדיקת ושריפת חמץ-

 תפילת שחרית בשבת-

 ת הערב והבוקרסעודו-

 ביטול חמץ-

 סעודה שלישית-

 איסור הכנה משבת ליום טוב-

יש ללמוד בשנים 

 רלוונטיות

 -סגפרק 

 ליל הסדר

 

 : סעיפים

 (15טו )-א

 המצוות בליל הסדר-

 שינוי-

 להושיב את הילדים ליד אביהם-

 קערת הסדר-

 הסבה-

 ארבע כוסות-

 החייבים בארבע כוסות-

 28יחידה 

 

 142-145 עמודים:

 

  -סדפרק 

 סימני הסדר

 

 : סעיפים

 (39) לט-א

 ַקֵדׁש-

ַחץ-  ּורְּ

ַפס-  ַכרְּ

 ַיַחץ-

 מגיד-

ָצה-  ַרחְּ

 מֹוִציא ַמָצה-

 ָמרֹור-

 כֹוֵרך-

 צפון-

 הלל-

לא מופיע 

בחוברת 

 העבודה

 



 בס"ד
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  -סהפרק 

תפילות החג ושביעי 

 של פסח

 

 : סעיפים

 (7) ז-א

 

 תיקון הטל-

 יעלה ויבוא בחול המועד-

 הלל בימי הפסח-

לא מופיע 

בחוברת 

 העבודה

 

ספירת 

 העומר
 )לאחר פסח(

 -עפרק 

 בין פסח לעצרת

 

 : סעיפים

 (13) כח-טז

 מצוות ספירת העומר-

 סדר הספירה-

 זמן הספירה-

 מדיני הספירה-

 שאלו חברו-

 נשים פטורות מספירת העומר-

 נישואין בימי הספירה-

 תספורת בימי ספירת העומר-

 פסח שני-

 ַל"ג ָבעֶֹמר-

 יום העצמאות ויום שחרור -

 ירושלים

 29יחידה 

 

 146-149 עמודים:

 

      

 אייר

 )שלושה שבועות(
 כללי

 -צופרק 

בֹוד  מּוד תֹוָרה ּוכְּ ַתלְּ

 ַרבֹו

 

 : סעיפים

 (11) אי-א

 

 מקור המצווה-

 מעלת המצווה-

 כבוד רבו של האדם-

 ימה בפני חכם ובפני מצוות ק-

 32יחידה  זקן 

 

 158-163 עמודים:

 

 -צחפרק 

 גניזה

 

 : סעיפים

 (41) די-א

 איסור מחיקת שם ה'-

 פסוקים וספרי קודש-

 גניזת ספר תורה-

 גניזת תשמישי קדושה-

 עלוני שבת ועיתונים-

 מחברות של תלמידים-

 

     
 

 תמוז -סיוון

 )ארבעה שבועות(

 שבועות

 -פרק עא

 שבועות חג

 

 : סעיפים

 (14יד )-א

 

 שמות החג-

 תפילת ערבית וקידוש לאחר -

 צאת הכוכבים 

 תיקון ליל שבועות-

 אכילה ולימוד תורה בחג -

 השבועות 

 תהלים ומגילת רות-

 30יחידה 

 

 150-153 עמודים:

 

כיבוד 

 הורים

 -קחפרק 

 כיבוד הורים
 

 : סעיפים

 (14יד )-א

 

 

 המקור בתורה-

 מעלת המצווה-

 איזהו כיבוד?-

 איזהו מורא?-

 ַעד ֵהיָכן מֹוָרָאם וכבודם?-

 כיצד להעיר כשאב ואם -

 טועים? 

 יחס ההורים לילדיהם-

 31יחידה 

 

 154-157 עמודים:

 



 בס"ד
 

 תשפ"ג -'הפריסה שנתית בהלכה כיתה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אונאה

 -קיבפרק 

אֹוָנָאת ממון, אונאת 

דברים, גנבת דעת 

 והלבנת פנים

 

 : סעיפים

 (21) בי-א

 

 

 אונאת ממון-

 ַרָמאּות במקח וממכר-

ֵנַבת ַדַעת-  גְּ

 אונאת דברים-

 איסור אונאת הגר-

 איסור הלבנת פנים, כינוי בשם -

 33יחידה  וניבול פה 

 

 164-169 עמודים:

 

גניבה 

 וגזילה

 -קיפרק 

ֵנָבה וגזלה כֹות ּגְּ  ִהלְּ

 

 : סעיפים

 (9ט )-א

 

 המקור בתורה-

 מיהו גנב ומיהו גזלן?-

 מדיני המצווה-

ִמדֹות- ָקלֹות ִאסּור אֹוָנָאה בְּ  ּוִמׁשְּ

 

תשעה 

באב 

ותעניות 

 החורבן

  -עבפרק 

תעניות החורבן וימי 

 בין המצרים

 

 : סעיפים

 (33לג )-א

 

 

 ימי התענית ומה שאירע בהם-

 חיוב התעניות בימינו-

 טעם התעניות-

 תשעה באב -"ז בתמוז -

 מנהגים נוספים-

 נישואין-

 מראש חודש אב ועד תשעה -

 באב 

 מיעוט במעשי שמחה-

 שבוע שחל בו תשעה באב-

 לבישת בגדים חדשים וקנייתם-

 כביסה ולבישת בגדים -

 מכובסים 

 החלפת בגדים במקומות -

 חמים 

 איסור תספורת וגילוח-

 איסור אכילת בשר ושתיית יין-

 היתרים בשתיית יין ובאכילת -

 בשר 

 איסור רחיצה-

 שחייה בים ובבריכה-

 שבתות ימי בין המצרים-

לא מופיע 

רת בחוב

 העבודה

 



 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 המומלצת הינה הלימוד דרך 

  הנלמד וביישמו. בהפנמת לסייע העבודה חוברת ותפקיד

 השפה ם,רבי 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-מכיוון שכל בית

ובמידת הצורך להשלים  ,קצב ההתקדמות שלובמעקב אישי על 

לבית,  לימוד מונחהשונות )הלכה יומית, את החסר בפלטפורמות 

במהלך השנה נפרסם באתר יחידות תוכן  יום מרוכז ועוד(.

 ממוחשבות לטובת העניין. 

 וישנם  ,ישנם נושאים שאין להם התייחסות בחוברת העבודה

ואת  ,םמינושאים שבמידת הצורך ניתן להתמקד בסעיפים מסוי

 .   השאר יש ללמד באופן שונה

 בהצלחה!


