
 בס"ד
 
 

 תכנית לימודים לכתה פרי 1א
 

 תפלה - עד סוף השנה:
ויהי רצון שלפני ברכת התורה, כולו חוץ מיהי רצון -ברכות השחר   
 ברכות ציצית

מה טובו, הריני  
 אדון עולם
 ברוך שאמר

פרשיות של קריאת שמע' ג  
ואך צדיקים, אל תירא  

ס"קטעי הלל שמנגנים בביהכנ -ח "בר  
 

בקשה דע לפני מי אתה עומד, הודאה' מדוע מתפללים וכו: השקפה בתפילה  
ביאור ברכות השחר בפרטיות - ביאור תפלה   

 
ברכת המזון: מהתחלה עד ובנה ירושלים – הרחמן הוא ישלח..., הרחמן הוא יברך אדמו"ר..., 

עד הסוףהוא יזכנו  רחמןומה  
 

 קריאה: לימוד הקריאה באופן שעד סוף השנה יוכלו לקרוא מעצמם מהסידור בשופי.
 

  צ"אחה -   scriptהכרת האותיות בכתב  :כתיבה
 

 לשון: מספרים, צבעים, בגדים, חלקי הגוף, אנשי המשפחה, ומילים יסודיות
רשימת מילים תלוי בקיר ונשלח  –. ק"מילים בלה 200כ בערך "סה' שמים ארץ וכו, אתה, כמו אני

.הביתה בכל שבוע ומילון בסוף השנה  
 

 אידיש: מילים יסודיים כמו ימי השבוע, ציווים - שטיי אויף, זיץ וכדו'.
 

יהדות: נוסף על דינים ומנהגי החגים וסיפור פרשיות היום או החג לפני כל חג ויומא דפגרא 
-:חסידי  

 
ברכות: ביאור ענין הברכה, חילוקי מיני ברכות ברכת האוכל, ברכת המצוות, שאר מיני ברכות 

.ברכה אחרונה, שבעת המינים' ראיית מלך כו ,הנהנין כמו על הברק  
 

 דיני השכמת הבוקר
כ"ולבה, ענין נטילת ידים לסעודה  

 ירמולקא ציצית
 

 שבת: סדר השבת, הלכות יסודיות בשבת כמו קשירה, הבערה, טלטול וכו'
      

וקדושת , קדושת השבת   
ס"הנהגה בבהכנ, ס"בהכנ  

 
.דרך ארץ, כיבוד הורים ומורים, אהבת ישראל, אהבת תורה', עניני אהבת ה, יראת שמים  

 
 פרשה: פרשת השבוע עם סיפורי המדרש וכו'

 שאלות לשולחן השבת
 

 עניני משיח: סיפורים וספר ציורים
 

סיפורי חסידים: בכל יום קבוע, נוסף על שימת דגש מיוחד בסיפורי צדיקים וחסידים הנוגעים 
ש ולהנהגה בפועל בשייכות לכל ענין שהוא"ליר  



 
 ניגונים: פעם בשבוע

 נימוסים ודרך ארץ בכל הזדמנות שבאה
 
 
 
 

 ידיעות כלליות
 

:במשך השנה התלמידים לומדים וקולטים ידיעות אלו  
 

פ"מודה אני בע  
פ"י בע"ברכת על נט  

פ"ברכת אשר יצר בע  
פ"בורא נפשות בע  

פ"ש בע"פרשת ראשונה של ק  
פ"ואך צדיקים בע, הריני מקבל  

פ"ברכות האוכל בע  
פ"ברכה ראשונה של ברכת המזון בע  

איזה ברכה עושים על איזה מין אוכל בכללות -כללי הברכות   
פ בניגון"ב פסוקים בע"י  

 שלשלת הנשיאים
 ששת ימי בראשית מה נברא בכל יום

 ימי השבוע
'שמות הנקודות קמץ פתח סגל וכו  

עד עשר -מספרים   
 שבעת המינים
 חדשי השנה
 עשרת מכות

ב שבטים"י  
 
 

 



ד"בס  
 
 

 תכנית לימודים לכתה א'
לחומש  standards- בנוסף על ה 

 
 תפלה - עד סוף השנה:

 ברכות השחר כולו
 ברכת הציצית

שיבנה, יהי רצון, אדון עולם, מה טובו, הריני  
ברוך שאמר -לשם יחוד , מלך' ה   

 אשרי
ל בקדשו-הללו א' הללוי  
 וישע

 ישתבח
 ברכת יוצר אור

ש"פרשיות של ק' ג  
ברכות שמונה עשרה' ג  

ועל כן עלינו  
אך צדיקים, אל תירא  

 פרק תהילים של הרבי
חצי הלל - ח "ר  
 

סדר לקיטת , מתי אסור לדבר, מתי עומדים או יושבים -הסברת ההנהגות השייכים לתפילות אלו 
'ש וכו"ואחיזת הציצית לברוך שאמר ולק  

מתפללים מדוע , מי אתה עומדדע לפני , חיזוק ההשקפות הנלמדות בשנה שעברה בנוגע לתפלה
'וכו  

י מספר "עפ הכרתם ולא רק "עד סוף השנה התלמידים יכולים למצוא תפילות אלו בהסידור ע
.הדף  

 
תפילות לשבת ויו"ט: בכל ערב שבת וקודם כל יו"ט מתפללים מתפילות שבת או יו"ט כדי 

.ס"שהתלמידים יכירו מה מתפללים בביהכנ  
 

שהם מתפללים בהכתה עד ביאור כל ברכות השחר וביאור תוכנם של התפילות  :ביאור תפילה
  .למטרה זו' השתמשות בסידור החדש מצבאות ה  )ועד בכלל(ישתבח 

 
  מילה במילה, אדון עולם, מה טובו, הריני, ברכת השחר כולו  :פירוש המילים

  
קביעות  העידוד והחידודוספר , וחיזוק הקריאה מתוך הסידור' א1חזרה על הנלמד בפרי :קריאה

 עד סוף השנה התלמידים צריכים לקרוא בדיוק . בקריאה) או הרבי או העוזרת(לבחון תלמידים 
accuratelyולפי ערכם ,.fluently   בשעת התפילה לא לשיר קטעים מסוימים רק לקרוא אותה
  One minute Kriah Program .כשמתפללים

 
 חומש: פרשיות בראשית, נח, לך לך, וירא, חיי שרה

, חסד מאברהם, כמו קנאה מקין והבל-ומש הנוגעים לחיי היום יוםחדגש על הוראות שלומדים מה
שימת דגש על הבנת הענינים ולא רק . מ בבית"ולקשר עם מבצע הנוגע לפו. אחדות מדור ההפלגה
'וכו, גימטריאה, מספרים, אמה, כמו טפח, כללים הנוגעים, על תרגום המילים  

 
  כתיבה: כתיב נכון א'- ב': עד סוף השנה התלמידים יוכלו להעתיק מה שנכתב על הלוח, ויכולים 

עד סוף השנה ימלאו, מה שנכתב באותיות אשורי   script –לכתוב באותיות בכתב   
.בעבודת כתיבה  

 
לשון: לשון התורה א' - עד סוף השנה הכרה בשרשים, זכר ונקבה, גוף ראשון שני ושלישי ) מי 

.י יחיד ורביםמדבר למ  
 

 יהדות: נוסף על דיני ומנהגי החגים ויומא דפגרא חסידים וחזרה על הנלמד בשנה שעברה:
'ברכות על המחי  

על איזה מאכל עושים איזה ברכה אחרונה, ברכת המזון  
כפי המבואר ובפרט  -ביאור מעלת אהבת ישראל  -' מי שיהי' אהבה לכל יהודי יהי, אהבת ישראל

.בחסידות  



לבייש אף אחדשלא   
ונקמה, נטירה, שנאה, איסור קנאה  
מוציא שם רע, ורכילות, לשון הרע  

גזלה, גנבה  
 שלא להזיק ממון חברו

'ס וכו"בהכנ, חדר -שלא להזיק ממון הקדוש   
 השבת אבידה

ולא לקלל, לא לכעוס  
 מדבר שקר תרחק

 דרך ארץ קדמה לתורה
 הסברת אופני דרך ארץ לרבו ולמי שגדול ממנו

כשרות בכללותעניני   
'בטחון ואמונה בה  

 אמונה בביאת המשיח
ראש בני ישראל וענינו, רבי -אמונת צדיקים   

 מסירת נפש
 קידוש השם

 השגחה פרטית
 מנהגי יום הולדת

ש בכלל"ועניני יר - ירמולקא   
 

 פרשה: פרשת השבוע עם סיפורי מדרש ופנינים ממפרשים - ד"ת ושאלות לשולחן השבת. 
 

 סיפורי חסידים: לכה"פ פעם ביום נוסף על סיפורים הנוגעים להנלמד בהכתה
 

 ניגונים: השייכים ליומא דפגרא
ניגונים שלימד הרבי               

 
 נימוסים ודרך ארץ: בכל הזדמנות שבאה

 
 

 ידיעות כלליות
 

חזרת הידיעות שלמדו בשנה שעברה, נוסף על  
 

 מספרים עד מאה
 גימטריא

 חדשי השנה
 חמשה חומשי תורה

פ"ן פרשיות התורה בע"ג  
 שמות החגים

פ"בע' על המחי  
פ"ברכת המזון בע  

 
דרך ארץ קדמה לתורה: פתגמים  

מדבר שקר תרחק                
איזהו גבור הכובש את יצרו                
ואהבת לרעך כמוך                
סור מרע ועשה טוב                

 
- ו מושגים השייכים לפרשיות בראשית ונח כמ  

 מתי בא קשת לעולם
'מי היו קין והבל וכו  

'למה פתח התורה באות ב  
 מדוע מתחילה התורה מבראשית ולא ממצוות התורה

 ששת ימי בראשית
 שמותם של בני נח 



ד"בס  
 
 

 תכנית לימודים לכתה ב'
standards לחומש בנוסף על ה   

 
 תפילה: ברכות השחר - ברכת ציצית

יהי רצון שיבנה,אדון עולם, מה טובו - הריני   
אשרי, ברוך שאמר, לשם יחוד, מלך' ה  

ברכת יוצר, ישתבח, וישע, ל בקדשו-הללו א' הללוי  
)עד סוף השנה(כולו , ע"שמו ,ש"פרשיות ק' ג  

,נקדישך שלא בסדר התפילה  
עלינו, אין כאלקינו  

חצי הלל ומוסף -ח "בר ,פ סדר"תהלים ע, חלק מהיום, פרקו של הרבי, אל תירא אך צדיקים   
ע דמוסף בקול"ברכות ראשונות ואחרונות של שמ  

 
 ביאור תפלה:  סדר תפילה מהו, ביאור מודה אני-ישתבח

'וכומדוע מתפללים למי מתפללים  - חיזוק כל הענינים הנלמדים בעבר  :השקפה  
ש"קבלת עול מלכות שמים ועול מצוות בק  

'יראת ה', אהבת ה  
'יושבים וכומתי עומדים  -ביאור כללי על חלקי התפילה שמתפללים והנהגות השייכות להם   

פ "שלא עשונות בהסידור להתלמידים היכולת למצוא תפילות שונות וברכות ' עד סוף השנה יהי
.'וכו, ז"ברהמ, ט"תפילות שבת ויו, ח"תפילת ר, מעריב, מנחה, שחרית - מספר הדף   

 
 קריאה: חזרה וחיזוק הקריאה: תהילים – ספר העידוד והחידוד, 

One Minute Kriah Program  
.עד סוף השנה התלמידים יוכלו לקרוא מהסידור ומהחומש ומהתהילים בשופי  

בקריאהמדרגות   
 

חומש: פרשיות תולדות, ויצא, וישלח,וישב, מקץ -  עד סוף השנה יכולים התלמידים למצוא 
.פ מספר הדף"פ פרק ופסוק ולא ע"המקום בחומש ע  

 
 רש"י: לימוד הכרת אותיות רש"י וקריאתם - תרגילון

י לפי ערכם"במשך השנה התלמידים יכולים לקרוא מילים באותיות רש  
מחנוכה ואלךי אחד ליום "בערך רש)יחד עם חומש (י נבחרים מבפנים "לומדים פירושי רש  

'י וכו"מתחילים להבין מה קשה לרש  
 

כתיבה: חזרה וחיזוק הכתיבה - שימת דגש מיוחד על כתיבה ברורה ויפה לפי ערך על כל דפי 
.י"כתיבת רש, םכתיבת ניגוני .כתיבה במחברת מיוחדת. ועבודת בית, בחינות, עבודה  

 
 (translating skills)דגש מיוחד על שימת  -חזרה וחיזוק כל הענינים שנלמדו בשנה שעברה  :לשון

  .בחומש
מילים הכי  288ז יש לתלמידים הכרה ב"ועי  P'tach Vocabulary Program השתמשות בתרגילון 

  מצויים בתורה
  .שני ושלישי, גוף ראשון, עתיד, הוה, עבר, זכר נקבה  Suffixודגש על מושג ה Prefixחזרת מושג ה 

 מעצמםsentences כתיבה במחברת 
  Swartzmer’s  שרשיםbook 

  
  נוסף על דיני ומנהגי החגים ויומא דפגרא חסידיים :יהדות

  :חזרה על כל הנלמד בשנים שעברו
  י קיום מצוות"ענין דירה בתחתונים ע
  'לעשות קידוש ה, להשתמש בשם יהודי -יעקב  גאון -וכלל ישראל , מעלת נשמת ישראל

ענין , ז"בברהמרצה , לחם משנה, ק"נש, שלום עליכם קידוש -סעודת שבת וסידרה  :שבת  
 , מלוה מלכה, הבדלה והשייך לה, נשמה יתירה  

  השייכות מצות ציצית ענינה והלכות
  

  תפלות כנגד קרבנות תקנום, תפלות אבות תקונם :תפילה  
  



מעלת , ישראלכהן לוי , בחול- בשבת, כמה עליות, מי תיקן קריאה בחול :קריאת התורה  
  הפטורה ענינה, אסור לדבר בשעת הקריאה, הכהן  
תלמוד תורה כנגד  -מעלת התורה ומעלת לימוד התורה שימת דגש מיוחד על נותן התורה   
  הוי גולה למקום תורה, אי אפשר ליהודי בלי תורה, כולם  

  
הפסק , ולהיפךהפסק בין אכילת בשר לחלב , בבהמה עופות ודגיםסימני כשרות  :כשרות

  ענין פארעוו, בין דגים לבשר
  

דברים העולם עומד ' על ג, עזר לחבר הצריך עזר, מתן בסתר, ח"גמ, ענינה ומעלתה :צדקה
  .'וכו

  
לא לכתוב , ספרלא לישב על ספר או במקום , ג זה"סידור הספרים זה ע :כבוד הספרים

  'לנשקו אם נפל וכו, לבזתו בשום אופןושלא  עליו
  

  קריאת שמע על המטה והמפיל  
  כבוד ודרך ארץ למורים ולמי שגדול ממנו  

  
  דבר תורה ושאלות לשבת- עניני הפרשה עם סיפורי המדרש :פרשה

  
  בכל הזדמנות :סיפורי חסידים

  
  ניגון חדש פעם בשבוע :ניגונים

  
  ספר מגולה לגאולה :עניני משיח

  
  בכל יום :היום יום

  
  נימוסים ודרך ארץ בכל הזדמנות שבאה  

  
  

  ידיעות כלליות
  :נוסף לחזרה על הנלמד בשנים שעברו

  ל לאברהם-וישמעא, הגר, שייכותם של לוט
  אברהם כשנמול' בן כמה הי
  יצחק כשנמול' בן כמה הי
  ל-ישמעא' בן כמה הי

  שמו של עבד אברהם
  מי נקבר במערת המכפלה
  בינומה שם אביו של אברהם א

  יצחק בשעת העקידה' בן כמה הי
  ל- ובתוא, מי היו לבן

  שמות הנשיאים
  האבות' ג
  אמהות' ד

  שמות הצומות
  שמות החדשים

  לשון יחיד ורבים, זכר ונקבה, מספרים, ב שבטים ואיזה שבט שיין לאיזה אם"י
  :ת"ר
  ה"ב
  ד"בס
  ה"אי
  ת"חת
  ו"לה

  
  :פתגמים
  ח"העבודה ועל גמעל שלשה דברים העולם עומד על התורה על   
  צדקה תציל ממות  
  איזהו גבור הכובש את יצרו  
  סיג לחכמה שתיקה  
  איזהו עשיר השמח בחלקו  

 



ד"בס  

 
 תכנית לכתה ג'

standardsלחומש בנוסף על ה -  

 
תפלה:ברכות בבית-לתלמידים המביאים פתק, לאלו שלא הביאו אומרים ברכות השחר כולו 

כל , אשרי, מזמור לתודה ,ברוך שאמר, לשם יחוד, מלך' ה, אדון עולם, מה טובו, הריני . בכתה
חלק , (בקול) ע"שמ, אמת ויציב, פרשיות' שמע ג, המאיר, ברכת יוצר, ישתבח, אז, וישע, הללויות

אל תירא, עלינו, אין כאלוקינו-קוה, מהשיר של יום  

 
 תהלים:  פרקו של הרבי, פרקם, וכמה קאפיטלאך מהיום )הרב ברודי – ע"פ סדרו, קפיטל כ'

   
השקפה בתפלה:  חזרה על הענינים המדוברים בשנים שעברו, מדוע מתפללים, למי מתפללים וכו' 

     
אבינו מלכינו , ברכי נפשי, אורי' מתי אומרים לדוד הויודעים , יכולים למצוא כל דבר בהסידור 
יהללו, וזאת התורה, (לשאר ימים' וה' חילוק בין תחנון ב)  

 
         ביאור התפלה: מהללוי' עד קריאת שמע  ביאור תוכן כל תפלה שמתפללים

 
קריאה:  תהילים - ותפלה, אם יש תלמיד שיש לו בעי' ניכרת בקריאה אז נותנים לו עבודת בית 

One Minute –כתיבה , לשלוח עבודת בית בקריאה בכל יום -מיוחדת לחזק קריאתו    

One Minute Kriah Program 

 
כתיבה:  מחברת - שימת דגש על כתב יפה וברורה בדפי עבודה, בחינות וכו', מחברת – דברי תורה, 

.כתיבה שיעורי בית מזמן לזמן, י"רש, ניגונים  
 

 חומש ורש"י:  פרשיות -  וישב, מקץ, ויגש, ויחי, שמות
מתחילים להבין דבר מתוך דבר -י "בקיאים לפי ערך בקריאת רש             
עד סוף השנה התלמידים יודעים איך לתרגם פסוק בחומש לפי ערכם             

         One Minute Kriah Program 
י לעבודת בית "עבור קריאת רש                                        

 
 משנה:  משניות ברכות

             
סדר ', להעת לעשות  -מדוע נכתב המשנה , פ"כ לתושבע"התלמידים לומדים החילוק בין תושב

מה זה מחלוקת בכלל מה זה , ט ואיזה הלכות נמצאות באיזה סדר"ן נק"זמ -המסורה עד המשנה 
.תניא קמא .'יוסי וכדו' רכ' יוסי הל' רבי יהודה ור -מ "הלמ  

 
שו"ע ויהדות:   הלכות השכמת הבוקר.  נוסף על הדינים ומנהגים השייכים לכל הימים טובים 

  ויומא דפגרא
רכת הנהניןהלכות סדר ב   

 הכנסת אורחים       
 חלב ישראל

 פת ישראל
 ביטול תורה

 תלמוד תורה
 צניעות

 נטילת ידים לסעודה
 ברכת הגומל

 מזוזה והשייך לה
 תפילת הדרך
 ביקור חולים

ד"מה זה חב  
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 ניגונים:  ניגון חדש בכל הזדמנות שבאה
 

 סיפורי חסידים:  בכל הזדמנות

 
 פרשה:

 תוכן הפרשה ושאלות לשולחן השבת

 
 דרך ארץ ונמוסים בכל הזדמנות שבאה

 

 
 היום יום, עניני משיח, סהמ"צ: כחלק התפלה בכל יום

 
 ידיעות כלליות

 נוסף על הנלמד בשנים שעברו
פ"בע -עד סוף ובנה ירושלים  -ז "זוכר ברהמ  

פ"בע - בורא נפשות  
ּפ"בע -ה 'על המחי  

'קשת וכו, וכן על ברק, יודע איזה ברכה לומר על רוב מיני מאכל  
פ"יודע ברכות התורה בע  

ואיזה שבט שייך לאיזה אם, ב השבטים"י  
ומשפטים, חוקים, סוגי מצוות עדות' ג  

ט ותענית"באיזה יום לאיזה חודש חל כל יו  
ט"ן נק"זמ  
ש"ת ב"א  

פ"כ לתושבע"בין תושבחילוק   
מ"מה זה הלמ  

כ סתם"מחלוקת ואח  
 יחיד ורבים הלכה כרבים

 איזה סוג הלכות נמצאות באיזה סדר במשנה
אחרונים, ראשונים, גאונים, רבנן סבוראי, אמוראים, תנאים -סדר המסורה בכללות   

ומתי משתמשים בלשון יחיד ורבים, מספרים זכר ונקבה  
מתי גומרים את ההלל    

י אחר מות משה"נהג בנמי   
'ד וכו"חב, חסיד, מושג של רבי  

 

 

 
 ר"ת:  עמו"ש

ד"חב           
ה"אי           
ה"בעז           
ה"ב           
ת"ר           

 
 פתגמים: אלו ואלו דא"ח

מוח שליט על הלב               
לכתחילה אריבער               
מען דארף לעבן מיט דער צייט               

איז ניטא קיין פארפאלן' ס                           

 



ד"בס  
 

 תכנית לכתה ד'
בנוסף על ה  standards לחומש    

 
 תפילה:  במשך השנה מתפללים:

 
, לעולם' ברוך ה) כולם(' הללוי, אשרי, מזמור לתודה, ברוך שאמר –לשם יחוד , מלך' ה, ברכת השחר

אדון , מה טובו, הריני, עלינו, אין באלקינו, היום יום, ע"שמו, ש"ק, ש"ברכות ק, ישתבח, אז ישיר, וישע
'קפיטל כ, פרק של הרבי ושיעור  תהילים היומי כולו-תהילים, ר שיבנה"יה, עולם  

 
 ביאור תפלה -  ק"ש -  התחלת שמו"ע

 
 השקפה: חיזוק ההשקפות וההלכות משנים שעברו - דע לפני מי אתה עומד, מדוע מתפללים וכו'

  'הבורא וכוגדלות , עקידת יצחק -נ "דגש על הענינים אודותם מדובר במשך התפילה כמו מס
'וכוט כמו יעלה ויבא "להכירם לתפלות המיוחדות לאותו י )ח"או בר(ט "קודם כל יו  

התלמידים יודעים התוכן כללי של כל תפלה שהם מתפללים   עד סוף השנה  
 

 קריאה: חיזוק הקריאה ע"י אמירת יום תהלים בקול-השתמשות בספר העידוד והחידוד, ועבודת בית. 
One Minute Kriah Program 

 
 חומש: וארא, בא, בשלח,יתרו, עם פירש"י
תרגום קלי מעצמם עם "עד סוף השנה התלמידים יכולים לקרוא רש  

,ואיפה מתחיל התירוץ, איפה נגמר הקושיא, י"יכולים להבין מה קשה לרש  
  -י בהפסוק "איך למצוא שאלות רש 
המדרשי מבסס פירושו על פירושי "והענין שרש, ענינו של דיבור המתחיל   
)שבהסידורסדר המסורה ( ' וכו, תנחומא, חילוקי המדרשים מדרש רבה -והגמרא    
 

 כתיבה: מחברת -  שימת דגש מיוחד על כתב יפה וברורה בדפי עבודה, בחינות וכו'
  .י דפי עבודה בעבודת בית ובכתה"שימת דגש על חלוקת מילים ע :לשון

 
 נביא: ספר יהושע 

 
משנה: מס' סוכה יודעים איך לקרוא משנה מעצמם ולתרגמו בכללות (כשגמרו מס' סוכה למדו מס' ר"ה) 

.ט"אמד)כ( שימת דגש על המושג של  
 

 שו"ע ויהדות: curriculum צבאות ה' חלק א'. נוסף על הדינים ומנהגים השייכים לכל חג ויומא דפגרא
ג"י-'א' קיצור שולחן ערוך סי  

 הלכות דרך ארץ ואהבת ישראל
בין אדם למקום -בין אדם לחברו : ענין המצוות  

 זריזין מקדימין למצוות
לשמה                     
בדיעבד,לכתכילה                      
דרבנן, דאורייתא                     
שמחה של מצוה                     

מצוה גוררת מצוה                      
ז"שכר מצוה מצוה וביאור הפנימי ע                      

דין שעטנז  'בירור וכווחיבור המשכה צוותא ', עשיית רצון ה, ביאור הפנימי בענין המצוות בכלל  
ט"פ שיטת הבעש"ענין השגחה פרטית בכלל ובפרט ע  

 ענינו ומהותו של חסיד
היום יום, ם"רמב, ת"ענין חת  

 מקוה וענינה
ענינם תוכנם ומטרתם -התועדות חסידים   

ענינם תוכנם ומטרתם -ניגוני חסידים   
 
 



נוסף על הנלמד בשנים שעברו- ידיעות כלליות   
 

פ"בעמודים דרבנן   
ע"חלקי שו' ד  

פרשיות מתי קוראים אותם ולמה' סדר ד  
מצוות דרבנן' ז  

 באיזה יום לאיזה חודש חל כל החגים והצומות
 עשר מכות

 סדר המסורה
ד"ימי חב  

ואמו, אביו, חותנו, אחותו, אחיו, בני משה- שמותם של  
חנוכה או פורים -איזה נס קרה קודם   

'צום גדליו, טבת' י, ז תמוז"י, באב' מה קרה בט  
 מה הפירוש צדוקים

 מי חיבר המשנה
ממפרשי המשנה' פ ב"שמותם של לכה  

 האם ברייתא שייך לתנאים או לאמוראים
ר האמצעי"ר הזקן לאדמו"מהו הקורבה של אדמו  
צ"ר האמצעי להצ"ומהו הקורבה של אדמו  

 מה הפירוש הלכה למשה מסיני
 

 מ"ע  ר"ת:
ת"מל           

ז"ע           
ל"זצ           

ל"עכ  
א"שליט   
 

 פתגמים: זריזין מקדימין למצות
מצוה גוררת מצוה                  
דעלך סני לחברך אל תעבד                 
תפסת מרובה לא תפסת                 
מצוה שבאה לידך אל תחמיצנה                 
גם זו לטובה                 

 



ד"בס  
 

 תכנית לכתה ה'
 

 תפלה: תפלת שחרית כולו עם שיעור תהילים היומי
 

 ביאור תפלה: תרגום המילים של התפלות -  שמונה עשרה וביאור הברכות של שמו"ע
with assessment 

 השקפה: עבודת התפלה
 

  ז"מזמל -  )דפים לקרוא בבית(י עבודת בית "חיזוק הקריאה ע :קריאה
  ולחזק קריאתם בשעת התפילה -בהתחלת השנה למצוא התלמידים החלשים בקריאה

  
פעמים  בשבוע כדי ' או ג' ב,  ודפי עבודה, ובחינות, שימת דגש על כתיבה יפה וברורה על עבודת בית :כתיבה

  Spelling.דגש מיוחד על , לשפר כתיבתם
 

 חומש: יתרו, משפטים, תרומה, תצוה, עם פירושי רש"י 
 

 נביא: שופטים
 

 משנה: מס' בבא קמא
 

  גמרא:  בנוסף על גמרא”standards“ התחלת גמרא מס' בבא מציעא פרק אלו מציאות (לערך 6-7 בלאט
,ב"ע-א"ע-'התלמידים לומדים אודות צורת הדף ואיך משתמשים בגמ  

'ח וכו"מה עוד נמצא על הצד הגהות הב' ובאיזה צד תוס, י"באיזה צד נמצא רש  
'המושג של ברייתות ותוספתא וכו, מי חיברה, למצוא דף ועמוד בכל גמראיכולים   

'ט וכו"שקו' כללות המהלך של גמ' ושייכותם לגמ  
 שימת דגש על השתמשות בלשון הגמרא כל מה דאפשר

באופן שהתלמידים , סתירה, מסקנא, א"הו, תיקו, ורימינהו, איבעיא להו-ש"עינינים יסודיים כמו ת 
.מלות מפתח מגמרא ברורה –להכיר סגנון הגמרא יתחילו להבין ו  

 
 ספר המצוות -  יהדות: curriculum צבאות ה' חלק ב'.

 
   Theדיקדוק difference   :לשון

 
 פרשה: דבר תורה לשבת, במשך השבוע לומדים נקודת הפרשה בכל יום לפי שיעור חת"ת

 
ספורים חסידים:  בכל הזדמנות שיש לספר סיפור צדיקים וחסידים המחזקים יר"ש, ומעשה בפועל, בתור 

.'ספר הזכרונות וכדו, ד"מלקו- שכר התלמידים שומעים סיפורים באנגלית  
 

 חת"ת: היום יום וסהמ"צ -  בכל בוקר נקודה
 

 שו"ע: נוסף על הדינים ומנהגים השייכים לכל חג ויומא דפגרא
) מוסד חינוך אהלי תורה(ט מלאכות "יחד עם ספר ל -' פ :'סי  

דיני הכנה לשבת - ב"ע          
דיני הקידוש והסעודות - ז "ע          

ש ודיני "צדיני תפילת ערבית במו - ו "צ        
 הבדלה

ח וקידוש הלבנה"הלכות ר - ז "צ          
י מספר הדף "רק עפ סימן וסעיף ולא "עד סוף השנה התלמידים יודעים איך למצוא הלכות בעצמם ע

.ע"במפתח לקיצור שוויודעים איך לחפש הלכות   
 תחום שבת ערוב תחומין

 ערוב חצרות          
 ערוב תבשילין          

 דיני השבת אבדה   
רשויות לשבת' ד  

ת"ס' ת ומתי קוראים ג"ס' מתי קוראים ב  
 



 ידיעות כלליות
 

 נוסף על חזרה על הידיעות של שנים שעברו
 חמשת מיני דגן

רשויות לשבת' ד  
תבשילין, רותחצ, תחומין, עירובין  

ט מלאכות"שמות הל  
אחרונים -סדר המסורה ממשה   

ג עיקרים"י  
 עשרת הדברות

שומרים ודיניהם בכללות' שמות הד  
אבות נזיקים' ד  

לכמה שנים נמכר עבד עברי: מושגים  
            

 ענין עיר מקלט  
            

בשת, שבת, ריפוי, צער, נזק -מה צריכים לשלם בנזקי אדם     
ומה דיניהם, ומה זה מועד, מה זה תם                

דין גנב דטבח ומכר שור או שה                
            

".כי הוא זה" -דין מודה במקצת ישבע     
פרט למרשיע את עצמו-אשר ירשיעון אלקים-מודה בקנספטור      

 כלי המשכן         
כהן גדול, כהן הדיוט/בגדי כהונה         

ת מתי עלה משה למרום ומתי ירד עם לוחות הראשונות ושברם"בממה קרה     
 מתי עלה שוב ומתי חזר עם לוחות שניות      

 שמות השופטים         
ג מדות הרחמים"י           

י"רה -ר "רה            
פאה, שכחה,מתנות עניים לקט           

בכללות-מעשר, תרומה          
)מבממוןחוץ (הולכין אחר הרוב         

חמסן, גזלן, חילוק בין גנב          
'המוציא מחבירו עליו הראי          

ד"מיתות ב' ד           
)תלמוד בבלי(מי חיבר הגמרא      

הוא משנה או ברייתא" תנן"         
הוא משנה או ברייתא " תניא"         

ח"מה הדין אם שכח לומר יעלה ויבא בליל ר        
הפטרה למה קורין           

ספרי תורה' מתי קוראים בג          
 מה לומדים מהפסוק לא תבשל גדי בחלב אמו       

ו"מה זה ק            
 מה זה גזירה שוה         

 ומה זה גזירת הכתוב         
ומשפטים, חוקים, מה החילוק בין עדות        

המלך הראשון של ישראל' מי הי         
דעתמהו יאוש שלא מ          

 מה הפירוש תיקו         
 מהו בין השמשות         

 מי חיבר הגמרא         
 
 
 

 ר"ת: 
ש"ת  
ש"כ  
ו"ק  
א"הו  
ל"קמ  

 



מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת: פתגמים  
'המוציא מחבירו עליו הראי          

 לפני עוור לא תתן מכשול        
ה מקיים"צדיק גוזר והקב          

 קדש עצמיך במותר לך
 

            
   

 



ד"בס  
 

 תכנית לכתה ו'
 

' ודפי עבודה וכו, בחינות, שימת דגש על כתיבה יפה וברורה על עבודת בית. כתיבה יומית  :כתיבה
   spellingוכן בנוגע ל -לשלוח עבודת בית עבורו לחזק כתיבתו  - ניכרת לאיזה תלמיד ' ואם יש בעי -
 

קריאה:  שימת דגש על קריאה בשעת הלימוד, כשרואים שתלמיד מסויים חלש בקריאתו שולחים 
יעלה , למשל קריאת בריך שמיה -ז "נוסף על עבודת קריאה בהכתה מזל -בשבילו עבודת בית 

עבודת קריאה לעבודת הבית מזמן . שימת דגש על קריאתם כשהם חזנים -' ברכי נפשי וכו, ויבא
.לזמן  

 
 אידיש:  קריאת השיחה ערב שבת 

 
 חומש:  פרשיות -  במדבר, נשא, בהעלותך, (שלח) - עם פרש"י ומפרשים

 
 משנה:  מס' בבא מציעא

 
גמרא:  מס' בב"מ פרק המפקיד -  לערך 7 בלאט שימת דגש על השתמשות בלשון הגמרא - 

“standards”בנוסף על גמרא 
 

 שו"ע:  נוסף על הדינים ומנהגים השייכים לכל חג ויומא דפגרא
כיבוד הורים ומורים, אהבת ישראל             

דרך ארץ ונמוסים בכל הזדמנות             
'מנהג חסידים וכו, ת"למשל חת - ולחיים של חסיד  -ענינים הנוגעים לחיי היום יום              
ספר שבח המועדים              

          
ה"כ, ב"כ ,א"כ',כ, ח"י- ב"י' תפלה סי' ע הל"קשו   

 
 נביא:  שמואל א'

 
  'דקדוק יסודי חלק א  :לשון

 
 חת"ת, רמב"ם, היום יום:  נקודה בכל בוקר

 
 סיפורי חסידים:  בכל הזדמנות

 
 פרשה:  שיחה בערב שבת נוסף על הנלמד מחת"ת בכל יום

 
 

'כתה ו- ידיעות כלליות  
 

 נוסף על הנלמד בשנים שעברו
 

)כולל תרי עשר( שמות הנביאים  
 שמות הכתובים

מגילות' ה  
ם"ספרי רמב  

 ששה סדרי משנה
ע"נמצאות באיזה חלק שואיזה הלכות   

 
 מושגים וידיעות: 

           
טבל           

 מעשר ראשון      



מעשר שני          
תרומה           

 תרומת מעשר 
 
ז"כתובים המכחישים זא' ב  
 

שומרים' חיובי הד  
 אדם רוצה בקב שלו
 ברי ושמא ברי עדיף
 שתיקה כהודאה
 גילגול שבועה

לעולםאין אדם מקנה דבר שלא בא   
'המוציא מחבירו עליו הראי  
 דין מודה במקצת וכופר הכל

 מודה בקנס פטור
 ממון המוטל בספק

 נכסי מלוג
 נכסי צאן ברזל

 קנין
ו ראש"לא אד  
ו פסח"לא בד  

מזיד, שוגג, פושע, גדרו של אונס  
ותן ברכה, ותן טל ומטר, מוריד הטל, מתי מתחילים לומר משיב רוח ומוריד הגשם  

המגיד ממעזריטשמה שמו של   
 ניטא קיין פארפאלן
נחלה' לאיזה שבט לא הי  

שנים' חזקת ג  
 תנן תניא תיקו

 מים שלנו
 מי חיבר משנה וגמרא

 
 

 ר"ת:
          

ל"ס  
ד"קס  

ג"אע           
ל"ת           
ש"ת           

 



ד"בס  
 תכנית לכתה ז' - כתה ח'

 
כשרואים שתלמיד מסויים חלש בקריאתו שולחים , שימת דגש על קריאה בשעת הלימוד: קריאה

יעלה , למשל קריאת בריך שמיה - נוסף על עבודת קריאה בכתה מזמן לזמן,  בשבילו עבודת בית
 .החזן בשעת התפלהשימת דגש על הקריאה של , )בזמן החברותא(בכתה ' ברכי נפשי וכו, ויבא

.גמרא בכל יום בזמן חברותא –עבודת קריאה   
 

נכרת לאיזה ' ואם יש בעי, דפי עבודה, בחינות, עבודת ביתביפה וברור  בשימת דגש על כת :כתיבה
.spelling כתיב נכוןוכן בנוגע ל, שולחים בשבילו עבודת בית לחזק כתיבתו, תלמיד בכתיבה  

 
 – ה"אי לשנה הבאה( .מסעי-מטות, פנחס, בלק, חקת, יות קרחפרש –לשנה הזאת פרשיות : חומש

.)עם מפרשים מובחרים, בחוקותי, בהר, אמור, קדושים, אחרי מות  
 

שימת דגש על   – התלמידים מחולקים למחלקות. והמניח, פרקים הכונס –בבא קמא : גמרא
 תרגלומידים ישימת דגש מיוחד על קריאת הגמרא מבפנים כדי שהתל. השתמשות בלשון הגמרא

מלות מפתח ומושגים כפי שהם מחולקים לכל כתה בתוכנית לגמרא שהייכת לגמרא  .בקריאת הגמרא
.ברורה  

 
אסתר ,יונה ',מלאכים ב ',אמלאכים -'כתה ח          '  שמואל ב-'כתה ז: נביא  

 
נקודה בכל יום :ת היום יום ספר המצוות"חת  

 
'ד-'ש חלק ג"לקו -'כתה ח      '   ב- 'לקוטי שיחות חלק א -'כתה ז: פרשה  

 
ובוחנים אותם מדי שבוע  ובאמצע ) מילים לשבוע 25(מילים מלוקטים בהתחלת השנה : אידיש

.ש השבועי שלומדים בכתה"מילים לשבוע מלקו 25השנה מלקטים   
 

א נוסף על הלכות ומנהגים השייכים לכל יום טוב ויומא דפגר: ע ויהדות"שו  
)הלכות ברכת הנהנין(ואילך ' נ' ע סי"מקיצור שו :'כתה ז  

'תפילה בצבור וכו, מספר שבח יקר וענינים השייכים לגיל מצוות כמו קריאת התורה הלכות תפילין  
.ספר שבח יקר –ועניני השקפה השייך לזה   

.גדסי –ספר שמירת השבת :'כתה ח  
 

', אחדות ה, שיעור פעם בשבוע אודות מושגים בחסידות כמו בריאת וקיום העולמות' כתה ז :חסידות
מה , חסידות למה צריכים לימוד החסידות ימה –וענינים חסידיים , אש רוח מים עפר,מ "דצח, יש ואין

.'זה משפיע וכו  
עם התרגילון –' שער היחוד והאמונה א –' ג-'פרקים א תניא: 'כתה ח  

 
בכל הזדמנות שבאה דרך ארץ ונימוסים  

 
זמן לשאלות ותשובות מהתלמידים אודות ענינים ביהדות תפעמיים בחודש לקח  

בכל הזדמנות שבאה: סיפורי חסידים  
 

בחינות על מילים  –  הבחינות שנותנים בכל שנה' כפי התוכנית של ג: 'ידיעות כלליות כתה ח
'ד-'ושרשים מכתות א  

 
 



 ידיעות כלליות
:שעברו נוסף על הנלמד בשנים  

 כלל ופרט וכלל
 ריבוי מיעוט ריבוי

 קים ליה בדרבה מיניה
 לפום צערא אגרא

איז ניטא קיין פארפאלן' ס  
ע"איזה הלכות נמצאות באיזה חלק שו  

?ומה הם, כמה מיני קרבנות יש  
 לאיזה שבט לא היתה נחלה בארץ ישראל

ר לא תתן מכשולומהו הדין של לפני ע  
לנגוע בשערות הזקןמדים האיסור לא ומאיפה ל  

 עניניו של הקהל
גלות בבל' כמה זמן הי  

 מהו פירושו משנה
מזיד, שוגג, מתי נקרא האדם אונס  
 אין שליח לדבר עבירה
 אין מעבירין על המצוות

 החילוק בין איסור גברא לאיסור חפצא
 באר הדין של ארבע אמות קונות לו 

 הודאת בעל דין כמאה עדים דמי
 ענין מיגו

היסת מהו שבועת  
 מהו מכת מרדות

ד"מיתות ב' מה הם הד  
 מה הדין בממון המוטל בספק

שנים' מהו חזקת ג  
 לבאר הקושיא לימא כתנאי
 תנן הוא משנה או ברייתא
 תניא הוא משנה או ברייתא

 מה הפירוש תיקו
 מהו גרמא

 מהו היזק שאינו ניכר
 מהו סדר קדימה בברכות 

ט מלאכות"הל  
מאכלי דגים לאכילת מאכלי בשרמה צריכים לעשות בין אכילת   

 מה הם השבעה דנחמתא ומתי קוראין אותם
 
 
 

מצות' תפילין של ראש ותפילין של יד הם מצוה אחת או ב  
ת בתפילין"י ור"מהו המחלוקת בין רש  

 למה מניחים תפילין ביד שמאל
כ האם צריך לחזור ולברך על התפילין בהנחתן שנית"מי שחלץ תפילין לילך לביה  

מים שלנומהו   
 מהו דין שעטנז
 דין קיים שטרות
 מי חיבר הגמרא



 כל ימי דפגרא
 מי כתב ספר לקוטי דיבורים

ד לפולין"מה החילוק היסודי בין שיטת חב
 
 

:מי היו  
ש"הרא  

א"מהרש  
ם"מהר  

ל"מהרש  
ף"רי  
ן"ר  

ח"הגהות הב  
)'בגמ(ת של שמם ומה התוכן של ספרם "מה הר  

 
 
:ת"ר  
ט"מ  
א"סד  
א"בד  
ר"א  
ש"ל  
כ"אח  
ד"למ  
ע"כו  
ל"הו  
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