בס"ד

תוכנית לימודים כיתה ו'-חומש דברים.
נושא מרכזי

פ נושאים
ר משניים

הנושאים בהרחבה:

החודש
הנלמד

ק
*פתיחה:בערבות מואב הואיל משה
לבאר את התורה )א'(
*ציווי ה' בחורב לרשת את הארץ )ו(
*בקשת משה אל העם למנות אנשים
חכמים שיסייעו לו בהנהגה )ט(
*משה ממנה שופטים שוטרים ושרים
ומדריך אותם בתפקידם )ט"ו(
מינוי
שופטים

נאום הלקח-
קורות
ישראל
במדבר.

אלול

א

פרשיות
דברים
)א,ב,ג(-,
ואתחנן )ד(

*הנסיעה מחורב לקדש ציווי משה
להתחיל בכיבוש הארץ)י"ט(
*הסכמת משה לשליחת מרגלים)כ"ב(
חטא
*סירוב העם לעלות מפחד כוחם של
המרגלים אנשי הארץ )כ"ו(
*עידוד משה את העם ע"י הזכרת
הניסים והשגחת ה' )כ"ט(
*הגזירה על דור המדבר למות,טפם
יירש את הארץ כעבור  40שנה )ל"ד(
*חרטת העם והרצון לעלות לא"י ,משה
הניאם,בנ"י נלחמים וניגפים )מ"א(
*בנ"י יושבים בקדש וסובבים את הר
שעיר )מ"ו(

ב

כיבוש
עבר
הירדן

*המאבק באדום והאיסור להתגרות בם
ובמואב )ב' ט'(
*שמות העמים הקדומים,הציווי לעבור
את נחל זרד  38-שנה) -י"ג(
*האיסור להתגרות בעמון ,הכפתורים
)ט"ז(
*ציווי ה' לעבור את נחל ארנון
ולהתגרות בסיחון )כ"ד(
*בנ"י מבקשים מעבר מסיחון ונענים
בסירוב )כ"ו(
*הניצחון על סיחון וכיבוש כל גלעד חוץ
מעמון )ל"א(

תשרי

מושגים
והערות:

*נצחון ישראל את עוג,ירושת ממלכתו
והחרמת עריו )א'(
*סיום הכיבוש,שמות הר חרמון ,מידות
מיטת עוג  4*9אמות )ח'(
*חלוקת עבר הירדן :ממלכת סיחון
לראובן וגד.הגלעד והבשן לחצי מנשה
)י"ב(.
*התנאים עם  2וחצי השבטים-חלוצים
)י"ח כ"א(
* תחנוני משה לה' להיכנס לארץ וסירוב
ה' )כ"ג(

ג

ד

*זירוז משה את ישראל לשמור את
חוקי ה' ,דבר ה' מתוך האש )ט'(
שמירת *האיסור בעשיית פסל כי ישראל עם ה'
חוקי ה' )ט"ו(
*כעס ה' על משה,ואי-עבירת הירדן,לא
לשכוח את ברית ה' )כ"א(
*אם יעשו בנ"י הרע בעיני ה' יאבדו
ויופצו בעמים )כ"ה(
*בגלות יבקשו ישראל את ה' וה' לא
ישכח ברית אבותם )כ"ח(
* זכות עם-ישראל להתגלות ה'
והוצאתו מקרב גוי במוראים גדולים
)ל"ב(
*באהבת ה' את ישראל הוא יוריש
מפניהם גויים חזקים מהם )ל"ז(
*ה' הוא א-ל יחיד ,על בנ"י לשמור
חוקיו לטוב להם ולזרעם בארץ )ל"ט(
הבדלת משה  3ערי-מקלט בעבר
הירדן:בצר,רמות וגולן )מ"א(

נאום
המצוות:
נאמנות לה'ואתחנן )ד-ז(
פרשת עקב ה
)ז -י"א(

ו

חשוון

הברית
בחורב

אהבת
ה'

מבוא לנאום השני:משה דיבר בארץ
סיחון
*משה עומד בין ה' לבין העם )א'(
*עשרת הדברות )ו-י"ז(
*שמיעת קול ה' מתוך האש,תיווך משה
)י"ט(
*שבח ה' את עם-ישראל וציוויו למשה
לשמוע וללמד את כל המצוות )כ"ה(

*המצוות נועדו ליראה את ה' וייטב
לכם בארץ לאורך זמן )א'(
*אחדות ה' ,אהבת ה' ,שינון דבריו
לבניך,תפילין,מזוזות).ד'(
*השבועה לא ללכת אחרי אלוקים
אחרים)י'(
*עשו הטוב והישר אל תנסו את ה' והוא
יהדוף את אויביכם )ט"ז(
* כאשר ישאלו בניכם על החוקים
תספרו להם את גאולת מצרים )כ'(

כסלו

בחירת
ישראל

זכירת
ה'

הזכרת
חטא
העגל

בנאמנות
לה'-
הצלחה
בארץ

*האיסור לכרות ברית עם גויי הארץ
ולהתחתן בם,מצוות השמדת פולחנם
)א'(
*ישראל עם קדוש לה',בחר בו מאהבה
)ו(
*ה' שומר חסד לאוהביו ומשלם
לשונאיו )ט(
*עקב תשמעון את המשפטים ,ה' יברך
את מעשיכם וישמורכם ממחלה )י"ב(
*אל תיראו מהגויים בארץ זכרו את
הזרוע הנטויה ביציאת מצרים )י"ז(
*ה' ישלח את הצרעה ,ינשל את הגויים
מעט מעט,עד שתשמידו אותם )כ'(
*הצורך להשמיד את פסליהם ולא
להכניס תועבה לבית )כ"ה(
*זכרו שה' ייסר אתכם במדבר כמו אב
הדואג ודאג לצורכיכם ותראו אותו )א(
*לאחר ירושת הארץ אל תשכחו את
הקב"ה )ז(
*כשתצליחו תזכרו איך דאג ה' לכל
מחסוריכם,והוא הנותן לכם כוח)י"ב(
*שכיחת ה'=אבידה )י"ט(
*הורשת ה' גויים עצומים לא בצדקת
בנ"י אלא בגלל שבועת אבות )א(
*הקצפת בנ"י את ה' החורב 40,יום
משה בהר,נתינת הלוחות )ז(
*ירידת משה מהר סיני בעקבות
הסמיכה,רצון ה' להשמיד את
העם,שבירת הלוחות )י"א ,ט"ו(
*תפילת משה בעד העם ובעד אהרון
שריפת העגל )י"ח(
*מרי העם בתבערה,במסה,בקברות
התאווה,חטא המרגלים בקדש )כ"ב(
*תפילת משה בעד העם בשם זכירת
האבות ומניעת חילול ה' בגויים )כ"ה(
*ה' קרא לי לפסול לוחות
כראשונים,כתיבת ה' את 10
הדברות,ושימתם בארון )א(
*המסעות במדבר,מות אהרון,בחירת
שבט לוי,ה' שומע לתפילת משה )ו(
*דרישת ה' מעם ישראל ליראה ולאהבה
אותו )י"ב(
*חשקת ה' באבות,ובחירה בזרעם,אינו
נושא פנים,אהבת בגר )י"ד(
*קיום המצוות הוא תנאי לירושת
הארץ)א(
*הארץ זקוקה לגשם,ה' תמיד בה )י'(
*מצוות=גשם,אלוקים אחרים=אבידה
*תשמרו את הדברים,יהיו אות
וטוטפות,תלמדום,תכתבום על מזוזות
*שמירת מצוות-הורשת גויים גדולים
וגבול עד הפרת )י"ח,כ"ב(
*הציווי לתת את הברכה ואת הקללה
על הר גריזים ובר עיבל )כ"ו(

חוקתישראל
פרשת ראה
)י"ב-ט"ז(

ריכוז
הקורבנות
במקום
אשר יבחר
ה'

*החוקים שצריכים לקיים עם הכניסה
לארץ )איבוד מקומות הפולחן )ל"א(
*הבאת קורבנות אל המקום אשר יבחר
ה' )ד,ח(
*איסור הקרבה בבמות,היתר אכילת
בשר חולין,איסור הדם )י"ג(
*המעשר,הבכורות,הנדבות,יאכלו רק
במקום אשר יבחר ה',לא לעזוב את
הלוי,היתר אכילת בשר בכל אוות
נפשך,שפיכת הדם על הארץ )י"ז,כ(

טבת

*אזהרה לא להנקש אחרי הגויים
לעבוד את אלוהיהם,הם עושים
תועבות)כ"ט(
*נביא האומר ללכת אחרי אלוקים
מניעת אחים אסור לשמוע לו,הוא יומת )ב(
עבודת *מסית ומדיח לעבודת אלילים גם אם
האלילים הוא קרוב,צריך להורגו בסקילה )ז(
*העיר הנדחת לעבודת אלילים ידרשו
ויחקרו ויהרגו את תושבי העיר ותשרף
)יג(

מאכלות
אסורים

מעשר

עזרה
לעניים

*בנים לה',עם קדוש,עם סגולה )א(
*הבהמה המותרת:שוסעת שסע ומעלה
גרה.אסור גמל,ארנבת,שפן,חזיר )ג'(
*כל אשר במים:בעעלי סנפיר וקשקשת
מותרים באכילה )ט(
*רשימת העוף הטמא
*איסור אכילת נבלה,איסור בשר בחלב
)כ"א(
*מעשר שני אכילתו במקום הנבחר,
פדיונו אם הדרך רחוקה,ומה קונים
בכסף )כ"ב(
*ביעור המעשר מקצה  3שנים,מחוסרי
הנחלה והעניים אוכלים ושבעים )כ"ח(

*שמיטת החובות מקץ  7שנים )א(
*הלוואה לעניים גם כשקרבה שנת
השמיטה )ז(
*דין עבד עברי והמענק הניתן לו
בשילוחו )י"ב(
*עבד עברי שרוצה להישאר ירצעו את
אוזנו ויהיה עבד עולם )ט"ז(
*בכור בהמה יוקדש,לא יעבדו בו,יוקרב
במקום הנבחר,בעל מום יאכל )י"ט(

שבט

שלוש
רגלים

הרשויותפרשת
שופטים
)י"ז-כ"א(

שופטים

מלך

כהנים

נביא

סדרי-
משפט

*דיני קורבן הפסח ואיסור חמץ ,אסור
לעשות הפסח אלא במקום הנבחר )א(
*ספירת העומר וחג שבועות,מצוות
השמחה במקום אשר יבחר ה' )ט'(
*חג הסוכות באסיף ומצוות השמחה יג
*מצוות ראיית כל זכורך בשלושת
הרגלים )ט"ז(
*חובה להעמיד שופטים ושוטרים בכל
עיר,איסור שוחד,צדק צדק תרדוף )י"ח(
*איסור נטיעת אשרה והקמת מצבה
)כ"א(
*איסור הקרבת בהמה בעלת מום )א'(
*העובד אלוקים אחרים יומת בסקילה
אחרי דרישה משפטית בעדים )ב'(
*במקרה של ספק במשפט,בית הדין
הגבוה יכריע וחובה להשמע לו )ח'(
*זקן ממרא יומת )י"ב(
*מינוי מלך מקרב עם-ישראל,איסור
ריבוי נשים וריבוי סוסים וזהב )י"ד(
*המלך יכתוב לו ספר תורה וילמד בו כל
ימי חייו )י"ח(
*לא תהיה נחלה לכוהנים הלויים )א'(
*מתנות
הכהונה:זרוע,לחיים,קיבה,תרומה
וראשית הגז )ג(
*הבא לשרת במקום אשר יבחר ה' יאכל
חלק כחלק )ו(
*איסור כל צורות ניחוש העתידיות
והכישוף ,תמים תהיה עם ה' )ט'(
*ה' יקים נביא מקרב ישראל להודיע
לעם את דבריו )י"ד(
*נביא השקר יומת,בדיקת אמיתות
נבואתו של הנביא )כ'(
*חובה להבדיל  3ערי מקלט בתוך הארץ
ולהכין את הדרך אליהן )א'(
*הרוצח בשוגג ינוס אל עיר מקלט מפני
חמת גואל הדם )ד'(
*אם ירחיב ה' את גבול ישראל ,חובה
להבדיל עוד  3ערי מקלט )ח'(
*הרוצח במזיד ילקח מהעיר מקלט
ויומת בידי גואל הדם )י"א(
*איסור הסגת גבול )י"ד(
*עפ"י  2עדים יהיה משפט,עד שקר
יעשה לו כאשר זמם )ט"ו(

אדר-
ניסן

*דברי הכהן לחיזוק הלוחמים לקראת
המלחמה )א'(
מלחמה *הכרזת השוטרים:מי שבנה בית,נטע
כרם,ארש אישה,ורך הלבב ישוב לביתו
)ה'(
*מצור על עיר רחוקה:קריאה
לשלום,הריגת כל זכר,ולקיחת השלל )י'(
*מצור על ערי כנען:חרם:לא להחיות כל
נשמה )ט"ז(
*איסור השחתת עץ מאכל בעת מצור
)י"ט(

עגלה
ערופה

*אם נמצא חלל ולא נודע רוצחו,זקני
העיר הקרובה יערפו עגלה בנחל )א'(
*הזקנים מכריזים שלא ידעו ומתפללים
שה' יכפר לעם )ו'(

*אם תחשוק באישה יפת תואר היא
דיני
תתאבל חודש ותקח אותה )י(
משפחה *אסור להעביר את הבכורה לבן האישה
האהובה )ט"ו(
*בן סורר ומורה יומת בסקילה )י"ח(
דינים
שונים

*אסור להלין את נבלת התלוי.מצוות
קבורת המת).כ"ב(
*מצות השבת אבידה )א(
*מצווה לעזור לזולת )הקמת החמור
הנופל )ד(
*איסור לבישת בגדים המיוחדים למין
השני )ה(
*מצוות שילוח הקו )ו(
*מצוות מעקה )ח(
*איסור כלאיים )ט(
*מצוות ציצית)י"ב(

אייר

