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חודשים חשון-כסלו - נושאי הלימוד בהלכה בכיתות ז-ח

הנחיות כלליות:
א טבלת הפריסה נבנתה לפי תכניות הלימודים של הכיתות השונות, המעודכנות באתר הרשת.  	.  .1

א לפי התכנית, המינימום הנדרש הוא 2 ש"ש הלכה בשבוע, כלומר 8 שעות הלכה בממוצע בחודש.	.  .2

א הסימון # מציין שעות העשרה שתהיינה בבתי ספר שבהם מלמדים יותר מ-2 שעות שבועיות.	.  .3

א בהוראת הלכה בכיתות ז-ח יושם דגש על פיתוח הערך של "שאלת רב".	.  .4

א הנושאים: תפילה, שבת, סעודה וברכות ומעגל השנה הם נושאים ספיראליים הנלמדים בכל שנה.	.  .5

א         נושאי המשנה בכל אחד מהתחומים הללו הנלמדים בכיתות ז-ח נחלקים לשניים:	.

א         א. תכנים הנלמדים במחזור שני לבקיאות והעמקה ב: מושגים, מקורות, יישום, טעם, ערך	.

א         ב. תכנים שעדיין לא נלמדו בשנים קודמות.	.

א .	
א .	

בחודש זה יעסקו ב:
א מעגל השנה: הלכות חג החנוכה:  פירוט לפי הכיתות מובא בסוף המסמך		.
א בין אדם למקום:		.
א סעודה וברכות: כיתה ז		.
א שבת: כיתה ח		.

פירוט ההלכות לפי הכיתות:

כתה ז: 

בין אדם למקום
סעודה וברכות – #2+6 שעות

 

קיצור שולחן הנושא
הלכות והליכות ערוך  

חלק ב, הלכות סעודה וברכות, פרק ב מ נטילת ידיים לסעודה     <

חלק ב, הלכות סעודה וברכות, פרק ג מא בציעת הפת וברכת המוציא   <

חלק ב, הלכות סעודה וברכות, פרק דמב דינים והנהגות בשעת הסעודה  <

כתה ח: 
בין אדם למקום

שבת - 10  1+# שעות

קיצור שולחן הנושא
הלכות והליכות ערוך  

מהות השבת ומקורה#

המנוחה  < של  הפנימית  משמעותה 
בשבת

שמור את יום השבת

חלק ב, הלכות שבת, פרק ז   פ הקדמה ללט אבות מלאכה   <

חלק ב, הלכות שבת, פרק יבטוחן <

חלק ב, הלכות שבת, פרק יג מבשל ואופה )5(- חשון <



ב"ה

2

ב"ה

2

חג החנוכה

על פי 'הלכות והליכות' חלק א' פרק יג )סימן קלט( 
כתה ח 3+1#   כתה ז 2+2#

המקורות לחג

- מאי חנוכה: א-ד- מאי חנוכה# : א-ד

מנהגים ודינים

- מקום הנחת הנרות#:  יז-יט

- ברכות ההדלקה:  מה-מז

- סדר ההדלקה: מב-מה

- הדלקת נרות חנוכה מחוץ לבית: נט-סא

- הדלקה בערב שבת ובמוצאי שבת: נד-נח

- איסור הנאה מהנרות: מח-נ

תפילה וקריאה בתורה

-הלל, ועל הניסים: סח-עא

-קריאת התורה בחנוכה#: עב-עט

הבטים ערכיים#

- פרסום הנס - בירור משמעותו של המושג "שליחות" - להאיר על פתח -גבורת נשים בחנוכה
ביתו מבחוץ


