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       חודש אדר א' - נושאי הלימוד בהלכה בכיתות ז-ח

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

א        כתובים פרקי הלימוד והסעיפים בכל אחד מהנושאים.	.

א לפי התכנית, המינימום הנדרש הוא 2 ש"ש של הלכה בשבוע. לפי זה הממוצע בחודש – 8 שעות.	.  .2

א הסימון # מציין שעות העשרה שתהיינה בבתי ספר בהם מלמדים יותר משתי 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.	.  

בחודש זה יעסקו בתחום של בין אדם למקום:
א בחודש הקודם , לפי התכנון, תסיים  כל כיתה  את הנושא המרכזי שלה: כתה ז סעודה וברכות וכיתה ח שבת.	.
א מומלץ לעשות פעילות של הערכה בסוף חודש אדר א. 	.
א כיתה ז: הלכות סעודה וברכות	.
א כיתה ח: הלכות שבת, הלכות סעודה וברכות	.

פירוט ההלכות לפי הכיתות:

כתה ז: 

הלכות סעודה וברכות )6 שעות(:

קיצור שולחןהנושא
הלכות והליכות ערוך  

חלק ב, הלכות סעודה וברכות, פרק טונחברכת הריח <

ברכות ראשונות על המאכלים – טעות<
בברכה

חלק ב, הלכות סעודה וברכות, פרק ידנו

חלק ב, הלכות סעודה וברכות, פרק יגנהדין קדימה בברכות    <

כתה ח: 

1. הלכות שבת )6# שעות(

קיצור שולחן הנושא
הלכות והליכות ערוך  

שמור את יום השבת- מלאכות בשבת

חלק ב, הלכות שבת, פרק ידפכיבוס )המלבן(# <

חלק ב, הלכות שבת, פרק כבפחמוקצה# <

2. הלכות סעודה וברכות )3 שעות(

קיצור שולחן הנושא
הלכות והליכות ערוך  

חלק ב, הלכות סעודה וברכות, פרק יבנגברכת רוטב מיץ ומרק <

אכילת פרות, ירקות ומיני מתיקה לפני  <
הסעודה

חלק ב, הלכות סעודה וברכות, פרק א   לט




