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  חודש אדר ב'-ניסן - 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 מעגל השנה:
א פורים, פסח וספירת העומר	.

פירוט ההלכות לפי הכיתות:
א המקור בסוגריים הוא הסימן בקיצוש"ע. הפרקים המובאים והסעיפים הם מתוך הספר 'הלכות והליכות',		.
א חלק א' – במעגל השנה		.

חג הפורים

כתה ח 2+2#   כתה ז 3+2#

המקורות לחג

בהשוואה  מרדכי  של  המנהיגות  אסתר-  מגילת  לימוד 
למנהיג הדור

לימוד מגילת אסתר- תוך דגשים על מסרים פנימיים הקשורים 
להשגחת ה' על עם ישראל. "בלילה ההוא נדדה שנת המלך"- 

משמעותן הפנימית של דמויות ומעשים במגילה.
מנהגים ודינים

ארבע פרשיות )קמ( פרק טו, הקדמה <

זכר למחצית השקל )קמא( פרק טז, סעיפים יב-יד <

פורים קטן פרק טז, סעיפים ג; ד <

תענית אסתר )קמא( פרק טז, סעיפים ה; ז; ח; יא <

חודש אדר )קמא(
פרק טז, סעיפים א; ב

ליל פורים פרק טז, סעיף יח <

כג;  < סעיפים  טז,  וברכותיה פרק  קריאת המגילה  דיני 
כו; כח; לח; מ; מא

מנהגים בקריאת  המגילה # פרק טז, סעיפים מט; נא;  <
נג; נד

מנהגים בקריאת המגילה )קמא( פרק טז, סעיפים מה-נא <

מצוות פורים )קמב( פרק יז, הקדמה, סעיפים א; ד-יא <

מלאכה בפורים )קמב( פרק יז, סעיפים כג-כה <

שושן פורים )קמב(
פרק יז, סעיפים כז-ל

תפילה וקריאה בתורה

'ועל הנסים' )קלט(

פרק טז, סעיף כב
הבטים ערכיים#

חכמים  אמונת  ערך  עושה-  אסתר  מרדכי  ומאמר 
והחשיבות בציות לרב.

העוצמה שבהסתרה על פי החסידות- התגלות ה' למעלה מכל 
שמות וגילויים )מהתוועדות חג הפורים ה'תש"כ* (
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חג הפסח 
על חג הפסח נלמד בחודש אדר וחציו בחודש ניסן )עד חופשת החג( להלן פריסת הנושאים המלאה. 

כתה ח 8+5#   כיתה ז  14+3#

המקורות לחג

פסח מצרים ופסח דורות  לאור ההגדה  מצוות דאורייתא ודרבנן בליל הסדר

מנהגים ודינים

חודש ניסן )קו( פרק יח, סעיפים  א-ד; ו וכן הליכות  <
ומנהגים

דיני הגעלה )קטז( פרק כא, סעיפים א; ב; ט-יט; כג-כז  <
וכן הליכות ומנהגים

 איזה חמץ אסור להשהות בפסח ואיזה מותר# )קיב( <
פרק כ

כג,  < פרק  )קיז(  הפסח   לחג  מלוקטים  דינים  קצת 
סעיפים א-ח; י-יב; טו; וכן הליכות ומנהגים.

חודש ניסן  )קז( פרק יח, סעיף ו <

יז-לב  < טו;  א-יא;  סעיפים   יט,  פרק  )קיא(  חמץ  בדיקת  
הליכות ומנהגים- ה

מכירת חמץ )קיד( פרק כב, הליכות ומנהגים א-ג; עמ' 150  <
)שטר מכירה(

ט  < ח;  ה;  סעיפים  כד,  פרק  )קיג(  פסח  ערב  דיני 
)במהדורה הישנה בטעות נכתב שזהו פרק כה(

דיני ערב פסח שחל בשבת )קטו( פרק כה )בשנה שבה  <
הלכות אלה רלוונטיות(

דיני המצות )קח-קי( פרק כו, סעיפים א-ג; ה; יא; יג;  <
יד, והליכות ומנהגים

דיני ערב פסח )קיג( פרק כד, סעיף  טז )במהדורה הישנה  <
בטעות נכתב שזהו פרק כד(

שבה  < )בשנה  כה  פרק  )קטו(  בשבת  שחל  פסח  ערב  דיני 
הלכות אלה רלוונטיות(

א-ז  < סעיפים  ומנהגים,  הליכות  כג,  פרק  בפסח  הידורים 
)במהדורה הישנה בטעות נכתב שזהו פרק כד(

ההכנות לליל הסדר )קיח( פרק כז, סעיפים  מא-מו <

יא-טו;  < ט;  ח;  ו;  סעיפים  כח,  פרק  )קיט(  הסדר  ליל 
נח; סב;  נז;  נה;  לב; לט-נא;  ל;  כח;  כד;  כג;  יח-כא; 

סז; עג, וכן הליכות ומנהגים בשביעי של פסח

דיני הכנת הסדר )קיח( פרק כז, סעיפים: א; ה-יג; טו; יח;  <
כא-כג; כו-לב; לז; מא-מו  

ליל הסדר# )קיט( פרק כח, סעיפים  ו; ח; ט; יא-טו; כא-כד     <
כח; ל-לב; לט-נא; נה; נח; סב; סג; סז; סח; עג. הליכות 

ומנהגים א-יג

ז-ט;  < א–ד;  סעיפים   כט,  פרק  )קכ(  העומר   ספירת 
יא-טו

כא  < כ;  יח;  טו;  ו-י;  א;  סעיפים   כט,  פרק  העומר  ספירת 
הליכות ומנהגים, סעיפים א-ז

הבטים ערכיים#

פסח
כח הבטחון בכל מצב

מידת הביטחון בדמותה של מרים - החל בשלבים
הראשונים של העבדות והגזרות וכלה

בתופים המבטאים את אמונתה החזקה
בניסים שעוד יקרו. 

פסח
חמץ ומצה – העוצמה שבביטול

ימי הספירה
"ואוהביו כצאת השמש בגבורתו" - הכח שבהבלגה.

ספירת העומר 
ספירה של כל יום-התבוננות ביוקר הזמן


