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       חודש אייר - נושאי הלימוד בהלכה בכיתות ז-ח

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

א כתובים פרקי הלימוד והסעיפים בכל אחד מהנושאים.	.  

א לפי התכנית, המינימום הנדרש הוא 2 ש"ש הלכה בשבוע, כלומר 8 שעות הלכה בממוצע.	.  .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 הערות לחודש זה:		.

א בחודש זה ניתנה הזדמנות להשלמת פערים. לכן מס' השעות הממוצע קטן יותר.		.  .1

א נושא ימי הספירה נכתב בחודש ניסן. מתוך הנחה שיילמד  לאחר חופשת הפסח. אם לא הספיקו ללמוד אותו ניתן 		.  .2

א לקרוא בפריסה של חודש אדר ב- ניסן.		.  

בחודש זה יעסקו בתחומים:
א בין אדם למקום:		.
תפילה: כיתות ז,ח		.א
א בין אדם לחברו:		.
א כיתה ז – הלכות לשון הרע ורכילות, כיתה ח- מידות טובות 		.

פירוט ההלכות לפי הכיתות:

כתה ז: 

1. בין אדם למקום: תפילה  ) #3+6(

קיצור שולחן הנושא
הלכות והליכות ערוך  

מהותה של התפילה #

התפילה- תלות זכות והזדמנות <

תפילה הלכה למעשה

חלק א, הלכות תפילה, פרק א א  השכמת הבוקר   <

חלק א, הלכות תפילה, פרק ד,  סעיפים  א; ב; ה-חד-ההגיינה וניקיון# <

חלק א, הלכות תפילה,  פרק חיבההכנות לתפילה:# <
א; ב; ג; ה; ו; ז; ט; י; כז 

עד  < היום  משהאיר  האסורים  דברים 
לאחר התפילה

חלק א, הלכות תפילה, פרק ו סעיפים א; ב; ד; ז; חח

חלק א, הלכות תפילה, פרק יא, סעיפים  כג-כויזקריאת שמע- פרשה שלישית <

2. בין אדם לחברו  )2  שעות(
לשון הרע ורכילות # )ל(, חלק ב, בין אדם לחברו, פרק ג
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כתה ח: 

1. בין אדם למקום 
הלכות תפילה מס' שעות:  3 + 3# שעות

קיצור שולחן הנושא
הלכות והליכות ערוך  

מהותה של התפילה #

כוחה של תפילת נשים <

תפילה הלכה למעשה

חלק א, הלכות תפילה, פרק ב  בנטילת ידיים שחרית # <

חלק א, הלכות תפילה, פרק ה זברכות השחר   <

חלק א, הלכות תפילה, פרק י ידפסוקי דזמרה <

2. בין אדם לחברו )2 שעות(
מידות טובות - חלק ב, בין אדם לחברו, פרק ח


