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       חודש סיון - 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.	.

בחודש זה יעסקו בתחומים:
א מעגל השנה	.
א חג השבועות:  כיתות ז-ח )פירוט לפי הכיתות מובא בסוף המסמך(		.
א הלכות בית הבחירה: כיתות ז-ח		.
א תעניות: כיתה ח		.
א בין אדם למקום		.
א שבת: כיתה ז		.
הנהגות: נדרים ושבועות - כיתה ח		.א

פירוט ההלכות לפי הכיתות:

כתה ז: 
מעגל השנה:

1. חג השבועות )3# שעות(  – ראו פריסה בסוף המסמך

2.הלכות בית הבחירה מתוך משנה תורה להרמב"ם # )2 שעות(

הלכות והליכות הנושא
חלק א, מעגל השנה, פרק לו, סעיפים א-והמקדש במהלך הדורות <

ז-ידבנית בית המקדש <

חלק א, מעגל השנה, פרק לז, סעיפים ט-יבחלקיו של המקדש <

חלק א, מעגל השנה, פרק לח, סעיפים א; י-טוהמזבח החיצון <

חלק א, מעגל השנה, פרק לט, סעיפים כא-כדמזבח הקטורת <

בין אדם למקום
3. הלכות שבת# -  מס' שעות: 6# שעות

קיצור שולחן הנושא
הלכות והליכות ערוך  

שמור את יום השבת

המלאכה; פבונה וסותר < מקור  סעיפים   יח,  פרק  שבת,  הלכות  ב,  חלק 
סעיפים א-ו; י-יב; יד-יז

חלק ב, הלכות שבת, פרק כו צא, צב דיני חולה בשבת   <



ב"ה

2

ב"ה

2

כתה ח: 
מעגל השנה: 

1. חג השבועות )3# שעות(  – ראו פריסה בסוף המסמך

2. הלכות בית הבחירה מתוך משנה תורה להרמב"ם # )2 שעות(

הלכות והליכות הנושא
חלק א, מעגל השנה, פרק לט   כלי הקודש <

מ, סעיפים מורא המקדש < בית הבחירה פרק  א, מעגל השנה, הלכות  חלק 
ה-יג

3. תעניות מס' שעות: 2+1#

קיצור שולחן הנושא
הלכות והליכות ערוך  

חלק א, מעגל השנה, פרק לא, סעיפים יח-מהקכ"בתשעת הימים <

לט-עד; קכ"דהלכות תשעה באב < לה;  לד;  סעיפים  לג,  פרק  השנה,  מעגל  א,  חלק 
עט-פה

בין אדם למקום

הנהגות: מס' שעות 2   

נדרים ושבועות  )סז( חלק ב, הנהגות, פרק ה

חג השבועות

על פי 'הלכות והליכות' חלק א' מעגל השנה )סימן קכ(

כתה ח 2#   כתה ז 3#

המקורות לחג

עשרת הדיברות ומעמד מתן תורה  

מנהגים ודינים

דיני הדלקת הנרות וקידוש יקנה"ז פרק כט,  סעיפים  <
כד-כו; כט

יום החג פרק כט,  סעיפים ל-לד <

דיני ערוב תבשילין  פרק מה <

מנהגי החג  
פרק כט, הליכות ומנהגים ח-יג

הבטים ערכיים#

קדושה משקיעים בדברים החשובים באמת – הידור מצווה -  הכנסת  לתחתונים;  עליונים  בין  חיבור  תורה-  מתן 
בגשמיות.


