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תכנית הלימודים בדינים כיתה ז'

כפי  < החרדית  הבגרות  לתכנית  הלימוד  של  לתכנון  ובהלימה  הממ"ח  של  המעודכנת  לתכנית  בהתאם  הם  הלימוד  נושאי 
שעובדו על ידי התיכון בית חנה בנחלת הר חב"ד.

הנושאים המסומנים ב-# הם נושאי העשרה.  <
כאשר אין פירוט של תתי-נושאים בנושאי ההעשרה, ניתן למורה שיקול דעת מה ללמד. <
שימו לב! הספר 'הלכות והליכות' מחולק לשניים: <

חלק א עוסק ב'מעגל השנה' ו'הלכות תפילה'; 	. 
חלק ב' עוסק בהלכות בין אדם למקום – 'הלכות סעודה וברכות'; 'הלכות כשרות'; 'הלכות שבת'; 'הנהגות''; וכן בהלכותב. 
'בין אדם לחברו'.	. 
בבואכם לבדוק את המקור בספר, חשוב לבדוק את ההקשר כי מספור הפרקים מתחיל מחדש בכל נושא. כך ד. 
לדוגמה, בחלק א: פרק א בנושא 'מעגל השנה' עוסק בהלכות חודש אלול; ופרק א בנושא 'הלכות תפילה' עוסקה. 
 בנושא 'השכמת הבוקר'.ו. 

בסוף כל פרק בספר 'הלכות והליכות' מפורטים מנהגים והליכות. חשוב לעיין בהם ולהעשיר את התלמידים בהתאם להם,  <
כמו כן בגוף ההלכות מצוינים מנהגי הספרדים ומנהגי חב"ד.

שלושת התחומים: תפילה, סעודה וברכות ושבת- הם נושאים ספיראליים הנלמדים בכל שנה <
נושאי המשנה בכל אחד מהתחומים הללו הנלמדים בכיתות ז-ח נחלקים לשניים:ז. 
תכנים הנלמדים במחזור שני לבקיאות והעמקה ב: מושגים, מקורות, יישום, טעם, ערך	.   o
תכנים שעדיין לא נלמדו בשנים קודמות	.   o

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

שעותהלכות והליכות קיצור שולחן ערוך  הנושא
19#+ 27מעגל השנה

8 + 7#אלול תשרי 1+1#

חודש אלול )בהתאם לזמן תחילת שנה"ל(
המקורות #

חלק א, מעגל השנה, פרק א, סעיף אקכח ימי רצון <

מנהגים ודינים

טז-כאדיני ערב ראש השנה <

מושג התשובה  <

היבטים ערכיים #

אלול= עיר מקלט  <

ראש השנה #1+2
מנהגים ודינים

חלק א, מעגל השנה, פרק ב, סעיפים א-גקכט  הדלקת נרות בר"ה <

לב; לז-מחדיני התקיעות בשופר <

    מט  תשליך# <

התפילות בחג

רעיון המלכת ה' בתפילות ראש השנה <

היבטים ערכיים#

לעולם-על  < חדש  אור  ממשיך  השופר  
האדם להתחדש ברוחניות כהכנה לכך.
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שעותהלכות והליכות קיצור שולחן ערוך  הנושא
יום הכיפורים #3+2

המקורות לחג

חלק א, מעגל השנה, פרק ג, סעיף אקל   המקור לעשרת ימי תשובה  <

מנהגים ודינים

חלק א, מעגל השנה, פרק ג סעיפים ב-ז; קלא  תשובה ועשרת ימי תשובה <
סעיפים  ד  פרק  ב,  א;  ומנהגים:  הליכות 

א;ג;ז

פרק ו א; ד-ז; ט-יהאיסורים ביום הכיפורים <

התפילות והקריאה בתורה

תפילת  < ומבנה  נדרי,  כל  תפילת  תוכן 
ערבית#

מתוך המחזורקלב  

היבטים ערכיים#

התרת נדרים- האחריות שבשמירה על  <
התחייבות כתנאי מקדים לחזרה בתשובה

חג הסוכות ושמחת תורה  2+3#
המקורות לחג

חלק א, מעגל השנה, פרק ח, סעיפים א;בקלה  הסוכה בתורה ובמשנה <

מנהגים ודינים

א; קלג  בניית הסוכה # < ז, סעיפים  א, מעגל השנה, פרק  חלק 
הליכות  כו;  כד;  כא;  כ;  טז;  יג;  ט-יא;  ח; 

ומנהגים א-ג

סעיפים שמיני עצרת ושמחת תורה < יב,  פרק  השנה,  מעגל  א,  חלק 
הקדמה; ו-ח; ; י; יא

תפילות

מתוך הסידורקלז  תפילת הגשם  <

יד, סעיפים יט  דיני משיב הרוח ותן ברכה  < חלק א, הלכות תפילה, פרק 
א-ג; ה-ז; יב-טז; יח

היבטים ערכיים

חודש שביעי- חודש משובע- התמצית  <
של האמונה, התשובה וכד' של כל השנה

2+2#חנוכה מעודכן 2+2#

המקורות לחג

סעיפים קלט  מאי חנוכה# < יג,  פרק  השנה,  מעגל  א,  חלק 
א-ד

מנהגים ודינים

יז-יט מקום הנחת הנרות# <

מה-מזברכות ההדלקה   <

תפילות וקריאה בתורה

סח-עאהלל, על הניסים  <

עב-עטקריאת התורה בחנוכה # <

היבטים ערכיים#

   גבורת נשים בחנוכה  <
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שעותהלכות והליכות קיצור שולחן ערוך  הנושא
ט"ו בשבט

ראו מצוות התלויות בארץ <

3 + 2 # פורים

המקורות לחג #

של  < המנהיגות  אסתר-  מגילת  לימוד 
מרדכי בהשוואה למנהיג הדור

מנהגים ודינים

חלק א, מעגל השנה, פרק טו, הקדמהקמ  ארבע פרשיות  <

חלק א, מעגל השנה, פרק טז, סעיפים ג; קמ"אפורים קטן <
ד

סעיפים זכר למחצית השקל < טז,  פרק  השנה,  מעגל  א,  חלק 
יב-יד

ה; ז; ח; יאתענית אסתר <

יחליל פורים <
כג; כו; כח; לח; מ; מאדיני קריאת המגילה וברכותיה <

מט; נא; נג; נדמנהגים בקריאת  המגילה # <

חלק א, מעגל השנה, פרק טז, סעיף כבקלט  'על הנסים' <

היבטים ערכיים#

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

14 + 3 # חג הפסח וספירת העומר

המקורות לחג#

פסח מצרים ופסח דורות  לאור ההגדה <

מנהגים ודינים

סעיפים  קז חודש ניסן  < יח,  פרק  השנה,  מעגל  א,  חלק 
א-ד; ו וכן הליכות ומנהגים.

חלק א, מעגל השנה, פרק כא, סעיפים א; קטזדיני הגעלה <
ב; ט-יט; כג-כז וכן הליכות ומנהגים

ואיזה  < איזה חמץ אסור להשהות בפסח 
מותר#

חלק א, מעגל השנה, פרק כקיב

סעיפים קיזקצת דינים מלוקטים לחג הפסח < כג,  פרק  השנה,  מעגל  א,  חלק 
ומנהגים  הליכות  וכן  טו;  י-יב;  א-ח; 
לא  בטעות  כג  פרק  הקודמת  )במהדורה 

מופיע והוא הפך לפרק כד(

חלק א, מעגל השנה, פרק כד, סעיפים ה; קיג  דיני ערב פסח <
ח; ט. )במהדורה הקודמת פרק זה בטעות 

נקרא כה(

)בשנה קטודיני ערב פסח שחל בשבת < כה  פרק  השנה,  מעגל  א,  חלק 
שבה הלכות אלה רלוונטיות(

סעיפים קח-קידיני המצות < כו,  פרק  השנה,  מעגל  א,  חלק 
א-ג; ה; יא; יג; יד, והליכות ומנהגים

סעיפים  קיח  ההכנות לליל הסדר  < כז,  פרק  השנה,  מעגל  א,  חלק 
מא-מו
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שעותהלכות והליכות קיצור שולחן ערוך  הנושא
חלק א, מעגל השנה, פרק כח, סעיפים ו; קיטסדר ליל הסדר <

ח; ט; יא-טו; יח-כא; כג; כד; כח; ל; לב; 
לט-נא; נה; נז; נח; סב; סז; עג, וכן הליכות 

ומנהגים בשביעי של פסח

סעיפים  קכ   ספירת העומר < כט,  פרק  השנה,  מעגל  א,  חלק 
א–ד; ז-ט; יא-טו

היבטים ערכיים#

פסח
כח הבטחון בכל מצב

החל   - מרים  של  בדמותה  הביטחון  מידת 
בשלבים

הראשונים של העבדות והגזרות וכלה
בתופים המבטאים את אמונתה החזקה

בניסים שעוד יקרו. 

ימי הספירה
הכח   - בגבורתו"  השמש  כצאת  "ואוהביו 

שבהבלגה.

3 #שבועות#

המקורות לחג

עשרת הדיברות ומעמד מתן תורה    <

מנהגי החג

סעיפים קכדיני הדלקת הנרות וקידוש יקנה"ז < כט,   פרק  השנה,  מעגל  א,  חלק 
כד-כו; כט

סעיפים יום החג < כט,   פרק  השנה,  מעגל  א,  חלק 
ל-לד

חלק א, מעגל השנה, פרק מה קבדיני ערוב תבשילין <

היבטים ערכיים

>  – באמת  החשובים  בדברים  משקיעים 
הידור מצווה

2 #הלכות בית הבחירה מתוך משנה תורה להרמב"ם #

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

ז-ידבנית בית המקדש <

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

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

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

31 + 14 # בין אדם למקום

#3+6תפילה - אייר

מהותה של התפילה #

התפילה- תלות זכות והזדמנות <

תפילה הלכה למעשה

חלק א, הלכות תפילה, פרק א א  השכמת הבוקר   <
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שעותהלכות והליכות קיצור שולחן ערוך  הנושא
ד,  סעיפים  ד-ההגיינה וניקיון# < חלק א, הלכות תפילה, פרק 

א; ב; ה-ח

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; ח
ב; ד; ז; ח

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

 #3+25סעודה וברכות 

דיני ברכות

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 <

בתוך  < שאוכלים  דברים  על  ברכות 
הסעודה

חלק ב, הלכות סעודה וברכות, פרק המג

חלק ב, הלכות סעודה וברכות, פרק ומדמים אחרונים וברה"מז# <

חלק ב, הלכות סעודה וברכות, פרק טנכללים בברכה ראשונה <

חלק ב, הלכות סעודה וברכות, פרק ינאכללים בברכה אחרונה <

ברכת בורא פרי העץ, בורא פרי האדמה  <
ושהכל

חלק ב, הלכות סעודה וברכות, פרק יאנב

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

– טעות  < ברכות ראשונות על המאכלים 
בברכה

חלק ב, הלכות סעודה וברכות, פרק ידנו

חלק ב, הלכות סעודה וברכות, פרק טונחברכת הריח <

6#שבת

שמור את יום השבת 

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

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

2#מצוות התלויות בארץ 

, איסור ערלה <  110 חלק א, מעגל השנה, פרק יד, עמ' 
111

2בין אדם לחברו

חלק ב, בין אדם לחברו, פרק ג ל לשון הרע ורכילות <

60 + 33#סה"כ שעות – תכנית בהלכה
 


