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תכנית הלימודים בדינים כיתה ח'

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: <

תכנים הנלמדים במחזור שני לבקיאות והעמקה ב: מושגים, מקורות, יישום, טעם, ערך	.   o
תכנים שעדיין לא נלמדו בשנים קודמותח.   o

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

שעותהלכות והליכות קיצור שולחן ערוך  הנושא
מעגל השנה

לפני החגים - הדגשים בהלכות שבת1

26 +22#

11+8#אלול תשרי

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

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

מנהגים ודינים

יב-טומנהגי חודש אלול <

ו-יאסליחות  <

היבטים ערכיים #

חשבון נפש  <

תפילות וקריאה בתורה

הכרות עם הסליחות# <

ראש השנה
המקורות לחג

שבתקיעת  < הקולות   לשלושים  המקור 
השופר.

מנהגים ודינים

ואמירת  < השנה  בראש  נרות  הדלקת 
שהחיינו

סעיפים קכט   ב,  פרק  השנה,  מעגל  א,  חלק 
א-ג; נו-נח

לב; לט-מא; מחדיני התקיעה בשופר <

1. ר"ה וסוכות ופורים: שופר לולב מגילה בשבת, תשליך בשבת, יו"כ )וצומות אחרים( בשבת, חנוכה: הדלקת נרות לפני ואחרי שבת, ט"ו בשבט: הפרשת תרו"מ וחלה 
בשבת, פסח: ערב פסח שחל להיות בשבת, ליל הסדר בשבת; ממחרת השבת- קצירת העומר דוחה שבת.
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שעותהלכות והליכות קיצור שולחן ערוך  הנושא
ז-טו  הוספות בתפילה בר"ה ובעשרת ימי תשובה <

נדתשליך  <

נו-סיום טוב שני של ראש השנה <

התפילות בחג

מוסף ר"ה לש"ץ מבנה וקטעים נבחרים# <

היבטים ערכיים#

ההנהגה בראש השנה בהקשר להמלכת  <
ה'- הנהגה של קבלת עול מלכות שמים  

יום הכיפורים
המקורות לחג

החומש,  < פי  -על  במקדש  הכיפורים  יום 
המשנה והמחזור

מנהגים ודינים

חלק א, מעגל השנה, פרק ד, סעיפים א-וקלא  תשובה ועשרת ימי תשובה <

ומנהגים ערב יום הכיפורים < הליכות  מד,  מב;  לא;  ל;  ז-כו; 
א;ג;ד

  פרק ו, סעיפים א;ג;ד; ו;ט;טו;טזקלגהאיסורים ביום הכיפורים <

התפילות והקריאה בתורה

פרק ו סעיפים לג-מז; פרק ד לב-לה#קלגחמש התפילות # <

מבנה  < ביו"כ  הש"ץ  חזרת  של   מוסף 
ותכנים#

 

היבטים ערכיים#

הכיפורים-  < ביום  הנשמה  עצם  גילוי 
נקודת האמת שנמצאת כל השנה ומתגלה 

ביום הכיפורים

חג הסוכות ושמחת תורה  
המקורות לחג

שמחת בית השואבה- במשנה <

מנהגים ודינים

סעיפים קלהישיבה בסוכה  < ח,  פרק  השנה,  מעגל  א,  חלק 
ה-ז; נא

א; קלזארבעת המינים בשבת < סעיפים  י,  פרק  השנה,  מעגל  א,  חלק 
לז; לח

חלק א, מעגל השנה, פרק ח, סעיפים ח-יקלהכניסת החג <

פרק י,  הקדמה לסעיף יט; קלז; קלחהושענות והושענא רבה  <
ומנהגים  הליכות  א;ב;ד;ז;ט;  יא  פרק 

א;ה;ו;ח

והליכות קלחשמיני עצרת ושמחת תורה < י-כב; מנהגים  יב, סעיפים  פרק 
א;ג; ד;ה ;ז

חלק א, הלכות תפילה, פרק ידיטחזרה על דיני משיב הרוח ותן ברכה# <

היבטים ערכיים

"ויעקב הלך לדרכו" -  החדרת הקדושה  <
בימות החול



ב"ה

3

ב"ה

3

שעותהלכות והליכות קיצור שולחן ערוך  הנושא
3+ 1#חנוכה

המקורות לחג

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

מנהגים ודינים

מב-מה סדר ההדלקה  <

נט-סאהדלקת נרות חנוכה מחוץ לבית  <

נד-נחהדלקה בערב שבת ובמוצאי שבת <

מח-נאיסור הנאה מהנרות  <

היבטים ערכיים#

של  < משמעותו  בירור   - הנס  פרסום 
המושג "שליחות" - להאיר על פתח ביתו 

מבחוץ

סח-עא

1ט"ו בשבט

חלק ב , הנהגות, פרק ד קצהלכות  שמירת הגוף ובל תשחית <

# 2 + 2פורים

המקורות לחג #

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

ומעשים במגילה.

מנהגים ודינים

חלק א, מעגל השנה, פרק טז, סעיפים א; קמ"א  חודש אדר  <
ב

הקדמה, קמ"ב מצוות פורים < יז,  פרק  השנה,  מעגל  א,  חלק 
סעיפים א; ד-יא

כג-כהמלאכה בפורים <

כז-לשושן פורים <

סעיפים קמ"אמנהגים בקריאת המגילה < טז,  פרק  השנה,  מעגל  א,  חלק 
מה-נא

היבטים ערכיים#

החסידות-  < פי  על  שבהסתרה  העוצמה 
וגילויים  שמות  מכל  למעלה  ה'  התגלות 

)מהתוועדות חג הפורים ה'תש"כ*(

5#+ 8חג הפסח וספירת העומר

המקורות לחג#

פסח מצרים ופסח דורות  לאור ההגדה <

מנהגים ודינים

חלק א, מעגל השנה, פרק יח, סעיף וקז חודש ניסן  <

סעיפים  קיא בדיקת  חמץ < יט,  פרק  השנה,  מעגל  א,  חלק 
א-יא; טו; יז-לב. הליכות ומנהגים- ה
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הליכות קיד   מכירת חמץ < כב,  פרק  השנה,  מעגל  א,  חלק 

ומנהגים א-ג; עמ' 150 )שטר מכירה(

חלק א, מעגל השנה, פרק כג )במהדורה קיזהידורים בפסח <
ואין  כד,  הוא  זה  פרק  בטעות  הקודמת 

פרק כג(, הליכות ומנהגים, סעיפים א-ז

חלק א, מעגל השנה, פרק כד )במהדורה קי"גדיני ערב פסח  <
הקודמת פרק זה היה בטעות כה(, סעיף  

טז

חלק א, מעגל השנה, פרק כה-בקביעות קטודיני ערב פסח שחל בשבת <
רלוונטית.

חלק א, מעגל השנה, פרק כז, סעיפים: א; קיחדיני הכנת הסדר <
ה-יג; טו; יח; כא-כג; כו-לב; לז; מא-מו  

חלק א, מעגל השנה, פ רק כח, סעיפים  ו; קיטסדר ליל פסח# <
ח; ט; יא-טו; כא-כד כח; ל-לב; לט-נא; 

נה; נח; סב; סג; סז; סח; עג
הליכות ומנהגים א-יג

סעיפים  קכ   ספירת העומר < כט,  פרק  השנה,  מעגל  א,  חלק 
ומנהגים,  הליכות  כא.  כ;  יח;  טו;  ו-י;  א; 

סעיפים א-ז

היבטים ערכיים#

פסח: חמץ ומצה – העוצמה שבביטול <
יום- < כל  של  ספירה  העומר:  ספירת 

התבוננות ביוקר הזמן

2שבועות#

מנהגי החג

הליכות קכמנהגי החג   < כט,  פרק  השנה,  מעגל  א,  חלק 
ומנהגים ח-יג

היבטים ערכיים

עליונים  < בין  חיבור  תורה-  מתן 
לתחתונים; הכנסת קדושה בגשמיות.

1+2#תעניות#

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

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

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

חלק א, מעגל השנה, פרק לט   כלי הקודש <

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

8# +31בין אדם למקום

3# + 3תפילה

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 <
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3סעודה וברכות 

חלק ב, הלכות סעודה וברכות, פרק יבנג ברכת רוטב מיץ ומרק <

ומיני מתיקה לפני  < ירקות  אכילת פרות, 
הסעודה

חלק ב, הלכות סעודה וברכות, פרק אלט 

6# + 22שבת

מהות השבת ומקורה

משמעותה הפנימית של המנוחה בשבת   <

שמור את יום השבת

חלק ב, הלכות שבת, פרק ז   פ  הקדמה ללט אבות מלאכה )3-4( <

חלק ב, הלכות שבת, פרק חזורע וחורש# )1+1#( <

חלק ב, הלכות שבת, פרק טקוצר ותולש# )1( <

חלק ב, הלכות שבת, פרק ידש# )2( <
הקדמה, סעיפים א-ט; יג-כ

חלק ב, הלכות שבת, פרק יאבורר )5( <

חלק ב, הלכות שבת, פרק יבטוחן )1( <

חלק ב, הלכות שבת, פרק יג מבשל ואופה )5( <

חלק ב, הלכות שבת, פרק ידכיבוס )המלבן( #)3( <

חלק ב, הלכות שבת, פרק יטהבערה וכיבוי )2( <

חלק ב, הלכות שבת, פרק כמכה בפטיש )1( <

חלק ב, הלכות שבת, פרק כבפחמוקצה# )3( <

2הנהגות

חלק ב, הנהגות, פרק הסזנדרים ושבועות <

2בין אדם לחברו

חלק ב, בין אדם לחברו, פרק חקעטמידות טובות <

60 + 31#סה"כ שעות – תכנית בהלכה
 


