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פתיחה
לימוד ההלכה הוא אבן היסוד בבניית אישיותו של הילד החסידי. ההלכה באה מהמילה 'הליכה' והיא 
יהיו בקיאים בהלכות,  מלווה אותנו בכל תחומי החיים. המטרות בחינוך החסידי הן שהתלמידים 
ידעו להתמצא בספרי ההלכה ויגלו מוטיבציה ורצון לקיים את ההלכה בהידור מתוך יראת שמים 

אמיתית ואהבת ה'.

בהלכות תלמוד תורה (פרק ד הלכה יח) מביא אדמ"ור הזקן שני עקרונות בלימוד:

בירור ההלכה לעומקה – נאמר: 'ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם' (דברים לא, יט) – '... שיבינו 
עומק ההלכה בטעמה היטב'. 

חיבור רגשי לתלמיד – נאמר: 'ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם' (שמות כא, א) – '... ולא נאמר 
אשר תלמדם, צריך אתה לשום לפניהם טעם המיישב תלמודם (רש"י שם) ומשימו בלבם'.

זה  ולהתאים את חומר הלימוד לתלמידים. ספר  לימוד ההלכה  הרבי קורא באגרותיו להגביר את 
מתבסס על קריאתו זו של הרבי, כפי שכתב למשל באיגרת מתאריך ו' בכסלו תשט"ו: 

 

"... בודאי צריך הי' להתבונן בהאפשריות לסדר, אשר בכל הכתות של התלמידים (ויש מקום לומר 
אפי' של התלמידות) ילמדו דינים והלכות הצריכות בחיי היום יומים.

כיון שסוכ"ס זהו כל האדם, ולא המדרש עיקר אלא המעשה. ומובן שכוונתי בזה לא רק לקזבלנקה 
אלא לכל המוסדות (אי איישר חילי, הייתי מנהיג זה בכל מוסדות חינוך בני ובנות ישראל אשר בכל 

העולם). ומהנכון שיתדברו בזה כולם יחד וינהיגו זה בבתי ספר דאהלי"י אשר במרוקו.

לדאבון אין עוד עדיין חוברת דינים מיוחדים כמו אלו. אבל יש לבחור סימנים מסוימים בהקיצור 
שו"ע, ובסימנים אלו גופא יש סעיפים שאפשר לדלגם. וכדי לחזק לימוד הנ"ל כדאי לערוך בחינות 

במיוחד בדינים הצריכים, ואל בינתם אשען". 

תפיסה צרה של מקצוע ההלכה, עלולה להפוך את הוראת ההלכה לטכנית ויבשה.  כיום, האתגר 
העומד לפני מורה ההלכה גדול יותר, כי במוסדות חב"ד לומדים גם תלמידים שאורח חייהם אינו 
מידת  לכך מתבטאת  ובהתאם  רלוונטי  אינו  הלימוד. מבחינתם, החומר  חומר  לחלוטין את  תואם 

ההפנמה.

היעד של רשת בתי ספר חב"ד הוא לפתח מצוינות ובקיאות בהלכה. הרשת רואה בתלמידים 'נרות 
להאיר' בקיום ההלכה  היומיומית ובחיבור רגשי אליה. 

ראו  ההלכה,  ולימוד  ההלכות  הנגשת  חשיבות  את  המבטאות  הרבי,  של  נוספות  ואיגרות  הרחבה 
במבוא לספר 'הלכות והליכות'. 

מבוא
1. קהל היעד של הספר  'הלכות והליכות'

הספר 'הלכות והליכות' מיועד לתלמידים מכיתה ד ומעלה, וכן לקהל הרחב המעוניין בספר הלכה 
המוגש בשפה בהירה וידידותית. זאת מתוך תפיסה כוללת שלפיה לימוד ההלכה מופנה לתלמידים 

ולהוריהם.

2. התאמת הספר לתכנית הלימודים 

כיתה המופיעה  כל  ופרקים. בתכנית הלימודים של  לנושאים  מובנה כספר הלכה המחולק  הספר 
באתר הרשת ומותאמת גם לתכנית של משרד החינוך - מפורטים הפרקים והסעיפים הנלמדים בכל 
כיתה. הספר כולל גם פרקים או סעיפים שאינם מופיעים בתכנית הלימודים השנתית, מתוך ראייתו 
העשרה  נושאי  ללמד  מוזמנים  המורים  הספר.  בית  למסגרת  מחוץ  גם  ההלכה  של  בסיסי  כמסד 
בשל  בנוסף,  ועוד.  בהלכה  שיא  ימי  ולתלמידים,  להורים  לימוד  ערבי  כמו  שונות,  במסגרות 
ההטרוגניות של בתי הספר ברשת, בנויה תכנית הלימודים השנתית בשני מעגלים: המעגל הבסיסי 
תורנית  התלמידים  אוכלוסיית  ספר שבהם  לבתי  המוצע  העשרה  ומעגל  הספר,  בתי  לכל  המוצע 

יותר. נושאי העשרה בתכנית הלימודים מסומנים ב#.

3. מטרות הספר 'הלכות והליכות' 

> להגיש את ההלכות השכיחות בצורה בהירה.

> לבאר את מנהגי חב"ד ומנהגי קהילות אשכנז וספרד

> להקנות לתלמידים כלים ללימוד עצמי בהלכה.

שילוב המטרות במבנה הספר

>  הגשת ההלכות בצורה בהירה 
הספר 'הלכות והליכות' מתבסס על 'קיצור שולחן ערוך' של הרב גאנצפריד שנדפס בהונגריה בשנת 
תרכ"ד (1864). מטרתו הייתה הנגשת ההלכות להמון העם, כפי שכתב בספרו: "לתועלת המון עם ה' 
אחינו בני ישראל היראים את ה' ובמצוותיו חפצים [...] אשר קצרה דעתם ללמוד ולהבין דברי הש"ע 
ומפרשיו. יגעתי בעזרת ה' ית"ש וקבצתי [... את הדינים הנצרכים ומוכרחים לכל איש ישראלי לדעת 
אותם. וכתבתי אותם בלשון קל למען ירוץ כל הקורא בו. וידע את המעשה אשר יעשה האדם וחי 

בהם"]. 

נדמה כי בימינו נדרש מחדש הצורך לפשט את ההלכות 'למען ירוץ בהן הקורא' וכדי להשיג את 
מטרותיו של מחבר 'קיצור שולחן ערוך', נדרשנו גם אנו להרחיב ולערוך את ההלכות בצורה בהירה, 

התואמת את גיל הקוראים והתקופה, תוך היצמדות למקור ב'קיצור שולחן ערוך'.

 

לצד כל פרק בספר מצוין הסימן המקביל לו ב'קיצור שולחן ערוך'. כמו כן, בסוף כל סעיף מובא 
בסוגרים הסעיף המקביל לו ב'קיצור שולחן ערוך'. הלומד מ'קיצור שולחן ערוך' יוכל להיעזר בקלות 

בספר 'הלכות והליכות'.

הנגשת ההלכות מתבטאת בארבעה תחומים:

א. הנגשת התוכן

בספר 'קיצור שולחן ערוך' מובאות הלכות רבות המתבססות על מושגים הלכתיים שאינם מוגדרים, 
מתוך הנחה שהם מוכרים לקוראים. הספר 'הלכות והליכות' מגדיר ומסביר גם את מושגי הבסיס. 
בנוסף, ב'קיצור שולחן ערוך' מובאות הלכות שאינן רלוונטיות לחיי התלמיד ולמי שנכנס בצעדיו 
הראשונים לעולם ההלכה. כך לדוגמה, מוזכרים בו שמות מאכלים שאינם מוכרים בימינו ולחלופין, 
מאכלים רבים המוכרים בימינו חסרים. ההלכות המובאות ב'קיצור שולחן ערוך' מנוסחות בתמצות 

לא  המחבר  בחר  שאותם  נושאים  קיימים  כן,  כמו  ההקשר.  את  להבין  ללומד  קשה  ולעתים  רב, 
להכניס לספר כמו הלכות תרומות ומעשרות, אולי משום שהספר נכתב עבור תושבי חו"ל. מסיבה 

זו הספר מתייחס לשמחת תורה ושמיני עצרת הנחגגים בחו"ל יומיים. 

לעומת זאת, הספר 'הלכות והליכות' מתמקד רק בפרקים הרלוונטיים ואף בהלכות הרלוונטיות, תוך 
דילוג על פרקים והלכות שאינם קשורים לעולם התלמידים. יחד עם זאת קיימת הרחבה של נושאים 
שלא הובאו ב'קיצור שולחן ערוך'. הערות השוליים מפנות את התלמיד המתקדם למראי מקומות 
והרחבות. המושגים המרכזיים מוגדרים ומוסברים במילים פשוטות ובסוף כל פרק מובאים מנהגים 

נוספים הנהוגים בימינו, מעבר להלכות הרגילות,  במדור הנקרא 'הליכות ומנהגים'. 

לדוגמה, בהלכות שבת מובאת הקדמה המבארת את מהות מלאכות השבת; בהלכות תפילה מוגדר 
המושג 'ברכה'; בהלכות הכשרת כלים מובאות דוגמאות מעשיות להכשרת כלים בימינו, ועוד.

ב. הנגשת המבנה

מבנה הספר מבנה הספר 'קיצור שולחן ערוך' מתקדם בסדר כרונולוגי, מהשכמת הבוקר, התפילה, 
 - השנה  מעגל  לפי  כך  ואחר  וערבית,  מנחה  ומתן,  משא  ברכות,  דרך  והסעודה,  הכשרות  מידות 
השבת וימים טובים. בהמשך מובאות הלכות שונות מיורה דעה, דיני ממונות נוספים, ולבסוף מעגל 
חיי האדם – דיני אבלות. בבואנו לבנות את הספר 'הלכות והליכות' עמדנו על הקושי בהתמצאות 
במבנה זה לדוגמה: הלכות מנחה וערבית חסרות בתחום תפילה; הלכות כיבוד אב ואם מופיעות 

לאחר הלכות החגים; ועוד. 

 – לחברו  אדם  ובין  למקום  אדם  בין  השנה,  מעגל  צירים:  שלושה  לאורך  הספר  את  בנינו  כן  על 
ובתוכם ההלכות לפי נושאים.

העוסקים  שסעיפים  לכך  גורמת  כרונולוגי,  לסדר  ערוך'  שולחן  'קיצור  של  הנטייה  הפרק  מבנה 
בנושא אחד מובאים במקומות שונים בפרק. בבניית הספר 'הלכות והליכות' מובאים תתי נושאים 

שתחתם כתובים הסעיפים של כל נושא.

'הלכות  בספר  נושאים.  מכמה  המורכבים  ארוכים  סעיפים  ישנם  ערוך'  שולחן  ב'קיצור  הסעיף 
והליכות' הסעיפים מתמקדים בנושא אחד.

ג. הנגשה סגנונית 

ועתירה  דורנו,  בני  התלמידים  בפי  שגורה  שאינה  חכמים  בלשון  כתוב  ערוך'  שולחן  'קיצור   
במושגים, במילים או בתבניות לשון קשות ובמשפטים ארוכים. לנגד עיני הכותבים בספר 'הלכות 
אך  הלכתיים,  ולמושגים  הלכתי  כתיבה  לסגנון  התלמידים  את  להרגיל  המטרה  עמדה  והליכות' 
לשמור על בהירות והסברים לפי הצורך. לכן הסגנון השתמר ובמקרי הצורך נוספו פירושי מילים 
בסוגריים. המושגים מובלטים בצבע כדי להרגיל את התלמידים להבחין במושגים הנכללים בכל 
מבין שכל הלכה  הוא  הלכה.  בכל ספר  הלכה  נכונה של  לקריאה  כלים  כך התלמיד מקבל  הלכה. 

כוללת מושגים והדרך להבינה עוברת דרך המושגים. 

ד. הנגשה עיצובית

ב'קיצור שולחן ערוך' יש מהדורות מנוקדות ויש שאינן מנוקדות, והוא מעוצב כספר קודש רגיל 
ללא כותרות משנה או איורים המושכים את הלב. 

הספר 'הלכות והליכות' מנוקד, מעוצב בגופן נעים ומאיר עיניים, הכותרות מובלטות, ומלוות איור 
ולאורך הספר יש ציורים ואיורים הממחישים את ההלכה. כדי להקל על הקורא, מובאים לצד הסעיף 
המרכזי המשוכתב מ'קיצור שולחן ערוך', הערות, מנהגים וכדומה, על רקע שונה המבדילים אותם 

מהטקסט המרכזי.

 

> היכרות עם מנהגי עדות
מעדות  חווים התלמידים  רבים  ספר  בבתי  יהודי אשכנז.  עבור  נכתב  ערוך'  'קיצור שולחן  הספר 

בנוסף  בהלכה.  זלזול  ליצור  העלול  דבר  בביתם,  לנהוג  בכיתה  הנלמד  בין  התאמה  חוסר  המזרח 
קיימים 'קיצורי שולחן ערוך' המביאים את פסקי אדמו"ר הזקן אך בקיצור ולא תמיד קל להבין את 

המשמעות וההקשר.

הרבי עודד ללמד את הספרדים מנהגי ספרד. בספר 'הלכות והליכות' הובאו מנהגי ספרד ומנהגי 
קהילות שונות באופן בהיר, לצד מנהגי חב"ד ופסקי אדמו"ר הזקן בצורה בהירה וברורה.

> הקניית כלים ללימוד עצמי של ההלכות 
הספר 'קיצור שולחן ערוך' קשה ללמידה עצמית, בפרט בגילאים הצעירים. עד כה, המורה היה קורא 
סעיף ומסביר אותו, ונותן משימות חזרה. הספר 'הלכות והליכות' מאפשר, בזכות המבנה, הסגנון 
התלמיד  יוכל  זה,  מספר  לימוד  שנות  כמה  שלאחר  כך  בהלכה.  עצמאי  לומד  לפתח  והעיצוב, 

להתמודד עם ספרי הלכה מסוגים שונים.

נוספות ראו בפרק העוסק  והצעות דידקטיות  יעילה בספר. הרחבה  להלן כמה עקרונות ללמידה 
ב'כלים להוראה מיטבית של ההלכה', על פי הספר 'הלכות והליכות'. עמוד 10. 

מושגים בהלכה במהלך הפרקים נצבעו המושגים ההלכתיים בשני צבעים.

מושגים אלה  גרמה".  "מצות עשה שהזמן  כמו  כלליים בהלכה,  מושגים  – אלה הם  בסיס'  'מושגי 
צבועים בצבע כחול.

מושגים אחרים הם  'מושגי תוכן' – הקשורים לתוכן מסוים ולא לנושאים אחרים.

לדוגמה: "ארבעה מינים". מושגים אלה צבועים בצבע אדום.

נבחר מושגים בכל נושא לכל שכבת גיל (בהתאם לתכנית הלימודים), וניצור כרטיסיות מושגים 
נשנן את  ובאמצעותם  נשחק בהם  רבים  כל תלמיד כרטיסים  יאגור  לתלמידים כשבמהלך השנה 

המושגים בהלכה.

הערה: כהשלמה לספר 'הלכות והליכות', יצא לאור מילון מושגים: ''אלפון המושגים שלי' שמגדיר מושגי בסיס, לפי 
סדר האלפבית ולפי קטגוריות.

- נברר את המדרג בביצוע ההלכתי של ההלכה לפי המושגים הכחולים (מושגי הבסיס) ונבדוק בכל 
הלכה כיצד מקיימים אותה 'לכתחילה' ומה רמת המינימום 'בדיעבד' לקיומה. באמצעות מושגים אלו 
יהודי   – נפש'  'בעל  התנהגות של  לעצמם  לאמץ  ויוכלו  ההלכות  בלימוד  רגישות  יגלו התלמידים 

שבוחר לקיים את ההלכה בצורה מיטבית, כהגדרתו של אדמו"ר הזקן. 

- נארגן ההלכה לפי המושגים. 

- נבקש מהתלמידים שיזהו מהם המושגים המרכזיים בכל פרק, לפי מידת שכיחותם וליצור מיפוי 
הנושאים של הפרק.

תתי נושאים ניתן למפות את פרק ההלכה לפי תתי-נושאים ולחלופין, לאתר הלכה מסוימת בפרק 
לפי נושאי המשנה. 

4. מילון המושגים 'אלפון המושגים שלי'
קהל היעד: תלמידים מכיתה ד ומעלה, כולל תלמידי תיכון ומורים.

מטרות האלפון: 

> להגדיר מושגי בסיס בהלכה.

> לזהות כל מושג בסיס כפרט בקטגוריה שאליה הוא קשור.

לניתוח  בסיסית  מיומנות  ולרכוש  ההלכתית  השפה  את  לעצמם  לסגל  לתלמידים  לסייע    <
מקרים ולניסוח שאלה מושכלת לרב. 

לפירוט והסבר הקטגוריות והוראות לשימוש מושכל באלפון, ראו במבוא לאלפון. 

היבטים דידקטיים בשימוש באלפון

- נרגיל את התלמידים לבדוק את משמעות המושג הכחול שבו הם נתקלים בספר 'הליכות 
והליכות', תוך פיתוח מיומנות של דפדוף באלפון המושגים. להנחיות לשימוש באלפון עיינו 

במבוא לאלפון.

- ניצור רשימת מושגי בסיס המתאימה לכל כיתה. לא כל מושג בסיס נגדיר.

- נתווך בין ההגדרה באלפון לבין גיל הלומדים. בהגדרות רבות באלפון קיימות דוגמאות. נציע 
את  ד'  בכיתה  ידיים  נטילת  בהלכות  הגדרנו  אם  לדוגמה,  שלמדנו.  מההלכות  אחרת  דוגמה 

הנושא 'שעת דחק', נגדיר מושג זה במחברת ונביא דוגמה מהלכות נטילת ידיים בשעת דחק.

- נקשר בין המושג לקטגוריה המתאימה לו ונגלה מושגים נוספים בקטגוריה זו. מיומנות זו 
תתבצע בהדרגה. בכיתה ד יתוודעו התלמידים למספר מצומצם של קטגוריות. ובכיתות גבוהות 

יותר יתקדמו בהדרגה לקטגוריות נוספות. 

ד  'נסיבות בקיום ההלכה'. התלמידים בכיתה  'שעת הדחק' קשור לקטגוריה של  לדוגמה, המושג 
ילמדו את משמעות המושג אך לא יקשרו אותו לקטגוריה שלו כיוון שהקטגוריה 'נסיבות בקיום 
'שיעורים  היא  'ארבע אמות', שהקטגוריה שלו  זה. אולם את המושג  לגיל  ההלכה' מופשטת מדי 

ומידות בהלכה', אפשר ללמד בכיתה ד, כיוון שהיא מוחשית ותואמת גיל.

הוראת הלכה - היבטים דידקטיים
1. המטרות בהוראת ההלכה 

מטרות בתחום ההכרה: 

> לגלות בקיאות בתכנים של הלכות יסוד

> לשלוט במיומנויות בסיסיות בהבנת ההלכה ויסודותיה

מטרות  בתחום הרגש:

א. ליצור מחויבות לקיום ההלכה; ליצור יחס של הערכה וחיבור רגשי בין התלמיד ומשפחתו להלכה 
ולקיומה: 

> להביא לתפיסת ההלכה כביטוי מעשי לתורה שבעל פה ולהבין כי  התורה שבעל פה - כמו 
התורה שבכתב - ניתנה מאת הבורא. 

> לעמוד על  ערך  ההלכה כיסוד מרכזי לאורח החיים, המתבטא בכל פרט מחיי היום יום.

> להתבונן בערכים העולים מההלכה ויישומם בחיי היום יום.

> ליצור רגש ורצון לקיים את ההלכה באופן של הידור מצווה ובחיות חסידית.

ב. לראות את  ההלכה כמתפתחת במסגרת כללי המסורת היהודית:

> להכיר את המוסמכים לפיתוח ההלכה ואת עקרונות הפיתוח (ברמת העשרה).

> לקבל  את  סמכות חז"ל ופוסקי ההלכה.

מטרות אלה הן המעטפת של מסמך ההישגים בהלכה שהוציא משרד החינוך. להלן התמצית של 
מסמך זה: 

2. ההישגים הנדרשים בהוראת הלכה

ההישגים הנדרשים בהלכה הם המצפן המכוון את הלמידה. הם מפרטים מה התלמיד אמור לדעת 
ולבצע במסגרת מקצוע זה במהלך שנות הלימודים. יש לתת להישגים אלה ביטוי בכל תכנון שנתי 
בית ספרי ובכל שכבות הגיל. המורה המלמד הלכה יראה לנגד עיניו את ששת ההישגים, ויחליט מהו 

ההישג המרכזי שאותו הוא מקנה בכל שיעור ומה מקומם של שאר ההישגים הנלווים אליו.   

הישג 1: יסודות התורה שבעל פה

הישג זה כולל ידע בסיסי על מהותה ומאפייניה של התורה שבעל פה, מסירתה מדור לדור ויכולת 
התמצאות בספרי ההלכה. המסגרת להקניית היסודות לתורה שבעל פה תהיה בחלקה באופן נפרד 

כהקדמה, ובעיקר בהקשר של לימוד ההלכה.   

הישג 2: מושגי בסיס ההלכה ומושגי תוכן

הישג זה מתייחס למושגים ההלכתיים הפזורים לאורך פרקי ההלכה השונים ומבליט אותם. עולם 
ההלכה מתבסס על מושגים וכללים המהווים את עמוד השדרה של הפסיקה ההלכתית, ויש להכיר 

ולהבין אותם. לצדם, קיימים מושגים הלכתיים התלויים בתוכן הלכתי מסוים.

הישג 3: אוצר מילים ותחביר   

הישג זה כולל ידע בסיסי של התאמת שפת ההלכה לשפתו של התלמיד. הוא מתייחס להכרת לשון 
ההלכה; סגנון ותחביר.

הישג 4: מבנה

הישג זה מתייחס להבנת מבנה פרק ההלכה והסעיפים המרכיבים אותו, וכן להבנת סעיף ההלכה, 
כיחידה בפני עצמה.

הלומדים  את  להרגיל  חשוב  ההלכות,  והבנת  עצמאי  לימוד  לשם  אופייניות.  תבניות  יש  להלכות 

להכיר תבניות אלו. 

ישנם שלושה מרכיבים עיקריים במבנה ההלכה, וניתן לכנות אותם - מד"ט: מקרה, דין, טעם. חז"ל 
השתמשו במטבעות לשון אופייניים לציון מילות מד"ט.

הישג 5: בקיאות, הבנה ויישום הלכתי

הישג זה מתייחס לתכנים ההלכתיים אשר על התלמידים ללמוד לפי רשימת התכנים של תכנית 
הלימודים, תוך שימת דגש על פסקי האדמו"ר הזקן. בלימוד ההלכות יועצם העיקרון של 'הנהגה 
מוגדר  כזאת  בהנהגה  הנוהג  מצווה.  הידור   - הדין  בהנהגה שלפנים משורת  חסידית', המתבטאת 

בשולחן ערוך של אדמו"ר הזקן, 'בעל נפש'.

בנוסף, הישג זה כולל את ההבנה והכישורים שנרכשו בהישגים הקודמים, כדי להבין את ההלכה 
בחיים  גם  ההלכה  את  וליישם  שלה,  השונות  ובנסיבות  במחלוקות  במורכבותה,  להבחין  לעומק, 
המעשיים של כל תלמיד ותלמיד. כחלק מהישג זה, יש לעודד את הלומדים להשתמש בידע הנרכש 

ולהפנות שאלות גם לפוסק ההלכתי שנמצא בבית הספר, בשכונה ובקהילה.

אופנים לניתוח מקרים ודינים בהלכה:

סעיפים המתארים את גדרי ההלכה השונים הם על פי רוב: עיקר ההלכה, זמן ההלכה, מקום ההלכה, 
אופן ביצוע ההלכה, מידות ושיעורים בהלכה, ומיהם החייבים בהלכה (על פי רוב הם עונים על אחת 
חיוב  חל  ואיפה  מתי  ההלכה,  את  לקיים  עליו  איך  עושה,  הוא  מה  מקיים,  מי  השאלות:  מחמש 

ההלכה?)

סעיפים המציגים כלל הלכתי שיש בו מנעד - בצד האחד מובאים ה'מהדרין' בקיום ההלכה, ומן  
הצד השני מתואר אופן קיום ההלכה 'בדיעבד' (לאחר מעשה), או 'בשעת הדחק'. כמו כן מתואר 

הדין באופן שבו לא יצא ידי חובת ההלכה, או באופן חריג היוצא מן הכלל ההלכתי.

ולאחריו  כללי  מקרה  מופיע  כלל  (בדרך  הלכתי  בביצוע  שונים  ותנאים  מצבים  המציגים  סעיפים 
מצבים שונים בביצוע 'אם')

בהלכות רבות, ישנם תנאים ונסיבות המשפיעים על פסיקת ההלכה. לדוגמה,  אם נחש כרוך על 
עקבו של המתפלל, הדין תלוי עד כמה הנחש מסוכן. 

מן המובחר', דרך  מ'מצווה  קיום ההלכה. החל  ישנו מדרג הלכתי הקובע את טיב  רבות,  בהלכות 
'לכתחילה', 'בדיעבד', וכלה 'שעת הדחק'. 

לכל הלכה יש טעם והעמקה, אך לא תמיד הטעם מפורש בספר ההלכה.

יישום תוכן ההלכה בחיים, הלכה  לימוד ההלכה איננו מסתכם בתיאוריה בלבד, אלא עיקרו הוא 
למעשה, לפי הכללים והעקרונות שנלמדו בפרק ההלכה. 

הישג 6: ערכים ורלוונטיות

במסגרת הישג  זה התלמידים ילמדו לזהות את הערך המרכזי העומד בבסיס פרק ההלכה ויתבוננו 
במשמעותו של ערך זה בחייהם.

טעמי ההלכות

ערכים חסידיים שאפשר להפיק מההלכה 

3. כלים להוראה מיטבית בהלכה ההלכה – ערכה 'מטיילים בשבילי ההלכה'

א.   מטיילים בשבילי ההלכה – ערכה לתלמיד

מטרות הערכה

> לארגן את נושאי ההלכה סביב צירי תוכן ומבנה מרכזיים

> ליצור מעורבות פעילה של התלמיד בלמידה

> ליישם את ההלכה במסגרת חוץ כיתתית

> לקשר בין אירוע נתון לעקרונות הלכתיים הקשורים אליו

> להתבונן בערך רלוונטי הקשור לעולמם האישי של התלמידים

מה בערכה?

שש חותמות המתייחסות לצירים מארגנים בהלכה: 

מקור: [אודות האתר]

גדרי ההלכה: 

זמן [שעות הביקור]

מי [המבקרים באתר]

איך [כללי ההתנהגות]

יישום ההלכה: 

להתבונן [תמונה]

ערך: [מזכרת]

מחברות מכוונות 

׳מטיילים בשבילי ההלכה'- במעגל השנה 

ו'מטיילים בשבילי ההלכה' – בין אדם למקום / בין אדם לחברו. 

המסגרת החווייתית של הערכה לתלמיד היא טיול. כל הלכה היא 'אתר' ויש להכין במהלך הלימוד 
'דף עזר למטייל'. 

חותמת  לדוגמה,  להלכה.  הקשור  ה'טיול'  במסלול  הפרט  את  התלמידים  מחתימים  פעם  בכל 
המתייחסת לזמנים (מתי?) שבהם יש לבקר באתר וכדומה. 

ראו מצגת לפירוט והדגמה וכן ערכה מס' 1 למורה להבהרה והרחבה. 

ב. מטיילים בשבילי ההלכה – ערכות למורה

מטרת הערכות למורה:

> להוביל שיח פדגוגי שיתופי סביב סוגיות דידקטיות וערכיות בהוראת ההלכה

> לתת למורים כלים יישומיים להוראה מיטבית של ההלכה

> להוביל את המורים לחשיבה עצמאית והעצמה אישית

המורה בונה את השיעור סביב מוקדי למידה הקשורים להישגים בהוראת ההלכה. 

המדריך למורה לכלים בהוראה מיטבית בהלכה מובנה באופן אינטראקטיבי.  המדריך למורה בנוי 
ערכות  לאור  יצאו  הקרוב  ובעתיד  ערכות   5 קיימות  אחר.  בתחום  מתמקדת  ערכה  כל  מערכות. 

נוספות.

מה כוללת כל ערכה? 

בכל ערכה יש מארז כרטיסיות החושפות את המורים לעקרונות דידקטיים ולאסטרטגיות להוראה 
מיטבית בהלכה. כל ערכה מתמקדת בנושא דידקטי אחר:

ערכה מס' 1 טיול והלכה – מה הקשר?

- האתגרים בלימוד ההלכה

- ההישגים בהוראת ההלכה

- המסגרת החווייתית של הוראת ההלכה בתכנית 'מטיילים בשבילי ההלכה'

ערכה מס׳ 2 - צופים למרחוק - זום אאוט

- שיקולי דעת בבניית תכנית עבודה שנתית

- תכנון נושאים ספיראליים בהלכה

ערכה מס׳ 3 - זום אין – מתכננים יחידת הוראה

- מוקדי הלמידה בהוראת ההלכה

- תכנון יחידת הוראה בהתאם למוקדי ההוראה 

ערכה מס׳ 4 - ממוקדים ערכים – מתכננים שיעור במוקד ערכים

- הקניית ערכים והפנמת ערכים

- אסטרטגיות לבחירת ערך ועיבודו

- אסטרטגיות להפנמת ערך בשיעורי הלכה

ערכה מס׳ 5 - מיישמים את ההלכה

- חינוך להפנמה מול חינוך לציות

- חינוך ליישום ההלכה בכיתה ומחוצה לה

- אסטרטגיות ללימוד יישום ההלכה בהתאם לעקרונות הלמידה המשמעותית.

מה מכיל כל כרטיס?

כל כרטיס מכיל גרעין סיפורי, הדגמה, דילמה, מקור מידע ועוד, ולאחריו מובאים תרגיל או שאלות 
לדיון. בעזרת הכרטיסים מקבלים המורים כלים ללימוד הלכה תוך המחשה והפנמה של העקרונות 
המנחים. המורים מוזמנים להביע את דעתם על האסטרטגיות ולהציע דרכים חלופיות הנתמכות על 
אמרות  בדמות  לדרך  וצידה  הערכה  נושאי  את  המסכם  כרטיס  יש  בסיום  שנלמדו.  העקרונות 

הקשורות לנושא.

כיצד נשתמש בערכות?

כל צוות או זוג מורים קורא ביחד את הכרטיסים ודן בהם לפי ההנחיות. לעתים מובילים הכרטיסים 
לתרגיל קצר שמטרתו לבטא את הצד היישומי של העיקרון הנלמד. כל מורה מחזיק את כל הערכה 
בידיו ובכל פעם מורה אחר קורא ומנחה את הדיון או המשימה הקשורה לכרטיס שבידו. לחלופין, 
ביצוע  את  וינחה  הדיון  את  שיוביל  וכדומה,  המקצוע  רכז   - המורים  לקבוצת  מוביל  למנות  ניתן 

המשימות לאחר שאחד המורים קרא את תוכן הכרטיס. 

חמש ערכות למורה 'מטיילים בשבילי ההלכה' - בקובץ נפרד

עזרים נוספים ללימוד חווייתי:

שיר פתיחה לשיעורי הלכה; קיר פעיל / אלמנטים ליצירת קיר פעיל בהלכה.

הערה: את הערכות ניתן להזמין במארזים ברשת אוהלי יוסף יצחק לפרטים ועלויות 

לכניסה לערכות המדריך למורה בפורמט אינטרנטי ולחומרי עזר נוספים לחצו כאן.
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יוצא לאור על ידי רשת 'אוהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק

אגף תכניות לימודים וספרי לימוד

יו"ר: הרב יוסף יצחק הכהן אהרונוב

מנהל כללי: הרב אליהו קריצ'בסקי

מנהלת האגף לתכניות לימודים: חנה פלדמן

כתיבה ועריכה כללית ודידקטית: אורה קפלון

ייעוץ דידקטי: חנה פלדמן

עריכת לשון והגהה: הדס אחיטוב

עיצוב: חני מרזל 

זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים והזכות המוסרית של היוצרים בספר זה, מוגנות. אין 
לשכפל, להעתיק, לסכם, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך 
כן, אין לעשות שימוש  זה. כמו  או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר, כל חלק מספר 
מסחרי כל שהוא בספר זה, בכולו או בחלקים ממנו, אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב 

מעמותת חינוך חב"ד שעל יד רשת אוהלי יוסף יצחק באה"ק.

נדפס בישראל ה'תשע"ו - מהדורה שנייה

© כל הזכויות שמורות לעמותת חינוך חב"ד שעל יד רשת אוהלי יוסף יצחק באה"ק,
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9 הוראת הלכה  - היבטים דידקטיים        

המטרות בהוראת ההלכה

ההישגים הנדרשים בהוראת הלכה

כלים להוראה מיטבית בהלכה ההלכה – ערכה 'מטיילים בשבילי ההלכה'
 

פתיחה
לימוד ההלכה הוא אבן היסוד בבניית אישיותו של הילד החסידי. ההלכה באה מהמילה 'הליכה' והיא 
יהיו בקיאים בהלכות,  מלווה אותנו בכל תחומי החיים. המטרות בחינוך החסידי הן שהתלמידים 
ידעו להתמצא בספרי ההלכה ויגלו מוטיבציה ורצון לקיים את ההלכה בהידור מתוך יראת שמים 

אמיתית ואהבת ה'.

בהלכות תלמוד תורה (פרק ד הלכה יח) מביא אדמ"ור הזקן שני עקרונות בלימוד:

בירור ההלכה לעומקה – נאמר: 'ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם' (דברים לא, יט) – '... שיבינו 
עומק ההלכה בטעמה היטב'. 

חיבור רגשי לתלמיד – נאמר: 'ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם' (שמות כא, א) – '... ולא נאמר 
אשר תלמדם, צריך אתה לשום לפניהם טעם המיישב תלמודם (רש"י שם) ומשימו בלבם'.

זה  ולהתאים את חומר הלימוד לתלמידים. ספר  לימוד ההלכה  הרבי קורא באגרותיו להגביר את 
מתבסס על קריאתו זו של הרבי, כפי שכתב למשל באיגרת מתאריך ו' בכסלו תשט"ו: 

 

"... בודאי צריך הי' להתבונן בהאפשריות לסדר, אשר בכל הכתות של התלמידים (ויש מקום לומר 
אפי' של התלמידות) ילמדו דינים והלכות הצריכות בחיי היום יומים.

כיון שסוכ"ס זהו כל האדם, ולא המדרש עיקר אלא המעשה. ומובן שכוונתי בזה לא רק לקזבלנקה 
אלא לכל המוסדות (אי איישר חילי, הייתי מנהיג זה בכל מוסדות חינוך בני ובנות ישראל אשר בכל 

העולם). ומהנכון שיתדברו בזה כולם יחד וינהיגו זה בבתי ספר דאהלי"י אשר במרוקו.

לדאבון אין עוד עדיין חוברת דינים מיוחדים כמו אלו. אבל יש לבחור סימנים מסוימים בהקיצור 
שו"ע, ובסימנים אלו גופא יש סעיפים שאפשר לדלגם. וכדי לחזק לימוד הנ"ל כדאי לערוך בחינות 

במיוחד בדינים הצריכים, ואל בינתם אשען". 

תפיסה צרה של מקצוע ההלכה, עלולה להפוך את הוראת ההלכה לטכנית ויבשה.  כיום, האתגר 
העומד לפני מורה ההלכה גדול יותר, כי במוסדות חב"ד לומדים גם תלמידים שאורח חייהם אינו 
מידת  לכך מתבטאת  ובהתאם  רלוונטי  אינו  הלימוד. מבחינתם, החומר  חומר  לחלוטין את  תואם 

ההפנמה.

היעד של רשת בתי ספר חב"ד הוא לפתח מצוינות ובקיאות בהלכה. הרשת רואה בתלמידים 'נרות 
להאיר' בקיום ההלכה  היומיומית ובחיבור רגשי אליה. 

ראו  ההלכה,  ולימוד  ההלכות  הנגשת  חשיבות  את  המבטאות  הרבי,  של  נוספות  ואיגרות  הרחבה 
במבוא לספר 'הלכות והליכות'. 

מבוא
1. קהל היעד של הספר  'הלכות והליכות'

הספר 'הלכות והליכות' מיועד לתלמידים מכיתה ד ומעלה, וכן לקהל הרחב המעוניין בספר הלכה 
המוגש בשפה בהירה וידידותית. זאת מתוך תפיסה כוללת שלפיה לימוד ההלכה מופנה לתלמידים 

ולהוריהם.

2. התאמת הספר לתכנית הלימודים 

כיתה המופיעה  כל  ופרקים. בתכנית הלימודים של  לנושאים  מובנה כספר הלכה המחולק  הספר 
באתר הרשת ומותאמת גם לתכנית של משרד החינוך - מפורטים הפרקים והסעיפים הנלמדים בכל 
כיתה. הספר כולל גם פרקים או סעיפים שאינם מופיעים בתכנית הלימודים השנתית, מתוך ראייתו 
העשרה  נושאי  ללמד  מוזמנים  המורים  הספר.  בית  למסגרת  מחוץ  גם  ההלכה  של  בסיסי  כמסד 
בשל  בנוסף,  ועוד.  בהלכה  שיא  ימי  ולתלמידים,  להורים  לימוד  ערבי  כמו  שונות,  במסגרות 
ההטרוגניות של בתי הספר ברשת, בנויה תכנית הלימודים השנתית בשני מעגלים: המעגל הבסיסי 
תורנית  התלמידים  אוכלוסיית  ספר שבהם  לבתי  המוצע  העשרה  ומעגל  הספר,  בתי  לכל  המוצע 

יותר. נושאי העשרה בתכנית הלימודים מסומנים ב#.

3. מטרות הספר 'הלכות והליכות' 

> להגיש את ההלכות השכיחות בצורה בהירה.

> לבאר את מנהגי חב"ד ומנהגי קהילות אשכנז וספרד

> להקנות לתלמידים כלים ללימוד עצמי בהלכה.

שילוב המטרות במבנה הספר

>  הגשת ההלכות בצורה בהירה 
הספר 'הלכות והליכות' מתבסס על 'קיצור שולחן ערוך' של הרב גאנצפריד שנדפס בהונגריה בשנת 
תרכ"ד (1864). מטרתו הייתה הנגשת ההלכות להמון העם, כפי שכתב בספרו: "לתועלת המון עם ה' 
אחינו בני ישראל היראים את ה' ובמצוותיו חפצים [...] אשר קצרה דעתם ללמוד ולהבין דברי הש"ע 
ומפרשיו. יגעתי בעזרת ה' ית"ש וקבצתי [... את הדינים הנצרכים ומוכרחים לכל איש ישראלי לדעת 
אותם. וכתבתי אותם בלשון קל למען ירוץ כל הקורא בו. וידע את המעשה אשר יעשה האדם וחי 

בהם"]. 

נדמה כי בימינו נדרש מחדש הצורך לפשט את ההלכות 'למען ירוץ בהן הקורא' וכדי להשיג את 
מטרותיו של מחבר 'קיצור שולחן ערוך', נדרשנו גם אנו להרחיב ולערוך את ההלכות בצורה בהירה, 

התואמת את גיל הקוראים והתקופה, תוך היצמדות למקור ב'קיצור שולחן ערוך'.

 

לצד כל פרק בספר מצוין הסימן המקביל לו ב'קיצור שולחן ערוך'. כמו כן, בסוף כל סעיף מובא 
בסוגרים הסעיף המקביל לו ב'קיצור שולחן ערוך'. הלומד מ'קיצור שולחן ערוך' יוכל להיעזר בקלות 

בספר 'הלכות והליכות'.

הנגשת ההלכות מתבטאת בארבעה תחומים:

א. הנגשת התוכן

בספר 'קיצור שולחן ערוך' מובאות הלכות רבות המתבססות על מושגים הלכתיים שאינם מוגדרים, 
מתוך הנחה שהם מוכרים לקוראים. הספר 'הלכות והליכות' מגדיר ומסביר גם את מושגי הבסיס. 
בנוסף, ב'קיצור שולחן ערוך' מובאות הלכות שאינן רלוונטיות לחיי התלמיד ולמי שנכנס בצעדיו 
הראשונים לעולם ההלכה. כך לדוגמה, מוזכרים בו שמות מאכלים שאינם מוכרים בימינו ולחלופין, 
מאכלים רבים המוכרים בימינו חסרים. ההלכות המובאות ב'קיצור שולחן ערוך' מנוסחות בתמצות 

לא  המחבר  בחר  שאותם  נושאים  קיימים  כן,  כמו  ההקשר.  את  להבין  ללומד  קשה  ולעתים  רב, 
להכניס לספר כמו הלכות תרומות ומעשרות, אולי משום שהספר נכתב עבור תושבי חו"ל. מסיבה 

זו הספר מתייחס לשמחת תורה ושמיני עצרת הנחגגים בחו"ל יומיים. 

לעומת זאת, הספר 'הלכות והליכות' מתמקד רק בפרקים הרלוונטיים ואף בהלכות הרלוונטיות, תוך 
דילוג על פרקים והלכות שאינם קשורים לעולם התלמידים. יחד עם זאת קיימת הרחבה של נושאים 
שלא הובאו ב'קיצור שולחן ערוך'. הערות השוליים מפנות את התלמיד המתקדם למראי מקומות 
והרחבות. המושגים המרכזיים מוגדרים ומוסברים במילים פשוטות ובסוף כל פרק מובאים מנהגים 

נוספים הנהוגים בימינו, מעבר להלכות הרגילות,  במדור הנקרא 'הליכות ומנהגים'. 

לדוגמה, בהלכות שבת מובאת הקדמה המבארת את מהות מלאכות השבת; בהלכות תפילה מוגדר 
המושג 'ברכה'; בהלכות הכשרת כלים מובאות דוגמאות מעשיות להכשרת כלים בימינו, ועוד.

ב. הנגשת המבנה

מבנה הספר מבנה הספר 'קיצור שולחן ערוך' מתקדם בסדר כרונולוגי, מהשכמת הבוקר, התפילה, 
 - השנה  מעגל  לפי  כך  ואחר  וערבית,  מנחה  ומתן,  משא  ברכות,  דרך  והסעודה,  הכשרות  מידות 
השבת וימים טובים. בהמשך מובאות הלכות שונות מיורה דעה, דיני ממונות נוספים, ולבסוף מעגל 
חיי האדם – דיני אבלות. בבואנו לבנות את הספר 'הלכות והליכות' עמדנו על הקושי בהתמצאות 
במבנה זה לדוגמה: הלכות מנחה וערבית חסרות בתחום תפילה; הלכות כיבוד אב ואם מופיעות 

לאחר הלכות החגים; ועוד. 

 – לחברו  אדם  ובין  למקום  אדם  בין  השנה,  מעגל  צירים:  שלושה  לאורך  הספר  את  בנינו  כן  על 
ובתוכם ההלכות לפי נושאים.

העוסקים  שסעיפים  לכך  גורמת  כרונולוגי,  לסדר  ערוך'  שולחן  'קיצור  של  הנטייה  הפרק  מבנה 
בנושא אחד מובאים במקומות שונים בפרק. בבניית הספר 'הלכות והליכות' מובאים תתי נושאים 

שתחתם כתובים הסעיפים של כל נושא.

'הלכות  בספר  נושאים.  מכמה  המורכבים  ארוכים  סעיפים  ישנם  ערוך'  שולחן  ב'קיצור  הסעיף 
והליכות' הסעיפים מתמקדים בנושא אחד.

ג. הנגשה סגנונית 

ועתירה  דורנו,  בני  התלמידים  בפי  שגורה  שאינה  חכמים  בלשון  כתוב  ערוך'  שולחן  'קיצור   
במושגים, במילים או בתבניות לשון קשות ובמשפטים ארוכים. לנגד עיני הכותבים בספר 'הלכות 
אך  הלכתיים,  ולמושגים  הלכתי  כתיבה  לסגנון  התלמידים  את  להרגיל  המטרה  עמדה  והליכות' 
לשמור על בהירות והסברים לפי הצורך. לכן הסגנון השתמר ובמקרי הצורך נוספו פירושי מילים 
בסוגריים. המושגים מובלטים בצבע כדי להרגיל את התלמידים להבחין במושגים הנכללים בכל 
מבין שכל הלכה  הוא  הלכה.  בכל ספר  הלכה  נכונה של  לקריאה  כלים  כך התלמיד מקבל  הלכה. 

כוללת מושגים והדרך להבינה עוברת דרך המושגים. 

ד. הנגשה עיצובית

ב'קיצור שולחן ערוך' יש מהדורות מנוקדות ויש שאינן מנוקדות, והוא מעוצב כספר קודש רגיל 
ללא כותרות משנה או איורים המושכים את הלב. 

הספר 'הלכות והליכות' מנוקד, מעוצב בגופן נעים ומאיר עיניים, הכותרות מובלטות, ומלוות איור 
ולאורך הספר יש ציורים ואיורים הממחישים את ההלכה. כדי להקל על הקורא, מובאים לצד הסעיף 
המרכזי המשוכתב מ'קיצור שולחן ערוך', הערות, מנהגים וכדומה, על רקע שונה המבדילים אותם 

מהטקסט המרכזי.

 

> היכרות עם מנהגי עדות
מעדות  חווים התלמידים  רבים  ספר  בבתי  יהודי אשכנז.  עבור  נכתב  ערוך'  'קיצור שולחן  הספר 

בנוסף  בהלכה.  זלזול  ליצור  העלול  דבר  בביתם,  לנהוג  בכיתה  הנלמד  בין  התאמה  חוסר  המזרח 
קיימים 'קיצורי שולחן ערוך' המביאים את פסקי אדמו"ר הזקן אך בקיצור ולא תמיד קל להבין את 

המשמעות וההקשר.

הרבי עודד ללמד את הספרדים מנהגי ספרד. בספר 'הלכות והליכות' הובאו מנהגי ספרד ומנהגי 
קהילות שונות באופן בהיר, לצד מנהגי חב"ד ופסקי אדמו"ר הזקן בצורה בהירה וברורה.

> הקניית כלים ללימוד עצמי של ההלכות 
הספר 'קיצור שולחן ערוך' קשה ללמידה עצמית, בפרט בגילאים הצעירים. עד כה, המורה היה קורא 
סעיף ומסביר אותו, ונותן משימות חזרה. הספר 'הלכות והליכות' מאפשר, בזכות המבנה, הסגנון 
התלמיד  יוכל  זה,  מספר  לימוד  שנות  כמה  שלאחר  כך  בהלכה.  עצמאי  לומד  לפתח  והעיצוב, 

להתמודד עם ספרי הלכה מסוגים שונים.

נוספות ראו בפרק העוסק  והצעות דידקטיות  יעילה בספר. הרחבה  להלן כמה עקרונות ללמידה 
ב'כלים להוראה מיטבית של ההלכה', על פי הספר 'הלכות והליכות'. עמוד 10. 

מושגים בהלכה במהלך הפרקים נצבעו המושגים ההלכתיים בשני צבעים.

מושגים אלה  גרמה".  "מצות עשה שהזמן  כמו  כלליים בהלכה,  מושגים  – אלה הם  בסיס'  'מושגי 
צבועים בצבע כחול.

מושגים אחרים הם  'מושגי תוכן' – הקשורים לתוכן מסוים ולא לנושאים אחרים.

לדוגמה: "ארבעה מינים". מושגים אלה צבועים בצבע אדום.

נבחר מושגים בכל נושא לכל שכבת גיל (בהתאם לתכנית הלימודים), וניצור כרטיסיות מושגים 
נשנן את  ובאמצעותם  נשחק בהם  רבים  כל תלמיד כרטיסים  יאגור  לתלמידים כשבמהלך השנה 

המושגים בהלכה.

הערה: כהשלמה לספר 'הלכות והליכות', יצא לאור מילון מושגים: ''אלפון המושגים שלי' שמגדיר מושגי בסיס, לפי 
סדר האלפבית ולפי קטגוריות.

- נברר את המדרג בביצוע ההלכתי של ההלכה לפי המושגים הכחולים (מושגי הבסיס) ונבדוק בכל 
הלכה כיצד מקיימים אותה 'לכתחילה' ומה רמת המינימום 'בדיעבד' לקיומה. באמצעות מושגים אלו 
יהודי   – נפש'  'בעל  התנהגות של  לעצמם  לאמץ  ויוכלו  ההלכות  בלימוד  רגישות  יגלו התלמידים 

שבוחר לקיים את ההלכה בצורה מיטבית, כהגדרתו של אדמו"ר הזקן. 

- נארגן ההלכה לפי המושגים. 

- נבקש מהתלמידים שיזהו מהם המושגים המרכזיים בכל פרק, לפי מידת שכיחותם וליצור מיפוי 
הנושאים של הפרק.

תתי נושאים ניתן למפות את פרק ההלכה לפי תתי-נושאים ולחלופין, לאתר הלכה מסוימת בפרק 
לפי נושאי המשנה. 

4. מילון המושגים 'אלפון המושגים שלי'
קהל היעד: תלמידים מכיתה ד ומעלה, כולל תלמידי תיכון ומורים.

מטרות האלפון: 

> להגדיר מושגי בסיס בהלכה.

> לזהות כל מושג בסיס כפרט בקטגוריה שאליה הוא קשור.

לניתוח  בסיסית  מיומנות  ולרכוש  ההלכתית  השפה  את  לעצמם  לסגל  לתלמידים  לסייע    <
מקרים ולניסוח שאלה מושכלת לרב. 

לפירוט והסבר הקטגוריות והוראות לשימוש מושכל באלפון, ראו במבוא לאלפון. 

היבטים דידקטיים בשימוש באלפון

- נרגיל את התלמידים לבדוק את משמעות המושג הכחול שבו הם נתקלים בספר 'הליכות 
והליכות', תוך פיתוח מיומנות של דפדוף באלפון המושגים. להנחיות לשימוש באלפון עיינו 

במבוא לאלפון.

- ניצור רשימת מושגי בסיס המתאימה לכל כיתה. לא כל מושג בסיס נגדיר.

- נתווך בין ההגדרה באלפון לבין גיל הלומדים. בהגדרות רבות באלפון קיימות דוגמאות. נציע 
את  ד'  בכיתה  ידיים  נטילת  בהלכות  הגדרנו  אם  לדוגמה,  שלמדנו.  מההלכות  אחרת  דוגמה 

הנושא 'שעת דחק', נגדיר מושג זה במחברת ונביא דוגמה מהלכות נטילת ידיים בשעת דחק.

- נקשר בין המושג לקטגוריה המתאימה לו ונגלה מושגים נוספים בקטגוריה זו. מיומנות זו 
תתבצע בהדרגה. בכיתה ד יתוודעו התלמידים למספר מצומצם של קטגוריות. ובכיתות גבוהות 

יותר יתקדמו בהדרגה לקטגוריות נוספות. 

ד  'נסיבות בקיום ההלכה'. התלמידים בכיתה  'שעת הדחק' קשור לקטגוריה של  לדוגמה, המושג 
ילמדו את משמעות המושג אך לא יקשרו אותו לקטגוריה שלו כיוון שהקטגוריה 'נסיבות בקיום 
'שיעורים  היא  'ארבע אמות', שהקטגוריה שלו  זה. אולם את המושג  לגיל  ההלכה' מופשטת מדי 

ומידות בהלכה', אפשר ללמד בכיתה ד, כיוון שהיא מוחשית ותואמת גיל.

הוראת הלכה - היבטים דידקטיים
1. המטרות בהוראת ההלכה 

מטרות בתחום ההכרה: 

> לגלות בקיאות בתכנים של הלכות יסוד

> לשלוט במיומנויות בסיסיות בהבנת ההלכה ויסודותיה

מטרות  בתחום הרגש:

א. ליצור מחויבות לקיום ההלכה; ליצור יחס של הערכה וחיבור רגשי בין התלמיד ומשפחתו להלכה 
ולקיומה: 

> להביא לתפיסת ההלכה כביטוי מעשי לתורה שבעל פה ולהבין כי  התורה שבעל פה - כמו 
התורה שבכתב - ניתנה מאת הבורא. 

> לעמוד על  ערך  ההלכה כיסוד מרכזי לאורח החיים, המתבטא בכל פרט מחיי היום יום.

> להתבונן בערכים העולים מההלכה ויישומם בחיי היום יום.

> ליצור רגש ורצון לקיים את ההלכה באופן של הידור מצווה ובחיות חסידית.

ב. לראות את  ההלכה כמתפתחת במסגרת כללי המסורת היהודית:

> להכיר את המוסמכים לפיתוח ההלכה ואת עקרונות הפיתוח (ברמת העשרה).

> לקבל  את  סמכות חז"ל ופוסקי ההלכה.

מטרות אלה הן המעטפת של מסמך ההישגים בהלכה שהוציא משרד החינוך. להלן התמצית של 
מסמך זה: 

2. ההישגים הנדרשים בהוראת הלכה

ההישגים הנדרשים בהלכה הם המצפן המכוון את הלמידה. הם מפרטים מה התלמיד אמור לדעת 
ולבצע במסגרת מקצוע זה במהלך שנות הלימודים. יש לתת להישגים אלה ביטוי בכל תכנון שנתי 
בית ספרי ובכל שכבות הגיל. המורה המלמד הלכה יראה לנגד עיניו את ששת ההישגים, ויחליט מהו 

ההישג המרכזי שאותו הוא מקנה בכל שיעור ומה מקומם של שאר ההישגים הנלווים אליו.   

הישג 1: יסודות התורה שבעל פה

הישג זה כולל ידע בסיסי על מהותה ומאפייניה של התורה שבעל פה, מסירתה מדור לדור ויכולת 
התמצאות בספרי ההלכה. המסגרת להקניית היסודות לתורה שבעל פה תהיה בחלקה באופן נפרד 

כהקדמה, ובעיקר בהקשר של לימוד ההלכה.   

הישג 2: מושגי בסיס ההלכה ומושגי תוכן

הישג זה מתייחס למושגים ההלכתיים הפזורים לאורך פרקי ההלכה השונים ומבליט אותם. עולם 
ההלכה מתבסס על מושגים וכללים המהווים את עמוד השדרה של הפסיקה ההלכתית, ויש להכיר 

ולהבין אותם. לצדם, קיימים מושגים הלכתיים התלויים בתוכן הלכתי מסוים.

הישג 3: אוצר מילים ותחביר   

הישג זה כולל ידע בסיסי של התאמת שפת ההלכה לשפתו של התלמיד. הוא מתייחס להכרת לשון 
ההלכה; סגנון ותחביר.

הישג 4: מבנה

הישג זה מתייחס להבנת מבנה פרק ההלכה והסעיפים המרכיבים אותו, וכן להבנת סעיף ההלכה, 
כיחידה בפני עצמה.

הלומדים  את  להרגיל  חשוב  ההלכות,  והבנת  עצמאי  לימוד  לשם  אופייניות.  תבניות  יש  להלכות 

להכיר תבניות אלו. 

ישנם שלושה מרכיבים עיקריים במבנה ההלכה, וניתן לכנות אותם - מד"ט: מקרה, דין, טעם. חז"ל 
השתמשו במטבעות לשון אופייניים לציון מילות מד"ט.

הישג 5: בקיאות, הבנה ויישום הלכתי

הישג זה מתייחס לתכנים ההלכתיים אשר על התלמידים ללמוד לפי רשימת התכנים של תכנית 
הלימודים, תוך שימת דגש על פסקי האדמו"ר הזקן. בלימוד ההלכות יועצם העיקרון של 'הנהגה 
מוגדר  כזאת  בהנהגה  הנוהג  מצווה.  הידור   - הדין  בהנהגה שלפנים משורת  חסידית', המתבטאת 

בשולחן ערוך של אדמו"ר הזקן, 'בעל נפש'.

בנוסף, הישג זה כולל את ההבנה והכישורים שנרכשו בהישגים הקודמים, כדי להבין את ההלכה 
בחיים  גם  ההלכה  את  וליישם  שלה,  השונות  ובנסיבות  במחלוקות  במורכבותה,  להבחין  לעומק, 
המעשיים של כל תלמיד ותלמיד. כחלק מהישג זה, יש לעודד את הלומדים להשתמש בידע הנרכש 

ולהפנות שאלות גם לפוסק ההלכתי שנמצא בבית הספר, בשכונה ובקהילה.

אופנים לניתוח מקרים ודינים בהלכה:

סעיפים המתארים את גדרי ההלכה השונים הם על פי רוב: עיקר ההלכה, זמן ההלכה, מקום ההלכה, 
אופן ביצוע ההלכה, מידות ושיעורים בהלכה, ומיהם החייבים בהלכה (על פי רוב הם עונים על אחת 
חיוב  חל  ואיפה  מתי  ההלכה,  את  לקיים  עליו  איך  עושה,  הוא  מה  מקיים,  מי  השאלות:  מחמש 

ההלכה?)

סעיפים המציגים כלל הלכתי שיש בו מנעד - בצד האחד מובאים ה'מהדרין' בקיום ההלכה, ומן  
הצד השני מתואר אופן קיום ההלכה 'בדיעבד' (לאחר מעשה), או 'בשעת הדחק'. כמו כן מתואר 

הדין באופן שבו לא יצא ידי חובת ההלכה, או באופן חריג היוצא מן הכלל ההלכתי.

ולאחריו  כללי  מקרה  מופיע  כלל  (בדרך  הלכתי  בביצוע  שונים  ותנאים  מצבים  המציגים  סעיפים 
מצבים שונים בביצוע 'אם')

בהלכות רבות, ישנם תנאים ונסיבות המשפיעים על פסיקת ההלכה. לדוגמה,  אם נחש כרוך על 
עקבו של המתפלל, הדין תלוי עד כמה הנחש מסוכן. 

מן המובחר', דרך  מ'מצווה  קיום ההלכה. החל  ישנו מדרג הלכתי הקובע את טיב  רבות,  בהלכות 
'לכתחילה', 'בדיעבד', וכלה 'שעת הדחק'. 

לכל הלכה יש טעם והעמקה, אך לא תמיד הטעם מפורש בספר ההלכה.

יישום תוכן ההלכה בחיים, הלכה  לימוד ההלכה איננו מסתכם בתיאוריה בלבד, אלא עיקרו הוא 
למעשה, לפי הכללים והעקרונות שנלמדו בפרק ההלכה. 

הישג 6: ערכים ורלוונטיות

במסגרת הישג  זה התלמידים ילמדו לזהות את הערך המרכזי העומד בבסיס פרק ההלכה ויתבוננו 
במשמעותו של ערך זה בחייהם.

טעמי ההלכות

ערכים חסידיים שאפשר להפיק מההלכה 

3. כלים להוראה מיטבית בהלכה ההלכה – ערכה 'מטיילים בשבילי ההלכה'

א.   מטיילים בשבילי ההלכה – ערכה לתלמיד

מטרות הערכה

> לארגן את נושאי ההלכה סביב צירי תוכן ומבנה מרכזיים

> ליצור מעורבות פעילה של התלמיד בלמידה

> ליישם את ההלכה במסגרת חוץ כיתתית

> לקשר בין אירוע נתון לעקרונות הלכתיים הקשורים אליו

> להתבונן בערך רלוונטי הקשור לעולמם האישי של התלמידים

מה בערכה?

שש חותמות המתייחסות לצירים מארגנים בהלכה: 

מקור: [אודות האתר]

גדרי ההלכה: 

זמן [שעות הביקור]

מי [המבקרים באתר]

איך [כללי ההתנהגות]

יישום ההלכה: 

להתבונן [תמונה]

ערך: [מזכרת]

מחברות מכוונות 

׳מטיילים בשבילי ההלכה'- במעגל השנה 

ו'מטיילים בשבילי ההלכה' – בין אדם למקום / בין אדם לחברו. 

המסגרת החווייתית של הערכה לתלמיד היא טיול. כל הלכה היא 'אתר' ויש להכין במהלך הלימוד 
'דף עזר למטייל'. 

חותמת  לדוגמה,  להלכה.  הקשור  ה'טיול'  במסלול  הפרט  את  התלמידים  מחתימים  פעם  בכל 
המתייחסת לזמנים (מתי?) שבהם יש לבקר באתר וכדומה. 

ראו מצגת לפירוט והדגמה וכן ערכה מס' 1 למורה להבהרה והרחבה. 

ב. מטיילים בשבילי ההלכה – ערכות למורה

מטרת הערכות למורה:

> להוביל שיח פדגוגי שיתופי סביב סוגיות דידקטיות וערכיות בהוראת ההלכה

> לתת למורים כלים יישומיים להוראה מיטבית של ההלכה

> להוביל את המורים לחשיבה עצמאית והעצמה אישית

המורה בונה את השיעור סביב מוקדי למידה הקשורים להישגים בהוראת ההלכה. 

המדריך למורה לכלים בהוראה מיטבית בהלכה מובנה באופן אינטראקטיבי.  המדריך למורה בנוי 
ערכות  לאור  יצאו  הקרוב  ובעתיד  ערכות   5 קיימות  אחר.  בתחום  מתמקדת  ערכה  כל  מערכות. 

נוספות.

מה כוללת כל ערכה? 

בכל ערכה יש מארז כרטיסיות החושפות את המורים לעקרונות דידקטיים ולאסטרטגיות להוראה 
מיטבית בהלכה. כל ערכה מתמקדת בנושא דידקטי אחר:

ערכה מס' 1 טיול והלכה – מה הקשר?

- האתגרים בלימוד ההלכה

- ההישגים בהוראת ההלכה

- המסגרת החווייתית של הוראת ההלכה בתכנית 'מטיילים בשבילי ההלכה'

ערכה מס׳ 2 - צופים למרחוק - זום אאוט

- שיקולי דעת בבניית תכנית עבודה שנתית

- תכנון נושאים ספיראליים בהלכה

ערכה מס׳ 3 - זום אין – מתכננים יחידת הוראה

- מוקדי הלמידה בהוראת ההלכה

- תכנון יחידת הוראה בהתאם למוקדי ההוראה 

ערכה מס׳ 4 - ממוקדים ערכים – מתכננים שיעור במוקד ערכים

- הקניית ערכים והפנמת ערכים

- אסטרטגיות לבחירת ערך ועיבודו

- אסטרטגיות להפנמת ערך בשיעורי הלכה

ערכה מס׳ 5 - מיישמים את ההלכה

- חינוך להפנמה מול חינוך לציות

- חינוך ליישום ההלכה בכיתה ומחוצה לה

- אסטרטגיות ללימוד יישום ההלכה בהתאם לעקרונות הלמידה המשמעותית.

מה מכיל כל כרטיס?

כל כרטיס מכיל גרעין סיפורי, הדגמה, דילמה, מקור מידע ועוד, ולאחריו מובאים תרגיל או שאלות 
לדיון. בעזרת הכרטיסים מקבלים המורים כלים ללימוד הלכה תוך המחשה והפנמה של העקרונות 
המנחים. המורים מוזמנים להביע את דעתם על האסטרטגיות ולהציע דרכים חלופיות הנתמכות על 
אמרות  בדמות  לדרך  וצידה  הערכה  נושאי  את  המסכם  כרטיס  יש  בסיום  שנלמדו.  העקרונות 

הקשורות לנושא.

כיצד נשתמש בערכות?

כל צוות או זוג מורים קורא ביחד את הכרטיסים ודן בהם לפי ההנחיות. לעתים מובילים הכרטיסים 
לתרגיל קצר שמטרתו לבטא את הצד היישומי של העיקרון הנלמד. כל מורה מחזיק את כל הערכה 
בידיו ובכל פעם מורה אחר קורא ומנחה את הדיון או המשימה הקשורה לכרטיס שבידו. לחלופין, 
ביצוע  את  וינחה  הדיון  את  שיוביל  וכדומה,  המקצוע  רכז   - המורים  לקבוצת  מוביל  למנות  ניתן 

המשימות לאחר שאחד המורים קרא את תוכן הכרטיס. 

חמש ערכות למורה 'מטיילים בשבילי ההלכה' - בקובץ נפרד

עזרים נוספים ללימוד חווייתי:

שיר פתיחה לשיעורי הלכה; קיר פעיל / אלמנטים ליצירת קיר פעיל בהלכה.

הערה: את הערכות ניתן להזמין במארזים ברשת אוהלי יוסף יצחק לפרטים ועלויות 

לכניסה לערכות המדריך למורה בפורמט אינטרנטי ולחומרי עזר נוספים לחצו כאן.
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ההישגים הנדרשים בהוראת הלכה

כלים להוראה מיטבית בהלכה ההלכה – ערכה 'מטיילים בשבילי ההלכה'
 

פתיחה
לימוד ההלכה הוא אבן היסוד בבניית אישיותו של הילד החסידי. ההלכה באה מהמילה 'הליכה' והיא 
יהיו בקיאים בהלכות,  מלווה אותנו בכל תחומי החיים. המטרות בחינוך החסידי הן שהתלמידים 
ידעו להתמצא בספרי ההלכה ויגלו מוטיבציה ורצון לקיים את ההלכה בהידור מתוך יראת שמים 

אמיתית ואהבת ה'.

בהלכות תלמוד תורה (פרק ד הלכה יח) מביא אדמ"ור הזקן שני עקרונות בלימוד:

בירור ההלכה לעומקה – נאמר: 'ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם' (דברים לא, יט) – '... שיבינו 
עומק ההלכה בטעמה היטב'. 

חיבור רגשי לתלמיד – נאמר: 'ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם' (שמות כא, א) – '... ולא נאמר 
אשר תלמדם, צריך אתה לשום לפניהם טעם המיישב תלמודם (רש"י שם) ומשימו בלבם'.

זה  ולהתאים את חומר הלימוד לתלמידים. ספר  לימוד ההלכה  הרבי קורא באגרותיו להגביר את 
מתבסס על קריאתו זו של הרבי, כפי שכתב למשל באיגרת מתאריך ו' בכסלו תשט"ו: 

 

"... בודאי צריך הי' להתבונן בהאפשריות לסדר, אשר בכל הכתות של התלמידים (ויש מקום לומר 
אפי' של התלמידות) ילמדו דינים והלכות הצריכות בחיי היום יומים.

כיון שסוכ"ס זהו כל האדם, ולא המדרש עיקר אלא המעשה. ומובן שכוונתי בזה לא רק לקזבלנקה 
אלא לכל המוסדות (אי איישר חילי, הייתי מנהיג זה בכל מוסדות חינוך בני ובנות ישראל אשר בכל 

העולם). ומהנכון שיתדברו בזה כולם יחד וינהיגו זה בבתי ספר דאהלי"י אשר במרוקו.

לדאבון אין עוד עדיין חוברת דינים מיוחדים כמו אלו. אבל יש לבחור סימנים מסוימים בהקיצור 
שו"ע, ובסימנים אלו גופא יש סעיפים שאפשר לדלגם. וכדי לחזק לימוד הנ"ל כדאי לערוך בחינות 

במיוחד בדינים הצריכים, ואל בינתם אשען". 

תפיסה צרה של מקצוע ההלכה, עלולה להפוך את הוראת ההלכה לטכנית ויבשה.  כיום, האתגר 
העומד לפני מורה ההלכה גדול יותר, כי במוסדות חב"ד לומדים גם תלמידים שאורח חייהם אינו 
מידת  לכך מתבטאת  ובהתאם  רלוונטי  אינו  הלימוד. מבחינתם, החומר  חומר  לחלוטין את  תואם 

ההפנמה.

היעד של רשת בתי ספר חב"ד הוא לפתח מצוינות ובקיאות בהלכה. הרשת רואה בתלמידים 'נרות 
להאיר' בקיום ההלכה  היומיומית ובחיבור רגשי אליה. 

ראו  ההלכה,  ולימוד  ההלכות  הנגשת  חשיבות  את  המבטאות  הרבי,  של  נוספות  ואיגרות  הרחבה 
במבוא לספר 'הלכות והליכות'. 

מבוא
1. קהל היעד של הספר  'הלכות והליכות'

הספר 'הלכות והליכות' מיועד לתלמידים מכיתה ד ומעלה, וכן לקהל הרחב המעוניין בספר הלכה 
המוגש בשפה בהירה וידידותית. זאת מתוך תפיסה כוללת שלפיה לימוד ההלכה מופנה לתלמידים 

ולהוריהם.

2. התאמת הספר לתכנית הלימודים 

כיתה המופיעה  כל  ופרקים. בתכנית הלימודים של  לנושאים  מובנה כספר הלכה המחולק  הספר 
באתר הרשת ומותאמת גם לתכנית של משרד החינוך - מפורטים הפרקים והסעיפים הנלמדים בכל 
כיתה. הספר כולל גם פרקים או סעיפים שאינם מופיעים בתכנית הלימודים השנתית, מתוך ראייתו 
העשרה  נושאי  ללמד  מוזמנים  המורים  הספר.  בית  למסגרת  מחוץ  גם  ההלכה  של  בסיסי  כמסד 
בשל  בנוסף,  ועוד.  בהלכה  שיא  ימי  ולתלמידים,  להורים  לימוד  ערבי  כמו  שונות,  במסגרות 
ההטרוגניות של בתי הספר ברשת, בנויה תכנית הלימודים השנתית בשני מעגלים: המעגל הבסיסי 
תורנית  התלמידים  אוכלוסיית  ספר שבהם  לבתי  המוצע  העשרה  ומעגל  הספר,  בתי  לכל  המוצע 

יותר. נושאי העשרה בתכנית הלימודים מסומנים ב#.

3. מטרות הספר 'הלכות והליכות' 

> להגיש את ההלכות השכיחות בצורה בהירה.

> לבאר את מנהגי חב"ד ומנהגי קהילות אשכנז וספרד

> להקנות לתלמידים כלים ללימוד עצמי בהלכה.

שילוב המטרות במבנה הספר

>  הגשת ההלכות בצורה בהירה 
הספר 'הלכות והליכות' מתבסס על 'קיצור שולחן ערוך' של הרב גאנצפריד שנדפס בהונגריה בשנת 
תרכ"ד (1864). מטרתו הייתה הנגשת ההלכות להמון העם, כפי שכתב בספרו: "לתועלת המון עם ה' 
אחינו בני ישראל היראים את ה' ובמצוותיו חפצים [...] אשר קצרה דעתם ללמוד ולהבין דברי הש"ע 
ומפרשיו. יגעתי בעזרת ה' ית"ש וקבצתי [... את הדינים הנצרכים ומוכרחים לכל איש ישראלי לדעת 
אותם. וכתבתי אותם בלשון קל למען ירוץ כל הקורא בו. וידע את המעשה אשר יעשה האדם וחי 

בהם"]. 

נדמה כי בימינו נדרש מחדש הצורך לפשט את ההלכות 'למען ירוץ בהן הקורא' וכדי להשיג את 
מטרותיו של מחבר 'קיצור שולחן ערוך', נדרשנו גם אנו להרחיב ולערוך את ההלכות בצורה בהירה, 

התואמת את גיל הקוראים והתקופה, תוך היצמדות למקור ב'קיצור שולחן ערוך'.

 

לצד כל פרק בספר מצוין הסימן המקביל לו ב'קיצור שולחן ערוך'. כמו כן, בסוף כל סעיף מובא 
בסוגרים הסעיף המקביל לו ב'קיצור שולחן ערוך'. הלומד מ'קיצור שולחן ערוך' יוכל להיעזר בקלות 

בספר 'הלכות והליכות'.

הנגשת ההלכות מתבטאת בארבעה תחומים:

א. הנגשת התוכן

בספר 'קיצור שולחן ערוך' מובאות הלכות רבות המתבססות על מושגים הלכתיים שאינם מוגדרים, 
מתוך הנחה שהם מוכרים לקוראים. הספר 'הלכות והליכות' מגדיר ומסביר גם את מושגי הבסיס. 
בנוסף, ב'קיצור שולחן ערוך' מובאות הלכות שאינן רלוונטיות לחיי התלמיד ולמי שנכנס בצעדיו 
הראשונים לעולם ההלכה. כך לדוגמה, מוזכרים בו שמות מאכלים שאינם מוכרים בימינו ולחלופין, 
מאכלים רבים המוכרים בימינו חסרים. ההלכות המובאות ב'קיצור שולחן ערוך' מנוסחות בתמצות 

לא  המחבר  בחר  שאותם  נושאים  קיימים  כן,  כמו  ההקשר.  את  להבין  ללומד  קשה  ולעתים  רב, 
להכניס לספר כמו הלכות תרומות ומעשרות, אולי משום שהספר נכתב עבור תושבי חו"ל. מסיבה 

זו הספר מתייחס לשמחת תורה ושמיני עצרת הנחגגים בחו"ל יומיים. 

לעומת זאת, הספר 'הלכות והליכות' מתמקד רק בפרקים הרלוונטיים ואף בהלכות הרלוונטיות, תוך 
דילוג על פרקים והלכות שאינם קשורים לעולם התלמידים. יחד עם זאת קיימת הרחבה של נושאים 
שלא הובאו ב'קיצור שולחן ערוך'. הערות השוליים מפנות את התלמיד המתקדם למראי מקומות 
והרחבות. המושגים המרכזיים מוגדרים ומוסברים במילים פשוטות ובסוף כל פרק מובאים מנהגים 

נוספים הנהוגים בימינו, מעבר להלכות הרגילות,  במדור הנקרא 'הליכות ומנהגים'. 

לדוגמה, בהלכות שבת מובאת הקדמה המבארת את מהות מלאכות השבת; בהלכות תפילה מוגדר 
המושג 'ברכה'; בהלכות הכשרת כלים מובאות דוגמאות מעשיות להכשרת כלים בימינו, ועוד.

ב. הנגשת המבנה

מבנה הספר מבנה הספר 'קיצור שולחן ערוך' מתקדם בסדר כרונולוגי, מהשכמת הבוקר, התפילה, 
 - השנה  מעגל  לפי  כך  ואחר  וערבית,  מנחה  ומתן,  משא  ברכות,  דרך  והסעודה,  הכשרות  מידות 
השבת וימים טובים. בהמשך מובאות הלכות שונות מיורה דעה, דיני ממונות נוספים, ולבסוף מעגל 
חיי האדם – דיני אבלות. בבואנו לבנות את הספר 'הלכות והליכות' עמדנו על הקושי בהתמצאות 
במבנה זה לדוגמה: הלכות מנחה וערבית חסרות בתחום תפילה; הלכות כיבוד אב ואם מופיעות 

לאחר הלכות החגים; ועוד. 

 – לחברו  אדם  ובין  למקום  אדם  בין  השנה,  מעגל  צירים:  שלושה  לאורך  הספר  את  בנינו  כן  על 
ובתוכם ההלכות לפי נושאים.

העוסקים  שסעיפים  לכך  גורמת  כרונולוגי,  לסדר  ערוך'  שולחן  'קיצור  של  הנטייה  הפרק  מבנה 
בנושא אחד מובאים במקומות שונים בפרק. בבניית הספר 'הלכות והליכות' מובאים תתי נושאים 

שתחתם כתובים הסעיפים של כל נושא.

'הלכות  בספר  נושאים.  מכמה  המורכבים  ארוכים  סעיפים  ישנם  ערוך'  שולחן  ב'קיצור  הסעיף 
והליכות' הסעיפים מתמקדים בנושא אחד.

ג. הנגשה סגנונית 

ועתירה  דורנו,  בני  התלמידים  בפי  שגורה  שאינה  חכמים  בלשון  כתוב  ערוך'  שולחן  'קיצור   
במושגים, במילים או בתבניות לשון קשות ובמשפטים ארוכים. לנגד עיני הכותבים בספר 'הלכות 
אך  הלכתיים,  ולמושגים  הלכתי  כתיבה  לסגנון  התלמידים  את  להרגיל  המטרה  עמדה  והליכות' 
לשמור על בהירות והסברים לפי הצורך. לכן הסגנון השתמר ובמקרי הצורך נוספו פירושי מילים 
בסוגריים. המושגים מובלטים בצבע כדי להרגיל את התלמידים להבחין במושגים הנכללים בכל 
מבין שכל הלכה  הוא  הלכה.  בכל ספר  הלכה  נכונה של  לקריאה  כלים  כך התלמיד מקבל  הלכה. 

כוללת מושגים והדרך להבינה עוברת דרך המושגים. 

ד. הנגשה עיצובית

ב'קיצור שולחן ערוך' יש מהדורות מנוקדות ויש שאינן מנוקדות, והוא מעוצב כספר קודש רגיל 
ללא כותרות משנה או איורים המושכים את הלב. 

הספר 'הלכות והליכות' מנוקד, מעוצב בגופן נעים ומאיר עיניים, הכותרות מובלטות, ומלוות איור 
ולאורך הספר יש ציורים ואיורים הממחישים את ההלכה. כדי להקל על הקורא, מובאים לצד הסעיף 
המרכזי המשוכתב מ'קיצור שולחן ערוך', הערות, מנהגים וכדומה, על רקע שונה המבדילים אותם 

מהטקסט המרכזי.

 

> היכרות עם מנהגי עדות
מעדות  חווים התלמידים  רבים  ספר  בבתי  יהודי אשכנז.  עבור  נכתב  ערוך'  'קיצור שולחן  הספר 

בנוסף  בהלכה.  זלזול  ליצור  העלול  דבר  בביתם,  לנהוג  בכיתה  הנלמד  בין  התאמה  חוסר  המזרח 
קיימים 'קיצורי שולחן ערוך' המביאים את פסקי אדמו"ר הזקן אך בקיצור ולא תמיד קל להבין את 

המשמעות וההקשר.

הרבי עודד ללמד את הספרדים מנהגי ספרד. בספר 'הלכות והליכות' הובאו מנהגי ספרד ומנהגי 
קהילות שונות באופן בהיר, לצד מנהגי חב"ד ופסקי אדמו"ר הזקן בצורה בהירה וברורה.

> הקניית כלים ללימוד עצמי של ההלכות 
הספר 'קיצור שולחן ערוך' קשה ללמידה עצמית, בפרט בגילאים הצעירים. עד כה, המורה היה קורא 
סעיף ומסביר אותו, ונותן משימות חזרה. הספר 'הלכות והליכות' מאפשר, בזכות המבנה, הסגנון 
התלמיד  יוכל  זה,  מספר  לימוד  שנות  כמה  שלאחר  כך  בהלכה.  עצמאי  לומד  לפתח  והעיצוב, 

להתמודד עם ספרי הלכה מסוגים שונים.

נוספות ראו בפרק העוסק  והצעות דידקטיות  יעילה בספר. הרחבה  להלן כמה עקרונות ללמידה 
ב'כלים להוראה מיטבית של ההלכה', על פי הספר 'הלכות והליכות'. עמוד 10. 

מושגים בהלכה במהלך הפרקים נצבעו המושגים ההלכתיים בשני צבעים.

מושגים אלה  גרמה".  "מצות עשה שהזמן  כמו  כלליים בהלכה,  מושגים  – אלה הם  בסיס'  'מושגי 
צבועים בצבע כחול.

מושגים אחרים הם  'מושגי תוכן' – הקשורים לתוכן מסוים ולא לנושאים אחרים.

לדוגמה: "ארבעה מינים". מושגים אלה צבועים בצבע אדום.

נבחר מושגים בכל נושא לכל שכבת גיל (בהתאם לתכנית הלימודים), וניצור כרטיסיות מושגים 
נשנן את  ובאמצעותם  נשחק בהם  רבים  כל תלמיד כרטיסים  יאגור  לתלמידים כשבמהלך השנה 

המושגים בהלכה.

הערה: כהשלמה לספר 'הלכות והליכות', יצא לאור מילון מושגים: ''אלפון המושגים שלי' שמגדיר מושגי בסיס, לפי 
סדר האלפבית ולפי קטגוריות.

- נברר את המדרג בביצוע ההלכתי של ההלכה לפי המושגים הכחולים (מושגי הבסיס) ונבדוק בכל 
הלכה כיצד מקיימים אותה 'לכתחילה' ומה רמת המינימום 'בדיעבד' לקיומה. באמצעות מושגים אלו 
יהודי   – נפש'  'בעל  התנהגות של  לעצמם  לאמץ  ויוכלו  ההלכות  בלימוד  רגישות  יגלו התלמידים 

שבוחר לקיים את ההלכה בצורה מיטבית, כהגדרתו של אדמו"ר הזקן. 

- נארגן ההלכה לפי המושגים. 

- נבקש מהתלמידים שיזהו מהם המושגים המרכזיים בכל פרק, לפי מידת שכיחותם וליצור מיפוי 
הנושאים של הפרק.

תתי נושאים ניתן למפות את פרק ההלכה לפי תתי-נושאים ולחלופין, לאתר הלכה מסוימת בפרק 
לפי נושאי המשנה. 

4. מילון המושגים 'אלפון המושגים שלי'
קהל היעד: תלמידים מכיתה ד ומעלה, כולל תלמידי תיכון ומורים.

מטרות האלפון: 

> להגדיר מושגי בסיס בהלכה.

> לזהות כל מושג בסיס כפרט בקטגוריה שאליה הוא קשור.

לניתוח  בסיסית  מיומנות  ולרכוש  ההלכתית  השפה  את  לעצמם  לסגל  לתלמידים  לסייע    <
מקרים ולניסוח שאלה מושכלת לרב. 

לפירוט והסבר הקטגוריות והוראות לשימוש מושכל באלפון, ראו במבוא לאלפון. 

היבטים דידקטיים בשימוש באלפון

- נרגיל את התלמידים לבדוק את משמעות המושג הכחול שבו הם נתקלים בספר 'הליכות 
והליכות', תוך פיתוח מיומנות של דפדוף באלפון המושגים. להנחיות לשימוש באלפון עיינו 

במבוא לאלפון.

- ניצור רשימת מושגי בסיס המתאימה לכל כיתה. לא כל מושג בסיס נגדיר.

- נתווך בין ההגדרה באלפון לבין גיל הלומדים. בהגדרות רבות באלפון קיימות דוגמאות. נציע 
את  ד'  בכיתה  ידיים  נטילת  בהלכות  הגדרנו  אם  לדוגמה,  שלמדנו.  מההלכות  אחרת  דוגמה 

הנושא 'שעת דחק', נגדיר מושג זה במחברת ונביא דוגמה מהלכות נטילת ידיים בשעת דחק.

- נקשר בין המושג לקטגוריה המתאימה לו ונגלה מושגים נוספים בקטגוריה זו. מיומנות זו 
תתבצע בהדרגה. בכיתה ד יתוודעו התלמידים למספר מצומצם של קטגוריות. ובכיתות גבוהות 

יותר יתקדמו בהדרגה לקטגוריות נוספות. 

ד  'נסיבות בקיום ההלכה'. התלמידים בכיתה  'שעת הדחק' קשור לקטגוריה של  לדוגמה, המושג 
ילמדו את משמעות המושג אך לא יקשרו אותו לקטגוריה שלו כיוון שהקטגוריה 'נסיבות בקיום 
'שיעורים  היא  'ארבע אמות', שהקטגוריה שלו  זה. אולם את המושג  לגיל  ההלכה' מופשטת מדי 

ומידות בהלכה', אפשר ללמד בכיתה ד, כיוון שהיא מוחשית ותואמת גיל.

הוראת הלכה - היבטים דידקטיים
1. המטרות בהוראת ההלכה 

מטרות בתחום ההכרה: 

> לגלות בקיאות בתכנים של הלכות יסוד

> לשלוט במיומנויות בסיסיות בהבנת ההלכה ויסודותיה

מטרות  בתחום הרגש:

א. ליצור מחויבות לקיום ההלכה; ליצור יחס של הערכה וחיבור רגשי בין התלמיד ומשפחתו להלכה 
ולקיומה: 

> להביא לתפיסת ההלכה כביטוי מעשי לתורה שבעל פה ולהבין כי  התורה שבעל פה - כמו 
התורה שבכתב - ניתנה מאת הבורא. 

> לעמוד על  ערך  ההלכה כיסוד מרכזי לאורח החיים, המתבטא בכל פרט מחיי היום יום.

> להתבונן בערכים העולים מההלכה ויישומם בחיי היום יום.

> ליצור רגש ורצון לקיים את ההלכה באופן של הידור מצווה ובחיות חסידית.

ב. לראות את  ההלכה כמתפתחת במסגרת כללי המסורת היהודית:

> להכיר את המוסמכים לפיתוח ההלכה ואת עקרונות הפיתוח (ברמת העשרה).

> לקבל  את  סמכות חז"ל ופוסקי ההלכה.

מטרות אלה הן המעטפת של מסמך ההישגים בהלכה שהוציא משרד החינוך. להלן התמצית של 
מסמך זה: 

2. ההישגים הנדרשים בהוראת הלכה

ההישגים הנדרשים בהלכה הם המצפן המכוון את הלמידה. הם מפרטים מה התלמיד אמור לדעת 
ולבצע במסגרת מקצוע זה במהלך שנות הלימודים. יש לתת להישגים אלה ביטוי בכל תכנון שנתי 
בית ספרי ובכל שכבות הגיל. המורה המלמד הלכה יראה לנגד עיניו את ששת ההישגים, ויחליט מהו 

ההישג המרכזי שאותו הוא מקנה בכל שיעור ומה מקומם של שאר ההישגים הנלווים אליו.   

הישג 1: יסודות התורה שבעל פה

הישג זה כולל ידע בסיסי על מהותה ומאפייניה של התורה שבעל פה, מסירתה מדור לדור ויכולת 
התמצאות בספרי ההלכה. המסגרת להקניית היסודות לתורה שבעל פה תהיה בחלקה באופן נפרד 

כהקדמה, ובעיקר בהקשר של לימוד ההלכה.   

הישג 2: מושגי בסיס ההלכה ומושגי תוכן

הישג זה מתייחס למושגים ההלכתיים הפזורים לאורך פרקי ההלכה השונים ומבליט אותם. עולם 
ההלכה מתבסס על מושגים וכללים המהווים את עמוד השדרה של הפסיקה ההלכתית, ויש להכיר 

ולהבין אותם. לצדם, קיימים מושגים הלכתיים התלויים בתוכן הלכתי מסוים.

הישג 3: אוצר מילים ותחביר   

הישג זה כולל ידע בסיסי של התאמת שפת ההלכה לשפתו של התלמיד. הוא מתייחס להכרת לשון 
ההלכה; סגנון ותחביר.

הישג 4: מבנה

הישג זה מתייחס להבנת מבנה פרק ההלכה והסעיפים המרכיבים אותו, וכן להבנת סעיף ההלכה, 
כיחידה בפני עצמה.

הלומדים  את  להרגיל  חשוב  ההלכות,  והבנת  עצמאי  לימוד  לשם  אופייניות.  תבניות  יש  להלכות 

להכיר תבניות אלו. 

ישנם שלושה מרכיבים עיקריים במבנה ההלכה, וניתן לכנות אותם - מד"ט: מקרה, דין, טעם. חז"ל 
השתמשו במטבעות לשון אופייניים לציון מילות מד"ט.

הישג 5: בקיאות, הבנה ויישום הלכתי

הישג זה מתייחס לתכנים ההלכתיים אשר על התלמידים ללמוד לפי רשימת התכנים של תכנית 
הלימודים, תוך שימת דגש על פסקי האדמו"ר הזקן. בלימוד ההלכות יועצם העיקרון של 'הנהגה 
מוגדר  כזאת  בהנהגה  הנוהג  מצווה.  הידור   - הדין  בהנהגה שלפנים משורת  חסידית', המתבטאת 

בשולחן ערוך של אדמו"ר הזקן, 'בעל נפש'.

בנוסף, הישג זה כולל את ההבנה והכישורים שנרכשו בהישגים הקודמים, כדי להבין את ההלכה 
בחיים  גם  ההלכה  את  וליישם  שלה,  השונות  ובנסיבות  במחלוקות  במורכבותה,  להבחין  לעומק, 
המעשיים של כל תלמיד ותלמיד. כחלק מהישג זה, יש לעודד את הלומדים להשתמש בידע הנרכש 

ולהפנות שאלות גם לפוסק ההלכתי שנמצא בבית הספר, בשכונה ובקהילה.

אופנים לניתוח מקרים ודינים בהלכה:

סעיפים המתארים את גדרי ההלכה השונים הם על פי רוב: עיקר ההלכה, זמן ההלכה, מקום ההלכה, 
אופן ביצוע ההלכה, מידות ושיעורים בהלכה, ומיהם החייבים בהלכה (על פי רוב הם עונים על אחת 
חיוב  חל  ואיפה  מתי  ההלכה,  את  לקיים  עליו  איך  עושה,  הוא  מה  מקיים,  מי  השאלות:  מחמש 

ההלכה?)

סעיפים המציגים כלל הלכתי שיש בו מנעד - בצד האחד מובאים ה'מהדרין' בקיום ההלכה, ומן  
הצד השני מתואר אופן קיום ההלכה 'בדיעבד' (לאחר מעשה), או 'בשעת הדחק'. כמו כן מתואר 

הדין באופן שבו לא יצא ידי חובת ההלכה, או באופן חריג היוצא מן הכלל ההלכתי.

ולאחריו  כללי  מקרה  מופיע  כלל  (בדרך  הלכתי  בביצוע  שונים  ותנאים  מצבים  המציגים  סעיפים 
מצבים שונים בביצוע 'אם')

בהלכות רבות, ישנם תנאים ונסיבות המשפיעים על פסיקת ההלכה. לדוגמה,  אם נחש כרוך על 
עקבו של המתפלל, הדין תלוי עד כמה הנחש מסוכן. 

מן המובחר', דרך  מ'מצווה  קיום ההלכה. החל  ישנו מדרג הלכתי הקובע את טיב  רבות,  בהלכות 
'לכתחילה', 'בדיעבד', וכלה 'שעת הדחק'. 

לכל הלכה יש טעם והעמקה, אך לא תמיד הטעם מפורש בספר ההלכה.

יישום תוכן ההלכה בחיים, הלכה  לימוד ההלכה איננו מסתכם בתיאוריה בלבד, אלא עיקרו הוא 
למעשה, לפי הכללים והעקרונות שנלמדו בפרק ההלכה. 

הישג 6: ערכים ורלוונטיות

במסגרת הישג  זה התלמידים ילמדו לזהות את הערך המרכזי העומד בבסיס פרק ההלכה ויתבוננו 
במשמעותו של ערך זה בחייהם.

טעמי ההלכות

ערכים חסידיים שאפשר להפיק מההלכה 

3. כלים להוראה מיטבית בהלכה ההלכה – ערכה 'מטיילים בשבילי ההלכה'

א.   מטיילים בשבילי ההלכה – ערכה לתלמיד

מטרות הערכה

> לארגן את נושאי ההלכה סביב צירי תוכן ומבנה מרכזיים

> ליצור מעורבות פעילה של התלמיד בלמידה

> ליישם את ההלכה במסגרת חוץ כיתתית

> לקשר בין אירוע נתון לעקרונות הלכתיים הקשורים אליו

> להתבונן בערך רלוונטי הקשור לעולמם האישי של התלמידים

מה בערכה?

שש חותמות המתייחסות לצירים מארגנים בהלכה: 

מקור: [אודות האתר]

גדרי ההלכה: 

זמן [שעות הביקור]

מי [המבקרים באתר]

איך [כללי ההתנהגות]

יישום ההלכה: 

להתבונן [תמונה]

ערך: [מזכרת]

מחברות מכוונות 

׳מטיילים בשבילי ההלכה'- במעגל השנה 

ו'מטיילים בשבילי ההלכה' – בין אדם למקום / בין אדם לחברו. 

המסגרת החווייתית של הערכה לתלמיד היא טיול. כל הלכה היא 'אתר' ויש להכין במהלך הלימוד 
'דף עזר למטייל'. 

חותמת  לדוגמה,  להלכה.  הקשור  ה'טיול'  במסלול  הפרט  את  התלמידים  מחתימים  פעם  בכל 
המתייחסת לזמנים (מתי?) שבהם יש לבקר באתר וכדומה. 

ראו מצגת לפירוט והדגמה וכן ערכה מס' 1 למורה להבהרה והרחבה. 

ב. מטיילים בשבילי ההלכה – ערכות למורה

מטרת הערכות למורה:

> להוביל שיח פדגוגי שיתופי סביב סוגיות דידקטיות וערכיות בהוראת ההלכה

> לתת למורים כלים יישומיים להוראה מיטבית של ההלכה

> להוביל את המורים לחשיבה עצמאית והעצמה אישית

המורה בונה את השיעור סביב מוקדי למידה הקשורים להישגים בהוראת ההלכה. 

המדריך למורה לכלים בהוראה מיטבית בהלכה מובנה באופן אינטראקטיבי.  המדריך למורה בנוי 
ערכות  לאור  יצאו  הקרוב  ובעתיד  ערכות   5 קיימות  אחר.  בתחום  מתמקדת  ערכה  כל  מערכות. 

נוספות.

מה כוללת כל ערכה? 

בכל ערכה יש מארז כרטיסיות החושפות את המורים לעקרונות דידקטיים ולאסטרטגיות להוראה 
מיטבית בהלכה. כל ערכה מתמקדת בנושא דידקטי אחר:

ערכה מס' 1 טיול והלכה – מה הקשר?

- האתגרים בלימוד ההלכה

- ההישגים בהוראת ההלכה

- המסגרת החווייתית של הוראת ההלכה בתכנית 'מטיילים בשבילי ההלכה'

ערכה מס׳ 2 - צופים למרחוק - זום אאוט

- שיקולי דעת בבניית תכנית עבודה שנתית

- תכנון נושאים ספיראליים בהלכה

ערכה מס׳ 3 - זום אין – מתכננים יחידת הוראה

- מוקדי הלמידה בהוראת ההלכה

- תכנון יחידת הוראה בהתאם למוקדי ההוראה 

ערכה מס׳ 4 - ממוקדים ערכים – מתכננים שיעור במוקד ערכים

- הקניית ערכים והפנמת ערכים

- אסטרטגיות לבחירת ערך ועיבודו

- אסטרטגיות להפנמת ערך בשיעורי הלכה

ערכה מס׳ 5 - מיישמים את ההלכה

- חינוך להפנמה מול חינוך לציות

- חינוך ליישום ההלכה בכיתה ומחוצה לה

- אסטרטגיות ללימוד יישום ההלכה בהתאם לעקרונות הלמידה המשמעותית.

מה מכיל כל כרטיס?

כל כרטיס מכיל גרעין סיפורי, הדגמה, דילמה, מקור מידע ועוד, ולאחריו מובאים תרגיל או שאלות 
לדיון. בעזרת הכרטיסים מקבלים המורים כלים ללימוד הלכה תוך המחשה והפנמה של העקרונות 
המנחים. המורים מוזמנים להביע את דעתם על האסטרטגיות ולהציע דרכים חלופיות הנתמכות על 
אמרות  בדמות  לדרך  וצידה  הערכה  נושאי  את  המסכם  כרטיס  יש  בסיום  שנלמדו.  העקרונות 

הקשורות לנושא.

כיצד נשתמש בערכות?

כל צוות או זוג מורים קורא ביחד את הכרטיסים ודן בהם לפי ההנחיות. לעתים מובילים הכרטיסים 
לתרגיל קצר שמטרתו לבטא את הצד היישומי של העיקרון הנלמד. כל מורה מחזיק את כל הערכה 
בידיו ובכל פעם מורה אחר קורא ומנחה את הדיון או המשימה הקשורה לכרטיס שבידו. לחלופין, 
ביצוע  את  וינחה  הדיון  את  שיוביל  וכדומה,  המקצוע  רכז   - המורים  לקבוצת  מוביל  למנות  ניתן 

המשימות לאחר שאחד המורים קרא את תוכן הכרטיס. 

חמש ערכות למורה 'מטיילים בשבילי ההלכה' - בקובץ נפרד

עזרים נוספים ללימוד חווייתי:

שיר פתיחה לשיעורי הלכה; קיר פעיל / אלמנטים ליצירת קיר פעיל בהלכה.

הערה: את הערכות ניתן להזמין במארזים ברשת אוהלי יוסף יצחק לפרטים ועלויות 

לכניסה לערכות המדריך למורה בפורמט אינטרנטי ולחומרי עזר נוספים לחצו כאן.
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פתיחה
לימוד ההלכה הוא אבן היסוד בבניית אישיותו של הילד החסידי. ההלכה באה מהמילה 'הליכה' והיא 
יהיו בקיאים בהלכות,  מלווה אותנו בכל תחומי החיים. המטרות בחינוך החסידי הן שהתלמידים 
ידעו להתמצא בספרי ההלכה ויגלו מוטיבציה ורצון לקיים את ההלכה בהידור מתוך יראת שמים 

אמיתית ואהבת ה'.

בהלכות תלמוד תורה (פרק ד הלכה יח) מביא אדמ"ור הזקן שני עקרונות בלימוד:

בירור ההלכה לעומקה – נאמר: 'ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם' (דברים לא, יט) – '... שיבינו 
עומק ההלכה בטעמה היטב'. 

חיבור רגשי לתלמיד – נאמר: 'ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם' (שמות כא, א) – '... ולא נאמר 
אשר תלמדם, צריך אתה לשום לפניהם טעם המיישב תלמודם (רש"י שם) ומשימו בלבם'.

זה  ולהתאים את חומר הלימוד לתלמידים. ספר  לימוד ההלכה  הרבי קורא באגרותיו להגביר את 
מתבסס על קריאתו זו של הרבי, כפי שכתב למשל באיגרת מתאריך ו' בכסלו תשט"ו: 

 

"... בודאי צריך הי' להתבונן בהאפשריות לסדר, אשר בכל הכתות של התלמידים (ויש מקום לומר 
אפי' של התלמידות) ילמדו דינים והלכות הצריכות בחיי היום יומים.

כיון שסוכ"ס זהו כל האדם, ולא המדרש עיקר אלא המעשה. ומובן שכוונתי בזה לא רק לקזבלנקה 
אלא לכל המוסדות (אי איישר חילי, הייתי מנהיג זה בכל מוסדות חינוך בני ובנות ישראל אשר בכל 

העולם). ומהנכון שיתדברו בזה כולם יחד וינהיגו זה בבתי ספר דאהלי"י אשר במרוקו.

לדאבון אין עוד עדיין חוברת דינים מיוחדים כמו אלו. אבל יש לבחור סימנים מסוימים בהקיצור 
שו"ע, ובסימנים אלו גופא יש סעיפים שאפשר לדלגם. וכדי לחזק לימוד הנ"ל כדאי לערוך בחינות 

במיוחד בדינים הצריכים, ואל בינתם אשען". 

תפיסה צרה של מקצוע ההלכה, עלולה להפוך את הוראת ההלכה לטכנית ויבשה.  כיום, האתגר 
העומד לפני מורה ההלכה גדול יותר, כי במוסדות חב"ד לומדים גם תלמידים שאורח חייהם אינו 
מידת  לכך מתבטאת  ובהתאם  רלוונטי  אינו  הלימוד. מבחינתם, החומר  חומר  לחלוטין את  תואם 

ההפנמה.

היעד של רשת בתי ספר חב"ד הוא לפתח מצוינות ובקיאות בהלכה. הרשת רואה בתלמידים 'נרות 
להאיר' בקיום ההלכה  היומיומית ובחיבור רגשי אליה. 

ראו  ההלכה,  ולימוד  ההלכות  הנגשת  חשיבות  את  המבטאות  הרבי,  של  נוספות  ואיגרות  הרחבה 
במבוא לספר 'הלכות והליכות'. 

מבוא
1. קהל היעד של הספר  'הלכות והליכות'

הספר 'הלכות והליכות' מיועד לתלמידים מכיתה ד ומעלה, וכן לקהל הרחב המעוניין בספר הלכה 
המוגש בשפה בהירה וידידותית. זאת מתוך תפיסה כוללת שלפיה לימוד ההלכה מופנה לתלמידים 

ולהוריהם.

2. התאמת הספר לתכנית הלימודים 

כיתה המופיעה  כל  ופרקים. בתכנית הלימודים של  לנושאים  מובנה כספר הלכה המחולק  הספר 
באתר הרשת ומותאמת גם לתכנית של משרד החינוך - מפורטים הפרקים והסעיפים הנלמדים בכל 
כיתה. הספר כולל גם פרקים או סעיפים שאינם מופיעים בתכנית הלימודים השנתית, מתוך ראייתו 
העשרה  נושאי  ללמד  מוזמנים  המורים  הספר.  בית  למסגרת  מחוץ  גם  ההלכה  של  בסיסי  כמסד 
בשל  בנוסף,  ועוד.  בהלכה  שיא  ימי  ולתלמידים,  להורים  לימוד  ערבי  כמו  שונות,  במסגרות 
ההטרוגניות של בתי הספר ברשת, בנויה תכנית הלימודים השנתית בשני מעגלים: המעגל הבסיסי 
תורנית  התלמידים  אוכלוסיית  ספר שבהם  לבתי  המוצע  העשרה  ומעגל  הספר,  בתי  לכל  המוצע 

יותר. נושאי העשרה בתכנית הלימודים מסומנים ב#.

3. מטרות הספר 'הלכות והליכות' 

> להגיש את ההלכות השכיחות בצורה בהירה.

> לבאר את מנהגי חב"ד ומנהגי קהילות אשכנז וספרד

> להקנות לתלמידים כלים ללימוד עצמי בהלכה.

שילוב המטרות במבנה הספר

>  הגשת ההלכות בצורה בהירה 
הספר 'הלכות והליכות' מתבסס על 'קיצור שולחן ערוך' של הרב גאנצפריד שנדפס בהונגריה בשנת 
תרכ"ד (1864). מטרתו הייתה הנגשת ההלכות להמון העם, כפי שכתב בספרו: "לתועלת המון עם ה' 
אחינו בני ישראל היראים את ה' ובמצוותיו חפצים [...] אשר קצרה דעתם ללמוד ולהבין דברי הש"ע 
ומפרשיו. יגעתי בעזרת ה' ית"ש וקבצתי [... את הדינים הנצרכים ומוכרחים לכל איש ישראלי לדעת 
אותם. וכתבתי אותם בלשון קל למען ירוץ כל הקורא בו. וידע את המעשה אשר יעשה האדם וחי 

בהם"]. 

נדמה כי בימינו נדרש מחדש הצורך לפשט את ההלכות 'למען ירוץ בהן הקורא' וכדי להשיג את 
מטרותיו של מחבר 'קיצור שולחן ערוך', נדרשנו גם אנו להרחיב ולערוך את ההלכות בצורה בהירה, 

התואמת את גיל הקוראים והתקופה, תוך היצמדות למקור ב'קיצור שולחן ערוך'.

 

לצד כל פרק בספר מצוין הסימן המקביל לו ב'קיצור שולחן ערוך'. כמו כן, בסוף כל סעיף מובא 
בסוגרים הסעיף המקביל לו ב'קיצור שולחן ערוך'. הלומד מ'קיצור שולחן ערוך' יוכל להיעזר בקלות 

בספר 'הלכות והליכות'.

הנגשת ההלכות מתבטאת בארבעה תחומים:

א. הנגשת התוכן

בספר 'קיצור שולחן ערוך' מובאות הלכות רבות המתבססות על מושגים הלכתיים שאינם מוגדרים, 
מתוך הנחה שהם מוכרים לקוראים. הספר 'הלכות והליכות' מגדיר ומסביר גם את מושגי הבסיס. 
בנוסף, ב'קיצור שולחן ערוך' מובאות הלכות שאינן רלוונטיות לחיי התלמיד ולמי שנכנס בצעדיו 
הראשונים לעולם ההלכה. כך לדוגמה, מוזכרים בו שמות מאכלים שאינם מוכרים בימינו ולחלופין, 
מאכלים רבים המוכרים בימינו חסרים. ההלכות המובאות ב'קיצור שולחן ערוך' מנוסחות בתמצות 

לא  המחבר  בחר  שאותם  נושאים  קיימים  כן,  כמו  ההקשר.  את  להבין  ללומד  קשה  ולעתים  רב, 
להכניס לספר כמו הלכות תרומות ומעשרות, אולי משום שהספר נכתב עבור תושבי חו"ל. מסיבה 

זו הספר מתייחס לשמחת תורה ושמיני עצרת הנחגגים בחו"ל יומיים. 

לעומת זאת, הספר 'הלכות והליכות' מתמקד רק בפרקים הרלוונטיים ואף בהלכות הרלוונטיות, תוך 
דילוג על פרקים והלכות שאינם קשורים לעולם התלמידים. יחד עם זאת קיימת הרחבה של נושאים 
שלא הובאו ב'קיצור שולחן ערוך'. הערות השוליים מפנות את התלמיד המתקדם למראי מקומות 
והרחבות. המושגים המרכזיים מוגדרים ומוסברים במילים פשוטות ובסוף כל פרק מובאים מנהגים 

נוספים הנהוגים בימינו, מעבר להלכות הרגילות,  במדור הנקרא 'הליכות ומנהגים'. 

לדוגמה, בהלכות שבת מובאת הקדמה המבארת את מהות מלאכות השבת; בהלכות תפילה מוגדר 
המושג 'ברכה'; בהלכות הכשרת כלים מובאות דוגמאות מעשיות להכשרת כלים בימינו, ועוד.

ב. הנגשת המבנה

מבנה הספר מבנה הספר 'קיצור שולחן ערוך' מתקדם בסדר כרונולוגי, מהשכמת הבוקר, התפילה, 
 - השנה  מעגל  לפי  כך  ואחר  וערבית,  מנחה  ומתן,  משא  ברכות,  דרך  והסעודה,  הכשרות  מידות 
השבת וימים טובים. בהמשך מובאות הלכות שונות מיורה דעה, דיני ממונות נוספים, ולבסוף מעגל 
חיי האדם – דיני אבלות. בבואנו לבנות את הספר 'הלכות והליכות' עמדנו על הקושי בהתמצאות 
במבנה זה לדוגמה: הלכות מנחה וערבית חסרות בתחום תפילה; הלכות כיבוד אב ואם מופיעות 

לאחר הלכות החגים; ועוד. 

 – לחברו  אדם  ובין  למקום  אדם  בין  השנה,  מעגל  צירים:  שלושה  לאורך  הספר  את  בנינו  כן  על 
ובתוכם ההלכות לפי נושאים.

העוסקים  שסעיפים  לכך  גורמת  כרונולוגי,  לסדר  ערוך'  שולחן  'קיצור  של  הנטייה  הפרק  מבנה 
בנושא אחד מובאים במקומות שונים בפרק. בבניית הספר 'הלכות והליכות' מובאים תתי נושאים 

שתחתם כתובים הסעיפים של כל נושא.

'הלכות  בספר  נושאים.  מכמה  המורכבים  ארוכים  סעיפים  ישנם  ערוך'  שולחן  ב'קיצור  הסעיף 
והליכות' הסעיפים מתמקדים בנושא אחד.

ג. הנגשה סגנונית 

ועתירה  דורנו,  בני  התלמידים  בפי  שגורה  שאינה  חכמים  בלשון  כתוב  ערוך'  שולחן  'קיצור   
במושגים, במילים או בתבניות לשון קשות ובמשפטים ארוכים. לנגד עיני הכותבים בספר 'הלכות 
אך  הלכתיים,  ולמושגים  הלכתי  כתיבה  לסגנון  התלמידים  את  להרגיל  המטרה  עמדה  והליכות' 
לשמור על בהירות והסברים לפי הצורך. לכן הסגנון השתמר ובמקרי הצורך נוספו פירושי מילים 
בסוגריים. המושגים מובלטים בצבע כדי להרגיל את התלמידים להבחין במושגים הנכללים בכל 
מבין שכל הלכה  הוא  הלכה.  בכל ספר  הלכה  נכונה של  לקריאה  כלים  כך התלמיד מקבל  הלכה. 

כוללת מושגים והדרך להבינה עוברת דרך המושגים. 

ד. הנגשה עיצובית

ב'קיצור שולחן ערוך' יש מהדורות מנוקדות ויש שאינן מנוקדות, והוא מעוצב כספר קודש רגיל 
ללא כותרות משנה או איורים המושכים את הלב. 

הספר 'הלכות והליכות' מנוקד, מעוצב בגופן נעים ומאיר עיניים, הכותרות מובלטות, ומלוות איור 
ולאורך הספר יש ציורים ואיורים הממחישים את ההלכה. כדי להקל על הקורא, מובאים לצד הסעיף 
המרכזי המשוכתב מ'קיצור שולחן ערוך', הערות, מנהגים וכדומה, על רקע שונה המבדילים אותם 

מהטקסט המרכזי.

 

> היכרות עם מנהגי עדות
מעדות  חווים התלמידים  רבים  ספר  בבתי  יהודי אשכנז.  עבור  נכתב  ערוך'  'קיצור שולחן  הספר 

בנוסף  בהלכה.  זלזול  ליצור  העלול  דבר  בביתם,  לנהוג  בכיתה  הנלמד  בין  התאמה  חוסר  המזרח 
קיימים 'קיצורי שולחן ערוך' המביאים את פסקי אדמו"ר הזקן אך בקיצור ולא תמיד קל להבין את 

המשמעות וההקשר.

הרבי עודד ללמד את הספרדים מנהגי ספרד. בספר 'הלכות והליכות' הובאו מנהגי ספרד ומנהגי 
קהילות שונות באופן בהיר, לצד מנהגי חב"ד ופסקי אדמו"ר הזקן בצורה בהירה וברורה.

> הקניית כלים ללימוד עצמי של ההלכות 
הספר 'קיצור שולחן ערוך' קשה ללמידה עצמית, בפרט בגילאים הצעירים. עד כה, המורה היה קורא 
סעיף ומסביר אותו, ונותן משימות חזרה. הספר 'הלכות והליכות' מאפשר, בזכות המבנה, הסגנון 
התלמיד  יוכל  זה,  מספר  לימוד  שנות  כמה  שלאחר  כך  בהלכה.  עצמאי  לומד  לפתח  והעיצוב, 

להתמודד עם ספרי הלכה מסוגים שונים.

נוספות ראו בפרק העוסק  והצעות דידקטיות  יעילה בספר. הרחבה  להלן כמה עקרונות ללמידה 
ב'כלים להוראה מיטבית של ההלכה', על פי הספר 'הלכות והליכות'. עמוד 10. 

מושגים בהלכה במהלך הפרקים נצבעו המושגים ההלכתיים בשני צבעים.

מושגים אלה  גרמה".  "מצות עשה שהזמן  כמו  כלליים בהלכה,  מושגים  – אלה הם  בסיס'  'מושגי 
צבועים בצבע כחול.

מושגים אחרים הם  'מושגי תוכן' – הקשורים לתוכן מסוים ולא לנושאים אחרים.

לדוגמה: "ארבעה מינים". מושגים אלה צבועים בצבע אדום.

נבחר מושגים בכל נושא לכל שכבת גיל (בהתאם לתכנית הלימודים), וניצור כרטיסיות מושגים 
נשנן את  ובאמצעותם  נשחק בהם  רבים  כל תלמיד כרטיסים  יאגור  לתלמידים כשבמהלך השנה 

המושגים בהלכה.

הערה: כהשלמה לספר 'הלכות והליכות', יצא לאור מילון מושגים: ''אלפון המושגים שלי' שמגדיר מושגי בסיס, לפי 
סדר האלפבית ולפי קטגוריות.

- נברר את המדרג בביצוע ההלכתי של ההלכה לפי המושגים הכחולים (מושגי הבסיס) ונבדוק בכל 
הלכה כיצד מקיימים אותה 'לכתחילה' ומה רמת המינימום 'בדיעבד' לקיומה. באמצעות מושגים אלו 
יהודי   – נפש'  'בעל  התנהגות של  לעצמם  לאמץ  ויוכלו  ההלכות  בלימוד  רגישות  יגלו התלמידים 

שבוחר לקיים את ההלכה בצורה מיטבית, כהגדרתו של אדמו"ר הזקן. 

- נארגן ההלכה לפי המושגים. 

- נבקש מהתלמידים שיזהו מהם המושגים המרכזיים בכל פרק, לפי מידת שכיחותם וליצור מיפוי 
הנושאים של הפרק.

תתי נושאים ניתן למפות את פרק ההלכה לפי תתי-נושאים ולחלופין, לאתר הלכה מסוימת בפרק 
לפי נושאי המשנה. 

4. מילון המושגים 'אלפון המושגים שלי'
קהל היעד: תלמידים מכיתה ד ומעלה, כולל תלמידי תיכון ומורים.

מטרות האלפון: 

> להגדיר מושגי בסיס בהלכה.

> לזהות כל מושג בסיס כפרט בקטגוריה שאליה הוא קשור.

לניתוח  בסיסית  מיומנות  ולרכוש  ההלכתית  השפה  את  לעצמם  לסגל  לתלמידים  לסייע    <
מקרים ולניסוח שאלה מושכלת לרב. 

לפירוט והסבר הקטגוריות והוראות לשימוש מושכל באלפון, ראו במבוא לאלפון. 

היבטים דידקטיים בשימוש באלפון

- נרגיל את התלמידים לבדוק את משמעות המושג הכחול שבו הם נתקלים בספר 'הליכות 
והליכות', תוך פיתוח מיומנות של דפדוף באלפון המושגים. להנחיות לשימוש באלפון עיינו 

במבוא לאלפון.

- ניצור רשימת מושגי בסיס המתאימה לכל כיתה. לא כל מושג בסיס נגדיר.

- נתווך בין ההגדרה באלפון לבין גיל הלומדים. בהגדרות רבות באלפון קיימות דוגמאות. נציע 
את  ד'  בכיתה  ידיים  נטילת  בהלכות  הגדרנו  אם  לדוגמה,  שלמדנו.  מההלכות  אחרת  דוגמה 

הנושא 'שעת דחק', נגדיר מושג זה במחברת ונביא דוגמה מהלכות נטילת ידיים בשעת דחק.

- נקשר בין המושג לקטגוריה המתאימה לו ונגלה מושגים נוספים בקטגוריה זו. מיומנות זו 
תתבצע בהדרגה. בכיתה ד יתוודעו התלמידים למספר מצומצם של קטגוריות. ובכיתות גבוהות 

יותר יתקדמו בהדרגה לקטגוריות נוספות. 

ד  'נסיבות בקיום ההלכה'. התלמידים בכיתה  'שעת הדחק' קשור לקטגוריה של  לדוגמה, המושג 
ילמדו את משמעות המושג אך לא יקשרו אותו לקטגוריה שלו כיוון שהקטגוריה 'נסיבות בקיום 
'שיעורים  היא  'ארבע אמות', שהקטגוריה שלו  זה. אולם את המושג  לגיל  ההלכה' מופשטת מדי 

ומידות בהלכה', אפשר ללמד בכיתה ד, כיוון שהיא מוחשית ותואמת גיל.

הוראת הלכה - היבטים דידקטיים
1. המטרות בהוראת ההלכה 

מטרות בתחום ההכרה: 

> לגלות בקיאות בתכנים של הלכות יסוד

> לשלוט במיומנויות בסיסיות בהבנת ההלכה ויסודותיה

מטרות  בתחום הרגש:

א. ליצור מחויבות לקיום ההלכה; ליצור יחס של הערכה וחיבור רגשי בין התלמיד ומשפחתו להלכה 
ולקיומה: 

> להביא לתפיסת ההלכה כביטוי מעשי לתורה שבעל פה ולהבין כי  התורה שבעל פה - כמו 
התורה שבכתב - ניתנה מאת הבורא. 

> לעמוד על  ערך  ההלכה כיסוד מרכזי לאורח החיים, המתבטא בכל פרט מחיי היום יום.

> להתבונן בערכים העולים מההלכה ויישומם בחיי היום יום.

> ליצור רגש ורצון לקיים את ההלכה באופן של הידור מצווה ובחיות חסידית.

ב. לראות את  ההלכה כמתפתחת במסגרת כללי המסורת היהודית:

> להכיר את המוסמכים לפיתוח ההלכה ואת עקרונות הפיתוח (ברמת העשרה).

> לקבל  את  סמכות חז"ל ופוסקי ההלכה.

מטרות אלה הן המעטפת של מסמך ההישגים בהלכה שהוציא משרד החינוך. להלן התמצית של 
מסמך זה: 

2. ההישגים הנדרשים בהוראת הלכה

ההישגים הנדרשים בהלכה הם המצפן המכוון את הלמידה. הם מפרטים מה התלמיד אמור לדעת 
ולבצע במסגרת מקצוע זה במהלך שנות הלימודים. יש לתת להישגים אלה ביטוי בכל תכנון שנתי 
בית ספרי ובכל שכבות הגיל. המורה המלמד הלכה יראה לנגד עיניו את ששת ההישגים, ויחליט מהו 

ההישג המרכזי שאותו הוא מקנה בכל שיעור ומה מקומם של שאר ההישגים הנלווים אליו.   

הישג 1: יסודות התורה שבעל פה

הישג זה כולל ידע בסיסי על מהותה ומאפייניה של התורה שבעל פה, מסירתה מדור לדור ויכולת 
התמצאות בספרי ההלכה. המסגרת להקניית היסודות לתורה שבעל פה תהיה בחלקה באופן נפרד 

כהקדמה, ובעיקר בהקשר של לימוד ההלכה.   

הישג 2: מושגי בסיס ההלכה ומושגי תוכן

הישג זה מתייחס למושגים ההלכתיים הפזורים לאורך פרקי ההלכה השונים ומבליט אותם. עולם 
ההלכה מתבסס על מושגים וכללים המהווים את עמוד השדרה של הפסיקה ההלכתית, ויש להכיר 

ולהבין אותם. לצדם, קיימים מושגים הלכתיים התלויים בתוכן הלכתי מסוים.

הישג 3: אוצר מילים ותחביר   

הישג זה כולל ידע בסיסי של התאמת שפת ההלכה לשפתו של התלמיד. הוא מתייחס להכרת לשון 
ההלכה; סגנון ותחביר.

הישג 4: מבנה

הישג זה מתייחס להבנת מבנה פרק ההלכה והסעיפים המרכיבים אותו, וכן להבנת סעיף ההלכה, 
כיחידה בפני עצמה.

הלומדים  את  להרגיל  חשוב  ההלכות,  והבנת  עצמאי  לימוד  לשם  אופייניות.  תבניות  יש  להלכות 

להכיר תבניות אלו. 

ישנם שלושה מרכיבים עיקריים במבנה ההלכה, וניתן לכנות אותם - מד"ט: מקרה, דין, טעם. חז"ל 
השתמשו במטבעות לשון אופייניים לציון מילות מד"ט.

הישג 5: בקיאות, הבנה ויישום הלכתי

הישג זה מתייחס לתכנים ההלכתיים אשר על התלמידים ללמוד לפי רשימת התכנים של תכנית 
הלימודים, תוך שימת דגש על פסקי האדמו"ר הזקן. בלימוד ההלכות יועצם העיקרון של 'הנהגה 
מוגדר  כזאת  בהנהגה  הנוהג  מצווה.  הידור   - הדין  בהנהגה שלפנים משורת  חסידית', המתבטאת 

בשולחן ערוך של אדמו"ר הזקן, 'בעל נפש'.

בנוסף, הישג זה כולל את ההבנה והכישורים שנרכשו בהישגים הקודמים, כדי להבין את ההלכה 
בחיים  גם  ההלכה  את  וליישם  שלה,  השונות  ובנסיבות  במחלוקות  במורכבותה,  להבחין  לעומק, 
המעשיים של כל תלמיד ותלמיד. כחלק מהישג זה, יש לעודד את הלומדים להשתמש בידע הנרכש 

ולהפנות שאלות גם לפוסק ההלכתי שנמצא בבית הספר, בשכונה ובקהילה.

אופנים לניתוח מקרים ודינים בהלכה:

סעיפים המתארים את גדרי ההלכה השונים הם על פי רוב: עיקר ההלכה, זמן ההלכה, מקום ההלכה, 
אופן ביצוע ההלכה, מידות ושיעורים בהלכה, ומיהם החייבים בהלכה (על פי רוב הם עונים על אחת 
חיוב  חל  ואיפה  מתי  ההלכה,  את  לקיים  עליו  איך  עושה,  הוא  מה  מקיים,  מי  השאלות:  מחמש 

ההלכה?)

סעיפים המציגים כלל הלכתי שיש בו מנעד - בצד האחד מובאים ה'מהדרין' בקיום ההלכה, ומן  
הצד השני מתואר אופן קיום ההלכה 'בדיעבד' (לאחר מעשה), או 'בשעת הדחק'. כמו כן מתואר 

הדין באופן שבו לא יצא ידי חובת ההלכה, או באופן חריג היוצא מן הכלל ההלכתי.

ולאחריו  כללי  מקרה  מופיע  כלל  (בדרך  הלכתי  בביצוע  שונים  ותנאים  מצבים  המציגים  סעיפים 
מצבים שונים בביצוע 'אם')

בהלכות רבות, ישנם תנאים ונסיבות המשפיעים על פסיקת ההלכה. לדוגמה,  אם נחש כרוך על 
עקבו של המתפלל, הדין תלוי עד כמה הנחש מסוכן. 

מן המובחר', דרך  מ'מצווה  קיום ההלכה. החל  ישנו מדרג הלכתי הקובע את טיב  רבות,  בהלכות 
'לכתחילה', 'בדיעבד', וכלה 'שעת הדחק'. 

לכל הלכה יש טעם והעמקה, אך לא תמיד הטעם מפורש בספר ההלכה.

יישום תוכן ההלכה בחיים, הלכה  לימוד ההלכה איננו מסתכם בתיאוריה בלבד, אלא עיקרו הוא 
למעשה, לפי הכללים והעקרונות שנלמדו בפרק ההלכה. 

הישג 6: ערכים ורלוונטיות

במסגרת הישג  זה התלמידים ילמדו לזהות את הערך המרכזי העומד בבסיס פרק ההלכה ויתבוננו 
במשמעותו של ערך זה בחייהם.

טעמי ההלכות

ערכים חסידיים שאפשר להפיק מההלכה 

3. כלים להוראה מיטבית בהלכה ההלכה – ערכה 'מטיילים בשבילי ההלכה'

א.   מטיילים בשבילי ההלכה – ערכה לתלמיד

מטרות הערכה

> לארגן את נושאי ההלכה סביב צירי תוכן ומבנה מרכזיים

> ליצור מעורבות פעילה של התלמיד בלמידה

> ליישם את ההלכה במסגרת חוץ כיתתית

> לקשר בין אירוע נתון לעקרונות הלכתיים הקשורים אליו

> להתבונן בערך רלוונטי הקשור לעולמם האישי של התלמידים

מה בערכה?

שש חותמות המתייחסות לצירים מארגנים בהלכה: 

מקור: [אודות האתר]

גדרי ההלכה: 

זמן [שעות הביקור]

מי [המבקרים באתר]

איך [כללי ההתנהגות]

יישום ההלכה: 

להתבונן [תמונה]

ערך: [מזכרת]

מחברות מכוונות 

׳מטיילים בשבילי ההלכה'- במעגל השנה 

ו'מטיילים בשבילי ההלכה' – בין אדם למקום / בין אדם לחברו. 

המסגרת החווייתית של הערכה לתלמיד היא טיול. כל הלכה היא 'אתר' ויש להכין במהלך הלימוד 
'דף עזר למטייל'. 

חותמת  לדוגמה,  להלכה.  הקשור  ה'טיול'  במסלול  הפרט  את  התלמידים  מחתימים  פעם  בכל 
המתייחסת לזמנים (מתי?) שבהם יש לבקר באתר וכדומה. 

ראו מצגת לפירוט והדגמה וכן ערכה מס' 1 למורה להבהרה והרחבה. 

ב. מטיילים בשבילי ההלכה – ערכות למורה

מטרת הערכות למורה:

> להוביל שיח פדגוגי שיתופי סביב סוגיות דידקטיות וערכיות בהוראת ההלכה

> לתת למורים כלים יישומיים להוראה מיטבית של ההלכה

> להוביל את המורים לחשיבה עצמאית והעצמה אישית

המורה בונה את השיעור סביב מוקדי למידה הקשורים להישגים בהוראת ההלכה. 

המדריך למורה לכלים בהוראה מיטבית בהלכה מובנה באופן אינטראקטיבי.  המדריך למורה בנוי 
ערכות  לאור  יצאו  הקרוב  ובעתיד  ערכות   5 קיימות  אחר.  בתחום  מתמקדת  ערכה  כל  מערכות. 

נוספות.

מה כוללת כל ערכה? 

בכל ערכה יש מארז כרטיסיות החושפות את המורים לעקרונות דידקטיים ולאסטרטגיות להוראה 
מיטבית בהלכה. כל ערכה מתמקדת בנושא דידקטי אחר:

ערכה מס' 1 טיול והלכה – מה הקשר?

- האתגרים בלימוד ההלכה

- ההישגים בהוראת ההלכה

- המסגרת החווייתית של הוראת ההלכה בתכנית 'מטיילים בשבילי ההלכה'

ערכה מס׳ 2 - צופים למרחוק - זום אאוט

- שיקולי דעת בבניית תכנית עבודה שנתית

- תכנון נושאים ספיראליים בהלכה

ערכה מס׳ 3 - זום אין – מתכננים יחידת הוראה

- מוקדי הלמידה בהוראת ההלכה

- תכנון יחידת הוראה בהתאם למוקדי ההוראה 

ערכה מס׳ 4 - ממוקדים ערכים – מתכננים שיעור במוקד ערכים

- הקניית ערכים והפנמת ערכים

- אסטרטגיות לבחירת ערך ועיבודו

- אסטרטגיות להפנמת ערך בשיעורי הלכה

ערכה מס׳ 5 - מיישמים את ההלכה

- חינוך להפנמה מול חינוך לציות

- חינוך ליישום ההלכה בכיתה ומחוצה לה

- אסטרטגיות ללימוד יישום ההלכה בהתאם לעקרונות הלמידה המשמעותית.

מה מכיל כל כרטיס?

כל כרטיס מכיל גרעין סיפורי, הדגמה, דילמה, מקור מידע ועוד, ולאחריו מובאים תרגיל או שאלות 
לדיון. בעזרת הכרטיסים מקבלים המורים כלים ללימוד הלכה תוך המחשה והפנמה של העקרונות 
המנחים. המורים מוזמנים להביע את דעתם על האסטרטגיות ולהציע דרכים חלופיות הנתמכות על 
אמרות  בדמות  לדרך  וצידה  הערכה  נושאי  את  המסכם  כרטיס  יש  בסיום  שנלמדו.  העקרונות 

הקשורות לנושא.

כיצד נשתמש בערכות?

כל צוות או זוג מורים קורא ביחד את הכרטיסים ודן בהם לפי ההנחיות. לעתים מובילים הכרטיסים 
לתרגיל קצר שמטרתו לבטא את הצד היישומי של העיקרון הנלמד. כל מורה מחזיק את כל הערכה 
בידיו ובכל פעם מורה אחר קורא ומנחה את הדיון או המשימה הקשורה לכרטיס שבידו. לחלופין, 
ביצוע  את  וינחה  הדיון  את  שיוביל  וכדומה,  המקצוע  רכז   - המורים  לקבוצת  מוביל  למנות  ניתן 

המשימות לאחר שאחד המורים קרא את תוכן הכרטיס. 

חמש ערכות למורה 'מטיילים בשבילי ההלכה' - בקובץ נפרד

עזרים נוספים ללימוד חווייתי:

שיר פתיחה לשיעורי הלכה; קיר פעיל / אלמנטים ליצירת קיר פעיל בהלכה.

הערה: את הערכות ניתן להזמין במארזים ברשת אוהלי יוסף יצחק לפרטים ועלויות 

לכניסה לערכות המדריך למורה בפורמט אינטרנטי ולחומרי עזר נוספים לחצו כאן.
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פתיחה
לימוד ההלכה הוא אבן היסוד בבניית אישיותו של הילד החסידי. ההלכה באה מהמילה 'הליכה' והיא 
יהיו בקיאים בהלכות,  מלווה אותנו בכל תחומי החיים. המטרות בחינוך החסידי הן שהתלמידים 
ידעו להתמצא בספרי ההלכה ויגלו מוטיבציה ורצון לקיים את ההלכה בהידור מתוך יראת שמים 

אמיתית ואהבת ה'.

בהלכות תלמוד תורה (פרק ד הלכה יח) מביא אדמ"ור הזקן שני עקרונות בלימוד:

בירור ההלכה לעומקה – נאמר: 'ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם' (דברים לא, יט) – '... שיבינו 
עומק ההלכה בטעמה היטב'. 

חיבור רגשי לתלמיד – נאמר: 'ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם' (שמות כא, א) – '... ולא נאמר 
אשר תלמדם, צריך אתה לשום לפניהם טעם המיישב תלמודם (רש"י שם) ומשימו בלבם'.

זה  ולהתאים את חומר הלימוד לתלמידים. ספר  לימוד ההלכה  הרבי קורא באגרותיו להגביר את 
מתבסס על קריאתו זו של הרבי, כפי שכתב למשל באיגרת מתאריך ו' בכסלו תשט"ו: 

 

"... בודאי צריך הי' להתבונן בהאפשריות לסדר, אשר בכל הכתות של התלמידים (ויש מקום לומר 
אפי' של התלמידות) ילמדו דינים והלכות הצריכות בחיי היום יומים.

כיון שסוכ"ס זהו כל האדם, ולא המדרש עיקר אלא המעשה. ומובן שכוונתי בזה לא רק לקזבלנקה 
אלא לכל המוסדות (אי איישר חילי, הייתי מנהיג זה בכל מוסדות חינוך בני ובנות ישראל אשר בכל 

העולם). ומהנכון שיתדברו בזה כולם יחד וינהיגו זה בבתי ספר דאהלי"י אשר במרוקו.

לדאבון אין עוד עדיין חוברת דינים מיוחדים כמו אלו. אבל יש לבחור סימנים מסוימים בהקיצור 
שו"ע, ובסימנים אלו גופא יש סעיפים שאפשר לדלגם. וכדי לחזק לימוד הנ"ל כדאי לערוך בחינות 

במיוחד בדינים הצריכים, ואל בינתם אשען". 

תפיסה צרה של מקצוע ההלכה, עלולה להפוך את הוראת ההלכה לטכנית ויבשה.  כיום, האתגר 
העומד לפני מורה ההלכה גדול יותר, כי במוסדות חב"ד לומדים גם תלמידים שאורח חייהם אינו 
מידת  לכך מתבטאת  ובהתאם  רלוונטי  אינו  הלימוד. מבחינתם, החומר  חומר  לחלוטין את  תואם 

ההפנמה.

היעד של רשת בתי ספר חב"ד הוא לפתח מצוינות ובקיאות בהלכה. הרשת רואה בתלמידים 'נרות 
להאיר' בקיום ההלכה  היומיומית ובחיבור רגשי אליה. 

ראו  ההלכה,  ולימוד  ההלכות  הנגשת  חשיבות  את  המבטאות  הרבי,  של  נוספות  ואיגרות  הרחבה 
במבוא לספר 'הלכות והליכות'. 

מבוא
1. קהל היעד של הספר  'הלכות והליכות'

הספר 'הלכות והליכות' מיועד לתלמידים מכיתה ד ומעלה, וכן לקהל הרחב המעוניין בספר הלכה 
המוגש בשפה בהירה וידידותית. זאת מתוך תפיסה כוללת שלפיה לימוד ההלכה מופנה לתלמידים 

ולהוריהם.

2. התאמת הספר לתכנית הלימודים 

כיתה המופיעה  כל  ופרקים. בתכנית הלימודים של  לנושאים  מובנה כספר הלכה המחולק  הספר 
באתר הרשת ומותאמת גם לתכנית של משרד החינוך - מפורטים הפרקים והסעיפים הנלמדים בכל 
כיתה. הספר כולל גם פרקים או סעיפים שאינם מופיעים בתכנית הלימודים השנתית, מתוך ראייתו 
העשרה  נושאי  ללמד  מוזמנים  המורים  הספר.  בית  למסגרת  מחוץ  גם  ההלכה  של  בסיסי  כמסד 
בשל  בנוסף,  ועוד.  בהלכה  שיא  ימי  ולתלמידים,  להורים  לימוד  ערבי  כמו  שונות,  במסגרות 
ההטרוגניות של בתי הספר ברשת, בנויה תכנית הלימודים השנתית בשני מעגלים: המעגל הבסיסי 
תורנית  התלמידים  אוכלוסיית  ספר שבהם  לבתי  המוצע  העשרה  ומעגל  הספר,  בתי  לכל  המוצע 

יותר. נושאי העשרה בתכנית הלימודים מסומנים ב#.

3. מטרות הספר 'הלכות והליכות' 

> להגיש את ההלכות השכיחות בצורה בהירה.

> לבאר את מנהגי חב"ד ומנהגי קהילות אשכנז וספרד

> להקנות לתלמידים כלים ללימוד עצמי בהלכה.

שילוב המטרות במבנה הספר

>  הגשת ההלכות בצורה בהירה 
הספר 'הלכות והליכות' מתבסס על 'קיצור שולחן ערוך' של הרב גאנצפריד שנדפס בהונגריה בשנת 
תרכ"ד (1864). מטרתו הייתה הנגשת ההלכות להמון העם, כפי שכתב בספרו: "לתועלת המון עם ה' 
אחינו בני ישראל היראים את ה' ובמצוותיו חפצים [...] אשר קצרה דעתם ללמוד ולהבין דברי הש"ע 
ומפרשיו. יגעתי בעזרת ה' ית"ש וקבצתי [... את הדינים הנצרכים ומוכרחים לכל איש ישראלי לדעת 
אותם. וכתבתי אותם בלשון קל למען ירוץ כל הקורא בו. וידע את המעשה אשר יעשה האדם וחי 

בהם"]. 

נדמה כי בימינו נדרש מחדש הצורך לפשט את ההלכות 'למען ירוץ בהן הקורא' וכדי להשיג את 
מטרותיו של מחבר 'קיצור שולחן ערוך', נדרשנו גם אנו להרחיב ולערוך את ההלכות בצורה בהירה, 

התואמת את גיל הקוראים והתקופה, תוך היצמדות למקור ב'קיצור שולחן ערוך'.

 

לצד כל פרק בספר מצוין הסימן המקביל לו ב'קיצור שולחן ערוך'. כמו כן, בסוף כל סעיף מובא 
בסוגרים הסעיף המקביל לו ב'קיצור שולחן ערוך'. הלומד מ'קיצור שולחן ערוך' יוכל להיעזר בקלות 

בספר 'הלכות והליכות'.

הנגשת ההלכות מתבטאת בארבעה תחומים:

א. הנגשת התוכן

בספר 'קיצור שולחן ערוך' מובאות הלכות רבות המתבססות על מושגים הלכתיים שאינם מוגדרים, 
מתוך הנחה שהם מוכרים לקוראים. הספר 'הלכות והליכות' מגדיר ומסביר גם את מושגי הבסיס. 
בנוסף, ב'קיצור שולחן ערוך' מובאות הלכות שאינן רלוונטיות לחיי התלמיד ולמי שנכנס בצעדיו 
הראשונים לעולם ההלכה. כך לדוגמה, מוזכרים בו שמות מאכלים שאינם מוכרים בימינו ולחלופין, 
מאכלים רבים המוכרים בימינו חסרים. ההלכות המובאות ב'קיצור שולחן ערוך' מנוסחות בתמצות 

לא  המחבר  בחר  שאותם  נושאים  קיימים  כן,  כמו  ההקשר.  את  להבין  ללומד  קשה  ולעתים  רב, 
להכניס לספר כמו הלכות תרומות ומעשרות, אולי משום שהספר נכתב עבור תושבי חו"ל. מסיבה 

זו הספר מתייחס לשמחת תורה ושמיני עצרת הנחגגים בחו"ל יומיים. 

לעומת זאת, הספר 'הלכות והליכות' מתמקד רק בפרקים הרלוונטיים ואף בהלכות הרלוונטיות, תוך 
דילוג על פרקים והלכות שאינם קשורים לעולם התלמידים. יחד עם זאת קיימת הרחבה של נושאים 
שלא הובאו ב'קיצור שולחן ערוך'. הערות השוליים מפנות את התלמיד המתקדם למראי מקומות 
והרחבות. המושגים המרכזיים מוגדרים ומוסברים במילים פשוטות ובסוף כל פרק מובאים מנהגים 

נוספים הנהוגים בימינו, מעבר להלכות הרגילות,  במדור הנקרא 'הליכות ומנהגים'. 

לדוגמה, בהלכות שבת מובאת הקדמה המבארת את מהות מלאכות השבת; בהלכות תפילה מוגדר 
המושג 'ברכה'; בהלכות הכשרת כלים מובאות דוגמאות מעשיות להכשרת כלים בימינו, ועוד.

ב. הנגשת המבנה

מבנה הספר מבנה הספר 'קיצור שולחן ערוך' מתקדם בסדר כרונולוגי, מהשכמת הבוקר, התפילה, 
 - השנה  מעגל  לפי  כך  ואחר  וערבית,  מנחה  ומתן,  משא  ברכות,  דרך  והסעודה,  הכשרות  מידות 
השבת וימים טובים. בהמשך מובאות הלכות שונות מיורה דעה, דיני ממונות נוספים, ולבסוף מעגל 
חיי האדם – דיני אבלות. בבואנו לבנות את הספר 'הלכות והליכות' עמדנו על הקושי בהתמצאות 
במבנה זה לדוגמה: הלכות מנחה וערבית חסרות בתחום תפילה; הלכות כיבוד אב ואם מופיעות 

לאחר הלכות החגים; ועוד. 

 – לחברו  אדם  ובין  למקום  אדם  בין  השנה,  מעגל  צירים:  שלושה  לאורך  הספר  את  בנינו  כן  על 
ובתוכם ההלכות לפי נושאים.

העוסקים  שסעיפים  לכך  גורמת  כרונולוגי,  לסדר  ערוך'  שולחן  'קיצור  של  הנטייה  הפרק  מבנה 
בנושא אחד מובאים במקומות שונים בפרק. בבניית הספר 'הלכות והליכות' מובאים תתי נושאים 

שתחתם כתובים הסעיפים של כל נושא.

'הלכות  בספר  נושאים.  מכמה  המורכבים  ארוכים  סעיפים  ישנם  ערוך'  שולחן  ב'קיצור  הסעיף 
והליכות' הסעיפים מתמקדים בנושא אחד.

ג. הנגשה סגנונית 

ועתירה  דורנו,  בני  התלמידים  בפי  שגורה  שאינה  חכמים  בלשון  כתוב  ערוך'  שולחן  'קיצור   
במושגים, במילים או בתבניות לשון קשות ובמשפטים ארוכים. לנגד עיני הכותבים בספר 'הלכות 
אך  הלכתיים,  ולמושגים  הלכתי  כתיבה  לסגנון  התלמידים  את  להרגיל  המטרה  עמדה  והליכות' 
לשמור על בהירות והסברים לפי הצורך. לכן הסגנון השתמר ובמקרי הצורך נוספו פירושי מילים 
בסוגריים. המושגים מובלטים בצבע כדי להרגיל את התלמידים להבחין במושגים הנכללים בכל 
מבין שכל הלכה  הוא  הלכה.  בכל ספר  הלכה  נכונה של  לקריאה  כלים  כך התלמיד מקבל  הלכה. 

כוללת מושגים והדרך להבינה עוברת דרך המושגים. 

ד. הנגשה עיצובית

ב'קיצור שולחן ערוך' יש מהדורות מנוקדות ויש שאינן מנוקדות, והוא מעוצב כספר קודש רגיל 
ללא כותרות משנה או איורים המושכים את הלב. 

הספר 'הלכות והליכות' מנוקד, מעוצב בגופן נעים ומאיר עיניים, הכותרות מובלטות, ומלוות איור 
ולאורך הספר יש ציורים ואיורים הממחישים את ההלכה. כדי להקל על הקורא, מובאים לצד הסעיף 
המרכזי המשוכתב מ'קיצור שולחן ערוך', הערות, מנהגים וכדומה, על רקע שונה המבדילים אותם 

מהטקסט המרכזי.

 

> היכרות עם מנהגי עדות
מעדות  חווים התלמידים  רבים  ספר  בבתי  יהודי אשכנז.  עבור  נכתב  ערוך'  'קיצור שולחן  הספר 

בנוסף  בהלכה.  זלזול  ליצור  העלול  דבר  בביתם,  לנהוג  בכיתה  הנלמד  בין  התאמה  חוסר  המזרח 
קיימים 'קיצורי שולחן ערוך' המביאים את פסקי אדמו"ר הזקן אך בקיצור ולא תמיד קל להבין את 

המשמעות וההקשר.

הרבי עודד ללמד את הספרדים מנהגי ספרד. בספר 'הלכות והליכות' הובאו מנהגי ספרד ומנהגי 
קהילות שונות באופן בהיר, לצד מנהגי חב"ד ופסקי אדמו"ר הזקן בצורה בהירה וברורה.

> הקניית כלים ללימוד עצמי של ההלכות 
הספר 'קיצור שולחן ערוך' קשה ללמידה עצמית, בפרט בגילאים הצעירים. עד כה, המורה היה קורא 
סעיף ומסביר אותו, ונותן משימות חזרה. הספר 'הלכות והליכות' מאפשר, בזכות המבנה, הסגנון 
התלמיד  יוכל  זה,  מספר  לימוד  שנות  כמה  שלאחר  כך  בהלכה.  עצמאי  לומד  לפתח  והעיצוב, 

להתמודד עם ספרי הלכה מסוגים שונים.

נוספות ראו בפרק העוסק  והצעות דידקטיות  יעילה בספר. הרחבה  להלן כמה עקרונות ללמידה 
ב'כלים להוראה מיטבית של ההלכה', על פי הספר 'הלכות והליכות'. עמוד 10. 

מושגים בהלכה במהלך הפרקים נצבעו המושגים ההלכתיים בשני צבעים.

מושגים אלה  גרמה".  "מצות עשה שהזמן  כמו  כלליים בהלכה,  מושגים  – אלה הם  בסיס'  'מושגי 
צבועים בצבע כחול.

מושגים אחרים הם  'מושגי תוכן' – הקשורים לתוכן מסוים ולא לנושאים אחרים.

לדוגמה: "ארבעה מינים". מושגים אלה צבועים בצבע אדום.

נבחר מושגים בכל נושא לכל שכבת גיל (בהתאם לתכנית הלימודים), וניצור כרטיסיות מושגים 
נשנן את  ובאמצעותם  נשחק בהם  רבים  כל תלמיד כרטיסים  יאגור  לתלמידים כשבמהלך השנה 

המושגים בהלכה.

הערה: כהשלמה לספר 'הלכות והליכות', יצא לאור מילון מושגים: ''אלפון המושגים שלי' שמגדיר מושגי בסיס, לפי 
סדר האלפבית ולפי קטגוריות.

- נברר את המדרג בביצוע ההלכתי של ההלכה לפי המושגים הכחולים (מושגי הבסיס) ונבדוק בכל 
הלכה כיצד מקיימים אותה 'לכתחילה' ומה רמת המינימום 'בדיעבד' לקיומה. באמצעות מושגים אלו 
יהודי   – נפש'  'בעל  התנהגות של  לעצמם  לאמץ  ויוכלו  ההלכות  בלימוד  רגישות  יגלו התלמידים 

שבוחר לקיים את ההלכה בצורה מיטבית, כהגדרתו של אדמו"ר הזקן. 

- נארגן ההלכה לפי המושגים. 

- נבקש מהתלמידים שיזהו מהם המושגים המרכזיים בכל פרק, לפי מידת שכיחותם וליצור מיפוי 
הנושאים של הפרק.

תתי נושאים ניתן למפות את פרק ההלכה לפי תתי-נושאים ולחלופין, לאתר הלכה מסוימת בפרק 
לפי נושאי המשנה. 

4. מילון המושגים 'אלפון המושגים שלי'
קהל היעד: תלמידים מכיתה ד ומעלה, כולל תלמידי תיכון ומורים.

מטרות האלפון: 

> להגדיר מושגי בסיס בהלכה.

> לזהות כל מושג בסיס כפרט בקטגוריה שאליה הוא קשור.

לניתוח  בסיסית  מיומנות  ולרכוש  ההלכתית  השפה  את  לעצמם  לסגל  לתלמידים  לסייע    <
מקרים ולניסוח שאלה מושכלת לרב. 

לפירוט והסבר הקטגוריות והוראות לשימוש מושכל באלפון, ראו במבוא לאלפון. 

היבטים דידקטיים בשימוש באלפון

- נרגיל את התלמידים לבדוק את משמעות המושג הכחול שבו הם נתקלים בספר 'הליכות 
והליכות', תוך פיתוח מיומנות של דפדוף באלפון המושגים. להנחיות לשימוש באלפון עיינו 

במבוא לאלפון.

- ניצור רשימת מושגי בסיס המתאימה לכל כיתה. לא כל מושג בסיס נגדיר.

- נתווך בין ההגדרה באלפון לבין גיל הלומדים. בהגדרות רבות באלפון קיימות דוגמאות. נציע 
את  ד'  בכיתה  ידיים  נטילת  בהלכות  הגדרנו  אם  לדוגמה,  שלמדנו.  מההלכות  אחרת  דוגמה 

הנושא 'שעת דחק', נגדיר מושג זה במחברת ונביא דוגמה מהלכות נטילת ידיים בשעת דחק.

- נקשר בין המושג לקטגוריה המתאימה לו ונגלה מושגים נוספים בקטגוריה זו. מיומנות זו 
תתבצע בהדרגה. בכיתה ד יתוודעו התלמידים למספר מצומצם של קטגוריות. ובכיתות גבוהות 

יותר יתקדמו בהדרגה לקטגוריות נוספות. 

ד  'נסיבות בקיום ההלכה'. התלמידים בכיתה  'שעת הדחק' קשור לקטגוריה של  לדוגמה, המושג 
ילמדו את משמעות המושג אך לא יקשרו אותו לקטגוריה שלו כיוון שהקטגוריה 'נסיבות בקיום 
'שיעורים  היא  'ארבע אמות', שהקטגוריה שלו  זה. אולם את המושג  לגיל  ההלכה' מופשטת מדי 

ומידות בהלכה', אפשר ללמד בכיתה ד, כיוון שהיא מוחשית ותואמת גיל.

הוראת הלכה - היבטים דידקטיים
1. המטרות בהוראת ההלכה 

מטרות בתחום ההכרה: 

> לגלות בקיאות בתכנים של הלכות יסוד

> לשלוט במיומנויות בסיסיות בהבנת ההלכה ויסודותיה

מטרות  בתחום הרגש:

א. ליצור מחויבות לקיום ההלכה; ליצור יחס של הערכה וחיבור רגשי בין התלמיד ומשפחתו להלכה 
ולקיומה: 

> להביא לתפיסת ההלכה כביטוי מעשי לתורה שבעל פה ולהבין כי  התורה שבעל פה - כמו 
התורה שבכתב - ניתנה מאת הבורא. 

> לעמוד על  ערך  ההלכה כיסוד מרכזי לאורח החיים, המתבטא בכל פרט מחיי היום יום.

> להתבונן בערכים העולים מההלכה ויישומם בחיי היום יום.

> ליצור רגש ורצון לקיים את ההלכה באופן של הידור מצווה ובחיות חסידית.

ב. לראות את  ההלכה כמתפתחת במסגרת כללי המסורת היהודית:

> להכיר את המוסמכים לפיתוח ההלכה ואת עקרונות הפיתוח (ברמת העשרה).

> לקבל  את  סמכות חז"ל ופוסקי ההלכה.

מטרות אלה הן המעטפת של מסמך ההישגים בהלכה שהוציא משרד החינוך. להלן התמצית של 
מסמך זה: 

2. ההישגים הנדרשים בהוראת הלכה

ההישגים הנדרשים בהלכה הם המצפן המכוון את הלמידה. הם מפרטים מה התלמיד אמור לדעת 
ולבצע במסגרת מקצוע זה במהלך שנות הלימודים. יש לתת להישגים אלה ביטוי בכל תכנון שנתי 
בית ספרי ובכל שכבות הגיל. המורה המלמד הלכה יראה לנגד עיניו את ששת ההישגים, ויחליט מהו 

ההישג המרכזי שאותו הוא מקנה בכל שיעור ומה מקומם של שאר ההישגים הנלווים אליו.   

הישג 1: יסודות התורה שבעל פה

הישג זה כולל ידע בסיסי על מהותה ומאפייניה של התורה שבעל פה, מסירתה מדור לדור ויכולת 
התמצאות בספרי ההלכה. המסגרת להקניית היסודות לתורה שבעל פה תהיה בחלקה באופן נפרד 

כהקדמה, ובעיקר בהקשר של לימוד ההלכה.   

הישג 2: מושגי בסיס ההלכה ומושגי תוכן

הישג זה מתייחס למושגים ההלכתיים הפזורים לאורך פרקי ההלכה השונים ומבליט אותם. עולם 
ההלכה מתבסס על מושגים וכללים המהווים את עמוד השדרה של הפסיקה ההלכתית, ויש להכיר 

ולהבין אותם. לצדם, קיימים מושגים הלכתיים התלויים בתוכן הלכתי מסוים.

הישג 3: אוצר מילים ותחביר   

הישג זה כולל ידע בסיסי של התאמת שפת ההלכה לשפתו של התלמיד. הוא מתייחס להכרת לשון 
ההלכה; סגנון ותחביר.

הישג 4: מבנה

הישג זה מתייחס להבנת מבנה פרק ההלכה והסעיפים המרכיבים אותו, וכן להבנת סעיף ההלכה, 
כיחידה בפני עצמה.

הלומדים  את  להרגיל  חשוב  ההלכות,  והבנת  עצמאי  לימוד  לשם  אופייניות.  תבניות  יש  להלכות 

להכיר תבניות אלו. 

ישנם שלושה מרכיבים עיקריים במבנה ההלכה, וניתן לכנות אותם - מד"ט: מקרה, דין, טעם. חז"ל 
השתמשו במטבעות לשון אופייניים לציון מילות מד"ט.

הישג 5: בקיאות, הבנה ויישום הלכתי

הישג זה מתייחס לתכנים ההלכתיים אשר על התלמידים ללמוד לפי רשימת התכנים של תכנית 
הלימודים, תוך שימת דגש על פסקי האדמו"ר הזקן. בלימוד ההלכות יועצם העיקרון של 'הנהגה 
מוגדר  כזאת  בהנהגה  הנוהג  מצווה.  הידור   - הדין  בהנהגה שלפנים משורת  חסידית', המתבטאת 

בשולחן ערוך של אדמו"ר הזקן, 'בעל נפש'.

בנוסף, הישג זה כולל את ההבנה והכישורים שנרכשו בהישגים הקודמים, כדי להבין את ההלכה 
בחיים  גם  ההלכה  את  וליישם  שלה,  השונות  ובנסיבות  במחלוקות  במורכבותה,  להבחין  לעומק, 
המעשיים של כל תלמיד ותלמיד. כחלק מהישג זה, יש לעודד את הלומדים להשתמש בידע הנרכש 

ולהפנות שאלות גם לפוסק ההלכתי שנמצא בבית הספר, בשכונה ובקהילה.

אופנים לניתוח מקרים ודינים בהלכה:

סעיפים המתארים את גדרי ההלכה השונים הם על פי רוב: עיקר ההלכה, זמן ההלכה, מקום ההלכה, 
אופן ביצוע ההלכה, מידות ושיעורים בהלכה, ומיהם החייבים בהלכה (על פי רוב הם עונים על אחת 
חיוב  חל  ואיפה  מתי  ההלכה,  את  לקיים  עליו  איך  עושה,  הוא  מה  מקיים,  מי  השאלות:  מחמש 

ההלכה?)

סעיפים המציגים כלל הלכתי שיש בו מנעד - בצד האחד מובאים ה'מהדרין' בקיום ההלכה, ומן  
הצד השני מתואר אופן קיום ההלכה 'בדיעבד' (לאחר מעשה), או 'בשעת הדחק'. כמו כן מתואר 

הדין באופן שבו לא יצא ידי חובת ההלכה, או באופן חריג היוצא מן הכלל ההלכתי.

ולאחריו  כללי  מקרה  מופיע  כלל  (בדרך  הלכתי  בביצוע  שונים  ותנאים  מצבים  המציגים  סעיפים 
מצבים שונים בביצוע 'אם')

בהלכות רבות, ישנם תנאים ונסיבות המשפיעים על פסיקת ההלכה. לדוגמה,  אם נחש כרוך על 
עקבו של המתפלל, הדין תלוי עד כמה הנחש מסוכן. 

מן המובחר', דרך  מ'מצווה  קיום ההלכה. החל  ישנו מדרג הלכתי הקובע את טיב  רבות,  בהלכות 
'לכתחילה', 'בדיעבד', וכלה 'שעת הדחק'. 

לכל הלכה יש טעם והעמקה, אך לא תמיד הטעם מפורש בספר ההלכה.

יישום תוכן ההלכה בחיים, הלכה  לימוד ההלכה איננו מסתכם בתיאוריה בלבד, אלא עיקרו הוא 
למעשה, לפי הכללים והעקרונות שנלמדו בפרק ההלכה. 

הישג 6: ערכים ורלוונטיות

במסגרת הישג  זה התלמידים ילמדו לזהות את הערך המרכזי העומד בבסיס פרק ההלכה ויתבוננו 
במשמעותו של ערך זה בחייהם.

טעמי ההלכות

ערכים חסידיים שאפשר להפיק מההלכה 

3. כלים להוראה מיטבית בהלכה ההלכה – ערכה 'מטיילים בשבילי ההלכה'

א.   מטיילים בשבילי ההלכה – ערכה לתלמיד

מטרות הערכה

> לארגן את נושאי ההלכה סביב צירי תוכן ומבנה מרכזיים

> ליצור מעורבות פעילה של התלמיד בלמידה

> ליישם את ההלכה במסגרת חוץ כיתתית

> לקשר בין אירוע נתון לעקרונות הלכתיים הקשורים אליו

> להתבונן בערך רלוונטי הקשור לעולמם האישי של התלמידים

מה בערכה?

שש חותמות המתייחסות לצירים מארגנים בהלכה: 

מקור: [אודות האתר]

גדרי ההלכה: 

זמן [שעות הביקור]

מי [המבקרים באתר]

איך [כללי ההתנהגות]

יישום ההלכה: 

להתבונן [תמונה]

ערך: [מזכרת]

מחברות מכוונות 

׳מטיילים בשבילי ההלכה'- במעגל השנה 

ו'מטיילים בשבילי ההלכה' – בין אדם למקום / בין אדם לחברו. 

המסגרת החווייתית של הערכה לתלמיד היא טיול. כל הלכה היא 'אתר' ויש להכין במהלך הלימוד 
'דף עזר למטייל'. 

חותמת  לדוגמה,  להלכה.  הקשור  ה'טיול'  במסלול  הפרט  את  התלמידים  מחתימים  פעם  בכל 
המתייחסת לזמנים (מתי?) שבהם יש לבקר באתר וכדומה. 

ראו מצגת לפירוט והדגמה וכן ערכה מס' 1 למורה להבהרה והרחבה. 

ב. מטיילים בשבילי ההלכה – ערכות למורה

מטרת הערכות למורה:

> להוביל שיח פדגוגי שיתופי סביב סוגיות דידקטיות וערכיות בהוראת ההלכה

> לתת למורים כלים יישומיים להוראה מיטבית של ההלכה

> להוביל את המורים לחשיבה עצמאית והעצמה אישית

המורה בונה את השיעור סביב מוקדי למידה הקשורים להישגים בהוראת ההלכה. 

המדריך למורה לכלים בהוראה מיטבית בהלכה מובנה באופן אינטראקטיבי.  המדריך למורה בנוי 
ערכות  לאור  יצאו  הקרוב  ובעתיד  ערכות   5 קיימות  אחר.  בתחום  מתמקדת  ערכה  כל  מערכות. 

נוספות.

מה כוללת כל ערכה? 

בכל ערכה יש מארז כרטיסיות החושפות את המורים לעקרונות דידקטיים ולאסטרטגיות להוראה 
מיטבית בהלכה. כל ערכה מתמקדת בנושא דידקטי אחר:

ערכה מס' 1 טיול והלכה – מה הקשר?

- האתגרים בלימוד ההלכה

- ההישגים בהוראת ההלכה

- המסגרת החווייתית של הוראת ההלכה בתכנית 'מטיילים בשבילי ההלכה'

ערכה מס׳ 2 - צופים למרחוק - זום אאוט

- שיקולי דעת בבניית תכנית עבודה שנתית

- תכנון נושאים ספיראליים בהלכה

ערכה מס׳ 3 - זום אין – מתכננים יחידת הוראה

- מוקדי הלמידה בהוראת ההלכה

- תכנון יחידת הוראה בהתאם למוקדי ההוראה 

ערכה מס׳ 4 - ממוקדים ערכים – מתכננים שיעור במוקד ערכים

- הקניית ערכים והפנמת ערכים

- אסטרטגיות לבחירת ערך ועיבודו

- אסטרטגיות להפנמת ערך בשיעורי הלכה

ערכה מס׳ 5 - מיישמים את ההלכה

- חינוך להפנמה מול חינוך לציות

- חינוך ליישום ההלכה בכיתה ומחוצה לה

- אסטרטגיות ללימוד יישום ההלכה בהתאם לעקרונות הלמידה המשמעותית.

מה מכיל כל כרטיס?

כל כרטיס מכיל גרעין סיפורי, הדגמה, דילמה, מקור מידע ועוד, ולאחריו מובאים תרגיל או שאלות 
לדיון. בעזרת הכרטיסים מקבלים המורים כלים ללימוד הלכה תוך המחשה והפנמה של העקרונות 
המנחים. המורים מוזמנים להביע את דעתם על האסטרטגיות ולהציע דרכים חלופיות הנתמכות על 
אמרות  בדמות  לדרך  וצידה  הערכה  נושאי  את  המסכם  כרטיס  יש  בסיום  שנלמדו.  העקרונות 

הקשורות לנושא.

כיצד נשתמש בערכות?

כל צוות או זוג מורים קורא ביחד את הכרטיסים ודן בהם לפי ההנחיות. לעתים מובילים הכרטיסים 
לתרגיל קצר שמטרתו לבטא את הצד היישומי של העיקרון הנלמד. כל מורה מחזיק את כל הערכה 
בידיו ובכל פעם מורה אחר קורא ומנחה את הדיון או המשימה הקשורה לכרטיס שבידו. לחלופין, 
ביצוע  את  וינחה  הדיון  את  שיוביל  וכדומה,  המקצוע  רכז   - המורים  לקבוצת  מוביל  למנות  ניתן 

המשימות לאחר שאחד המורים קרא את תוכן הכרטיס. 

חמש ערכות למורה 'מטיילים בשבילי ההלכה' - בקובץ נפרד

עזרים נוספים ללימוד חווייתי:

שיר פתיחה לשיעורי הלכה; קיר פעיל / אלמנטים ליצירת קיר פעיל בהלכה.

הערה: את הערכות ניתן להזמין במארזים ברשת אוהלי יוסף יצחק לפרטים ועלויות 

לכניסה לערכות המדריך למורה בפורמט אינטרנטי ולחומרי עזר נוספים לחצו כאן.



יוצא לאור על ידי רשת 'אוהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק

אגף תכניות לימודים וספרי לימוד

יו"ר: הרב יוסף יצחק הכהן אהרונוב

מנהל כללי: הרב אליהו קריצ'בסקי

מנהלת האגף לתכניות לימודים: חנה פלדמן

כתיבה ועריכה כללית ודידקטית: אורה קפלון

ייעוץ דידקטי: חנה פלדמן

עריכת לשון והגהה: הדס אחיטוב

עיצוב: חני מרזל 

זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים והזכות המוסרית של היוצרים בספר זה, מוגנות. אין 
לשכפל, להעתיק, לסכם, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך 
כן, אין לעשות שימוש  זה. כמו  או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר, כל חלק מספר 
מסחרי כל שהוא בספר זה, בכולו או בחלקים ממנו, אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב 

מעמותת חינוך חב"ד שעל יד רשת אוהלי יוסף יצחק באה"ק.

נדפס בישראל ה'תשע"ו - מהדורה שנייה

© כל הזכויות שמורות לעמותת חינוך חב"ד שעל יד רשת אוהלי יוסף יצחק באה"ק,

 office@reshetch.org.il :כפר חב"ד ת"ד 613 טלפון: 03-5477005 אימייל

תוכן העניינים

4 פתיחה            

5 מבוא            

קהל היעד של הספר

התאמת הספר לתכנית הלימודים 

מטרות הספר 'הלכות והליכות'

מילון המושגים 'אלפון המושגים שלי'

9 הוראת הלכה  - היבטים דידקטיים        

המטרות בהוראת ההלכה

ההישגים הנדרשים בהוראת הלכה

כלים להוראה מיטבית בהלכה ההלכה – ערכה 'מטיילים בשבילי ההלכה'
 

ב“ה

 
 

 

”

6

פתיחה
לימוד ההלכה הוא אבן היסוד בבניית אישיותו של הילד החסידי. ההלכה באה מהמילה 'הליכה' והיא 
יהיו בקיאים בהלכות,  מלווה אותנו בכל תחומי החיים. המטרות בחינוך החסידי הן שהתלמידים 
ידעו להתמצא בספרי ההלכה ויגלו מוטיבציה ורצון לקיים את ההלכה בהידור מתוך יראת שמים 

אמיתית ואהבת ה'.

בהלכות תלמוד תורה (פרק ד הלכה יח) מביא אדמ"ור הזקן שני עקרונות בלימוד:

בירור ההלכה לעומקה – נאמר: 'ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם' (דברים לא, יט) – '... שיבינו 
עומק ההלכה בטעמה היטב'. 

חיבור רגשי לתלמיד – נאמר: 'ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם' (שמות כא, א) – '... ולא נאמר 
אשר תלמדם, צריך אתה לשום לפניהם טעם המיישב תלמודם (רש"י שם) ומשימו בלבם'.

זה  ולהתאים את חומר הלימוד לתלמידים. ספר  לימוד ההלכה  הרבי קורא באגרותיו להגביר את 
מתבסס על קריאתו זו של הרבי, כפי שכתב למשל באיגרת מתאריך ו' בכסלו תשט"ו: 

 

"... בודאי צריך הי' להתבונן בהאפשריות לסדר, אשר בכל הכתות של התלמידים (ויש מקום לומר 
אפי' של התלמידות) ילמדו דינים והלכות הצריכות בחיי היום יומים.

כיון שסוכ"ס זהו כל האדם, ולא המדרש עיקר אלא המעשה. ומובן שכוונתי בזה לא רק לקזבלנקה 
אלא לכל המוסדות (אי איישר חילי, הייתי מנהיג זה בכל מוסדות חינוך בני ובנות ישראל אשר בכל 

העולם). ומהנכון שיתדברו בזה כולם יחד וינהיגו זה בבתי ספר דאהלי"י אשר במרוקו.

לדאבון אין עוד עדיין חוברת דינים מיוחדים כמו אלו. אבל יש לבחור סימנים מסוימים בהקיצור 
שו"ע, ובסימנים אלו גופא יש סעיפים שאפשר לדלגם. וכדי לחזק לימוד הנ"ל כדאי לערוך בחינות 

במיוחד בדינים הצריכים, ואל בינתם אשען". 

תפיסה צרה של מקצוע ההלכה, עלולה להפוך את הוראת ההלכה לטכנית ויבשה.  כיום, האתגר 
העומד לפני מורה ההלכה גדול יותר, כי במוסדות חב"ד לומדים גם תלמידים שאורח חייהם אינו 
מידת  לכך מתבטאת  ובהתאם  רלוונטי  אינו  הלימוד. מבחינתם, החומר  חומר  לחלוטין את  תואם 

ההפנמה.

היעד של רשת בתי ספר חב"ד הוא לפתח מצוינות ובקיאות בהלכה. הרשת רואה בתלמידים 'נרות 
להאיר' בקיום ההלכה  היומיומית ובחיבור רגשי אליה. 

ראו  ההלכה,  ולימוד  ההלכות  הנגשת  חשיבות  את  המבטאות  הרבי,  של  נוספות  ואיגרות  הרחבה 
במבוא לספר 'הלכות והליכות'. 

מבוא
1. קהל היעד של הספר  'הלכות והליכות'

הספר 'הלכות והליכות' מיועד לתלמידים מכיתה ד ומעלה, וכן לקהל הרחב המעוניין בספר הלכה 
המוגש בשפה בהירה וידידותית. זאת מתוך תפיסה כוללת שלפיה לימוד ההלכה מופנה לתלמידים 

ולהוריהם.

2. התאמת הספר לתכנית הלימודים 

כיתה המופיעה  כל  ופרקים. בתכנית הלימודים של  לנושאים  מובנה כספר הלכה המחולק  הספר 
באתר הרשת ומותאמת גם לתכנית של משרד החינוך - מפורטים הפרקים והסעיפים הנלמדים בכל 
כיתה. הספר כולל גם פרקים או סעיפים שאינם מופיעים בתכנית הלימודים השנתית, מתוך ראייתו 
העשרה  נושאי  ללמד  מוזמנים  המורים  הספר.  בית  למסגרת  מחוץ  גם  ההלכה  של  בסיסי  כמסד 
בשל  בנוסף,  ועוד.  בהלכה  שיא  ימי  ולתלמידים,  להורים  לימוד  ערבי  כמו  שונות,  במסגרות 
ההטרוגניות של בתי הספר ברשת, בנויה תכנית הלימודים השנתית בשני מעגלים: המעגל הבסיסי 
תורנית  התלמידים  אוכלוסיית  ספר שבהם  לבתי  המוצע  העשרה  ומעגל  הספר,  בתי  לכל  המוצע 

יותר. נושאי העשרה בתכנית הלימודים מסומנים ב#.

3. מטרות הספר 'הלכות והליכות' 

> להגיש את ההלכות השכיחות בצורה בהירה.

> לבאר את מנהגי חב"ד ומנהגי קהילות אשכנז וספרד

> להקנות לתלמידים כלים ללימוד עצמי בהלכה.

שילוב המטרות במבנה הספר

>  הגשת ההלכות בצורה בהירה 
הספר 'הלכות והליכות' מתבסס על 'קיצור שולחן ערוך' של הרב גאנצפריד שנדפס בהונגריה בשנת 
תרכ"ד (1864). מטרתו הייתה הנגשת ההלכות להמון העם, כפי שכתב בספרו: "לתועלת המון עם ה' 
אחינו בני ישראל היראים את ה' ובמצוותיו חפצים [...] אשר קצרה דעתם ללמוד ולהבין דברי הש"ע 
ומפרשיו. יגעתי בעזרת ה' ית"ש וקבצתי [... את הדינים הנצרכים ומוכרחים לכל איש ישראלי לדעת 
אותם. וכתבתי אותם בלשון קל למען ירוץ כל הקורא בו. וידע את המעשה אשר יעשה האדם וחי 

בהם"]. 

נדמה כי בימינו נדרש מחדש הצורך לפשט את ההלכות 'למען ירוץ בהן הקורא' וכדי להשיג את 
מטרותיו של מחבר 'קיצור שולחן ערוך', נדרשנו גם אנו להרחיב ולערוך את ההלכות בצורה בהירה, 

התואמת את גיל הקוראים והתקופה, תוך היצמדות למקור ב'קיצור שולחן ערוך'.

 

לצד כל פרק בספר מצוין הסימן המקביל לו ב'קיצור שולחן ערוך'. כמו כן, בסוף כל סעיף מובא 
בסוגרים הסעיף המקביל לו ב'קיצור שולחן ערוך'. הלומד מ'קיצור שולחן ערוך' יוכל להיעזר בקלות 

בספר 'הלכות והליכות'.

הנגשת ההלכות מתבטאת בארבעה תחומים:

א. הנגשת התוכן

בספר 'קיצור שולחן ערוך' מובאות הלכות רבות המתבססות על מושגים הלכתיים שאינם מוגדרים, 
מתוך הנחה שהם מוכרים לקוראים. הספר 'הלכות והליכות' מגדיר ומסביר גם את מושגי הבסיס. 
בנוסף, ב'קיצור שולחן ערוך' מובאות הלכות שאינן רלוונטיות לחיי התלמיד ולמי שנכנס בצעדיו 
הראשונים לעולם ההלכה. כך לדוגמה, מוזכרים בו שמות מאכלים שאינם מוכרים בימינו ולחלופין, 
מאכלים רבים המוכרים בימינו חסרים. ההלכות המובאות ב'קיצור שולחן ערוך' מנוסחות בתמצות 

לא  המחבר  בחר  שאותם  נושאים  קיימים  כן,  כמו  ההקשר.  את  להבין  ללומד  קשה  ולעתים  רב, 
להכניס לספר כמו הלכות תרומות ומעשרות, אולי משום שהספר נכתב עבור תושבי חו"ל. מסיבה 

זו הספר מתייחס לשמחת תורה ושמיני עצרת הנחגגים בחו"ל יומיים. 

לעומת זאת, הספר 'הלכות והליכות' מתמקד רק בפרקים הרלוונטיים ואף בהלכות הרלוונטיות, תוך 
דילוג על פרקים והלכות שאינם קשורים לעולם התלמידים. יחד עם זאת קיימת הרחבה של נושאים 
שלא הובאו ב'קיצור שולחן ערוך'. הערות השוליים מפנות את התלמיד המתקדם למראי מקומות 
והרחבות. המושגים המרכזיים מוגדרים ומוסברים במילים פשוטות ובסוף כל פרק מובאים מנהגים 

נוספים הנהוגים בימינו, מעבר להלכות הרגילות,  במדור הנקרא 'הליכות ומנהגים'. 

לדוגמה, בהלכות שבת מובאת הקדמה המבארת את מהות מלאכות השבת; בהלכות תפילה מוגדר 
המושג 'ברכה'; בהלכות הכשרת כלים מובאות דוגמאות מעשיות להכשרת כלים בימינו, ועוד.

ב. הנגשת המבנה

מבנה הספר מבנה הספר 'קיצור שולחן ערוך' מתקדם בסדר כרונולוגי, מהשכמת הבוקר, התפילה, 
 - השנה  מעגל  לפי  כך  ואחר  וערבית,  מנחה  ומתן,  משא  ברכות,  דרך  והסעודה,  הכשרות  מידות 
השבת וימים טובים. בהמשך מובאות הלכות שונות מיורה דעה, דיני ממונות נוספים, ולבסוף מעגל 
חיי האדם – דיני אבלות. בבואנו לבנות את הספר 'הלכות והליכות' עמדנו על הקושי בהתמצאות 
במבנה זה לדוגמה: הלכות מנחה וערבית חסרות בתחום תפילה; הלכות כיבוד אב ואם מופיעות 

לאחר הלכות החגים; ועוד. 

 – לחברו  אדם  ובין  למקום  אדם  בין  השנה,  מעגל  צירים:  שלושה  לאורך  הספר  את  בנינו  כן  על 
ובתוכם ההלכות לפי נושאים.

העוסקים  שסעיפים  לכך  גורמת  כרונולוגי,  לסדר  ערוך'  שולחן  'קיצור  של  הנטייה  הפרק  מבנה 
בנושא אחד מובאים במקומות שונים בפרק. בבניית הספר 'הלכות והליכות' מובאים תתי נושאים 

שתחתם כתובים הסעיפים של כל נושא.

'הלכות  בספר  נושאים.  מכמה  המורכבים  ארוכים  סעיפים  ישנם  ערוך'  שולחן  ב'קיצור  הסעיף 
והליכות' הסעיפים מתמקדים בנושא אחד.

ג. הנגשה סגנונית 

ועתירה  דורנו,  בני  התלמידים  בפי  שגורה  שאינה  חכמים  בלשון  כתוב  ערוך'  שולחן  'קיצור   
במושגים, במילים או בתבניות לשון קשות ובמשפטים ארוכים. לנגד עיני הכותבים בספר 'הלכות 
אך  הלכתיים,  ולמושגים  הלכתי  כתיבה  לסגנון  התלמידים  את  להרגיל  המטרה  עמדה  והליכות' 
לשמור על בהירות והסברים לפי הצורך. לכן הסגנון השתמר ובמקרי הצורך נוספו פירושי מילים 
בסוגריים. המושגים מובלטים בצבע כדי להרגיל את התלמידים להבחין במושגים הנכללים בכל 
מבין שכל הלכה  הוא  הלכה.  בכל ספר  הלכה  נכונה של  לקריאה  כלים  כך התלמיד מקבל  הלכה. 

כוללת מושגים והדרך להבינה עוברת דרך המושגים. 

ד. הנגשה עיצובית

ב'קיצור שולחן ערוך' יש מהדורות מנוקדות ויש שאינן מנוקדות, והוא מעוצב כספר קודש רגיל 
ללא כותרות משנה או איורים המושכים את הלב. 

הספר 'הלכות והליכות' מנוקד, מעוצב בגופן נעים ומאיר עיניים, הכותרות מובלטות, ומלוות איור 
ולאורך הספר יש ציורים ואיורים הממחישים את ההלכה. כדי להקל על הקורא, מובאים לצד הסעיף 
המרכזי המשוכתב מ'קיצור שולחן ערוך', הערות, מנהגים וכדומה, על רקע שונה המבדילים אותם 

מהטקסט המרכזי.

 

> היכרות עם מנהגי עדות
מעדות  חווים התלמידים  רבים  ספר  בבתי  יהודי אשכנז.  עבור  נכתב  ערוך'  'קיצור שולחן  הספר 

בנוסף  בהלכה.  זלזול  ליצור  העלול  דבר  בביתם,  לנהוג  בכיתה  הנלמד  בין  התאמה  חוסר  המזרח 
קיימים 'קיצורי שולחן ערוך' המביאים את פסקי אדמו"ר הזקן אך בקיצור ולא תמיד קל להבין את 

המשמעות וההקשר.

הרבי עודד ללמד את הספרדים מנהגי ספרד. בספר 'הלכות והליכות' הובאו מנהגי ספרד ומנהגי 
קהילות שונות באופן בהיר, לצד מנהגי חב"ד ופסקי אדמו"ר הזקן בצורה בהירה וברורה.

> הקניית כלים ללימוד עצמי של ההלכות 
הספר 'קיצור שולחן ערוך' קשה ללמידה עצמית, בפרט בגילאים הצעירים. עד כה, המורה היה קורא 
סעיף ומסביר אותו, ונותן משימות חזרה. הספר 'הלכות והליכות' מאפשר, בזכות המבנה, הסגנון 
התלמיד  יוכל  זה,  מספר  לימוד  שנות  כמה  שלאחר  כך  בהלכה.  עצמאי  לומד  לפתח  והעיצוב, 

להתמודד עם ספרי הלכה מסוגים שונים.

נוספות ראו בפרק העוסק  והצעות דידקטיות  יעילה בספר. הרחבה  להלן כמה עקרונות ללמידה 
ב'כלים להוראה מיטבית של ההלכה', על פי הספר 'הלכות והליכות'. עמוד 10. 

מושגים בהלכה במהלך הפרקים נצבעו המושגים ההלכתיים בשני צבעים.

מושגים אלה  גרמה".  "מצות עשה שהזמן  כמו  כלליים בהלכה,  מושגים  – אלה הם  בסיס'  'מושגי 
צבועים בצבע כחול.

מושגים אחרים הם  'מושגי תוכן' – הקשורים לתוכן מסוים ולא לנושאים אחרים.

לדוגמה: "ארבעה מינים". מושגים אלה צבועים בצבע אדום.

נבחר מושגים בכל נושא לכל שכבת גיל (בהתאם לתכנית הלימודים), וניצור כרטיסיות מושגים 
נשנן את  ובאמצעותם  נשחק בהם  רבים  כל תלמיד כרטיסים  יאגור  לתלמידים כשבמהלך השנה 

המושגים בהלכה.

הערה: כהשלמה לספר 'הלכות והליכות', יצא לאור מילון מושגים: ''אלפון המושגים שלי' שמגדיר מושגי בסיס, לפי 
סדר האלפבית ולפי קטגוריות.

- נברר את המדרג בביצוע ההלכתי של ההלכה לפי המושגים הכחולים (מושגי הבסיס) ונבדוק בכל 
הלכה כיצד מקיימים אותה 'לכתחילה' ומה רמת המינימום 'בדיעבד' לקיומה. באמצעות מושגים אלו 
יהודי   – נפש'  'בעל  התנהגות של  לעצמם  לאמץ  ויוכלו  ההלכות  בלימוד  רגישות  יגלו התלמידים 

שבוחר לקיים את ההלכה בצורה מיטבית, כהגדרתו של אדמו"ר הזקן. 

- נארגן ההלכה לפי המושגים. 

- נבקש מהתלמידים שיזהו מהם המושגים המרכזיים בכל פרק, לפי מידת שכיחותם וליצור מיפוי 
הנושאים של הפרק.

תתי נושאים ניתן למפות את פרק ההלכה לפי תתי-נושאים ולחלופין, לאתר הלכה מסוימת בפרק 
לפי נושאי המשנה. 

4. מילון המושגים 'אלפון המושגים שלי'
קהל היעד: תלמידים מכיתה ד ומעלה, כולל תלמידי תיכון ומורים.

מטרות האלפון: 

> להגדיר מושגי בסיס בהלכה.

> לזהות כל מושג בסיס כפרט בקטגוריה שאליה הוא קשור.

לניתוח  בסיסית  מיומנות  ולרכוש  ההלכתית  השפה  את  לעצמם  לסגל  לתלמידים  לסייע    <
מקרים ולניסוח שאלה מושכלת לרב. 

לפירוט והסבר הקטגוריות והוראות לשימוש מושכל באלפון, ראו במבוא לאלפון. 

היבטים דידקטיים בשימוש באלפון

- נרגיל את התלמידים לבדוק את משמעות המושג הכחול שבו הם נתקלים בספר 'הליכות 
והליכות', תוך פיתוח מיומנות של דפדוף באלפון המושגים. להנחיות לשימוש באלפון עיינו 

במבוא לאלפון.

- ניצור רשימת מושגי בסיס המתאימה לכל כיתה. לא כל מושג בסיס נגדיר.

- נתווך בין ההגדרה באלפון לבין גיל הלומדים. בהגדרות רבות באלפון קיימות דוגמאות. נציע 
את  ד'  בכיתה  ידיים  נטילת  בהלכות  הגדרנו  אם  לדוגמה,  שלמדנו.  מההלכות  אחרת  דוגמה 

הנושא 'שעת דחק', נגדיר מושג זה במחברת ונביא דוגמה מהלכות נטילת ידיים בשעת דחק.

- נקשר בין המושג לקטגוריה המתאימה לו ונגלה מושגים נוספים בקטגוריה זו. מיומנות זו 
תתבצע בהדרגה. בכיתה ד יתוודעו התלמידים למספר מצומצם של קטגוריות. ובכיתות גבוהות 

יותר יתקדמו בהדרגה לקטגוריות נוספות. 

ד  'נסיבות בקיום ההלכה'. התלמידים בכיתה  'שעת הדחק' קשור לקטגוריה של  לדוגמה, המושג 
ילמדו את משמעות המושג אך לא יקשרו אותו לקטגוריה שלו כיוון שהקטגוריה 'נסיבות בקיום 
'שיעורים  היא  'ארבע אמות', שהקטגוריה שלו  זה. אולם את המושג  לגיל  ההלכה' מופשטת מדי 

ומידות בהלכה', אפשר ללמד בכיתה ד, כיוון שהיא מוחשית ותואמת גיל.

הוראת הלכה - היבטים דידקטיים
1. המטרות בהוראת ההלכה 

מטרות בתחום ההכרה: 

> לגלות בקיאות בתכנים של הלכות יסוד

> לשלוט במיומנויות בסיסיות בהבנת ההלכה ויסודותיה

מטרות  בתחום הרגש:

א. ליצור מחויבות לקיום ההלכה; ליצור יחס של הערכה וחיבור רגשי בין התלמיד ומשפחתו להלכה 
ולקיומה: 

> להביא לתפיסת ההלכה כביטוי מעשי לתורה שבעל פה ולהבין כי  התורה שבעל פה - כמו 
התורה שבכתב - ניתנה מאת הבורא. 

> לעמוד על  ערך  ההלכה כיסוד מרכזי לאורח החיים, המתבטא בכל פרט מחיי היום יום.

> להתבונן בערכים העולים מההלכה ויישומם בחיי היום יום.

> ליצור רגש ורצון לקיים את ההלכה באופן של הידור מצווה ובחיות חסידית.

ב. לראות את  ההלכה כמתפתחת במסגרת כללי המסורת היהודית:

> להכיר את המוסמכים לפיתוח ההלכה ואת עקרונות הפיתוח (ברמת העשרה).

> לקבל  את  סמכות חז"ל ופוסקי ההלכה.

מטרות אלה הן המעטפת של מסמך ההישגים בהלכה שהוציא משרד החינוך. להלן התמצית של 
מסמך זה: 

2. ההישגים הנדרשים בהוראת הלכה

ההישגים הנדרשים בהלכה הם המצפן המכוון את הלמידה. הם מפרטים מה התלמיד אמור לדעת 
ולבצע במסגרת מקצוע זה במהלך שנות הלימודים. יש לתת להישגים אלה ביטוי בכל תכנון שנתי 
בית ספרי ובכל שכבות הגיל. המורה המלמד הלכה יראה לנגד עיניו את ששת ההישגים, ויחליט מהו 

ההישג המרכזי שאותו הוא מקנה בכל שיעור ומה מקומם של שאר ההישגים הנלווים אליו.   

הישג 1: יסודות התורה שבעל פה

הישג זה כולל ידע בסיסי על מהותה ומאפייניה של התורה שבעל פה, מסירתה מדור לדור ויכולת 
התמצאות בספרי ההלכה. המסגרת להקניית היסודות לתורה שבעל פה תהיה בחלקה באופן נפרד 

כהקדמה, ובעיקר בהקשר של לימוד ההלכה.   

הישג 2: מושגי בסיס ההלכה ומושגי תוכן

הישג זה מתייחס למושגים ההלכתיים הפזורים לאורך פרקי ההלכה השונים ומבליט אותם. עולם 
ההלכה מתבסס על מושגים וכללים המהווים את עמוד השדרה של הפסיקה ההלכתית, ויש להכיר 

ולהבין אותם. לצדם, קיימים מושגים הלכתיים התלויים בתוכן הלכתי מסוים.

הישג 3: אוצר מילים ותחביר   

הישג זה כולל ידע בסיסי של התאמת שפת ההלכה לשפתו של התלמיד. הוא מתייחס להכרת לשון 
ההלכה; סגנון ותחביר.

הישג 4: מבנה

הישג זה מתייחס להבנת מבנה פרק ההלכה והסעיפים המרכיבים אותו, וכן להבנת סעיף ההלכה, 
כיחידה בפני עצמה.

הלומדים  את  להרגיל  חשוב  ההלכות,  והבנת  עצמאי  לימוד  לשם  אופייניות.  תבניות  יש  להלכות 

להכיר תבניות אלו. 

ישנם שלושה מרכיבים עיקריים במבנה ההלכה, וניתן לכנות אותם - מד"ט: מקרה, דין, טעם. חז"ל 
השתמשו במטבעות לשון אופייניים לציון מילות מד"ט.

הישג 5: בקיאות, הבנה ויישום הלכתי

הישג זה מתייחס לתכנים ההלכתיים אשר על התלמידים ללמוד לפי רשימת התכנים של תכנית 
הלימודים, תוך שימת דגש על פסקי האדמו"ר הזקן. בלימוד ההלכות יועצם העיקרון של 'הנהגה 
מוגדר  כזאת  בהנהגה  הנוהג  מצווה.  הידור   - הדין  בהנהגה שלפנים משורת  חסידית', המתבטאת 

בשולחן ערוך של אדמו"ר הזקן, 'בעל נפש'.

בנוסף, הישג זה כולל את ההבנה והכישורים שנרכשו בהישגים הקודמים, כדי להבין את ההלכה 
בחיים  גם  ההלכה  את  וליישם  שלה,  השונות  ובנסיבות  במחלוקות  במורכבותה,  להבחין  לעומק, 
המעשיים של כל תלמיד ותלמיד. כחלק מהישג זה, יש לעודד את הלומדים להשתמש בידע הנרכש 

ולהפנות שאלות גם לפוסק ההלכתי שנמצא בבית הספר, בשכונה ובקהילה.

אופנים לניתוח מקרים ודינים בהלכה:

סעיפים המתארים את גדרי ההלכה השונים הם על פי רוב: עיקר ההלכה, זמן ההלכה, מקום ההלכה, 
אופן ביצוע ההלכה, מידות ושיעורים בהלכה, ומיהם החייבים בהלכה (על פי רוב הם עונים על אחת 
חיוב  חל  ואיפה  מתי  ההלכה,  את  לקיים  עליו  איך  עושה,  הוא  מה  מקיים,  מי  השאלות:  מחמש 

ההלכה?)

סעיפים המציגים כלל הלכתי שיש בו מנעד - בצד האחד מובאים ה'מהדרין' בקיום ההלכה, ומן  
הצד השני מתואר אופן קיום ההלכה 'בדיעבד' (לאחר מעשה), או 'בשעת הדחק'. כמו כן מתואר 

הדין באופן שבו לא יצא ידי חובת ההלכה, או באופן חריג היוצא מן הכלל ההלכתי.

ולאחריו  כללי  מקרה  מופיע  כלל  (בדרך  הלכתי  בביצוע  שונים  ותנאים  מצבים  המציגים  סעיפים 
מצבים שונים בביצוע 'אם')

בהלכות רבות, ישנם תנאים ונסיבות המשפיעים על פסיקת ההלכה. לדוגמה,  אם נחש כרוך על 
עקבו של המתפלל, הדין תלוי עד כמה הנחש מסוכן. 

מן המובחר', דרך  מ'מצווה  קיום ההלכה. החל  ישנו מדרג הלכתי הקובע את טיב  רבות,  בהלכות 
'לכתחילה', 'בדיעבד', וכלה 'שעת הדחק'. 

לכל הלכה יש טעם והעמקה, אך לא תמיד הטעם מפורש בספר ההלכה.

יישום תוכן ההלכה בחיים, הלכה  לימוד ההלכה איננו מסתכם בתיאוריה בלבד, אלא עיקרו הוא 
למעשה, לפי הכללים והעקרונות שנלמדו בפרק ההלכה. 

הישג 6: ערכים ורלוונטיות

במסגרת הישג  זה התלמידים ילמדו לזהות את הערך המרכזי העומד בבסיס פרק ההלכה ויתבוננו 
במשמעותו של ערך זה בחייהם.

טעמי ההלכות

ערכים חסידיים שאפשר להפיק מההלכה 

3. כלים להוראה מיטבית בהלכה ההלכה – ערכה 'מטיילים בשבילי ההלכה'

א.   מטיילים בשבילי ההלכה – ערכה לתלמיד

מטרות הערכה

> לארגן את נושאי ההלכה סביב צירי תוכן ומבנה מרכזיים

> ליצור מעורבות פעילה של התלמיד בלמידה

> ליישם את ההלכה במסגרת חוץ כיתתית

> לקשר בין אירוע נתון לעקרונות הלכתיים הקשורים אליו

> להתבונן בערך רלוונטי הקשור לעולמם האישי של התלמידים

מה בערכה?

שש חותמות המתייחסות לצירים מארגנים בהלכה: 

מקור: [אודות האתר]

גדרי ההלכה: 

זמן [שעות הביקור]

מי [המבקרים באתר]

איך [כללי ההתנהגות]

יישום ההלכה: 

להתבונן [תמונה]

ערך: [מזכרת]

מחברות מכוונות 

׳מטיילים בשבילי ההלכה'- במעגל השנה 

ו'מטיילים בשבילי ההלכה' – בין אדם למקום / בין אדם לחברו. 

המסגרת החווייתית של הערכה לתלמיד היא טיול. כל הלכה היא 'אתר' ויש להכין במהלך הלימוד 
'דף עזר למטייל'. 

חותמת  לדוגמה,  להלכה.  הקשור  ה'טיול'  במסלול  הפרט  את  התלמידים  מחתימים  פעם  בכל 
המתייחסת לזמנים (מתי?) שבהם יש לבקר באתר וכדומה. 

ראו מצגת לפירוט והדגמה וכן ערכה מס' 1 למורה להבהרה והרחבה. 

ב. מטיילים בשבילי ההלכה – ערכות למורה

מטרת הערכות למורה:

> להוביל שיח פדגוגי שיתופי סביב סוגיות דידקטיות וערכיות בהוראת ההלכה

> לתת למורים כלים יישומיים להוראה מיטבית של ההלכה

> להוביל את המורים לחשיבה עצמאית והעצמה אישית

המורה בונה את השיעור סביב מוקדי למידה הקשורים להישגים בהוראת ההלכה. 

המדריך למורה לכלים בהוראה מיטבית בהלכה מובנה באופן אינטראקטיבי.  המדריך למורה בנוי 
ערכות  לאור  יצאו  הקרוב  ובעתיד  ערכות   5 קיימות  אחר.  בתחום  מתמקדת  ערכה  כל  מערכות. 

נוספות.

מה כוללת כל ערכה? 

בכל ערכה יש מארז כרטיסיות החושפות את המורים לעקרונות דידקטיים ולאסטרטגיות להוראה 
מיטבית בהלכה. כל ערכה מתמקדת בנושא דידקטי אחר:

ערכה מס' 1 טיול והלכה – מה הקשר?

- האתגרים בלימוד ההלכה

- ההישגים בהוראת ההלכה

- המסגרת החווייתית של הוראת ההלכה בתכנית 'מטיילים בשבילי ההלכה'

ערכה מס׳ 2 - צופים למרחוק - זום אאוט

- שיקולי דעת בבניית תכנית עבודה שנתית

- תכנון נושאים ספיראליים בהלכה

ערכה מס׳ 3 - זום אין – מתכננים יחידת הוראה

- מוקדי הלמידה בהוראת ההלכה

- תכנון יחידת הוראה בהתאם למוקדי ההוראה 

ערכה מס׳ 4 - ממוקדים ערכים – מתכננים שיעור במוקד ערכים

- הקניית ערכים והפנמת ערכים

- אסטרטגיות לבחירת ערך ועיבודו

- אסטרטגיות להפנמת ערך בשיעורי הלכה

ערכה מס׳ 5 - מיישמים את ההלכה

- חינוך להפנמה מול חינוך לציות

- חינוך ליישום ההלכה בכיתה ומחוצה לה

- אסטרטגיות ללימוד יישום ההלכה בהתאם לעקרונות הלמידה המשמעותית.

מה מכיל כל כרטיס?

כל כרטיס מכיל גרעין סיפורי, הדגמה, דילמה, מקור מידע ועוד, ולאחריו מובאים תרגיל או שאלות 
לדיון. בעזרת הכרטיסים מקבלים המורים כלים ללימוד הלכה תוך המחשה והפנמה של העקרונות 
המנחים. המורים מוזמנים להביע את דעתם על האסטרטגיות ולהציע דרכים חלופיות הנתמכות על 
אמרות  בדמות  לדרך  וצידה  הערכה  נושאי  את  המסכם  כרטיס  יש  בסיום  שנלמדו.  העקרונות 

הקשורות לנושא.

כיצד נשתמש בערכות?

כל צוות או זוג מורים קורא ביחד את הכרטיסים ודן בהם לפי ההנחיות. לעתים מובילים הכרטיסים 
לתרגיל קצר שמטרתו לבטא את הצד היישומי של העיקרון הנלמד. כל מורה מחזיק את כל הערכה 
בידיו ובכל פעם מורה אחר קורא ומנחה את הדיון או המשימה הקשורה לכרטיס שבידו. לחלופין, 
ביצוע  את  וינחה  הדיון  את  שיוביל  וכדומה,  המקצוע  רכז   - המורים  לקבוצת  מוביל  למנות  ניתן 

המשימות לאחר שאחד המורים קרא את תוכן הכרטיס. 

חמש ערכות למורה 'מטיילים בשבילי ההלכה' - בקובץ נפרד

עזרים נוספים ללימוד חווייתי:

שיר פתיחה לשיעורי הלכה; קיר פעיל / אלמנטים ליצירת קיר פעיל בהלכה.

הערה: את הערכות ניתן להזמין במארזים ברשת אוהלי יוסף יצחק לפרטים ועלויות 

לכניסה לערכות המדריך למורה בפורמט אינטרנטי ולחומרי עזר נוספים לחצו כאן.
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פתיחה
לימוד ההלכה הוא אבן היסוד בבניית אישיותו של הילד החסידי. ההלכה באה מהמילה 'הליכה' והיא 
יהיו בקיאים בהלכות,  מלווה אותנו בכל תחומי החיים. המטרות בחינוך החסידי הן שהתלמידים 
ידעו להתמצא בספרי ההלכה ויגלו מוטיבציה ורצון לקיים את ההלכה בהידור מתוך יראת שמים 

אמיתית ואהבת ה'.

בהלכות תלמוד תורה (פרק ד הלכה יח) מביא אדמ"ור הזקן שני עקרונות בלימוד:

בירור ההלכה לעומקה – נאמר: 'ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם' (דברים לא, יט) – '... שיבינו 
עומק ההלכה בטעמה היטב'. 

חיבור רגשי לתלמיד – נאמר: 'ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם' (שמות כא, א) – '... ולא נאמר 
אשר תלמדם, צריך אתה לשום לפניהם טעם המיישב תלמודם (רש"י שם) ומשימו בלבם'.

זה  ולהתאים את חומר הלימוד לתלמידים. ספר  לימוד ההלכה  הרבי קורא באגרותיו להגביר את 
מתבסס על קריאתו זו של הרבי, כפי שכתב למשל באיגרת מתאריך ו' בכסלו תשט"ו: 

 

"... בודאי צריך הי' להתבונן בהאפשריות לסדר, אשר בכל הכתות של התלמידים (ויש מקום לומר 
אפי' של התלמידות) ילמדו דינים והלכות הצריכות בחיי היום יומים.

כיון שסוכ"ס זהו כל האדם, ולא המדרש עיקר אלא המעשה. ומובן שכוונתי בזה לא רק לקזבלנקה 
אלא לכל המוסדות (אי איישר חילי, הייתי מנהיג זה בכל מוסדות חינוך בני ובנות ישראל אשר בכל 

העולם). ומהנכון שיתדברו בזה כולם יחד וינהיגו זה בבתי ספר דאהלי"י אשר במרוקו.

לדאבון אין עוד עדיין חוברת דינים מיוחדים כמו אלו. אבל יש לבחור סימנים מסוימים בהקיצור 
שו"ע, ובסימנים אלו גופא יש סעיפים שאפשר לדלגם. וכדי לחזק לימוד הנ"ל כדאי לערוך בחינות 

במיוחד בדינים הצריכים, ואל בינתם אשען". 

תפיסה צרה של מקצוע ההלכה, עלולה להפוך את הוראת ההלכה לטכנית ויבשה.  כיום, האתגר 
העומד לפני מורה ההלכה גדול יותר, כי במוסדות חב"ד לומדים גם תלמידים שאורח חייהם אינו 
מידת  לכך מתבטאת  ובהתאם  רלוונטי  אינו  הלימוד. מבחינתם, החומר  חומר  לחלוטין את  תואם 

ההפנמה.

היעד של רשת בתי ספר חב"ד הוא לפתח מצוינות ובקיאות בהלכה. הרשת רואה בתלמידים 'נרות 
להאיר' בקיום ההלכה  היומיומית ובחיבור רגשי אליה. 

ראו  ההלכה,  ולימוד  ההלכות  הנגשת  חשיבות  את  המבטאות  הרבי,  של  נוספות  ואיגרות  הרחבה 
במבוא לספר 'הלכות והליכות'. 

מבוא
1. קהל היעד של הספר  'הלכות והליכות'

הספר 'הלכות והליכות' מיועד לתלמידים מכיתה ד ומעלה, וכן לקהל הרחב המעוניין בספר הלכה 
המוגש בשפה בהירה וידידותית. זאת מתוך תפיסה כוללת שלפיה לימוד ההלכה מופנה לתלמידים 

ולהוריהם.

2. התאמת הספר לתכנית הלימודים 

כיתה המופיעה  כל  ופרקים. בתכנית הלימודים של  לנושאים  מובנה כספר הלכה המחולק  הספר 
באתר הרשת ומותאמת גם לתכנית של משרד החינוך - מפורטים הפרקים והסעיפים הנלמדים בכל 
כיתה. הספר כולל גם פרקים או סעיפים שאינם מופיעים בתכנית הלימודים השנתית, מתוך ראייתו 
העשרה  נושאי  ללמד  מוזמנים  המורים  הספר.  בית  למסגרת  מחוץ  גם  ההלכה  של  בסיסי  כמסד 
בשל  בנוסף,  ועוד.  בהלכה  שיא  ימי  ולתלמידים,  להורים  לימוד  ערבי  כמו  שונות,  במסגרות 
ההטרוגניות של בתי הספר ברשת, בנויה תכנית הלימודים השנתית בשני מעגלים: המעגל הבסיסי 
תורנית  התלמידים  אוכלוסיית  ספר שבהם  לבתי  המוצע  העשרה  ומעגל  הספר,  בתי  לכל  המוצע 

יותר. נושאי העשרה בתכנית הלימודים מסומנים ב#.

3. מטרות הספר 'הלכות והליכות' 

> להגיש את ההלכות השכיחות בצורה בהירה.

> לבאר את מנהגי חב"ד ומנהגי קהילות אשכנז וספרד

> להקנות לתלמידים כלים ללימוד עצמי בהלכה.

שילוב המטרות במבנה הספר

>  הגשת ההלכות בצורה בהירה 
הספר 'הלכות והליכות' מתבסס על 'קיצור שולחן ערוך' של הרב גאנצפריד שנדפס בהונגריה בשנת 
תרכ"ד (1864). מטרתו הייתה הנגשת ההלכות להמון העם, כפי שכתב בספרו: "לתועלת המון עם ה' 
אחינו בני ישראל היראים את ה' ובמצוותיו חפצים [...] אשר קצרה דעתם ללמוד ולהבין דברי הש"ע 
ומפרשיו. יגעתי בעזרת ה' ית"ש וקבצתי [... את הדינים הנצרכים ומוכרחים לכל איש ישראלי לדעת 
אותם. וכתבתי אותם בלשון קל למען ירוץ כל הקורא בו. וידע את המעשה אשר יעשה האדם וחי 

בהם"]. 

נדמה כי בימינו נדרש מחדש הצורך לפשט את ההלכות 'למען ירוץ בהן הקורא' וכדי להשיג את 
מטרותיו של מחבר 'קיצור שולחן ערוך', נדרשנו גם אנו להרחיב ולערוך את ההלכות בצורה בהירה, 

התואמת את גיל הקוראים והתקופה, תוך היצמדות למקור ב'קיצור שולחן ערוך'.

 

לצד כל פרק בספר מצוין הסימן המקביל לו ב'קיצור שולחן ערוך'. כמו כן, בסוף כל סעיף מובא 
בסוגרים הסעיף המקביל לו ב'קיצור שולחן ערוך'. הלומד מ'קיצור שולחן ערוך' יוכל להיעזר בקלות 

בספר 'הלכות והליכות'.

הנגשת ההלכות מתבטאת בארבעה תחומים:

א. הנגשת התוכן

בספר 'קיצור שולחן ערוך' מובאות הלכות רבות המתבססות על מושגים הלכתיים שאינם מוגדרים, 
מתוך הנחה שהם מוכרים לקוראים. הספר 'הלכות והליכות' מגדיר ומסביר גם את מושגי הבסיס. 
בנוסף, ב'קיצור שולחן ערוך' מובאות הלכות שאינן רלוונטיות לחיי התלמיד ולמי שנכנס בצעדיו 
הראשונים לעולם ההלכה. כך לדוגמה, מוזכרים בו שמות מאכלים שאינם מוכרים בימינו ולחלופין, 
מאכלים רבים המוכרים בימינו חסרים. ההלכות המובאות ב'קיצור שולחן ערוך' מנוסחות בתמצות 

לא  המחבר  בחר  שאותם  נושאים  קיימים  כן,  כמו  ההקשר.  את  להבין  ללומד  קשה  ולעתים  רב, 
להכניס לספר כמו הלכות תרומות ומעשרות, אולי משום שהספר נכתב עבור תושבי חו"ל. מסיבה 

זו הספר מתייחס לשמחת תורה ושמיני עצרת הנחגגים בחו"ל יומיים. 

לעומת זאת, הספר 'הלכות והליכות' מתמקד רק בפרקים הרלוונטיים ואף בהלכות הרלוונטיות, תוך 
דילוג על פרקים והלכות שאינם קשורים לעולם התלמידים. יחד עם זאת קיימת הרחבה של נושאים 
שלא הובאו ב'קיצור שולחן ערוך'. הערות השוליים מפנות את התלמיד המתקדם למראי מקומות 
והרחבות. המושגים המרכזיים מוגדרים ומוסברים במילים פשוטות ובסוף כל פרק מובאים מנהגים 

נוספים הנהוגים בימינו, מעבר להלכות הרגילות,  במדור הנקרא 'הליכות ומנהגים'. 

לדוגמה, בהלכות שבת מובאת הקדמה המבארת את מהות מלאכות השבת; בהלכות תפילה מוגדר 
המושג 'ברכה'; בהלכות הכשרת כלים מובאות דוגמאות מעשיות להכשרת כלים בימינו, ועוד.

ב. הנגשת המבנה

מבנה הספר מבנה הספר 'קיצור שולחן ערוך' מתקדם בסדר כרונולוגי, מהשכמת הבוקר, התפילה, 
 - השנה  מעגל  לפי  כך  ואחר  וערבית,  מנחה  ומתן,  משא  ברכות,  דרך  והסעודה,  הכשרות  מידות 
השבת וימים טובים. בהמשך מובאות הלכות שונות מיורה דעה, דיני ממונות נוספים, ולבסוף מעגל 
חיי האדם – דיני אבלות. בבואנו לבנות את הספר 'הלכות והליכות' עמדנו על הקושי בהתמצאות 
במבנה זה לדוגמה: הלכות מנחה וערבית חסרות בתחום תפילה; הלכות כיבוד אב ואם מופיעות 

לאחר הלכות החגים; ועוד. 

 – לחברו  אדם  ובין  למקום  אדם  בין  השנה,  מעגל  צירים:  שלושה  לאורך  הספר  את  בנינו  כן  על 
ובתוכם ההלכות לפי נושאים.

העוסקים  שסעיפים  לכך  גורמת  כרונולוגי,  לסדר  ערוך'  שולחן  'קיצור  של  הנטייה  הפרק  מבנה 
בנושא אחד מובאים במקומות שונים בפרק. בבניית הספר 'הלכות והליכות' מובאים תתי נושאים 

שתחתם כתובים הסעיפים של כל נושא.

'הלכות  בספר  נושאים.  מכמה  המורכבים  ארוכים  סעיפים  ישנם  ערוך'  שולחן  ב'קיצור  הסעיף 
והליכות' הסעיפים מתמקדים בנושא אחד.

ג. הנגשה סגנונית 

ועתירה  דורנו,  בני  התלמידים  בפי  שגורה  שאינה  חכמים  בלשון  כתוב  ערוך'  שולחן  'קיצור   
במושגים, במילים או בתבניות לשון קשות ובמשפטים ארוכים. לנגד עיני הכותבים בספר 'הלכות 
אך  הלכתיים,  ולמושגים  הלכתי  כתיבה  לסגנון  התלמידים  את  להרגיל  המטרה  עמדה  והליכות' 
לשמור על בהירות והסברים לפי הצורך. לכן הסגנון השתמר ובמקרי הצורך נוספו פירושי מילים 
בסוגריים. המושגים מובלטים בצבע כדי להרגיל את התלמידים להבחין במושגים הנכללים בכל 
מבין שכל הלכה  הוא  הלכה.  בכל ספר  הלכה  נכונה של  לקריאה  כלים  כך התלמיד מקבל  הלכה. 

כוללת מושגים והדרך להבינה עוברת דרך המושגים. 

ד. הנגשה עיצובית

ב'קיצור שולחן ערוך' יש מהדורות מנוקדות ויש שאינן מנוקדות, והוא מעוצב כספר קודש רגיל 
ללא כותרות משנה או איורים המושכים את הלב. 

הספר 'הלכות והליכות' מנוקד, מעוצב בגופן נעים ומאיר עיניים, הכותרות מובלטות, ומלוות איור 
ולאורך הספר יש ציורים ואיורים הממחישים את ההלכה. כדי להקל על הקורא, מובאים לצד הסעיף 
המרכזי המשוכתב מ'קיצור שולחן ערוך', הערות, מנהגים וכדומה, על רקע שונה המבדילים אותם 

מהטקסט המרכזי.

 

> היכרות עם מנהגי עדות
מעדות  חווים התלמידים  רבים  ספר  בבתי  יהודי אשכנז.  עבור  נכתב  ערוך'  'קיצור שולחן  הספר 

בנוסף  בהלכה.  זלזול  ליצור  העלול  דבר  בביתם,  לנהוג  בכיתה  הנלמד  בין  התאמה  חוסר  המזרח 
קיימים 'קיצורי שולחן ערוך' המביאים את פסקי אדמו"ר הזקן אך בקיצור ולא תמיד קל להבין את 

המשמעות וההקשר.

הרבי עודד ללמד את הספרדים מנהגי ספרד. בספר 'הלכות והליכות' הובאו מנהגי ספרד ומנהגי 
קהילות שונות באופן בהיר, לצד מנהגי חב"ד ופסקי אדמו"ר הזקן בצורה בהירה וברורה.

> הקניית כלים ללימוד עצמי של ההלכות 
הספר 'קיצור שולחן ערוך' קשה ללמידה עצמית, בפרט בגילאים הצעירים. עד כה, המורה היה קורא 
סעיף ומסביר אותו, ונותן משימות חזרה. הספר 'הלכות והליכות' מאפשר, בזכות המבנה, הסגנון 
התלמיד  יוכל  זה,  מספר  לימוד  שנות  כמה  שלאחר  כך  בהלכה.  עצמאי  לומד  לפתח  והעיצוב, 

להתמודד עם ספרי הלכה מסוגים שונים.

נוספות ראו בפרק העוסק  והצעות דידקטיות  יעילה בספר. הרחבה  להלן כמה עקרונות ללמידה 
ב'כלים להוראה מיטבית של ההלכה', על פי הספר 'הלכות והליכות'. עמוד 10. 

מושגים בהלכה במהלך הפרקים נצבעו המושגים ההלכתיים בשני צבעים.

מושגים אלה  גרמה".  "מצות עשה שהזמן  כמו  כלליים בהלכה,  מושגים  – אלה הם  בסיס'  'מושגי 
צבועים בצבע כחול.

מושגים אחרים הם  'מושגי תוכן' – הקשורים לתוכן מסוים ולא לנושאים אחרים.

לדוגמה: "ארבעה מינים". מושגים אלה צבועים בצבע אדום.

נבחר מושגים בכל נושא לכל שכבת גיל (בהתאם לתכנית הלימודים), וניצור כרטיסיות מושגים 
נשנן את  ובאמצעותם  נשחק בהם  רבים  כל תלמיד כרטיסים  יאגור  לתלמידים כשבמהלך השנה 

המושגים בהלכה.

הערה: כהשלמה לספר 'הלכות והליכות', יצא לאור מילון מושגים: ''אלפון המושגים שלי' שמגדיר מושגי בסיס, לפי 
סדר האלפבית ולפי קטגוריות.

- נברר את המדרג בביצוע ההלכתי של ההלכה לפי המושגים הכחולים (מושגי הבסיס) ונבדוק בכל 
הלכה כיצד מקיימים אותה 'לכתחילה' ומה רמת המינימום 'בדיעבד' לקיומה. באמצעות מושגים אלו 
יהודי   – נפש'  'בעל  התנהגות של  לעצמם  לאמץ  ויוכלו  ההלכות  בלימוד  רגישות  יגלו התלמידים 

שבוחר לקיים את ההלכה בצורה מיטבית, כהגדרתו של אדמו"ר הזקן. 

- נארגן ההלכה לפי המושגים. 

- נבקש מהתלמידים שיזהו מהם המושגים המרכזיים בכל פרק, לפי מידת שכיחותם וליצור מיפוי 
הנושאים של הפרק.

תתי נושאים ניתן למפות את פרק ההלכה לפי תתי-נושאים ולחלופין, לאתר הלכה מסוימת בפרק 
לפי נושאי המשנה. 

4. מילון המושגים 'אלפון המושגים שלי'
קהל היעד: תלמידים מכיתה ד ומעלה, כולל תלמידי תיכון ומורים.

מטרות האלפון: 

> להגדיר מושגי בסיס בהלכה.

> לזהות כל מושג בסיס כפרט בקטגוריה שאליה הוא קשור.

לניתוח  בסיסית  מיומנות  ולרכוש  ההלכתית  השפה  את  לעצמם  לסגל  לתלמידים  לסייע    <
מקרים ולניסוח שאלה מושכלת לרב. 

לפירוט והסבר הקטגוריות והוראות לשימוש מושכל באלפון, ראו במבוא לאלפון. 

היבטים דידקטיים בשימוש באלפון

- נרגיל את התלמידים לבדוק את משמעות המושג הכחול שבו הם נתקלים בספר 'הליכות 
והליכות', תוך פיתוח מיומנות של דפדוף באלפון המושגים. להנחיות לשימוש באלפון עיינו 

במבוא לאלפון.

- ניצור רשימת מושגי בסיס המתאימה לכל כיתה. לא כל מושג בסיס נגדיר.

- נתווך בין ההגדרה באלפון לבין גיל הלומדים. בהגדרות רבות באלפון קיימות דוגמאות. נציע 
את  ד'  בכיתה  ידיים  נטילת  בהלכות  הגדרנו  אם  לדוגמה,  שלמדנו.  מההלכות  אחרת  דוגמה 

הנושא 'שעת דחק', נגדיר מושג זה במחברת ונביא דוגמה מהלכות נטילת ידיים בשעת דחק.

- נקשר בין המושג לקטגוריה המתאימה לו ונגלה מושגים נוספים בקטגוריה זו. מיומנות זו 
תתבצע בהדרגה. בכיתה ד יתוודעו התלמידים למספר מצומצם של קטגוריות. ובכיתות גבוהות 

יותר יתקדמו בהדרגה לקטגוריות נוספות. 

ד  'נסיבות בקיום ההלכה'. התלמידים בכיתה  'שעת הדחק' קשור לקטגוריה של  לדוגמה, המושג 
ילמדו את משמעות המושג אך לא יקשרו אותו לקטגוריה שלו כיוון שהקטגוריה 'נסיבות בקיום 
'שיעורים  היא  'ארבע אמות', שהקטגוריה שלו  זה. אולם את המושג  לגיל  ההלכה' מופשטת מדי 

ומידות בהלכה', אפשר ללמד בכיתה ד, כיוון שהיא מוחשית ותואמת גיל.

הוראת הלכה - היבטים דידקטיים
1. המטרות בהוראת ההלכה 

מטרות בתחום ההכרה: 

> לגלות בקיאות בתכנים של הלכות יסוד

> לשלוט במיומנויות בסיסיות בהבנת ההלכה ויסודותיה

מטרות  בתחום הרגש:

א. ליצור מחויבות לקיום ההלכה; ליצור יחס של הערכה וחיבור רגשי בין התלמיד ומשפחתו להלכה 
ולקיומה: 

> להביא לתפיסת ההלכה כביטוי מעשי לתורה שבעל פה ולהבין כי  התורה שבעל פה - כמו 
התורה שבכתב - ניתנה מאת הבורא. 

> לעמוד על  ערך  ההלכה כיסוד מרכזי לאורח החיים, המתבטא בכל פרט מחיי היום יום.

> להתבונן בערכים העולים מההלכה ויישומם בחיי היום יום.

> ליצור רגש ורצון לקיים את ההלכה באופן של הידור מצווה ובחיות חסידית.

ב. לראות את  ההלכה כמתפתחת במסגרת כללי המסורת היהודית:

> להכיר את המוסמכים לפיתוח ההלכה ואת עקרונות הפיתוח (ברמת העשרה).

> לקבל  את  סמכות חז"ל ופוסקי ההלכה.

מטרות אלה הן המעטפת של מסמך ההישגים בהלכה שהוציא משרד החינוך. להלן התמצית של 
מסמך זה: 

2. ההישגים הנדרשים בהוראת הלכה

ההישגים הנדרשים בהלכה הם המצפן המכוון את הלמידה. הם מפרטים מה התלמיד אמור לדעת 
ולבצע במסגרת מקצוע זה במהלך שנות הלימודים. יש לתת להישגים אלה ביטוי בכל תכנון שנתי 
בית ספרי ובכל שכבות הגיל. המורה המלמד הלכה יראה לנגד עיניו את ששת ההישגים, ויחליט מהו 

ההישג המרכזי שאותו הוא מקנה בכל שיעור ומה מקומם של שאר ההישגים הנלווים אליו.   

הישג 1: יסודות התורה שבעל פה

הישג זה כולל ידע בסיסי על מהותה ומאפייניה של התורה שבעל פה, מסירתה מדור לדור ויכולת 
התמצאות בספרי ההלכה. המסגרת להקניית היסודות לתורה שבעל פה תהיה בחלקה באופן נפרד 

כהקדמה, ובעיקר בהקשר של לימוד ההלכה.   

הישג 2: מושגי בסיס ההלכה ומושגי תוכן

הישג זה מתייחס למושגים ההלכתיים הפזורים לאורך פרקי ההלכה השונים ומבליט אותם. עולם 
ההלכה מתבסס על מושגים וכללים המהווים את עמוד השדרה של הפסיקה ההלכתית, ויש להכיר 

ולהבין אותם. לצדם, קיימים מושגים הלכתיים התלויים בתוכן הלכתי מסוים.

הישג 3: אוצר מילים ותחביר   

הישג זה כולל ידע בסיסי של התאמת שפת ההלכה לשפתו של התלמיד. הוא מתייחס להכרת לשון 
ההלכה; סגנון ותחביר.

הישג 4: מבנה

הישג זה מתייחס להבנת מבנה פרק ההלכה והסעיפים המרכיבים אותו, וכן להבנת סעיף ההלכה, 
כיחידה בפני עצמה.

הלומדים  את  להרגיל  חשוב  ההלכות,  והבנת  עצמאי  לימוד  לשם  אופייניות.  תבניות  יש  להלכות 

להכיר תבניות אלו. 

ישנם שלושה מרכיבים עיקריים במבנה ההלכה, וניתן לכנות אותם - מד"ט: מקרה, דין, טעם. חז"ל 
השתמשו במטבעות לשון אופייניים לציון מילות מד"ט.

הישג 5: בקיאות, הבנה ויישום הלכתי

הישג זה מתייחס לתכנים ההלכתיים אשר על התלמידים ללמוד לפי רשימת התכנים של תכנית 
הלימודים, תוך שימת דגש על פסקי האדמו"ר הזקן. בלימוד ההלכות יועצם העיקרון של 'הנהגה 
מוגדר  כזאת  בהנהגה  הנוהג  מצווה.  הידור   - הדין  בהנהגה שלפנים משורת  חסידית', המתבטאת 

בשולחן ערוך של אדמו"ר הזקן, 'בעל נפש'.

בנוסף, הישג זה כולל את ההבנה והכישורים שנרכשו בהישגים הקודמים, כדי להבין את ההלכה 
בחיים  גם  ההלכה  את  וליישם  שלה,  השונות  ובנסיבות  במחלוקות  במורכבותה,  להבחין  לעומק, 
המעשיים של כל תלמיד ותלמיד. כחלק מהישג זה, יש לעודד את הלומדים להשתמש בידע הנרכש 

ולהפנות שאלות גם לפוסק ההלכתי שנמצא בבית הספר, בשכונה ובקהילה.

אופנים לניתוח מקרים ודינים בהלכה:

סעיפים המתארים את גדרי ההלכה השונים הם על פי רוב: עיקר ההלכה, זמן ההלכה, מקום ההלכה, 
אופן ביצוע ההלכה, מידות ושיעורים בהלכה, ומיהם החייבים בהלכה (על פי רוב הם עונים על אחת 
חיוב  חל  ואיפה  מתי  ההלכה,  את  לקיים  עליו  איך  עושה,  הוא  מה  מקיים,  מי  השאלות:  מחמש 

ההלכה?)

סעיפים המציגים כלל הלכתי שיש בו מנעד - בצד האחד מובאים ה'מהדרין' בקיום ההלכה, ומן  
הצד השני מתואר אופן קיום ההלכה 'בדיעבד' (לאחר מעשה), או 'בשעת הדחק'. כמו כן מתואר 

הדין באופן שבו לא יצא ידי חובת ההלכה, או באופן חריג היוצא מן הכלל ההלכתי.

ולאחריו  כללי  מקרה  מופיע  כלל  (בדרך  הלכתי  בביצוע  שונים  ותנאים  מצבים  המציגים  סעיפים 
מצבים שונים בביצוע 'אם')

בהלכות רבות, ישנם תנאים ונסיבות המשפיעים על פסיקת ההלכה. לדוגמה,  אם נחש כרוך על 
עקבו של המתפלל, הדין תלוי עד כמה הנחש מסוכן. 

מן המובחר', דרך  מ'מצווה  קיום ההלכה. החל  ישנו מדרג הלכתי הקובע את טיב  רבות,  בהלכות 
'לכתחילה', 'בדיעבד', וכלה 'שעת הדחק'. 

לכל הלכה יש טעם והעמקה, אך לא תמיד הטעם מפורש בספר ההלכה.

יישום תוכן ההלכה בחיים, הלכה  לימוד ההלכה איננו מסתכם בתיאוריה בלבד, אלא עיקרו הוא 
למעשה, לפי הכללים והעקרונות שנלמדו בפרק ההלכה. 

הישג 6: ערכים ורלוונטיות

במסגרת הישג  זה התלמידים ילמדו לזהות את הערך המרכזי העומד בבסיס פרק ההלכה ויתבוננו 
במשמעותו של ערך זה בחייהם.

טעמי ההלכות

ערכים חסידיים שאפשר להפיק מההלכה 

3. כלים להוראה מיטבית בהלכה ההלכה – ערכה 'מטיילים בשבילי ההלכה'

א.   מטיילים בשבילי ההלכה – ערכה לתלמיד

מטרות הערכה

> לארגן את נושאי ההלכה סביב צירי תוכן ומבנה מרכזיים

> ליצור מעורבות פעילה של התלמיד בלמידה

> ליישם את ההלכה במסגרת חוץ כיתתית

> לקשר בין אירוע נתון לעקרונות הלכתיים הקשורים אליו

> להתבונן בערך רלוונטי הקשור לעולמם האישי של התלמידים

מה בערכה?

שש חותמות המתייחסות לצירים מארגנים בהלכה: 

מקור: [אודות האתר]

גדרי ההלכה: 

זמן [שעות הביקור]

מי [המבקרים באתר]

איך [כללי ההתנהגות]

יישום ההלכה: 

להתבונן [תמונה]

ערך: [מזכרת]

מחברות מכוונות 

׳מטיילים בשבילי ההלכה'- במעגל השנה 

ו'מטיילים בשבילי ההלכה' – בין אדם למקום / בין אדם לחברו. 

המסגרת החווייתית של הערכה לתלמיד היא טיול. כל הלכה היא 'אתר' ויש להכין במהלך הלימוד 
'דף עזר למטייל'. 

חותמת  לדוגמה,  להלכה.  הקשור  ה'טיול'  במסלול  הפרט  את  התלמידים  מחתימים  פעם  בכל 
המתייחסת לזמנים (מתי?) שבהם יש לבקר באתר וכדומה. 

ראו מצגת לפירוט והדגמה וכן ערכה מס' 1 למורה להבהרה והרחבה. 

ב. מטיילים בשבילי ההלכה – ערכות למורה

מטרת הערכות למורה:

> להוביל שיח פדגוגי שיתופי סביב סוגיות דידקטיות וערכיות בהוראת ההלכה

> לתת למורים כלים יישומיים להוראה מיטבית של ההלכה

> להוביל את המורים לחשיבה עצמאית והעצמה אישית

המורה בונה את השיעור סביב מוקדי למידה הקשורים להישגים בהוראת ההלכה. 

המדריך למורה לכלים בהוראה מיטבית בהלכה מובנה באופן אינטראקטיבי.  המדריך למורה בנוי 
ערכות  לאור  יצאו  הקרוב  ובעתיד  ערכות   5 קיימות  אחר.  בתחום  מתמקדת  ערכה  כל  מערכות. 

נוספות.

מה כוללת כל ערכה? 

בכל ערכה יש מארז כרטיסיות החושפות את המורים לעקרונות דידקטיים ולאסטרטגיות להוראה 
מיטבית בהלכה. כל ערכה מתמקדת בנושא דידקטי אחר:

ערכה מס' 1 טיול והלכה – מה הקשר?

- האתגרים בלימוד ההלכה

- ההישגים בהוראת ההלכה

- המסגרת החווייתית של הוראת ההלכה בתכנית 'מטיילים בשבילי ההלכה'

ערכה מס׳ 2 - צופים למרחוק - זום אאוט

- שיקולי דעת בבניית תכנית עבודה שנתית

- תכנון נושאים ספיראליים בהלכה

ערכה מס׳ 3 - זום אין – מתכננים יחידת הוראה

- מוקדי הלמידה בהוראת ההלכה

- תכנון יחידת הוראה בהתאם למוקדי ההוראה 

ערכה מס׳ 4 - ממוקדים ערכים – מתכננים שיעור במוקד ערכים

- הקניית ערכים והפנמת ערכים

- אסטרטגיות לבחירת ערך ועיבודו

- אסטרטגיות להפנמת ערך בשיעורי הלכה

ערכה מס׳ 5 - מיישמים את ההלכה

- חינוך להפנמה מול חינוך לציות

- חינוך ליישום ההלכה בכיתה ומחוצה לה

- אסטרטגיות ללימוד יישום ההלכה בהתאם לעקרונות הלמידה המשמעותית.

מה מכיל כל כרטיס?

כל כרטיס מכיל גרעין סיפורי, הדגמה, דילמה, מקור מידע ועוד, ולאחריו מובאים תרגיל או שאלות 
לדיון. בעזרת הכרטיסים מקבלים המורים כלים ללימוד הלכה תוך המחשה והפנמה של העקרונות 
המנחים. המורים מוזמנים להביע את דעתם על האסטרטגיות ולהציע דרכים חלופיות הנתמכות על 
אמרות  בדמות  לדרך  וצידה  הערכה  נושאי  את  המסכם  כרטיס  יש  בסיום  שנלמדו.  העקרונות 

הקשורות לנושא.

כיצד נשתמש בערכות?

כל צוות או זוג מורים קורא ביחד את הכרטיסים ודן בהם לפי ההנחיות. לעתים מובילים הכרטיסים 
לתרגיל קצר שמטרתו לבטא את הצד היישומי של העיקרון הנלמד. כל מורה מחזיק את כל הערכה 
בידיו ובכל פעם מורה אחר קורא ומנחה את הדיון או המשימה הקשורה לכרטיס שבידו. לחלופין, 
ביצוע  את  וינחה  הדיון  את  שיוביל  וכדומה,  המקצוע  רכז   - המורים  לקבוצת  מוביל  למנות  ניתן 

המשימות לאחר שאחד המורים קרא את תוכן הכרטיס. 

חמש ערכות למורה 'מטיילים בשבילי ההלכה' - בקובץ נפרד

עזרים נוספים ללימוד חווייתי:

שיר פתיחה לשיעורי הלכה; קיר פעיל / אלמנטים ליצירת קיר פעיל בהלכה.

הערה: את הערכות ניתן להזמין במארזים ברשת אוהלי יוסף יצחק לפרטים ועלויות 

לכניסה לערכות המדריך למורה בפורמט אינטרנטי ולחומרי עזר נוספים לחצו כאן.



יוצא לאור על ידי רשת 'אוהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק

אגף תכניות לימודים וספרי לימוד

יו"ר: הרב יוסף יצחק הכהן אהרונוב

מנהל כללי: הרב אליהו קריצ'בסקי

מנהלת האגף לתכניות לימודים: חנה פלדמן

כתיבה ועריכה כללית ודידקטית: אורה קפלון
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פתיחה
לימוד ההלכה הוא אבן היסוד בבניית אישיותו של הילד החסידי. ההלכה באה מהמילה 'הליכה' והיא 
יהיו בקיאים בהלכות,  מלווה אותנו בכל תחומי החיים. המטרות בחינוך החסידי הן שהתלמידים 
ידעו להתמצא בספרי ההלכה ויגלו מוטיבציה ורצון לקיים את ההלכה בהידור מתוך יראת שמים 

אמיתית ואהבת ה'.

בהלכות תלמוד תורה (פרק ד הלכה יח) מביא אדמ"ור הזקן שני עקרונות בלימוד:

בירור ההלכה לעומקה – נאמר: 'ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם' (דברים לא, יט) – '... שיבינו 
עומק ההלכה בטעמה היטב'. 

חיבור רגשי לתלמיד – נאמר: 'ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם' (שמות כא, א) – '... ולא נאמר 
אשר תלמדם, צריך אתה לשום לפניהם טעם המיישב תלמודם (רש"י שם) ומשימו בלבם'.

זה  ולהתאים את חומר הלימוד לתלמידים. ספר  לימוד ההלכה  הרבי קורא באגרותיו להגביר את 
מתבסס על קריאתו זו של הרבי, כפי שכתב למשל באיגרת מתאריך ו' בכסלו תשט"ו: 

 

"... בודאי צריך הי' להתבונן בהאפשריות לסדר, אשר בכל הכתות של התלמידים (ויש מקום לומר 
אפי' של התלמידות) ילמדו דינים והלכות הצריכות בחיי היום יומים.

כיון שסוכ"ס זהו כל האדם, ולא המדרש עיקר אלא המעשה. ומובן שכוונתי בזה לא רק לקזבלנקה 
אלא לכל המוסדות (אי איישר חילי, הייתי מנהיג זה בכל מוסדות חינוך בני ובנות ישראל אשר בכל 

העולם). ומהנכון שיתדברו בזה כולם יחד וינהיגו זה בבתי ספר דאהלי"י אשר במרוקו.

לדאבון אין עוד עדיין חוברת דינים מיוחדים כמו אלו. אבל יש לבחור סימנים מסוימים בהקיצור 
שו"ע, ובסימנים אלו גופא יש סעיפים שאפשר לדלגם. וכדי לחזק לימוד הנ"ל כדאי לערוך בחינות 

במיוחד בדינים הצריכים, ואל בינתם אשען". 

תפיסה צרה של מקצוע ההלכה, עלולה להפוך את הוראת ההלכה לטכנית ויבשה.  כיום, האתגר 
העומד לפני מורה ההלכה גדול יותר, כי במוסדות חב"ד לומדים גם תלמידים שאורח חייהם אינו 
מידת  לכך מתבטאת  ובהתאם  רלוונטי  אינו  הלימוד. מבחינתם, החומר  חומר  לחלוטין את  תואם 

ההפנמה.

היעד של רשת בתי ספר חב"ד הוא לפתח מצוינות ובקיאות בהלכה. הרשת רואה בתלמידים 'נרות 
להאיר' בקיום ההלכה  היומיומית ובחיבור רגשי אליה. 

ראו  ההלכה,  ולימוד  ההלכות  הנגשת  חשיבות  את  המבטאות  הרבי,  של  נוספות  ואיגרות  הרחבה 
במבוא לספר 'הלכות והליכות'. 

מבוא
1. קהל היעד של הספר  'הלכות והליכות'

הספר 'הלכות והליכות' מיועד לתלמידים מכיתה ד ומעלה, וכן לקהל הרחב המעוניין בספר הלכה 
המוגש בשפה בהירה וידידותית. זאת מתוך תפיסה כוללת שלפיה לימוד ההלכה מופנה לתלמידים 

ולהוריהם.

2. התאמת הספר לתכנית הלימודים 

כיתה המופיעה  כל  ופרקים. בתכנית הלימודים של  לנושאים  מובנה כספר הלכה המחולק  הספר 
באתר הרשת ומותאמת גם לתכנית של משרד החינוך - מפורטים הפרקים והסעיפים הנלמדים בכל 
כיתה. הספר כולל גם פרקים או סעיפים שאינם מופיעים בתכנית הלימודים השנתית, מתוך ראייתו 
העשרה  נושאי  ללמד  מוזמנים  המורים  הספר.  בית  למסגרת  מחוץ  גם  ההלכה  של  בסיסי  כמסד 
בשל  בנוסף,  ועוד.  בהלכה  שיא  ימי  ולתלמידים,  להורים  לימוד  ערבי  כמו  שונות,  במסגרות 
ההטרוגניות של בתי הספר ברשת, בנויה תכנית הלימודים השנתית בשני מעגלים: המעגל הבסיסי 
תורנית  התלמידים  אוכלוסיית  ספר שבהם  לבתי  המוצע  העשרה  ומעגל  הספר,  בתי  לכל  המוצע 

יותר. נושאי העשרה בתכנית הלימודים מסומנים ב#.

3. מטרות הספר 'הלכות והליכות' 

> להגיש את ההלכות השכיחות בצורה בהירה.

> לבאר את מנהגי חב"ד ומנהגי קהילות אשכנז וספרד

> להקנות לתלמידים כלים ללימוד עצמי בהלכה.

שילוב המטרות במבנה הספר

>  הגשת ההלכות בצורה בהירה 
הספר 'הלכות והליכות' מתבסס על 'קיצור שולחן ערוך' של הרב גאנצפריד שנדפס בהונגריה בשנת 
תרכ"ד (1864). מטרתו הייתה הנגשת ההלכות להמון העם, כפי שכתב בספרו: "לתועלת המון עם ה' 
אחינו בני ישראל היראים את ה' ובמצוותיו חפצים [...] אשר קצרה דעתם ללמוד ולהבין דברי הש"ע 
ומפרשיו. יגעתי בעזרת ה' ית"ש וקבצתי [... את הדינים הנצרכים ומוכרחים לכל איש ישראלי לדעת 
אותם. וכתבתי אותם בלשון קל למען ירוץ כל הקורא בו. וידע את המעשה אשר יעשה האדם וחי 

בהם"]. 

נדמה כי בימינו נדרש מחדש הצורך לפשט את ההלכות 'למען ירוץ בהן הקורא' וכדי להשיג את 
מטרותיו של מחבר 'קיצור שולחן ערוך', נדרשנו גם אנו להרחיב ולערוך את ההלכות בצורה בהירה, 

התואמת את גיל הקוראים והתקופה, תוך היצמדות למקור ב'קיצור שולחן ערוך'.

 

לצד כל פרק בספר מצוין הסימן המקביל לו ב'קיצור שולחן ערוך'. כמו כן, בסוף כל סעיף מובא 
בסוגרים הסעיף המקביל לו ב'קיצור שולחן ערוך'. הלומד מ'קיצור שולחן ערוך' יוכל להיעזר בקלות 

בספר 'הלכות והליכות'.

הנגשת ההלכות מתבטאת בארבעה תחומים:

א. הנגשת התוכן

בספר 'קיצור שולחן ערוך' מובאות הלכות רבות המתבססות על מושגים הלכתיים שאינם מוגדרים, 
מתוך הנחה שהם מוכרים לקוראים. הספר 'הלכות והליכות' מגדיר ומסביר גם את מושגי הבסיס. 
בנוסף, ב'קיצור שולחן ערוך' מובאות הלכות שאינן רלוונטיות לחיי התלמיד ולמי שנכנס בצעדיו 
הראשונים לעולם ההלכה. כך לדוגמה, מוזכרים בו שמות מאכלים שאינם מוכרים בימינו ולחלופין, 
מאכלים רבים המוכרים בימינו חסרים. ההלכות המובאות ב'קיצור שולחן ערוך' מנוסחות בתמצות 

לא  המחבר  בחר  שאותם  נושאים  קיימים  כן,  כמו  ההקשר.  את  להבין  ללומד  קשה  ולעתים  רב, 
להכניס לספר כמו הלכות תרומות ומעשרות, אולי משום שהספר נכתב עבור תושבי חו"ל. מסיבה 

זו הספר מתייחס לשמחת תורה ושמיני עצרת הנחגגים בחו"ל יומיים. 

לעומת זאת, הספר 'הלכות והליכות' מתמקד רק בפרקים הרלוונטיים ואף בהלכות הרלוונטיות, תוך 
דילוג על פרקים והלכות שאינם קשורים לעולם התלמידים. יחד עם זאת קיימת הרחבה של נושאים 
שלא הובאו ב'קיצור שולחן ערוך'. הערות השוליים מפנות את התלמיד המתקדם למראי מקומות 
והרחבות. המושגים המרכזיים מוגדרים ומוסברים במילים פשוטות ובסוף כל פרק מובאים מנהגים 

נוספים הנהוגים בימינו, מעבר להלכות הרגילות,  במדור הנקרא 'הליכות ומנהגים'. 

לדוגמה, בהלכות שבת מובאת הקדמה המבארת את מהות מלאכות השבת; בהלכות תפילה מוגדר 
המושג 'ברכה'; בהלכות הכשרת כלים מובאות דוגמאות מעשיות להכשרת כלים בימינו, ועוד.

ב. הנגשת המבנה

מבנה הספר מבנה הספר 'קיצור שולחן ערוך' מתקדם בסדר כרונולוגי, מהשכמת הבוקר, התפילה, 
 - השנה  מעגל  לפי  כך  ואחר  וערבית,  מנחה  ומתן,  משא  ברכות,  דרך  והסעודה,  הכשרות  מידות 
השבת וימים טובים. בהמשך מובאות הלכות שונות מיורה דעה, דיני ממונות נוספים, ולבסוף מעגל 
חיי האדם – דיני אבלות. בבואנו לבנות את הספר 'הלכות והליכות' עמדנו על הקושי בהתמצאות 
במבנה זה לדוגמה: הלכות מנחה וערבית חסרות בתחום תפילה; הלכות כיבוד אב ואם מופיעות 

לאחר הלכות החגים; ועוד. 

 – לחברו  אדם  ובין  למקום  אדם  בין  השנה,  מעגל  צירים:  שלושה  לאורך  הספר  את  בנינו  כן  על 
ובתוכם ההלכות לפי נושאים.

העוסקים  שסעיפים  לכך  גורמת  כרונולוגי,  לסדר  ערוך'  שולחן  'קיצור  של  הנטייה  הפרק  מבנה 
בנושא אחד מובאים במקומות שונים בפרק. בבניית הספר 'הלכות והליכות' מובאים תתי נושאים 

שתחתם כתובים הסעיפים של כל נושא.

'הלכות  בספר  נושאים.  מכמה  המורכבים  ארוכים  סעיפים  ישנם  ערוך'  שולחן  ב'קיצור  הסעיף 
והליכות' הסעיפים מתמקדים בנושא אחד.

ג. הנגשה סגנונית 

ועתירה  דורנו,  בני  התלמידים  בפי  שגורה  שאינה  חכמים  בלשון  כתוב  ערוך'  שולחן  'קיצור   
במושגים, במילים או בתבניות לשון קשות ובמשפטים ארוכים. לנגד עיני הכותבים בספר 'הלכות 
אך  הלכתיים,  ולמושגים  הלכתי  כתיבה  לסגנון  התלמידים  את  להרגיל  המטרה  עמדה  והליכות' 
לשמור על בהירות והסברים לפי הצורך. לכן הסגנון השתמר ובמקרי הצורך נוספו פירושי מילים 
בסוגריים. המושגים מובלטים בצבע כדי להרגיל את התלמידים להבחין במושגים הנכללים בכל 
מבין שכל הלכה  הוא  הלכה.  בכל ספר  הלכה  נכונה של  לקריאה  כלים  כך התלמיד מקבל  הלכה. 

כוללת מושגים והדרך להבינה עוברת דרך המושגים. 

ד. הנגשה עיצובית

ב'קיצור שולחן ערוך' יש מהדורות מנוקדות ויש שאינן מנוקדות, והוא מעוצב כספר קודש רגיל 
ללא כותרות משנה או איורים המושכים את הלב. 

הספר 'הלכות והליכות' מנוקד, מעוצב בגופן נעים ומאיר עיניים, הכותרות מובלטות, ומלוות איור 
ולאורך הספר יש ציורים ואיורים הממחישים את ההלכה. כדי להקל על הקורא, מובאים לצד הסעיף 
המרכזי המשוכתב מ'קיצור שולחן ערוך', הערות, מנהגים וכדומה, על רקע שונה המבדילים אותם 

מהטקסט המרכזי.

 

> היכרות עם מנהגי עדות
מעדות  חווים התלמידים  רבים  ספר  בבתי  יהודי אשכנז.  עבור  נכתב  ערוך'  'קיצור שולחן  הספר 

בנוסף  בהלכה.  זלזול  ליצור  העלול  דבר  בביתם,  לנהוג  בכיתה  הנלמד  בין  התאמה  חוסר  המזרח 
קיימים 'קיצורי שולחן ערוך' המביאים את פסקי אדמו"ר הזקן אך בקיצור ולא תמיד קל להבין את 

המשמעות וההקשר.

הרבי עודד ללמד את הספרדים מנהגי ספרד. בספר 'הלכות והליכות' הובאו מנהגי ספרד ומנהגי 
קהילות שונות באופן בהיר, לצד מנהגי חב"ד ופסקי אדמו"ר הזקן בצורה בהירה וברורה.

> הקניית כלים ללימוד עצמי של ההלכות 
הספר 'קיצור שולחן ערוך' קשה ללמידה עצמית, בפרט בגילאים הצעירים. עד כה, המורה היה קורא 
סעיף ומסביר אותו, ונותן משימות חזרה. הספר 'הלכות והליכות' מאפשר, בזכות המבנה, הסגנון 
התלמיד  יוכל  זה,  מספר  לימוד  שנות  כמה  שלאחר  כך  בהלכה.  עצמאי  לומד  לפתח  והעיצוב, 

להתמודד עם ספרי הלכה מסוגים שונים.

נוספות ראו בפרק העוסק  והצעות דידקטיות  יעילה בספר. הרחבה  להלן כמה עקרונות ללמידה 
ב'כלים להוראה מיטבית של ההלכה', על פי הספר 'הלכות והליכות'. עמוד 10. 

מושגים בהלכה במהלך הפרקים נצבעו המושגים ההלכתיים בשני צבעים.

מושגים אלה  גרמה".  "מצות עשה שהזמן  כמו  כלליים בהלכה,  מושגים  – אלה הם  בסיס'  'מושגי 
צבועים בצבע כחול.

מושגים אחרים הם  'מושגי תוכן' – הקשורים לתוכן מסוים ולא לנושאים אחרים.

לדוגמה: "ארבעה מינים". מושגים אלה צבועים בצבע אדום.

נבחר מושגים בכל נושא לכל שכבת גיל (בהתאם לתכנית הלימודים), וניצור כרטיסיות מושגים 
נשנן את  ובאמצעותם  נשחק בהם  רבים  כל תלמיד כרטיסים  יאגור  לתלמידים כשבמהלך השנה 

המושגים בהלכה.

הערה: כהשלמה לספר 'הלכות והליכות', יצא לאור מילון מושגים: ''אלפון המושגים שלי' שמגדיר מושגי בסיס, לפי 
סדר האלפבית ולפי קטגוריות.

- נברר את המדרג בביצוע ההלכתי של ההלכה לפי המושגים הכחולים (מושגי הבסיס) ונבדוק בכל 
הלכה כיצד מקיימים אותה 'לכתחילה' ומה רמת המינימום 'בדיעבד' לקיומה. באמצעות מושגים אלו 
יהודי   – נפש'  'בעל  התנהגות של  לעצמם  לאמץ  ויוכלו  ההלכות  בלימוד  רגישות  יגלו התלמידים 

שבוחר לקיים את ההלכה בצורה מיטבית, כהגדרתו של אדמו"ר הזקן. 

- נארגן ההלכה לפי המושגים. 

- נבקש מהתלמידים שיזהו מהם המושגים המרכזיים בכל פרק, לפי מידת שכיחותם וליצור מיפוי 
הנושאים של הפרק.

תתי נושאים ניתן למפות את פרק ההלכה לפי תתי-נושאים ולחלופין, לאתר הלכה מסוימת בפרק 
לפי נושאי המשנה. 

4. מילון המושגים 'אלפון המושגים שלי'
קהל היעד: תלמידים מכיתה ד ומעלה, כולל תלמידי תיכון ומורים.

מטרות האלפון: 

> להגדיר מושגי בסיס בהלכה.

> לזהות כל מושג בסיס כפרט בקטגוריה שאליה הוא קשור.

לניתוח  בסיסית  מיומנות  ולרכוש  ההלכתית  השפה  את  לעצמם  לסגל  לתלמידים  לסייע    <
מקרים ולניסוח שאלה מושכלת לרב. 

לפירוט והסבר הקטגוריות והוראות לשימוש מושכל באלפון, ראו במבוא לאלפון. 

היבטים דידקטיים בשימוש באלפון

- נרגיל את התלמידים לבדוק את משמעות המושג הכחול שבו הם נתקלים בספר 'הליכות 
והליכות', תוך פיתוח מיומנות של דפדוף באלפון המושגים. להנחיות לשימוש באלפון עיינו 

במבוא לאלפון.

- ניצור רשימת מושגי בסיס המתאימה לכל כיתה. לא כל מושג בסיס נגדיר.

- נתווך בין ההגדרה באלפון לבין גיל הלומדים. בהגדרות רבות באלפון קיימות דוגמאות. נציע 
את  ד'  בכיתה  ידיים  נטילת  בהלכות  הגדרנו  אם  לדוגמה,  שלמדנו.  מההלכות  אחרת  דוגמה 

הנושא 'שעת דחק', נגדיר מושג זה במחברת ונביא דוגמה מהלכות נטילת ידיים בשעת דחק.

- נקשר בין המושג לקטגוריה המתאימה לו ונגלה מושגים נוספים בקטגוריה זו. מיומנות זו 
תתבצע בהדרגה. בכיתה ד יתוודעו התלמידים למספר מצומצם של קטגוריות. ובכיתות גבוהות 

יותר יתקדמו בהדרגה לקטגוריות נוספות. 

ד  'נסיבות בקיום ההלכה'. התלמידים בכיתה  'שעת הדחק' קשור לקטגוריה של  לדוגמה, המושג 
ילמדו את משמעות המושג אך לא יקשרו אותו לקטגוריה שלו כיוון שהקטגוריה 'נסיבות בקיום 
'שיעורים  היא  'ארבע אמות', שהקטגוריה שלו  זה. אולם את המושג  לגיל  ההלכה' מופשטת מדי 

ומידות בהלכה', אפשר ללמד בכיתה ד, כיוון שהיא מוחשית ותואמת גיל.

הוראת הלכה - היבטים דידקטיים
1. המטרות בהוראת ההלכה 

מטרות בתחום ההכרה: 

> לגלות בקיאות בתכנים של הלכות יסוד

> לשלוט במיומנויות בסיסיות בהבנת ההלכה ויסודותיה

מטרות  בתחום הרגש:

א. ליצור מחויבות לקיום ההלכה; ליצור יחס של הערכה וחיבור רגשי בין התלמיד ומשפחתו להלכה 
ולקיומה: 

> להביא לתפיסת ההלכה כביטוי מעשי לתורה שבעל פה ולהבין כי  התורה שבעל פה - כמו 
התורה שבכתב - ניתנה מאת הבורא. 

> לעמוד על  ערך  ההלכה כיסוד מרכזי לאורח החיים, המתבטא בכל פרט מחיי היום יום.

> להתבונן בערכים העולים מההלכה ויישומם בחיי היום יום.

> ליצור רגש ורצון לקיים את ההלכה באופן של הידור מצווה ובחיות חסידית.

ב. לראות את  ההלכה כמתפתחת במסגרת כללי המסורת היהודית:

> להכיר את המוסמכים לפיתוח ההלכה ואת עקרונות הפיתוח (ברמת העשרה).

> לקבל  את  סמכות חז"ל ופוסקי ההלכה.

מטרות אלה הן המעטפת של מסמך ההישגים בהלכה שהוציא משרד החינוך. להלן התמצית של 
מסמך זה: 

2. ההישגים הנדרשים בהוראת הלכה

ההישגים הנדרשים בהלכה הם המצפן המכוון את הלמידה. הם מפרטים מה התלמיד אמור לדעת 
ולבצע במסגרת מקצוע זה במהלך שנות הלימודים. יש לתת להישגים אלה ביטוי בכל תכנון שנתי 
בית ספרי ובכל שכבות הגיל. המורה המלמד הלכה יראה לנגד עיניו את ששת ההישגים, ויחליט מהו 

ההישג המרכזי שאותו הוא מקנה בכל שיעור ומה מקומם של שאר ההישגים הנלווים אליו.   

הישג 1: יסודות התורה שבעל פה

הישג זה כולל ידע בסיסי על מהותה ומאפייניה של התורה שבעל פה, מסירתה מדור לדור ויכולת 
התמצאות בספרי ההלכה. המסגרת להקניית היסודות לתורה שבעל פה תהיה בחלקה באופן נפרד 

כהקדמה, ובעיקר בהקשר של לימוד ההלכה.   

הישג 2: מושגי בסיס ההלכה ומושגי תוכן

הישג זה מתייחס למושגים ההלכתיים הפזורים לאורך פרקי ההלכה השונים ומבליט אותם. עולם 
ההלכה מתבסס על מושגים וכללים המהווים את עמוד השדרה של הפסיקה ההלכתית, ויש להכיר 

ולהבין אותם. לצדם, קיימים מושגים הלכתיים התלויים בתוכן הלכתי מסוים.

הישג 3: אוצר מילים ותחביר   

הישג זה כולל ידע בסיסי של התאמת שפת ההלכה לשפתו של התלמיד. הוא מתייחס להכרת לשון 
ההלכה; סגנון ותחביר.

הישג 4: מבנה

הישג זה מתייחס להבנת מבנה פרק ההלכה והסעיפים המרכיבים אותו, וכן להבנת סעיף ההלכה, 
כיחידה בפני עצמה.

הלומדים  את  להרגיל  חשוב  ההלכות,  והבנת  עצמאי  לימוד  לשם  אופייניות.  תבניות  יש  להלכות 

להכיר תבניות אלו. 

ישנם שלושה מרכיבים עיקריים במבנה ההלכה, וניתן לכנות אותם - מד"ט: מקרה, דין, טעם. חז"ל 
השתמשו במטבעות לשון אופייניים לציון מילות מד"ט.

הישג 5: בקיאות, הבנה ויישום הלכתי

הישג זה מתייחס לתכנים ההלכתיים אשר על התלמידים ללמוד לפי רשימת התכנים של תכנית 
הלימודים, תוך שימת דגש על פסקי האדמו"ר הזקן. בלימוד ההלכות יועצם העיקרון של 'הנהגה 
מוגדר  כזאת  בהנהגה  הנוהג  מצווה.  הידור   - הדין  בהנהגה שלפנים משורת  חסידית', המתבטאת 

בשולחן ערוך של אדמו"ר הזקן, 'בעל נפש'.

בנוסף, הישג זה כולל את ההבנה והכישורים שנרכשו בהישגים הקודמים, כדי להבין את ההלכה 
בחיים  גם  ההלכה  את  וליישם  שלה,  השונות  ובנסיבות  במחלוקות  במורכבותה,  להבחין  לעומק, 
המעשיים של כל תלמיד ותלמיד. כחלק מהישג זה, יש לעודד את הלומדים להשתמש בידע הנרכש 

ולהפנות שאלות גם לפוסק ההלכתי שנמצא בבית הספר, בשכונה ובקהילה.

אופנים לניתוח מקרים ודינים בהלכה:

סעיפים המתארים את גדרי ההלכה השונים הם על פי רוב: עיקר ההלכה, זמן ההלכה, מקום ההלכה, 
אופן ביצוע ההלכה, מידות ושיעורים בהלכה, ומיהם החייבים בהלכה (על פי רוב הם עונים על אחת 
חיוב  חל  ואיפה  מתי  ההלכה,  את  לקיים  עליו  איך  עושה,  הוא  מה  מקיים,  מי  השאלות:  מחמש 

ההלכה?)

סעיפים המציגים כלל הלכתי שיש בו מנעד - בצד האחד מובאים ה'מהדרין' בקיום ההלכה, ומן  
הצד השני מתואר אופן קיום ההלכה 'בדיעבד' (לאחר מעשה), או 'בשעת הדחק'. כמו כן מתואר 

הדין באופן שבו לא יצא ידי חובת ההלכה, או באופן חריג היוצא מן הכלל ההלכתי.

ולאחריו  כללי  מקרה  מופיע  כלל  (בדרך  הלכתי  בביצוע  שונים  ותנאים  מצבים  המציגים  סעיפים 
מצבים שונים בביצוע 'אם')

בהלכות רבות, ישנם תנאים ונסיבות המשפיעים על פסיקת ההלכה. לדוגמה,  אם נחש כרוך על 
עקבו של המתפלל, הדין תלוי עד כמה הנחש מסוכן. 

מן המובחר', דרך  מ'מצווה  קיום ההלכה. החל  ישנו מדרג הלכתי הקובע את טיב  רבות,  בהלכות 
'לכתחילה', 'בדיעבד', וכלה 'שעת הדחק'. 

לכל הלכה יש טעם והעמקה, אך לא תמיד הטעם מפורש בספר ההלכה.

יישום תוכן ההלכה בחיים, הלכה  לימוד ההלכה איננו מסתכם בתיאוריה בלבד, אלא עיקרו הוא 
למעשה, לפי הכללים והעקרונות שנלמדו בפרק ההלכה. 

הישג 6: ערכים ורלוונטיות

במסגרת הישג  זה התלמידים ילמדו לזהות את הערך המרכזי העומד בבסיס פרק ההלכה ויתבוננו 
במשמעותו של ערך זה בחייהם.

טעמי ההלכות

ערכים חסידיים שאפשר להפיק מההלכה 

3. כלים להוראה מיטבית בהלכה ההלכה – ערכה 'מטיילים בשבילי ההלכה'

א.   מטיילים בשבילי ההלכה – ערכה לתלמיד

מטרות הערכה

> לארגן את נושאי ההלכה סביב צירי תוכן ומבנה מרכזיים

> ליצור מעורבות פעילה של התלמיד בלמידה

> ליישם את ההלכה במסגרת חוץ כיתתית

> לקשר בין אירוע נתון לעקרונות הלכתיים הקשורים אליו

> להתבונן בערך רלוונטי הקשור לעולמם האישי של התלמידים

מה בערכה?

שש חותמות המתייחסות לצירים מארגנים בהלכה: 

מקור: [אודות האתר]

גדרי ההלכה: 

זמן [שעות הביקור]

מי [המבקרים באתר]

איך [כללי ההתנהגות]

יישום ההלכה: 

להתבונן [תמונה]

ערך: [מזכרת]

מחברות מכוונות 

׳מטיילים בשבילי ההלכה'- במעגל השנה 

ו'מטיילים בשבילי ההלכה' – בין אדם למקום / בין אדם לחברו. 

המסגרת החווייתית של הערכה לתלמיד היא טיול. כל הלכה היא 'אתר' ויש להכין במהלך הלימוד 
'דף עזר למטייל'. 

חותמת  לדוגמה,  להלכה.  הקשור  ה'טיול'  במסלול  הפרט  את  התלמידים  מחתימים  פעם  בכל 
המתייחסת לזמנים (מתי?) שבהם יש לבקר באתר וכדומה. 

ראו מצגת לפירוט והדגמה וכן ערכה מס' 1 למורה להבהרה והרחבה. 

ב. מטיילים בשבילי ההלכה – ערכות למורה

מטרת הערכות למורה:

> להוביל שיח פדגוגי שיתופי סביב סוגיות דידקטיות וערכיות בהוראת ההלכה

> לתת למורים כלים יישומיים להוראה מיטבית של ההלכה

> להוביל את המורים לחשיבה עצמאית והעצמה אישית

המורה בונה את השיעור סביב מוקדי למידה הקשורים להישגים בהוראת ההלכה. 

המדריך למורה לכלים בהוראה מיטבית בהלכה מובנה באופן אינטראקטיבי.  המדריך למורה בנוי 
ערכות  לאור  יצאו  הקרוב  ובעתיד  ערכות   5 קיימות  אחר.  בתחום  מתמקדת  ערכה  כל  מערכות. 

נוספות.

מה כוללת כל ערכה? 

בכל ערכה יש מארז כרטיסיות החושפות את המורים לעקרונות דידקטיים ולאסטרטגיות להוראה 
מיטבית בהלכה. כל ערכה מתמקדת בנושא דידקטי אחר:

ערכה מס' 1 טיול והלכה – מה הקשר?

- האתגרים בלימוד ההלכה

- ההישגים בהוראת ההלכה

- המסגרת החווייתית של הוראת ההלכה בתכנית 'מטיילים בשבילי ההלכה'

ערכה מס׳ 2 - צופים למרחוק - זום אאוט

- שיקולי דעת בבניית תכנית עבודה שנתית

- תכנון נושאים ספיראליים בהלכה

ערכה מס׳ 3 - זום אין – מתכננים יחידת הוראה

- מוקדי הלמידה בהוראת ההלכה

- תכנון יחידת הוראה בהתאם למוקדי ההוראה 

ערכה מס׳ 4 - ממוקדים ערכים – מתכננים שיעור במוקד ערכים

- הקניית ערכים והפנמת ערכים

- אסטרטגיות לבחירת ערך ועיבודו

- אסטרטגיות להפנמת ערך בשיעורי הלכה

ערכה מס׳ 5 - מיישמים את ההלכה

- חינוך להפנמה מול חינוך לציות

- חינוך ליישום ההלכה בכיתה ומחוצה לה

- אסטרטגיות ללימוד יישום ההלכה בהתאם לעקרונות הלמידה המשמעותית.

מה מכיל כל כרטיס?

כל כרטיס מכיל גרעין סיפורי, הדגמה, דילמה, מקור מידע ועוד, ולאחריו מובאים תרגיל או שאלות 
לדיון. בעזרת הכרטיסים מקבלים המורים כלים ללימוד הלכה תוך המחשה והפנמה של העקרונות 
המנחים. המורים מוזמנים להביע את דעתם על האסטרטגיות ולהציע דרכים חלופיות הנתמכות על 
אמרות  בדמות  לדרך  וצידה  הערכה  נושאי  את  המסכם  כרטיס  יש  בסיום  שנלמדו.  העקרונות 

הקשורות לנושא.

כיצד נשתמש בערכות?

כל צוות או זוג מורים קורא ביחד את הכרטיסים ודן בהם לפי ההנחיות. לעתים מובילים הכרטיסים 
לתרגיל קצר שמטרתו לבטא את הצד היישומי של העיקרון הנלמד. כל מורה מחזיק את כל הערכה 
בידיו ובכל פעם מורה אחר קורא ומנחה את הדיון או המשימה הקשורה לכרטיס שבידו. לחלופין, 
ביצוע  את  וינחה  הדיון  את  שיוביל  וכדומה,  המקצוע  רכז   - המורים  לקבוצת  מוביל  למנות  ניתן 

המשימות לאחר שאחד המורים קרא את תוכן הכרטיס. 

חמש ערכות למורה 'מטיילים בשבילי ההלכה' - בקובץ נפרד

עזרים נוספים ללימוד חווייתי:

שיר פתיחה לשיעורי הלכה; קיר פעיל / אלמנטים ליצירת קיר פעיל בהלכה.

הערה: את הערכות ניתן להזמין במארזים ברשת אוהלי יוסף יצחק לפרטים ועלויות 

לכניסה לערכות המדריך למורה בפורמט אינטרנטי ולחומרי עזר נוספים לחצו כאן.



יוצא לאור על ידי רשת 'אוהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק

אגף תכניות לימודים וספרי לימוד

יו"ר: הרב יוסף יצחק הכהן אהרונוב

מנהל כללי: הרב אליהו קריצ'בסקי

מנהלת האגף לתכניות לימודים: חנה פלדמן

כתיבה ועריכה כללית ודידקטית: אורה קפלון

ייעוץ דידקטי: חנה פלדמן

עריכת לשון והגהה: הדס אחיטוב

עיצוב: חני מרזל 

זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים והזכות המוסרית של היוצרים בספר זה, מוגנות. אין 
לשכפל, להעתיק, לסכם, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך 
כן, אין לעשות שימוש  זה. כמו  או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר, כל חלק מספר 
מסחרי כל שהוא בספר זה, בכולו או בחלקים ממנו, אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב 

מעמותת חינוך חב"ד שעל יד רשת אוהלי יוסף יצחק באה"ק.
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פתיחה
לימוד ההלכה הוא אבן היסוד בבניית אישיותו של הילד החסידי. ההלכה באה מהמילה 'הליכה' והיא 
יהיו בקיאים בהלכות,  מלווה אותנו בכל תחומי החיים. המטרות בחינוך החסידי הן שהתלמידים 
ידעו להתמצא בספרי ההלכה ויגלו מוטיבציה ורצון לקיים את ההלכה בהידור מתוך יראת שמים 

אמיתית ואהבת ה'.

בהלכות תלמוד תורה (פרק ד הלכה יח) מביא אדמ"ור הזקן שני עקרונות בלימוד:

בירור ההלכה לעומקה – נאמר: 'ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם' (דברים לא, יט) – '... שיבינו 
עומק ההלכה בטעמה היטב'. 

חיבור רגשי לתלמיד – נאמר: 'ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם' (שמות כא, א) – '... ולא נאמר 
אשר תלמדם, צריך אתה לשום לפניהם טעם המיישב תלמודם (רש"י שם) ומשימו בלבם'.

זה  ולהתאים את חומר הלימוד לתלמידים. ספר  לימוד ההלכה  הרבי קורא באגרותיו להגביר את 
מתבסס על קריאתו זו של הרבי, כפי שכתב למשל באיגרת מתאריך ו' בכסלו תשט"ו: 

 

"... בודאי צריך הי' להתבונן בהאפשריות לסדר, אשר בכל הכתות של התלמידים (ויש מקום לומר 
אפי' של התלמידות) ילמדו דינים והלכות הצריכות בחיי היום יומים.

כיון שסוכ"ס זהו כל האדם, ולא המדרש עיקר אלא המעשה. ומובן שכוונתי בזה לא רק לקזבלנקה 
אלא לכל המוסדות (אי איישר חילי, הייתי מנהיג זה בכל מוסדות חינוך בני ובנות ישראל אשר בכל 

העולם). ומהנכון שיתדברו בזה כולם יחד וינהיגו זה בבתי ספר דאהלי"י אשר במרוקו.

לדאבון אין עוד עדיין חוברת דינים מיוחדים כמו אלו. אבל יש לבחור סימנים מסוימים בהקיצור 
שו"ע, ובסימנים אלו גופא יש סעיפים שאפשר לדלגם. וכדי לחזק לימוד הנ"ל כדאי לערוך בחינות 

במיוחד בדינים הצריכים, ואל בינתם אשען". 

תפיסה צרה של מקצוע ההלכה, עלולה להפוך את הוראת ההלכה לטכנית ויבשה.  כיום, האתגר 
העומד לפני מורה ההלכה גדול יותר, כי במוסדות חב"ד לומדים גם תלמידים שאורח חייהם אינו 
מידת  לכך מתבטאת  ובהתאם  רלוונטי  אינו  הלימוד. מבחינתם, החומר  חומר  לחלוטין את  תואם 

ההפנמה.

היעד של רשת בתי ספר חב"ד הוא לפתח מצוינות ובקיאות בהלכה. הרשת רואה בתלמידים 'נרות 
להאיר' בקיום ההלכה  היומיומית ובחיבור רגשי אליה. 

ראו  ההלכה,  ולימוד  ההלכות  הנגשת  חשיבות  את  המבטאות  הרבי,  של  נוספות  ואיגרות  הרחבה 
במבוא לספר 'הלכות והליכות'. 

מבוא
1. קהל היעד של הספר  'הלכות והליכות'

הספר 'הלכות והליכות' מיועד לתלמידים מכיתה ד ומעלה, וכן לקהל הרחב המעוניין בספר הלכה 
המוגש בשפה בהירה וידידותית. זאת מתוך תפיסה כוללת שלפיה לימוד ההלכה מופנה לתלמידים 

ולהוריהם.

2. התאמת הספר לתכנית הלימודים 

כיתה המופיעה  כל  ופרקים. בתכנית הלימודים של  לנושאים  מובנה כספר הלכה המחולק  הספר 
באתר הרשת ומותאמת גם לתכנית של משרד החינוך - מפורטים הפרקים והסעיפים הנלמדים בכל 
כיתה. הספר כולל גם פרקים או סעיפים שאינם מופיעים בתכנית הלימודים השנתית, מתוך ראייתו 
העשרה  נושאי  ללמד  מוזמנים  המורים  הספר.  בית  למסגרת  מחוץ  גם  ההלכה  של  בסיסי  כמסד 
בשל  בנוסף,  ועוד.  בהלכה  שיא  ימי  ולתלמידים,  להורים  לימוד  ערבי  כמו  שונות,  במסגרות 
ההטרוגניות של בתי הספר ברשת, בנויה תכנית הלימודים השנתית בשני מעגלים: המעגל הבסיסי 
תורנית  התלמידים  אוכלוסיית  ספר שבהם  לבתי  המוצע  העשרה  ומעגל  הספר,  בתי  לכל  המוצע 

יותר. נושאי העשרה בתכנית הלימודים מסומנים ב#.

3. מטרות הספר 'הלכות והליכות' 

> להגיש את ההלכות השכיחות בצורה בהירה.

> לבאר את מנהגי חב"ד ומנהגי קהילות אשכנז וספרד

> להקנות לתלמידים כלים ללימוד עצמי בהלכה.

שילוב המטרות במבנה הספר

>  הגשת ההלכות בצורה בהירה 
הספר 'הלכות והליכות' מתבסס על 'קיצור שולחן ערוך' של הרב גאנצפריד שנדפס בהונגריה בשנת 
תרכ"ד (1864). מטרתו הייתה הנגשת ההלכות להמון העם, כפי שכתב בספרו: "לתועלת המון עם ה' 
אחינו בני ישראל היראים את ה' ובמצוותיו חפצים [...] אשר קצרה דעתם ללמוד ולהבין דברי הש"ע 
ומפרשיו. יגעתי בעזרת ה' ית"ש וקבצתי [... את הדינים הנצרכים ומוכרחים לכל איש ישראלי לדעת 
אותם. וכתבתי אותם בלשון קל למען ירוץ כל הקורא בו. וידע את המעשה אשר יעשה האדם וחי 

בהם"]. 

נדמה כי בימינו נדרש מחדש הצורך לפשט את ההלכות 'למען ירוץ בהן הקורא' וכדי להשיג את 
מטרותיו של מחבר 'קיצור שולחן ערוך', נדרשנו גם אנו להרחיב ולערוך את ההלכות בצורה בהירה, 

התואמת את גיל הקוראים והתקופה, תוך היצמדות למקור ב'קיצור שולחן ערוך'.

 

לצד כל פרק בספר מצוין הסימן המקביל לו ב'קיצור שולחן ערוך'. כמו כן, בסוף כל סעיף מובא 
בסוגרים הסעיף המקביל לו ב'קיצור שולחן ערוך'. הלומד מ'קיצור שולחן ערוך' יוכל להיעזר בקלות 

בספר 'הלכות והליכות'.

הנגשת ההלכות מתבטאת בארבעה תחומים:

א. הנגשת התוכן

בספר 'קיצור שולחן ערוך' מובאות הלכות רבות המתבססות על מושגים הלכתיים שאינם מוגדרים, 
מתוך הנחה שהם מוכרים לקוראים. הספר 'הלכות והליכות' מגדיר ומסביר גם את מושגי הבסיס. 
בנוסף, ב'קיצור שולחן ערוך' מובאות הלכות שאינן רלוונטיות לחיי התלמיד ולמי שנכנס בצעדיו 
הראשונים לעולם ההלכה. כך לדוגמה, מוזכרים בו שמות מאכלים שאינם מוכרים בימינו ולחלופין, 
מאכלים רבים המוכרים בימינו חסרים. ההלכות המובאות ב'קיצור שולחן ערוך' מנוסחות בתמצות 

לא  המחבר  בחר  שאותם  נושאים  קיימים  כן,  כמו  ההקשר.  את  להבין  ללומד  קשה  ולעתים  רב, 
להכניס לספר כמו הלכות תרומות ומעשרות, אולי משום שהספר נכתב עבור תושבי חו"ל. מסיבה 

זו הספר מתייחס לשמחת תורה ושמיני עצרת הנחגגים בחו"ל יומיים. 

לעומת זאת, הספר 'הלכות והליכות' מתמקד רק בפרקים הרלוונטיים ואף בהלכות הרלוונטיות, תוך 
דילוג על פרקים והלכות שאינם קשורים לעולם התלמידים. יחד עם זאת קיימת הרחבה של נושאים 
שלא הובאו ב'קיצור שולחן ערוך'. הערות השוליים מפנות את התלמיד המתקדם למראי מקומות 
והרחבות. המושגים המרכזיים מוגדרים ומוסברים במילים פשוטות ובסוף כל פרק מובאים מנהגים 

נוספים הנהוגים בימינו, מעבר להלכות הרגילות,  במדור הנקרא 'הליכות ומנהגים'. 

לדוגמה, בהלכות שבת מובאת הקדמה המבארת את מהות מלאכות השבת; בהלכות תפילה מוגדר 
המושג 'ברכה'; בהלכות הכשרת כלים מובאות דוגמאות מעשיות להכשרת כלים בימינו, ועוד.

ב. הנגשת המבנה

מבנה הספר מבנה הספר 'קיצור שולחן ערוך' מתקדם בסדר כרונולוגי, מהשכמת הבוקר, התפילה, 
 - השנה  מעגל  לפי  כך  ואחר  וערבית,  מנחה  ומתן,  משא  ברכות,  דרך  והסעודה,  הכשרות  מידות 
השבת וימים טובים. בהמשך מובאות הלכות שונות מיורה דעה, דיני ממונות נוספים, ולבסוף מעגל 
חיי האדם – דיני אבלות. בבואנו לבנות את הספר 'הלכות והליכות' עמדנו על הקושי בהתמצאות 
במבנה זה לדוגמה: הלכות מנחה וערבית חסרות בתחום תפילה; הלכות כיבוד אב ואם מופיעות 

לאחר הלכות החגים; ועוד. 

 – לחברו  אדם  ובין  למקום  אדם  בין  השנה,  מעגל  צירים:  שלושה  לאורך  הספר  את  בנינו  כן  על 
ובתוכם ההלכות לפי נושאים.

העוסקים  שסעיפים  לכך  גורמת  כרונולוגי,  לסדר  ערוך'  שולחן  'קיצור  של  הנטייה  הפרק  מבנה 
בנושא אחד מובאים במקומות שונים בפרק. בבניית הספר 'הלכות והליכות' מובאים תתי נושאים 

שתחתם כתובים הסעיפים של כל נושא.

'הלכות  בספר  נושאים.  מכמה  המורכבים  ארוכים  סעיפים  ישנם  ערוך'  שולחן  ב'קיצור  הסעיף 
והליכות' הסעיפים מתמקדים בנושא אחד.

ג. הנגשה סגנונית 

ועתירה  דורנו,  בני  התלמידים  בפי  שגורה  שאינה  חכמים  בלשון  כתוב  ערוך'  שולחן  'קיצור   
במושגים, במילים או בתבניות לשון קשות ובמשפטים ארוכים. לנגד עיני הכותבים בספר 'הלכות 
אך  הלכתיים,  ולמושגים  הלכתי  כתיבה  לסגנון  התלמידים  את  להרגיל  המטרה  עמדה  והליכות' 
לשמור על בהירות והסברים לפי הצורך. לכן הסגנון השתמר ובמקרי הצורך נוספו פירושי מילים 
בסוגריים. המושגים מובלטים בצבע כדי להרגיל את התלמידים להבחין במושגים הנכללים בכל 
מבין שכל הלכה  הוא  הלכה.  בכל ספר  הלכה  נכונה של  לקריאה  כלים  כך התלמיד מקבל  הלכה. 

כוללת מושגים והדרך להבינה עוברת דרך המושגים. 

ד. הנגשה עיצובית

ב'קיצור שולחן ערוך' יש מהדורות מנוקדות ויש שאינן מנוקדות, והוא מעוצב כספר קודש רגיל 
ללא כותרות משנה או איורים המושכים את הלב. 

הספר 'הלכות והליכות' מנוקד, מעוצב בגופן נעים ומאיר עיניים, הכותרות מובלטות, ומלוות איור 
ולאורך הספר יש ציורים ואיורים הממחישים את ההלכה. כדי להקל על הקורא, מובאים לצד הסעיף 
המרכזי המשוכתב מ'קיצור שולחן ערוך', הערות, מנהגים וכדומה, על רקע שונה המבדילים אותם 

מהטקסט המרכזי.

 

> היכרות עם מנהגי עדות
מעדות  חווים התלמידים  רבים  ספר  בבתי  יהודי אשכנז.  עבור  נכתב  ערוך'  'קיצור שולחן  הספר 

בנוסף  בהלכה.  זלזול  ליצור  העלול  דבר  בביתם,  לנהוג  בכיתה  הנלמד  בין  התאמה  חוסר  המזרח 
קיימים 'קיצורי שולחן ערוך' המביאים את פסקי אדמו"ר הזקן אך בקיצור ולא תמיד קל להבין את 

המשמעות וההקשר.

הרבי עודד ללמד את הספרדים מנהגי ספרד. בספר 'הלכות והליכות' הובאו מנהגי ספרד ומנהגי 
קהילות שונות באופן בהיר, לצד מנהגי חב"ד ופסקי אדמו"ר הזקן בצורה בהירה וברורה.

> הקניית כלים ללימוד עצמי של ההלכות 
הספר 'קיצור שולחן ערוך' קשה ללמידה עצמית, בפרט בגילאים הצעירים. עד כה, המורה היה קורא 
סעיף ומסביר אותו, ונותן משימות חזרה. הספר 'הלכות והליכות' מאפשר, בזכות המבנה, הסגנון 
התלמיד  יוכל  זה,  מספר  לימוד  שנות  כמה  שלאחר  כך  בהלכה.  עצמאי  לומד  לפתח  והעיצוב, 

להתמודד עם ספרי הלכה מסוגים שונים.

נוספות ראו בפרק העוסק  והצעות דידקטיות  יעילה בספר. הרחבה  להלן כמה עקרונות ללמידה 
ב'כלים להוראה מיטבית של ההלכה', על פי הספר 'הלכות והליכות'. עמוד 10. 

מושגים בהלכה במהלך הפרקים נצבעו המושגים ההלכתיים בשני צבעים.

מושגים אלה  גרמה".  "מצות עשה שהזמן  כמו  כלליים בהלכה,  מושגים  – אלה הם  בסיס'  'מושגי 
צבועים בצבע כחול.

מושגים אחרים הם  'מושגי תוכן' – הקשורים לתוכן מסוים ולא לנושאים אחרים.

לדוגמה: "ארבעה מינים". מושגים אלה צבועים בצבע אדום.

נבחר מושגים בכל נושא לכל שכבת גיל (בהתאם לתכנית הלימודים), וניצור כרטיסיות מושגים 
נשנן את  ובאמצעותם  נשחק בהם  רבים  כל תלמיד כרטיסים  יאגור  לתלמידים כשבמהלך השנה 

המושגים בהלכה.

הערה: כהשלמה לספר 'הלכות והליכות', יצא לאור מילון מושגים: ''אלפון המושגים שלי' שמגדיר מושגי בסיס, לפי 
סדר האלפבית ולפי קטגוריות.

- נברר את המדרג בביצוע ההלכתי של ההלכה לפי המושגים הכחולים (מושגי הבסיס) ונבדוק בכל 
הלכה כיצד מקיימים אותה 'לכתחילה' ומה רמת המינימום 'בדיעבד' לקיומה. באמצעות מושגים אלו 
יהודי   – נפש'  'בעל  התנהגות של  לעצמם  לאמץ  ויוכלו  ההלכות  בלימוד  רגישות  יגלו התלמידים 

שבוחר לקיים את ההלכה בצורה מיטבית, כהגדרתו של אדמו"ר הזקן. 

- נארגן ההלכה לפי המושגים. 

- נבקש מהתלמידים שיזהו מהם המושגים המרכזיים בכל פרק, לפי מידת שכיחותם וליצור מיפוי 
הנושאים של הפרק.

תתי נושאים ניתן למפות את פרק ההלכה לפי תתי-נושאים ולחלופין, לאתר הלכה מסוימת בפרק 
לפי נושאי המשנה. 

4. מילון המושגים 'אלפון המושגים שלי'
קהל היעד: תלמידים מכיתה ד ומעלה, כולל תלמידי תיכון ומורים.

מטרות האלפון: 

> להגדיר מושגי בסיס בהלכה.

> לזהות כל מושג בסיס כפרט בקטגוריה שאליה הוא קשור.

לניתוח  בסיסית  מיומנות  ולרכוש  ההלכתית  השפה  את  לעצמם  לסגל  לתלמידים  לסייע    <
מקרים ולניסוח שאלה מושכלת לרב. 

לפירוט והסבר הקטגוריות והוראות לשימוש מושכל באלפון, ראו במבוא לאלפון. 

היבטים דידקטיים בשימוש באלפון

- נרגיל את התלמידים לבדוק את משמעות המושג הכחול שבו הם נתקלים בספר 'הליכות 
והליכות', תוך פיתוח מיומנות של דפדוף באלפון המושגים. להנחיות לשימוש באלפון עיינו 

במבוא לאלפון.

- ניצור רשימת מושגי בסיס המתאימה לכל כיתה. לא כל מושג בסיס נגדיר.

- נתווך בין ההגדרה באלפון לבין גיל הלומדים. בהגדרות רבות באלפון קיימות דוגמאות. נציע 
את  ד'  בכיתה  ידיים  נטילת  בהלכות  הגדרנו  אם  לדוגמה,  שלמדנו.  מההלכות  אחרת  דוגמה 

הנושא 'שעת דחק', נגדיר מושג זה במחברת ונביא דוגמה מהלכות נטילת ידיים בשעת דחק.

- נקשר בין המושג לקטגוריה המתאימה לו ונגלה מושגים נוספים בקטגוריה זו. מיומנות זו 
תתבצע בהדרגה. בכיתה ד יתוודעו התלמידים למספר מצומצם של קטגוריות. ובכיתות גבוהות 

יותר יתקדמו בהדרגה לקטגוריות נוספות. 

ד  'נסיבות בקיום ההלכה'. התלמידים בכיתה  'שעת הדחק' קשור לקטגוריה של  לדוגמה, המושג 
ילמדו את משמעות המושג אך לא יקשרו אותו לקטגוריה שלו כיוון שהקטגוריה 'נסיבות בקיום 
'שיעורים  היא  'ארבע אמות', שהקטגוריה שלו  זה. אולם את המושג  לגיל  ההלכה' מופשטת מדי 

ומידות בהלכה', אפשר ללמד בכיתה ד, כיוון שהיא מוחשית ותואמת גיל.

הוראת הלכה - היבטים דידקטיים
1. המטרות בהוראת ההלכה 

מטרות בתחום ההכרה: 

> לגלות בקיאות בתכנים של הלכות יסוד

> לשלוט במיומנויות בסיסיות בהבנת ההלכה ויסודותיה

מטרות  בתחום הרגש:

א. ליצור מחויבות לקיום ההלכה; ליצור יחס של הערכה וחיבור רגשי בין התלמיד ומשפחתו להלכה 
ולקיומה: 

> להביא לתפיסת ההלכה כביטוי מעשי לתורה שבעל פה ולהבין כי  התורה שבעל פה - כמו 
התורה שבכתב - ניתנה מאת הבורא. 

> לעמוד על  ערך  ההלכה כיסוד מרכזי לאורח החיים, המתבטא בכל פרט מחיי היום יום.

> להתבונן בערכים העולים מההלכה ויישומם בחיי היום יום.

> ליצור רגש ורצון לקיים את ההלכה באופן של הידור מצווה ובחיות חסידית.

ב. לראות את  ההלכה כמתפתחת במסגרת כללי המסורת היהודית:

> להכיר את המוסמכים לפיתוח ההלכה ואת עקרונות הפיתוח (ברמת העשרה).

> לקבל  את  סמכות חז"ל ופוסקי ההלכה.

מטרות אלה הן המעטפת של מסמך ההישגים בהלכה שהוציא משרד החינוך. להלן התמצית של 
מסמך זה: 

2. ההישגים הנדרשים בהוראת הלכה

ההישגים הנדרשים בהלכה הם המצפן המכוון את הלמידה. הם מפרטים מה התלמיד אמור לדעת 
ולבצע במסגרת מקצוע זה במהלך שנות הלימודים. יש לתת להישגים אלה ביטוי בכל תכנון שנתי 
בית ספרי ובכל שכבות הגיל. המורה המלמד הלכה יראה לנגד עיניו את ששת ההישגים, ויחליט מהו 

ההישג המרכזי שאותו הוא מקנה בכל שיעור ומה מקומם של שאר ההישגים הנלווים אליו.   

הישג 1: יסודות התורה שבעל פה

הישג זה כולל ידע בסיסי על מהותה ומאפייניה של התורה שבעל פה, מסירתה מדור לדור ויכולת 
התמצאות בספרי ההלכה. המסגרת להקניית היסודות לתורה שבעל פה תהיה בחלקה באופן נפרד 

כהקדמה, ובעיקר בהקשר של לימוד ההלכה.   

הישג 2: מושגי בסיס ההלכה ומושגי תוכן

הישג זה מתייחס למושגים ההלכתיים הפזורים לאורך פרקי ההלכה השונים ומבליט אותם. עולם 
ההלכה מתבסס על מושגים וכללים המהווים את עמוד השדרה של הפסיקה ההלכתית, ויש להכיר 

ולהבין אותם. לצדם, קיימים מושגים הלכתיים התלויים בתוכן הלכתי מסוים.

הישג 3: אוצר מילים ותחביר   

הישג זה כולל ידע בסיסי של התאמת שפת ההלכה לשפתו של התלמיד. הוא מתייחס להכרת לשון 
ההלכה; סגנון ותחביר.

הישג 4: מבנה

הישג זה מתייחס להבנת מבנה פרק ההלכה והסעיפים המרכיבים אותו, וכן להבנת סעיף ההלכה, 
כיחידה בפני עצמה.

הלומדים  את  להרגיל  חשוב  ההלכות,  והבנת  עצמאי  לימוד  לשם  אופייניות.  תבניות  יש  להלכות 
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להכיר תבניות אלו. 

ישנם שלושה מרכיבים עיקריים במבנה ההלכה, וניתן לכנות אותם - מד"ט: מקרה, דין, טעם. חז"ל 
השתמשו במטבעות לשון אופייניים לציון מילות מד"ט.

הישג 5: בקיאות, הבנה ויישום הלכתי

הישג זה מתייחס לתכנים ההלכתיים אשר על התלמידים ללמוד לפי רשימת התכנים של תכנית 
הלימודים, תוך שימת דגש על פסקי האדמו"ר הזקן. בלימוד ההלכות יועצם העיקרון של 'הנהגה 
מוגדר  כזאת  בהנהגה  הנוהג  מצווה.  הידור   - הדין  בהנהגה שלפנים משורת  חסידית', המתבטאת 

בשולחן ערוך של אדמו"ר הזקן, 'בעל נפש'.

בנוסף, הישג זה כולל את ההבנה והכישורים שנרכשו בהישגים הקודמים, כדי להבין את ההלכה 
בחיים  גם  ההלכה  את  וליישם  שלה,  השונות  ובנסיבות  במחלוקות  במורכבותה,  להבחין  לעומק, 
המעשיים של כל תלמיד ותלמיד. כחלק מהישג זה, יש לעודד את הלומדים להשתמש בידע הנרכש 

ולהפנות שאלות גם לפוסק ההלכתי שנמצא בבית הספר, בשכונה ובקהילה.

אופנים לניתוח מקרים ודינים בהלכה:

סעיפים המתארים את גדרי ההלכה השונים הם על פי רוב: עיקר ההלכה, זמן ההלכה, מקום ההלכה, 
אופן ביצוע ההלכה, מידות ושיעורים בהלכה, ומיהם החייבים בהלכה (על פי רוב הם עונים על אחת 
חיוב  חל  ואיפה  מתי  ההלכה,  את  לקיים  עליו  איך  עושה,  הוא  מה  מקיים,  מי  השאלות:  מחמש 

ההלכה?)

סעיפים המציגים כלל הלכתי שיש בו מנעד - בצד האחד מובאים ה'מהדרין' בקיום ההלכה, ומן  
הצד השני מתואר אופן קיום ההלכה 'בדיעבד' (לאחר מעשה), או 'בשעת הדחק'. כמו כן מתואר 

הדין באופן שבו לא יצא ידי חובת ההלכה, או באופן חריג היוצא מן הכלל ההלכתי.

ולאחריו  כללי  מקרה  מופיע  כלל  (בדרך  הלכתי  בביצוע  שונים  ותנאים  מצבים  המציגים  סעיפים 
מצבים שונים בביצוע 'אם')

בהלכות רבות, ישנם תנאים ונסיבות המשפיעים על פסיקת ההלכה. לדוגמה,  אם נחש כרוך על 
עקבו של המתפלל, הדין תלוי עד כמה הנחש מסוכן. 

מן המובחר', דרך  מ'מצווה  קיום ההלכה. החל  ישנו מדרג הלכתי הקובע את טיב  רבות,  בהלכות 
'לכתחילה', 'בדיעבד', וכלה 'שעת הדחק'. 

לכל הלכה יש טעם והעמקה, אך לא תמיד הטעם מפורש בספר ההלכה.

יישום תוכן ההלכה בחיים, הלכה  לימוד ההלכה איננו מסתכם בתיאוריה בלבד, אלא עיקרו הוא 
למעשה, לפי הכללים והעקרונות שנלמדו בפרק ההלכה. 

הישג 6: ערכים ורלוונטיות

במסגרת הישג  זה התלמידים ילמדו לזהות את הערך המרכזי העומד בבסיס פרק ההלכה ויתבוננו 
במשמעותו של ערך זה בחייהם.

טעמי ההלכות

ערכים חסידיים שאפשר להפיק מההלכה 

3. כלים להוראה מיטבית בהלכה ההלכה – ערכה 'מטיילים בשבילי ההלכה'

א.   מטיילים בשבילי ההלכה – ערכה לתלמיד

מטרות הערכה

> לארגן את נושאי ההלכה סביב צירי תוכן ומבנה מרכזיים

> ליצור מעורבות פעילה של התלמיד בלמידה

> ליישם את ההלכה במסגרת חוץ כיתתית

> לקשר בין אירוע נתון לעקרונות הלכתיים הקשורים אליו

> להתבונן בערך רלוונטי הקשור לעולמם האישי של התלמידים

מה בערכה?

שש חותמות המתייחסות לצירים מארגנים בהלכה: 

מקור: [אודות האתר]

גדרי ההלכה: 

זמן [שעות הביקור]

מי [המבקרים באתר]

איך [כללי ההתנהגות]

יישום ההלכה: 

להתבונן [תמונה]

ערך: [מזכרת]

מחברות מכוונות 

׳מטיילים בשבילי ההלכה'- במעגל השנה 

ו'מטיילים בשבילי ההלכה' – בין אדם למקום / בין אדם לחברו. 

המסגרת החווייתית של הערכה לתלמיד היא טיול. כל הלכה היא 'אתר' ויש להכין במהלך הלימוד 
'דף עזר למטייל'. 

חותמת  לדוגמה,  להלכה.  הקשור  ה'טיול'  במסלול  הפרט  את  התלמידים  מחתימים  פעם  בכל 
המתייחסת לזמנים (מתי?) שבהם יש לבקר באתר וכדומה. 

ראו מצגת לפירוט והדגמה וכן ערכה מס' 1 למורה להבהרה והרחבה. 

ב. מטיילים בשבילי ההלכה – ערכות למורה

מטרת הערכות למורה:

> להוביל שיח פדגוגי שיתופי סביב סוגיות דידקטיות וערכיות בהוראת ההלכה

> לתת למורים כלים יישומיים להוראה מיטבית של ההלכה

> להוביל את המורים לחשיבה עצמאית והעצמה אישית

המורה בונה את השיעור סביב מוקדי למידה הקשורים להישגים בהוראת ההלכה. 

המדריך למורה לכלים בהוראה מיטבית בהלכה מובנה באופן אינטראקטיבי.  המדריך למורה בנוי 
ערכות  לאור  יצאו  הקרוב  ובעתיד  ערכות   5 קיימות  אחר.  בתחום  מתמקדת  ערכה  כל  מערכות. 

נוספות.

מה כוללת כל ערכה? 

בכל ערכה יש מארז כרטיסיות החושפות את המורים לעקרונות דידקטיים ולאסטרטגיות להוראה 
מיטבית בהלכה. כל ערכה מתמקדת בנושא דידקטי אחר:

ערכה מס' 1 טיול והלכה – מה הקשר?

- האתגרים בלימוד ההלכה

- ההישגים בהוראת ההלכה

- המסגרת החווייתית של הוראת ההלכה בתכנית 'מטיילים בשבילי ההלכה'

ערכה מס׳ 2 - צופים למרחוק - זום אאוט

- שיקולי דעת בבניית תכנית עבודה שנתית

- תכנון נושאים ספיראליים בהלכה

ערכה מס׳ 3 - זום אין – מתכננים יחידת הוראה

- מוקדי הלמידה בהוראת ההלכה

- תכנון יחידת הוראה בהתאם למוקדי ההוראה 

ערכה מס׳ 4 - ממוקדים ערכים – מתכננים שיעור במוקד ערכים

- הקניית ערכים והפנמת ערכים

- אסטרטגיות לבחירת ערך ועיבודו

- אסטרטגיות להפנמת ערך בשיעורי הלכה

ערכה מס׳ 5 - מיישמים את ההלכה

- חינוך להפנמה מול חינוך לציות

- חינוך ליישום ההלכה בכיתה ומחוצה לה

- אסטרטגיות ללימוד יישום ההלכה בהתאם לעקרונות הלמידה המשמעותית.

מה מכיל כל כרטיס?

כל כרטיס מכיל גרעין סיפורי, הדגמה, דילמה, מקור מידע ועוד, ולאחריו מובאים תרגיל או שאלות 
לדיון. בעזרת הכרטיסים מקבלים המורים כלים ללימוד הלכה תוך המחשה והפנמה של העקרונות 
המנחים. המורים מוזמנים להביע את דעתם על האסטרטגיות ולהציע דרכים חלופיות הנתמכות על 
אמרות  בדמות  לדרך  וצידה  הערכה  נושאי  את  המסכם  כרטיס  יש  בסיום  שנלמדו.  העקרונות 

הקשורות לנושא.

כיצד נשתמש בערכות?

כל צוות או זוג מורים קורא ביחד את הכרטיסים ודן בהם לפי ההנחיות. לעתים מובילים הכרטיסים 
לתרגיל קצר שמטרתו לבטא את הצד היישומי של העיקרון הנלמד. כל מורה מחזיק את כל הערכה 
בידיו ובכל פעם מורה אחר קורא ומנחה את הדיון או המשימה הקשורה לכרטיס שבידו. לחלופין, 
ביצוע  את  וינחה  הדיון  את  שיוביל  וכדומה,  המקצוע  רכז   - המורים  לקבוצת  מוביל  למנות  ניתן 

המשימות לאחר שאחד המורים קרא את תוכן הכרטיס. 

חמש ערכות למורה 'מטיילים בשבילי ההלכה' - בקובץ נפרד

עזרים נוספים ללימוד חווייתי:

שיר פתיחה לשיעורי הלכה; קיר פעיל / אלמנטים ליצירת קיר פעיל בהלכה.

הערה: את הערכות ניתן להזמין במארזים ברשת אוהלי יוסף יצחק לפרטים ועלויות 

לכניסה לערכות המדריך למורה בפורמט אינטרנטי ולחומרי עזר נוספים לחצו כאן.



יוצא לאור על ידי רשת 'אוהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק

אגף תכניות לימודים וספרי לימוד

יו"ר: הרב יוסף יצחק הכהן אהרונוב

מנהל כללי: הרב אליהו קריצ'בסקי

מנהלת האגף לתכניות לימודים: חנה פלדמן

כתיבה ועריכה כללית ודידקטית: אורה קפלון

ייעוץ דידקטי: חנה פלדמן

עריכת לשון והגהה: הדס אחיטוב

עיצוב: חני מרזל 

זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים והזכות המוסרית של היוצרים בספר זה, מוגנות. אין 
לשכפל, להעתיק, לסכם, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך 
כן, אין לעשות שימוש  זה. כמו  או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר, כל חלק מספר 
מסחרי כל שהוא בספר זה, בכולו או בחלקים ממנו, אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב 

מעמותת חינוך חב"ד שעל יד רשת אוהלי יוסף יצחק באה"ק.
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פתיחה
לימוד ההלכה הוא אבן היסוד בבניית אישיותו של הילד החסידי. ההלכה באה מהמילה 'הליכה' והיא 
יהיו בקיאים בהלכות,  מלווה אותנו בכל תחומי החיים. המטרות בחינוך החסידי הן שהתלמידים 
ידעו להתמצא בספרי ההלכה ויגלו מוטיבציה ורצון לקיים את ההלכה בהידור מתוך יראת שמים 

אמיתית ואהבת ה'.

בהלכות תלמוד תורה (פרק ד הלכה יח) מביא אדמ"ור הזקן שני עקרונות בלימוד:

בירור ההלכה לעומקה – נאמר: 'ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם' (דברים לא, יט) – '... שיבינו 
עומק ההלכה בטעמה היטב'. 

חיבור רגשי לתלמיד – נאמר: 'ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם' (שמות כא, א) – '... ולא נאמר 
אשר תלמדם, צריך אתה לשום לפניהם טעם המיישב תלמודם (רש"י שם) ומשימו בלבם'.

זה  ולהתאים את חומר הלימוד לתלמידים. ספר  לימוד ההלכה  הרבי קורא באגרותיו להגביר את 
מתבסס על קריאתו זו של הרבי, כפי שכתב למשל באיגרת מתאריך ו' בכסלו תשט"ו: 

 

"... בודאי צריך הי' להתבונן בהאפשריות לסדר, אשר בכל הכתות של התלמידים (ויש מקום לומר 
אפי' של התלמידות) ילמדו דינים והלכות הצריכות בחיי היום יומים.

כיון שסוכ"ס זהו כל האדם, ולא המדרש עיקר אלא המעשה. ומובן שכוונתי בזה לא רק לקזבלנקה 
אלא לכל המוסדות (אי איישר חילי, הייתי מנהיג זה בכל מוסדות חינוך בני ובנות ישראל אשר בכל 

העולם). ומהנכון שיתדברו בזה כולם יחד וינהיגו זה בבתי ספר דאהלי"י אשר במרוקו.

לדאבון אין עוד עדיין חוברת דינים מיוחדים כמו אלו. אבל יש לבחור סימנים מסוימים בהקיצור 
שו"ע, ובסימנים אלו גופא יש סעיפים שאפשר לדלגם. וכדי לחזק לימוד הנ"ל כדאי לערוך בחינות 

במיוחד בדינים הצריכים, ואל בינתם אשען". 

תפיסה צרה של מקצוע ההלכה, עלולה להפוך את הוראת ההלכה לטכנית ויבשה.  כיום, האתגר 
העומד לפני מורה ההלכה גדול יותר, כי במוסדות חב"ד לומדים גם תלמידים שאורח חייהם אינו 
מידת  לכך מתבטאת  ובהתאם  רלוונטי  אינו  הלימוד. מבחינתם, החומר  חומר  לחלוטין את  תואם 

ההפנמה.

היעד של רשת בתי ספר חב"ד הוא לפתח מצוינות ובקיאות בהלכה. הרשת רואה בתלמידים 'נרות 
להאיר' בקיום ההלכה  היומיומית ובחיבור רגשי אליה. 

ראו  ההלכה,  ולימוד  ההלכות  הנגשת  חשיבות  את  המבטאות  הרבי,  של  נוספות  ואיגרות  הרחבה 
במבוא לספר 'הלכות והליכות'. 

מבוא
1. קהל היעד של הספר  'הלכות והליכות'

הספר 'הלכות והליכות' מיועד לתלמידים מכיתה ד ומעלה, וכן לקהל הרחב המעוניין בספר הלכה 
המוגש בשפה בהירה וידידותית. זאת מתוך תפיסה כוללת שלפיה לימוד ההלכה מופנה לתלמידים 

ולהוריהם.

2. התאמת הספר לתכנית הלימודים 

כיתה המופיעה  כל  ופרקים. בתכנית הלימודים של  לנושאים  מובנה כספר הלכה המחולק  הספר 
באתר הרשת ומותאמת גם לתכנית של משרד החינוך - מפורטים הפרקים והסעיפים הנלמדים בכל 
כיתה. הספר כולל גם פרקים או סעיפים שאינם מופיעים בתכנית הלימודים השנתית, מתוך ראייתו 
העשרה  נושאי  ללמד  מוזמנים  המורים  הספר.  בית  למסגרת  מחוץ  גם  ההלכה  של  בסיסי  כמסד 
בשל  בנוסף,  ועוד.  בהלכה  שיא  ימי  ולתלמידים,  להורים  לימוד  ערבי  כמו  שונות,  במסגרות 
ההטרוגניות של בתי הספר ברשת, בנויה תכנית הלימודים השנתית בשני מעגלים: המעגל הבסיסי 
תורנית  התלמידים  אוכלוסיית  ספר שבהם  לבתי  המוצע  העשרה  ומעגל  הספר,  בתי  לכל  המוצע 

יותר. נושאי העשרה בתכנית הלימודים מסומנים ב#.

3. מטרות הספר 'הלכות והליכות' 

> להגיש את ההלכות השכיחות בצורה בהירה.

> לבאר את מנהגי חב"ד ומנהגי קהילות אשכנז וספרד

> להקנות לתלמידים כלים ללימוד עצמי בהלכה.

שילוב המטרות במבנה הספר

>  הגשת ההלכות בצורה בהירה 
הספר 'הלכות והליכות' מתבסס על 'קיצור שולחן ערוך' של הרב גאנצפריד שנדפס בהונגריה בשנת 
תרכ"ד (1864). מטרתו הייתה הנגשת ההלכות להמון העם, כפי שכתב בספרו: "לתועלת המון עם ה' 
אחינו בני ישראל היראים את ה' ובמצוותיו חפצים [...] אשר קצרה דעתם ללמוד ולהבין דברי הש"ע 
ומפרשיו. יגעתי בעזרת ה' ית"ש וקבצתי [... את הדינים הנצרכים ומוכרחים לכל איש ישראלי לדעת 
אותם. וכתבתי אותם בלשון קל למען ירוץ כל הקורא בו. וידע את המעשה אשר יעשה האדם וחי 

בהם"]. 

נדמה כי בימינו נדרש מחדש הצורך לפשט את ההלכות 'למען ירוץ בהן הקורא' וכדי להשיג את 
מטרותיו של מחבר 'קיצור שולחן ערוך', נדרשנו גם אנו להרחיב ולערוך את ההלכות בצורה בהירה, 

התואמת את גיל הקוראים והתקופה, תוך היצמדות למקור ב'קיצור שולחן ערוך'.

 

לצד כל פרק בספר מצוין הסימן המקביל לו ב'קיצור שולחן ערוך'. כמו כן, בסוף כל סעיף מובא 
בסוגרים הסעיף המקביל לו ב'קיצור שולחן ערוך'. הלומד מ'קיצור שולחן ערוך' יוכל להיעזר בקלות 

בספר 'הלכות והליכות'.

הנגשת ההלכות מתבטאת בארבעה תחומים:

א. הנגשת התוכן

בספר 'קיצור שולחן ערוך' מובאות הלכות רבות המתבססות על מושגים הלכתיים שאינם מוגדרים, 
מתוך הנחה שהם מוכרים לקוראים. הספר 'הלכות והליכות' מגדיר ומסביר גם את מושגי הבסיס. 
בנוסף, ב'קיצור שולחן ערוך' מובאות הלכות שאינן רלוונטיות לחיי התלמיד ולמי שנכנס בצעדיו 
הראשונים לעולם ההלכה. כך לדוגמה, מוזכרים בו שמות מאכלים שאינם מוכרים בימינו ולחלופין, 
מאכלים רבים המוכרים בימינו חסרים. ההלכות המובאות ב'קיצור שולחן ערוך' מנוסחות בתמצות 

לא  המחבר  בחר  שאותם  נושאים  קיימים  כן,  כמו  ההקשר.  את  להבין  ללומד  קשה  ולעתים  רב, 
להכניס לספר כמו הלכות תרומות ומעשרות, אולי משום שהספר נכתב עבור תושבי חו"ל. מסיבה 

זו הספר מתייחס לשמחת תורה ושמיני עצרת הנחגגים בחו"ל יומיים. 

לעומת זאת, הספר 'הלכות והליכות' מתמקד רק בפרקים הרלוונטיים ואף בהלכות הרלוונטיות, תוך 
דילוג על פרקים והלכות שאינם קשורים לעולם התלמידים. יחד עם זאת קיימת הרחבה של נושאים 
שלא הובאו ב'קיצור שולחן ערוך'. הערות השוליים מפנות את התלמיד המתקדם למראי מקומות 
והרחבות. המושגים המרכזיים מוגדרים ומוסברים במילים פשוטות ובסוף כל פרק מובאים מנהגים 

נוספים הנהוגים בימינו, מעבר להלכות הרגילות,  במדור הנקרא 'הליכות ומנהגים'. 

לדוגמה, בהלכות שבת מובאת הקדמה המבארת את מהות מלאכות השבת; בהלכות תפילה מוגדר 
המושג 'ברכה'; בהלכות הכשרת כלים מובאות דוגמאות מעשיות להכשרת כלים בימינו, ועוד.

ב. הנגשת המבנה

מבנה הספר מבנה הספר 'קיצור שולחן ערוך' מתקדם בסדר כרונולוגי, מהשכמת הבוקר, התפילה, 
 - השנה  מעגל  לפי  כך  ואחר  וערבית,  מנחה  ומתן,  משא  ברכות,  דרך  והסעודה,  הכשרות  מידות 
השבת וימים טובים. בהמשך מובאות הלכות שונות מיורה דעה, דיני ממונות נוספים, ולבסוף מעגל 
חיי האדם – דיני אבלות. בבואנו לבנות את הספר 'הלכות והליכות' עמדנו על הקושי בהתמצאות 
במבנה זה לדוגמה: הלכות מנחה וערבית חסרות בתחום תפילה; הלכות כיבוד אב ואם מופיעות 

לאחר הלכות החגים; ועוד. 

 – לחברו  אדם  ובין  למקום  אדם  בין  השנה,  מעגל  צירים:  שלושה  לאורך  הספר  את  בנינו  כן  על 
ובתוכם ההלכות לפי נושאים.

העוסקים  שסעיפים  לכך  גורמת  כרונולוגי,  לסדר  ערוך'  שולחן  'קיצור  של  הנטייה  הפרק  מבנה 
בנושא אחד מובאים במקומות שונים בפרק. בבניית הספר 'הלכות והליכות' מובאים תתי נושאים 

שתחתם כתובים הסעיפים של כל נושא.

'הלכות  בספר  נושאים.  מכמה  המורכבים  ארוכים  סעיפים  ישנם  ערוך'  שולחן  ב'קיצור  הסעיף 
והליכות' הסעיפים מתמקדים בנושא אחד.

ג. הנגשה סגנונית 

ועתירה  דורנו,  בני  התלמידים  בפי  שגורה  שאינה  חכמים  בלשון  כתוב  ערוך'  שולחן  'קיצור   
במושגים, במילים או בתבניות לשון קשות ובמשפטים ארוכים. לנגד עיני הכותבים בספר 'הלכות 
אך  הלכתיים,  ולמושגים  הלכתי  כתיבה  לסגנון  התלמידים  את  להרגיל  המטרה  עמדה  והליכות' 
לשמור על בהירות והסברים לפי הצורך. לכן הסגנון השתמר ובמקרי הצורך נוספו פירושי מילים 
בסוגריים. המושגים מובלטים בצבע כדי להרגיל את התלמידים להבחין במושגים הנכללים בכל 
מבין שכל הלכה  הוא  הלכה.  בכל ספר  הלכה  נכונה של  לקריאה  כלים  כך התלמיד מקבל  הלכה. 

כוללת מושגים והדרך להבינה עוברת דרך המושגים. 

ד. הנגשה עיצובית

ב'קיצור שולחן ערוך' יש מהדורות מנוקדות ויש שאינן מנוקדות, והוא מעוצב כספר קודש רגיל 
ללא כותרות משנה או איורים המושכים את הלב. 

הספר 'הלכות והליכות' מנוקד, מעוצב בגופן נעים ומאיר עיניים, הכותרות מובלטות, ומלוות איור 
ולאורך הספר יש ציורים ואיורים הממחישים את ההלכה. כדי להקל על הקורא, מובאים לצד הסעיף 
המרכזי המשוכתב מ'קיצור שולחן ערוך', הערות, מנהגים וכדומה, על רקע שונה המבדילים אותם 

מהטקסט המרכזי.

 

> היכרות עם מנהגי עדות
מעדות  חווים התלמידים  רבים  ספר  בבתי  יהודי אשכנז.  עבור  נכתב  ערוך'  'קיצור שולחן  הספר 

בנוסף  בהלכה.  זלזול  ליצור  העלול  דבר  בביתם,  לנהוג  בכיתה  הנלמד  בין  התאמה  חוסר  המזרח 
קיימים 'קיצורי שולחן ערוך' המביאים את פסקי אדמו"ר הזקן אך בקיצור ולא תמיד קל להבין את 

המשמעות וההקשר.

הרבי עודד ללמד את הספרדים מנהגי ספרד. בספר 'הלכות והליכות' הובאו מנהגי ספרד ומנהגי 
קהילות שונות באופן בהיר, לצד מנהגי חב"ד ופסקי אדמו"ר הזקן בצורה בהירה וברורה.

> הקניית כלים ללימוד עצמי של ההלכות 
הספר 'קיצור שולחן ערוך' קשה ללמידה עצמית, בפרט בגילאים הצעירים. עד כה, המורה היה קורא 
סעיף ומסביר אותו, ונותן משימות חזרה. הספר 'הלכות והליכות' מאפשר, בזכות המבנה, הסגנון 
התלמיד  יוכל  זה,  מספר  לימוד  שנות  כמה  שלאחר  כך  בהלכה.  עצמאי  לומד  לפתח  והעיצוב, 

להתמודד עם ספרי הלכה מסוגים שונים.

נוספות ראו בפרק העוסק  והצעות דידקטיות  יעילה בספר. הרחבה  להלן כמה עקרונות ללמידה 
ב'כלים להוראה מיטבית של ההלכה', על פי הספר 'הלכות והליכות'. עמוד 10. 

מושגים בהלכה במהלך הפרקים נצבעו המושגים ההלכתיים בשני צבעים.

מושגים אלה  גרמה".  "מצות עשה שהזמן  כמו  כלליים בהלכה,  מושגים  – אלה הם  בסיס'  'מושגי 
צבועים בצבע כחול.

מושגים אחרים הם  'מושגי תוכן' – הקשורים לתוכן מסוים ולא לנושאים אחרים.

לדוגמה: "ארבעה מינים". מושגים אלה צבועים בצבע אדום.

נבחר מושגים בכל נושא לכל שכבת גיל (בהתאם לתכנית הלימודים), וניצור כרטיסיות מושגים 
נשנן את  ובאמצעותם  נשחק בהם  רבים  כל תלמיד כרטיסים  יאגור  לתלמידים כשבמהלך השנה 

המושגים בהלכה.

הערה: כהשלמה לספר 'הלכות והליכות', יצא לאור מילון מושגים: ''אלפון המושגים שלי' שמגדיר מושגי בסיס, לפי 
סדר האלפבית ולפי קטגוריות.

- נברר את המדרג בביצוע ההלכתי של ההלכה לפי המושגים הכחולים (מושגי הבסיס) ונבדוק בכל 
הלכה כיצד מקיימים אותה 'לכתחילה' ומה רמת המינימום 'בדיעבד' לקיומה. באמצעות מושגים אלו 
יהודי   – נפש'  'בעל  התנהגות של  לעצמם  לאמץ  ויוכלו  ההלכות  בלימוד  רגישות  יגלו התלמידים 

שבוחר לקיים את ההלכה בצורה מיטבית, כהגדרתו של אדמו"ר הזקן. 

- נארגן ההלכה לפי המושגים. 

- נבקש מהתלמידים שיזהו מהם המושגים המרכזיים בכל פרק, לפי מידת שכיחותם וליצור מיפוי 
הנושאים של הפרק.

תתי נושאים ניתן למפות את פרק ההלכה לפי תתי-נושאים ולחלופין, לאתר הלכה מסוימת בפרק 
לפי נושאי המשנה. 

4. מילון המושגים 'אלפון המושגים שלי'
קהל היעד: תלמידים מכיתה ד ומעלה, כולל תלמידי תיכון ומורים.

מטרות האלפון: 

> להגדיר מושגי בסיס בהלכה.

> לזהות כל מושג בסיס כפרט בקטגוריה שאליה הוא קשור.

לניתוח  בסיסית  מיומנות  ולרכוש  ההלכתית  השפה  את  לעצמם  לסגל  לתלמידים  לסייע    <
מקרים ולניסוח שאלה מושכלת לרב. 

לפירוט והסבר הקטגוריות והוראות לשימוש מושכל באלפון, ראו במבוא לאלפון. 

היבטים דידקטיים בשימוש באלפון

- נרגיל את התלמידים לבדוק את משמעות המושג הכחול שבו הם נתקלים בספר 'הליכות 
והליכות', תוך פיתוח מיומנות של דפדוף באלפון המושגים. להנחיות לשימוש באלפון עיינו 

במבוא לאלפון.

- ניצור רשימת מושגי בסיס המתאימה לכל כיתה. לא כל מושג בסיס נגדיר.

- נתווך בין ההגדרה באלפון לבין גיל הלומדים. בהגדרות רבות באלפון קיימות דוגמאות. נציע 
את  ד'  בכיתה  ידיים  נטילת  בהלכות  הגדרנו  אם  לדוגמה,  שלמדנו.  מההלכות  אחרת  דוגמה 

הנושא 'שעת דחק', נגדיר מושג זה במחברת ונביא דוגמה מהלכות נטילת ידיים בשעת דחק.

- נקשר בין המושג לקטגוריה המתאימה לו ונגלה מושגים נוספים בקטגוריה זו. מיומנות זו 
תתבצע בהדרגה. בכיתה ד יתוודעו התלמידים למספר מצומצם של קטגוריות. ובכיתות גבוהות 

יותר יתקדמו בהדרגה לקטגוריות נוספות. 

ד  'נסיבות בקיום ההלכה'. התלמידים בכיתה  'שעת הדחק' קשור לקטגוריה של  לדוגמה, המושג 
ילמדו את משמעות המושג אך לא יקשרו אותו לקטגוריה שלו כיוון שהקטגוריה 'נסיבות בקיום 
'שיעורים  היא  'ארבע אמות', שהקטגוריה שלו  זה. אולם את המושג  לגיל  ההלכה' מופשטת מדי 

ומידות בהלכה', אפשר ללמד בכיתה ד, כיוון שהיא מוחשית ותואמת גיל.

הוראת הלכה - היבטים דידקטיים
1. המטרות בהוראת ההלכה 

מטרות בתחום ההכרה: 

> לגלות בקיאות בתכנים של הלכות יסוד

> לשלוט במיומנויות בסיסיות בהבנת ההלכה ויסודותיה

מטרות  בתחום הרגש:

א. ליצור מחויבות לקיום ההלכה; ליצור יחס של הערכה וחיבור רגשי בין התלמיד ומשפחתו להלכה 
ולקיומה: 

> להביא לתפיסת ההלכה כביטוי מעשי לתורה שבעל פה ולהבין כי  התורה שבעל פה - כמו 
התורה שבכתב - ניתנה מאת הבורא. 

> לעמוד על  ערך  ההלכה כיסוד מרכזי לאורח החיים, המתבטא בכל פרט מחיי היום יום.

> להתבונן בערכים העולים מההלכה ויישומם בחיי היום יום.

> ליצור רגש ורצון לקיים את ההלכה באופן של הידור מצווה ובחיות חסידית.

ב. לראות את  ההלכה כמתפתחת במסגרת כללי המסורת היהודית:

> להכיר את המוסמכים לפיתוח ההלכה ואת עקרונות הפיתוח (ברמת העשרה).

> לקבל  את  סמכות חז"ל ופוסקי ההלכה.

מטרות אלה הן המעטפת של מסמך ההישגים בהלכה שהוציא משרד החינוך. להלן התמצית של 
מסמך זה: 

2. ההישגים הנדרשים בהוראת הלכה

ההישגים הנדרשים בהלכה הם המצפן המכוון את הלמידה. הם מפרטים מה התלמיד אמור לדעת 
ולבצע במסגרת מקצוע זה במהלך שנות הלימודים. יש לתת להישגים אלה ביטוי בכל תכנון שנתי 
בית ספרי ובכל שכבות הגיל. המורה המלמד הלכה יראה לנגד עיניו את ששת ההישגים, ויחליט מהו 

ההישג המרכזי שאותו הוא מקנה בכל שיעור ומה מקומם של שאר ההישגים הנלווים אליו.   

הישג 1: יסודות התורה שבעל פה

הישג זה כולל ידע בסיסי על מהותה ומאפייניה של התורה שבעל פה, מסירתה מדור לדור ויכולת 
התמצאות בספרי ההלכה. המסגרת להקניית היסודות לתורה שבעל פה תהיה בחלקה באופן נפרד 

כהקדמה, ובעיקר בהקשר של לימוד ההלכה.   

הישג 2: מושגי בסיס ההלכה ומושגי תוכן

הישג זה מתייחס למושגים ההלכתיים הפזורים לאורך פרקי ההלכה השונים ומבליט אותם. עולם 
ההלכה מתבסס על מושגים וכללים המהווים את עמוד השדרה של הפסיקה ההלכתית, ויש להכיר 

ולהבין אותם. לצדם, קיימים מושגים הלכתיים התלויים בתוכן הלכתי מסוים.

הישג 3: אוצר מילים ותחביר   

הישג זה כולל ידע בסיסי של התאמת שפת ההלכה לשפתו של התלמיד. הוא מתייחס להכרת לשון 
ההלכה; סגנון ותחביר.

הישג 4: מבנה

הישג זה מתייחס להבנת מבנה פרק ההלכה והסעיפים המרכיבים אותו, וכן להבנת סעיף ההלכה, 
כיחידה בפני עצמה.

הלומדים  את  להרגיל  חשוב  ההלכות,  והבנת  עצמאי  לימוד  לשם  אופייניות.  תבניות  יש  להלכות 

להכיר תבניות אלו. 

ישנם שלושה מרכיבים עיקריים במבנה ההלכה, וניתן לכנות אותם - מד"ט: מקרה, דין, טעם. חז"ל 
השתמשו במטבעות לשון אופייניים לציון מילות מד"ט.

הישג 5: בקיאות, הבנה ויישום הלכתי

הישג זה מתייחס לתכנים ההלכתיים אשר על התלמידים ללמוד לפי רשימת התכנים של תכנית 
הלימודים, תוך שימת דגש על פסקי האדמו"ר הזקן. בלימוד ההלכות יועצם העיקרון של 'הנהגה 
מוגדר  כזאת  בהנהגה  הנוהג  מצווה.  הידור   - הדין  בהנהגה שלפנים משורת  חסידית', המתבטאת 

בשולחן ערוך של אדמו"ר הזקן, 'בעל נפש'.

בנוסף, הישג זה כולל את ההבנה והכישורים שנרכשו בהישגים הקודמים, כדי להבין את ההלכה 
בחיים  גם  ההלכה  את  וליישם  שלה,  השונות  ובנסיבות  במחלוקות  במורכבותה,  להבחין  לעומק, 
המעשיים של כל תלמיד ותלמיד. כחלק מהישג זה, יש לעודד את הלומדים להשתמש בידע הנרכש 

ולהפנות שאלות גם לפוסק ההלכתי שנמצא בבית הספר, בשכונה ובקהילה.

אופנים לניתוח מקרים ודינים בהלכה:

סעיפים המתארים את גדרי ההלכה השונים הם על פי רוב: עיקר ההלכה, זמן ההלכה, מקום ההלכה, 
אופן ביצוע ההלכה, מידות ושיעורים בהלכה, ומיהם החייבים בהלכה (על פי רוב הם עונים על אחת 
חיוב  חל  ואיפה  מתי  ההלכה,  את  לקיים  עליו  איך  עושה,  הוא  מה  מקיים,  מי  השאלות:  מחמש 

ההלכה?)

סעיפים המציגים כלל הלכתי שיש בו מנעד - בצד האחד מובאים ה'מהדרין' בקיום ההלכה, ומן  
הצד השני מתואר אופן קיום ההלכה 'בדיעבד' (לאחר מעשה), או 'בשעת הדחק'. כמו כן מתואר 

הדין באופן שבו לא יצא ידי חובת ההלכה, או באופן חריג היוצא מן הכלל ההלכתי.

ולאחריו  כללי  מקרה  מופיע  כלל  (בדרך  הלכתי  בביצוע  שונים  ותנאים  מצבים  המציגים  סעיפים 
מצבים שונים בביצוע 'אם')

בהלכות רבות, ישנם תנאים ונסיבות המשפיעים על פסיקת ההלכה. לדוגמה,  אם נחש כרוך על 
עקבו של המתפלל, הדין תלוי עד כמה הנחש מסוכן. 

מן המובחר', דרך  מ'מצווה  קיום ההלכה. החל  ישנו מדרג הלכתי הקובע את טיב  רבות,  בהלכות 
'לכתחילה', 'בדיעבד', וכלה 'שעת הדחק'. 

לכל הלכה יש טעם והעמקה, אך לא תמיד הטעם מפורש בספר ההלכה.

יישום תוכן ההלכה בחיים, הלכה  לימוד ההלכה איננו מסתכם בתיאוריה בלבד, אלא עיקרו הוא 
למעשה, לפי הכללים והעקרונות שנלמדו בפרק ההלכה. 

הישג 6: ערכים ורלוונטיות

במסגרת הישג  זה התלמידים ילמדו לזהות את הערך המרכזי העומד בבסיס פרק ההלכה ויתבוננו 
במשמעותו של ערך זה בחייהם.

טעמי ההלכות

ערכים חסידיים שאפשר להפיק מההלכה 

3. כלים להוראה מיטבית בהלכה ההלכה – ערכה 'מטיילים בשבילי ההלכה'

א.   מטיילים בשבילי ההלכה – ערכה לתלמיד

מטרות הערכה

> לארגן את נושאי ההלכה סביב צירי תוכן ומבנה מרכזיים

> ליצור מעורבות פעילה של התלמיד בלמידה

> ליישם את ההלכה במסגרת חוץ כיתתית

> לקשר בין אירוע נתון לעקרונות הלכתיים הקשורים אליו

> להתבונן בערך רלוונטי הקשור לעולמם האישי של התלמידים

מה בערכה?

שש חותמות המתייחסות לצירים מארגנים בהלכה: 

מקור: [אודות האתר]

גדרי ההלכה: 

זמן [שעות הביקור]

מי [המבקרים באתר]

איך [כללי ההתנהגות]

יישום ההלכה: 

להתבונן [תמונה]

ערך: [מזכרת]

מחברות מכוונות 

׳מטיילים בשבילי ההלכה'- במעגל השנה 

ו'מטיילים בשבילי ההלכה' – בין אדם למקום / בין אדם לחברו. 

המסגרת החווייתית של הערכה לתלמיד היא טיול. כל הלכה היא 'אתר' ויש להכין במהלך הלימוד 
'דף עזר למטייל'. 

חותמת  לדוגמה,  להלכה.  הקשור  ה'טיול'  במסלול  הפרט  את  התלמידים  מחתימים  פעם  בכל 
המתייחסת לזמנים (מתי?) שבהם יש לבקר באתר וכדומה. 

ראו מצגת לפירוט והדגמה וכן ערכה מס' 1 למורה להבהרה והרחבה. 

ב. מטיילים בשבילי ההלכה – ערכות למורה

מטרת הערכות למורה:

> להוביל שיח פדגוגי שיתופי סביב סוגיות דידקטיות וערכיות בהוראת ההלכה

> לתת למורים כלים יישומיים להוראה מיטבית של ההלכה

> להוביל את המורים לחשיבה עצמאית והעצמה אישית

המורה בונה את השיעור סביב מוקדי למידה הקשורים להישגים בהוראת ההלכה. 

המדריך למורה לכלים בהוראה מיטבית בהלכה מובנה באופן אינטראקטיבי.  המדריך למורה בנוי 
ערכות  לאור  יצאו  הקרוב  ובעתיד  ערכות   5 קיימות  אחר.  בתחום  מתמקדת  ערכה  כל  מערכות. 

נוספות.

מה כוללת כל ערכה? 

בכל ערכה יש מארז כרטיסיות החושפות את המורים לעקרונות דידקטיים ולאסטרטגיות להוראה 
מיטבית בהלכה. כל ערכה מתמקדת בנושא דידקטי אחר:

ערכה מס' 1 טיול והלכה – מה הקשר?

- האתגרים בלימוד ההלכה

- ההישגים בהוראת ההלכה

- המסגרת החווייתית של הוראת ההלכה בתכנית 'מטיילים בשבילי ההלכה'

ערכה מס׳ 2 - צופים למרחוק - זום אאוט

- שיקולי דעת בבניית תכנית עבודה שנתית

- תכנון נושאים ספיראליים בהלכה

ערכה מס׳ 3 - זום אין – מתכננים יחידת הוראה

- מוקדי הלמידה בהוראת ההלכה

- תכנון יחידת הוראה בהתאם למוקדי ההוראה 

ערכה מס׳ 4 - ממוקדים ערכים – מתכננים שיעור במוקד ערכים

- הקניית ערכים והפנמת ערכים

- אסטרטגיות לבחירת ערך ועיבודו

- אסטרטגיות להפנמת ערך בשיעורי הלכה

ערכה מס׳ 5 - מיישמים את ההלכה

- חינוך להפנמה מול חינוך לציות

- חינוך ליישום ההלכה בכיתה ומחוצה לה

- אסטרטגיות ללימוד יישום ההלכה בהתאם לעקרונות הלמידה המשמעותית.

מה מכיל כל כרטיס?

כל כרטיס מכיל גרעין סיפורי, הדגמה, דילמה, מקור מידע ועוד, ולאחריו מובאים תרגיל או שאלות 
לדיון. בעזרת הכרטיסים מקבלים המורים כלים ללימוד הלכה תוך המחשה והפנמה של העקרונות 
המנחים. המורים מוזמנים להביע את דעתם על האסטרטגיות ולהציע דרכים חלופיות הנתמכות על 
אמרות  בדמות  לדרך  וצידה  הערכה  נושאי  את  המסכם  כרטיס  יש  בסיום  שנלמדו.  העקרונות 

הקשורות לנושא.

כיצד נשתמש בערכות?

כל צוות או זוג מורים קורא ביחד את הכרטיסים ודן בהם לפי ההנחיות. לעתים מובילים הכרטיסים 
לתרגיל קצר שמטרתו לבטא את הצד היישומי של העיקרון הנלמד. כל מורה מחזיק את כל הערכה 
בידיו ובכל פעם מורה אחר קורא ומנחה את הדיון או המשימה הקשורה לכרטיס שבידו. לחלופין, 
ביצוע  את  וינחה  הדיון  את  שיוביל  וכדומה,  המקצוע  רכז   - המורים  לקבוצת  מוביל  למנות  ניתן 

המשימות לאחר שאחד המורים קרא את תוכן הכרטיס. 

חמש ערכות למורה 'מטיילים בשבילי ההלכה' - בקובץ נפרד

עזרים נוספים ללימוד חווייתי:

שיר פתיחה לשיעורי הלכה; קיר פעיל / אלמנטים ליצירת קיר פעיל בהלכה.

הערה: את הערכות ניתן להזמין במארזים ברשת אוהלי יוסף יצחק לפרטים ועלויות 

לכניסה לערכות המדריך למורה בפורמט אינטרנטי ולחומרי עזר נוספים לחצו כאן.
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פתיחה
לימוד ההלכה הוא אבן היסוד בבניית אישיותו של הילד החסידי. ההלכה באה מהמילה 'הליכה' והיא 
יהיו בקיאים בהלכות,  מלווה אותנו בכל תחומי החיים. המטרות בחינוך החסידי הן שהתלמידים 
ידעו להתמצא בספרי ההלכה ויגלו מוטיבציה ורצון לקיים את ההלכה בהידור מתוך יראת שמים 

אמיתית ואהבת ה'.

בהלכות תלמוד תורה (פרק ד הלכה יח) מביא אדמ"ור הזקן שני עקרונות בלימוד:

בירור ההלכה לעומקה – נאמר: 'ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם' (דברים לא, יט) – '... שיבינו 
עומק ההלכה בטעמה היטב'. 

חיבור רגשי לתלמיד – נאמר: 'ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם' (שמות כא, א) – '... ולא נאמר 
אשר תלמדם, צריך אתה לשום לפניהם טעם המיישב תלמודם (רש"י שם) ומשימו בלבם'.

זה  ולהתאים את חומר הלימוד לתלמידים. ספר  לימוד ההלכה  הרבי קורא באגרותיו להגביר את 
מתבסס על קריאתו זו של הרבי, כפי שכתב למשל באיגרת מתאריך ו' בכסלו תשט"ו: 

 

"... בודאי צריך הי' להתבונן בהאפשריות לסדר, אשר בכל הכתות של התלמידים (ויש מקום לומר 
אפי' של התלמידות) ילמדו דינים והלכות הצריכות בחיי היום יומים.

כיון שסוכ"ס זהו כל האדם, ולא המדרש עיקר אלא המעשה. ומובן שכוונתי בזה לא רק לקזבלנקה 
אלא לכל המוסדות (אי איישר חילי, הייתי מנהיג זה בכל מוסדות חינוך בני ובנות ישראל אשר בכל 

העולם). ומהנכון שיתדברו בזה כולם יחד וינהיגו זה בבתי ספר דאהלי"י אשר במרוקו.

לדאבון אין עוד עדיין חוברת דינים מיוחדים כמו אלו. אבל יש לבחור סימנים מסוימים בהקיצור 
שו"ע, ובסימנים אלו גופא יש סעיפים שאפשר לדלגם. וכדי לחזק לימוד הנ"ל כדאי לערוך בחינות 

במיוחד בדינים הצריכים, ואל בינתם אשען". 

תפיסה צרה של מקצוע ההלכה, עלולה להפוך את הוראת ההלכה לטכנית ויבשה.  כיום, האתגר 
העומד לפני מורה ההלכה גדול יותר, כי במוסדות חב"ד לומדים גם תלמידים שאורח חייהם אינו 
מידת  לכך מתבטאת  ובהתאם  רלוונטי  אינו  הלימוד. מבחינתם, החומר  חומר  לחלוטין את  תואם 

ההפנמה.

היעד של רשת בתי ספר חב"ד הוא לפתח מצוינות ובקיאות בהלכה. הרשת רואה בתלמידים 'נרות 
להאיר' בקיום ההלכה  היומיומית ובחיבור רגשי אליה. 

ראו  ההלכה,  ולימוד  ההלכות  הנגשת  חשיבות  את  המבטאות  הרבי,  של  נוספות  ואיגרות  הרחבה 
במבוא לספר 'הלכות והליכות'. 

מבוא
1. קהל היעד של הספר  'הלכות והליכות'

הספר 'הלכות והליכות' מיועד לתלמידים מכיתה ד ומעלה, וכן לקהל הרחב המעוניין בספר הלכה 
המוגש בשפה בהירה וידידותית. זאת מתוך תפיסה כוללת שלפיה לימוד ההלכה מופנה לתלמידים 

ולהוריהם.

2. התאמת הספר לתכנית הלימודים 

כיתה המופיעה  כל  ופרקים. בתכנית הלימודים של  לנושאים  מובנה כספר הלכה המחולק  הספר 
באתר הרשת ומותאמת גם לתכנית של משרד החינוך - מפורטים הפרקים והסעיפים הנלמדים בכל 
כיתה. הספר כולל גם פרקים או סעיפים שאינם מופיעים בתכנית הלימודים השנתית, מתוך ראייתו 
העשרה  נושאי  ללמד  מוזמנים  המורים  הספר.  בית  למסגרת  מחוץ  גם  ההלכה  של  בסיסי  כמסד 
בשל  בנוסף,  ועוד.  בהלכה  שיא  ימי  ולתלמידים,  להורים  לימוד  ערבי  כמו  שונות,  במסגרות 
ההטרוגניות של בתי הספר ברשת, בנויה תכנית הלימודים השנתית בשני מעגלים: המעגל הבסיסי 
תורנית  התלמידים  אוכלוסיית  ספר שבהם  לבתי  המוצע  העשרה  ומעגל  הספר,  בתי  לכל  המוצע 

יותר. נושאי העשרה בתכנית הלימודים מסומנים ב#.

3. מטרות הספר 'הלכות והליכות' 

> להגיש את ההלכות השכיחות בצורה בהירה.

> לבאר את מנהגי חב"ד ומנהגי קהילות אשכנז וספרד

> להקנות לתלמידים כלים ללימוד עצמי בהלכה.

שילוב המטרות במבנה הספר

>  הגשת ההלכות בצורה בהירה 
הספר 'הלכות והליכות' מתבסס על 'קיצור שולחן ערוך' של הרב גאנצפריד שנדפס בהונגריה בשנת 
תרכ"ד (1864). מטרתו הייתה הנגשת ההלכות להמון העם, כפי שכתב בספרו: "לתועלת המון עם ה' 
אחינו בני ישראל היראים את ה' ובמצוותיו חפצים [...] אשר קצרה דעתם ללמוד ולהבין דברי הש"ע 
ומפרשיו. יגעתי בעזרת ה' ית"ש וקבצתי [... את הדינים הנצרכים ומוכרחים לכל איש ישראלי לדעת 
אותם. וכתבתי אותם בלשון קל למען ירוץ כל הקורא בו. וידע את המעשה אשר יעשה האדם וחי 

בהם"]. 

נדמה כי בימינו נדרש מחדש הצורך לפשט את ההלכות 'למען ירוץ בהן הקורא' וכדי להשיג את 
מטרותיו של מחבר 'קיצור שולחן ערוך', נדרשנו גם אנו להרחיב ולערוך את ההלכות בצורה בהירה, 

התואמת את גיל הקוראים והתקופה, תוך היצמדות למקור ב'קיצור שולחן ערוך'.

 

לצד כל פרק בספר מצוין הסימן המקביל לו ב'קיצור שולחן ערוך'. כמו כן, בסוף כל סעיף מובא 
בסוגרים הסעיף המקביל לו ב'קיצור שולחן ערוך'. הלומד מ'קיצור שולחן ערוך' יוכל להיעזר בקלות 

בספר 'הלכות והליכות'.

הנגשת ההלכות מתבטאת בארבעה תחומים:

א. הנגשת התוכן

בספר 'קיצור שולחן ערוך' מובאות הלכות רבות המתבססות על מושגים הלכתיים שאינם מוגדרים, 
מתוך הנחה שהם מוכרים לקוראים. הספר 'הלכות והליכות' מגדיר ומסביר גם את מושגי הבסיס. 
בנוסף, ב'קיצור שולחן ערוך' מובאות הלכות שאינן רלוונטיות לחיי התלמיד ולמי שנכנס בצעדיו 
הראשונים לעולם ההלכה. כך לדוגמה, מוזכרים בו שמות מאכלים שאינם מוכרים בימינו ולחלופין, 
מאכלים רבים המוכרים בימינו חסרים. ההלכות המובאות ב'קיצור שולחן ערוך' מנוסחות בתמצות 

לא  המחבר  בחר  שאותם  נושאים  קיימים  כן,  כמו  ההקשר.  את  להבין  ללומד  קשה  ולעתים  רב, 
להכניס לספר כמו הלכות תרומות ומעשרות, אולי משום שהספר נכתב עבור תושבי חו"ל. מסיבה 

זו הספר מתייחס לשמחת תורה ושמיני עצרת הנחגגים בחו"ל יומיים. 

לעומת זאת, הספר 'הלכות והליכות' מתמקד רק בפרקים הרלוונטיים ואף בהלכות הרלוונטיות, תוך 
דילוג על פרקים והלכות שאינם קשורים לעולם התלמידים. יחד עם זאת קיימת הרחבה של נושאים 
שלא הובאו ב'קיצור שולחן ערוך'. הערות השוליים מפנות את התלמיד המתקדם למראי מקומות 
והרחבות. המושגים המרכזיים מוגדרים ומוסברים במילים פשוטות ובסוף כל פרק מובאים מנהגים 

נוספים הנהוגים בימינו, מעבר להלכות הרגילות,  במדור הנקרא 'הליכות ומנהגים'. 

לדוגמה, בהלכות שבת מובאת הקדמה המבארת את מהות מלאכות השבת; בהלכות תפילה מוגדר 
המושג 'ברכה'; בהלכות הכשרת כלים מובאות דוגמאות מעשיות להכשרת כלים בימינו, ועוד.

ב. הנגשת המבנה

מבנה הספר מבנה הספר 'קיצור שולחן ערוך' מתקדם בסדר כרונולוגי, מהשכמת הבוקר, התפילה, 
 - השנה  מעגל  לפי  כך  ואחר  וערבית,  מנחה  ומתן,  משא  ברכות,  דרך  והסעודה,  הכשרות  מידות 
השבת וימים טובים. בהמשך מובאות הלכות שונות מיורה דעה, דיני ממונות נוספים, ולבסוף מעגל 
חיי האדם – דיני אבלות. בבואנו לבנות את הספר 'הלכות והליכות' עמדנו על הקושי בהתמצאות 
במבנה זה לדוגמה: הלכות מנחה וערבית חסרות בתחום תפילה; הלכות כיבוד אב ואם מופיעות 

לאחר הלכות החגים; ועוד. 

 – לחברו  אדם  ובין  למקום  אדם  בין  השנה,  מעגל  צירים:  שלושה  לאורך  הספר  את  בנינו  כן  על 
ובתוכם ההלכות לפי נושאים.

העוסקים  שסעיפים  לכך  גורמת  כרונולוגי,  לסדר  ערוך'  שולחן  'קיצור  של  הנטייה  הפרק  מבנה 
בנושא אחד מובאים במקומות שונים בפרק. בבניית הספר 'הלכות והליכות' מובאים תתי נושאים 

שתחתם כתובים הסעיפים של כל נושא.

'הלכות  בספר  נושאים.  מכמה  המורכבים  ארוכים  סעיפים  ישנם  ערוך'  שולחן  ב'קיצור  הסעיף 
והליכות' הסעיפים מתמקדים בנושא אחד.

ג. הנגשה סגנונית 

ועתירה  דורנו,  בני  התלמידים  בפי  שגורה  שאינה  חכמים  בלשון  כתוב  ערוך'  שולחן  'קיצור   
במושגים, במילים או בתבניות לשון קשות ובמשפטים ארוכים. לנגד עיני הכותבים בספר 'הלכות 
אך  הלכתיים,  ולמושגים  הלכתי  כתיבה  לסגנון  התלמידים  את  להרגיל  המטרה  עמדה  והליכות' 
לשמור על בהירות והסברים לפי הצורך. לכן הסגנון השתמר ובמקרי הצורך נוספו פירושי מילים 
בסוגריים. המושגים מובלטים בצבע כדי להרגיל את התלמידים להבחין במושגים הנכללים בכל 
מבין שכל הלכה  הוא  הלכה.  בכל ספר  הלכה  נכונה של  לקריאה  כלים  כך התלמיד מקבל  הלכה. 

כוללת מושגים והדרך להבינה עוברת דרך המושגים. 

ד. הנגשה עיצובית

ב'קיצור שולחן ערוך' יש מהדורות מנוקדות ויש שאינן מנוקדות, והוא מעוצב כספר קודש רגיל 
ללא כותרות משנה או איורים המושכים את הלב. 

הספר 'הלכות והליכות' מנוקד, מעוצב בגופן נעים ומאיר עיניים, הכותרות מובלטות, ומלוות איור 
ולאורך הספר יש ציורים ואיורים הממחישים את ההלכה. כדי להקל על הקורא, מובאים לצד הסעיף 
המרכזי המשוכתב מ'קיצור שולחן ערוך', הערות, מנהגים וכדומה, על רקע שונה המבדילים אותם 

מהטקסט המרכזי.

 

> היכרות עם מנהגי עדות
מעדות  חווים התלמידים  רבים  ספר  בבתי  יהודי אשכנז.  עבור  נכתב  ערוך'  'קיצור שולחן  הספר 

בנוסף  בהלכה.  זלזול  ליצור  העלול  דבר  בביתם,  לנהוג  בכיתה  הנלמד  בין  התאמה  חוסר  המזרח 
קיימים 'קיצורי שולחן ערוך' המביאים את פסקי אדמו"ר הזקן אך בקיצור ולא תמיד קל להבין את 

המשמעות וההקשר.

הרבי עודד ללמד את הספרדים מנהגי ספרד. בספר 'הלכות והליכות' הובאו מנהגי ספרד ומנהגי 
קהילות שונות באופן בהיר, לצד מנהגי חב"ד ופסקי אדמו"ר הזקן בצורה בהירה וברורה.

> הקניית כלים ללימוד עצמי של ההלכות 
הספר 'קיצור שולחן ערוך' קשה ללמידה עצמית, בפרט בגילאים הצעירים. עד כה, המורה היה קורא 
סעיף ומסביר אותו, ונותן משימות חזרה. הספר 'הלכות והליכות' מאפשר, בזכות המבנה, הסגנון 
התלמיד  יוכל  זה,  מספר  לימוד  שנות  כמה  שלאחר  כך  בהלכה.  עצמאי  לומד  לפתח  והעיצוב, 

להתמודד עם ספרי הלכה מסוגים שונים.

נוספות ראו בפרק העוסק  והצעות דידקטיות  יעילה בספר. הרחבה  להלן כמה עקרונות ללמידה 
ב'כלים להוראה מיטבית של ההלכה', על פי הספר 'הלכות והליכות'. עמוד 10. 

מושגים בהלכה במהלך הפרקים נצבעו המושגים ההלכתיים בשני צבעים.

מושגים אלה  גרמה".  "מצות עשה שהזמן  כמו  כלליים בהלכה,  מושגים  – אלה הם  בסיס'  'מושגי 
צבועים בצבע כחול.

מושגים אחרים הם  'מושגי תוכן' – הקשורים לתוכן מסוים ולא לנושאים אחרים.

לדוגמה: "ארבעה מינים". מושגים אלה צבועים בצבע אדום.

נבחר מושגים בכל נושא לכל שכבת גיל (בהתאם לתכנית הלימודים), וניצור כרטיסיות מושגים 
נשנן את  ובאמצעותם  נשחק בהם  רבים  כל תלמיד כרטיסים  יאגור  לתלמידים כשבמהלך השנה 

המושגים בהלכה.

הערה: כהשלמה לספר 'הלכות והליכות', יצא לאור מילון מושגים: ''אלפון המושגים שלי' שמגדיר מושגי בסיס, לפי 
סדר האלפבית ולפי קטגוריות.

- נברר את המדרג בביצוע ההלכתי של ההלכה לפי המושגים הכחולים (מושגי הבסיס) ונבדוק בכל 
הלכה כיצד מקיימים אותה 'לכתחילה' ומה רמת המינימום 'בדיעבד' לקיומה. באמצעות מושגים אלו 
יהודי   – נפש'  'בעל  התנהגות של  לעצמם  לאמץ  ויוכלו  ההלכות  בלימוד  רגישות  יגלו התלמידים 

שבוחר לקיים את ההלכה בצורה מיטבית, כהגדרתו של אדמו"ר הזקן. 

- נארגן ההלכה לפי המושגים. 

- נבקש מהתלמידים שיזהו מהם המושגים המרכזיים בכל פרק, לפי מידת שכיחותם וליצור מיפוי 
הנושאים של הפרק.

תתי נושאים ניתן למפות את פרק ההלכה לפי תתי-נושאים ולחלופין, לאתר הלכה מסוימת בפרק 
לפי נושאי המשנה. 

4. מילון המושגים 'אלפון המושגים שלי'
קהל היעד: תלמידים מכיתה ד ומעלה, כולל תלמידי תיכון ומורים.

מטרות האלפון: 

> להגדיר מושגי בסיס בהלכה.

> לזהות כל מושג בסיס כפרט בקטגוריה שאליה הוא קשור.

לניתוח  בסיסית  מיומנות  ולרכוש  ההלכתית  השפה  את  לעצמם  לסגל  לתלמידים  לסייע    <
מקרים ולניסוח שאלה מושכלת לרב. 

לפירוט והסבר הקטגוריות והוראות לשימוש מושכל באלפון, ראו במבוא לאלפון. 

היבטים דידקטיים בשימוש באלפון

- נרגיל את התלמידים לבדוק את משמעות המושג הכחול שבו הם נתקלים בספר 'הליכות 
והליכות', תוך פיתוח מיומנות של דפדוף באלפון המושגים. להנחיות לשימוש באלפון עיינו 

במבוא לאלפון.

- ניצור רשימת מושגי בסיס המתאימה לכל כיתה. לא כל מושג בסיס נגדיר.

- נתווך בין ההגדרה באלפון לבין גיל הלומדים. בהגדרות רבות באלפון קיימות דוגמאות. נציע 
את  ד'  בכיתה  ידיים  נטילת  בהלכות  הגדרנו  אם  לדוגמה,  שלמדנו.  מההלכות  אחרת  דוגמה 

הנושא 'שעת דחק', נגדיר מושג זה במחברת ונביא דוגמה מהלכות נטילת ידיים בשעת דחק.

- נקשר בין המושג לקטגוריה המתאימה לו ונגלה מושגים נוספים בקטגוריה זו. מיומנות זו 
תתבצע בהדרגה. בכיתה ד יתוודעו התלמידים למספר מצומצם של קטגוריות. ובכיתות גבוהות 

יותר יתקדמו בהדרגה לקטגוריות נוספות. 

ד  'נסיבות בקיום ההלכה'. התלמידים בכיתה  'שעת הדחק' קשור לקטגוריה של  לדוגמה, המושג 
ילמדו את משמעות המושג אך לא יקשרו אותו לקטגוריה שלו כיוון שהקטגוריה 'נסיבות בקיום 
'שיעורים  היא  'ארבע אמות', שהקטגוריה שלו  זה. אולם את המושג  לגיל  ההלכה' מופשטת מדי 

ומידות בהלכה', אפשר ללמד בכיתה ד, כיוון שהיא מוחשית ותואמת גיל.

הוראת הלכה - היבטים דידקטיים
1. המטרות בהוראת ההלכה 

מטרות בתחום ההכרה: 

> לגלות בקיאות בתכנים של הלכות יסוד

> לשלוט במיומנויות בסיסיות בהבנת ההלכה ויסודותיה

מטרות  בתחום הרגש:

א. ליצור מחויבות לקיום ההלכה; ליצור יחס של הערכה וחיבור רגשי בין התלמיד ומשפחתו להלכה 
ולקיומה: 

> להביא לתפיסת ההלכה כביטוי מעשי לתורה שבעל פה ולהבין כי  התורה שבעל פה - כמו 
התורה שבכתב - ניתנה מאת הבורא. 

> לעמוד על  ערך  ההלכה כיסוד מרכזי לאורח החיים, המתבטא בכל פרט מחיי היום יום.

> להתבונן בערכים העולים מההלכה ויישומם בחיי היום יום.

> ליצור רגש ורצון לקיים את ההלכה באופן של הידור מצווה ובחיות חסידית.

ב. לראות את  ההלכה כמתפתחת במסגרת כללי המסורת היהודית:

> להכיר את המוסמכים לפיתוח ההלכה ואת עקרונות הפיתוח (ברמת העשרה).

> לקבל  את  סמכות חז"ל ופוסקי ההלכה.

מטרות אלה הן המעטפת של מסמך ההישגים בהלכה שהוציא משרד החינוך. להלן התמצית של 
מסמך זה: 

2. ההישגים הנדרשים בהוראת הלכה

ההישגים הנדרשים בהלכה הם המצפן המכוון את הלמידה. הם מפרטים מה התלמיד אמור לדעת 
ולבצע במסגרת מקצוע זה במהלך שנות הלימודים. יש לתת להישגים אלה ביטוי בכל תכנון שנתי 
בית ספרי ובכל שכבות הגיל. המורה המלמד הלכה יראה לנגד עיניו את ששת ההישגים, ויחליט מהו 

ההישג המרכזי שאותו הוא מקנה בכל שיעור ומה מקומם של שאר ההישגים הנלווים אליו.   

הישג 1: יסודות התורה שבעל פה

הישג זה כולל ידע בסיסי על מהותה ומאפייניה של התורה שבעל פה, מסירתה מדור לדור ויכולת 
התמצאות בספרי ההלכה. המסגרת להקניית היסודות לתורה שבעל פה תהיה בחלקה באופן נפרד 

כהקדמה, ובעיקר בהקשר של לימוד ההלכה.   

הישג 2: מושגי בסיס ההלכה ומושגי תוכן

הישג זה מתייחס למושגים ההלכתיים הפזורים לאורך פרקי ההלכה השונים ומבליט אותם. עולם 
ההלכה מתבסס על מושגים וכללים המהווים את עמוד השדרה של הפסיקה ההלכתית, ויש להכיר 

ולהבין אותם. לצדם, קיימים מושגים הלכתיים התלויים בתוכן הלכתי מסוים.

הישג 3: אוצר מילים ותחביר   

הישג זה כולל ידע בסיסי של התאמת שפת ההלכה לשפתו של התלמיד. הוא מתייחס להכרת לשון 
ההלכה; סגנון ותחביר.

הישג 4: מבנה

הישג זה מתייחס להבנת מבנה פרק ההלכה והסעיפים המרכיבים אותו, וכן להבנת סעיף ההלכה, 
כיחידה בפני עצמה.

הלומדים  את  להרגיל  חשוב  ההלכות,  והבנת  עצמאי  לימוד  לשם  אופייניות.  תבניות  יש  להלכות 

להכיר תבניות אלו. 

ישנם שלושה מרכיבים עיקריים במבנה ההלכה, וניתן לכנות אותם - מד"ט: מקרה, דין, טעם. חז"ל 
השתמשו במטבעות לשון אופייניים לציון מילות מד"ט.

הישג 5: בקיאות, הבנה ויישום הלכתי

הישג זה מתייחס לתכנים ההלכתיים אשר על התלמידים ללמוד לפי רשימת התכנים של תכנית 
הלימודים, תוך שימת דגש על פסקי האדמו"ר הזקן. בלימוד ההלכות יועצם העיקרון של 'הנהגה 
מוגדר  כזאת  בהנהגה  הנוהג  מצווה.  הידור   - הדין  בהנהגה שלפנים משורת  חסידית', המתבטאת 

בשולחן ערוך של אדמו"ר הזקן, 'בעל נפש'.

בנוסף, הישג זה כולל את ההבנה והכישורים שנרכשו בהישגים הקודמים, כדי להבין את ההלכה 
בחיים  גם  ההלכה  את  וליישם  שלה,  השונות  ובנסיבות  במחלוקות  במורכבותה,  להבחין  לעומק, 
המעשיים של כל תלמיד ותלמיד. כחלק מהישג זה, יש לעודד את הלומדים להשתמש בידע הנרכש 

ולהפנות שאלות גם לפוסק ההלכתי שנמצא בבית הספר, בשכונה ובקהילה.

אופנים לניתוח מקרים ודינים בהלכה:

סעיפים המתארים את גדרי ההלכה השונים הם על פי רוב: עיקר ההלכה, זמן ההלכה, מקום ההלכה, 
אופן ביצוע ההלכה, מידות ושיעורים בהלכה, ומיהם החייבים בהלכה (על פי רוב הם עונים על אחת 
חיוב  חל  ואיפה  מתי  ההלכה,  את  לקיים  עליו  איך  עושה,  הוא  מה  מקיים,  מי  השאלות:  מחמש 

ההלכה?)

סעיפים המציגים כלל הלכתי שיש בו מנעד - בצד האחד מובאים ה'מהדרין' בקיום ההלכה, ומן  
הצד השני מתואר אופן קיום ההלכה 'בדיעבד' (לאחר מעשה), או 'בשעת הדחק'. כמו כן מתואר 

הדין באופן שבו לא יצא ידי חובת ההלכה, או באופן חריג היוצא מן הכלל ההלכתי.

ולאחריו  כללי  מקרה  מופיע  כלל  (בדרך  הלכתי  בביצוע  שונים  ותנאים  מצבים  המציגים  סעיפים 
מצבים שונים בביצוע 'אם')

בהלכות רבות, ישנם תנאים ונסיבות המשפיעים על פסיקת ההלכה. לדוגמה,  אם נחש כרוך על 
עקבו של המתפלל, הדין תלוי עד כמה הנחש מסוכן. 

מן המובחר', דרך  מ'מצווה  קיום ההלכה. החל  ישנו מדרג הלכתי הקובע את טיב  רבות,  בהלכות 
'לכתחילה', 'בדיעבד', וכלה 'שעת הדחק'. 

לכל הלכה יש טעם והעמקה, אך לא תמיד הטעם מפורש בספר ההלכה.

יישום תוכן ההלכה בחיים, הלכה  לימוד ההלכה איננו מסתכם בתיאוריה בלבד, אלא עיקרו הוא 
למעשה, לפי הכללים והעקרונות שנלמדו בפרק ההלכה. 

הישג 6: ערכים ורלוונטיות

במסגרת הישג  זה התלמידים ילמדו לזהות את הערך המרכזי העומד בבסיס פרק ההלכה ויתבוננו 
במשמעותו של ערך זה בחייהם.

טעמי ההלכות

ערכים חסידיים שאפשר להפיק מההלכה 

3. כלים להוראה מיטבית בהלכה ההלכה – ערכה 'מטיילים בשבילי ההלכה'

א.   מטיילים בשבילי ההלכה – ערכה לתלמיד

מטרות הערכה

> לארגן את נושאי ההלכה סביב צירי תוכן ומבנה מרכזיים

> ליצור מעורבות פעילה של התלמיד בלמידה

> ליישם את ההלכה במסגרת חוץ כיתתית

> לקשר בין אירוע נתון לעקרונות הלכתיים הקשורים אליו

> להתבונן בערך רלוונטי הקשור לעולמם האישי של התלמידים

מה בערכה?

שש חותמות המתייחסות לצירים מארגנים בהלכה: 

מקור: [אודות האתר]

גדרי ההלכה: 

זמן [שעות הביקור]

מי [המבקרים באתר]

איך [כללי ההתנהגות]

יישום ההלכה: 

להתבונן [תמונה]

ערך: [מזכרת]

מחברות מכוונות 

׳מטיילים בשבילי ההלכה'- במעגל השנה 

ו'מטיילים בשבילי ההלכה' – בין אדם למקום / בין אדם לחברו. 

המסגרת החווייתית של הערכה לתלמיד היא טיול. כל הלכה היא 'אתר' ויש להכין במהלך הלימוד 
'דף עזר למטייל'. 

חותמת  לדוגמה,  להלכה.  הקשור  ה'טיול'  במסלול  הפרט  את  התלמידים  מחתימים  פעם  בכל 
המתייחסת לזמנים (מתי?) שבהם יש לבקר באתר וכדומה. 

ראו מצגת לפירוט והדגמה וכן ערכה מס' 1 למורה להבהרה והרחבה. 

ב. מטיילים בשבילי ההלכה – ערכות למורה

מטרת הערכות למורה:

> להוביל שיח פדגוגי שיתופי סביב סוגיות דידקטיות וערכיות בהוראת ההלכה

> לתת למורים כלים יישומיים להוראה מיטבית של ההלכה

> להוביל את המורים לחשיבה עצמאית והעצמה אישית

המורה בונה את השיעור סביב מוקדי למידה הקשורים להישגים בהוראת ההלכה. 

המדריך למורה לכלים בהוראה מיטבית בהלכה מובנה באופן אינטראקטיבי.  המדריך למורה בנוי 
ערכות  לאור  יצאו  הקרוב  ובעתיד  ערכות   5 קיימות  אחר.  בתחום  מתמקדת  ערכה  כל  מערכות. 

נוספות.

מה כוללת כל ערכה? 

בכל ערכה יש מארז כרטיסיות החושפות את המורים לעקרונות דידקטיים ולאסטרטגיות להוראה 
מיטבית בהלכה. כל ערכה מתמקדת בנושא דידקטי אחר:

ערכה מס' 1 טיול והלכה – מה הקשר?

- האתגרים בלימוד ההלכה

- ההישגים בהוראת ההלכה

- המסגרת החווייתית של הוראת ההלכה בתכנית 'מטיילים בשבילי ההלכה'

ערכה מס׳ 2 - צופים למרחוק - זום אאוט

- שיקולי דעת בבניית תכנית עבודה שנתית

- תכנון נושאים ספיראליים בהלכה

ערכה מס׳ 3 - זום אין – מתכננים יחידת הוראה

- מוקדי הלמידה בהוראת ההלכה

- תכנון יחידת הוראה בהתאם למוקדי ההוראה 

ערכה מס׳ 4 - ממוקדים ערכים – מתכננים שיעור במוקד ערכים

- הקניית ערכים והפנמת ערכים

- אסטרטגיות לבחירת ערך ועיבודו

- אסטרטגיות להפנמת ערך בשיעורי הלכה

ערכה מס׳ 5 - מיישמים את ההלכה

- חינוך להפנמה מול חינוך לציות

- חינוך ליישום ההלכה בכיתה ומחוצה לה

- אסטרטגיות ללימוד יישום ההלכה בהתאם לעקרונות הלמידה המשמעותית.

מה מכיל כל כרטיס?

כל כרטיס מכיל גרעין סיפורי, הדגמה, דילמה, מקור מידע ועוד, ולאחריו מובאים תרגיל או שאלות 
לדיון. בעזרת הכרטיסים מקבלים המורים כלים ללימוד הלכה תוך המחשה והפנמה של העקרונות 
המנחים. המורים מוזמנים להביע את דעתם על האסטרטגיות ולהציע דרכים חלופיות הנתמכות על 
אמרות  בדמות  לדרך  וצידה  הערכה  נושאי  את  המסכם  כרטיס  יש  בסיום  שנלמדו.  העקרונות 

הקשורות לנושא.

כיצד נשתמש בערכות?

כל צוות או זוג מורים קורא ביחד את הכרטיסים ודן בהם לפי ההנחיות. לעתים מובילים הכרטיסים 
לתרגיל קצר שמטרתו לבטא את הצד היישומי של העיקרון הנלמד. כל מורה מחזיק את כל הערכה 
בידיו ובכל פעם מורה אחר קורא ומנחה את הדיון או המשימה הקשורה לכרטיס שבידו. לחלופין, 
ביצוע  את  וינחה  הדיון  את  שיוביל  וכדומה,  המקצוע  רכז   - המורים  לקבוצת  מוביל  למנות  ניתן 

המשימות לאחר שאחד המורים קרא את תוכן הכרטיס. 

חמש ערכות למורה 'מטיילים בשבילי ההלכה' - בקובץ נפרד

עזרים נוספים ללימוד חווייתי:

שיר פתיחה לשיעורי הלכה; קיר פעיל / אלמנטים ליצירת קיר פעיל בהלכה.

הערה: את הערכות ניתן להזמין במארזים ברשת אוהלי יוסף יצחק לפרטים ועלויות 

לכניסה לערכות המדריך למורה בפורמט אינטרנטי ולחומרי עזר נוספים לחצו כאן.
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כלים להוראה מיטבית בהלכה ההלכה – ערכה 'מטיילים בשבילי ההלכה'

ב“ה

”

פתיחה
באה מהמילה 'הליכה' והיא  ההלכה החסידי. אבן היסוד בבניית אישיותו של הילד הוא לימוד ההלכה
יהיו בקיאים בהלכות,  מלווה אותנו בכל תחומי החיים. המטרות בחינוך החסידי הן שהתלמידים 
ידעו להתמצא בספרי ההלכה ויגלו מוטיבציה ורצון לקיים את ההלכה בהידור מתוך יראת שמים 

אמיתית ואהבת ה'.

בהלכות תלמוד תורה (פרק ד הלכה יח) מביא אדמ"ור הזקן שני עקרונות בלימוד:

בירור ההלכה לעומקה – נאמר: 'ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם' (דברים לא, יט) – '... שיבינו 
עומק ההלכה בטעמה היטב'. 

(שמות כא, א) – '... ולא נאמר  'ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם' חיבור רגשי לתלמיד – נאמר:
אשר תלמדם, צריך אתה לשום לפניהם טעם המיישב תלמודם (רש"י שם) ומשימו בלבם'.

זה  ולהתאים את חומר הלימוד לתלמידים. ספר  לימוד ההלכה  הרבי קורא באגרותיו להגביר את 
מתבסס על קריאתו זו של הרבי, כפי שכתב למשל באיגרת מתאריך ו' בכסלו תשט"ו: 

"... בודאי צריך הי' להתבונן בהאפשריות לסדר, אשר בכל הכתות של התלמידים (ויש מקום לומר 
אפי' של התלמידות) ילמדו דינים והלכות הצריכות בחיי היום יומים.

כיון שסוכ"ס זהו כל האדם, ולא המדרש עיקר אלא המעשה. ומובן שכוונתי בזה לא רק לקזבלנקה 
ישראל אשר בכל  אלא לכל המוסדות (אי איישר חילי, הייתי מנהיג זה בכל מוסדות חינוך בני ובנות

העולם). ומהנכון שיתדברו בזה כולם יחד וינהיגו זה בבתי ספר דאהלי"י אשר במרוקו.

סימנים מסוימים בהקיצור  לדאבון אין עוד עדיין חוברת דינים מיוחדים כמו אלו. אבל יש לבחור
שו"ע, ובסימנים אלו גופא יש סעיפים שאפשר לדלגם. וכדי לחזק לימוד הנ"ל כדאי לערוך בחינות 

במיוחד בדינים הצריכים, ואל בינתם אשען". 

כיום, האתגר  תפיסה צרה של מקצוע ההלכה, עלולה להפוך את הוראת ההלכה לטכנית ויבשה. 
העומד לפני מורה ההלכה גדול יותר, כי במוסדות חב"ד לומדים גם תלמידים שאורח חייהם אינו 
מידת  לכך מתבטאת  ובהתאם  רלוונטי  אינו  הלימוד. מבחינתם, החומר  חומר  לחלוטין את  תואם 

ההפנמה.

הוא לפתח מצוינות ובקיאות בהלכה. הרשת רואה בתלמידים 'נרות  היעד של רשת בתי ספר חב"ד
להאיר' בקיום ההלכה  היומיומית ובחיבור רגשי אליה. 

ראו  ההלכה,  ולימוד  ההלכות  הנגשת  חשיבות  את  המבטאות  הרבי,  של  נוספות  ואיגרות  הרחבה 
במבוא לספר 'הלכות והליכות'. 

מבוא
1. קהל היעד של הספר  'הלכות והליכות'

הספר 'הלכות והליכות' מיועד לתלמידים מכיתה ד ומעלה, וכן לקהל הרחב המעוניין בספר הלכה 
המוגש בשפה בהירה וידידותית. זאת מתוך תפיסה כוללת שלפיה לימוד ההלכה מופנה לתלמידים 

ולהוריהם.

2. התאמת הספר לתכנית הלימודים 

כיתה המופיעה  כל  ופרקים. בתכנית הלימודים של  לנושאים  מובנה כספר הלכה המחולק  הספר 
באתר הרשת ומותאמת גם לתכנית של משרד החינוך - מפורטים הפרקים והסעיפים הנלמדים בכל 
כיתה. הספר כולל גם פרקים או סעיפים שאינם מופיעים בתכנית הלימודים השנתית, מתוך ראייתו 
העשרה  נושאי  ללמד  מוזמנים  המורים  הספר.  בית  למסגרת  מחוץ  גם  ההלכה  של  בסיסי  כמסד 
בשל  בנוסף,  ועוד.  בהלכה  שיא  ימי  ולתלמידים,  להורים  לימוד  ערבי  כמו  שונות,  במסגרות 
ההטרוגניות של בתי הספר ברשת, בנויה תכנית הלימודים השנתית בשני מעגלים: המעגל הבסיסי 
תורנית  התלמידים  אוכלוסיית  ספר שבהם  לבתי  המוצע  העשרה  ומעגל  הספר,  בתי  לכל  המוצע 

יותר. נושאי העשרה בתכנית הלימודים מסומנים ב#.

3. מטרות הספר 'הלכות והליכות' 

> להגיש את ההלכות השכיחות בצורה בהירה.

> לבאר את מנהגי חב"ד ומנהגי קהילות אשכנז וספרד

> להקנות לתלמידים כלים ללימוד עצמי בהלכה.

שילוב המטרות במבנה הספר

>  הגשת ההלכות בצורה בהירה 
הספר 'הלכות והליכות' מתבסס על 'קיצור שולחן ערוך' של הרב גאנצפריד שנדפס בהונגריה בשנת 
תרכ"ד (1864). מטרתו הייתה הנגשת ההלכות להמון העם, כפי שכתב בספרו: "לתועלת המון עם ה' 
אחינו בני ישראל היראים את ה' ובמצוותיו חפצים [...] אשר קצרה דעתם ללמוד ולהבין דברי הש"ע 
ומפרשיו. יגעתי בעזרת ה' ית"ש וקבצתי [... את הדינים הנצרכים ומוכרחים לכל איש ישראלי לדעת 
אותם. וכתבתי אותם בלשון קל למען ירוץ כל הקורא בו. וידע את המעשה אשר יעשה האדם וחי 

בהם"]. 

נדמה כי בימינו נדרש מחדש הצורך לפשט את ההלכות 'למען ירוץ בהן הקורא' וכדי להשיג את 
מטרותיו של מחבר 'קיצור שולחן ערוך', נדרשנו גם אנו להרחיב ולערוך את ההלכות בצורה בהירה, 

התואמת את גיל הקוראים והתקופה, תוך היצמדות למקור ב'קיצור שולחן ערוך'.

לצד כל פרק בספר מצוין הסימן המקביל לו ב'קיצור שולחן ערוך'. כמו כן, בסוף כל סעיף מובא 
בסוגרים הסעיף המקביל לו ב'קיצור שולחן ערוך'. הלומד מ'קיצור שולחן ערוך' יוכל להיעזר בקלות 

בספר 'הלכות והליכות'.

הנגשת ההלכות מתבטאת בארבעה תחומים:

א. הנגשת התוכן

בספר 'קיצור שולחן ערוך' מובאות הלכות רבות המתבססות על מושגים הלכתיים שאינם מוגדרים, 
מתוך הנחה שהם מוכרים לקוראים. הספר 'הלכות והליכות' מגדיר ומסביר גם את מושגי הבסיס. 
בנוסף, ב'קיצור שולחן ערוך' מובאות הלכות שאינן רלוונטיות לחיי התלמיד ולמי שנכנס בצעדיו 
הראשונים לעולם ההלכה. כך לדוגמה, מוזכרים בו שמות מאכלים שאינם מוכרים בימינו ולחלופין, 
מאכלים רבים המוכרים בימינו חסרים. ההלכות המובאות ב'קיצור שולחן ערוך' מנוסחות בתמצות 

לא  המחבר  בחר  שאותם  נושאים  קיימים  כן,  כמו  ההקשר.  את  להבין  ללומד  קשה  ולעתים  רב, 
להכניס לספר כמו הלכות תרומות ומעשרות, אולי משום שהספר נכתב עבור תושבי חו"ל. מסיבה 

זו הספר מתייחס לשמחת תורה ושמיני עצרת הנחגגים בחו"ל יומיים. 

לעומת זאת, הספר 'הלכות והליכות' מתמקד רק בפרקים הרלוונטיים ואף בהלכות הרלוונטיות, תוך 
דילוג על פרקים והלכות שאינם קשורים לעולם התלמידים. יחד עם זאת קיימת הרחבה של נושאים 
שלא הובאו ב'קיצור שולחן ערוך'. הערות השוליים מפנות את התלמיד המתקדם למראי מקומות 
והרחבות. המושגים המרכזיים מוגדרים ומוסברים במילים פשוטות ובסוף כל פרק מובאים מנהגים 

נוספים הנהוגים בימינו, מעבר להלכות הרגילות,  במדור הנקרא 'הליכות ומנהגים'. 

לדוגמה, בהלכות שבת מובאת הקדמה המבארת את מהות מלאכות השבת; בהלכות תפילה מוגדר 
המושג 'ברכה'; בהלכות הכשרת כלים מובאות דוגמאות מעשיות להכשרת כלים בימינו, ועוד.

ב. הנגשת המבנה

מבנה הספר 'קיצור שולחן ערוך' מתקדם בסדר כרונולוגי, מהשכמת הבוקר, התפילה,  מבנה הספר
 - השנה  מעגל  לפי  כך  ואחר  וערבית,  מנחה  ומתן,  משא  ברכות,  דרך  והסעודה,  הכשרות  מידות 
השבת וימים טובים. בהמשך מובאות הלכות שונות מיורה דעה, דיני ממונות נוספים, ולבסוף מעגל 
חיי האדם – דיני אבלות. בבואנו לבנות את הספר 'הלכות והליכות' עמדנו על הקושי בהתמצאות 
במבנה זה לדוגמה: הלכות מנחה וערבית חסרות בתחום תפילה; הלכות כיבוד אב ואם מופיעות 

לאחר הלכות החגים; ועוד. 

 – לחברו  אדם  ובין  למקום  אדם  בין  השנה,  מעגל  צירים:  שלושה  לאורך  הספר  את  בנינו  כן  על 
ובתוכם ההלכות לפי נושאים.

העוסקים  שסעיפים  לכך  גורמת  כרונולוגי,  לסדר  ערוך'  שולחן  'קיצור  של  הנטייה  הפרק  מבנה 
בנושא אחד מובאים במקומות שונים בפרק. בבניית הספר 'הלכות והליכות' מובאים תתי נושאים 

שתחתם כתובים הסעיפים של כל נושא.

'הלכות  בספר  נושאים.  מכמה  המורכבים  ארוכים  סעיפים  ישנם  ערוך'  שולחן  ב'קיצור  הסעיף 
והליכות' הסעיפים מתמקדים בנושא אחד.

ג. הנגשה סגנונית 

ועתירה  דורנו,  בני  התלמידים  בפי  שגורה  שאינה  חכמים  בלשון  כתוב  ערוך'  שולחן  'קיצור 
במושגים, במילים או בתבניות לשון קשות ובמשפטים ארוכים. לנגד עיני הכותבים בספר 'הלכות 
אך  הלכתיים,  ולמושגים  הלכתי  כתיבה  לסגנון  התלמידים  את  להרגיל  המטרה  עמדה  והליכות' 
לשמור על בהירות והסברים לפי הצורך. לכן הסגנון השתמר ובמקרי הצורך נוספו פירושי מילים 
בסוגריים. המושגים מובלטים בצבע כדי להרגיל את התלמידים להבחין במושגים הנכללים בכל 
מבין שכל הלכה  הוא  הלכה.  בכל ספר  הלכה  נכונה של  לקריאה  כלים  כך התלמיד מקבל  הלכה. 

כוללת מושגים והדרך להבינה עוברת דרך המושגים. 

ד. הנגשה עיצובית

ב'קיצור שולחן ערוך' יש מהדורות מנוקדות ויש שאינן מנוקדות, והוא מעוצב כספר קודש רגיל 
ללא כותרות משנה או איורים המושכים את הלב. 

הספר 'הלכות והליכות' מנוקד, מעוצב בגופן נעים ומאיר עיניים, הכותרות מובלטות, ומלוות איור 
ולאורך הספר יש ציורים ואיורים הממחישים את ההלכה. כדי להקל על הקורא, מובאים לצד הסעיף 
המרכזי המשוכתב מ'קיצור שולחן ערוך', הערות, מנהגים וכדומה, על רקע שונה המבדילים אותם 

מהטקסט המרכזי.

> היכרות עם מנהגי עדות
מעדות  חווים התלמידים  רבים  ספר  בבתי  יהודי אשכנז.  עבור  נכתב  ערוך'  'קיצור שולחן  הספר 

בנוסף  בהלכה.  זלזול  ליצור  העלול  דבר  בביתם,  לנהוג בכיתה  הנלמד  בין  התאמה  חוסר המזרח 
להבין את  תמיד קל קיימים 'קיצורי שולחן ערוך' המביאים את פסקי אדמו"ר הזקן אך בקיצור ולא

המשמעות וההקשר.

ספרד ומנהגי  הרבי עודד ללמד את הספרדים מנהגי ספרד. בספר 'הלכות והליכות' הובאו מנהגי
קהילות שונות באופן בהיר, לצד מנהגי חב"ד ופסקי אדמו"ר הזקן בצורה בהירה וברורה.

> הקניית כלים ללימוד עצמי של ההלכות
הספר 'קיצור שולחן ערוך' קשה ללמידה עצמית, בפרט בגילאים הצעירים. עד כה, המורה היה קורא 
המבנה, הסגנון  משימות חזרה. הספר 'הלכות והליכות' מאפשר, בזכות סעיף ומסביר אותו, ונותן
התלמיד  יוכל  זה,  מספר  לימוד  שנות  כמה  שלאחר  כך  בהלכה.  עצמאי  לומד  לפתח  והעיצוב, 

להתמודד עם ספרי הלכה מסוגים שונים.

נוספות ראו בפרק העוסק  והצעות דידקטיות  יעילה בספר. הרחבה להלן כמה עקרונות ללמידה 
ב'כלים להוראה מיטבית של ההלכה', על פי הספר 'הלכות והליכות'. עמוד 10. 

מושגים בהלכה במהלך הפרקים נצבעו המושגים ההלכתיים בשני צבעים.

מושגים אלה  גרמה".  "מצות עשה שהזמן  כמו  כלליים בהלכה,  מושגים  – אלה הם  בסיס'  'מושגי 
צבועים בצבע כחול.

מושגים אחרים הם  'מושגי תוכן' – הקשורים לתוכן מסוים ולא לנושאים אחרים.

לדוגמה: "ארבעה מינים". מושגים אלה צבועים בצבע אדום.

נבחר מושגים בכל נושא לכל שכבת גיל (בהתאם לתכנית הלימודים), וניצור כרטיסיות מושגים 
נשנן את  ובאמצעותם  נשחק בהם  רבים  כל תלמיד כרטיסים  יאגור  לתלמידים כשבמהלך השנה 

המושגים בהלכה.

הערה: כהשלמה לספר 'הלכות והליכות', יצא לאור מילון מושגים: ''אלפון המושגים שלי' שמגדיר מושגי בסיס, לפי 
סדר האלפבית ולפי קטגוריות.

- נברר את המדרג בביצוע ההלכתי של ההלכה לפי המושגים הכחולים (מושגי הבסיס) ונבדוק בכל 
הלכה כיצד מקיימים אותה 'לכתחילה' ומה רמת המינימום 'בדיעבד' לקיומה. באמצעות מושגים אלו 
יהודי   – נפש'  'בעל  התנהגות של  לעצמם  לאמץ  ויוכלו  ההלכות  בלימוד רגישות  יגלו התלמידים 

שבוחר לקיים את ההלכה בצורה מיטבית, כהגדרתו של אדמו"ר הזקן. 

- נארגן ההלכה לפי המושגים. 

מהתלמידים שיזהו מהם המושגים המרכזיים בכל פרק, לפי מידת שכיחותם וליצור מיפוי  - נבקש
הנושאים של הפרק.

תתי נושאים ניתן למפות את פרק ההלכה לפי תתי-נושאים ולחלופין, לאתר הלכה מסוימת בפרק 
לפי נושאי המשנה. 

4. מילון המושגים 'אלפון המושגים שלי'
קהל היעד: תלמידים מכיתה ד ומעלה, כולל תלמידי תיכון ומורים.

מטרות האלפון: 

> להגדיר מושגי בסיס בהלכה.

> לזהות כל מושג בסיס כפרט בקטגוריה שאליה הוא קשור.

לניתוח  בסיסית  מיומנות  ולרכוש  ההלכתית  השפה  את  לעצמם  לסגל  לתלמידים  לסייע   <
מקרים ולניסוח שאלה מושכלת לרב. 

לפירוט והסבר הקטגוריות והוראות לשימוש מושכל באלפון, ראו במבוא לאלפון. 

היבטים דידקטיים בשימוש באלפון

- נרגיל את התלמידים לבדוק את משמעות המושג הכחול שבו הם נתקלים בספר 'הליכות 
מיומנות של דפדוף באלפון המושגים. להנחיות לשימוש באלפון עיינו  והליכות', תוך פיתוח

במבוא לאלפון.

- ניצור רשימת מושגי בסיס המתאימה לכל כיתה. לא כל מושג בסיס נגדיר.

- נתווך בין ההגדרה באלפון לבין גיל הלומדים. בהגדרות רבות באלפון קיימות דוגמאות. נציע 
את  ד'  בכיתה  ידיים  נטילת  בהלכות  הגדרנו  אם  לדוגמה,  שלמדנו.  מההלכות  אחרת  דוגמה 

הנושא 'שעת דחק', נגדיר מושג זה במחברת ונביא דוגמה מהלכות נטילת ידיים בשעת דחק.

- נקשר בין המושג לקטגוריה המתאימה לו ונגלה מושגים נוספים בקטגוריה זו. מיומנות זו 
תתבצע בהדרגה. בכיתה ד יתוודעו התלמידים למספר מצומצם של קטגוריות. ובכיתות גבוהות 

יותר יתקדמו בהדרגה לקטגוריות נוספות. 

ד  'נסיבות בקיום ההלכה'. התלמידים בכיתה  'שעת הדחק' קשור לקטגוריה של  לדוגמה, המושג 
ילמדו את משמעות המושג אך לא יקשרו אותו לקטגוריה שלו כיוון שהקטגוריה 'נסיבות בקיום 
'שיעורים  היא  שהקטגוריה שלו  'ארבע אמות', המושג  זה. אולם את לגיל ההלכה' מופשטת מדי 

ומידות בהלכה', אפשר ללמד בכיתה ד, כיוון שהיא מוחשית ותואמת גיל.

הוראת הלכה - היבטים דידקטיים
1. המטרות בהוראת ההלכה

מטרות בתחום ההכרה: 

> לגלות בקיאות בתכנים של הלכות יסוד

> לשלוט במיומנויות בסיסיות בהבנת ההלכה ויסודותיה

מטרות  בתחום הרגש:

א. ליצור מחויבות לקיום ההלכה; ליצור יחס של הערכה וחיבור רגשי בין התלמיד ומשפחתו להלכה 
ולקיומה: 

התורה שבעל פה - כמו  > להביא לתפיסת ההלכה כביטוי מעשי לתורה שבעל פה ולהבין כי 
התורה שבכתב - ניתנה מאת הבורא. 

> לעמוד על  ערך  ההלכה כיסוד מרכזי לאורח החיים, המתבטא בכל פרט מחיי היום יום.

> להתבונן בערכים העולים מההלכה ויישומם בחיי היום יום.

> ליצור רגש ורצון לקיים את ההלכה באופן של הידור מצווה ובחיות חסידית.

ב. לראות את  ההלכה כמתפתחת במסגרת כללי המסורת היהודית:

> להכיר את המוסמכים לפיתוח ההלכה ואת עקרונות הפיתוח (ברמת העשרה).

> לקבל  את  סמכות חז"ל ופוסקי ההלכה.

מטרות אלה הן המעטפת של מסמך ההישגים בהלכה שהוציא משרד החינוך. להלן התמצית של 
מסמך זה: 

2. ההישגים הנדרשים בהוראת הלכה

ההישגים הנדרשים בהלכה הם המצפן המכוון את הלמידה. הם מפרטים מה התלמיד אמור לדעת 
ולבצע במסגרת מקצוע זה במהלך שנות הלימודים. יש לתת להישגים אלה ביטוי בכל תכנון שנתי 
בית ספרי ובכל שכבות הגיל. המורה המלמד הלכה יראה לנגד עיניו את ששת ההישגים, ויחליט מהו 

ההישג המרכזי שאותו הוא מקנה בכל שיעור ומה מקומם של שאר ההישגים הנלווים אליו.   

הישג 1: יסודות התורה שבעל פה

הישג זה כולל ידע בסיסי על מהותה ומאפייניה של התורה שבעל פה, מסירתה מדור לדור ויכולת 
התמצאות בספרי ההלכה. המסגרת להקניית היסודות לתורה שבעל פה תהיה בחלקה באופן נפרד 

כהקדמה, ובעיקר בהקשר של לימוד ההלכה.   

הישג 2: מושגי בסיס ההלכה ומושגי תוכן

הישג זה מתייחס למושגים ההלכתיים הפזורים לאורך פרקי ההלכה השונים ומבליט אותם. עולם 
ההלכה מתבסס על מושגים וכללים המהווים את עמוד השדרה של הפסיקה ההלכתית, ויש להכיר 

ולהבין אותם. לצדם, קיימים מושגים הלכתיים התלויים בתוכן הלכתי מסוים.

הישג 3: אוצר מילים ותחביר  

הישג זה כולל ידע בסיסי של התאמת שפת ההלכה לשפתו של התלמיד. הוא מתייחס להכרת לשון 
ההלכה; סגנון ותחביר.

הישג 4: מבנה

הישג זה מתייחס להבנת מבנה פרק ההלכה והסעיפים המרכיבים אותו, וכן להבנת סעיף ההלכה, 
כיחידה בפני עצמה.

הלומדים  את  להרגיל  חשוב  ההלכות,  והבנת  עצמאי  לימוד  לשם  אופייניות.  תבניות  יש  להלכות 

להכיר תבניות אלו. 

ישנם שלושה מרכיבים עיקריים במבנה ההלכה, וניתן לכנות אותם - מד"ט: מקרה, דין, טעם. חז"ל 
השתמשו במטבעות לשון אופייניים לציון מילות מד"ט.

הישג 5: בקיאות, הבנה ויישום הלכתי

הישג זה מתייחס לתכנים ההלכתיים אשר על התלמידים ללמוד לפי רשימת התכנים של תכנית 
על פסקי האדמו"ר הזקן. בלימוד ההלכות יועצם העיקרון של 'הנהגה  הלימודים, תוך שימת דגש
מוגדר  כזאת  בהנהגה  הנוהג  מצווה.  הידור   - הדין  בהנהגה שלפנים משורת  חסידית', המתבטאת 

בשולחן ערוך של אדמו"ר הזקן, 'בעל נפש'.

בנוסף, הישג זה כולל את ההבנה והכישורים שנרכשו בהישגים הקודמים, כדי להבין את ההלכה 
בחיים  גם  ההלכה  את  וליישם  שלה,  השונות  ובנסיבות  במחלוקות  במורכבותה,  להבחין לעומק, 
המעשיים של כל תלמיד ותלמיד. כחלק מהישג זה, יש לעודד את הלומדים להשתמש בידע הנרכש 

ולהפנות שאלות גם לפוסק ההלכתי שנמצא בבית הספר, בשכונה ובקהילה.

אופנים לניתוח מקרים ודינים בהלכה:

סעיפים המתארים את גדרי ההלכה השונים הם על פי רוב: עיקר ההלכה, זמן ההלכה, מקום ההלכה, 
ושיעורים בהלכה, ומיהם החייבים בהלכה (על פי רוב הם עונים על אחת  אופן ביצוע ההלכה, מידות
חיוב  חל  ואיפה  מתי  ההלכה,  את  לקיים  עליו  איך  עושה,  הוא  מה  מקיים,  מי  השאלות:  מחמש 

ההלכה?)

סעיפים המציגים כלל הלכתי שיש בו מנעד - בצד האחד מובאים ה'מהדרין' בקיום ההלכה, ומן 
הצד השני מתואר אופן קיום ההלכה 'בדיעבד' (לאחר מעשה), או 'בשעת הדחק'. כמו כן מתואר 

הדין באופן שבו לא יצא ידי חובת ההלכה, או באופן חריג היוצא מן הכלל ההלכתי.

ולאחריו  כללי  מקרה  מופיע  כלל  (בדרך  הלכתי  בביצוע  שונים  ותנאים  מצבים  המציגים  סעיפים 
מצבים שונים בביצוע 'אם')

אם נחש כרוך על  בהלכות רבות, ישנם תנאים ונסיבות המשפיעים על פסיקת ההלכה. לדוגמה, 
עקבו של המתפלל, הדין תלוי עד כמה הנחש מסוכן. 

מן המובחר', דרך  מ'מצווה  קיום ההלכה. החל  ישנו מדרג הלכתי הקובע את טיב  רבות,  בהלכות 
'לכתחילה', 'בדיעבד', וכלה 'שעת הדחק'. 

לכל הלכה יש טעם והעמקה, אך לא תמיד הטעם מפורש בספר ההלכה.

יישום תוכן ההלכה בחיים, הלכה  לימוד ההלכה איננו מסתכם בתיאוריה בלבד, אלא עיקרו הוא 
למעשה, לפי הכללים והעקרונות שנלמדו בפרק ההלכה. 

הישג 6: ערכים ורלוונטיות

זה התלמידים ילמדו לזהות את הערך המרכזי העומד בבסיס פרק ההלכה ויתבוננו  במסגרת הישג 
במשמעותו של ערך זה בחייהם.

טעמי ההלכות

ערכים חסידיים שאפשר להפיק מההלכה 

3. כלים להוראה מיטבית בהלכה ההלכה – ערכה 'מטיילים בשבילי ההלכה'

א.   מטיילים בשבילי ההלכה – ערכה לתלמיד

מטרות הערכה

> לארגן את נושאי ההלכה סביב צירי תוכן ומבנה מרכזיים

> ליצור מעורבות פעילה של התלמיד בלמידה

> ליישם את ההלכה במסגרת חוץ כיתתית

> לקשר בין אירוע נתון לעקרונות הלכתיים הקשורים אליו

> להתבונן בערך רלוונטי הקשור לעולמם האישי של התלמידים

מה בערכה?

שש חותמות המתייחסות לצירים מארגנים בהלכה: 

מקור: [אודות האתר]

גדרי ההלכה:

זמן [שעות הביקור]

מי [המבקרים באתר]

איך [כללי ההתנהגות]

יישום ההלכה:

להתבונן [תמונה]

ערך: [מזכרת]

מחברות מכוונות 

׳מטיילים בשבילי ההלכה'- במעגל השנה 

ו'מטיילים בשבילי ההלכה' – בין אדם למקום / בין אדם לחברו. 

כל הלכה היא 'אתר' ויש להכין במהלך הלימוד  המסגרת החווייתית של הערכה לתלמיד היא טיול.
'דף עזר למטייל'. 

חותמת  לדוגמה,  להלכה.  הקשור  ה'טיול'  במסלול  הפרט  את  התלמידים  מחתימים  פעם  בכל 
המתייחסת לזמנים (מתי?) שבהם יש לבקר באתר וכדומה. 

ראו מצגת לפירוט והדגמה וכן ערכה מס' 1 למורה להבהרה והרחבה. 

ב. מטיילים בשבילי ההלכה – ערכות למורה

מטרת הערכות למורה:

> להוביל שיח פדגוגי שיתופי סביב סוגיות דידקטיות וערכיות בהוראת ההלכה

> לתת למורים כלים יישומיים להוראה מיטבית של ההלכה

> להוביל את המורים לחשיבה עצמאית והעצמה אישית

המורה בונה את השיעור סביב מוקדי למידה הקשורים להישגים בהוראת ההלכה. 

המדריך למורה בנוי  המדריך למורה לכלים בהוראה מיטבית בהלכה מובנה באופן אינטראקטיבי. 
ערכות  לאור  יצאו  הקרוב  ובעתיד  ערכות  5 קיימות  אחר.  בתחום  מתמקדת  ערכה  כל  מערכות. 

נוספות.

מה כוללת כל ערכה?

בכל ערכה יש מארז כרטיסיות החושפות את המורים לעקרונות דידקטיים ולאסטרטגיות להוראה 
מיטבית בהלכה. כל ערכה מתמקדת בנושא דידקטי אחר:

ערכה מס' 1 טיול והלכה – מה הקשר?

- האתגרים בלימוד ההלכה

- ההישגים בהוראת ההלכה

- המסגרת החווייתית של הוראת ההלכה בתכנית 'מטיילים בשבילי ההלכה'

ערכה מס׳ 2 - צופים למרחוק - זום אאוט

- שיקולי דעת בבניית תכנית עבודה שנתית

- תכנון נושאים ספיראליים בהלכה

ערכה מס׳ 3 - זום אין – מתכננים יחידת הוראה

- מוקדי הלמידה בהוראת ההלכה

- תכנון יחידת הוראה בהתאם למוקדי ההוראה 

ערכה מס׳ 4 - ממוקדים ערכים – מתכננים שיעור במוקד ערכים

- הקניית ערכים והפנמת ערכים

- אסטרטגיות לבחירת ערך ועיבודו

- אסטרטגיות להפנמת ערך בשיעורי הלכה

ערכה מס׳ 5 - מיישמים את ההלכה

- חינוך להפנמה מול חינוך לציות

- חינוך ליישום ההלכה בכיתה ומחוצה לה

- אסטרטגיות ללימוד יישום ההלכה בהתאם לעקרונות הלמידה המשמעותית.

מה מכיל כל כרטיס?

כל כרטיס מכיל גרעין סיפורי, הדגמה, דילמה, מקור מידע ועוד, ולאחריו מובאים תרגיל או שאלות 
לדיון. בעזרת הכרטיסים מקבלים המורים כלים ללימוד הלכה תוך המחשה והפנמה של העקרונות 
המנחים. המורים מוזמנים להביע את דעתם על האסטרטגיות ולהציע דרכים חלופיות הנתמכות על 
אמרות  בדמות  לדרך  וצידה  הערכה  נושאי  את  המסכם  כרטיס  יש  בסיום  שנלמדו.  העקרונות 

הקשורות לנושא.

כיצד נשתמש בערכות?

כל צוות או זוג מורים קורא ביחד את הכרטיסים ודן בהם לפי ההנחיות. לעתים מובילים הכרטיסים 
לתרגיל קצר שמטרתו לבטא את הצד היישומי של העיקרון הנלמד. כל מורה מחזיק את כל הערכה 
בידיו ובכל פעם מורה אחר קורא ומנחה את הדיון או המשימה הקשורה לכרטיס שבידו. לחלופין, 
ביצוע  את  וינחה  הדיון  את  שיוביל  וכדומה,  המקצוע  רכז   - המורים  לקבוצת  מוביל  למנות  ניתן 

המשימות לאחר שאחד המורים קרא את תוכן הכרטיס. 

חמש ערכות למורה 'מטיילים בשבילי ההלכה' - בקובץ נפרד

עזרים נוספים ללימוד חווייתי:

שיר פתיחה לשיעורי הלכה; קיר פעיל / אלמנטים ליצירת קיר פעיל בהלכה.

הערה: את הערכות ניתן להזמין במארזים ברשת אוהלי יוסף יצחק לפרטים ועלויות 

לכניסה לערכות המדריך למורה בפורמט אינטרנטי ולחומרי עזר נוספים לחצו כאן.
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https://drive.google.com/open?id=0B0TkIE_K1pTranE1dkJLakZ5dnc

