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חודשים אלול תשרי - נושאי הלימוד בהלכה בכיתות ז-ח

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

א 2. לפי התכנית, המינימום הנדרש הוא 2 ש"ש הלכה בשבוע. כלומר, 8 שעות בחודש בממוצע. אולם בחודש החגים 	.

א     מתוגברים שיעורי ההלכה מעבר לנדרש בחודש רגיל.	.

א 3. בכל כתה יילמדו ברמת אזכור  כל הנושאים של החגים  אך הנושאים המפורטים בכל כתה יילמדו ברמת הקנייה 	.

א     והעמקה.	.

א 4. הסימון # מציין שעות העשרה שתהיינה בבתי ספר שבהם מלמדים יותר מ-2 שעות שבועיות.	.

א 5. בהוראת הלכה בכיתות ז-ח יושם דגש על פיתוח הערך של "שאלת רב".	.

א 6. הנושאים: תפילה, שבת, סעודה וברכות ומעגל השנה הם נושאים ספיראליים הנלמדים בכל שנה.	.

א      נושאי המשנה בכל אחד מהתחומים הללו הנלמדים בכיתות ז-ח נחלקים לשניים:	.

א      א. תכנים הנלמדים במחזור שני לבקיאות והעמקה ב: מושגים, מקורות, יישום, טעם, ערך	.

א      ב. תכנים שעדיין לא נלמדו בשנים קודמות.		.

בחודש זה יעסקו בתחום – מעגל השנה:
א הלכות חגי תשרי )חודש אלול וראש השנה, יום הכיפורים, סוכות ושמחת תורה(		.
		.א
א הערה: ספר המקור ללימוד הוא 'הלכות והליכות', חלק א, מעגל השנה. הפרקים והסעיפים יפורטו בטבלה להלן.		.

פירוט ההלכות לפי הכיתות:

חודש אלול וראש השנה

כתה ח 2+2#   כתה ז 2+3#

המקורות לחג

ימי רצון  

פרק א, סעיף א

ימי רצון  

פרק א, סעיף א

המקור לשלושים הקולות  שבתקיעת השופר

מנהגים ודינים

מנהגי חודש אלולמושג התשובה

ו-יא; יב-טו

דיני ערב ראש השנה

טז-כא; פרק ב, סעיפים א-ג

הדלקת נרות בראש השנה ואמירת שהחיינו

פרק ב, סעיפים א-ג; נו-נח

דיני התקיעה בשופר

לב; לז-מח

דיני התקיעה בשופר 

לב; לט-מא 

תשליך#

מט

הוספות בתפילה בר"ה ובעשרת ימי תשובה

ז-טו

תפילות

מוסף ר"ה לש"ץ מבנה וקטעים נבחרים#הכרות עם הסליחות#

הבטים ערכיים#

חשבון נפשאלול= עיר מקלט 

השופר  ממשיך אור חדש לעולם - על האדם להתחדש ברוחניות 
כהכנה לכך.

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

כתה ח 3+2#   כתה ז 2+3#

המקורות לחג

המקור לעשרת ימי תשובה

פרק ג, סעיף א

יום הכיפורים במקדש -על פי החומש, המשנה והמחזור

מנהגים ודינים

תשובה ועשרת ימי תשובה

פרק ג סעיפים ב-ז; הליכות ומנהגים: א; ב, פרק ד סעיפים א;ג;ז

תשובה ועשרת ימי תשובה

פרק ד, סעיפים א-ו

ערב יום הכיפורים

ז-כו; ל; לא; מב; מד, הליכות ומנהגים א;ג;ד

האיסורים ביום הכיפורים

פרק ו א; ד-ז; ט-י

האיסורים ביום הכיפורים

פרק ו, סעיפים א;ג;ד; ו;ט;טו;טז

תפילה וקריאה בתורה

חמש התפילות #

לג-מז; פרק ד לב-לה

מוסף של  חזרת הש"ץ ביו"כ מבנה ותכנים#תוכן תפילת כל נדרי, ומבנה תפילת ערבית#

הבטים ערכיים#

התרת נדרים- האחריות שבשמירה על התחייבות כתנאי מקדים 
לחזרה בתשובה 

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

סכות ושמחת תורה 

כתה ח 5+2#   כתה ז 2+3#

המקורות לחג

הסוכה בתורה ובמשנה

פרק ח, סעיפים א;ב

שמחת בית השואבה- במשנה

מנהגים ודינים

בניית הסוכה # 

פרק ז, סעיפים א; ח; ט-יא; יג; טז; כ; כא; כד; כו; הליכות ומנהגים 
א-ג

ישיבה בסוכה וכניסת החג

פרק ח, סעיפים ה-ז; ח-י;  נא

הושענות והושענא רבה

פרק י,  סעיפים הקדמה לסעיף יט; 

פרק יא א;ב;ד;ז;ט; הליכות ומנהגים א;ה;ו;ח

שמיני עצרת ושמחת תורה

פרק יב, סעיפים הקדמה; ו-ח; ; י; יא

שמיני עצרת ושמחת תורה 

פרק יב, סעיפים י-כב; מנהגים והליכות א;ג; ד;ה ;ז

תפילה וקריאה בתורה

תפילת הגשם מתוך הסידור

דיני משיב הרוח ותן ברכה

חלק א, הלכות תפילה, פרק יד, סעיפים א-ג; ה-ז; יב-טז; יח

חזרה על דיני משיב הרוח ותן ברכה#

חלק א, הלכות תפילה, פרק יד

הבטים ערכיים#

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

"ויעקב הלך לדרכו" -  החדרת הקדושה בימות החול


