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 כסלו תשע"וב"ה, 
 
 

 ה א'כתבדינים  יםלימודהתכנית 
  

 
ב, לימוד דינים הוא לא מתוך ספר מקור. אלא מתוך חוברות עזר, דפי עבודה  -ות אבכית •

לנושאים הרשומים, אותם יש ללמד החשיבות היא בהיצמדות , וכד'.  שכל מורה מכין/ה

 בכיתה.  

נושאי  ממ"ד. ה תכניתתואמים את , והם שעות בשנה 60ש"ש שהם  2תכנית בנויה על ה •

 שעות.   60העשרה מסומנים ב# והם מעבר ל
 

מס' שעות  הנושא
 הוראה

 16#+ 38 מעגל השנה
 4#+  13 אלול תשרי

 חודש אלול וראש השנה
 מקורות וטעמים

   יום הדין -ראש השנה 
 הסיפור -צום גדליה 

 מנהגים ודינים
 תקיעת שופר בחודש אלול ובראש השנה •
 כת השופר בראש השנהבר •
 תשליך •

 היבטים ערכיים#
 ציפיות , תפילות והחלטות טובות לקראת השנה החדשה •
 השופר כמעורר לתשובה: מראה חיצוני •

 (מהצר   -צורתו החיצונית של  השופר תורמת להבנת המסר של השופר 
 קולותיו של השופר (צעקה, אנחה ויללה)

 יום הכיפורים
 מנהגים ודינים

 תשובה •
 כפרות •
 הגבלות על אכילה ושתיה •
 נעילת הסנדל •

 סוכות ושמחת תורה
 מנהגים ודינים

 סוכה כשרה •
 ארבעה מינים •
 אושפיזין •
 הושענא רבה •
 שמחת תורה •

 היבטים ערכיים
גם   -ארבעת המינים מסמלים סוגים בעם היהודי. כל יהודי חשוב   •

 קיים את מצוות ארבעת המינים.ה"ערבה" חשובה בלעדיה אי אפשר ל
 3#+ 3 חנוכה

 מקורות החג
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מס' שעות  הנושא
 הוראה

 נס פך השמן, ניסי המלחמה •
 סיפרי גבורה : חנה ושבעת בניה, יהודית ואליפורנוס# •
 מנורת חנוכה  כשרה •
 ברכות ההדלקה •
מנהגי החג כזכר לניסים: סביבון, אכילת מאכלי חלב ומאכלים מטוגנים  •

 בשמן #
 היבטים ערכיים

 צוא את האור(השמן הטהור) שבכל יהודילמ •
 1 טו בשבט

 ארץ ישראל ופירותיה •
 וכן ראה סעודה וברכות •

 1#+ 4 פורים
 המקורות לחג

 סיפור מגילת אסתר •
 מנהגים ודינים

 קריאת המגילה •
 ברכות המגילה •
 משלוח מנות ומתנות לאביונים •

 היבטים ערכיים #
 ת פוריםמוטיב השמחה המתבטאת במצוו •

 2#+ 8 פסח
 המקורות לחג

 סיפור יציאת מצרים •
 מנהגים ודינים

 חמץ ומצה •
 נקיון הבית לפסח# •
 בדיקת חמץ וביעורו •

 : ליל הסדר
 סימני הסדר •
 מרור וחרוסת –קערת הסדר  •
 מה נשתנה -הבנת הקושיות   •
 כוס של אליהו •

 היבטים ערכיים #
כל דור ודור חייב אשם לראות את עצמו ב–יציאת מצרים שבכל יום  •

 כאילו הוא יצא ממצרים.
 1#+ 4 ספירת העומר וימי הספירה

 המקורות לחג
 ספירה לקראת מתן תורה •
 סיפור רבי עקיבא •

 מנהגים ודינים
 הברכה על הספירה •
 מנהגי אבלות בימי הספירה •

 היבטים ערכיים #
 סכימיםלכבד גם אם לא מ –ואהבת לרעך כמוך  •

 2#+  3 שבועות
 המקורות לחג
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מס' שעות  הנושא
 הוראה

 חג הביכורים  •
 מתן תורה •
 יום לידה ופטירה של דוד המלך •

 מנהגים ודינים
 אכילת מאכלי חלב •

 תפילות וקריאה בתורה
 קריאת עשרת הדיברות# •
 מגילת רות •

 היבטים ערכיים #
 התורה היא חיינו •

 4 תעניות
 יום הקדיש הכלליי' בטבת המצור על ירושלים;  •
 יום פריצת המצור -י"ז בתמוז •
 שריפת בית המקדש -ט' באב •
 מנהגי אבלות על חורבן ירושלים •

 3# הלכות בית הבחירה#
 כלי המקדש באופן כללי •

 # 6+ 16 בין אדם למקום
 6#+  3 שבת

 # מהות השבת
 קדושת השבת זכר למעשה בראשית •
 השבת כמתנה •

 תזכור את יום השב
הכנת הבית ובגדי שבת, איך התכוננו התנאים לשבת., מי שטרח בערב  •

 # שבת
 # הכנת שולחן שבת (פמוטים, נרות, יין וגביע, חלות) •
 קידוש והבדלה    •
 זמירות שבת# •

 תפילות בשבת #
 שלום עליכם  •

 10 הסידור -תפילה 
 מהותה של התפילה

 הכרת תודה •
 תפילות לאורך הדורות

שחרית מנחה  -תפילת האבות זמני התפילות (אברהם, יצחק יעקב •
 וערבית).

 תפילה הלכה למעשה
מהו הסידור, שמירת הסידור וכבודו של הסידור כספר קודש, הגניזת  •

 סידור שבלה. 
 תפילת מודה אני ונטילת ידיים •

 מושגים בנושא תפילה והתמצאות בסידור פתוח
 שלוש תפילות •
 ויום טוב תפילות שבת •
 ברכות השחר •
 פרשות קריאת שמע •
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מס' שעות  הנושא
 הוראה

 "הללו את ה' כל הגויים". –קריאה להלל את ה'  -תפילת ראש חודש •
 2 סעודה וברכות

 ברכת על נטילת ידיים •
 המוציא, עץ אדמה, שהכל -ברכות ראשונות •
 ברכת המזון, מעין שלוש, בורא נפשות -ברכות אחרונות •
 ברכת שהחיינו על פרי חדש (בהקשר לטו בשבט ולפרות ארץ ישראל) •

 1 כשרות
 המושג מאכל כשר •

 3#+ 7 בין אדם לחברו
 2 כיבוד הורים •
 1 צדקה •
 1#+ 1 השבת אבידה •
 1+1# ואהבת לרעך כמוך •
 1+1# אמת ושקר •
 1 הלשנה •

 25#+ 61 סה"כ שעות :
 
 
 
 
 

 ב"ה, כסלו תשע"ו
 
 

 ה ב'כתבדינים  יםלימודהתכנית עדכון 
  

 
ב, לימוד דינים הוא לא מתוך ספר מקור. אלא מתוך חוברות עזר, דפי עבודה  -ות אבכית •

שכל מורה מכין/ה, וכד'.  החשיבות היא בהיצמדות לנושאים הרשומים, אותם יש ללמד 

 בכיתה.  

שעות בשנה, והם בהתאמה לממ"ד.  נושאי העשרה  60ש"ש שהם  2תכנית בנויה על ה •

 שעות.   60מנים ב# והם מעבר למסו
מס' שעות  הנושא

 הוראה
 13#+ 37 מעגל השנה

 4#+ 13 אלול תשרי
 חודש אלול וראש השנה 

 מקורות וטעמים
 : שקילת המעשים יום הדין -ראש השנה 

 מנהגים ודינים
 הברכות לשנה החדשה  •
 מנהגי סעודה  •
 תקיעות תשר"ת, -תקיעת שופר •
    תפילת אבינו מלכנו •
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מס' שעות  הנושא
 הוראה

 היבטים ערכיים#
 השופר מעורר לתשובה: •

 "שפרו מעשיכם" -שורש המילה וקול השופר  
 סיפורי תשובה

 יום הכיפורים
 מקורות לחג

 יום סליחה •
 מנהגים ודינים

 סעודות וסעודה מפסקת -ערב יום כיפור •
 פיוס הורים וחברים •
 עינויי יום כיפור •
 תפילת נעילה •

 היבטים ערכיים#
 ה' נותן הזדמנות ורוצה בתשובתם של בניו.  •

 סוכות ושמחת תורה
 סוכות כשרות ופסולות •
 הכרת ארבעה המינים •
 הרכות ונענוע של ארבעת המינים •
 שמחת בית השואבה •
 שמחת תורה   •

 היבטים ערכיים#
 שמחה של מצווה בהקשר למצווה לשמוח בסוכות ושמחת בית השואבה •

 1#+ 4 חנוכה
 מקורות החג

 סיפר נס פך השמן ומלחמות המכבים •
 חנוכת המזבח •

 מנהגים ודינים
 דיני הדלקת הנר •
 מקום הנחת מנורת החנוכה •

 היבטים ערכיים #
 כל ילד יהודי הוא "נר להאיר" •

  טו בשבט
 ראה סעודה וברכות

 1#+   4 פורים
 מקורות החג

 סיפור המגילה •
 מנהגים ודינים

 כות המגילהבר •
 סעודת פורים  •
 משלוח מנות ומתנות לאביונים •

 היבטים ערכיים #
 מצוות פורים כביטוי לנתינה •

 3#+ 8 פסח
 מקורות החג

 יציאת מצרים •
 מצוות ביעור חמץ ואכילת מצה# •

 מנהגים ודינים
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מס' שעות  הנושא
 הוראה

 הבחנה בין חמץ למצה •
 זיהוי מוצרי חמץ •
 וכרפססדר הקערה   •
 סדר: אכילת מצה, אכילת מרור מצוות ליל ה •
 מצוות ליל הסדר: אכילת מרור •
 מצוות ליל הסדר: ארבעה כוסות# •

 היבטים ערכיים #
 מצוות השבתת חמץ במלחמת היצר

 1#+ 5 ספירת העומר וימי הספירה
 המקורות 

 סיפור רשב"י ורבי עקיבא •
 מנהגים ודינים

 סדר הספירה והברכה -הספירה •
 בלותמנהגי א •
 קריאת פרקי אבות בין פסח לעצרת •

 היבטים ערכיים #
 ערכים נבחרים מפרקי אבות •

 1#+ 3 שבועות
 המקורות לחג

 עשרת הדיברות •
 מנהגים ודינים

 דיני יום טוב •
 היבטים ערכיים #

 התורה היא של כולם -מתן תורה במדבר •
 2# הלכות בית הבחירה#

 קום הכליםמבנה הכללי של המקדש+ מי •
 8#+ 16 בין אדם למקום

 2#+ 6 שבת
 מהות השבת

 קדושת השבת זכר למעשה בראשית •
 המנוחה בשבת # •

 זכור את יום השבת
הכנת הבית ובגדי שבת, איך התכוננו התנאים לשבת., מי שטרח בערב  •

 #שבת
 כבוד שבת ועונג שבת •
 נרות השבת   •
 ) שבתכבוד ו לשקנה כל יום משהשמאי קניות לשבת ( •
 סעודות השבת •
 תפילות  בשבת •

 שמור את יום השבת
 משחקים בשבת •

 4#+ 2 תפילה 
 #מהותה של התפילה

 כוחה של תפילת ילדים •
 תפילות לאורך הדורות#

 תתפילת האימהו •
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מס' שעות  הנושא
 הוראה

 #תפילה הלכה למעשה
 בית הכנסת -המקום המקובל לתפילה •

 שינון תפילות בעל פה#
 , בורא נפשות, אשר יצר, שכוחו וגבורתו, עושה מעשה בראשיתמודה אני •

 מושגים בנושא תפילה והתמצאות בתפילות
 קריאת שמע שעל המיטה •
הודיה לה': "הודו לה' כי טוב.." "אודך ה' כח  -תפילת ראש חודש •

 לי אתה ואודך"..#-עניתני", א
 3 סעודה וברכות

 הברכותלימוד  –ברכת המזון וברכות אחרונות  •
 שבעת המינים וברכותיהם •

 2#+ 2 הנהגות
 ציצית (לבנים) •
 צניעות# •

 3 כשרות
 הפרדה בין בשר לחלב ולהיפך •
 כלים נפרדים •

 8 בין אדם לחברו
 2 כיבוד אב ואם •
 1 כיבוד רב ומורה •
 2 לשון הרע ורכילות •
 2 נקימה ונטירה •
• 1 1 

 # 21+ 61 סה"כ
 
 
 
 


