
 תהא שנת פורצת גדר -
באגף לימודי קודש

הוא  מהותה  שכל  הקהל,  שנת  בסימן 
"לירא את ה'", אגף לימודי קודש ברשת 
של  מגוון  ומציג  הגדרים,  את  פורץ 
משודרגות  חדשות/  ופעילויות  יוזמות 
הספר  בבתי  הקודש  לימודי  להעצמת 

של הרשת.



 תכנית ליווי והדרכה
בכרם חב"ד

מובילות/רכזות  מורות  לקהילת  והדרכה  ליווי 
היוזמות  בהטמעת  פעילות  שותפות  שיהיו  הלכה 

והפעילויות המגוונות של האגף בבתי הספר.
מסכם  בזום+מפגש  מפגשים   10 כוללת  התכנית 
מוכרת  התכנית  שנתיות.  שעות   30 סה"כ  פרונטלי. 

לגמול השתלמות.
מצו"ב התכנית השנתית של אגף לימודי הקודש עם 

ציון תאריכי המפגשים. 
פעילויות  לתוכניות/  בהלימה  יהיו  המפגשים  נושאי 
העקרונות  את  למשתתפות  ויחשפו  המתכוננות 
כלים  ומגוון  השונות  היוזמות  שבבסיס  הדידקטיים 

ודרכים ליישום בפועל.

חדש

https://drive.google.com/file/d/13HIjfrAbTYUrN3gRwKfcBFuuAG2vnEio/view?usp=sharing


חגי  של  למהותם  ייחשפו  התלמידים  זו  בתכנית 
החסידות,  תורת  התורה-  פנימיות  פי  על  ישראל, 

בצורה חוויתית וייחודית.
לימוד במסגרת  שונה  נקדיש לקראת החגים שעת 

וייחודית- "בית מדרש לומד". 
בתכנית  ההשתתפות  כי  מומלץ  מוטיבציה,  ליצירת 
לימוד  גילאיות,  רב  ובקבוצות  בחירה,  מתוך  תהיה 

בחברותא/ במליאה.
לפעול  התלמידים  את  נדרבן  הקהל'  'שנת  ברוח 
כ'שליחי הקהל' ולהעביר את הידע והערכים למעגלים 

אחרים כמו משפחה, ידידים, וכו'.

מגלים את סודות המועדים 
תיאור היוזמה:

אמצעי עזר:
סרטון פתיח לתכנית

דף שער לקלסר
דף לימוד + פעילות מתוקשבת

דפי דיווח על פעילות הקהל

קהל יעד: 
כיתות ה-ח

חסידות
  מטרות: 

• לגלות את המבט 
המעמיק והייחודי 

שהחסידות נותנת לכל 
חג

• ללמוד ולהכיר מושגי 
יסוד/תכנים חסידיים/ 

מקורות מגוונים לקראת 
החגים

• להתכונן לחג מתוך 
חיבור פנימי אליו

חדש



חסידות במעגל השנה באנגלית 
holiday whispers

תיאור היוזמה: 
ערכה לכיתות ז-ח לשיעורי אנגלית עם תכנים 

חסידיים לחגים במעגל השנה.
הערכה כוללת סיפורים, שירים חלקם גם מולחנים 

ומוקלטים ומשימות שונות בהתאם למיומנויות 
.band 2הנדרשות בכיתות אלו,ואוצר המילים מ

חדש
  מטרות: 

וערכים  תכנים  החדרת   •
חסידיים בשיעורי אנגלית



  מטרות: 
• ליצור אווירה בית 

ספרית וגיוס מוטיבציה 
סביב נושאי לימוד 

משותפים בהלכה.  
• להעריך את הלמידה 

באמצעים מגוונים 
ובמסגרות שונות

חדש

ערכת עזרים ומחברת 
מכוונת "מטיילים בשבילי 

ההלכה"
גלויות לחגים המרכזים את 
חומרי הלימוד המותאמים 

לחגים
יחידות לימוד "חיים הלכה" 

בעיבוד הרשת

קהל היעד:
כיתות ד-ח  

מבנה התכנית:
בכל שנה כל בי"ס ילמד את מעגל השנה ובנוסף 
ארוך  נושא  התכנית(,  בהלכה)לפי  נושאים  שני 

יותר למחצית א' ונושא קצר יותר למחצית ב'.

היקף השעות: 
שעתיים שבועיות, כל מורה בוחר אילו נושאים 
יותר. בבתי  להעמיק ובמה ללמוד באופן שטחי 
ספר או בתלמודי תורה בהם לומדים שעות רבות 

יותר ניתן ללמד את כל הנושאים בהעמקה.

תיאור היוזמה:
כדי  בהלכה   התכנית   מיתווה  של  שונה  תכנון 
להוביל מהלך חדשני של העצמת לימודי ההלכה. 
החידוש הוא שכל בית הספר לומד בכל שנה 2 
נושאי לימוד אחידים מלבד נושאי המועדים. כך 
בהלכה.  אחידה  בשפה  מדבר  הספר  בית  שכל 
עזר,  חומרי  מעטפת  תפתח  הרשת  במקביל 

ספרי לימוד ועזרים: הדרכה והערכה בהתאמה לתכנית. 
ספר מקור: הלכות והליכות 

חלקים א, ב
חוברת למושגי בסיס 

בהלכה: מילון המושגים שלי

פעילויות הערכה:
מבחן בנושא סעודה וברכות - חודש שבט

מבחן מסכם בהלכה- סוף שנה
חיים הלכה- מבחן יישומי בהלכות נטילת ידיים

הלכה
 מתאחדים בהלכה - 

תוכנית חדשה בהלכה



  מטרה:
 • להכיר את גדרי מצוות 
הקהל בזמן בית המקדש 
והיישום  המשמעות  ואת 

בימנו.

 מצוות הקהל- 
חומרי הוראה מעובדים

תיאור היוזמה:
השנה, שנת הקהל, מזמנת ללמוד ולהכיר את 
המצווה המיוחדת הזו בשני הרבדים: המצווה 

בזמן בית המקדש, והמצווה בימנו.
ביישום  הספר  בתי  יעסקו  החברתי  בחינוך 
המשמעות הפנימית של המצווה בימנו. ואילו 
במסגרת שיעורי הלכה חשוב לייחד 1-2 שעות 
ללימוד בסיסי של המצווה בזמן בית המקדש 

ובימנו.

אמצעי עזר
-מצגת מפעילה

-דפי מקורות



  מטרות: 
•  לשתף את ההורים בלימוד ההלכה 

ביחד עם הילדים
•  ליצור יחס של הזדהות וחשיבות 

ללימוד ההלכה

אמצעי עזר
דפי לימוד לערב הלימוד

יום שיא בהלכה
תיאור היוזמה:

לסיכום הנושא הנלמד בשיעורי הלכה 
במחצית הראשונה של השנה, הלכות 

סעודה וברכות,
ייערך במהלך חודש שבט יום שיא 

שיכלול מגוון פעילויות חוויתיות 
ומאתגרות להבנה והפנמת התכנים 

שנלמדו.

מטרות:
•  לסכם את הנלמד באופן חוויתי.

•  להעריך את מידת ההבנה וההפנמה 
של התכנים שנלמדו.

ערבי לימוד הורים וילדים
תיאור היוזמה

כדי להעצים את לימוד ההלכה, פעמיים 
במהלך השנה ייערכו  ערבי לימוד 

מיוחדים שבהם ההורים לומדים עם 
הילדים בהתאם לנושא הבית ספרי 

שנלמד באותה תקופת לימוד.  

פעילויות בית ספריות להעצמת ההלכה
חדש



שבוע כיבוד הורים
תיאור היוזמה:

לימוד  במסגרת  השנה,  של  השניה  במחצית 
הלכות בין אדם לחבירו, ילמד גם נושא כיבוד 

הורים. 
חשיבות  ישנה  ההלכתי  לידע  שמעבר  נושא 
גדולה להרחיב ולהעמיק את המימד הערכי- 

רגשי את המצווה.
תמוז  סיון-  בחודשי  שבוע  נייחד  כך,  לשם 

לעיסוק בנושא במגוון רעיונות ויוזמות.

חדש
מטרה:

להעצים את החשיבות 
והערך של מצוות כיבוד 

הורים.

ּבּוד הֹוִרים ּכִ ד  ֵאיְך ָצִריְך ְלַכּבֵ
 הֹוִרים?
ה? ְוָלּמָ

ר  ַהִאם ֵיׁש ֶקׁשֶ
ּבּוד הֹוִרים  ין ּכִ ּבֵ

ם? ֵ ִלְכבֹוד ַהּשׁ

ֶקֶׁשר ֶׁשל ָּכבֹוד

משימה 2

ִלְפֵניֶכם ְּתמּונֹות ׁשֹונֹות ַהְּקׁשּורֹות ִלְפֻעּלֹות ֶׁשַההֹוִרים עֹוִׂשים ְלַמֲעֵננּו.

ַּבֲחרּו ְּתמּוָנה ַאַחת ְוַהְׁשִלימּו ֶאת ַהִּמְׁשָּפט ַהָּבא:

ֲאִני רֹוֶצה ְלַהִּכיר טֹוָבה ְלהֹוַרי ַעל 

א. ִהְתּבֹוְננּו ַּבִּצּטּוִטים ֶׁשַּבִּמְסֶּגֶרת ַהְּכֻתָּמה ְוַהְדִּגיׁשּו ֶאת ַהִּמִּלים ַהּדֹומֹות 

ְּבָכל ֶאָחד ֵמַהִּצּוּוִיים – ְּכַלֵּפי ַההֹוִרים ּוְכַלֵּפי ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא. 

ב. ַהְׁשִלימּו: ַּכֲאֶׁשר ֲאַנְחנּו ְמַכְּבִדים ֶאת הֹוֵרינּו, ֲאַנְחנּו ְמַכְּבִדים ֶאת 

ַסְּפרּו ְלִמְׁשַּפַחת ָׂשֵמַח, 

ֵאילּו ֲהָלכֹות ַאֶּתם ַמִּכיִרים 

ַּבּנֹוֵׂשא ֶׁשל ִּכּבּוד הֹוִרים.

ֵאיְך ְנַכֵּבד ֶאת ַההֹוִרים? 

ד הֹוִרים!  ה ָחׁשּוב ְלַכּבֵ ּמָ ּכַ
ְכָלל לֹא ֵמִבין  ֲאָבל ֲאִני ּבִ

ד  סּוִקים ֵאיְך ָצִריְך ְלַכּבֵ ֵמַהּפְ
הֹוִרים!

ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְמַצֶּוה ָעֵלינּו ַּבּתֹוָרה 
ַהְּקדֹוָׁשה ֵּכיַצד ֵיׁש ְלִהְתַנֵהג ְּכַלֵּפי ַההֹוִרים:

"ַּכֵּבד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאֶּמָך" )ְׁשמֹות כ, יא(
"ִאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו ִּתיָראּו" )ַוִּיְקָרא יט, ג(

ְוֵכן ֵּכיַצד ֵיׁש ְלִהְתַנֵהג ְּכַלֵּפי ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
הּוא ַעְצמֹו:

"ֶאת ה' ֱאֹלֶקיָך ִּתיָרא" )ְּדָבִרים ו, יג(
"ַּכֵּבד ֶאת ה' ֵמהֹוֶנָך" )ִמְׁשֵלי ג, ט(

משימה 1

ִדּיּוק  יַצד ּבְ סּוִקים ּכֵ ן ְלָהִבין ֵמַהּפְ ָאְמָנם לֹא ִנּתָ
ְך ֲחָכֵמינּו  ם ּכָ ִדּיּוק ְלׁשֵ ִדים הֹוִרים, ֲאָבל ּבְ ְמַכּבְ

ָרֵטי  ִדים אֹוָתנּו ֶאת ּפְ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ְמַלּמְ
ם ֶאת ַהּתֹוָרה. יַצד ְלַקּיֵ  ַהֲהָלָכה, ּכֵ

י ֵהם  ָלִדים יּוְכלּו ַלֲעֹזר ָלנּו, ּכִ ַהּיְ טּוָחה ׁשֶ  ֲאִני ּבְ
ָעְבָרה... ָנה ׁשֶ ָ ּשׁ ה ֲהָלכֹות ּבַ ּמָ ָלְמדּו ּכַ
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משימה 3

משימה 4

ֲענּו ְלמֹוִטי ַעל ְּדָבָריו. ֵהָעְזרּו ַּבֲהָלָכה.

ָּכל ְּדמּות ֶׁשִּלְפֵניֶכם ֵהֵחָּלה לֹוַמר ִמְׁשָּפט.

א. ַנּסּו ְלַהְׁשִלים ָּכל ִמְׁשָּפט, ַּפַעם ְּבֵׁשם ַאָּבא אֹו ִאָּמא ּוַפַעם ְּבֵׁשם ַהּמֹוֶרה. 

ב. ִּבְדקּו: ַּכָּמה ּבּועֹות ִּדּבּור ִהְצַלְחֶּתם ְלַׁשֵּיְך ַּגם ְלַאָּבא אֹו ִאָּמא ְוַגם ַלּמֹוֶרה?

 : ב. ַהְׁשִלימּו ֶאת ַהַּמְסָקָנה: ַהּמֹוִרים ִמְתַיֲחִסים ֵאֵלינּו ְּכמֹו ַה

. אֹוֲהִבים, ְמַלְּמִדים,  ְו  ָלנּו, ְוָלֵכן ָעֵלינּו ְלַהִּכיר ָלֶהם 

ג. ֲאִני רֹוֶצה ְלַהִּכיר טֹוָבה ְלמֹוַרי ַעל  

"ַחָּיב ָּכל ֶאָחד ַלֲעמֹד ִּבְפֵני ָאִביו ּוִבְפֵני 
 ִאּמֹו ַּכֲאֶׁשר ֵהם ִנְכָנִסים" 

)ִקּצּור ֻׁשְלָחן ָערּוְך, ִסיָמן קמג ְסִעיף ז(

ִּכּבּוד מֹוִרים

י  ַאְגּתִ ּדָ
... ׁשֶ י ָלֶכם ְמאֹוד ּכְ ֵהַכְנּתִ

ֶאת ַה...

ָחׁשוּב ִלי ְמאֹוד 
... ְצִליחוּ ּבְ ּתַ ׁשֶ

ֲאִני ֶאֱעֹזר 
... ָלֶכם ּבְ

ּדֹוֲאִגים, טֹוָבה, הֹוִריםַּתְרִמילֹון:

יַע,  א ִהּגִ ַאּבָ
ָצִריְך ַלֲעֹמד.

ה?  ּתָ ָמה, זֹו ּכִ
הּוא ַהּמֹוֶרה 

י? ּלִ ׁשֶ

ִאָּמאַאָּבא מֹוֶרה
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נוּ, ֵאיְך ָהָיה 
ַה...

משימה 6
ִּגְזרּו ִמַּדף ַהְּגִזיָרה ְּבַעּמּוד 67 ֶאת ַהַּמְטֵּבַע 

ַהַּמְתִאים ְוַהְדִּביקּו אֹותֹו ְּבֵתַבת ָהאֹוָצרֹות 

ְּבַעּמּוד 6 

משימה 7

ִנְצָטֵרף ַלֲחבּוַרת ְּבִׂשְמָחה!
ְּכֶׁשהֹוֶרה אֹו מֹוֶרה ַּבֶּפַתח ִנָּצב

ְנַכֵּבד ַּבֲעִמיָדה, ְּבָכל ַמָּצב
ּוְלהֹוֵרינּו ַהְּיָקִרים ִנֵּתן ֶאת ָּכל ַהָּכבֹוד

ְּכֶׁשְּבֶדֶרְך ַהּתֹוָרה ֵניִטיב ִלְצֹעד.

ִּכְתבּו ִסיָמן ַמְתִאים: =  >  <

ַהְדִּגיׁשּו ֶאת ַהִּמִּלים ַּבֲהָלָכה 

ָהעֹונֹות ַלְּׁשֵאָלה: ַמהּו ִּכּבּוד 

ַההֹוִרים ַהָּגדֹול ְּביֹוֵתר?

ִּכּבּוד 
הֹוִרים

ְּכבֹוד 
ַהֵּׁשם

ִּכּבּוד 
מֹוִרים

ֵאין ִלי ָסֵפק 
ם  ַאּתֶ ׁשֶ

ְיכֹוִלים ְל...

ל  ּלֵ ֲאִני ֶאְתּפַ
ם... ַאּתֶ ׁשֶ

ו ֲאִני ְמִביָנה  ָאה...ַעְכׁשָ

ר ֲאִני ָקָמה  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ

ֶמת  ׁש ְמַקּיֶ ַלּמֹוָרה ֲאִני ַמּמָ

ֲהָלָכה!

משימה 5

ַמִהי ַהֶּדֶרְך ַהּטֹוָבה ְּביֹוֵתר ְלַכֵּבד הֹוִרים?

"ִמי ֶׁשרֹוֶצה ֶּבֱאֶמת ְלַכֵּבד ֶאת ָאִביו ְוִאּמֹו – 

ַיֲעֹסק ַּבּתֹוָרה ּוְבַמֲעִׂשים טֹוִבים,

ִּכי ַהָּכבֹוד ַהָּגדֹול ָלָאב ְוָלֵאם הּוא ֶׁשֹּיאְמרּו 

ָהֲאָנִׁשים ַעל ְּבָנם: 'ַּכָּמה טֹוב ְלָאב ְוֵאם

ֶׁשִּגְּדלּו ֵּבן ָּכֶזה'. ֲאָבל ִאם ַהֵּבן ֵאינֹו הֹוֵלְך 

ְּבֶדֶרְך ַהָּיָׁשר, הּוא ְמַבֵּיׁש ְּבָכְך ֶאת

 ָאִביו ְוִאּמֹו ּבּוָׁשה ְּגדֹוָלה ְמאֹוד"

 )ַעל ִּפי ִקּצּור ֻׁשְלָחן ָערּוְך, ִסיָמן קמג ְסִעיף כא(

ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה 
אֹוְמִרים ַּבִּמְׁשָנה:

"ּומֹוָרא ַרָּבְך ְּכמֹוָרא ָׁשַמִים" 
)ָאבֹות ד, יב(

57



 הלכה שבועית
הלכה- כי זו הדרך

תיאור היוזמה: 
בבית הספר נבחרת כיתה שאחראית על 

פעילות "הלכה שבועית"  במשך כל השנה. 
המחנכת בוחרת הלכה ומחלקת את הכיתה 

לחוליות, כל חוליה אחראית על כתה אחרת.  
כל חוליה מביימת הצגה מתאימה על ההלכה. 

וביום שישי בכל שבוע כל חוליה מגיעה 
לכתה עליה היא אחראית, מציגה את ההצגה  

ומלמדת אותה, בסיום הלימוד תולה את 
ההלכה המעוצבת על לוח "הלכה -כי זו הדרך"
אחת לחודש, ביום שישי שלפני שבת מברכים, 

הפעילות מורחבת וייחודית יותר.
כל חוליה מביאה מארז של מתנה עם חפץ 

מסויים. הכתה מנחשת מהי ההלכה ומי 
שמצליח לומר את ההלכה המתאימה- מקבלת 

את המתנה.   
בסוף שנה עורכים משחק תחרות על כל 

ההלכות שנלמדו.
היוזמה היא בהשראת צוות בית ספר חב"ד נס 

ציונה בניהולה של גב' חיה זלמנוב.

חדש
מטרה: 

•  להרחיב את הבקיאות 
בהלכות שונות בדרך 

חוויתית ומסקרנת

אמצעי עזר:
- לוגו להדפסה על חולצה/

כובע לכיתה האחראית
- לוח כיתתי לריכוז ההלכות 

שנלמדו.



מטרות:
•  לגלות בקיאות בתכני 

הפרשה
•  להפנים ערכים העולים 

מהפרשה
•  להעביר את המסרים 

והתכנים לשולחן שבת

אמצעי עזר
שירים לשינון שמות הפרשיות לכל החומשים 

ערכה "הפרשה מספרת לי" לכיתות א-ב
ערכה "מסע בפרשה" לכיתות ג-ד

ערכה "חיים עם הפרשה" לכיתות ה-+

כל ערכה כוללת:
הצעות למדורים קבועים +כותרות לעיצוב 

המדורים
דף מעוצב לדוגמה לשימוש המורה

מערך ודף לדוגמה
שער לקלסר פרשת שבוע

ב"ה

כתה:שמי:

ַהָּפָרָׁשה
ְמַסֶּפֶרת ִלי

פרשת שבוע
 ערכות לימוד פרשת שבוע

לפי שכבות גיל
תיאור היוזמה:

פרשת שבוע היא המסר המלווה אותנו בכל 
שבוע. הפרשה מלווה את התלמיד בשולחן 

השבת, ובשבת בבית הכנסת בקריאת התורה. 
מיתווה תכנית הלימודים בפרשת שבוע מפרט 
מהי הייחודיות של פרשת שבוע ביחס ללימוד 

תורה ומביא הצעה כיצד לשלב בכל שכבת גיל 
בין בקיאות בפרשה לבין לימוד הערך הפנימי 

של הפרשה עד ללימוד שיחה של הרבי לפרשה. 
במקביל למיתווה פותחו ערכות שיסייעו למורות 
לשלב את המרכיבים בכל שיעור תוך התייחסות 

לדף מלווה לבית.



 חזק חזק ונתחזק - 
פעילויות לסיום החומשים

תיאור היוזמה:
שבה  "חזק"  שבת  לקראת  מתכונן  הספר  בית 
מסיימים את החומש. התלמידים במהלך השבוע 
בסיוע  הפרשה  בבקיאות  חידות  על  עונים 
לסיום  שיא  פעילות  יש  שישי  ביום  המשפחה, 

החומש וניתנת ערכה לפעילות בשולחן שבת.

מטרות
•  להתחבר ולשמוח בסיום 

החומש
•  לגלות בקיאות בתכני 

החומש 
•  להתחבר לערכים 

שנלמדו בחומש
•  ליצור אווירה בבית 

בהקשר לשבת חזק



חסידות
כיתה ד'- אלבום המושגים החסידיים שלי

כיתות ה-ו- חיים תניא 1
כיתות ז-ח- חיים תניא 2

כולל מדריכים למורה

שפה
כיתה א': אותיות מאירות

כולל מדריך למורה וחומרי עזר
כיתה ב': מילים מאירות

כולל מדריך למורה והצעות לפעילות

הלכה
ספרי מקור

כיתות ד'-ח': הלכות והליכות
 ספר מקור לכלל ההלכות, 

 מעובד על פי קיצור שולחן ערוך
בתוספת מנהגי חב"ד ומנהגי הספרדים.
כיתות ה' ומעלה: אלפון המושגים שלי 

מושגי בסיס בהלכה

ספרי לימוד
כתה א' - ראשונים בהלכה

הלכה לכתה א'
כתה ב' - הלכה בשמחה

ספר, מצגות מפעילות  ומדריך למורה
כתה ג' - משפחה כהלכה

ספרונים, מדריך למורה ועזרי לימוד

ספרי לימוד ומדריכים למורה
 הרשת הוציאה ספרי לימוד ייעודיים לחינוך חב"ד 

להלן רשימת הספרים. כל ספר מוצג באופן דיגיטלי באתר 



אתר מעלין בקודש
ייעודי למורי הרשת, המכיל תוכניות לימודים, ספרי לימוד, ארגז כלים למורה  אתר 

ולמעלה מ-2500 יחידות לימוד בנושאי לימוד שונים המותאמים לחינוך החבדי.
המאגר מורכב מחמרי עזר מקצועיים וחדשניים שעובדו בצוותי הרשת ומחמרי לימוד 

ששיתפו מורים מהמשטח.
חומרי הלימוד כוללים יחידות מתוקשבות, סרטונים, מצגות, מערכים והערכה חלופית

ספרי לימוד ומדריכים למורה.
הספרים  בהוצאת רשת חינוך חבד במהדורה דיגיטלית בלעדית נוחה לשימוש וצפיה

תכניות לימודים מותאמות לבתי ספר חב"ד.
סדנאות  כולל  מיטבית,  להוראה  עזר  חומרי  מגוון  ובו  למורים  כלים  ארגז 

להתפתחות מקצועית למורים. 


