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מתאחדים בהלכה
תוכנית הלימודים החדשה בהלכה לכיתות ד'-ח'

הרציונל
*הערה: מסמך זה הוא נוסף לרציונל, למטרות ולמיומנויות  הלמידה הכתובים בתכנית 

הלימודים הקיימת בהלכה.

בשנת תשע"ה פרסמנו את תכנית הלימודים בהלכה.  התכנית נבנתה לפי מתווה משרד 
החינוך עם הדגשים והרחבות של בתי הספר של הרשת. בהמשך הוצאנו פירוט של תכנים 

הנלמדים בכל אחד מחודשי השנה לכלל הכיתות.

סביב תכנית זאת נבנו חומרי למידה: הספר הלכות והליכות, ערכת מטיילים בשבילי 
ההלכה לכיתות ד-ו, וכן ספרי לימוד וחומרי עזר לכיתות א-ג.

הציר המארגן של התכנית הוא לפי התפתחות הלמידה בכל כתה. יש נושאים ספירליים 
החוזרים בכל השנים; כל כתה מקבלת מיקוד שונה של הנושאים. ויש נושאים הנלמדים 

בשני שנתונים וכד'. במקביל הוספנו חומרי עזר ומבחני הערכה בהתאם לנושאי הלימוד.   

במהלך השנים עקבנו אחר הטמעת התכנית בבתי הספר, ויצרנו שיח עם בתי ספר שונים 
בנושא. החלטנו לתכנן בצורה שונה את מיתווה התכנית  כדי להוביל מהלך חדשני של 

העצמת לימודי ההלכה. התכנית החדשה בהלכה מותאמת לכיתות ד-ח. כל בית הספר 
לומד בכל שנה 2 נושאי לימוד אחידים מלבד נושאי המועדים. כך שכל בית הספר מדבר 

בשפה אחידה בהלכה. במקביל הרשת תפתח מעטפת חומרי עזר והדרכה והערכה 
בהתאמה לתכנית. 

יעדי התכנית החדשה
יצירת אווירה בית ספרית וגיוס מוטיבציה סביב נושאי לימוד משותפים בהלכה 

כדי להעצים את לימודי ההלכה יש ליצור אווירה בית ספרית.

כאשר כל בית הספר לומד נושא זהה ניתן לשתף במערכי לימוד, לשדרג את הלמידה 
באמצעות סביבות למידה במסדרונות בית הספר, לעשות ימי שיא משותפים או הפעלות 

משותפות.  

יצירת מסגרות שונות ללימוד הנושאים  
כדי להצליח ללמד בצורה אטרקטיבית וחדשנית חייבים ליצור תכנית ברורה למורה 

ולתלמיד. ותיאום כאשר התכנון הוא פשוט ונגיש למורה יש יכולת להפעיל זאת בקלות. 
לדוגמה

המסגרות יכולות להיות קבוצות לימוד רב גילאיות בלמידה שיתופית, ניתן להציע ללמוד 
את הנושאים באמצעים מגוונים כמו: משחק/ יצירה/ מחשב / דרמה וכד'.   

https://mbakodesh.org.il/wp-content/uploads/2020/02/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94-%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%AA-%D7%90-%D7%95.pdf
https://mbakodesh.org.il/wp-content/uploads/2020/02/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94-%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%AA-%D7%90-%D7%95.pdf
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יצירת מרחב עצמאי ואפשרות בחירה 
אחד התנאים למוטיבציה וללקיחת אחריות הוא היכולת להחליט ולבחור. עיקרון זה הוא 

אחד מעקרונות הלמידה החדשנית. המורה יקבל את תתי הנושאים בכל נושא. יש לו 
אוטונומיה לבחור במה לפרט ומה לקצר לפי רמת כיתתו. מתי לשלב במהלך המחצית את 

לימוד הנושא. ניתן גם ליצור בחירה בהתאם להתעניינות התלמידים.  כמו כן, התלמידים 
יכולים לבחור באילו אמצעים ילמדו את הנושא. 

הערכה
כל מהלך למידה נבחן בדרכי הערכה: מבחן מסכם והערכה חלופית.

רואים אנו חובה להודות לבית הספר בנס ציונה שהיווה השראה לפיתוח התכנית החדשה.

יהי רצון  שפיתוח תכנית זו תוסיף ביראת השמים ותקרב את ביאת המשיח!

אגף לימודי קודש ברשת אוהלי יוסף יצחק

שנת הקהל תשפ"ג

פירוט התכנים
קהל היעד:  כיתות ד-ח  

מבנה התכנית: בכל שנה כל בי"ס ילמד את מעגל השנה ובנוסף שני נושאים בהלכה , 
נושא ארוך יותר למחצית א' ונושא קצר יותר למחצית ב'.

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

הנושאים בהעמקה.

נושאים המסומנים ב# הם נושאי העשרה.

מקורות: הלכות והליכות חלקים א, ב

נושאי התוכנית ונושאים מרכזיים לכל שנות הלימוד לכיתות ד-ח:
בכל שנה יילמדו שני נושאים מלבד נושא החגים והמועדים. הנושאים יתחלפו בכל שנה כך 

שהתלמידים יעברו על כל הנושאים מכיתות ד-ח.
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מיקוד הנושאים והמקורות לשנת תשפ"ג
להלן פירוט תתי הנושאים, שימו לב! בלחיצה על הפרק ניתן להגיע את העמודים בספר, 
כמו כן, בצד כל נושא ציינו באילו כיתות ילמדו אותו. חלק מהנושאים ילמדו רק בכיתות 

ז-ח. מומלץ להפעיל שק"ד בעבודת צוות שיתופית בבתי ספר עם כיתות ד-ח

פריסה שנתית כללית
1. מחצית א )עד טו בשבט( - מעגל השנה + סעודה וברכות - הלכות והליכות חלק ב

#=שעות העשרה

מס' שעותהנושאמתי מלמדים?
6+4#אלול תשריחגי תשרי

2דיני משיב הרוח, ותן טל ומטרחשוון -כסלו
12סעודה וברכות

2+4#חנוכה
12סעודה וברכותטבת - שבט )שבועיים(

2. מחצית ב )מטו בשבט( – מעגל השנה+ הנהגות ובין אדם לחברו
#=שעות העשרה

כיתות ז-חכיתות ד-והנושאמתי מלמדים?
56בין אדם לחברושבט – אדר

1הנהגות: צער בע"ח
2+2#2+2#מעגל השנה: פורים               

6+2#6+2#פסח
4סוגיות בהעמקה

33שבועות וימי הספירהניסן-סוף שנה
77בין אדם לחברו

הנהגות : הכל לשם 
שמים

1

1סוגיות בהעמקה
אחרי שבועות: משימות הערכה חלופית, מבחנים  והשלמת 

פערים
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פריסה שנתית מפורטת לפי חודשים
אלול-תשרי

חודש אלול -  
פרק א 16-20

לפירוט הנושאים 
והמקורות לכיתות ד-ו

לפירוט הנושאים 
והמקורות לכיתות ז-ח

לגלויה המנגישה 
את החומרים

ראש שנה - 
פרק ב 21-32

עשרת ימי תשובה 
ויום כיפור -  

פרקים: ג-ו  22-57
סוכות ושמחת 

תורה- ז-יב 58-93

חשוון - כסלו 
מס' שעותכיתותעמודיםהמקור- הלכות והליכותהנושא
מערך להפנמת חשיבות הקהל

שנת הקהל
1ד-ח

משיב הרוח 
ותן טל ומטר 

לברכה

חלק א, הלכות תפילה, 
פרק יד

1ד-ו, ז-ח326-331

לפירוט הנושאים חנוכה
והמקורות לכיתות ד-ו

לפירוט הנושאים 
והמקורות לכיתות 

ז-ח
חלק ב, הלכות סעודה סעודה

וברכות
אכילת פירות 

ירקות ומיני 
מתיקה לפני 

הסעודה 

2ז-ח16-18  פרק א

נטילת ידיים 
לסעודה

2ד-ו19-24פרק ב

הלכות בציעת 
הפת וברכת 

המוציא

2ד-ו25-28פרק ג

דינים והנהגות 
בשעת 

הסעודה

2ד-ו29-31פרק ד

מאכל ומשקה 
בתוך הסעודה

2ד-ו, ז-ח32-33פרק ה

2ד-ו34-38פרק וברכת המזון

https://mbakodesh.org.il/tag/%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%9c-%d7%93/
https://mbakodesh.org.il/wp-content/uploads/2020/01/%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A1%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%93%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%AA%D7%A9%D7%A8%D7%99.pdf
https://mbakodesh.org.il/wp-content/uploads/2020/01/%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A1%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%93%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%AA%D7%A9%D7%A8%D7%99.pdf
https://mbakodesh.org.il/wp-content/uploads/2020/09/%D7%90-%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%AA%D7%A9%D7%A8%D7%99-%D7%96-%D7%97.pdf
https://mbakodesh.org.il/wp-content/uploads/2020/09/%D7%90-%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%AA%D7%A9%D7%A8%D7%99-%D7%96-%D7%97.pdf
https://mbakodesh.org.il/lesson/%d7%92%d7%9c%d7%95%d7%99%d7%99%d7%aa-%d7%97%d7%95%d7%9e%d7%a8%d7%99-%d7%a2%d7%96%d7%a8-%d7%9c%d7%97%d7%92%d7%99-%d7%aa%d7%a9%d7%a8%d7%99/
https://mbakodesh.org.il/tag/%d7%a8%d7%90%d7%a9-%d7%94%d7%a9%d7%a0%d7%94-%d7%93/
https://mbakodesh.org.il/tag/%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%9b%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a8-%d7%93/
https://mbakodesh.org.il/tag/%d7%a1%d7%95%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%a9%d7%9e%d7%97%d7%aa-%d7%aa%d7%95%d7%a8%d7%94-%d7%93/
https://mbakodesh.org.il/tag/%d7%a1%d7%95%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%a9%d7%9e%d7%97%d7%aa-%d7%aa%d7%95%d7%a8%d7%94-%d7%93/
https://mbakodesh.org.il/tag/הקהל/
https://mbakodesh.org.il/tag/%d7%9e%d7%a9%d7%99%d7%91-%d7%94%d7%a8%d7%95%d7%97/
https://mbakodesh.org.il/tag/%d7%9e%d7%a9%d7%99%d7%91-%d7%94%d7%a8%d7%95%d7%97/
https://mbakodesh.org.il/tag/%d7%9e%d7%a9%d7%99%d7%91-%d7%94%d7%a8%d7%95%d7%97/
https://mbakodesh.org.il/tag/%d7%97%d7%a0%d7%95%d7%9b%d7%94-%d7%93/
https://mbakodesh.org.il/wp-content/uploads/2019/11/%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%9F-%D7%9B%D7%A1%D7%9C%D7%95.pdf
https://mbakodesh.org.il/wp-content/uploads/2019/11/%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%9F-%D7%9B%D7%A1%D7%9C%D7%95.pdf
https://mbakodesh.org.il/wp-content/uploads/2019/11/%D7%91-%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%9B%D7%A1%D7%9C%D7%95-%D7%96-%D7%97.pdf
https://mbakodesh.org.il/wp-content/uploads/2019/11/%D7%91-%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%9B%D7%A1%D7%9C%D7%95-%D7%96-%D7%97.pdf
https://mbakodesh.org.il/wp-content/uploads/2019/11/%D7%91-%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%9B%D7%A1%D7%9C%D7%95-%D7%96-%D7%97.pdf
https://mbakodesh.org.il/tag/%d7%a0%d7%98%d7%99%d7%9c%d7%aa-%d7%99%d7%93%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a1%d7%a2%d7%95%d7%93%d7%94/
https://mbakodesh.org.il/tag/%d7%a0%d7%98%d7%99%d7%9c%d7%aa-%d7%99%d7%93%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a1%d7%a2%d7%95%d7%93%d7%94/
https://mbakodesh.org.il/tag/%d7%91%d7%a6%d7%99%d7%a2%d7%aa-%d7%94%d7%a4%d7%aa-%d7%95%d7%91%d7%a8%d7%9b%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%a6%d7%99%d7%90/
https://mbakodesh.org.il/tag/%d7%91%d7%a6%d7%99%d7%a2%d7%aa-%d7%94%d7%a4%d7%aa-%d7%95%d7%91%d7%a8%d7%9b%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%a6%d7%99%d7%90/
https://mbakodesh.org.il/tag/%d7%91%d7%a6%d7%99%d7%a2%d7%aa-%d7%94%d7%a4%d7%aa-%d7%95%d7%91%d7%a8%d7%9b%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%a6%d7%99%d7%90/
https://mbakodesh.org.il/lesson/%d7%93%d7%99%d7%9f-%d7%a7%d7%93%d7%99%d7%9e%d7%94-%d7%91%d7%91%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%a6%d7%92%d7%aa-2/
https://mbakodesh.org.il/lesson/%d7%93%d7%99%d7%9f-%d7%a7%d7%93%d7%99%d7%9e%d7%94-%d7%91%d7%91%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%a6%d7%92%d7%aa-2/
https://mbakodesh.org.il/lesson/%d7%93%d7%99%d7%9f-%d7%a7%d7%93%d7%99%d7%9e%d7%94-%d7%91%d7%91%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%a6%d7%92%d7%aa-2/
https://mbakodesh.org.il/tag/%d7%9e%d7%90%d7%9b%d7%9c-%d7%95%d7%9e%d7%a9%d7%a7%d7%94-%d7%91%d7%aa%d7%95%d7%9a-%d7%94%d7%a1%d7%a2%d7%95%d7%93%d7%94/
https://mbakodesh.org.il/tag/%d7%9e%d7%90%d7%9b%d7%9c-%d7%95%d7%9e%d7%a9%d7%a7%d7%94-%d7%91%d7%aa%d7%95%d7%9a-%d7%94%d7%a1%d7%a2%d7%95%d7%93%d7%94/
https://mbakodesh.org.il/tag/%d7%91%d7%a8%d7%9b%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%96%d7%95%d7%9f/
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זימון לברכת 
המזון

1ז-ח39 פרק ז

חלק ב, הלכות סעודה ברכות
וברכות

הקדמה 
-ברכות 

הנהנין

1

ברכות על 
מאכלים מ5 

מיני דגן

3+1#ז-ח40-46פרק ח

כללים בברכה 
ראשונה

2ד-ו, ז-ח47-54פרק ט

טבת-שבט
מס' שעותכיתותעמודיםהמקור- הלכות והליכותהנושא

כללים בברכה 
אחרונה

2ד-ו, ז-ח55-60פרק י

דיני ברכות 
העץ,האדמה 

ושהכל

2ד-ו61-65פרק יא

ברכה על רוטב, 
מיץ ומרק

2ז-ח66-69פרק יב

2ד-ו, ז-ח70-75פרק יגקדימה בברכות
2 ז-ח76-78פרק ידטעות בברכות

דין ברכת 
הריח#

פרק טו

סעיפים א-ג, ז,ח

1ד-ו79-85

דין ברכת 
הריח#

1ז-ח79-85פרק טו

ברכת שהחיינו, 
הטוב והמטיב 

ודין האמת

ד-ו87-93פרק טז

סעיפים 
נבחרים

1

2ד-ו94-101פרק יזברכות הראייה
1ד-ו102-103פרק יחברכת הגומל

סוגיות בהעמקה 
בנושא סעודה 

וברכות

התלמידים מעלים 
שאלות וחוקרים

4ז-ח

https://mbakodesh.org.il/tag/%d7%94%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%94-%d7%9c%d7%91%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a0%d7%94%d7%a0%d7%99%d7%9f/
https://mbakodesh.org.il/tag/%d7%94%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%94-%d7%9c%d7%91%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a0%d7%94%d7%a0%d7%99%d7%9f/
https://mbakodesh.org.il/tag/%d7%94%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%94-%d7%9c%d7%91%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a0%d7%94%d7%a0%d7%99%d7%9f/
https://mbakodesh.org.il/tag/%d7%91%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa/
https://mbakodesh.org.il/tag/%d7%91%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa/
https://mbakodesh.org.il/tag/%d7%91%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%97%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa/
https://mbakodesh.org.il/tag/%d7%91%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%97%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa/
https://mbakodesh.org.il/tag/%d7%93%d7%99%d7%9f-%d7%a7%d7%93%d7%99%d7%9e%d7%94-%d7%91%d7%91%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa/
https://mbakodesh.org.il/tag/%d7%98%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%91%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa/
https://mbakodesh.org.il/tag/%d7%a9%d7%94%d7%97%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%95-%d7%94%d7%92%d7%95%d7%9e%d7%9c-%d7%94%d7%98%d7%95%d7%91-%d7%95%d7%94%d7%9e%d7%98%d7%99%d7%91/
https://mbakodesh.org.il/tag/%d7%a9%d7%94%d7%97%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%95-%d7%94%d7%92%d7%95%d7%9e%d7%9c-%d7%94%d7%98%d7%95%d7%91-%d7%95%d7%94%d7%9e%d7%98%d7%99%d7%91/
https://mbakodesh.org.il/tag/%d7%a9%d7%94%d7%97%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%95-%d7%94%d7%92%d7%95%d7%9e%d7%9c-%d7%94%d7%98%d7%95%d7%91-%d7%95%d7%94%d7%9e%d7%98%d7%99%d7%91/


ב"ה

6

לימודי קודש

להפנים    - ן  - להבי ן  להאמי

לחשוב חב"ד

מחצית ב - בין אדם לחברו והנהגות
שבט - אדר

מקור - הלכות והליכות הנושא
חלק ב

מס' שעותכתהעמודים

חלק ב, הלכות בין אדם בין אדם לחברו
לחברו

ואהבת לרעך 
כמוך

2   ד-ו326-328 פרק א

1  ד-ו329-332 פרק במדות טובות
לשון הרע 

ורכילות
2 ד-ו, ז-ח333-335פרק ג

חלק א, מעגל השנהמעגל השנה

לפירוט הנושאים והמקורות פורים
לכיתות ד-ו

לפירוט 
הנושאים 

והמקורות 
לכיתות ז-ח

לגלויה 
המנגישה 

את 
החומרים

2+2#

לפירוט הנושאים והמקורות פסח
לכיתות ד-ו

לפירוט 
הנושאים 

והמקורות 
לכיתות ז-ח

לגלויה 
המנגישה 

את 
החומרים

6+2#

חלק ב, הנהגותהנהגות
1ד-ו315-316פרק גצער בע"ח 

4ז-חסוגיות בהעמקה

ניסן – סוף שנה
מס' שעותכתהעמודיםמקור - הלכות והליכות חלק בהנושא

בין אדם 
לחברו

חלק ב, בין אדם לחברו

2ד-ו, ז-ח337-341 פרק דאיסור הונאה
איסור גנבה 

וגזלה 
2ד-ו, ז-ח342-345פרק ה 

כיבוד הורים 
ומורים

3ד-ו, ז-ח346-350פרק ו

חלק ב, הנהגותהנהגות
הכל לשם 

שמים 
1ד-ו310-311פרק א

https://mbakodesh.org.il/tag/%d7%95%d7%90%d7%94%d7%91%d7%aa-%d7%9c%d7%a8%d7%a2%d7%9a-%d7%9b%d7%9e%d7%95%d7%9a/
https://mbakodesh.org.il/tag/%d7%95%d7%90%d7%94%d7%91%d7%aa-%d7%9c%d7%a8%d7%a2%d7%9a-%d7%9b%d7%9e%d7%95%d7%9a/
https://mbakodesh.org.il/tag/%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%98%d7%95%d7%91%d7%95%d7%aa/
https://mbakodesh.org.il/tag/%d7%9c%d7%a9%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%a8%d7%a2-%d7%95%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%aa/
https://mbakodesh.org.il/tag/%d7%9c%d7%a9%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%a8%d7%a2-%d7%95%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%aa/
https://mbakodesh.org.il/tag/%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%93/
https://mbakodesh.org.il/wp-content/uploads/2020/01/%D7%90%D7%93%D7%A8-%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%9F.pdf
https://mbakodesh.org.il/wp-content/uploads/2020/01/%D7%90%D7%93%D7%A8-%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%9F.pdf
https://mbakodesh.org.il/wp-content/uploads/2020/01/%D7%98-%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%93%D7%A8-%D7%91-%D7%96-%D7%97.pdf
https://mbakodesh.org.il/wp-content/uploads/2020/01/%D7%98-%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%93%D7%A8-%D7%91-%D7%96-%D7%97.pdf
https://mbakodesh.org.il/wp-content/uploads/2020/01/%D7%98-%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%93%D7%A8-%D7%91-%D7%96-%D7%97.pdf
https://mbakodesh.org.il/wp-content/uploads/2020/01/%D7%98-%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%93%D7%A8-%D7%91-%D7%96-%D7%97.pdf
https://mbakodesh.org.il/lesson/%d7%92%d7%9c%d7%95%d7%99%d7%99%d7%aa-%d7%9e%d7%a2%d7%9c%d7%99%d7%9f-%d7%91%d7%a7%d7%95%d7%93%d7%a9/
https://mbakodesh.org.il/tag/%d7%a4%d7%a1%d7%97-%d7%93/
https://mbakodesh.org.il/wp-content/uploads/2020/01/%D7%90%D7%93%D7%A8-%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%9F.pdf
https://mbakodesh.org.il/wp-content/uploads/2020/01/%D7%90%D7%93%D7%A8-%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%9F.pdf
https://mbakodesh.org.il/wp-content/uploads/2020/01/%D7%98-%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%93%D7%A8-%D7%91-%D7%96-%D7%97.pdf
https://mbakodesh.org.il/wp-content/uploads/2020/01/%D7%98-%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%93%D7%A8-%D7%91-%D7%96-%D7%97.pdf
https://mbakodesh.org.il/wp-content/uploads/2020/01/%D7%98-%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%93%D7%A8-%D7%91-%D7%96-%D7%97.pdf
https://mbakodesh.org.il/wp-content/uploads/2020/01/%D7%98-%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%93%D7%A8-%D7%91-%D7%96-%D7%97.pdf
https://mbakodesh.org.il/lesson/%d7%a4%d7%a1%d7%97_%d7%aa%d7%a9%d7%a4%d7%90/
https://mbakodesh.org.il/tag/%d7%90%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%a8-%d7%94%d7%95%d7%a0%d7%90%d7%94/
https://mbakodesh.org.il/tag/%d7%90%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%a8-%d7%92%d7%a0%d7%99%d7%91%d7%94-%d7%95%d7%92%d7%96%d7%9c%d7%94/
https://mbakodesh.org.il/tag/%d7%90%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%a8-%d7%92%d7%a0%d7%99%d7%91%d7%94-%d7%95%d7%92%d7%96%d7%9c%d7%94/
https://mbakodesh.org.il/tag/%d7%9b%d7%99%d7%91%d7%95%d7%93-%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%9e%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d/
https://mbakodesh.org.il/tag/%d7%9b%d7%99%d7%91%d7%95%d7%93-%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%9e%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d/
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סוגיות 
בהעמקה

1ז-ח

חלק א, מעגל השנהמעגל השנה
שבועות וימי 

הספירה
ימי הספירה – פירוט הנושאים 

והמקורות לכיתות ד-ו

שבועות - פירוט הנושאים 
והמקורות לכיתות ד-ו

ימי 
הספירה 
-פירוט 

הנושאים 
והמקורות 
)בתכנית 

פסח(-
לכיתות 

ז-ח

שבועות- 
פירוט 

הנושאים 
והמקורות 

לכיתות 
ז-ח

לגלויה 
המנגישה את 

החומרים

3

אחרי שבועות ועד סוף השנה- תתבצע, פעילויות חזרה, הערכה חלופית וכן השלמת 
פערים

https://mbakodesh.org.il/tag/%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%93/
https://mbakodesh.org.il/tag/%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%93/
https://mbakodesh.org.il/wp-content/uploads/2020/04/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94-%D7%90%D7%99%D7%99%D7%A8.pdf
https://mbakodesh.org.il/wp-content/uploads/2020/04/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94-%D7%90%D7%99%D7%99%D7%A8.pdf
https://mbakodesh.org.il/wp-content/uploads/2020/01/%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%95%D7%9F-%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%96.pdf
https://mbakodesh.org.il/wp-content/uploads/2020/01/%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%95%D7%9F-%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%96.pdf
https://mbakodesh.org.il/wp-content/uploads/2021/03/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%9F-%D7%96-%D7%97.pdf
https://mbakodesh.org.il/wp-content/uploads/2021/03/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%9F-%D7%96-%D7%97.pdf
https://mbakodesh.org.il/wp-content/uploads/2021/03/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%9F-%D7%96-%D7%97.pdf
https://mbakodesh.org.il/wp-content/uploads/2021/03/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%9F-%D7%96-%D7%97.pdf
https://mbakodesh.org.il/wp-content/uploads/2021/03/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%9F-%D7%96-%D7%97.pdf
https://mbakodesh.org.il/wp-content/uploads/2021/03/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%9F-%D7%96-%D7%97.pdf
https://mbakodesh.org.il/wp-content/uploads/2021/03/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%9F-%D7%96-%D7%97.pdf
https://mbakodesh.org.il/wp-content/uploads/2021/03/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%9F-%D7%96-%D7%97.pdf
https://mbakodesh.org.il/wp-content/uploads/2021/03/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%9F-%D7%96-%D7%97.pdf
https://mbakodesh.org.il/wp-content/uploads/2020/01/%D7%97-%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%96-%D7%97.pdf
https://mbakodesh.org.il/wp-content/uploads/2020/01/%D7%97-%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%96-%D7%97.pdf
https://mbakodesh.org.il/wp-content/uploads/2020/01/%D7%97-%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%96-%D7%97.pdf
https://mbakodesh.org.il/wp-content/uploads/2020/01/%D7%97-%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%96-%D7%97.pdf
https://mbakodesh.org.il/wp-content/uploads/2020/01/%D7%97-%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%96-%D7%97.pdf
https://mbakodesh.org.il/wp-content/uploads/2020/01/%D7%97-%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%96-%D7%97.pdf
https://mbakodesh.org.il/lesson/%d7%a6%d7%91%d7%a2%d7%99-%d7%94%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%95%d7%9e%d7%a8%d7%99-%d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%94-%d7%9c%d7%97%d7%95%d7%93%d7%a9-%d7%90%d7%99%d7%99%d7%a8/

