
 
 

 

 אדם בונה למידה
 הפדגוגית המזכירות
 מורשת 'א אגף

 ישראל מדינת
 החינוך משרד

 

 תשפ"אמיקוד  – חטיבת בינייםתושב"ע ב
 בהתאם לתכנית הלימודים בתושב"ע רשימת הנושאים למיקוד למידה  לפניכם

תכנית הלימודים בגמרא, משנה הלכה בחטיבת הביניים היא תלת שנתית.  הפיקוח  על הוראת תושבע"פ  הערה:

 ממיץ שכל השנתונים בחטיבת הביניים  ילמדו באותה שנה את אותה תכנית לימודים ע"פ סבב תלת שנתי

 

 כיתה

 

רשימת הנושאים 
  הנלמדים בשכבת הגיל

המלצות חומרי  המלצות מיקוד תוכן 
עזר למורים 

להוראה 
 היברידית 

 

המלצות לדרכי 
 הערכה חלופיות

תהליכי 
פיתוח 

מקצועי 
 מלווים

 הלכה - כיתה ז

כיתה ז 
 הלכה

]על פי הספר פניני  בנים

 הלכה תפילה[

 הלכות כיפה 

 הלכות ציצית 

 הלכות תפילין 

 יסודות הלכות תפילה 

 המנין  

 נטילת ידים שחרית 

 ברכות השחר 

 ברכת התורה  

 זמן קריאת שמע ושחרית 

 פסוקי דזמרא 

קריאת שמע ויציאת 

 מצרים 

 ברכות קריאת שמע 

 תפילת עמידה 

תפילת מנחה ותפילת 

 ערבית

 

]על פי הספר פניני  בנות

 הלכה תפילת נשים[

 יסודות הל' תפילה 

]על פי הספר פניני  בנים

 הלכה תפילה[

 הלכות כיפה 

 הלכות ציצית 

 הלכות תפילין 

 יסודות הלכות תפילה 

 המנין  

 נטילת ידים שחרית 

 ברכות השחר 

 ברכת התורה  

 זמן קריאת שמע ושחרית 

 פסוקי דזמרא 

 קריאת שמע ויציאת מצרים 

 ברכות קריאת שמע 

 תפילת עמידה 

 תפילת מנחה ותפילת ערבית

 

]על פי הספר פניני  בנות

 הלכה תפילת נשים[

 יסודות הל' תפילה 

 לנשיםמצוות תפילה 

 טעמי מצוות נשים 

תיק תוכניות 
 לימודים כיתה ז

 

 

קישור למסמך 
 כולל

דרכי הערכה  
הלכה,  –חלופית 

 משנה, גמרא

 

https://edu.gov.il/special/Curriculum/Junior-High/seventh-grade/toshba-hemed/Pages/Teaching-materials.aspx
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 מצוות תפילה לנשים

 טעמי מצוות נשים 

 נטילת ידים שחרית 

 ברכות השחר 

 התורה ברכות 

 שחרית והדינים שלפניה 

 תפילת עמידה 

 קרבנות ופסוקי דזמרא

 קריאת שמע וברכותיה 

התפילות שאחר תפילת 

 שחרית 

 הלכות תפילה וקידוש 

 חגים ומועדים

 נוסח ומנהגי עדות  

 משותף

לפני החגים חזרה קצרה 

על הלכות החג באופן 

כללי, והדגש סביב 

התפילות הייחודיות בכל 

 חג:

ראש השנה, יום כיפור 

תפילה מעבירין  -וסוכות

את רוע הגזרה, סליחות, 

לדוד ה' אורי, תקיעת 

שופר כתפילה, כל נדרי, 

סדר העבודה, תפילת 

נעילה, הלל בסוכות, 

תפילות החג וחול המועד, 

 אושפיזין, תפילת גשם. 

הלל  -חנוכה ופורים 

בחנוכה, תפילת על 

הניסים, ברכות הנרות 

את מגילה והמגילה, קרי

 כהלל

הלל בליל הסדר,  -פסח

 ההגדה, תפילת טל 

 

היבטים רעיוניים על 

 נטילת ידים שחרית 

 ברכות השחר 

 ברכות התורה 

 שחרית והדינים שלפניה 

 תפילת עמידה 

 קרבנות ופסוקי דזמרא

 קריאת שמע וברכותיה 

התפילות שאחר תפילת 

 שחרית 

 הלכות תפילה וקידוש 

 חגים ומועדים

 נוסח ומנהגי עדות  
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 -התפילה וביאורי תפילה

במסגרת הלמידה יש 

לעסוק בביאורי תפילה,  

ובמשמעות הרעיונית של 

 התפילה והתפילות.  

 

כיתה 
-ז 

 משנה

 אבותמסכת 
 יח-פרק א משניות א

 מסכת בבא מציעא 
 יא-פרק ב משניות א
  ח-ג, ו-פרק ו משניות א

 פרק ז משנה א
 יג-פרק ט משניות יא

 שבת מסכת 
 ד-פרק א משניות א
 ד-פרק ז משניות א

 ג-פרק טו משניות א
 ג-פרק טז משניות א

 מסכת בבא מציעא 
 יא-פרק ב משניות א
  ח-ג, ו-פרק ו משניות א

 פרק ז משנה א
 יג-פרק ט משניות יא

 שבת מסכת 
 ד-פרק א משניות א

 ג-פרק טו משניות א
 ג-פרק טז משניות א

חומרי עזר  -אתר
 מצגותו

 
מכון  קישור

מסע   -סולמות
 אל המשנה 

 
סרטונים רצים 

מסכת  למשנה
 בבא מציעא

 
תיק תוכניות 

 לימודים כיתה ז
 

  

כיתה ז 
 גמרא

מסכת בבא קמא, פרק 

 המניח את הכד

כח  –ע"א ]מהמשנה[   כז

 ע"א ]עד המשנה[. 

ל  –כח ע"א ]מהמשנה[ 

ע"א ]עד המשנה: "השופך 

 מים"[

מהמשנה "השוף ] אל ע"

ל ע"ב }עד  - [מים"

המילים: "משום 

 דמשרקי"[.

ע"א ]מהמשנה: "שנים   לב

]עד   לג ע"א -שהיו"[ 

  .המשנה הראשונה[

 

מסכת בבא קמא, פרק 

 המניח את הכד

כח ע"א  –ע"א ]מהמשנה[   כז

 ]עד המשנה[. 

מהמשנה "השוף ] אל ע"

ל ע"ב }עד המילים:  - [מים"

 "משום דמשרקי"[.

ע"א ]מהמשנה: "שנים   לב
]עד המשנה   לג ע"א -שהיו"[ 

 [. הראשונה

 סרטונים –אתר 
 מצגות ומאמרים

תיק תוכניות 
 לימודים כיתה ז

  

  

  

https://edu.gov.il/mazhap/Talmud-toshba-mmd/junior-high-school/studymaterials/Pages/halchahelp.aspx
https://edu.gov.il/mazhap/Talmud-toshba-mmd/junior-high-school/studymaterials/Pages/halchahelp.aspx
https://mishnarun.org/category/%d7%9c%d7%9c%d7%90-%d7%a7%d7%98%d7%92%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%94/%d7%91%d7%91%d7%90-%d7%9e%d7%a6%d7%99%d7%a2%d7%90/
https://mishnarun.org/category/%d7%9c%d7%9c%d7%90-%d7%a7%d7%98%d7%92%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%94/%d7%91%d7%91%d7%90-%d7%9e%d7%a6%d7%99%d7%a2%d7%90/
https://mishnarun.org/category/%d7%9c%d7%9c%d7%90-%d7%a7%d7%98%d7%92%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%94/%d7%91%d7%91%d7%90-%d7%9e%d7%a6%d7%99%d7%a2%d7%90/
https://edu.gov.il/special/Curriculum/Junior-High/seventh-grade/toshba-hemed/Pages/Teaching-materials.aspx
https://edu.gov.il/special/Curriculum/Junior-High/seventh-grade/toshba-hemed/Pages/Teaching-materials.aspx
https://edu.gov.il/mazhap/Talmud-toshba-mmd/mafmar/helpgmara/Pages/helpclass7-12.aspx
https://edu.gov.il/mazhap/Talmud-toshba-mmd/mafmar/helpgmara/Pages/helpclass7-12.aspx
https://edu.gov.il/special/Curriculum/Junior-High/seventh-grade/toshba-hemed/Pages/Teaching-materials.aspx
https://edu.gov.il/special/Curriculum/Junior-High/seventh-grade/toshba-hemed/Pages/Teaching-materials.aspx
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 כיתה ח' 

כיתה 
-ח 
 הלכה

פי הספר פניני הלכה  על

 שבת

השבת  -הלכות שבת

 וקדושתה 

 הכנות לשבת

 זמני השבת

 נרותהדלקת 

 קידוש

 סעודות שבת

 הבדלה

 כללי המלאכות

 צביון השבת

 דיני קטן 

 

לפני החגים אזכור קצר 

של הלכות החגים עם 

 הדגשים בהלכות שבת:

ר"ה וסוכות ופורים: שופר 

לולב מגילה בשבת, תשליך 

 בשבת, פורים בשבת

יו"כ )וצומות אחרים( 

 בשבת

חנוכה: הדלקת נרות לפני 

 ואחרי שבת

שת ט"ו בשבט: הפר

 תרו"מ וחלה בשבת

פסח: ערב פסח שחל 

, ליל הסדר להיות בשבת

 -בשבת; ממחרת השבת

 קצירת העומר דוחה שבת

יום העצמאות: הקדמה או 

דחית יום העצמאות ויום 

השואה ]ל"ג בעומר[ על 

מנת למנוע חילול שבת; 

שמירת שבת בפרהסיא 

 הציבורית של המדינה

 שבועות: מתן תורה בשבת

פי הספר פניני הלכה  על

 שבת

השבת  -הלכות שבת

 וקדושתה 

 הכנות לשבת

 זמני השבת

 הדלקת נרות

 קידוש

 סעודות שבת

 הבדלה

 כללי המלאכות

 צביון השבת

 

לפני החגים אזכור קצר של 

הלכות החגים עם הדגשים 

 בהלכות שבת:

ר"ה וסוכות ופורים: שופר 

לולב מגילה בשבת, תשליך 

 בשבת, פורים בשבת

פסח: ערב פסח שחל להיות 

 , בשבת

יום העצמאות: הקדמה או 

דחית יום העצמאות ויום 

השואה ]ל"ג בעומר[ על מנת 

למנוע חילול שבת; שמירת 

שבת בפרהסיא הציבורית של 

 המדינה

עירוב תבשילין כשיו"ט צמוד 

 לשבת

 
 

 מצגות -אתר
 

תיק תוכניות 
 לימודים כיתה ח

 

קישור למסמך 
 כולל

דרכי הערכה 
הלכה,  –חלופית 

 משנה, גמרא

 

https://edu.gov.il/mazhap/Talmud-toshba-mmd/mafmar/helphalcha/Pages/helpclass.aspx
https://edu.gov.il/special/Curriculum/Junior-High/eighth-grade/toshba-hemed/Pages/Teaching-materials.aspx
https://edu.gov.il/special/Curriculum/Junior-High/eighth-grade/toshba-hemed/Pages/Teaching-materials.aspx
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שיו"ט עירוב תבשילין כ

 צמוד לשבת

 
 

כיתה 
ח 

 משנה

 
טז, -ט, יג-ב אמסכת אבות 

 י-ג א
 מסכת שבת 

 ד-פרק יז משניות א
 ג-פרק יט משניות א
 ד-פרק כב משניות א
 ג-פרק כג משניות א

 משניות( 8)מסכת ביצה 
 ב-פרק א משניות א
 ח-פרק ב משניות א

 מסכת מכות
 ח-פרק ב משניות א

 מסכת ביכורים
 ד-פרק א משניות א

 

 מסכת שבת 
 ד-פרק יז משניות א
 ג-פרק יט משניות א
 ד-פרק כב משניות א
 ג-פרק כג משניות א

 משניות( 8)מסכת ביצה 
 ח-פרק ב משניות א

 מסכת מכות
 ח-פרק ב משניות א

 

מרי וח – אתר
 עזר

 
מכון  קישור

מסע   -סולמות
 אל המשנה 

 
תיק תוכניות 

 לימודים כיתה ח
 
 

  

כיתה 
ח 

 גמרא

, סוגיית ןמסכת קידושי

 כיבוד אב ואם וייחוד

כט ע"א: "משנה. כל 

ע"ב:   לד  -מצוות הבן" 

"אף כאן נשים חייבות 

 "צריכא

 

מ ע"ב: "משנה. כל 

מא ע"א )עד סוף   -שישנו"

 הפרק(

פ ע"ב: "משנה. לא יתייחד 

פב ע"ב )עד סוף  -אדם"

 המסכת(

 

, סוגיית ןמסכת קידושי
 כיבוד אב ואם וייחוד

ע"א: "משנה. כל מצוות  כט
ע"ב: "אף כאן   לד  -הבן" 

 "נשים חייבות צריכא
 

מ ע"ב: "משנה. כל 
מא ע"א )עד סוף   -שישנו"
 הפרק(

 

סרטונים  –אתר 
 מצגות ומאמרים

תיק תוכניות 
 לימודים כיתה ח

 

  

  

https://edu.gov.il/mazhap/Talmud-toshba-mmd/mafmar/helpmishna/Pages/helpclass7-12.aspx
https://edu.gov.il/mazhap/Talmud-toshba-mmd/mafmar/helpmishna/Pages/helpclass7-12.aspx
https://edu.gov.il/special/Curriculum/Junior-High/eighth-grade/toshba-hemed/Pages/Teaching-materials.aspx
https://edu.gov.il/special/Curriculum/Junior-High/eighth-grade/toshba-hemed/Pages/Teaching-materials.aspx
https://edu.gov.il/mazhap/Talmud-toshba-mmd/mafmar/helpgmara/Pages/helpclass7-12.aspx
https://edu.gov.il/mazhap/Talmud-toshba-mmd/mafmar/helpgmara/Pages/helpclass7-12.aspx
https://edu.gov.il/special/Curriculum/Junior-High/eighth-grade/toshba-hemed/Pages/Teaching-materials.aspx
https://edu.gov.il/special/Curriculum/Junior-High/eighth-grade/toshba-hemed/Pages/Teaching-materials.aspx
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 כיתה ט

כיתה 
ט 

 הלכה

על פי הספר פניני הלכה 

 בין אדם לחברו וברכות

 נטילת ידיים לסעודה

 המוציא

 חמשת מיני דגן

 ברכת הפירות, שהכל

 בל תשחית

בין אדם לחברו, ואהבת 

לרעך, לא תקום, דן לכף 

זכות, לשון הרע, איסור 

 מחלוקת, להלשין

 הלכות אמירת אמת 

 הלכות גניבת דעת

 גניבה

 מצוות הלוואה

 הלכות צדקה 

 הכנסת אורחים 

 

לפני החגים אזכור קצר 

של הלכות החגים 

והדגשים בהלכות ברכות 

 לחברו:ובין אדם 

ראש השנה: ברכות על 

רימון וכד', ברכת שהחיינו, 

 ברכות השופר 

יו"כ: ברכת שהחיינו. 

ברכות ראשונות ואחרונות 

 למי שמותר לו לאכול

על עבירות  -תשובה           

שבין אדם לחברו, צדקה, 

 חסד

סוכות: ברכת הסוכה 

 וברכות ארבעה מינים

הכנסת  -אושפיזין

אורחים, כל ישראל בסוכה 

 -אחת, ארבעה מינים

על פי הספר פניני הלכה בין 

 אדם לחברו וברכות

 נטילת ידיים לסעודה

 המוציא

 חמשת מיני דגן

 ברכת הפירות, שהכל

 בל תשחית

בין אדם לחברו, ואהבת 

לרעך, לא תקום, דן לכף 

זכות, לשון הרע, איסור 

 להלשיןמחלוקת, 

 הלכות אמירת אמת 

 הלכות גניבת דעת

 גניבה

 מצוות הלוואה

 הלכות צדקה 

 הכנסת אורחים 

 

לפני החגים אזכור קצר של 

הלכות החגים והדגשים 

בהלכות ברכות ובין אדם 

 לחברו:

ט"ו בשבט: ברכה על שבעת 

המינים, סדרי קדימויות, על 

 הפרשת תרו"מ; בל תשחית

אחדות העם יום העצמאות: 

כל גווניו; מנצחים על 

במלחמה כשיש אחדות, ואין 

לשון הרע; בנית חברה ישרה 

 ללא שחיתות ורוע

ברכה על ראית  -יום ירושלים

מקום המקדש וירושלים; 

 שעושה כל ישראל חברים

ספירת העומר ושבועות: 

תלמידי ר"ע שלא נהגו כבוד 

זה בזה; מתן תורה כאיש 

 אחד בלב אחד. 

תיק תוכניות 
 לימודים כיתה ט

קישור למסמך 
 כולל

דרכי הערכה 
הלכה,  –חלופית 

 משנה, גמרא

 

https://edu.gov.il/special/Curriculum/Junior-High/ninth-grade/toshba-hemed/Pages/Teaching-materials.aspx
https://edu.gov.il/special/Curriculum/Junior-High/ninth-grade/toshba-hemed/Pages/Teaching-materials.aspx
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ארבעה גוונים בעם ישראל, 

 עליה לרגל, הקהל

חנוכה ופורים: ברכות על 

 הנרות והמגילה

פורים: איש לרעהו 

 ומתנות לאביונים

ט"ו בשבט: ברכה על 

שבעת המינים, סדרי 

קדימויות, על הפרשת 

 תרו"מ; בל תשחית

פסח: קמחא דפסחא, 

רכות על בדיקת חמץ, ב

מצה, מרור, קרבן פסח, כל 

 דכפין ייתי 

יום העצמאות: ברכה על 

 ההלל

אחדות העם על כל גווניו; 

מנצחים במלחמה כשיש 

אחדות, ואין לשון הרע; 

בנית חברה ישרה ללא 

 שחיתות ורוע

ברכה על  -יום ירושלים

ראית מקום המקדש 

וירושלים; שעושה כל 

 ישראל חברים

ושבועות:  ספירת העומר

תלמידי ר"ע שלא נהגו 

כבוד זה בזה; מתן תורה 

 כאיש אחד בלב אחד. 

 

 

כיתה 
ט 

 משנה

 מסכת בבא בתרא 
 יד - -פרק ב משניות א
 מסכת קידושין 

 ב-א פרק ב משניות
 יד-ב, יב-פרק ד משניות א

 מסכת סוטה 
 ח-פרק ז משניות א
 ז-פרק ח משניות א

מסכת אבות פרק ד 
  כב-ד, ז-משניות א

 מסכת מידות 

 מסכת בבא בתרא 
 יד - -פרק ב משניות א
 מסכת קידושין 

 ב-פרק ב משניות א
 יד-ב, יב-פרק ד משניות א

 מסכת סוטה 
 ח-פרק ז משניות א
 ז-פרק ח משניות א

 
 

 

מרי וח –אתר 
 עזר

תיק תוכניות 
 לימודים כיתה ט

  

https://edu.gov.il/mazhap/Talmud-toshba-mmd/mafmar/helpmishna/Pages/helpclass7-12.aspx
https://edu.gov.il/mazhap/Talmud-toshba-mmd/mafmar/helpmishna/Pages/helpclass7-12.aspx
https://edu.gov.il/special/Curriculum/Junior-High/ninth-grade/toshba-hemed/Pages/Teaching-materials.aspx
https://edu.gov.il/special/Curriculum/Junior-High/ninth-grade/toshba-hemed/Pages/Teaching-materials.aspx
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 ד-פרק ה משניות א
כיתה 

ט 
 גמרא

מסכת בבא מציעא, פרק 

 השוכר את האומנין

עה ע"ב )מהמשנה : 

  -"השוכר את האומנין"(

 פ ע"א )עד המשנה( 

ע"א )מהמשנה: השוכר  פ

פ"ב ע"א )עד  -את החמור"(

 המשנה: "המעביר חבית"(

פב ע"א )מהמשנה 

פג ע"א -"המעביר חבית"( 

 )סוף הפרק(

 

 

מסכת בבא מציעא, פרק 

 השוכר את האומנין

עה ע"ב )מהמשנה : "השוכר 

  -את האומנין"(

 פ ע"א )עד המשנה( 

ע"א )מהמשנה "המעביר  פב

 פג ע"א )סוף הפרק(-חבית"( 

 

סרטונים  –אתר 
 מצגות ומאמרים

תיק תוכניות 
 לימודים כיתה ט

 

  

      

      

      

      

      

 

https://edu.gov.il/mazhap/Talmud-toshba-mmd/mafmar/helpgmara/Pages/helpclass7-12.aspx
https://edu.gov.il/mazhap/Talmud-toshba-mmd/mafmar/helpgmara/Pages/helpclass7-12.aspx
https://edu.gov.il/special/Curriculum/Junior-High/ninth-grade/toshba-hemed/Pages/Teaching-materials.aspx
https://edu.gov.il/special/Curriculum/Junior-High/ninth-grade/toshba-hemed/Pages/Teaching-materials.aspx

