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RECEPTION 

Weekly Hour Allocation:   Variant 

Annual Hour Allocation:   Variant 

 

Goal # Goal Description Goal Content for Year Level Time 

Affective Goals – The student will believe in/that, value, feel that… 

 was initially revealed at הלכה … 1.1

Mount Sinai by HaShem to Moshe. 

HaShem gave the Torah to Moshe and עם ישראל at Mount 

Sinai, and the Torah includes many instructions to us about 

how to lead our lives. 

- 

 from Sinai and from the הלכה … 1.3

Rabbis is obligatory on every Jew as 

his/her expression of commitment 

to HaShem and the Jewish People. 

a. Just as we each have a family we belong to, we all 

together have a people, a nation we belong to, known as  עם

 .ישראל

b. Being a member of עם ישראל means sharing the lifestyle of 

 .and strengthening each other in it עם ישראל

 

1.7 … the need to observe מצוות בהידור,   

that is, with maximum effort, beauty 

and concern for detail, and not only to 

be יוצא ידי חובה, that is, to fulfill the 

requirements minimally.    

For each מועד and for שבת, we make beautiful things. - 

1.11 …the underlying value of ואהבת לרעך כמוך בין אדם לחברו  

Cognitive – Skills -  The student will be able to… 

2.1 … perform halachic observances  As detailed in Cognitive Knowledge Goals 3.1 to 3.13, in 

each goal according to the levels defined for each year of 

study. 

- 

Cognitive Goals – Knowledge -  The student will know, be familiar with, be aware of…  

3.1 … laws and customs relating to daily 

Jewish life and private prayer, such 

as morning prayers, blessings before 

and after food, mealtime הלכה 

ברכות ראייה 

 ושמיעה ושונות

 

ברכות נהנין 

ברכה אחרונה, 

ברכת המזון, 

 וסעודה

 

 ראש חודש

 

 

  

ברכות השחר 

 ותפילה

- 

  המוציא   מודה אני 
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 הגפן 

 מזונות 

 עץ 

 אדמה 

  שהכל נטילת

 ידיים ללחם

 הזן את הכל 

 עושה שלום 

  ראשית

 חכמה

  תורה צוה

 לנו

  נטילת

 ידיים

  ברכת

ציצית 

 )בנים(

  שמע

ישראל, 

 ואהבת

3.3 … laws and customs relating to 
 כשרות

 Division into meat and milk 

 We don’t mix them 

 

3.5 … laws and customs relating to שבת Shabbat as a special day of rest - 

3.6.1 … laws and customs relating to  חגים

 פסח  - וימים נוראים

  סדר פסח והגדה

 ניקיון והכשר

- 

 סימני הסדר 

 קערת הסדר 

 מה נשתנה 

 עשר מכות 

 דיינו 

 סיפורים על יציאת מצרים 

 Searching for חמץ, burning 

of חמץ 

3.6.2 … laws and customs relating to  חגים

 ספירת העומר ושבועות  - וימים נוראים

  לימוד תורה –תיקון ליל 

 ספירת העומר

Continues 

in Year 1 

  ידיעה בעל פה ועל הסדר את

השמות של חמשה חומשי תורה 

 פרשיות השבוע 54-ו

 מתן תורה 

 ידיעה של האבות והאימהות 

 השבטים 12בעל פה ועל הסדר, 

 עשרת הדברות 

  ידיעה בעל פה ועל הסדר את

 Counting every day  

 ברכת ספירת העומר 
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 ספרי התנ"ך 24השמות של 

3.6.3 … laws and customs relating to  חגים

סוכות, שמיני עצרת ושמחת  – וימים נוראים
 תורה

  דינים ומנהגים אחרים

 ארבעת המינים

 

 

 הסוכה

Continues 

in Year 1 

  שמחים בשמחת

 תורה

 ספרי תורה 

 שירים וריקודים 

 דגלים 

 ברכת נטילת לולב 

 נוטלים ומנענעים 

 בונים סוכה 

 יושבים בסוכה 

 אוכלים בסוכה 

  ישנים בסוכה )אם

 אפשר(

 דפנות וסכך 

3.6.4 … laws and customs relating to  חגים
 ראש השנה – וימים נוראים

  אחריםדינים ומנהגים 

 שופר

Continues 

in Year 1 

 מאחלים שנה טובה ומתוקה 

 )תפוח ודבש, יהי רצון )בעל פה 

 תוקעים בשופר 

 השופר בא מן האיל 

3.6.5 … laws and customs relating to  חגים

 יום הכיפורים – וימים נוראים

 We apologize to each other and ask for forgiveness 

 We ask HaShem for forgiveness 

Continues 

in Year 1 

3.7.2 … laws and customs relating to other 

 ט"ו בשבט – מועדי ישראל

New Year/Birthday for Trees Continues 

in Year 1 

3.7.3 … laws and customs relating to other 

 חנוכה – מועדי ישראל

 הדלקת נרות, נרות ושמש 

 שירי חנוכה 

  פך השמןסיפור 

 מאכלי שמן 

Continues 

in Year 1 

3.7.4 … laws and customs relating to other 

 פורים – מועדי ישראל

 שירי פורים 

 תחפושות 

 קריאת מגילה, משלוח מנות, מתנות לאביונים, משתה 

Continues 

in Year 1 

3.7.5 … laws and customs relating to other 

העצמאות ויום ירושליםיום  – מועדי ישראל  

 

 יום ירושלים

 

 Continues יום העצמאות

in Year 1  ירושלים has a birthday  Israel has a birthday 

3.10 … laws and customs relating to מזוזה 
There is a מזוזה on every room (almost) and we kiss it when 

coming into the room Continues 

in Year 1 
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3.12 … laws relating to בל תשחית and  צער
 בעלי חיים

We keep our surroundings tidy and care for our things. 
Continues 

in Year 1 

3.14 … laws relating to לשון הרע ורכילות 
 Speaking nicely of others  

 Giving compliments 

 Expressing gratitude 

 Basic איסור of לשון הרע 

Continues 

in Year 1 

and 2 

3.15 … laws relating to  צדקה and  גמילות
 חסד

 HaShem made us all and we are a family 

 Family members take care of each other 

 Doing kindness as much as possible 

 

 

 


