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YEAR ONE 

Weekly Hour Allocation: 2 
Annual Hour Allocation: 80 

 

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. 

Students learn the term "הלכה" and understand that it 

means “law” that details our responsibilities as Jews. 

 

 from Sinai and from הלכה … 1.3

the 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 עם ישראל and strengthening each other in it. 

Continues 
in Year 2 

1.7 … the need to observe  מצוות

 that is, with maximum   ,בהידור

effort, beauty and concern for 

detail, and not only   to be  יוצא

 that is, to fulfill the ,ידי חובה

requirements minimally.    

We try to do everything neatly and beautifully, in our 

homes, our belongings, our clothing, our work in 

school, etc. 

 

1.11 …the underlying value of  בין אדם

 לחברו

HaShem made us all and we are all one family. 

Family members take care of each other. 

 

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

ברכות השחר   ראש חודש

  ותפילה

 שהחיינו   טוב ריח

 בפרות

  :הלל

יברך, 

 אשר יצר 

  לעסוק בדברי
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  מיני

  בשמים

 

הללו, 

הודו, 

 \אודך

הושענא 

והצליחא 

 נא

 תורה

  ברכות

 התורה

  שלא עשני

אישה )בנים(, 

שעשני כרצונו 

 )בנות(

3.2 …laws and customs relating to 

public prayer and the 

synagogue… 

 סידור/מחזור 

 חומש 

  קופת צדקה– Pushke  

 קדושת בית הכנסת 

 בעל תפילה 

 בעל קורא 

 ארון הקודש 

 ספר תורה 

 בימה באמצע 

 שולחן 

 מחיצה 

 

3.3 … laws and customs relating to 
 כשרות

 Organizing a kosher kitchen 

 סימני טהרה בבעלי חיים 

 סימני טהרה בדגים 

 

3.4 
… the structure and 

functioning of the Jewish 

Calendar 

 Names of the months by heart in order 

 Which holy days in which months   

3.5 … laws and customs relating to 
 שבת

 HaShem made the world and rested on Shabbat  

3.6.1 … laws and customs relating to 

 פסח  - חגים וימים נוראים

 ניקיון והכשר סדר פסח
  הא לחמא 

  היינועבדים 

 אחד מי יודע 

 חד גדיא 

 Searching for חמץ, 

burning of חמץ 

3.6.2 … laws and customs relating to 
לימוד תורה –תיקון ליל   ספירת העומר 
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ספירת העומר   - חגים וימים נוראים

 ושבועות

  ידיעה בעל פה ועל הסדר

את השמות של חמשה 

פרשיות  54-חומשי תורה ו

 השבוע

 מתן תורה 

  ידיעה בעל פה ועל הסדר

השמות של אבות 

 שבטים 12-ואימהות ו

  ידיעה על פה ועל הסדר

ספרי  24את שמות של 

 התנ"ך

 עשרת הדברות 

 Counting every day  

 ברכת ספירת העומר 

3.6.3 … laws and customs relating to 

סוכות, שמיני עצרת  – חגים וימים נוראים

 ושמחת תורה

דינים ומנהגים 

 אחרים
 

 ארבעת המינים

 

 

 הסוכה

 

  לסיים את

התורה 

ולהתחיל 

 מחדש

  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 
 ראש השנה – חגים וימים נוראים

  דינים ומנהגים אחרים

 שופר

 

  מאחלים שנה טובה

 ומתוקה

  תפוח ודבש, יהי רצון

 )בעל פה(

 תוקעים בשופר 

 השופר בא מן האיל 

3.6.5 … laws and customs relating to 

 יום הכיפורים – חגים וימים נוראים

 We apologize to each other and ask for 

forgiveness 

 We ask HaShem for forgiveness 

 5 עינויים 

  יונהספר  – extensive 
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 תעניות 3.7.1
Extensive – בית המקדש – its importance and 

appearance 

 קמצא ובר קמצא 

 

3.7.2 … laws and customs relating to 

other ט"ו בשבט – מועדי ישראל 

New Year/Birthday for Trees  

3.7.3 … laws and customs relating to 

other חנוכה – מועדי ישראל 

 הדלקת נרות, נרות ושמש 

 שירי חנוכה 

 סיפור פך השמן 

 מאכלי שמן 

 

3.7.4 … laws and customs relating to 

other פורים – מועדי ישראל 

 שירי פורים 

 תחפושות 

 קריאת מגילה, משלוח מנות, מתנות לאביונים 

 

3.7.5 … laws and customs relating 

to other העצמאות יום  – מועדי ישראל

 ויום ירושלים

 

 יום ירושלים

 

  יום העצמאות

 ירושלים has a 

birthday 

 Israel has a birthday 

3.8 … laws and customs relating 

to ישראל וירושלים ארץ  

 ארץ ישראל as a special place for Jews 

 Pictures of  ארץ ישראל and ירושלים 
 

3.9 … laws and customs relating 

to the Jewish family life cycle 

 כיבוד אב ואם 

 כבוד זקנים 

 Standing for teachers and Rabbis 

 

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  

3.11 … laws relating to ציצית and 

 (for boys) תפילין and טלית

 ברכת ציצית כל בוקר 
 

3.12 … laws relating to בל תשחית and 
 צער בעלי חיים

We keep our surroundings tidy and care for our 

things.  

3.14 … laws relating to  לשון הרע

 ורכילות

 Speaking nicely of others  

 Giving compliments 

 Expressing gratitude 

 Basic איסור of לשון הרע 

 

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 

 

3.17 
… the common terminology of 

the הלכה 

  מותר –אסור  
 

 


