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YEAR TWO 
Weekly Hour Allocation:  3 

Annual Hour Allocation: 120 
 

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 selected passages of  כ –שמות יט  to 

become aware first hand of the how HaShem gave 

Torah to Moshe and עם ישראל at Mount Sinai. 

 

1.3 
 from Sinai and from the הלכה …

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. 

 

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.    

Students see and learn how we perform הידור with a  ספר

 etc, but the actual ,חומש with a ,סידור with a ,תורה

concept of הידור is not presented per se. 

 

1.9 …the distinction between physical 

and spiritual life… 

Stories of צדיקים and תלמידי חכמים  

1.11 … the underlying value of  בין אדם

 לחברו

When people need help:  illness, sadness, smachot, 

poverty 

 

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. 
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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

ברכה אחרונה, 

 ברכת המזון, וסעודה
 ברכות השחר ותפילה 

 

  עושה מעשה

 בראשית

 כוחו וגבורתו 

  הברית זוכר

 )קשת(

  דבר תורה

 בסעודה

 

 ברכה משולשת 

 אלו דברים 

 להי, נשמה-א 

  ברכות השחר– 

הנותן לשכוי עד 

 הנותן ליעף כוח

  גומל חסדים

 טובים

 ברוך שאמר 

 ישתבח 

 והיה עם שמע 

 עשו להם ציצית 

3.2 
… laws and customs relating to 

public prayer and the synagogue, 

including נוסח התפילה for weekdays, 

 .חגים וימים נוראים ,שבת

 

  סידור/מחזור 

 חומש 

  קופת צדקה– “Pushke” 

 בעל תפילה 

 בעל קורא 

 קדושת ביה"כ 

 ארון קודש 

 נר תמיד 

 ספר תורה 

 בימה באמצע 

 שולחן מחיצה 

 

3.3 … laws and customs relating to 
 כשרות

Utensils 

 Meat, milk and 

pareve 

 We don’t mix 

them! 

 בשר, חלב ו"פרווע"

 Pareve 

 We don’t mix 

them! 

  סימני טהרה

 בעופות

 Trip to 

Zoo 

 

3.4 
… the structure and functioning of 

the Jewish Calendar 

 The four seasons, which months in which seasons 

 Which holy days from Torah and which דרבנן 

 Which holy days on what dates on which months 

 

3.5 … laws and customs relating to שבת 
 נרות שבת וברכתם 

 קידוש ליל שבת 

 לחם משֶנה 

 קידושא רבא 

 )זמירות שבת )נבחרות 

 שלוש סעודות 

 הבדלה 

 

3.6.1 … laws and customs relating to 
 ניקיון והכשר סדר פסח מנהגים
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מעות   פסח  - חגים וימים נוראים

 חטים

 כרפס 

  והיא

 שעמדה

 אדיר הוא 

 

3.6.2 … laws and 

customs relating 

to  חגים וימים

ספירת   - נוראים

העומר, ל"ג בעומר 

 ושבועות

 דינים ומנהגים

לימוד תורה –תיקון ליל   ספירת העומר 
 

דוד המלך נולד ונפטר 
 בשבועות

  ידיעה על פה ועל הסדר את

השמות של חמשה חומשי 

 פרשיות השבוע 54-תורה ו

 מתן תורה 

  ידיעה בעל פה ועל הסדר

את השמות של אבות 

 שבטים 12-ואמהות ו

   ידיעה בעל פה ועל הסדר

ספרי  24את השמות של 

 התנ"ך

  מדורות –ל"ג בעומר 

 סיפור חיים של רבי עקיבא 

 Music, haircuts, 

weddings 

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 
נוראיםחגים וימים   ראש השנה – 

 קולות השופר, שמותיהם וקולותיהם Continues 
in Year 3 

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 

 6 עינויים 

 extensive and – יונה

intensive over Years 

1-3 

 

 תעניות … 3.7.1
  חשיבותו וצורתו  –בית המקדש– Extensive and 

intensive over Years 1-3 

 קמצא ובר קמצא 

 Dates of the fasts – 10 Tevet, 17 Tammuz, 9 
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Menachem Av and 3 Tishre 

3.7.2 … laws and customs relating to 

other ט"ו בשבט – מועדי ישראל 

 נוטעים עצים בארץ 

 שבעת המינים 

 

3.7.3 … laws and customs relating to 

other חנוכה – מועדי ישראל 

 סידור החנוכיה 

  מתתיהו, אנטיוכוס, חמשה בני מתתיהו –סיפורי המכבים  

3.7.4 … laws and customs relating to 

other פורים – מועדי ישראל 

 Characters and storyline, extensive:  emphasis on 

key point:  Haman HaRasha tried to destroy us, 

HaShem protected us 

 

3.7.5 … laws and customs relating to 

other יום העצמאות ויום  – מועדי ישראל

 ירושלים

 

 יום ירושלים

 

  יום העצמאות

 Kotel and Har 

HaBayit – place of 

 מקדש

 Israeli flag 

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 

Jewish family life cycle 

 כיבוד אב ואם 

 כבוד זקנים 

 Standing for Teachers and Rabbis 

 

3.10 … laws and customs relating to 
 מזוזה

 קלף and בית 
 

3.11 … laws relating to ציצית and טלית 

and תפילין (for boys) 

 ברכת ציצית כל בוקר 
 

3.12 … laws relating to בל תשחית and 
 צער בעלי חיים

 Not wasting materials in class:  paper, colors, other 

materials 

 Not wasting food or drink 

 

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 

 טרף-כשר  

 פסול-כשר  
 

 
 

 


