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YEAR FOUR 
Weekly Hour Allocation:   Boys 2, Girls 3 

Annual Hour Allocation: Boys 80, Girls 120 

 

Goal 
# 

Goal Description Goal Content for Year Level Time 

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

 was initially הלכה … 1.1

revealed at Mount Sinai by 

HaShem to Moshe. 

a. Students learn which passages of תורה שבכתב were given at 

Sinai, and which in the מדבר, and which at ערבות מואב, and they 

see that all of these stages of revelation include halachic 

passages, and that in none of them are the halachic details 

included. 

b. Students begin to understand that although the basis of הלכה 

was revealed at Mount Sinai and in the מדבר and at ערבות מואב, 

the revealed הלכה also included מידות שהתורה נדרשת to enable 

 .הלכה דאורייתא to continue revelation of the חז"ל

 

1.2 
… after the revelation, הלכה 

continued to develop 

through the authority of 

 in every generation, up חז"ל

to and including our own 

day. 

a. Students begin to understand that although the basis of הלכה 

was revealed at Mount Sinai and in the מדבר and at ערבות מואב, 

the revealed הלכה also included מידות שהתורה נדרשת to enable 

 .הלכה דאורייתא to continue revelation of the חז"ל

b. Students learn that in addition to the הלכה מדאורייתא, there is 

also ןהלכה דרבנ  to serve as a סייג לתורה. 

 

1.3 
 from Sinai and הלכה …

from the Rabbis is 

obligatory on every Jew as 

his/her expression of 

commitment to HaShem 

and the Jewish People. 

There are הלכות that deal with the family, the community, and 

the nation and the Land of Israel, and the הלכה is our language 

of unity as a nation. 

 

1.4 
… the sanctity of their own 

 yet ,הלכה as part of the מנהג

appreciate the need to 

respect differences in מנהג 

within the observant 

community. 

The students study a number of observances of הלכה in which 

members of the community perform the הלכה differently. The 

students start to become aware of variety in the halachic 

community. 

 

1.5 
… the need for and accept 

the authority of the פוסק 

and the בית דין. 

a. Students learn "עשה לך רב” and discuss the need for a Rav as 

similar to the need for authorities in other areas of life. 

b. Students submit questions to Rabbanim and receive 

answers and present the answers to the class. 

 

1.6 
… the need for מסירות נפש in the 

observance of any given הלכה. 

Students begin to discuss conflicts between personal desires 

and halachic boundaries, and what it means to give something 

up for the sake of הלכה. 
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1.7 
… the need to observe  מצוות

 that is, with   ,בהידור

maximum effort, beauty and 

concern for detail, and not 

only    to be יוצא ידי חובה, that 

is, to fulfill the requirements 

minimally.    

Students learn the concept of הידור מצווה, and the practical 

difference between a מצווה on the level of לצאת ידי חובה and the 

level of הידור. 

 

1.9 
… distinction between 

physical and spiritual aspects 

of life… 

Stories of תלמידי חכמים and צדיקים  

1.11 
… the underlying value of 

  צדקה Levels of giving and helping in 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. 

 

2.2 
… organize aspects of a 

 into main categories הלכה

and specific details. 

Students begin to understand how certain מצוות are organized 

into principles and specifics, such as עונג שבת which divides 

into special foods, clothes, sleep, etc. 

 

2.3 
…distinguish between 

halachic obligations of 

various types and levels, 

e.g., מנהג ,מדרבנן ,מדאורייתא, 

מצוות  ,מצוות עשה ,חומרה ,הידור

 .etc ,זמן גרמה ,לא תעשה

Students divide מצוות into זמן גרמה and לא הזמן גרמה  

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  ברכות נהנין

  ותפילה

     עמידה– 

 אמצעיות

 עלינו 

 יעלה ויבוא 

3.2 
… laws and customs 

relating to public prayer 

and the synagogue, 

including נוסח התפילה for 

weekdays, חגים וימים  ,שבת

 .נוראים

 ביה"כ שבת חג ימים נוראים

 
  הוספות

בפסוקי 

 דזמרה

  ברכת

שמע 

ראשונה 

כמו 

בחול, 

  ברכת

שמע 

ראשונה 

 כמו בחול

 הלל שלם 

  

  קבלת

 שבת

  הוספות

בברכת 

שמע 

 ראשונה

  אנעים

 זמירות

 גבאות 

 מקום קבוע 

 שליח ציבור 

 תפילה במניין 

 מבנה וסדר בסידור 

 ברכו 

 קדיש שלם 
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אבל 

למנהג 

הספרדי

ם כמו 

בשבת 

ומדלגים 

על 

פסקת 

ל -"לא

אשר 

 שבת"

 אשמנו 

  ,מלכויות

זיכרונות 

 ושופרות

  

 חצי קדיש 

 חזרת ש"ץ 

 קדושה בחזרת הש"ץ 

 

3.3 … laws and customs 

relating to כשרות 

 Products  Utensils  בשר, חלב

 ו"פרווע"

 סימני טהרה

  וטומאה

 Processed 

versus raw 

products 

 Kosher 

symbols 

 טבילת כלים  Derivatives 

 

  שחיטה

 כשרה

 נבלה וטרפה 

3.4 
… the structure and 

functioning of the Jewish 

Calendar 

Groupings of holy days and series: 

 שלוש רגלים 

 תעניות 

 שלשה שבועות 

 שבע שבתא דנחמתא 

 עשרת ימי תשובה 

 ספירת העומר 

 מועדים דרבנן 

 Modern Israeli special days 

 

3.5 … laws and customs 

relating to שבת 

 )זמירות שבת )נבחרות 

  ל"ט אבות מלאכה– first eleven  
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3.6.1 … laws and customs 

relating to חגים וימים נוראים -  

 פסח

 ניקיון והכשר סדר פסח דינים ומנהגים אחרים
  ברכת אילנות 

  תחילת ספירת

 העומר

  שלוש מצות– 

מדוע, יחץ, 

 ואפיקומן

 רבן גמליאל אומר 

   :מצוות אכילה

 מצה, מרור וכורך

  פסוקי תורה על

חמץ ומצה וחג 

 המצות וחג הפסח

  בדיקת חמץ:  דיני

 איפה, מתי, ואיך.

3.6.2 … laws and customs 

relating to חגים וימים נוראים -  

 ספירת העומר, ל"ג בעומר ושבועות

לימוד  –תיקון ליל  דינים ומנהגים אחרים

 תורה
 ספירת העומר

 

   ידיעה בעל פה ועל

הסדר את השמות 

של ששה סדרי 

 63-המשנה ו

 המסכתות

  מרד  –חץ וקשת

 בר כוכבא

3.6.3 … laws and customs relating to 

סוכות, שמיני עצרת  – חגים וימים נוראים

 ושמחת תורה

דינים ומנהגים 

 אחרים
 

 ארבעת המינים

 

 

 הסוכה

 

 7  הקפות

 בשמחת תורה

  דיני לולב, הדס

 וערבה

  2 –דיני דפנות 

 דפנות ומשהו

 נוי סוכה 

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

דינים ומנהגים 

 אחרים
 ברכות ותפילות שופר

 

   פסוקי התורה על

ראש השנה 

 ושופר

 'י"ג מידות של ה 

 אבינו מלכנו 

3.6.5 … laws and customs relating to 

 יום הכיפורים – חגים וימים נוראים

 תפילות וברכות עינויים, סליחה ומחילה
   פסוקי תורה על יום

 הכיפורים

 

 כל נדרי 

 )נעילה )תפילה נוספת 

  סיום הצום:  שמע, ברוך שם, ה' הוא

 להים, תקיעת שופר-הא

3.7.1 
… laws and customs relating to 

other תעניות – מועדי ישראל 

 Reasons for חורבן בית ראשון וחורבן בית שני 

  אם לא שומרים את התורהפסוקי תורה על חורבן   

3.7.2 
… laws and customs relating to 

other ראש חודש – מועדי ישראל 

  ט"ו בשבט לגבי

 תרומות ומעשרות

 פסוקי התורה על ראש חודש 
 

3.7.3 
… laws and customs relating to 

other חנוכה – מועדי ישראל 

  תולדות המרד וניצחון במקדש -סיפורי המכבים 

  להשלים -הלל  

3.7.4 
… laws and customs relating to 

other פורים – מועדי ישראל 

 "סעודת פורים, פירוש "לאבסומי 
 

3.7.5 … laws and customs relating to 

other יום העצמאות ויום  – מועדי ישראל

 ירושלים

 יום הזיכרון יום העצמאות יום ירושלים
 

  פסוקי מקרא על

 "מקום אשר יבחר

 ה'"

 קיבוץ גלויות  Our soldiers 

protect our 
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country, 

sometimes 

are hurt, we 

remember 

them 

3.8 
… laws and customs relating to 

ישראל וירושלים ארץ  
 The four holy cities:  ירושלים, חברון, צפת וטבריה 

 

3.9 
… laws and customs relating to 

the Jewish family life cycle 

 Opsherren, האדם עץ השדה 
 

3.10 
… laws and customs relating to 
 מזוזה

 Where do we place a מזוזה and where not? 

 How do we affix a מזוזה? 

 ברכת מזוזה 

 

3.11 
… laws relating to ציצית and טלית 

and תפילין (for boys) 

 פרשת ציצית, ועוד אזכורים של ציצית בתורה 

 מספר חוטים וסדר הקשרים 
 

3.12 … laws relating to בל תשחית and 
 צער בעלי חיים

 Raising pets, kindness to animals 

 Feeding animals before ourselves, but drinking first  

3.13 … laws relating to צניעות in dress 

and comportment 

   :in communication צניעות

 listening to the other 

 not raising one’s voice 

 speaking with humility and modesty 

 

3.14 … laws relating to לשון הרע ורכילות 
 הגדרות לשון הרע ורכילות 

 Verses that deal with לשון הרע ורכילות  

3.15 … laws relating to  צדקה and 
 גמילות חסד

 צדקה – The Rambam’s levels of צדקה 
 

3.17 … the common terminology of 

the הלכה 

 פטור-חייב  

 זמן גרמא, לא הזמן גרמא 
 

3.18 
… the basic books of הלכה and the                                                   

timeline of the works. 

 תנאים, אמוראים, סבוראים, גאונים, ראשונים, אחרונים – know 

these terms in order by heart. 

 Know the following books according to above 

periods: 

 משנה 

 תוספתא וברייתא 

 תלמוד בבלי 

 תלמוד ירושלמי 

 רי"ף 

  משנה תורה –רמב"ם  

 רבינו אשר 

 טור שולחן ערוך 

  מחבר ורמ"א –שולחן ערוך  

 Know the names of the authors of the last five 
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above 

3.19 

… the major authorities in הלכה 

 through the ages , פרשנות ואמונה

(in addition to those listed in goal  

3.17( 

 רש"י  

 אבן עזרא  

 רמב"ן 

 יהודה הלוי 

 

 
 

 


