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YEAR SIX 

Weekly Hour Allocation: Boys 2, Girls 4 
Annual Hour Allocation: Boys 80, Girls 160 

 

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. 

Students begin to understand how human law is based on 

the concept of “social contract,” but הלכה is objectively true 

and intends to inculcate values and principles above the 

circumstances of life. 

 

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. 

Students learn about שאלות ותשובות from various periods and 

from our own day, to show that the chain of הלכה is unbroken 

from Sinai until today. 

 

1.3 
 from Sinai and from הלכה …

the Rabbis is obligatory on 

every Jew as his/her 

expression of commitment 

to HaShem and the Jewish 

People. 

a. The students learn the passages from שמות of קבלת התורה by 

the People of Israel, to show that it was a community and 

collective obligation. 

b. The saying of נעשה ונשמע by עם ישראל means a commitment 

for all generations to keep הלכה, and each of us has a personal 

responsibility in that regards. 

 

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. 

Students learn the questions in הלכה to which the various 

 are different answers, and understand the relationship מנהגים

between  הלכה and מנהג. 

 

1.5 
… the need for and accept 

the authority of the פוסק and 

the בית דין. 

Students learn ד-רמב"ם הלכות סנהדרין פרק א הלכות א  
 

1.6 
… the need for מסירות נפש in the 

observance of any given הלכה. 

Students learn about the מצוות that are even ייהרג ואל יעבור and 

why.  

1.7 
 
 
  

… the need to observe  מצוות

 that is, with maximum   ,בהידור

effort, beauty and concern for 

detail, and not only  to be          

חובה יוצא ידי    that is, to fulfill     

Students learn about categories of מהדרין and מהדרין מן המהדרין 
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the requirements minimally.  

  

1.8 
… appreciate the historical 

context of a specific הלכה or 

 .under study מנהג

Students will understand that certain הלכות either developed, 

or ceased to be observed, based on specific historical 

situations or circumstances. 

 

1.9 
… in the distinction between 

physical and spiritual aspects      

of life, and will desire to 

prioritize the spiritual aspects     

of his/her own life.   

Students will be exposed to stories of תלמידי חכמים and צדיקים 

who chose spiritual aspects of life over physical aspects, and 

will be challenged to examine this in their own lives, in the 

spirit of מעשה אבות סימן לבנים. 

 

1.10 
… the thirteen principles of 

Maimonides. 

Principles 8 – 13 
 

1.11 
… the underlying value of         
 בין אדם לחברו

Sensitivity to the feelings of others. 

Anti-bullying and anti-shaming in social media.  

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 build halachic clusters. 
 

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 use the concentric circles diagram to map the levels 

of the הלכה in various מצוות.  

2.5 
… learn and understand by 

him/herself simple sections 

of basic works of הלכה in the 

original text 

Students experience and practice simple selections from  שולחן

  .משנה ברורה and ערוך

2.6 
… accurately define and ask 

a שאלה 

Students study selections from תשובות of פוסקים on unusual 

subjects.  

2.7 
… conduct independent 

research on a basic level 

regarding issues in the הלכה, 

including use of popular 

indices, encyclopedia and 

anthologies of the הלכה 

Male students learn how to use עין משפט ונר מצווה 
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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 ברכות נהנין, 

אחרונה, ברכת 

 המזון, וסעודה

 ברכות השחר ותפילה
 

  תהלים

 )נבחרים(

   קרבן תמיד  – )נבחרים(קרבנות

 עם טעמי המקרא )בנים(

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

 
  מבנה מוסף

 ראש השנה

  מוסף יוה"כ– 

העבודה ואלה 

 אזכרה

  ברכת

 כוהנים

 

  איך

עולים 

 לתורה

  סוגי בתי כנסת

 וצורות ישיבה

 מנהגים 

  דיני איחורים

 והשלמות

3.3 … laws and customs 

relating to כשרות 

 Products  Utensils  בשר, חלב

 ו"פרווע"

 סימני טהרה

  וטומאה

 השגחה 

  עד אחד נאמן

 באיסורין

  ,יוצא ונכנס

 תמידי

 תעודות כשרות 

 Kashering 

Utensils: 

  בן יומו ואינו בן

 יומו

  נותן טעם

לשבח ונותן 

 טעם לפגם

  כבולעו כך

 פולטו

 שטיפה ומריקה 

 הגעלה 

  ליבון קל

 וליבון גמור

:דיני ביטול  

  נ"ט בר נ"ט

דהיתירא 

 ודאיסורא

  :מין במינו

 ברוב

  מין בשאינו

מינו:  

 בששים

  בריה ודבר

שיש לו 

מתירין:  

-אפילו ב

1000 

 איסור דם 

 מליחה 

  איברים

 פנימיים

 ניקור גיד 

3.5 … laws and customs 

relating to שבת 

 )זמירות שבת )נבחרות 

 ל"ט מלאכות 

  דבר שאינו מתכוון, פסיק רישיה, מתעסק, מלאכה שאינה לגופה, מקלקלין

 פטורין

 פטור אבל אסור 

 Special circumstances:  international date line 

 אמירה לנכרי 

  ועירוב חצרותתחום שבת 

 

3.6.1 … laws and customs 

relating to חגים וימים נוראים -  

 פסח

 ניקיון והכשר סדר פסח דינים ומנהגים אחרים
   יום טוב שני– 

 מדוע, איפה, איך?

  הפסקת "משיב

הרוח", "תן טל 

 ומטר"

  צא ולמד וארבעת

 הפסוקים

   :50אגדת המכות ,

200,250 

  לו נאהכי 

  כלים שאפשר

-להכשיר ושאי

 אפשר ומדוע

  מכירת חמץ וחמץ

 שעבר עליו הפסח
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 תפילת טל 

 חול המועד 

 

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

 

  מקרא ביכורים– 

 –"ארמי אובד אבי" 

Link back to 

  הגדה

  תיקון ליל שבועות

 ומשמעותו

  מגילת רות, קטעים

 נבחרים

 דיני השוכח לספור 

3.6.3 … laws and customs relating to 

סוכות, שמיני עצרת  – חגים וימים נוראים

 ושמחת תורה

דינים ומנהגים 

 אחרים
 

 ארבעת המינים

 

 

 הסוכה

 

  מה זה,  –יזכור

מתי זה, מדוע 

 Said on זה?

other 

YomTovim 

as well 

  משמעות

 הנענועים

  דיני לבוד, גוד

אסיק, גוד אחית, 

דופן עקומה, סכך 

 פסול

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

 ברכות ותפילות שופר דינים ומנהגים אחרים
   התרת נדרים בערב ראש

 השנה

  תקיעות

על סדר 

 המוסף

 10 

הסיבות 

לתקיע

ת 

, השופר

רמב"ם 

 ורס"ג

  ,מלכויות

 זיכרונות ושופרות

 היום הרת עולם 

 ארשת שפתינו 

3.6.5 … laws and customs relating to 

 יום הכיפורים – חגים וימים נוראים

 תפילות וברכות עינויים, סליחה ומחילה
  פיקוח נפש ולמי מותר לאכול 

 אכילה לשיעורים 

 ל מלך יושב-א 

  פסוקי תורה על עבודת כהן

 גדול

 פיוט העבודה 

 פיוט אלה אזכרה 

3.7.1 
… laws and customs relating to 

other תעניות – מועדי ישראל 

 קטעים ממגילת איכה 

 קינות נבחרות  

3.7.2 … laws and customs relating to 

other ראש חודש – מועדי ישראל 

 ראש חודש ט"ו בשבט
   שבת מברכים 

 קידוש לבנה 

3.7.3 … laws and customs relating to 

other חנוכה – מועדי ישראל 

 מטבעות המכבים 

 קשר בין חנוכה וסוכות 

 סעודות הודיה 

 הלל 
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3.7.4 … laws and customs relating to 

other פורים – מועדי ישראל 

  בלילה ההוא נדדה שנת המלך" –נס נסתר" 

 שושנת יעקב  

3.7.5 … laws and customs relating to 

other יום העצמאות ויום  – מועדי ישראל

 ירושלים

יום השואה  יום הזיכרון יום העצמאות יום ירושלים

  והגבורה

  מקום

המקדש, 

areas of 

Mikdas

h 

  גבולות

ואזורי 

 הארץ

   חזון

העצמות 

היבשות של 

הנביא 

 יחזקאל

3.8 … laws and customs relating to 

ישראל וירושלים ארץ  

 מצוות התלויות בארץ:  מתנות עניים, מתנות כהונה 

 עלייה לרגל 

 קדושת ארץ ישראל 

 קדושת ירושלים 

 ביקור בכותל, קריעה על החורבן 

 "ברכת "מציב גבול אלמנה 

 

3.9 … laws and customs relating to 

the Jewish family life cycle 

 מצוותקבלת עול  – בר מצווה ובת מצווה 
 

3.10 … laws and customs relating to 
 מזוזה

 Laws relating to the writing of a צורות אותיות,  – מזוזה

 כסדרן

 Bring סוםר סת"ם to demonstrate 

 Why מזוזות? 

 

3.11 … laws relating to ציצית and טלית 

and תפילין (for boys) 

 קשירת ציצית 

 טלית קטנה וטלית גדולה 

  בתי תפילין– materials, structure and production 

 של יד ושל ראש 

 From whom to buy Tefillin? 

 

3.12 … laws relating to בל תשחית and 
 צער בעלי חיים

 בעלי חיים and medical and scientific experimentation 

 Preservation of animal species  

3.13 … laws relating to צניעות in dress 

and comportment 

 :in movement צניעות

 walking and moving with thought and care 

 respecting the place of others 

 

3.14 … laws relating to לשון הרע ורכילות 
 תנאים להיתר 

 

3.15 … laws relating to צדקה and 
 גמילות חסד

 Anti-bullying, anti-shaming – together with General 

Studies  

 שבע מצוות בני נוח … 3.16
 רמב"ם on the שבע מצוות – acceptance of the authority 

of בית דין 

 Status of גר תושב 

 

3.17 … the common terminology of 

the הלכה 

 בדיעבד-לכתחילה  

 שוגג-מזיד   



 

6 

 

3.18 
… the basic books of הלכה and the                                                   

timeline of the works. 

 Learn connections between the above:  

 Sephardic, Ashkenazic 

 רא"ש and טור 

 בית יוסף and מרן ,מחבר same person 

 מחבר usually like רי"ף and רמ"א ,רמב"ם like  מנהג

 אשכנז

 

3.19 

… the major authorities in הלכה 

 through the ages , פרשנות ואמונה

(in addition to those listed in goal  

3.18( 

 והאדמו"ר הזקן בעל שם טוב  

 גאון מווילנה 

 חזון איש 

 חפץ חיים 

 הראי"ה קוק 

 הרש"ר הירש 

 Rabbi J.B. Soloveitchik 

 Selected modern תלמידי חכמים 

 

 

 


