JEWISH LIFE

In the middle school, students will learn that Jewish Life is much more than a collection of
observances and customs. Being a Jew is an all-encompassing experience. Even describing it as a
way of life is insufficient.
This course is designed as a three year cycle, which will provide a very broad perspective on the
various aspects of Jewish life. It is intended that throughout the three years of middle school, the
students, will gain a "bird’s eye" appreciation of the heritage and culture of their people.
There will be many concepts introduced for the first time, as well as concepts that they are
familiar with but will now be understood on a more thorough level.
The course will cover major areas in Judaism including:
•
•
•
•

The Tanach/Torah
Jewish calendar and historical commemorations
Selected mitzvot, customs, and observances
Significant concepts in Jewish belief

Following is the course outline. Each topic is composed of many units that integrate various new
as well as strengthening previously acquired skills.
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

The Calendar – לוח השנה
o  חגים ומועדים, תאריכים,חודשים
Special Shabbatot – שבתות מיוחדות
Tanach/Bible – תנ"ך
o Five Books of the Torah – חמישה חומשי תורה
o Prophets – נביאים
o Writings – כתובים
Oral Torah – תורה שבעל פה
o  הלכה, שלחן ערוך, גמרא, משנה,תלמוד
Seven days of Creation – שבעת ימי בראשית
Patriarchs Matriarchs - אבות אמהות
Kohen, Levi, Yisrael
10 Generations from Adam to Noach
10 Generations from Noach to Avraham
15 Generation from Avraham to King David
12 Sons of Yaakov/12 Tribes
Seven Noachide Laws – שבע מצוות בני נח
The Judges – שופטים
Blessings of Pleasure – ברכות הנהנין
o  בשמים-  שהכל – המוציא, האדמה, העץ, הגפן,מזונות

ברכות המצוותBlessings of Mitzvot -
ברכות שבח והודי-ה – Blessings of Praise
Highlights of Jewish History
תרי"ג מצוות – 613 Mitzvot
שבע מצוות דרבנן – 7 Rabbinical Mitzvot
שבע נביאות – 7 Prophetesses
גימטריא Numerology -
נשים בתנ"ך – Biblical Women
ארבע לשונות של גאולה – 4 Terms of Redemption
ארבע ראשי שנה – 4 Heads of the Year
עשרת הדברות – 10 Commandments
Prayer Services
שחרית ,מנחה ,מעריב ,קבלת שבת ,מוסף ,נעילה o
תפילות – Important Prayers
מודה אני ,אשר יצר ,אדון עולם ,יגדל ,ברוך שאמר ,פסוקי דזמרה o
ישתבח  ,קריאת שמע וברכותי'ה ,שמונה עשרה ,שיר של יום ,עלינו o
מצוות מובחרות – Selection of Mitzvot
ציצית ,מזוזה ,כשרות ,תפילה ,צדקה ,כבוד הורים ומורים o
 ,שבת ,אהבת ישראל ,נרות שבת ,תפילין ,ברית מילה ,בל תשחית o
 ,השבת אבידה ,בקור חולים ,הכנסת אורחים ,הלווית המת ,לשון הרע o
Holiday Mitzvot
ד' מינים ,סוכה ,שופר ,תשובה ,נרות חנוכה ,מגילה ,הגדה ,מצה ,חמץ o
Special Services
קידוש לבנה ,קידוש ,הבדלה o
מושגים וביטוים – Concepts and terms
תורה שבכתב/בעל פה ,יצר טוב.יצר הרע ,משיח ,דרך ארץ ,הלבנת פנים ,צער בעלי חיים o
 ,אמת ,שלום ,שמחה ,גמילות חסדים ,כוונה ,מנין ,עלי'ה לתורה ,מפטיר.הפטרה ,מקוה o
פדיון הבן ,גלןת.גולה.גאולה ,משכן ,בית המקדש/בית ראשון.בית שני o
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