


 קריאת התורה ובית כנסת

• HALACHOS OF KERIAS Hatorah and of a Shul

תאריך • 
DATE

TOPIC • נושא סימן

י"ז אלול
September 

13

 תקנת קריאת התורה, יסודות, סדר העולים, עד
היכן קוראים לכל עולה

The Institution of Kerias Hatorah, It’s 
Foundations, The Order of Aliyos, The 

Amount Read for Each Aliya

או"ח: קמ"ו ב', 
קל"ה א-י, קל"ח

כ"ד אלול
September 

20

סדר הקריאה
Reading from the Torah  

and Its Brachos

 או"ח: קמ"א ב',
קל"ט, קל"ז, ק"מ

ל' תשרי
October 25

 מעמד הקריאה בתורה,
סדר הקריאה וההפטרה בשבת

Halachos Surrounding Kerias Hatorah,  
and the Haftorah

או"ח: קמ"א 
א,ד,ה,ז, קמ"ו 
א,ג,ד, קמ"ז א, 
ג,ז,ח, קמ"ב, 

רפ"ב-ד

ז' חשון
November 1

כבוד ספר תורה, טלטולו, המצווה לכותבו, הגהתו
How to Honor the Sefer Torah, Moving It, 

The Mitzvah to Write It, Checking It 

יו"ד: רפ"ב א-ב, 
 ע"ר, רע"ט א,ג

או"ח: קל"ה י"ד

י"ד חשון
November 

8

כשרות ספר התורה בשעת הקריאה
The Kashrus of a Sefer Torah  

While Reading It
או"ח: קמ"ג

כ"א חשון
November 

15

 מנין לקריאת התורה, בניית בית כנסת והשימוש
בו לצורכי האדם

A Minyan for Kerias Hatorah, Building a Shul, 
Using It for Other Purposes

 או"ח: ק"נ א-ב,
קנ"א א-ד,יא

כ"ח חשון
November 

22

 שמירה על קדושת ביהכנ"ס, 
זכויות וקניינים בביהכנ"ס

Guarding the Holiness of a Shul,  
Rights and Obligations

או"ח: קנ"א-קנ"ד

ה' כסלו
November 

29

מבחן/חזרה
Review/Test



FOUNDATIONS OF PRAYER • יסודות התפילה

DATE • תאריך TOPIC • נושא סימן

י"ב כסלו
December 6

 זמני היום בהלכה – 
 המעבר מהלילה ליום, וזמני הבוקר

 Daily Halachic Times — When the Night
Ends, Morning Times

או"ח: קמ"ו ס"ב, 
קל"ה א-י, קל"ח

ג' טבת
December 27

 זמני היום בהלכה – 
המעבר מהלילה ליום

Daily Halachic Times —  
When the Day Ends

 או"ח: רל"ג-א,
רס"ז ב, רצ"ג ב

י"ז טבת
January 10

האדם הראוי לתפילה
Being Personally Permitted to Pray

 או"ח: צ"ב, ל"ח ב,
ע"ח א, פ א, ק"ג א

כ"ד טבת
January 17

האדם הראוי לתפילה
Being Personally Permitted to Pray

 או"ח: פ"ח, צ"א,
 צ"ג , צ"ו, צ"ח,

צ"ט

ב' שבט
January 24

המקום הראוי לתפילת עמידה
The Proper Place to Pray  

Shemoneh Esrei
או"ח: צ'

ט"ז שבט
February 7

המקום הראוי לאמירת דברים שבקדושה
The Proper Place to Utter Holy Words

 או"ח: ע"ה, ע"ו,
 ע"ט, פ"א, פ"ג,

פ"ד, פ"ה

כ"ג שבט
February 14

 מבנה התפילה ונוסחים - ברכות השחר,
  ברכות התורה, קרבנות ופסו"ז

The Structure of Davening (1) 
Birchos Hashachar, Birkas Hatorah, 

Korbanos, Pesukei D’zimra

או"ח: מ"ו א-ד, ח. 
מ"ז א ויא, מ"ח, נ, 

נ"א, נ"ב

ל' שבט
February 21

 מבנה התפילה ונוסחים - קריאת שמע,
  עמידה, וסיום התפילה

The Structure of Davening (2) 
Kerias Shema, Shemoneh Esrei, 

Conclusion of Davening

או"ח: נ"ד, נ"ז, 
נ"ט, ס, קי"א, 

קי"ב, קכ"ב, קכ"ג, 
קל"ב

ז' אדר
February 28

מבחן/חזרה
Review/Test



HALACHOS OF DAVENING • דיני תפילה

DATE • תאריך TOPIC • נושא סימן

כ"א אדר
March 14

דילוג והפסק בתפילה
Skipping and Interruption in 

Davening 

או"ח: ק"ט, קי"ט, 
ס"ה-ו

כ"ח אדר
March 21

ש"ץ ומניין
The Chazzan and Minyan

או"ח: קנ"ד-ז, נ"ה-ו, 
רל"ב

ו' ניסן
March 28

נשיאת כפיים
Birchas Kohanim

או"ח: קכ"ח-ק"ל

כ"ז ניסן
April 18

נפילת אפיים
Tachanun

או"ח: קל"א

ד' אייר
April 25

תשמישי קדושה
Holy Articles

או"ח: כ"א, מ, מ"ג, 
קנ"ד

י"א אייר
May 2

טלית ותפילין
Tallis and Tefillin

או"ח: ח, י"ב, י"ד, 
י"ז, י"ט, כ"ד, כ"ה, 

כ"ז

TZEDAKAH AND MEZUZAH • צדקה ומזוזה

DATE • תאריך TOPIC • נושא סימן

י"ח אייר
May 9

קביעת מזוזה
Mounting a Mezuzah

רפ"ה-רפ"ט
כ"ה אייר
May 16

מזוזה
Mezuzah

ג' סיון
May 23

מזוזה
Mezuzah

י' סיון
May 30

צדקה
Tzedakah

 יו"ד רמ"ח - רנ"א,
 רנ"ה, רנ"ז א-ג, רנ"ז

ד-יא, רנ"ד, רנ"ט

י"ז סיון
June 6

מבחן/חזרה
Review/Test



LAWS OF BRACHOS • ברכות

DATE • תאריך TOPIC • נושא סימן

כ"ד סיון
June 13

פת הבאה בכיסנין
Baked Foods Which May Be 

Considered Bread

 אורח חיים סימן קסח
סעיפים ו, ז, ח, יז

א' תמוז
June 20

מיני מזונות נוספים
Additional Types of Baked Goods

 אורח חיים בסימן קסח
סעיפים ח עד טז

ח' תמוז
June 27

שינוי מקום, מאכלים לפני סעודת פת
Changing One's Location Before 
Birchas Hamazon, Eating Food 

Before Bread

או"ח: קע"ו, קע"ח

ט"ו תמוז
July 4

ברכת הגפן וברכת העץ
The Brachos of Hagofen and 

Ha'eitz

או"ח: ר"ב ס"א ס"ג ס"ז-
יד, ר"ד ס"ה

כ"ב תמוז
July 11

ברכת האדמה וברכת שהכל
The Brachos of Ho'adama and 

Shehakol
או"ח: רס"ג-ה

כ"ט תמוז
July 18

חלות הברכה על המאכל
Effective Brachos

 או"ח: ר"ו א-ו, ר"ב
 סי"ח, ר"ד סי"ג, קס"ז
 ס"ו, קס"ט א-ב, קע"ד

ס"ה, קע"ט ס"ה

ז' אב
July 25

ברכה אחרונה
The After-Blessing

 או"ח: קפ"ד ד-ו, ר"ט
 ס"ג, ר"ח (נבחרים), ר"ז,

ר"י

י"ד אב
August 1

דיני קדימה בברכות
Which Brachos are Recited First

או"ח: רי"א

כ"א אב
August 8

דיני עיקר וטפל
The Halachos of “Primary” and 

“Secondary” Foods
או"ח: רי"ב, ר"ד י"א-ב

כ"ח אב
August 15

ברכת הגומל
Hagomel

או"ח: רי"ט

ה' אלול
August 22

מבחן/חזרה
Review/Test


