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קריאת התורה ובית כנסת
• HALAKHOT DE KRIAT HATORAH ET UNE CHOUL

תאריך
DATE •

מגיד
שיעור SUJETS • נושא

חזרה/מבחן

 מעמד הקריאה בתורה, סדר הקריאה
וההפטרה בשבת

Halakhot entourant la Keriat HaTora
et la Haftara

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

L'institution de La Keriat HaTorah,
ses fondements, l'ordre des Aliyot,
La quantité lue pour chaque Aliya

 

 כבוד ספר תורה, טלטולו, המצווה
לכותבו, הגהתו

Comment honorer le Sefer Torah,
Le déplacer, la Mitsva de l'écrire, le

vérifier 

סימן

או"ח: קמ"ג

או"ח: קנ"א-
קנ"ד

או"ח: קמ"ו ב',
קל"ה א-י,

קל"ח

יו"ד: רפ"ב א-ב,
ע"ר, רע"ט א,ג 
או"ח: קל"ה י"ד

 או"ח: קמ"א
 ב', קל"ט, קל"ז,

ק"מ

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

רפ"ב-ד

 או"ח: ק"נ א-ב,
קנ"א א-ד,יא

סדר הקריאה
Lecture de la Torah

et ses Brakhot

כשרות ספר התורה בשעת הקריאה
La Cachrout d'un Sefer Torah

Pendant la lecture
 

מנין לקריאת התורה, בניית בית כנסת
והשימוש בו לצורכי האדם

Un Minyan pour la Keriat HaTorah,
Construire une Choul, l'utiliser à

d'autres fins

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

 Veiller à la sainteté d'une Choul,
Droits et obligations



HALAKHOT DE LA PRIÈRE • דיני תפילה

תאריך •
DATE

מגיד
שיעו

ר
SUJETS • נושא

טלית ותפילין
Talit et Téfiline

חזרה/מבחן

זמני היום בהלכה – 
המעבר מהלילה ליום, וזמני הבוקר

 Horaires halakhiques quotidiens -
Quand la nuit se termine, les

horaires du matin

סימן

או"ח: קמ"ו
ס"ב, קל"ה א-י,

קל"ח

או"ח: ק"ט, קי"ט,
ס"ה-ו

או"ח: נ"ד, נ"ז, 
נ"ט, ס, קי"א, 

קי"ב, קכ"ב, קכ"ג,
קל"ב

או"ח: מ"ו א-ד, ח.
מ"ז א ויא, מ"ח, נ,

נ"א, נ"ב

 או"ח:
רל"ג-א, רס"ז

ב, רצ"ג ב

או"ח: קנ"ד-ז, 
נ"ה-ו, רל"ב

או"ח: כ"א, מ, מ"ג, 
קנ"ד

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

כ"ז

תשמישי קדושה
Tachmiché Kedoucha

זמני היום בהלכה – 
המעבר מהלילה ליום

Horaires halakhiques quotidiens
- Quand le jour se termine

מבנה התפילה ונוסחים - ברכות
 השחר, ברכות התורה, קרבנות

ופסו"ז
La structure de la prière (1) 

Birkot Hacha'har, Birkot 
Hatora, Korbanot, Pessoukei 

Dé’zimra

מבנה התפילה ונוסחים - קריאת
 שמע, עמידה, וסיום התפילה

La structure de la prière  (2) 
Kriat Chema, Chemoné Esrei, 

Conclusion de la Téfila.

דילוג והפסק בתפילה
Saut et Interruption dans la

prière

ש"ץ ומניין
Le 'Hazan et le Minian



ÉVÉNEMENTS • אירועים

TSEDAKA ET MEZOUZA • צדקה ומזוזה

תאריך •
DATE1

מגיד
שיעור

מגיד
שיעור

 צדקה
Tsédaka

SUJETS • נושא

קביעת מזוזה
 Fixer une Mézouza

מזוזה
Mézouza

מזוזה
Mézouza

חזרה/מבחן

SUJETS • נושא

בר מצווה
Bar Mitsva

ברית מילה
Brit Milah

שבע ברכות
Cheva Brahot

חזרה/מבחן

סימן

רפ"ה-רפ"ט

סימן

 או"ח: נ"ה 
ס"ה, ס"ט ס"י

 יורה דעה:
ר"ס-ס"ו

אבן העזר: ס"ב

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

ד-יא, רנ"ד, רנ"ט



 CHABBAT ET UNE CHOUL • שבת ובית כנסת

תאריך •
DATE

מגיד
שיעור SUJETS • נושא

 
 מלאכות המצויות בבית הכנסת

- חשמל
Melakhot qui se présentent

dans une Choul — Electricité
 

סימן

או"ח: סימן רע"א, ער"ב,
רע"ג

או"ח: סימן ש"ז סעיף
ה, סימן רע"ו סעיף ב',
סימן שמ"ג סעיף א,
סימן שי"ח סעיף א

או"ח: רס"ז, רס"ח א-י"ג,
רפ"א, רפ"ו, רצ"ב

או"ח: סימן רצ"ד, רצ"ו-ט

או"ח: סימן רנ"ג ס"ב.
רנ"ז ס"א,ס"ח. שי"ח

ס"ד. שי"ד ס"א. שכ"א
ס"ט. שי"א ס"א. ש"כ

ס"ד. שכ"א סי"ב

 תפילות השבת - קבלת שבת,
שחרית, מוסף, מנחה

les prières de Chabbat -
Kabbalat Chabbat, Cha'harit,

Moussaf, Min'ha

 מצוות היום - קידוש
Mitsva du jour — 

Kidouch

מצוות היום - הבדלה בתפילה
ועל היין

Mitsva du jour — 
Havdala pendant la prière et

sur le vin

 
 מלאכות המצויות בבית הכנסת

- מלאכות הקשורות למטבח
Melakhot qui se présentent

dans une Choul — Melakhot
associée à la Cuisine



TSNIOUT • צניעות

YOM TOV ET UNE CHOUL • יום טוב ובית כנסת

תאריך •
DATE

DATE • תאריך

מגיד
שיעו

ר
SUJETS • נושא

חזרה/מבחן

מחיצה בתפילה, בסעודות,
באירועים, ובשיעורים

Me'hitsa pendant la prière, 
le repas, un évènement, et un

cours.

המלאכות שהותרו ביו"ט
Melachot autorisés pendant

Yom Tov

הבערה וכיבוי ביו"ט
Allumer et éteindre le feux

pendant Yom Tov

מצוות היום - הבדלה בתפילה ועל היין
Mitsva du jour — Havdala 

Pendant la prière et sur le vin

סימן

סימן

אבן העזר:
כ"א, כ"ב

או"ח: תצ"ה

או"ח: תק"ב, 
תק"ז, תקי"א, 

תקי"ד

 או"ח: תק"ג,
תקכ"ז

 אבה"ע ט"ו,
 כ"א, כ"ג, כ"ד,

כ"ו

מגיד שיעור

 ייחוד
Yi'houd

SUJETS • נושא


