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Groupe scolaire Lucien de Hirsch

Programme Kodesh Terminale
2022-2023

חומש
Classe de Terminale
2021-2022

חומש
1er semestre :
-

La Sainteté de la Terre d’Israël dans le livre de דברים

 Support recommandé : ( קדושת הארץ מאת יהודה איזנברגdocument joint au
programme)

2ème semestre :
-

Patriarches et Matriarches dans le livre de בראשית

 Support recommandé : ( אבות ואימהות בספר בראשיתdocument joint au programme)
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גמרא ישיבה
Premier trimestre

מסכת מכות
2a – 4a
Deuxième trimestre

מסכת שבועות
30a

פרק שבועת העדות

דיבור מבטל דיבור
Troisième trimestre

מסכת מכות
Sujets tirés du 'פרק ג
Interdit de Tatouage, raser, deuil excessif
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גמרא אליבא דהלכתא
Premier semestre

:תפילה בציבור
Brochure jointe au programme

:דינא דמלכותא דינא

Brochure jointe au programme

Deuxième semestre

: הצלת נפשות
Brochure jointe au programme

: פת וחלב נכרים
Brochure jointe au programme
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הלכה
בנות
יצירת משפחה
קידושין ונישואין
כתובה
חובות וזכויות בנישואין
קידושי ספק
בין בעל לאשתו
פרייה ורבייה
הרחקה וייחוד
טהרת המשפחה
בין הורים לילדים
חובות האב לבניו
כיבוד הורים
פירוק המשפחה
איסורי נישואין
עגונה

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Classe de Ter
Tronc commun
Mezouza
Haguim : Kippour & Ben Hameitsarim
Kippour Inouyim + Tephilot structure + Refoua (Alimention du malade)
Bichoul Plata
Relier les Melakhot aux situations de la vie
Bassar Behalav
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מחשבת ישראל
Deuxième semestre

Premier semestre

פרק ו'
משנה ג'
משנה ד'
משנה ז'

פרק ה'
משנה י'
משנה כ''א
משנה כ''ג

דרך החיים

עין יעקב
)Premier semestre (septembre à février

תענית

תענית

ערכה של ארץ ישראל

כוחה של תפילה חוני המעגל אבא
חלקיה

)Deuxième semestre (mars à juin
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כתובות

עבודה זרה

מידת החסד

יחס הקב''ה עם אומות העולם

