
CHEDER CHESHEK 
Your peek at how Chinuch and Cheshek go hand in hand 

         A Message from the Menahel 
 

The month of Tishrei has been so full of meaningful days and inspiring mitzvos. The character and color of 

this month is difficult to rival. Interestingly, this dynamic month is followed by Mar Cheshvon - a month void 

of any special date or observance.  

Earlier this week I heard a perspective on this that resonated deeply with me. The emptiness of Cheshvon is 

not an empty void, but rather an uninterrupted time to put into practice the inspiration and resolutions of 

Chodesh Tishrei. Special days are inspiring and exciting, but at some point can also be distracting. The 

coming weeks allow us undistracted time to focus with renewed clarity and conviction. 

It is this perspective that invigorates me every year as we begin yeshiva again after the yomim tovim. The 

uninterrupted time to accomplish the year's ambitions makes this time of year so exciting and brings with it 

fresh energy. May we be zoche to siyatta d'shmaya in meeting and exceeding all of this year's goals! 
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Taam Shabbos &  
Shnayim Mikrah are Back!! 

A snapshot of  a Shnayim Mikra Kickoff  Seder where our 7th and 8th grades got a head start on     

Parshas Beraishis! 



Coming Up… 
• Oct 29, Rosh Chodesh 

Cheshvon - Middos Matter is 

back! (Pre1A-6) 

• Nov 3rd - New Building 

Parent Tour 1 

• Nov 5 - Staff Workshop: 

Bringing out the best in 

ourselves & our students 

with Love & Logic facilitator, 

Mrs. Becky Udman. 

• Nov 5 - Parent Workshop: 

Parenting Every Age, 

Enjoying Every Stage by Mrs. 

Becky Udman. 

• Nov 6 -  Election Day (8th) 

Mazal Tov! 
• Rabbi Reischer on the birth of a 

son! 

• Meir Kagan and family on his 

Bar Mitzvah 

• Moshe Weinstock and family on 

his hanachas tefillin! 

• Mrs. Teitz on the birth of a 

granddaughter! 

Schedule Reminder:   

Tuesday, Oct 29th: General Studies In-Service (5-8); 

All Elementary - 4 pm dismissal; After Care/HW Club until 5 pm 

Dedications 
Pre1A Boys and Nursery’s learning, א “י

 .October 10, was dedicated by Mr ,תשרי

and Mrs. Zachary Muroff wishing all the 

kinderlach a year filled with joy in their 

learning. 

Thursday’s learning, א תשרי“י , October 10, 

was dedicated by Mr. and Mrs. Ron 

Shacham ל“משה דוד בן מרדכי ז‘ לזכר נשמת ר   

Elementary Boys’ learning, ה תשרי“כ , 

October 24, was dedicated by Mrs. Tehilla 

Friedland in the z’chus of the Buckstein, 

Lord, Kagan and Zarkhin families. 

Friday’s learning, ו תשרי“כ , October 25, was 

dedicated by Mr. and Mrs. Ronald Gonsher 

       Binyamin Gonsher’s grandfather לזכר נשמת

ל“אפרים בן אהרן ז‘ ר  and his great uncle יצחק בן ‘ ר

ל“גרשון ז   

4th Grade Boys’ learning, ו תשרי“כ , October 

25, was dedicated by Mr. and Mrs. Shmuel 

Spivak לזכר נשמת Elanora bas Yosef ה“ע  



Shnayim Mikra 

 פרשת בראשית

 פרק א,   פסוק כג עד תחילת הפרשה כתה ד'

 פרק ב,  פסוק טו עד תחילת הפרשה כתה ה'

 פרק ג,   פסוק טז עד תחילת הפרשה כתה ו'

 כל הפרשה כתה ז'

 )הפטרה פעם אחת בלי תרגום( עם ההפטרה כל הפרשה כתה ח'

Ta’am Shabbos 
  Set up/cleaned up the Shabbos Se’uda 

  Enhanced my se’uda by singing zemiros or 

sharing a d’var torah 
 

  Chazared “Ta’am Shabbos” pesukim/

Mishnayos 

Ta’am Shabbos 
 

Name: _______________  Grade: ________ 
 

  Set up/cleaned up the Shabbos Se’uda 

  Enhanced my se’uda by singing zemiros or 

sharing a d’var torah 
 

  Chazared “Ta’am Shabbos” pesukim/mishnayos 

 

Parent Signature: ________________ 

Please return to your Rebbe on 

Sunday Morning.  
 

Prizes will be distributed 

on Monday. 

 פרשת בראשית

 נביא חומש 

  א“י -ד,  פסוק ז “פרק י כתה ב'

  ל -ה “פרק ל,  פסוק כ כתה ג'

 פרק א -ספר יהושע  - - - כתה ד'



 

 

 

 

 

 ראשיתבפרשת 

 גפסוק כ   ,ארק פ עד תחילת הפרשה כתה ד' 

 טופסוק   ,ברק פ עד תחילת הפרשה כתה ה' 

 טזפסוק    ,גרק פ עד תחילת הפרשה כתה ו' 

 כל הפרשה כתה ז' 

 )הפטרה פעם אחת בלי תרגום( עם ההפטרה כל הפרשה כתה ח'

 

 נחפרשת 

 פסוק כב   רק ו,פ עד תחילת הפרשה כתה ד' 

 דפסוק כ   ,זרק פ עד תחילת הפרשה כתה ה' 

 זפסוק    ,טרק פ עד תחילת הפרשה כתה ו' 

 כל הפרשה כתה ז' 

 )הפטרה פעם אחת בלי תרגום( ההפטרהעם  כל הפרשה כתה ח'

 

 לך לךפרשת 

 פסוק כ   ,יברק פ עד תחילת הפרשה כתה ד' 

 יחפסוק    ,יגרק פ עד תחילת הפרשה כתה ה' 

 כפסוק    ,ידרק פ עד תחילת הפרשה כתה ו' 

 כל הפרשה כתה ז' 

 )הפטרה פעם אחת בלי תרגום( עם ההפטרה כל הפרשה כתה ח'

 

 

ותיו עם הציבור        כל המשלים פרשי
ו                )ברכות ח:( מאריכין לו ימים ושנותי

 בס"ד

 חשון-תשריחודש 



 ויראפרשת 

 הפסוק כ   ,יחרק פ עד תחילת הפרשה כתה ד' 

 רביעי עד תחילת הפרשה כתה ה' 

 יט,   פסוק לחרק פ עד תחילת הפרשה כתה ו' 

 כל הפרשה כתה ז' 

 )הפטרה פעם אחת בלי תרגום( עם ההפטרה כל הפרשה כתה ח'

 

 חיי שרהפרשת 

 שני עד תחילת הפרשה כתה ד' 

הפרשהתחילת  כתה ה'   שלישי עד 

 רביעי עד תחילת הפרשה כתה ו' 

 כל הפרשה כתה ז' 

 )הפטרה פעם אחת בלי תרגום( עם ההפטרה כל הפרשה כתה ח'

 

 






