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

         A Message from the Menahel 
 

As parents and educators, it is our duty to serve as a “defining factor.” 

Not in its literal meaning, but in the way Yaakov Avinu did to Yosef during his time of challenge. 

Yosef was faced with a strong challenge that the Torah tells us repeated day after day. Finally the challenge 

climaxed, with Chazal telling us that Yosef was about to succumb. 

But then Yosef saw the vision of his father’s face. The vision of his father connected Yosef to the values he 

represented, this in turn provided Yosef with the clarity and resolve to overcome this great challenge. 

To Yosef, Yaakov Avinu defined avodas Hashem. 

When life got challenging, the recollection of his father helped define to him what needed to be done. 

As the role models in our children’s lives, we need to become their definition of ovdei Hashem. 

This requires dedication to personal growth. With commitment, we can be the people we wish our children 

and talmidim to become. 
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Picture of the Week!   

A glimpse of the recent 5th vs. 6th grade “Writers Challenge! 



Coming Up… 
• Dec 23– Chanukah Mesiba (Pre1A-1st) 

• Dec 24– Chanukah Mesiba (5th-6th) 

• Dec 25– Chanukah Mesiba (7th-8th) 

• Dec 26– Chanukah Mesiba (2nd - 4th)  

• Jan 1—Moed-A–Thon (3rd-8th) 

• Jan 18—Dor L’dor Melaveh Malkah 

Mazal Tov! 
• Moshe Shmuel Bogachkov and family on his hanachas 

tefillin! 

• Yosef Mittel and family on his Bar Mitzvah! 

Schedule Reminder:   

Monday, Dec 23rd– Thursday, Dec 26th: Chanukah: 

4:00 dismissal (grades 5-8 and Aftercare), HW Club: no sessions 

Friday, Dec 27th-Monday, Dec 30th: Chanukah Vacation: No sessions 

Wednesday, Jan 1: Legal Holiday: 

No Early Care. All Programs: 12:30 dismissal 

Dedications 
Monday’s learning, ח כסלו“י , Dec 16, was dedicated by Tzvi 

Hirsch and Michal Tovit Bogachkov  לזכר נשמת חיים יוסף בן נתן פינחס

ל“ז  





Shnayim Mikra 

 פרשת וישב

 שלישי עד תחילת הפרשה כתה ד'

 רביעי עד תחילת הפרשה כתה ה'

 פרק לח,   פסוק כג עד תחילת הפרשה כתה ו'

 כל הפרשה כתה ז'

 תרגום( )הפטרה פעם אחת בליעם 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 וישב

 משניות חומש 

  ט“י -ח,  פסוק י “פרק י כתה ב'

 “זה הכלל”פרק א,  משנה ד עד  ‘ד פסוק ז“פרק ל -ב,  פסוק ל “פרק ל כתה ג'

 ד -פרק ב,  משנה ב  ה“פרק ז, פסוק כ -פרק ז,  פסוק ח  כתה ד'



 
Hebrew Low 

ָיה ִלי ָמזֹון ּוִמחְּ  ִאיׁש ָחִסיד ָהָיה. בְּ
חֹוֶסר ּכל ֵערֹום ּובְּ ִלי ֶלֶחם ֶלֱאכֹול. בְּ  ֲהִמבְּ
 
Hebrew High 

ַרֲחָמיו ֵלנּו בְּ מְּ רֹוָמיו. אּוַלי ִיגְּ ַרחּום ִבמְּ  ַחּנּון וְּ
ֵרָאיו ַיֲעֶשה צֹון יְּ ֹקָויו ַמֲחֶסה. רְּ  טֹוב לְּ
 
LOW 1 

One night a man knocked on my door,  
At a glance I could see he was poor.  
My emotions were moved by this soul in distress,  
 .every Jew does possess ַרַחִמים
 
LOW 2 

I could see by the look on his face,  
That to sleep he did not have a place.  
I smiled and I asked him to please come inside,  
The ָעני broke down and he cried. 
 

HIGH 1 

  
The hunger each day, to wander each night.  
Those who console me are few, 
The ֵלי ַחָסִדים  .like you גֹומְּ
 
HIGH 2 

Remember my child, as long as you live, 
To people in need, ָדָקה  .you give צְּ
The money may last for a while, 
But I'll always remember your smile.   

 

‘שבוע א  

Getting Ready for our Grand Kumzitz! 
at our Annual דור לדור Melaveh Malka 5780 

 
‘שבוע ב   

Low 1 
חֹולהַ  ֹחל ַחטֹאֵתינּו הּוא ִימְּ ִדיל ֵבין ֹקֶדׁש לְּ ַמבְּ  

ָלה. ַכּכֹוָכִבים ַבָליְּ ֶבה ַּכחֹול וְּ ֵפנּו ַירְּ ַכסְּ ֵענּו וְּ  ַזרְּ

ָרא ָלֵקל ָעַלי ּגֹוֵמרי ֵצל ֹתֶמר ֶאקְּ ֹום ָפָנה ּכְּ  
ָלה. ַגם ָליְּ  ָאַמר ׁשֹוֵמר ָאָתא ֹבֶקר וְּ

High 1 
ָׁשַעי ָעבֹור ַתֲעבֹורצַ  ַהר ָתבֹור ֲעל פְּ ָך ּכְּ ָקתְּ דְּ  

ָלה. מּוָרה ַבָליְּ ַאׁשְּ מֹול ִּכי ַיֲעֹבר וְּ יֹום ֶאתְּ  ּכְּ

נּוָחִתיחַ  ָחִתי ִמי ִיֵתן מְּ ָפה עֹוַנת ִמנְּ לְּ  
ָלה ָכל ָליְּ ֶחה בְּ ָחִתי ַאשְּ ַאנְּ ִתי בְּ  ָיַגעְּ

Low 2 

נָֻטל ֶׁשרֹאִׁשי ק ַתח ִלי ַׁשַער ַהמְּ ָטל פְּ ֹוִלי ַבל יֻנְּ
ָלה. ִסיֵסי ָליְּ וֻּצֹוַתי רְּ ָלא ָטל קְּ  ִנמְּ

יֹוםהַ  ָנה ִפדְּ ָאיֹום ֲאַׁשֵּוַע תְּ ָעֵתר נֹוָרא וְּ  
ָלה ִאיׁשֹון ָליְּ ֶעֶרב יֹום בְּ ֶנֶׁשף בְּ  בְּ

High 2 
ָראִתיָך ָיּה הֹוִׁשיֵעִני ֹאַרח ַחִיים תֹוִדיֵעִניקַ   

ָלה. ַעד ָליְּ ֵעִני ִמיֹום וְּ ַבּצְּ  ִמַדלּות תְּ

ִעיַסיטַ  רּו ַמכְּ ֵהר ִטּנּוף ַמֲעַשי ֶפן יֹאמְּ  
ָלה. ִמירֹות ַבָליְּ  ַאֵיה ָנא ֱאלֹוַק ֹעָשי ַהנֹוֵתן זְּ

Low 3 
ַלח ָנא ַעל ַקל ָוחֹוֶמרנַ  ָך ַּכחֹוֶמר סְּ ָידְּ נּו בְּ חְּ  

ָלה. ָליְּ ָלה לְּ ַליְּ יֹום ַיִביַע אֹוֶמר וְּ  יֹום לְּ

חֹולהַ  ֹחל ַחטֹאֵתינּו הּוא ִימְּ ִדיל ֵבין ֹקֶדׁש לְּ ַמבְּ  
ָלה. ַכּכֹוָכִבים ַבָליְּ ֶבה ַּכחֹול וְּ ֵפנּו ַירְּ ַכסְּ ֵענּו וְּ  ַזרְּ





 

 

 

 

 

 ויגשפרשת 

 לדפסוק  מד,  רק פ עד תחילת הפרשה כתה ד' 

 רביעי עד תחילת הפרשה כתה ה' 

 זפסוק  מו,  רק פ עד תחילת הפרשה כתה ו' 

 הפרשהכל  כתה ז' 

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

 

 ויחיפרשת 

 שני עד תחילת הפרשה כתה ד' 

 רביעי עד תחילת הפרשה כתה ה' 

 חמישי עד תחילת הפרשה כתה ו' 

 כל הפרשה כתה ז' 

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

 

 שמותפרשת 

 כבפסוק  א,  רק פ עד תחילת הפרשה כתה ד' 

 כבפסוק  ב,  רק פ עד תחילת הפרשה כתה ה' 

 חמישי 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

 טבתחודש 



 ראאופרשת 

 כפסוק  ו,  רק פ עד תחילת הפרשה כתה ד' 

הפרשהתחילת  כתה ה'   רביעי עד 

 כהפסוק  ז,  רק פ עד תחילת הפרשה כתה ו' 

 כל הפרשה כתה ז' 

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

 

 



We really enjoyed the Pre-Chanukah Puppet Show!  

Thank you to the Cheder N’Shei for sponsoring this event! 




