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

         A Message from the Menahel 
 

The Torah in general, and פרשת בחקתי in particular, teaches us to recognize the true patterns that govern the 

world. 

One who does mitzvos is rewarded.  

One who sins is punished. 

One who gives generously receives even more in return. 

One who is miserly cannot even buy the least costly pleasures of life like friendship and self respect. 

While preparing for our Helping Hands Fair, another one became apparent. 

One who happily helps others is happily helped by others. 

As we culminate ספר ויקרא  we announce yet another true pattern - those who give chizuk receive chizuk. 

 חזק חזק ונתחזק!
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Picture of the Week!   

Helping hands helping out preparing for the helping hands fair! 



Helping Hands Fair! 
Great Job Pre1a! 



Helping Hands Fair! 
Great Job 1st Grade! 



Helping Hands Fair! 
Great Job 2nd Grade! 



Helping Hands Fair! 
Great Job 3rd Grade! 



Helping Hands Fair! 
Great Job 4th Grade! 



Helping Hands Fair! 
Great Job 4th Grade! 



Serious Investment During Middle 
School Standardized Testing! 



Helping for the Helping Hands Fair! 

Happenings Around the Cheder 

1st Grade working heard on their Talmudo B’Yado Assessments. 



Coming Up… 

• May 29 - Siddur Celebration! (Pre1A) 

• May 30 - Names Not Numbers Event (8th) 

• May 31 - Rosh Chodesh Benchers 

• June 1 - Shnayim Mikrah Trip (4 –8) 

• June 3 - Erev Shavuos Retzifus Seder 

• June 4 - Leil Shavuos Learning 

Schedule Reminder:   

Monday, May 30th: Memorial Day: No Early Care 

BY: 12:20 pm Dismissal, EC & Boys: 12:30 pm Dismissal  

Friday, June 3rd: Erev Shavuos: Boys: 12:30 pm Dismissal; EC & BY: No Sessions 





Shnayim Mikra 

 פרשת בחוקותי

 שלישי עד תחילת הפרשה כתה ד'

 ו“ו, פסוק כ“פרק כ עד תחילת הפרשה כתה ה'

 רביעי 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Name: _______________  Grade: ________ 

 Set up/cleaned up the Shabbos סעודה 

  Enhanced my סעודה by singing זמירות or sharing a 
 דבר תורה

 “Ta’am Shabbos” חזרה 

Parent Signature: ________________ 

Please return to your Rebbe on 

Sunday Morning.  
 

Prizes will be distributed 

on Monday. 

 פרשת בחוקותי

 משניות חומש 

  ב “י -פרק ג,  פסוק ז  ‘ כתה א

 כתה ב' 
 ה“ל -ג “ו,  פסוק כ“פרק כ

 
 ח -פרק כז, פסוק א 

 כתה ג' 
  -ג,  פסוק ל “פרק מ

 יג  -א “פרק ג,  משנה י
 ד, פסוק ט“פרק מ

 כתה ד' 
 

 משניות מפרק ג 
 

Ta’am Shabbos 





 

 

 

 

 

 במדבר פרשת 

 פרק א,  פסוק כז  עד תחילת הפרשה  כתה ד' 

 שלישי  עד תחילת הפרשה  כתה ה'  

 פרק ב,  פסוק כד עד תחילת הפרשה  כתה ו' 

 הפרשה כל  כתה ז' 

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

 

 נשאפרשת 

 שלישי  עד תחילת הפרשה  כתה ד' 

 לא סוק ה,  פרק 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'

 

 בהעלותך 

 פסוק כב ,פרק ח 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'

 

משלים פרשיותיו עם הציבור          כל ה
ו         מים ושנותי          )ברכות ח:( מאריכין לו י

 בס"ד 

 סיוןחודש 



 שלח

 שני  עד תחילת הפרשה  כתה ד' 

 שלישי  עד תחילת הפרשה  כתה ה'  

 רביעי  עד תחילת הפרשה  כתה ו' 

 כל הפרשה  כתה ז' 

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

 
 

 

 

 
 


