
Shabbat Youth Program Guidelines

We are excited to announce the launch of the Shabbat Morning Youth
Program.  This program is meant as a safe place for children ages 3-9 to
learn, daven, grow and have fun Shabbat morning.  It is also intended to
allow parents to have their kids watched by qualified youth directors so they
will be able to participate in one of the Mitzpe Ramot minyanim (main,
Hashiveinu, 9:15).  The following guidelines are in place to ensure these
goals are achieved.

1. Groups will begin at the grass area of Gan Hashbalul starting at 9:30
and finishing at 10:40.  They will be led by Shira and Ariella Levy as
well as two younger assistants.

2. There will be two groups split by age, 3-5 & 6-9.  Please make sure
your children are in the appropriate group based on their age.

3. One parent MUST be present at one of the minyanim at Mitzpe
Ramot (main, Hashiveinu, 9:15) while their children are in groups.

4. Non toilet trained children must be changed by a parent.

5. GROUPS IS NOT A BABYSITTING SERVICE.  Our youth directors
will be tasked with running a high quality program that will be both
educational and fun.  It will include teffilah, Torah, activities, snacks
and prizes.  Children attending groups are expected to participate in
the programs and follow the youth directors directions. Children who
are unable to follow the rules and/or show respect to the directors,
and other children, will be asked to leave groups.

6. Children attending and participating in the Children's Program will
receive treats (and prizes on occasion). Unfortunately we are unable
to accommodate children who don't attend the program (as there are
often many kids in the park and we can't say yes to some and no to
others). Please help us to follow through with this policy by



encouraging your children to attend if they would like to receive the
treats provided.

7. Teffilah and Parsha will be run in Hebrew.  Our youth directors are
fluent English speakers and can assist new olim when necessary.

8. Any questions, issues, or suggestions can be directed towards Sara
Samowitz or Merav Bloom.

הנחיות לתכנית שבת לילדים

אנו שמחים להודיע על הקמת תכנית שבת לילדים. התכנית מיועדת להוות מקום
בנוסף,בבוקר.בשבתיחדולהנותלגדולללמוד,שנים3-9בגילאילילדיםבטוח

מטרת התכנית  שהילדים יהיו תחת השגחה מקצועית וההורים יוכלו להשתתף
בתפילה.

ההנחיות הבאות הן במטרה להשיג את היעדים של התכנית באופן מיטבי:

.10:40שעהעד9:30בשעההשבלולגןשלהדשאבאיזורתתחילהתכנית.1
התכנית בהובלת שירה ואריאלה לוי ועם עזרה נוספת.

שהילדיםוודאואנא.6-9גילאיוהשניה3-5לגילאיאחתקבוצותשתיתתקיימנה.2
משתתפים בקבוצה התואמת את הגיל שלהם.

הפעילות.בזמןרמותבמצפההמניניםבאחדנוכחלהיותחייבאחדהורהלפחות.3

ההורים.באחריותגמוליםשאינםילדים.4

יהיוהמדריכותבייביסיטר.לעשותבמטרהאינההתכניתכילהבהירחשוב.5
עסוקות בהעברת תכנית איכותית שתהיה חינוכית ומהנה גם יחד. התכנית כוללת
תפילה, תורה, פעילות, ממתקים ופרסים. מצופה מהילדים להשתתף באופן פעיל



בתכנית ולשמוע להוראות המדריכות. ילדים שאינם יצייתו לכללים ו/או לא יתנהגו
באופן הולם למדריכות או ילדים אחרים, יתבקשו לעזוב את התכנית.

איננולצערינופרסים).(ולעיתיםממתקיםיקבלובתכניתשישתתפוהילדים.6
יכולים לספק ממתקים/פרסים גם לילדים שלא השתתפו בתכנית (ישנם ילדים רבים

בגן השבלול ואיננו יכולים לעשות אפליה בין ילדים). בבקשה תעזרו לנו בכך
שתבהירו לילדים כי רק מי שישתתף באופן פעיל בתכנית יקבל את

הממתקים/פרסים.

שוטפתאנגליתדוברותהמדירכותבעברית.יועברוהשבועופרשתהתפילה.7
ויכולות לעזור לעולים החדשים אם יצטרכו לכך.

בלום.למירבאוסמוביץלשרהישירבאופןלפנותניתןעצהאושאלהנושא,בכל.8


