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Greetings to all Maccabim families.
This week in our morning gathering
,שלום למשפחות מכבים
we talked about the month of
היום בריכוז הבוקר דיברנו על חודש
Cheshvan, starting this week. In
 בחודש חשוון. שיתחיל השבוע,חשוון
Cheshvan, we welcome autumn
אנו מקדמים את הסתיו ורואים את
and see the leaves falling off, here
 בישראל אנו גם. כאן ובארץ,השלכת
and in Israel. In Israel we also see
 הנחליאלי:רואים את מבשרי הסתיו
the Wagtail (Nachlieli) and Drimia.
 אנו מוסיפים, מעבר לכך.והחצב
We are also adding to our prayers a  בהקשר.לתפילות בקשה לגשמי ברכה
wish for rains. In this context, I told
הזה סיפרתי לילדים את סיפורו של חוני
the story of Choni the circle drawer
 שהתפלל לגשם עבור עם,המעגל
(Choni ha'M'agel), who prayed for
 הוא צייר מעגל סביבו ואמר.ישראל
rain for the people of Israel. Choni
לקב״ה שהוא לא יצא מהמעגל עד שירד
drew a circle around himself in the
 בהתחלה ה׳ הוריד גשם זלעפות.גשם
sand, then swore that he would not
ש גשם
  הוא ביק.וחוני המשיך להתווכח
leave the circle until rain fell. In the
ת גשם
  ה׳ הוריד טיפו.שאינו משחית
beginning God have brought heavy
 חוני סרב לצאת מהמעגל עד.מעטות
rainfall and Choni kept arguing and
,שהקב״ה יוריד על הארץ גשמ י ברכה
asked for rains of goodwill and rain
שיספיקו בדיוק להשקיית השדות ולא
began to drizzle. Choni refused to
 בסוף הסיפור הקב״ה.ישטפו את הארץ
go out of the circle until a rains of
.נענה לתפילתו
blessing will fall Just enough to
:למדנו את השיר
irrigate the fields and not destroy
,"ברכנו ה׳ אלוקינו
the country. At the end of the story
בכל מעשי ידינו
a proper rain began to fall.
ותן טל ומטר
We learned the song:
."על פני האדמה
‘Blessed us Lord our God,
. הקליקו כאן,להאזנה

In all that we do
and give dew and rain
across the land’.
To listen click here.

Community announcements:

:הודעות קהילתיות

Would like to to receive each month
רוצים לקבל כל חודש ספר ילדים
a children's book in Hebrew?
בעברית?  קשת ספרים)תוכנית חדשה
IAC Keshet Sfarim (replacement
המחליפה את ספריית פיג'מה( תשלח
program for SPBA) will mail
ישירות לביתכם אחת לחודש ספר
children’s book in hebrew to your
 דמי חברות10$  בעלות של,ילדים
home monthly for an annual fee of
.שנתיים
$10.00 only.
. אנא הקליקו כאן,להצטרפות
The books your family will receive
monthly, during the school year, are
- פסטיבל הסרטים הישראלי
carefully selected and geared
 כולל ערב.13  נובמבר-1 נובמבר
specifically towards the interests
 עם תמיר גודמן,מיוחד לבני נוער
and language capabilities of
 לתוכנית המפורטת אנא.2 בנובמבר
Israeli-American children.
.הקליקו כאן
To register with Keshet Sfarim
please click here.
 התוכנית ללימודי עברית- סרט ישראלי
 מזמינהN
 iles North בבית הספר
The Festival of Israeli cinema ."אתכם להקרנת הסרט "לחיות ולהיות
November 1- 13, 2016 including a
 בשעה,5  נובמבר,הסרט יוקרן במוצ"ש
special evening for teens , with
: בכתובת,7:00
Tamir Goodman on November 2nd.
Niles North High School
For calendar please click here
Auditorium: 9800 Lawler Ave,
.Skokie
Israeli movie night - Niles North
. הקליקו כאן,לראות את הטריילר
Hebrew Honor Society will present
 ניתן יהיה לקנות,הארוע הוא חינם
the film "Live and Become".
.חטיפים במקום
Showtime: Saturday, November 5,
2016.
- חגיגת התרבות הישראלית
Doors open at 6:30 pm, Movie
Deerfield High  ב,13 נובמבר
starts at 7:00 pm. At Niles North
 "מקונן-  יוקרן הסרט המרגש,School
High School Auditorium: 9800
 מסעו של יהודי אפריקני" )על קציןLawler Ave, Skokie.
.(בצנחנים שחוזר למקורותיו באתיופיה
For the trailer click here.
כמו כן תתקיים בארוע הופעה של להקת
Free Admission, refreshments will
הופ-"קפה שחור חזק" להקת היפ
be sold.
 הנה.שחבריה הם עולים מאתיופיה
,טעם קטן ממה שצפוי להיות בארוע
Israeli cultural celebration - On Nov
 לרישום. הארוע הוא חינם.הקליקו כאן
13 at Deerfield High School,
 דלתות נפתחות בשעה.הקליקו כאן
Jerusalem U production is hosting
.2:30
an Israeli cultural celebration
featuring a screening of their new

film, Mekonen: The Journey of an
African Jew, and a live concert by
Ethiopian-Israeli hip-hop band Café
Shachor Hazak (Strong Black
Coffee).
Click here for a ‘taste’ of what
they’re planning. Reserve your
free spot HERE. Doors open at
2:30PM.
Two Literary Venues:

Meeting and conversation with
journalist and writer Sarit
Yishai Levy, author of the
bestseller ''The beauty queen
of Jerusalem”
Friday November 4, Wilmette
book club: 3000 Glenview rd,
Wilmette, IL 60091
At 11:30am

Fee: $10.00 Per guest lunch
included.
Meeting and lecture with Meir
Shalev's book, "Two Bears"
and discussion on trends in
contemporary Hebrew literature.
Friday, November 11, Wilmette
book club
At 11:30am

Fee: $10.00 Per guest lunch
included.
Participants please notify Tzafi:
zafrira48@gmail.com
Best regards,
Lior Kakon

:שני ארועים ספרותיים
מפגש ושיחה עם העיתונאית
והסופרת שרית ישי לוי מחברת רב
 יום.''המכר'' מלכת היופי של ירושלים
 מועדון חוג הספר, בנובמבר4 -ששי ה
:בוילמט
Glenview rd, Wilmette Il 3000
60091
 וחצי11 - בשעה
אורחת כולל/ לאורח$
 10 - התשלום
.ארוחת צהרים
מפגש והרצאה של הסופר מאיר שלו
על ספרו ''שתים דובים'' ודיון על
מגמות וזרמים בספרות העברית בת
.זמננו
 מועדון חוג, בנובמבר11 -יום ששי ה
.הספר בוילמט
התשלום כולל. ליחיד$10 - התשלום
ארוחת צהרים
 וחצי11 - בשעה
:אנא הודיעו על השתתפותכם לצפי
zafrira48@gmail.com
,בברכה
ליאור קקון

Gan Tzeirim- Sivan
We learned about the fall, leaves
falling and drew a picture of leaves
falling. We studied the Hebrew fall
color. We sang songs of Alef  Beit,
we have prepared letters of the
children names read from
playdough and read stories about
Choco the puppy.
Gan Bogrim- Suzan
Today we learned the story of
Genesis -  and what God created
every day. We had art and gym
class.
Hebrew: we reviewed the letters
that we have learned and started
learning the beit with vowel points.
We pointed the difference between
Beit with and without vowel point
and worked in the textbook.
homework: please write the
Matching letters on the pages.

 סיון-גן צעירים
למדנו על הסתיו ועל השלכת וציירנו
 למדנו על צבעי השלכת.ציורי שלכת
 הכנו אותיות,' ב,' שרנו שירי א.בעברית
של שמות הילדים מבר בצק וקראנו
.סיפורים על שוקו הכלבלב
 סוזן-גן בוגרים
 מה ברא-היום למדנו פרשת בראשית
 היו לנו חוג אומנות וחוג.ה' בכל יום
.ספורט
 חזרנו על האותיות שלמדנו:עברית
 שמנו לב.והתחלנו אות ב' לא דגושה
 ב' לא דגושה-להבדל בין ב' דגושה ל
.ועבדנו בחוברת
 בבקשה לכתוב את:שיעורי בית

.האותיות המתאימות בדפים
( סימונה )מ"מ לחוה-העשרה בעברית
חזרנו על האותיות שלמדנו והתחלנו
 מילים, עבדנו על זיהוי האות.'אות ג
.שמתחילות בה וכתיבה

Gan Bogrim - Simona (for Chava)
we reviewed the letters that we
have learned and started learning
the letter Gimel. We worked on
letter recognition, words that start
with the letter and writing the letter
Gimel.
Moreshet- Group 1- Naomi
Today we learned the story of
Genesis -  and what God created
every day. We created a worksheet
where we connected the images
with the day on which they were
created.
Moreshet- Group 2- Tzivia
Today we have learned that the
Torah consists of five Books and
their names.
We explained what is the “weekly
Torah Portion”, and start learning
on the first two days of the creation
of the world from the book of
Genesis.
Moreshet- Groups 3, 4- Sarit G.
Today we learned the story of
Genesis - creation of the world, the
tree of knowledge of good and evil
and Cain and Abel.
Homework: answer the
question: why did God asked Adam
and Eve or Cain and Abel where
they are if he already knows the
answer?

 נעמי-1  קבוצה-מורשת
 מה נברא בכל,למדנו על בריאת העולם
 עשינו דף עבודה שבו קישרנו.יום
.תמונות שונות ליום שבו הן נבראו
 צביה-2  קבוצה-מורשת
היום למדנו על התורה שמורכבת
.מחמישה חומשים ועל שמות החומשים
,"דיברנו על המושג "פרשת שבוע
והתחלנו ללמוד על שני הימים
הראשונים של בריאת העולם מפרשת
.בראשית
. שרית ג-4 ,3  קבוצות-מורשת
 בריאת-למדנו את פרשת בראשית
. חטא עץ הדעת וקין והבל,העולם
: לענות על השאלה:שיעורי בית
בשביל מה ה' שואל את אדם וחוה היכן
 אם הוא כבר, או את קין איפה הבל,הם
?יודע את התשובה
. שרית ג- בני ובנות מצווה-מורשת
,"למדנו על נושא "צער בעלי חיים
לקראת ביקור שבוע הבא ממקלט
.לחיות
 לקרוא דפי מידע:שיעורי בית
.ולבחור משהו להציג בשיעור
 צביה-חוג חונכים
המשכנו בעיסוק ב"עצמי" ודיברנו על
הפער בין מי שאנחנו לבין איך שמכירים
 בהקשר זה דיברנו על חברים.אותנו
 ראינו חלקים מתוך הסרט.ומשפחה
"אושפיזין" ודיברנו על מה מאפשר שינוי
.בעצמנו

Moreshet-Bar/ Bat Mitzva- Sarit G.
We studied the topic "cruelty to
animals" in preparation to our next
week visit to an animal shelter.

. שרית מ-1  קבוצה-עברית
למדנו את האות ב' דגושה ואת המילים
. שבת, סבא, אבא, בלון, בית,ברק
קראנו את הסיפור "אבא בבית")עמוד
(37

Homework: read the
information sheets and chose a
topic to present on next week
lesson.

39  לסיים עד עמוד:שיעורי בית

Choncim - Tzvia
We continued with the subject of
the unique identity and we talked
about the difference between who
we are and the way other people
see us. We talked about that in
connection with family and friends.
We watched a parts from the movie
"Ushpizin" and talked about what
allows change in yourself.
Ivrit- Group 1-Tami(sub for Sarit M.)
We learned the letter Beit with
vowel point and the Barak, Balon,
Aba etc...we read a story (page 37)
Homework: Complete work to
page  39.
Ivrit- Group 2-Tami(sub for Sarit M.)
We learned the letter Lamed and
and we read a story.
Homework: read again pages
32-35 and complete work to page
35

. שרית מ-2  קבוצה-עברית
למדנו את האות ל' וקראנו את הסיפור
.""הגלידה של דודה לאה
 לקרוא שוב עמודים:שיעורי בית
.35  ולסיים עד עמוד35 -32
. שרית מ-3  קבוצה-עברית
הכנו כרטיסי "החלמה מהירה" ללירז
'בגה החמודה ולמדנו את האות ש
 התקדמנו בחוברת ותרגלנו.בכתב
.קריאה
 להשלים עד סוף:שיעורי בית
.אות ש' בחוברת
 צביה- מאיה ויסמין-עברית
.למדנו את האות מ' והתקדמנו בחוברת
 שני העמודים:שיעורי בית
.האחרונים של האות מ' בחוברת
 נעמי-4  קבוצה-עברית
קראנו סיפור על ילד שחלם חלום על
ספרים שרצו לארמון… עשינו תרגילים
בקשר לסיפור וכתבנו סיכום של הסיפור
! בלי לבדוק בספר,עם המילים החדשות
. לסיים את הסיכום:שיעורי בית

Ivrit-Group 3-Tami (sub for Sarit M.)
We made get well cards for sweet
Liraz Bega and we learned the
letter Shin in cursive. We advanced
in the textbook and practice
reading.
Homework: in the textbook
complete all work with the letter
Shin.
Ivrit - Maia Yasmin - Tzvia
We learned the letter Mem and we
advanced in the textbook.
Homework: Complete the two
last pages with the letter Mem.
Ivrit- Group 4- Naomi
We read a story about the boy with
a dream about running books… we
had practice related to the story
and we wrote a book report with the
new words, without looking in the
book!
Homework: Finish the book
report.
Ivrit - Bnei & Bnot Mitzvah-Naomi
We learned how to write a text
message to a friend and see where
he is. We read the story of the
creation of the world and we did
exercises in connection with the
story.
Homework: Complete the
exercises.

 נעמי- בני ובנות מצווה-עברית
למדנו איך לכתוב מסרון לחבר ולבדוק
 קראנו סיפור על.איפה הוא נמצא
בריאת העולם ועשינו תרגילים בקשר
.לסיפור
 לסיים את:שיעורי בית
.התרגילים

