bs”d
Greetings to all Maccabim families.
We learned about the sweet side of
life - a visit to the Elite factory!
Elite, manufacture a variety of dry
snack powdered drinks and of
course chocolates, founded in
1933.
We spoke about the sweet tour that
can be scheduled with Elite factory,
located in Nazareth Illit, northern
Israel.
I shared with the kids my family
photos from our tour to the factory
and of course we talked about the
last stop of the tour- a room filled
with chocolates of all sorts, where
each visitor get all the chocolate he
can eat! Dream!

Later, Group 3 told the kids about
the mitzvah of visiting the sick
(Bikur Cholim) that they were doing
last week, when they visited Liraz.
The students also talked about
lesson they have learned from their
visit: Learn to appreciate what we
have, fulfilling a mitzvah is not

בס"ד

היום בריכוז הבוקר למדנו על הצד
ביקור במפעל-  המתוק של החיים
 האחראית על ייצור מגוון,עלית! עלית
 אבקות לשתייה  וכמובן,חטיפים
.1933  נוסדה כבר בשנת,שוקולדים
דיברנו על סיור מתוק שניתן לתאם
, שנמצא בנצרת עלית,במפעל עלית
 ראינו תמונות מהסיור שערכתי.בצפון
שם עם משפחתי וכמובן דיברנו על סופו
 חדר מלא בשוקולדים מכל-המתוק
 כשכל אורח יכול לאכול כמה,הסוגים
!סוגים ומינים שהוא רוצה! חלום

 סיפרה על מצוות3  קבוצה,בהמשך
ביקור חולים שהם זכו לעשות בשבוע
 התלמידים. כשביקרו את לירז,שעבר
גם סיפרו מה המסרים שהם קיבלו
 ללמוד להעריך את מה שיש:מהביקור
 כשאני עושה מצווה אני לא רק נותן,לי
 מצוות ביקור חולים,אלא גם מקבל
 הצלחנו לשמח את לירז- חשובה מאוד
.ומשפחתה

only giving but also receiving, the
importance of the Mitzvah Bikur
Cholim (visiting the sick) - we were
able to cheer Liraz and her family.

News from art class:

This week young children (ganim)
made a rocking Noah's Ark project
using mixed media - paper, glue,
cotton balls and paint.

:חדשות משעור אומנות

בשיעור
אומנות
,בגנים
הילדים הכינו
את "תיבת
נח" על רקע
.המבול
1-4 קבוצות
.יצרו פנים מנייר המביעים רגשות שונים
כמו כן התלמידים למדו ותרגלו מילים
, שמח: כמו,חדשות המביעות רגשות
.… מבולבל וכו,עצוב

:הודעות אומנותיות

בית הספר מכבים משתתף בתחרות
 בשבוע שעבר."אומנות "בואו נחגוג
3 )קבוצה1,2,4 תלמידים מקבוצות
ביקרה את לירז( יצרו עבודות אומנות
שמבטאות את הדברים האהובים
Groups 1-4 made a paper face
 ביום ראשון.עליהם בחגים היהודיים
showing different feelings.The
 את, בע"ה, נדע,20  נובמבר,הקרוב
students learned or revealed
.תוצאות התחרות
Hebrew words that describe
נשמח לראותכם בקבלת הפנים של
feelings, such as Sameah, Atzuv,
-  במרכז חב"ד,התחרות
Mevulbal etc.
Chabad Jewish Center of
Vernon Hills (204 US Highway,
ART ANNOUNCEMENT
Vernon Hills)
Our school participates in an art
.1:30-3:30 ,20  נובמבר,ביום ראשון
contest "Let's Celebrate"!
כל המשתתפים שיגיעו לארוע יקבלו
Last week, during art class students
: ישנו פרס כספי לזוכים, בנוסף.פרס
from groups 1, 2 and 4  (Group 3
 מקום,36$ -  שני,72$ - מקום ראשון
was visiting Liraz) created a
 rtworks
18$ שלישי
showing their favorite Jewish
holiday. On the upcoming Sunday,
November 20, we will know the
results of the contest.
Please, consider to join us for the
contest reception at Chabad Jewish
Center of Vernon Hills (204 US
Highway, Vernon Hills) coming

Sunday, November 20th, 2016 from
1:30pm-3:30pm.
All participants will receive an
appreciation prize. The prizes will
be awarded at the Open Reception.
Also, there are cash rewards for
the winners:
First place: $72, Second place: $36,
Third place: $18
Good luck to our artists!

Community announcements:
Jam Session/open stage with local
musicians,
Thursday November 17 at
8:30pm,They will sing and play
different  types of music: jazz,
blues, rock, classical, Gregorian,
Israeli and more ... evening of great
music, warm Atmosphir, friends and
drinks.
Tickets - $10- $15 per person.

:הודעות קהילתיות

במה פתוחה עם מוסיקאים/ערב ג׳אם
,20:30  בשעה17/11  חמישי,מקומיים
שישירו וינגנו סגנונות מוסיקה שונים
 ישראלי, לועזי, קלאסי, רוק, בלוז,ג׳אז
 תצטרפו לערב של מוסיקה...ועוד
. דרינקים, חברים, אוירה חמה,טובה
 לרכישת. לאדם$15-$10 - מחיר כרטיס
כרטיסים

Bottom Lounge
West Lake Street 1375
Chicago, IL 60607

"הצגה לילדים "מעבר לים
.(3-11 )לגילאי
mayer Kaplan JCC, : ב, בדצמבר5
Skokie
 הצגה6:00 , פיצות5:30
:לינק לרכישת כרטיסים

http://tinyurl.com/goshenplay 

-מספר טלפון לרכישת כרטיסים דרך ה
:JCC
847.763.3627
. ביום ההצגה12$ . מראש8$ 

Tickets Purchase

Bottom Lounge
1375 West Lake Street
Chicago, IL 60607

Children's play "Across the Sea"
Ages 3-11
December 5th
Mayer Kaplan JCC
Skokie, IL
5:30pm - Pizza,  6:00pm play

,בברכה
ליאור קקון

גן צעירים -סיון
היום למדנו על תיבת נח ועל הצלת
החיות ,ובאומנות יצרנו "תיבת נח" .היו
לנו חוג מוזיקה עם שמוליק וחוג ספורט
עם סיון החונכת .דיברנו על חברות
וקראנו את הסיפור ":הבלאגן של אריק"
שעוסק בחברות טובה וקבלת האחר.

Ticket Pricing:
$8 in advance
$12 at the day of the play
Tickets purchase:
Online  http://tinyurl.com/goshenplay
Or call the JCC at: 847-763-3627
Best regards,
Lior Kakon

גן בוגרים -סוזן
סיכמנו את נושא "בריאת העולם",
למדנו על נח והתיבה והכנו "תיבת נח"
בחוג אומנות .היה לנו גם חוג מוזיקה.
בעברית :המשכנו את האות ג' ולמדנו
מילים שמתחילות ב -ג'.

Gan Tzeirim- Sivan
Today we learned about Noah's Ark
and the rescue of the animals.
At art class we created  "Noah's
Ark". We had music with Shmulik
and gym class with Sivan. We
שיעורי בית :דפי עבודה.

talked about friendship and read a
קבוצת העשרה לגן בעברית -חוה
story about good friendship and
למדנו את האות ב' לא דגושה וחזרנו על
accepting others.
האותיות שלמדנו.
מורשת -קבוצה  -1סימונה)מ"מ לנעמי(
למדנו את פרשת לך לך ושיחקנו משחק
"מה כל אחד היה לוקח איתו לארץ
אחרת…" לסיכום צבענו ציורים על עניני
הפרשה.
מורשת -קבוצה  -2סיגל)מ"מ לצביה(
למדנו את פרשת נח ואת השתלשלות
הענינים .המחשנו את "תיבת נח"
וסיכמנו בכתב ציורים על הפרשה.
מורשת -קבוצות  4 ,3ובני ובנות מצווה-
שרית ג.
דיברנו על רצח רבין ,ובעקבותיו למדנו
כי עם ישראל הוא רקמה אנושית אחת
וכמו שפרצופנו שונים ,כך דעותינו
שונות .למדנו על יצחק רבין ותרומתו
למדינה.

Gan Bogrim- Suzan
We summarized the subject the
"Creation of the World".  we learned
about Noah's Ark and created
"Noah's Ark" at art class. We also
enjoyed music class.
Hebrew: we continued learning the
letter Gimmel and words that start
with the letter Gimmel.

homework: worksheet.
Gan Bogrim - Chava
We learned the letter Beit without
vowel point and reviewed the letters
that we have learned.

Moreshet- Group 1- Simona (for
Naomi)
We learned Parshat Lech Lecha
and played a game “What would I
take on a journey to another
country... " we conclude the subject
with coloring pages.
Moreshet- Group 2- Sigal (for
Tzivia)
We learned the story of Noah's Ark
and sequence of events. We
visualized the Ark and summarized
the portion in writing and coloring.
Moreshet- Groups 3, 4 and Bar/ Bat
Mitzva- Sarit G.
We talked about Yitzhak Rabin
assassination and we learned that
The Jewish nation is made out of
many people that not only look
different but also have different
opinions. We learned about Yitzhak
Rabin and his contribution to the
country.
Bar/ Bat Mitzva- we have also
learned the ten tests God tested
Abraham with.
 Ivrit- Group 1- Sarit M.
We learned the letter Gimel, the
vowel point Chireq  and we read a
story.
Homework: read the story
again (pages 54-56) and page 58.
Complete page 57.

 למדנו גם את עשרת-בני ובנות מצווה
.הנסיונות שה' ניסה את אברהם אבינו
. שרית מ-1  קבוצה-עברית
.למדנו את האות ג' ואת הניקוד חיריק
."קראנו את הסיפור "ג' בגן
 לקרוא שוב את:שיעורי בית
.58 ( ואת עמוד56 -54 הסיפור)עמודים
57 להשלים עמוד
. שרית מ-2  קבוצה-עברית
 קראנו את.'ם-למדנו את האותיות מ' ו
."הסיפור "הילל השואל
 לקרוא שוב את:שיעורי בית
.51 ( ואת עמוד49 -48 הסיפור)עמודים
.50 להשלים עמוד
. שרית מ-3  קבוצה-עברית
עבדנו על קריאה והבנת הנקרא
."מחוברת "שלום עברית
 להתקדם ולתרגל:שיעורי בית
.בחוברת הכתב
( סימונה )מ"מ לנעמי-4  קבוצה-עברית
( על37 -34 קראנו סיפור )עמודים
 ועשינו את דפי,סבתא החולה מרוסיה
.העבודה הקשורים לסיפור
 לסיים את דפי:שיעורי בית
העבודה ולכתוב סיפור עם מילים
.מהסיפור
 סימונה )מ"מ- בני ובנות מצווה-עברית
(לנעמי
 קראנו שיחה ושאלנו שאלות בהקשר
 קראנו סיפור וענינו על.לשיחה
.השאלות

Ivrit- Group 2- Sarit M.
We learned the letter Mem and final
Mem. We read a story.
Homework: read the story
again (pages 48-49) and page 51.
Complete page 50.
Ivrit-Group 3- Sarit M.
We worked on reading and reading
comprehension from the textbook.
Homework: advance and
practice in the writing booklet.
Ivrit- Group 4- Simona (for Naomi)
We read a story (pages 34-37)
about a sick grandmother from
Russia and completed the related
worksheet.
Homework: complete the
worksheet and write a story using
words from the story we read.
Ivrit - Bnei & Bnot Mitzvah- Simona
(for Naomi)
We read a “conversation” and
asked questions in connection with
that text. We also read a story and
answered the questions.

