bs”d
Greetings to all Maccabim families.
Today in our morning gathering we
have learned the story of Mevaser
Shalom yeshiva in Haifa. The
yeshiva has been destroyed in the
firestorm. Yeshiva staff and
students didn't realized the fire was
close until they smell the smoke.
They went outside and saw the
large tree next to the yeshiva in
flames.
As the fire got closer to the building
the first thing they wished to save
was ....the children from the
kindergarten located next door.
Students and teachers from the
Yeshiva rushed to the kindergarten
and managed to evacuate safely all
teachers, and children from the
kindergarten. Having saved the
children, the students tried to return
to the yeshiva to save the holy
books and they're personal
belonging, unfortunately, it was too
late, the building was on fire, and
everything was destroyed in the
blaze.
We watched a moving video which
tells the story of the Yeshiva
Mevaser Shalom. for viewing Click
here.
We have decided that Maccabim
school will help the yeshiva to
rebuild and restore its activities in

בס"ד

היום בריכוז הבוקר למדנו על אחת
מתוצאות השרפה הגדולה שהייתה
 דרך הסיפור של ישיבת מבשר,בישראל
 צוות הישיבה והתלמידים.שלום בחיפה
לא ידע שהשרפה הגיעה כבר קרוב
. עד שהתחילו להריח את העשן,לישיבה
 הנמצא,הם יצאו החוצה וראו כי עץ גדול
 הדבר.בסמוך לישיבה עולה באש
 את....הראשון שהם רצו להציל היה
 שגם שם לא ידעו,הילדים מהגן הסמוך
 תלמידים ומורים.כי השרפה כה קרובה
מהישיבה סייעו לגננות והילדים הקטנים
.לברוח מפני האש ולהגיע למקום בטוח
לאחר מכן נחפזו חברי הישיבה לחזור
 הם.למבנה ולהציל את ספרי התורה
נלחמו בלהבות והצליחו להוציא בשלום
 אך כשרצו לחזור.את ספרי התורה
ולהוציא את ספרי הקודש וחפציהם
 הישיבה.האישיים היה כבר מאוחר מידי
 צפינו בסרטון.כולה עלתה בלהבות
המרגש שבו מסופר סיפורה של ישיבת
. לצפייה הקליקו כאן.מבשר שלום
החלטנו שבית ספר מכבים יירתם לסייע
לישיבה להיבנות מחדש ולחדש את
 אני מבקשת מכל ילד.פעילותה בשכונה
להביא תרומה כלשהי)החל מדולר ועד כמה
שרוצים( ביום ראשון הבא ולהיות חלק
 הנה דוגמה למכתב.מהמאמץ לעזור
- מרגש שעופרי גרדוול צרפה לתרומתה

the neighborhood. I am asking
every child to make any contribution
next Sunday (from a dollar to as much
you want) and be part of the effort to
help.
Here is an example of a moving
letter that Ofri Gardwell wrote and
attached to her donation-

In Art class, the students decorated
plates for Hanukkah. You will
receive all holiday projects next
week.

Hanukkah party-

We will celebrate Hanukkah with
parents, on Sunday, Dec 18.
The program:
9:00-9:40 - Hanukiah making
workshop, parents and students
work together.
9:45-10:20 - Rikuz Boker:
Hanukkah trivia, songs, sufganiyot.
10:30- session for parents:
“Education with a smile” , with rabbi
Naor tehomi. At the same time the
students will have special
Hanukkah activities.

 התלמידים הכינו צלחות,באומנות
מעוטרות לחנוכה ויקבלו אותן בשבוע
.הבא יחד עם כל הפרויקטים לחג

- מסיבת חנוכה

 נחגוג את חג,18  דצמבר,ביום ראשון
, ההורים מוזמנים.החנוכה בבית הספר
:לפי התכנית הבאה
 הכנת חנוכיות עם הילדים- 9:00-9:40
.בכתות
: ריכוז בוקר עם ההורים- 9:45-10:20
. שירים וסופגניות,חידון חנוכה
 " חינוך: הרצאה להורים בנושא- 10:30
. מפי הרב נאור תוהמי, "עם חיוך
במקביל הילדים יהנו מסבב פעילויות
.באוירת החג

- הודעות קהילתיות

בואו לחוות סוף שבוע מהנה
!ומעשיר
,הצטרפו לשבתון משפחתי בסנט לואיס
 בלבד100$  בעלות של,22-25/12
!!!למשפחה
 ארוחות כיד,המחיר כולל לינה במלון
 תוכנית ילדים ותוכנית מבוגרים,המלך
 ההרצאות למבוגרים ינתנו.במקביל
 מבחר הרצאות ינתנו.בעברית ובאנגלית
.גם ברוסית

Community announcements

Fun and enriching weekend!
Join a family weekend in Saint
Louis, Dec. 22-25 for only $100.
per family!!!
Price include: hotel,
accommodation, meals, kids and
adult programs at the same time.
Adult lectures will in English and
Hebrew. Selected lectures will be
given in Russian.
For registration and additional
information contact Rabbi Sherman
this week at 847-630-2162
Www.kulanuyachad.org

At the time of registration must enter in the name
of the group space Yisraelink and receive an email
confirmation of your payment in the amount of $
100 only!

לרישום ולפרטים התקשרו לרב שרמן
847-630-2162 !עוד השבוע

 בשם של הקבוצה יש לרשום- Www.kulanuyachad.org
100$  ותקבלו מייל חוזר עם אישור לתשלום שלYisraelink
!בלבד

מסיבת חנוכה לכל המשפחה

5  בדצמבר בשעה29ביום חמישי ה
.JCC, Skokie .בערב
, סופגניות ופרסים, ארוחת ערב:בתכנית
David Fisher מופע מלא של
The Rope Warrior
, חבלים,הכולל פעילות עם הילדים
.ומשחקי אור וצל
 מבוגרים משתתפים. לילד5$ עלות
.בחינם
לרישום ניתן ליצור קשר עם הרב דוד
Info@yisraelink.org , 847-630-2162 : שרמן

Chanukah Party for the whole
family:  Thursday Dec. 29th- 5PM
at the Skokie JCC.
Dinner, Sufganiyot ,prizes, etc....
fun fun fun fun Entertainment with
David Fisher - The Rope warrior
Interactive show for all ages. The
show will includes a full variety of
activity, trick rope techniques,
breathtaking light show and other
special effects. Ticket are $5 per
child, adults participate for free.
Register at i nfo@yisraelink.org or call
Rabbi David Sherman
847-630-2162.

קומדיה ישראלית הנוגעת בחיי
ישראל והישראליים בהקשר של חיים
 החרם על ישראל ותנועת,בצל הטרור
 כיצד ממשיכים לחיות.ההסתה העולמית
!חיים נורמליים? בואו להופעה ותגלו
 כולל חנייה וארוחת,36$ כרטיס במחיר
.ערב קלה
. בערב8:00 ,21  ינואר,מוצאי שבת
w Morse, chicago 1328
:לפרטים נוספים ולכרטיסים
847-674-9733
2 שלוחה
Betcafe.rzc.us

An Israeli comedy show The

שתסייע בהעשרת השפה העברית
.וחיזוק הקשר לתרבות הישראלית
 שלמו,הרשמו לתוכנית ״קשת ספרים״
 לשנה וקבלו הישר לביתכם ספר10$
!ילדים בעברית כל חודש
.לרישום הקליקו כאן

show deals with Israel and Israelis
life in shadow of constant terror, the
boycott of Israel and the world bias,
yet with the audacity to go on living
a normal life.  Come and enjoy!

מתנת חנוכה לילדים כבר
,קנית? הענק לילדים מתנה ערכית

Ticket price $36. Includes parking
and light dinner.
Saturday night Jan. 2,2017- 8:00pm
1328 W. Morse, Chicago
For tickets and further information:
847-674-9733 Ext. 2
Betcafe.rzc.us

 Did you already buy
Hanukkah gift for the kids?

Give the kids the gift of values, a
gift that will help enrich their
Hebrew language and strengthen
their connection to the Israeli
culture. Sign up with “Keshet
Sfarim” for a $10 annual
subscription they will receive once
a month a book in Hebrew!
Register now

Best regards,
Lior Kakon

,בברכה
ליאור קקון

 סיון-גן צעירים
 למדנו.המשכנו ללמוד על חג החנוכה
ושרנו משירי החג והכנו עבודות אומנות
 למדנו על אותיות.שקשורות לחג
, היו לנו חוג ספורט.' נ' ג' ה' ש-הסביבון
.חוג אומנות ושעת סיפור
( תמי )מ"מ לסוזן-גן בוגרים
 ציירנו,המשכנו ללמוד על חג החנוכה
 היו לנו חוג.סביבונים ושרנו שירים
.אומנות וחוג ספורט
.' התקדמנו בחוברת עם האות ה:עברית
 דף עבודה:שיעורי בית

Gan Tzeirim- Sivan
We continued to learn about
Hanukkah. We learn and sang
holiday songs and made works of
art for the holiday. We learned the
the letters on the dreidel -Nun,
Gimel, Hey, Shin.
We had gym, art and story time.



 חוה- גן בוגרים-העשרה בעברית
תרגלנו זיהוי וכתיבה של האות ה' וחזרנו
.על האותיות שלמדנו
. דף עבודה:שיעורי בית
 נעמי-1  קבוצה-מורשת
חזרנו על סיפור חנוכה ולמדנו את מנהגי
 תרגלנו ביחד כמה נרות מדליקים.החג

Gan Bogrim- Tami (sub for Suzan)
We continued to  learn about
Hanukkah, we colored dreidels and
sang holiday songs.  We had art
and gym class.
Hebrew: we worked in the textbook
on the letter Hey.
Homework: Worksheet.
Gan Bogrim, Hebrew enrichmentChava
We practice recognizing the letter
Hey and reviewed the letters Alef to
Hey.
homework: Worksheet.
Moreshet- Group 1-  Naomi
We reviewed the story of Hanukkah
And learned the holiday customs.
We practiced together the number
of candles lit on the menorah each
day and we colored pictures from
the story.
Moreshet- Group 2- Tzivia
We reviewed the story of Hanukkah
and talked about holiday customs
and what stands behind them.
We played a memory game and
created a dreidel from decorated
cd.

.בחנוכייה כל יום וצבענו ציורים מהסיפור
 צביה-2  קבוצה-מורשת
סיכמנו את סיפור חנוכה ודיברנו על
 שחקנו.מנהגי החג ומה עומד מאחוריהם
משחק זיכרון ויצרנו סביבון מדיסק
.מעוטר
. שרית ג- 4 ,3  קבוצות-מורשת
למדנו על הלכות ומנהגי חנוכה דרך
.משחק
 תשבץ חנוכה: רשות-שיעורי בית
. שרית ג- בני ובנות מצווה-מורשת
סיימנו את נושא "אני בקבוצה ומעורבות
"? עד איזה גבול-בקבוצה
בנוסף למדנו על המניע למלחמת
המכבים ביוונים והתכוננו למסיבת
 שבוע הבא הקבוצה תפעיל.חנוכה
.תחנת ספורט היתולי לכל בית הספר
. שאלות על חנוכה:שיעורי בית



 צביה-חונכים
למדנו שלכל משפחה יש ערכים
 וסיכמנו את נושא,החשובים לה
 דיברנו על הסרט.""המשפחה ואני
 כמביא לידי ביטוי את חשיבותfrozen
 דיברנו על.האהבה בתוך המשפחה
שבת בהיבטים שונים ושמנו לב
להזדמנות לחיבור המשפחתי ולמדנו את
.מילות הקידוש

Moreshet- Groups 3, 4 - Sarit G.
We learned about Halachot and
traditions of Hanukkah through a
game.

. שרית מ-1  קבוצה-עברית
'חזרנו על האות ד' ולמדנו את האות ה
 הרים, הר, הבהב, הדסה,והמילים הלל
.והמורה שירה

Homework Optional:
Hanukkah Crossword

 ודפי עבודה86  עמוד:שיעורי בית
.'על האות ד

Moreshet Bar/ Bat Mitzva- Sarit G.
We have finished learning the
subject “me in a group and been
part of a group - to what extent? "
In addition, we learned about
Maccabees revolts against the
Greeks and prepared for the
Hanukkah party. Next week the
group will run fun sports station for
the all school.
Homework: questions about
Hanukkah.
Chonchim- Tzivia
We learned that every family has its
own important values and we
concluded the the subject "My
family and I”. We talked about the
movie “Frozen” as a demonstration
of the importance of love within the
family. We talked about Saturday in
different aspects and we have
noticed the opportunity to connect
with family and we learned the
words of the Kiddush.
Ivrit- Group 1- Sarit M.
We reviewed the letter Dalet and
learned the letter Hey and words
that begin with the letter Hey.
Homework: page 86 and the
letter Dalet worksheet.
Ivrit- Group 2- Sarit M.
We continued with the letter Nun,
Final Nun, we read a story and
learned the vowel point Shorook.
Homework: page 71. Read the

. שרית מ-2  קבוצה-עברית
 ן וקראנו את,המשכנו עם האותיות נ
 למדנו את."הסיפור "דן ודינה נגנים
.הניקוד שורוק
 ולקרוא את71  עמוד:שיעורי בית
65-66 'הסיפור בעמ
. שרית מ-3  קבוצה-עברית
"התאמנו על ההצגה "חנה זלדה
שהתלמידים יציגו בריכוז הבוקר בשבוע
 לשמיעת השיר הקליקו כאן.הבא
 לקרוא שוב ושוב את:שיעורי בית
.המחזה ולעשות חזרות להצגה
 חוה-(תגבור עברית)יסמין ומאיה
.התקדמנו בחוברת ותרגלנו קריאה
. מסומנים בחוברות:שיעורי בית
 צביה-(העשרה בעברית) עופרי ורותי
 אמצע, פתיחה-חזרנו על מבנה של קטע
 דיברנו על ישיבת "מבשר.וסוף ותרגלנו
 ראינו,שלום" שנפגעה בשריפה בחיפה
.סרטון וכתבנו להם מכתבים
 נעמי-4  קבוצה-עברית
חזרנו על הסיפור של שיעור שעבר
6 - בת ו,וקראנו סיפור חדש על "אמא
. שכל אחד עושה עבודה אחרת,"אחים
' ג,' ב,' א-47  עמוד:שיעורי בית
 נעמי- בני ובנות מצווה-עברית
קראנו סיפור על ילדים שלומדים על חג
 דיברנו וכתבנו על הסיפור.חנוכה
.והפרטים שבו

story pages 65-66.
Ivrit-Group 3- Sarit M.
We practice on the play "Hannah
Zelda" that the students will present
next week at morning gathering
next week. Click here to listen to the
song. Click here to listen to the
song

Homework: read and practice
the song again.
Ivrit- Yasmin & Maya- Chava
We worked in the textbook and
practice reading.
Homework:  marked in the
textbook.
Ivrit- Alma, Ofri, Ruti- Tzivia
We reviewed the structure of
paragraph- opening, middle and
end. We talked about Yeshivat
“Mevaser Shalom” in Haifa that was
destroyed in the fire, we watched a
movie and wrote them letters.
Ivrit- Group 4- Naomi
We reviewed the story from last
week and read a new story about a
“mother, daughter and 6 brothers”
that each does a different  job.
Homework: page 47 Alef, Beit
Gimel.
Ivrit - Bar/ Bat Mitzvah- Naomi
We read a story about children who
are learning about Hanukkah. We

talked about the story and wrote
details in the story.

