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This week in our morning gathering we 
talked about the Maccabees.  
They did not submit to the Greek 
decrees and fought openly or secretly 
to continue learning Hebrew and Torah 
and to observe their religious beliefs. 
We examined how we are like the 
Maccabees, who we are named after. 
As the Maccabees we are also fighting 
to continue attending school every 
Sunday, even if it is not easy, to learn 
Hebrew, Judaism and strengthen our 
connection to the 
people and the 
Land of Israel.  
We saw that there 
are many 
organizations and 
products carry the 
name Maccabi - 
The Maccabiah 
games, 
Sport clubs 
(Maccabi Tel Aviv, Maccabi Haifa, 
Maccabi Ashdod and more…), Maccabi 
Healthcare Services, Maccabim 
settlement and... Maccabi beer. 

 בס"ד
 

 היום בריכוז הבוקר דיברנו על ה"מכבים". הם
 לא נכנעו לגזרות היוונים ונלחמו בגלוי או

 בסתר להמשיך ללמוד עברית ותורה ולקיים
 את המצוות.

 בדקנו איך אנחנו כמו המכבים, על שמם אנו
 קרואים. ראינו שגם אנחנו נלחמים להמשיך

 להגיע כל יום ראשון, גם אם זה לא קל, ללמוד
 עברית, יהדות ולחזק את הקשר שלנו לעם

  וארץ ישראל.
 ראינו שיש עוד הרבה ארגונים או דברים עם

  השם מכבי -
 המכביה, קבוצות ספורט(מכבי תל אביב,
 מכבי חיפה, מכבי אשדוד ועוד….), קופת

 חולים מכבי, היישוב מכבים ו….בירה מכבי.
  

  השבוע בחוג אומנות -
 הילדים החלו בהכנת חנוכיות, אותן הם יסיימו
 בשבוע הבא, בע"ה, בדיוק בזמן לחג החנוכה.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



This week In art -The children began 
preparing Chanukah menorahs, which 
they will finish next week, just in time for 
Chanukah. 
 
 
 
 
 

Community Messages: 
 Shlishi Israeli, 
A new meeting place for Israelis seeking 
to meet friends, enjoy Israeli music, 
have coffee with community members 
and folk dancing. 
Starting on Tuesday, November 14 
8:00pm-10:00pm Location: Little Beans 
Cafe, Evanston  
Registration 
 
Keshet Hebrew Books,  
Join us to get selected children’s 
Hebrew books mailed to your home. 
Seven books for $10 only. 
Register now and the first book will be 
on his way to you!  
 
"Eitanim", is a cutting edge leadership 
and entrepreneurship program in 
Chicago for teenagers. Mentored by 
startup founders, Eitanim expands 
students’ creativity, self-learning abilities 

 הודעות קהילתיות-
  שלישי-ישראלי,

 מקום מפגש חדש לישראלים המחפשים
 להכיר חברים, ליהנות ממוסיקה ישראלית

 ולשתות קפה עם חברי קהילה, במקביל
 לריקודי העם.

 מתחילים ביום שלישי, 11.14 בשעה 9:00
Little Beans Cafe, Evanston :במיקום 

 רישום
 
 

 "קשת ספרים"
 הצטרפו אלינו לתכנית "קשת ספרים" , ומדי

 חודש נשלח אליכם בדואר ספר בעברית
 ממיטב ספרי הילדים בישראל.   שבעה
 ספרים בעברית במחיר של $10 בלבד.

 הירשמו, והספר הראשון כבר בדרך אליכם!
 

  תוכנית איתנים לבני נוער -
יזמות תכנית הינה     "איתנים"
ז'-יב' כיתות לתלמידי     ומנהיגות,
לישראל נוער בני המקרבת      משיקגו,
והקדמה היצירתיות החדשנות,     דרך
Start Up ל- הנחשבת המדינה       של

.Nation 
ידי על באנגלית מועברת      התוכנית
שלנו מהקהילה ומרצים     מנטורים
חברות ואף ניסיון ידע, בעלי       שהם

 רלוונטיות לנושאים.
גיל: קבוצות בשתי תתקיים      התוכנית

  ז׳-ח׳ ותיכוניסטים. לפרטים ורישום -
IAC משרד (מנהלת חזק      ליטל

 שיקגו):
lital@israeliamerican.org 

 
 בברכה,

 ליאור קקון
 

https://www.facebook.com/events/131266094200985/?notif_t=plan_user_invited&notif_id=1509138740983652
https://www.israeliamerican.org/keshet/hebrew-books
https://www.facebook.com/events/131266094200985/?notif_t=plan_user_invited&notif_id=1509138740983652
https://www.israeliamerican.org/keshet/hebrew-books?utm_source=IAC%20Chicago&utm_campaign=fecaf61fc3-EMAIL_CAMPAIGN_2017_02_02&utm_medium=email&utm_term=0_c4d35fafc6-fecaf61fc3-&mc_cid=fecaf61fc3&mc_eid=%5BUNIQID%5D
mailto:lital@israeliamerican.org


and team-work skills while connecting 
them to Israel, the "Start Up Nation". 
Through the program, the students will 
have a chance to work with experts, 
providing them with the knowledge, 
tools and opportunities to strengthen 
and enhance essential skills needed to 
succeed in high school, college, and 
their career. Expertise includes various 
topics such as entrepreneurship, 
film-making, virtual reality, startups, 
social media, sales, research and more. 
For more details and registration, 
contact Lital Hazak, 
lital@israeliamerican.org 
Sincerely, 
Lior Kakon 
 

 
 

 

 
Gan Tzeirim - Sivan & Tal 
Today we began to learn about 
Hanukkah. We sang Hanukkah songs 
and danced the  "Dreidel" dance. 
We painted the Menorah which we take 
home next week. We had a pajama 
party with hot chocolate and we enjoyed 
gym and music class. 

 

 
 

 
 

 גן צעירים- סיון וטל
 היום התחלנו ללמוד ולשיר שירי חנוכה ורקדנו

 את "ריקוד סביבון". בחוג אומנות צבענו את
 החנוכיה שנקבל בשבוע הבא. חגגנו מסיבת

 פיג'מות עם שוקו חם ונהנינו מחוג ספורט וחוג
 מוזיקה.

 
 גן בוגרים-סוזן וקרן

 למדנו על חג חנוכה- סיפור ושירים. בחוג
 אומנות צבענו את החנוכיה שנקבל בשבוע

  הבא.
 המשכנו לעבוד בחוברת על האות צ' והיו לנו

 חוג ספורט וחוג מוזיקה.
 

 מורשת- קבוצות אלון, ברוש ודקל - יגאל
 (מ"מ לריקי)

 התחלנו בהכנות לחג החנוכה - שיחקנו
 משחקי למידה שונים דרכם דיברנו על

  המנהגים, ההלכות ומושגים בסיפור החג.
  
 

mailto:lital@israeliamerican.org


Gan Bogrim - Suzan & Keren 
We learned the Hanukkah story and 
songs. In art class we painted the 
Menorah which we will take home next 
week. We advanced in the textbook with 
the letter Tsade. We had gym and music 
class. 
 
Moreshet- Groups Alon, Brosh & 
Dekel - Igal (sub to Riki) 
We learned Hanukkah terms and played 
Hanukkah bingo. 
 
Moreshet- Group Gefen - Sarit G. 
We continued to learn about Birkot 
Hanehenin (blessing). 
 
Moreshet- Bat Mitzva- Sarit G. 
We talked about identity circles and 
where are we in each circle. Next week 
we will volunteer at the Ark, please 
come on time! 
 
Chonchim- Sarit G. 
We summarized the demographic 
problem in Israel. 
 
Hebrew- Group Alon - Sarit M. 
We continue to work on the letter “Hey”, 
words using the letter Hey, and Hey in 
the beginning of the word. We read a 
story page 87-89. 
Well done! We finish the first Ariot 
textbook! Homework: complet pages 
94-95. 
 
Hebrew- Group Brosh - Sarit M. 
We  continue with the letter “Nun”and 
the vowel point shuruk. We practiced 
reading and review the colors in 
feminine form. Homework: page 71.  

 מורשת- קבוצת גפן-  שרית ג.
 המשכנו ללמוד על "ברכות הנהנין".

 
 מורשת- בנות מצווה- שרית ג.

 דיברנו על מעגלי זהות והמקום שלנו בכל
 מעגל. בשבוע הבא נצא להתנדבות בארגון

 Ark, נא לבוא בזמן!
 

 ציונות 101- חונכים- שרית ג.
 סיכמנו את נושא הבעיה הדמוגרפית בישראל.

 
 עברית- קבוצת אלון - שרית מ.

 המשכנו את האות ה' והמילים הילל, הדסה,
 הבהב, הר, הרים והמורה שירה. למדנו על ה'

 הידיעה  וקראנו את הסיפור:"איפה
 הבהב?"(עמ' 87- 89).

 כל הכבוד! סימנו את חוברת אריאות
 הראשונה!

 שיעורי בית: לסיים עמ' 94- 95
 

 עברית- קבוצת ברוש - שרית מ.
 המשכנו אותיות נ' ו- ן' ולמדנו את הניקוד
 שורוק. תרגלנו קריאה ועברנו על צבעים

 בצורת נקבה לדוגמא: בובה אדומה, גולה
 כחולה...שיעורי בית: לסיים עמוד 71.

 
 עברית- קבוצת גפן- שרית מ.

 למדנו את האות ס' בכתב ותרגלנו כתיבה.
 בחוברת "קריאה והבנה" קראנו את הסיפור

 "שרה הקטנה בגן" ותרגלנו את ההבדל בין ש'
 ימנית ל- ש' שמאלית. ענינו ביחד על שאלות

 על הסיפור.
 שיעורי בית: בחוברת אריאות להשלים עמ'

 35- 36 ולקרוא את הסיפור "סבא יוסי
 והחסה" (עמוד 35)

 
 עברית- קבוצת גפן- סימונה

 קראנו את הסיפור "קר"(עמוד 42) וקראנו
 מילים עם האות ק' בתחילת מילה, באמצע

 מילה ובסוף מילה.
  שיעורי בית: עמ' 44- 45



Hebrew- Group Gefen - Sarit M.  
We learned the letter “Samech” in 
cursive, read a story and practiced the 
letter “Shin”.   We answered questions 
about the story. 
Homework: In Ariot textbook complete 
pages 35-36 and read the story page 
35.  
 
Hebrew- Group Gefen- Simona  
We read a story page 42 and words with 
the letter Kuf. 
Homework: page 44-45. 
 
Hebrew- Group Dekel- Simona 
We reviewed our homework, played a 
word game and read a short story. 
Homework: read page 46 and find the 
words on pages 47. 
 
 Ulpan - Chonchim- Simona  
We worked in the textbook - noun in 
male and female form.  
We practiced adding adjectives and 
translated them. 
Homework: Hey on page 4. 

 עברית- קבוצת דקל - סימונה
 עברנו על שיעורי הבית ושיחקנו "נחש מילה/

 משפט". קראנו ביחד סיפור קצר מהספר
 "ספרי".

 שיעורי בית: לקרוא עמוד 46 ולמצוא את
 המילים בעמוד 47.

 
 אולפן עברית- חונכים- סימונה

 המשכנו לעבוד בחוברת שמות עצם בזכר
 ובנקבה. תרגלנו הוספת תארים ותרגמנו

 אותם.
 שיעורי בית: תרגיל ה' בדף מס. 4

 
  

 

 


