Bs”d

This week in our morning gathering
we talked about the month of Elul
(August 23- September 20, 2017).
The month of Elul helps us prepare for
the new year, do good deeds and think
about our future goals.
I brought shofar to
show the students.
We blow the shofar
during the month of Elul as a reminder
for us to prepare ourselves for the New
Year.
The shofar symbolizes crying of an
infant for his parent, to express their
love and affection for him. The way we
try to awaken the compassion of the
Creator to forgive us our sins and
strengthen us for the New Year.
Thanks to Rabbi Sherman for
demonstrating the shofar blow.

Congratulations
Eilan group, who graduated from
kindergarten and joined us to study in
the adult division.
We are proud and excited to have them
join our morning gathering:

בס"ד

השבוע בריכוז הבוקר דיברנו על חודש אלול
 חודש אלול מסייע לנו להתכונן.בו אנו נמצאים
 לעשות מעשים טובים,לקראת השנה חדשה
.ולחשוב על המטרות שלנו לבאות
.לריכוז הבאתי שופר
תקיעות השופר בחודש
אלול מזכירות לנו
להתעורר ולהכין עצמנו
.לקראת השנה החדשה
,קולו של השופר משול לבכי של תינוק
המעורר את ההורה לגלות חמלה וחיבה
 מנסים לעורר את רחמיו, כך אנו.יתירה כלפיו
של בורא העולם על מנת שימחול לנו על
.חטאינו ויחזק אותנו לקראת השנה החדשה
תודה לרב שרמן שהדגים לנו את תקיעות
.השופר

מזל טוב
לתלמידי
,קבוצת אילן
שבגרו את
לימודי הגן
והצטרפו
אלינו ללימודי
 תלמידי קבוצת אילן.החטיבה הבוגרת
מצטרפים אלינו גם לריכוז הבוקר ואנו מאוד
:גאים ומתרגשים לקראתם
דניאל שייניס
הודיה בר כוכבא
אלדר לביא
שירה וייס
נועם זמיר

Shaynis Daniel
Bar-Kochva Hodaya
Lavi Elldar
Wise Shira
Zamir Noam
Soloveychik Liya
Good Luck!!!
Welcome to the
new teachers:
* Ricky Bar Kochba - Heritage Teacher
*Lior Ofir - Sports & Krav Maga
instructor
*Simona Aharoni - Hebrew and Ulpan
teacher

Community Messages:
Registration for Rosh Hashana and
Yom Kippur is open.
Hurry up and reserve your spot.
This year we have the privileged to
hear the special voice of Meir Mualem
from Israel join with the participation of
Rabbi Yehuda Freilich.
For registration by phone please
contact Rabbi David Sherman:
847-630-2162
For online registration click here.
Please verify that you fill out all the
required fields.
Sincerely,
Lior Kakon

ליה סלובצ'יק
!!!!!בהצלחה
: למורים החדשים- ברוכים הבאים
 מורה למורשת- ריקי בר כוכבא
 מורה לספורט וקרב מגע- ליאור אופיר
 מורה לעברית ולאולפן- סימונה אהרוני

-הודעות קהילתיות
!!!הרישום לראש השנה ויום כיפור בעיצומו
.הזדרזו להירשם ולשמור את מקומותיכם
השנה אנו זוכים לשמוע את קולו המיוחד של
 ובהשתתפותו,הפייטן מאיר מועלם מישראל
.של הרב יהודה פרייליך
:לרישום ניתן ליצור קשר עם הרב דוד שרמן
 או להירשם אונליין כאן,8476302162
אנא וודאו שהנכם ממלאים ומסמנים את כל
.פרטי ההזמנה
,להתראות
ליאור קקון

Gan Tzeirim- Sivan
On the first day of Maccabim, we
enjoyed meeting the students at "Gan
Efrochim". We enjoyed gym with Lior,
music with Shmulik, art with Janna and
rhythmics with Simona. We learned
about Rosh Hashana and blowing the
shofar with Rabbi Sherman. We read
the story "Hot Corn". It was nice to meet
my students and their parents I look
forward for next Sunday!
Gan Bogrim- Suzan
We were happy to meet the cute kids!
We began to talk about Rosh Hashanah
and the holiday costumes. We sang
holiday songs and received Alef Beit
textbook "Nitzanim". We began to learn
the letter Samech and words beginning
with Samech. We had an art, music
class and gym class.
Moreshet- Groups Alon, Brosh& Dekel Riki.
We got to know each other and learned
about the Jewish calendar. We
explained by using hoops:
Day -the earth turns on its axis.
Month - the rotation of the moon around
the earth.
Year - rotation of earth around the sun.
We explained the moon stages as it
seen at the beginning, middle and the
end of the month. We also learned that
Rosh Hashanah is the beginning of the
Jewish year and also Rosh Chodesh
Tishrei.

 סיון-גן צעירים
ביום הראשון של "מכבים" נהננו להכיר את
 נהננו משיעור."התלמידים ב"גן אפרוחים
 אומנות,ספורט עם ליאור ושירה עם שמוליק
 למדנו על.עם ז'אנה וריתמיקה עם סימונה
ראש השנה ועל תקיעות בשופר עם הרב
 שמחתי." קראנו בספר "תירס חם.שרמן
להכיר את התלמידים והוריהם ואני מצפה
!בכליון עיניים ליום ראשון הבא
סוזן-גן בוגרים
שמחנו לפגוש את הילדים החמודים! התחלנו
לדבר על ראש השנה ומה עושים בחג ושרנו
 קיבלנו חוברת "ניצנים" ללימוד.משירי החג
האותיות והתחלנו ללמוד את האות ס' ומילים

שמתחילות ב -ס' .היו לנו חוג אומנות ,חוג
מוזיקה וחוג ספורט.
מורשת -קבוצות אלון ,ברוש ודקל -ריקי
ערכנו היכרות ולמדנו על מעגל השנה היהודי.
המחשנו ע"י חישוקים :יום -כדור הארץ
מסתובב על צירו ,חודש -סיבוב של הירח
סביב כדור הארץ ושנה -סיבוב של כדור הארץ
סביב השמש .הסברנו איך הירח נראה
בתחילת חודש ,באמצע חודש ובסופו ולמדנו
שראש השנה ,תחילת השנה העברית ,הוא
גם ראש חודש תשרי.
מורשת -קבוצת גפן -שרית ג.
למדנו על חודשי השנה העברית ומה מיוחד
בכל חודש.
שיעורי בית :דף עבודה על חודשי השנה.
מורשת -בני ובנות מצווה -שרית ג.
למדנו מיהו יהודי ואיך אנחנו מתחברים
ליהדות שלנו.
ציונות לחונכים -שרית ג.
התחלנו ללמוד על גישות שונות לציונות כיום.
עברית -קבוצת אלון -שרית מ.
ערכנו היכרות עם התלמידים והתחלנו עם
המילה "שלום" בעברית והמשמעויות השונות
שלה .הכנו יצירה של כף יד עם המילה
"שלום" ולמדנו לקרוא את המשפט "שלום
כיתה א'".
למדנו את שיר האותיות של תל -עם)תוכנית
לימוד העברית( ו"אריאות" -ה"אריה" הביא
לנו את חוברות הלימוד" .אריאות" הוא שילוב
המילים אריה ואותיות .התחלנו לעבוד
בחוברת על האות א'.
שיעורי בית :דפי עבודה" -שלום כיתה א'".

Moreshet- Group Gefen - Sarit G.
We learned about the Jewish calendar
year and the significant of every month.
Homework: The months of the year
worksheet.
Moreshet- Bar/ Bat Mitzva- Sarit G.
We learned who is a Jew and how we
connect to our Judaism
Chonchim- Sarit G.
We began to learn about different
approaches to Zionism today.
Hebrew- Group Alon- Sarit M.
We got to know each other and started
with the Hebrew word "Shalom" and its
various meanings. We made a hand
creation with the word "Shalom" and
learned to read the phrase "Shalom cita
Alef".
We learned an alphabet song, received
“Ariot” textbook and start learning the
letter Alef.
Homework: worksheet - "Shalom cita
Alef".

Hebrew- Group Brosh- Sarit M.
We got to know the students and
reviewed the letters and vowels we
learned last year. We continued to work
in the textbook on the letter Kaf.
Homework: worksheet - find the words
“Shalom” and “Kita”
Hebrew- Group GefenSarit M.& Simona
We got to know the students and start
with a worksheet “me and my family”.
We received our new textbook and start
working in it. This year we will be
working on both Hebrew letters, reading
and reading comprehension of short
stories in Hebrew.
Homework: in the textbook complete all
work up to page 7.
Hebrew- Gruoup Dekel- Simona
We started with a short story to see
students level of reading and
comprehension. We received the new
textbook and worked on page 17 on the
subject of male/female, single / plural.
Homework: in the textbook pages
18-19
Hebrew- Chonchim- Simona
We practiced reading and
understanding the story "What's in the
bag?" And then we practiced the words
from the “word bank” of the story.

. שרית מ- קבוצת ברוש-עברית
ערכנו היכרות עם התלמידים וחזרנו על
.האותיות והתנועות שלמדנו בשנה שעברה
.'המשכנו לעבוד בחוברת על האות כ
 למצוא את המילים- דף עבודה:שיעורי בית
.""שלום" ו"כיתה
 וסימונה. שרית מ- קבוצת גפן-עברית
ערכנו היכרות עם התלמידים והתחלנו עם דף
 קיבלנו את חוברת."עבודה "אני ומשפחתי
 השנה נעבוד.הכתב והתחלנו לעבוד בה
במקביל גם על אותיות הכתב וגם על קריאה
.והבנה של סיפורים קצרים בעברית
 בחוברת7  להשלים עד עמוד:שיעורי בית
.הכתב
 סימונה- קבוצת דקל-עברית
התחלנו עם סיפור קצר לקריאה כדי לראות
.את רמת הידע והקריאה של התלמידים
17 קיבלנו את חוברות העבודה ועבדנו בעמוד
. רבים/ יחיד, נקבה/בנושאים זכר
19 ,18  עמודים:שיעורי בית
 סימונה- חונכים-אולפן עברית
"?תרגלנו קריאה והבנה בסיפור "מה בתיק
ואחר כך תרגלנו את המילים מ"מחסן
.המילים" של הסיפור

