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This week in our morning gathering
we talked about this week's Torah
Portion Sarah’s Life (Chayei Sarah) and
the Cave of the Patriarchs (Me'arat
Hamachpela). According to the portion
Abraham purchased the cave as a burial
place for his wife, Sarah.
Later in history all are patriarchs and
matriarchs Abraham, Isaac, Jacob,
Sarah, Rebecca, and Leah are buried in
the same Cave of Machpelah  (Except
Rachel).

Visitors to the Tomb can see the
cenotaphs represent the tombs of the
patriarchs, pray at the site and stroll
through Avraham Avinu neighborhood in
the city of Hebron. It is an emotionally
special place to connect to our history.
Last Saturday, thousands of Jews

בס"ד

היום בריכוז הבוקר דיברנו על מערת
 פרשת, בהקשר של פרשת השבוע,המכפלה
 שרה נפטרה ואברהם, בפרשה.חיי שרה
 שם היא,רוכש עבורה את מערת המכפלה
.נקברת

בהמשך ההיסטוריה נקברו במקום כל האבות
 שרה, יצחק ויעקב, אברהם:והאמהות שלנו
 המבקרים במערת.(רבקה ולאה)מלבד רחל
המכפלה יכולים לראות את הציון שהוקם לכל
האבות והאמהות להתפלל במקום ולטייל
 כל כך מרגש.בשכונת אברהם אבינו בחברון
.ומיוחד להתחבר להיסטוריה שלנו במקום זה
בשבת האחרונה הגיעו אלפי יהודים לחברון
.לחגוג ולציין את שבת חברון
- השבוע בחוג אומנות
גן צעירים וגן בוגרים הכינו עץ עם עלי שלכת
ותלמידי הכיתות הכינו ציורי שמים ואדמה
.בסתיו

- מזל טוב
 אחות,למשפחת וייס להולדת בת
 מזל טוב. תמרה ויואב, יקיר,שירה,למתן
.להורים המאושרים

arrived in Hebron to celebrate and
commemorate Shabbat Hebron.
This week In art - Gan tzeirim and Gan
bogrim made trees with autumn leaves
the older students made painting of the
sky and earth in the fall.
Mazal tov - to the weiss family on the
birth of a baby girl, sister to Matan,
Yohav, Tamara, Shira and Yakir. Mazal
tov to the happy parents.

Community Messages:
Chanukah Event - Play and Activity:
December 3rd.
"City Mouse and Village Mouse" A musical from Israel in Hebrew with
some English presented by “Orna Porat
Theater”.
3:15pm - Arts and Craft for Hanukkah
4:00pm- The play will start
At: Mayer Kaplan JCC, Skokie
Ticket order
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

-הודעות קהילתיות
3 דצמבר: הצגה ופעילות- ארוע חנוכה
 הצגה לילדים-""עכבר העיר ועכבר הכפר
.בעברית של "תיאטרון אורנה פורת" מישראל
 פעילויות יצירה מגוונות לילדים3:15
. תתחיל ההצגה4:00 בשעה
Mayer Kaplan JCC, Skokie:במיקום
רישום
,ישראלי-שלישי
מקום מפגש חדש לישראלים המחפשים
 ליהנות ממוסיקה ישראלית,להכיר חברים
 במקביל,ולשתות קפה עם חברי קהילה
.לריקודי העם
9:00  בשעה11.14 ,מתחילים ביום שלישי
Little Beans Cafe, Evanston :במיקום
רישום
""קשת ספרים
 ומדי, "הצטרפו אלינו לתכנית "קשת ספרים
חודש נשלח אליכם בדואר ספר בעברית
 שבעה.ממיטב ספרי הילדים בישראל
. בלבד$10 ספרים בעברית במחיר של
! והספר הראשון כבר בדרך אליכם,הירשמו
- תוכנית איתנים לבני נוער
"איתנים" הינה תכנית יזמות
'יב-' לתלמידי כיתות ז,ומנהיגות
 המקרבת בני נוער לישראל,משיקגו
 היצירתיות והקדמה,דרך החדשנות
Start Up -של המדינה הנחשבת ל
.Nation
התוכנית מועברת באנגלית על ידי
מנטורים ומרצים מהקהילה שלנו
 ניסיון ואף חברות,שהם בעלי ידע
.רלוונטיות לנושאים
:התוכנית תתקיים בשתי קבוצות גיל

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
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

-  לפרטים ורישום.ח׳ ותיכוניסטים-ז׳
IAC ליטל חזק )מנהלת משרד
:(שיקגו
lital@israeliamerican.org

 סיון וטל-גן צעירים
 ב' וצבענו את,'היום תרגלנו את אותיות הא
 שרנו את.האותיות של השמות שלנו בעברית
, אומנות,שיר האותיות ונהננו מספורט
. מוזיקה,ריתמיקה
סוזן וקרן-גן בוגרים
 דיברנו על שבת-"התחלנו את נושא "שבת
.מנוחה ומה עושים בשבת ושרנו שירי שבת
 והילדים10  עד1 -תרגלנו שוב מספרים מ
!יודעים יפה
בחוג אומנות הכנו עץ עם עלי שלכת והתחלנו
.(לעבוד בחוברת על האות פ' )לא דגושה
!בבקשה להביא תיק לילדים
 ריקי-  ברוש ודקל, קבוצות אלון-מורשת
 שהולך, עבד אברהם,למדנו על אליעזר
 סיפרנו איך רבקה עושה.לחפש אישה ליצחק

איתו חסד ומשקה אותו ואת הגמלים והמחזנו
וציירנו את הסיפור.
מורשת -קבוצת גפן -שרית ג.
המשכנו ללמוד על הנסיונות שניסה ה' את
אברהם אבינו.
מורשת -בנות מצווה -שרית ג.
למדנו על מצוות הקשורות בצער בעלי חיים.
שיעורי בית :לקרוא את החומר על צער בעלי
חיים ולהתכונן להתנדבות בגנים בשבוע הבא.
ציונות לחונכים -שרית ג.
סיימנו ללמוד על תקופת החשמונאים ולמדנו
לקחים מהשלטון היהודי של תקופה זו.
עברית -קבוצת אלון  -שרית מ.
חזרנו על האותיות והעיצורים שלמדנו
והמשכנו אות ד' והמילים :דן ,דינה ,דבש ,דג,
דגיג ודגים.
שיעורי בית :לקרוא את הסיפור "דג")עמ' -72
 (73ולקרוא עמוד .75
להשלים עמוד .74
בונוס -ספרון קריאה.
עברית -קבוצת ברוש  -שרית מ.
חזרנו על האותיות והעיצורים שלמדנו
והתחלנו ללמוד אותיות נ' ו -ן .למדנו את
המילים :מנגן ,מנגנת ,שכן ,שכנה ,כלי נגינה,
נדנדה ושולחן בגן.
שיעורי בית :להשלים עמוד  64ולקרוא ספרון
קריאה.
עברית -קבוצת גפן -שרית מ.
למדנו את האות ב' בכתב וקראנו את הסיפור
"הלל בבית")אריאות כותב עמוד (30
בחוברת "קריאה והבנה" קראנו את הסיפור
"קר" ובקשר לסיפור דיברנו על הסתיו.
שיעורי בית :אריאות כותב -עמוד 31
קריאה והבנה -לקרוא עמודים 43 -42

Gan Tzeirim - Sivan & Tal
Today we practiced the alphabet letters
and colored the letters of our names in
Hebrew. We sang the letters song and
enjoyed gym, art, dance and music
class.
Gan Bogrim - Suzan & Keren
We start learning about “Shabbat” - We
talked about the Saturday day of rest
and what we do on the Saturday and
sang Shabbat songs.
We practiced the numbers 1-10 and the
!kids did great
In art class the kids made trees with
autumn leaves and we start working in
the textbook on the letter “Pei” without
vowel point. Please bring a bag for the
!kids
& Moreshet- Groups Alon, Brosh
Dekel - Riki
We learned about Eliezer, Abraham’s
servant, who was sent to find a wife for
Isaac. We told the story about
Rebecca’s kindness in giving Abraham’s
servant a drink for him and his camels.
We drew pictures of the story and acted
it out.
Moreshet- Group Gefen - Sarit G.
We continued to learn about the test
God gave Abraham.

Moreshet- Bat Mitzva- Sarit G.
We learned Jewish law regarding the
treatments of animals.
Homework: read the animal cruelty
material and get ready to volunteer in
the Gan next week.
Chonchim- Sarit G.
We finished studying about the
Hasmonean period and learned the
lessons from the Jewish rule of that
period.
Hebrew- Group Alon - Sarit M.
We continue to work on the letters and
vowel points and continued with the
letter “Dalet” and words that start with
the letter Dalet.
Homework: read the story “Dag” (pages
72-73) and read page 75.
Complete page 74.
Bonos work - reading booklet.
Hebrew- Group Brosh - Sarit M.
We reviewed the letters and vowel
points that we had learned. We started
with the letter “Nun”and learn new words
using the letter Nun.
Homework: complete page 64 and read
booklet.
Hebrew- Group Gefen - Sarit M.
We learned the letter Bet in cursive and
read a story page 30.
In the textbook we read a story “Kar”
(cold) and talked about autumn in
connection with the story.
Homework: “Ariot” textbook -page 31.
“Kria and Havana” textbook - read
pages 42-43.

 סימונה- קבוצת גפן-עברית
.למדנו "על" ו"תחת" ועבדנו בחוברת
 סימונה-  קבוצת דקל-עברית
 יש:בדקנו שיעורי בית ולמדנו מילות שייכות
.' שלנו וכו- יש לנו, שלי-לי
.41 -40 ' לסיים עמ:שיעורי בית
 סימונה- חונכים-אולפן עברית
תרגלנו עוד משפטים בזמן הווה והתחלנו
 שמנו לב.ללמוד על שמות עצם בזכר ובנקבה
 ה' או-שבנקבה בדר"כ שם העצם מסתיים ב
.' ת-ב

Hebrew- Group Gefen- Simona
We learned”on” and “under” and we
worked in the textbook.
Hebrew- Group Dekel- Simona
We checked homework and learned
possessive pronouns: mine, ours…
Homework: complete pages 40-41
Ulpan - Chonchim- Simona
We continued to practice building
sentences in present tense and start
learning Nouns in male and female. We
noticed the difference in the word
ending for male form (the letter Hey), or
female form (the letter Tav).

