
 

 

Bs”d 
 
This week in our morning gathering we 
acknowledged the start of the month of 
Kislev. A month full of miracles,this 
miracles are part of the Chanukah story- 
the miraculous military victory of the few 
Maccabees over the great Greek army 
and the miracle of a small jar of oil 
(although it had enough oil for one day it 
lit for eight days). 
And here come Thanksgiving, time for 
us to stop and think for all the wonderful 
things in our life that we are thankful for.  
Miracles, family, friends, life and the 
ability to learn are some of the answers 
the student gave!  
 
This week In art -Gan tzeirim and Gan 
bogrim made Sabbat candles and  
the older students made secret 
message thank you cards... 
 
Mazal Tov-  Maccabim girls on your 
recent calibration of your Bat-Mitzvah-  
Talia Bega 
Maya Reisner 
Shuli Silverstein 

 בס"ד
 

 היום בריכוז הבוקר ציינו את ראש חודש
 כסליו. חודש משופע בניסים, עליהם אנו

 שומעים מסיפור חג החנוכה- נס הניצחון של
 מעטים(המכבים) מול רבים(היוונים) ונס פך

 השמן(כד שמן קטן שהספיק להדליק את
  המנורה  שמונה ימים).

 והנה, מגיע חג ההודיה, זמן בו אנו עוצרים
 את מרוץ החיים וחושבים על כל הדברים

 הנפלאים בחיינו עליהם אנו מודים. על
 הניסים, חברים, משפחה, על החיים, היכולת

  ללמוד. כל אלו הם מתשובות התלמידים!
 

  השבוע בחוג אומנות -
 ילדי הגנים הכינו יצירה של נרות שבת,

 ותלמידי הכיתות הכינו כרטיסי תודה עם מסר
  סודי...

 
 מזל טוב -

 מזל טוב, לחונכות מכבים שחגגו לאחרונה בת
 מצוה-

 טליה בגה
 מיה רייזנר

 שולי סילברסטיין
  מזל טוב גם להורים ולכל המשפחה!

 
 הודעות קהילתיות-

  ארוע חנוכה - הצגה ופעילות- דצמבר 3
 "עכבר העיר ועכבר הכפר"- הצגה לילדים

  בעברית של "תיאטרון אורנה פורת" מישראל.
  3:15 פעילויות יצירה מגוונות לילדים

 בשעה 4:00 תתחיל ההצגה.



Congratulations to parents and the 
whole family! 
 
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 
 
Nageela sisters! For girls in 3-8 grade! 
We are decorating Hanukkah cookie jars 
and baking Hanukkah cookies! Dinner is 
included. Join us on Sunday December 
3, 5:30-7:30 in Young Israel, 3545 
Walter Ave,60062, Northbrook! 
 
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. 

Mayer Kaplan JCC, Skokie:במיקום  
 רישום

 
 תוכנית נגילה סיסטרס לחנוכה - לבנות
 בכיתות 3-8 . נקשט צנצנת עוגיות ונאפה
 עוגיות חנוכה!  ארוחת ערב כלולה. ביום

  ראשון, 3 בדצמבר, 5:30-7:30, ב -
Young Israel, 3545 Walter Ave,60062, 
Northbrook! 
 

  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.

https://www.israeliamerican.org/Mouse?utm_source=IAC+Chicago&utm_campaign=fecaf61fc3-EMAIL_CAMPAIGN_2017_02_02&utm_medium=email&utm_term=0_c4d35fafc6-fecaf61fc3-&mc_cid=fecaf61fc3&mc_eid=%5bUNIQID%5d
https://www.facebook.com/events/131266094200985/?notif_t=plan_user_invited&notif_id=1509138740983652
https://www.israeliamerican.org/Mouse?utm_source=IAC+Chicago&utm_campaign=fecaf61fc3-EMAIL_CAMPAIGN_2017_02_02&utm_medium=email&utm_term=0_c4d35fafc6-fecaf61fc3-&mc_cid=fecaf61fc3&mc_eid=%5bUNIQID%5d
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


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 
 

 

גיל: קבוצות בשתי תתקיים      התוכנית
  ז׳-ח׳ ותיכוניסטים. לפרטים ורישום -

IAC משרד (מנהלת חזק      ליטל
 שיקגו):

lital@israeliamerican.org 
 בברכה,

 ליאור קקון

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.israeliamerican.org/keshet/hebrew-books
mailto:lital@israeliamerican.org
mailto:lital@israeliamerican.org


 
Gan Tzeirim - Tal & Keren(sub for 
Sivan) 
Today we learned about Shabbat and 
made Shabbat candles.  We had 
storytime (the book “Elephants of all 
colors”) and activities led by our 
Bat-Mitzvah girls. We had gym, art and 
music class. 
 
Gan Bogrim - Suzan 
We continue to learn about “Shabbat” 
and made Shabbat candles and challah 
together!  We learned the letter “Tsade”, 
words starting with Tsade and worked in 
the textbook.  
We had art, gym and music class. 
Homework: write the letter Tsade. 
 
Moreshet- Groups Alon, Brosh & 
Dekel - Riki 
We talked about prayer request and 
prayers of thankfulness and gratitude. 
We learned about blessing in judaism 
and summarized with a game. 
 
Moreshet- Group Gefen - Sarit G. 
We continued to learn about gratitude in 
judaism and started to learn about Birkot 
Hanehenin (blessing). 
 
Moreshet- Bat Mitzva- Sarit G. 
Today the girls volunteered in the gan 
class with great success! They read a 
story and had activities for the children. 
Well done! 
We start planning our Chanukah 
activities. 
  

 
 גן צעירים- טל וקרן(מ"מ לסיון)

 היום למדנו על יום השבת והכנו נרות שבת.
 היתה לנו שעת סיפור והפעלה ע"י בנות

 מצווה על הספר "פילים" ונהננו מספורט,
 אומנות ומוזיקה.

 
 גן בוגרים-סוזן

 המשכנו ללמוד על שבת והכנו נרות שבת.
 לסיכום הנושא הכנו ביחד חלות!

 למדנו את האות צ' ומילים שמתחילות ב- צ'
 ועבדנו בחוברת. היו לנו חוג אומנות, חוג

 ספורט וחוג מוזיקה.
  שיעורי בית: לכתוב את האות צ'.

 
 מורשת- קבוצות אלון, ברוש ודקל - ריקי

 דיברנו על תפילה של בקשה ועל תפילה של
 הודיה. למדנו על ברכות ביהדות ושיחקנו

  משחק לסיכום.
  

 מורשת- קבוצת גפן-  שרית ג.
 למדנו על הודיה ביהדות והתחלנו ללמוד על

 ברכות הנהנין.
 

 מורשת- בנות מצווה- שרית ג.
 היום הבנות התנדבו בגנים בהצלחה רבה! הן
 הקריאו סיפור והפעילו את הילדים. כל הכבוד!

 התחלנו לתכנן את ההפעלות לחנוכה.
 

 ציונות 101- חונכים- שרית ג.
 התמקדנו בבעיה הדמוגרפית בישראל

 הדמוקרטית בשנת 1948.
 

 עברית- קבוצת אלון - שרית מ.
 המשכנו את האות ד' וקראנו ביחד את

 הסיפור "דג". תרגלנו קריאה וכתיבה והתחלנו
 אות ה'.

 שיעורי בית: עמוד 84 וספרון קריאה.



Chonchim- Sarit G. 
We focused on the demographic 
problem in 1948 democratic Israel. 
 
Hebrew- Group Alon - Sarit M. 
We continue to work on the letter “Dalet” 
, read a story, practiced reading and 
writing and started to work on the letter 
“Hey”. 
Homework: page 84 and reading 
booklet.  
 
Hebrew- Group Brosh - Sarit M. 
We  continue with the letter “Nun”and 
we read a story. We learned the days of 
the week and sang the days song in 
hebrew. 
Homework: worksheet and read pages 
65-68.   Bonus work: Learn the days of 
the week. 
 
Hebrew- Group Gefen - Sarit M.  
We learned the letter “Reish” in cursive 
and read a story 2 stories and answered 
questions about the story. 
Homework: complete page 49 and read 
again the story in the “Ariot” textbook 
and “Kria and Havana” textbook. 
 
Hebrew- Group Gefen- Simona  
We practiced vocabulary and worked in 
the textbook (pages 40, 41). 
Homework: page 42. 
 
Hebrew- Group Dekel- Simona 
We read two stories and practiced 
writing sentences using the root word 
say. 
Homework: pages 42 build sentences  
according to the table. 
 

 
 עברית- קבוצת ברוש - שרית מ.

 המשכנו אותיות נ' ו- ן' ןקראנו את הסיפור "דן
 ודינה נגנים". למדנו את ימות השבוע ושרנו

 שיר: "יום ראשון עבודה...יום שבת מנוחה…"
 שיעורי בית: דפי עבודה ולקרוא עמ' 65- 68

 בונוס: ללמוד את ימות השבוע.
 

 עברית- קבוצת גפן- שרית מ.
 למדנו את האותיות ר' ו- ה' בכתב וקראנו את

 הסיפור "אריה או יונה"("אריאות כותב").
 קראנו את הסיפור "מה קרה לבלון" וענינו על

 השאלות. ("קריאה והבנה")
 שיעורי בית: לסיים עמוד 49 ולקרוא שוב את

  שני הסיפורים.
 

 עברית- קבוצת גפן- סימונה
 תרגלנו אוצר מילים ועבדנו בחוברת בעמ' 40,

.41 
  שיעורי בית: עמוד 42

 
 עברית- קבוצת דקל - סימונה

 קראנו את הסיפורים "תלמיד חדש" ו"ספרי".
 תרגלנו כתיבת משפטים עם שורש א, מ,ר.

 שיעורי בית: עמוד 42- להרכיב משפטים
 עפ"י הטבלה.

 
 אולפן עברית- חונכים- סימונה

 למדנו על שם תואר- תיאור של שם עצם.
 תרגלנו הוספת שמות תואר לזכר ולנקבה.

  שיעורי בית: עמוד 4
 
  

 



Ulpan - Chonchim- Simona  
We learned about adjective in hebrew - 
a description of a noun.  
We practiced adding adjectives to male 
and female forms. 
Homework: page 4. 

 


