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This week students from groups Brosh, Gefen and 
Dekel and their parents volunteered in the 
community! 
The students arrived to the local charity organization:  
Chicago Chesed Fund. 
After an 
introduction to the 
organisation and 
its activities, they 
volunteered and 
helped sort out 
donations and 
organize them on 
the shelves. 
Volunteer day was part of  "Good deeds Day", global 
movement of doing good!  
“Good Deeds Day” was initiated in Israel about a 
decade ago. And today this annual tradition of good 
has grown to over 100 countries, uniting over a million 
and a half people and organization around the world 
to volunteer and help others, putting into practice the 
simple idea that every single person can do 
something good, to improve the lives of others and 
positively change the world. 
For more information click here. 
To our volunteers - well done!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Later in the day, all the school's children got to 
"meet" with David Ben-Gurion, Israel's first prime 
minister. The meeting was part of the actor Ariel 
Keren one man show. 
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 השבוע, יצאו תלמידים מקבוצות ברוש, גפן ודקל והוריהם
  להתנדב בקהילה! התלמידים הגיעו לארגון גמ"ח מקומי-

Chicago Chesed Fund. 
 תחילה קיבלו סיור

 להכרת המקום
 ופעילותו. לאחר מכן

 הם התנדבו וסייעו
 במיון תרומות

 וארגונם על המדפים.
 יום ההתנדבות נערך

 במסגרת יום
 התנדבות עולמי

 בשם "יום המעשים הטובים". יום המעשים הטובים התחיל
 בישראל לפני כעשור וכעת הוא יום גלובלי המאחד יותר מ- 100
 מדינות בעשייה למען הזולת והסביבה. מעל למיליון וחצי אנשים

 וארגונים ברחבי העולם נרתמים ביום זה ויוצרים שינוי חיובי
  בסביבתם. לקריאת חומר נוסף בנושא, הקליקו כאן.

 יישר כוח לכל המתנדבים!!!
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 בהמשך היום כל ילדי בית הספר
 זכו "להיפגש" עם דוד בן גוריון,

 ראש הממשלה הראשון של ישראל.
 המפגש נערך במסגרת הצגת יחיד

 של השחקן אריאל קרן. במסגרת
 המפגש הילדים למדו באופן

 אינטראקטיבי על האתגרים שעמדו
 בפני ראש הממשלה הראשון של

 מדינת ישראל ועל השיקולים שהובילו להחלטות שהוא קיבל
 בזמנו. ההצגה התאפשרה בזכות תרומה של ה- JUF ואנו

 מודים להם על כך מאוד!!!
 

 

http://www.good-deeds-day.org/
https://www.good-deeds-day.org.il/about/


As part of the “meeting”, the 
children learned, interactively, 
about the challenges  the first 
prime minister of Israel faced and 
the considerations that led to the 
decisions he made at the time. 
The show was made possible 
thanks to the JUF and we thank 
them for this contribution!!! 
 
 
Save the date: 
May 13 - Last day of school: 
9:00-10:00 - Parents year end summary and 
feedback with Lior and representatives of the school 
board. Your presence is important!. End of the year 
report card distribution. 
10:00-10:30 Morning gathering with parents Including 
the graduation ceremony for Bat Mitzvah. 
10:30 - End of the year Ice-cream Party. 
11:00 School closes  - Please be sure to pick up your 
kids on time. 
 
Best regards, 
Lior Kakon 
 
 
Gan Tzeirim- Sivan 
We learned about Lag Ba'Omer , colored bonfires 
pictures, and made sugar dough bonfire in art class. 
We enjoyed music class and story time.  
 
Gan Bogrim- Suzan & Keren 
Today we talked about Lag Ba'Omer , the holiday 
traditions and made sugar dough bonfire in art class. 
We advanced in enrichment textbook and also cut out 
the “Alef”, “Beit” letters and glued them in order. 
We had art and music class. 
 
Moreshet- Alon- Gila 
We learned about Lag Ba'Omer, why we celebrate it, 
and we created a bonfire from tissue paper. 
 
 
 
Moreshet- Gefen- Keren(sub to Sarit G.) 
We learned about Lag Ba'Omer, why we celebrate it, 
and we created a bonfire from tissue paper. 
 
Hebrew- Alon- Sarit M. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שמרו את התאריך:
  מאי 13 - יום אחרון ללימודים:

                  9:00 - מפגש משוב וסיכום עם ההורים וחלוקת
                            תעודות

                10:00 - טקס סיום בוגרים, ריכוז בוקר
                10:30 - חגיגת גלידה

                 11:00 - סיום בית הספר. נא לאסוף את הילדים
                            בזמן.

 בברכה,
 ליאור קקון

 
 סיכום שיעורים:

 גן צעירים- סיון
 למדנו על ל"ג בעומר וצבענו ציורים של מדורות. בחוג אומנות

 הכנו מדורה מבצק סוכר ונהננו בחוג מוזיקה. בשעת סיפור
 סיפרנו על ברל'ה שיצא לטייל.

 
 גן בוגרים- סוזן וקרן

 היום דיברנו על ל"ג בעומר ומה עושים בו והכנו ציור של מדורה
 ומדורה מבצק סוכר. התקדמנו בחוברת בדפי העשרה וגם גזרנו

 אותיות א', ב' והדבקנו לפי הסדר. היו לנו חוג אומנות וחוג
  מוזיקה.

 
 מורשת- קבוצת אלון- גילה

 למדנו על ל"ג בעומר ולמה חוגגים אותו, ויצרנו מדורה מנייר
 טישיו.

 
 מורשת- קבוצת גפן- קרן (מ"מ לשרית ג.)

 למדנו על ל"ג בעומר ולמה חוגגים אותו, ויצרנו מדורה מנייר
 טישיו.

 
 עברית- אלון- שרית מ.

 עשינו מבחני קריאה וחזרנו על האותיות והתנועות שלמדנו.
 חגגנו יום הולדת 7 לנועם זמיר, מזל טוב!

 שיעורי בית: דף עבודה
 
 

 עברית- ברוש- שרית מ.

 



We had a reading tests and reviewed the letters and 
vowels that we had learned.  
We celebrated Noam Zamir’s 7th birthday, 
Happy Birthday Noam! 
Homework: worksheet. 
 
Hebrew- Brosh- Sarit M. 
We continued to learn the letter “Reish” and  read the 
story pages 55-56.  
Homework: pages 58-61 
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 המשכנו ללמוד את האות ר' וקראנו את הסיפור: "בר… קר
 במערה"(עמ' 56- 55)

 שיעורי בית: עמ' 61- 58
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


