
 
 

 

 11/18/2018 בס"ד

This week in our morning gathering we continued with 
the series "History of Zionism". This time we 
dedicated our time to Eliezer Ben Yehuda, the father 
of modern Hebrew. 
Eliezer wanted all the Jews in the land of Israel to 
speak Hebrew, but encountered great resistance, 
since for centuries Hebrew had been used only in 
study Hebrew and was considered the holy language 
and using it for daily needs is considered unworthy. 
His dedication to speaking Hebrew and cultivating the 
language inspired others to do the same. The 
pioneers who arrived at the first aliyahs encountered 
many difficulties, one of which was the need for a 
unified language that expressed their unique 
connection to the country, culture and religion. Eliezer 
worked hard on the creation of a vocabulary that 
would make Hebrew a tenable language for national 
use and expanding the language by developing new 
words like doll, ice cream, airplane, curtain and brush 
are words invented by Eliezer and made public. 
 
In art class the students continue preparations for 
Chanukah and each one made decorated coffee mug 
as a holiday gift for his/her father. cooking class the 
Gan students prepare a vanilla delicacy with 
blueberries and the older students made fruits and 
grains necklace. 
 
Announcements: 
Payment for security guard- Many families have 
responded to the new security challenge and 
participated in a $50 per student fee for our school 
security guard. Families that have not yet joined the 
effort are asked to do so as soon as possible. 
 
Thanksgiving weekend - no school. school will 
be closed this Sunday, 11/25, due to Thanksgiving. 
 
Chanukah celebrations - 
We will celebrate Hanukkah on two Sundays: 
12/2 - First candle of Hanukkah 
12/9 - The eighth candle of Chanukah 
 
 
 

 השבוע בריכוז הבוקר המשכנו בסדרת "תולדות הציונות".
 הפעם הקדשנו את הלימוד שלנו למחייה השפה העברית,
 אליעזר בן יהודה. אליעזר רצה שכל היהודים בארץ ידברו

 בעברית, אך הוא נתקל בהתנגדות גדולה, שכן העברית נחשבה
 לשפת הקודש בה מתפללים או לומדים תורה ושימוש בה לצרכי

 היום יום נחשב ללא ראוי. בעקשות רבה הוא הצליח לשכנע
 אנשים רבים להירתם לרעיון ולדבר רק עברית. החלוצים שהגיעו

 בעליות הראשונות לארץ נתקלו בקשיים רבים, אחד מהם היה
 הצורך בשפה אחידה, שמבטאת את הקשר היחודי שלהם לארץ,

 לתרבות ולדת. אליעזר עבד קשה על מנת למצוא ולחדש מילים
 מהמקורות היהודיים ולהמציא מילים שהיו חסרות. מילים כגון:
 בובה, גלידה, אוירון, וילון ומברשת הן מילים שאליעזר המציא

 ושהפכו לנחלת הכלל.
 

 בחוג אומנות התלמידים המשיכו בהכנות לחנוכה והכינו כוס
 קפה עם סימני חנוכה כמתנת חג לאבא. בחוג בישול תלמידי

 הגנים הכינו מעדן וניל עם אוכמניות והתלמידים הבוגרים הכינו
  שרשרת מפירות ודגנים.

  
  הודעות בית ספריות-

 תשלום עבור שמירה- משפחות רבות נענו לאתגר החדש
 בנושא הביטחון והשתתפו בתשלום בסך $50 לתלמיד, עבור

 מאבטח לבית הספר. משפחות שעדיין לא נרתמו למאמץ
  מתבקשות לעשות זאת בהקדם.

 
 חג ההודיה - אין בית ספר.  בית הספר יהיה סגור ביום

  ראשון הקרוב, 11.25, לרגל חג ההודיה.
 

 חגיגות החנוכה-
  אנו נחגוג את חג החנוכה בשני ימי ראשון:

  12.2 - נר ראשון של חנוכה
 12.9 - נר שמיני של חנוכה

  יום ראשון, 12.2:
 9:00-10:00 - הורי הגנים מוזמנים למפגש חנוכה בכתה.

 בתוכנית: שירי חג, עוגיות סביבונים והכנת חנוכיות עם ההורים.
 **כל תלמידי בית הספר יכינו חנוכיות ביום זה וילמדו על חג

 החנוכה באופן חוויתי בשיעורי עברית ומורשת. אנו מחפשים
 עזרה של הורים מתנדבים בהדבקת וייבוש החנוכיות. אנא צרו

 עימי קשר באם אתם יכולים לעזור ביום זה.

 



 
 

Schedule for Sunday 12/2: 
9:00-10:00 Gan parents are invited to the Chanukah 
get together. On the program: holiday songs, Dreidel 
cookies and making a menorahs with the kids.  
**All our students will make a menorah on this day 
and learn about Hanukkah in Hebrew and moreshet 
classes. 
We are looking for volunteer parents to help with 
the chanukiot project. If you can help contact me.  
 
Sunday 12/9: Parents are invited to join a 
day of fun learning at the school: 
Parens schedule: 
9:10-10:00 - Chocolate workshop, with Galit 
Greenberg. 
10:00-10:30 - A class for parents  
10:30-11:00 - Oil workshop for Ganim parents and 
kids while other parents enjoy a coffee and cake 
break.  
11:00-11:30 - Oil workshop with parents for all other 
class. 
11:40 -we all get together for a morning gathering, 
songs and candle lighting in the gym. 
***Today all the students will go through stations with 
special holiday activities. 
 
 
Community announcements: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In the following, you will learn about the subjects 
taught in the different classes and the kids homework. 
 
Sincerely, 
Lior Kakon 
 
Gan Efrochim- Sivan 

 יום ראשון, 12.9: ההורים מוזמנים להצטרף ליום שכולו
 לימוד וחוויה בבית הספר:

 לוח זמנים להורים:
 9:10-10:00: סדנת שוקולד, עם גלית גרינברג.

 10:00-10:30 - שיעור להורים
 10:30-11:00 - סדנת שמן לגנים(הורים+ילדים)

 במקביל - הפסקת קפה ועוגה להורים שאינם בגנים.
 11:00-11:30 - סדנת שמן לכל הקבוצות(מלבד הגנים) עם

 ההורים.
 11:40 - כל בית הספר: ריכוז בוקר + שירים + הדלקת נרות -

 באולם הספורט
 ***היום כל התלמידים יעברו בתחנות עם פעילות מיוחדת לחג.

 
 הודעות קהילתיות:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 בהמשך המכתב תוכלו להתעדכן בנושאים שנלמדו בכתות
 השונות ובשיעורי הבית.

 
 להתראות,
 ליאור קקון

 
 גן אפרוחים- סיון

 המשכנו ללמוד על חג חנוכה ודיברנו על מאפייני החג. למדנו
 לכתוב את שמנו והיו לנו חוג אומנות, חוג מוזיקה וחוג בישול.

 
 גן צעירים- שירי

 למדנו על חג חנוכה וסיפרנו על נס כד השמן. דיברנו על מאפייני
 החג והקשבנו לסיפור "הלביבה שהתגלגלה". התקדמנו בחוברת
 וחזרנו על אותיות א'- ה'. השתתפנו בחוג אומנות, בחוג מוזיקה

  ובחוג בישול.
 

 גן בוגרים- סוזן

 



 
 

We continue to learned about Hanukkah talked about 
the holiday traditions. We learned to write our name. 
andhad art, music and cooking class. 
 
Gan Tzeirim- Shiri 
We learned about Hanukkah and the miracle of the 
oil. We talked about the holiday traditions and read a 
story. We advanced in the textbook and review the 
letters  “Alef” - “Hei”. We had art, music and cooking 
class. 
 
Gan Bogrim- Suzan 
We continue to learned about Hanukkah and talked 
about the miracle of the oil that last eight days. 
We advanced in the textbook had art, cooking and 
music class. 
Homework: worksheet. 
 
Moreshet- Group Elan & Brosh- Keren 
We learned about the holiday customs mitzvah and 
we made a dreidel.  
 
Moreshet- Group Dekel and Bogrim- Shaked 
We learned about the holiday customs and mitzvah.  
 
Bnot Mitzva- Shaked 
We concluded the cycle of  "I am" and using a 
calendar we found the date of our Hebrew birthday. 
Homework: Write and decorate in the Bat Mitzvah. 
notebook. 
  
Hebrew- Beginners - Orli 
We reviewed the letters and vowels that we have 
learned and practiced reading in our textbook. 

 
Hebrew- Group Elan- Sarit 
We continue with the letter “Bet” (with vowel point 
Dagesh), words using the letter “Bet” and practiced 
color names in Hebrew. 
Homework: finish to page 44.  
Worksheet. 
 
Hebrew- Group Brosh- Sarit 
We continued with the letters  “Nun” / final “Nun” and 
read a story. We practiced the days of the week in 
Hebrew and learned the vowel point shuruk and new 
vocabulary words. We started to learn the letter 
“Samech”. 
Homework: in the textbook finish until page 78. 
Bonus: Read the story "The Secret" pages 79-80.  
 
 
Hebrew- Group Gefen- Sarit 

 המשכנו ללמוד על חנוכה ודיברנו על מציאת כד השמן שהספיק
 לשמונה ימים. התקדמנו בחוברת והיו לנו חוג אומנות, חוג בישול

 וחוג מוזיקה.
 שיעורי בית: דף עבודה.

  
 מורשת- קבוצות אילן וברוש- קרן

 למדנו על מצוות ומנהגי חג חנוכה והכנו סביבון.
 

 מורשת- קבוצות דקל ובוגרים- שקד
 למדנו על מצוות ומנהגי חג חנוכה.

 
 בנות מצווה- שקד

 סיכמנו את מעגל ה"אני" ובעזרת לוח שנה מצאנו לכל אחת את
 תאריך יום ההולדת העברי.

 שיעורי בית: לכתוב ולקשט במחברת "בת מצווה".
 

 עברית- מתחילים- אורלי
 חזרנו על האותיות והתנועות שלמדנו ותרגלנו קריאה בחוברת.

 
 עברית- קבוצת אילן- שרית

 המשכנו את האות ב' (דגושה) ולמדנו את המילים:צבע, צבעים
 וסבתא. תרגלנו שמות צבעים בעברית.

 שיעורי בית: לסיים עד עמוד 44.
 דף עבודה

 
 עברית- קבוצת ברוש- שרית

 המשכנו ללמוד אותיות נ' ו-ן' וקראנו את הסיפור "דן ודינה נגנים".
 תרגלנו את ימות השבוע בעברית ולמדנו את התנועה "שורוק"

 ואת המילים:חנוכה, חנוכיה, בובה, גולה, מזוזה ויהודים. התחלנו
  ללמוד את האות ס'.

 שיעורי בית: לסיים עד עמוד 78
  בונוס: לקרוא את הסיפור "הסוד" (עמ' 80- 79)

 
 עברית- קבוצת גפן- שרית

 למדנו את האות ש' בכתב ואת המילים: יושבים, שרים ושבת
 שלום. קראנו את הסיפור "מה השיר?"(עמוד 40)תרגלנו את

 ימות השבוע בעברית וקראנו את הספרון "או או קר".
 שיעורי בית: לקרוא ספרון ולהשלים עד עמוד 41.

 
 עברית- קבוצת דקל- עמיה

 למדנו את האות ב' בכתב ואת המושגים: יש, אין, זה וזאת.
 שיעורי בית: עמוד 6 בחוברת הכתב ודף עבודה.

 
 
 
 

 עברית- בוגרים- עמיה

 



 
 

We learned the letter “Shin” in cursive and words with 
the letters “Shin”. We read the story on page 40, 
practiced the days of the week in hebrew and read a 
short story. 
Homework: read the booklet and complete page 41.  
 
Hebrew- Group Dekel- Amia 
We learned letters “Bet” in cursive and the concepts: 
there is, there isn't, this and that .  
Homework: page 6 in the textbook and worksheet.  
 
Hebrew- Bogrim- Amia 
We watched a videos about the city of Haifa, reviewed 
the concepts  These, this and that, and we noticed the 
signs of male and female, singular and plural. 
 Homework: page 36 in the textbook. 
 
Hebrew- Ulpan- Amia 
We learned new words and talked about the weather 
and the days of the week in hebrew. 
Homework: practice the words and sentences that 
we have learned. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 ראינו סרטונים על העיר חיפה, חזרנו על המושגים: אלה, זה
 וזאת ושמנו לב לסימנים לזכר ולנקבה, ליחיד ולרבים.

  שיעורי בית: עמוד 36 בחוברת "בשביל העברית".
 

 עברית- אולפן- עמיה
 הוספנו מילים חדשות: שלג, קר, קריר, חם וחמים. שוחחנו על

 מזג האוויר וימות השבוע.
 שיעורי בית: לחזור על המילים והמשפטים שלמדנו.

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


