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In our morning gathering we continue learning the
“History of Zionism”, and the Baron Rothschild. The
Baron, who saw that there were settlers with great
spirit and a great desire to build the land, decided
To help them. He bought lands from the Arabs and
settled the pioneers. Later he came up with an idea to purchased grape seeds and
trained the pioneers in growing
grapes. From the grapes grown,
they produced wine, which they
sold and it gave them a source
of income.
Thus how the first wineries were
established in Israel, the most
famous winery in Zichron
Yaakov. This winery exists to
this day and produces "Carmel
Wines", known all over the
world.
Baron Rothschild teaches us an
important message of philanthropy. He was rich and
willing to donate his property for the Zionist enterprise.
In recognition of his work, one can find many streets
in Israel named after him, the most famous of which is
Rothschild Street in Tel Aviv, and his picture is
stamped on a 500 shekel bill.
In art class we continue to celebrate Autumn. The
Gan kids made a transparent leaves and gourds to
decorate the window, and the class students designed
portrait with autumn leaves.In cooking class the
students baked pita bread with chocolate.

Community announcements:
Niles North Hebrew Honor Society invite you to Israeli
Movie Night: "Melting Away".
On Saturday, November 10, 2018.
Doors open at 6:00 pm,
Movie starts at 6:30 pm.
At Niles North High School Auditorium: 9800 Lawler
Ave, Skokie.
The event will be free of admission, refreshments will
be sold.

בס"ד

 המשכנו ללמוד," העוסק בנושא "תולדות הציונות,בריכוז הבוקר
 שראה כי בארץ יש,הברון.על פועלו של הברון רוטשילד
 החליט,מתיישבים עם רוח חלוצית ורצון גדול לבנות את הארץ
 הוא קנה מידי.לסייע למפעל החלוצי
הערבים אדמות רבות ויישב עליהן את
 הוא-  בהמשך הוא הגה רעיון.החלוצים
רכש זרעי ענבים והכשיר את החלוצים
 מן הענבים שגדלו החלוצים.בגידולם
 שנמכר והיווה להם מקור,הכינו יין
.הכנסה
,כך הוקמו היקבים הראשונים בארץ
המפורסם שבהם הוא היקב בזכרון
 יקב זה קיים עד היום ומייצר את.יעקב
. הידועים בכל העולם,""יינות הכרמל

 הוא היה עשיר.הברון רוטשילד מלמד אותנו מסר חשוב בנדבנות
 כהוקרה על.גדול והיה מוכן לתרום מרכושו למען המפעל הציוני
, ניתן למצוא בישראל רחובות רבים הקרויים על שמו,פועלו
 תמונתו, כמו כן.המפורסם שבהם הוא רחוב רוטשילד בת"א
. ש"ח500 מוטבעת על שטר של

 תלמידי.בחוג אומנות התלמידים המשיכו לעסוק בנושא הסתיו
הגן הכינו עלים ודלעות שקופים לקישוט החלון והתלמידים
 בחוג בישול.הבוגרים עיצבו בעלי הסתיו ראשי פורטרייטים
.התלמידים אפו פיתות בשוקולד

:הודעות קהילתיות
המועדון לקידום השפה העברית בבית הספר התיכון
:מזמין את הקהל הרחב לערב הקרנה של סרט ישראלי
: הפרטים.""נמס בגשם
10  נובמבר,מוצ"ש
6:00 דלתות נפתחות בשעה
6:30 ההקרנה בשעה
. ניתן לרכוש כיבוד קל במקום,הכניסה ללא תשלום
Niles North High School Auditorium: 9800 Lawler Ave, Skokie :מיקום
Niles North

In the following, you will learn about the subjects
בהמשך המכתב תוכלו להתעדכן בנושאים שנלמדו בכתות השונות
taught in the different classes and the kids homework.
.ובשיעורי הבית
,להתראות
Lior Kakon
ליאור קקון

Gan Efrochim- Sivan
We learned about Autumn and colored pictures.
We had art, music and cooking class.
Gan Tzeirim- Shiri
We reviews the letters that we have learned by
playing memory game. We learned about helping
others and read the story "The dandiest giant in the
world". We sang and danced together and
had art, music and cooking class.
Gan Bogrim- Suzan
We continue to learn the letter “Gimel” ,created a
memory game and read a story about the
hardworking chicken.We had art, music and cooking
class.
Homework: worksheet.

 סיון-גן אפרוחים
 חוג מוזיקה, היו לנו חוג אומנות.למדנו על הסתיו וצבענו ציורים
.וחוג בישול
 שירי-גן צעירים
 למדנו על עזרה.חזרנו על האותיות שלמדנו ע"י משחק זיכרון
 שרנו את."לזולת וקראנו את הסיפור "הענק הכי גנדרן בעולם
 בחוג, השתתפנו בחוג אומנות.השיר "ילדים ומטריה" ורקדנו ביחד
.מוזיקה ובחוג בישול
 סוזן-גן בוגרים
 הכנו משחק זיכרון וסיפרנו סיפור על,'המשכנו ללמוד את האות ג
. חוג בישול וחוג מוזיקה, היו לנו חוג אומנות.התרנגולת החרוצה
. דף עבודה:שיעורי בית
 קרן- קבוצות אילן וברוש-מורשת
למדנו על מערת המכפלה ועל שליחותו של אליעזר למצוא אישה
. סיכמנו ביחד בדף עבודה.ליצחק

Moreshet- Group Elan & Brosh- Keren
We learned about the Cave of the Patriarchs and
about Eliezer's mission to find a wife for Isaac. We
summarized with a worksheet.
Moreshet- Group Dekel and Bogrim- Shaked
We learned about Eliezer, the Abraham’s servant,
who was going to find a wife for Isaac. We played a
game to sum up the last few parashot we've learned.
Bnot Mitzva- Shaked
We learned about lighting Shabbat candles - a
mitzvah connected to the personal circle. We
prepared a candle-lighting blessing and decorated
candlesticks.
Hebrew- Beginners - Orli
We reviewed the letters and vowels that we have
learned and practiced reading in our textbook.
Hebrew- Group Elan- Sarit
We continued learning the letter “Shin” and had a
spelling test on the letters and vowels that we have
learned. We practiced basic questions and answers in
Hebrew: How are you? what is your name? where do
you live?
Homework: practice reading from the beginning of
the textbook to page 29.
Hebrew- Group Brosh- Sarit
We learned the letter “Mem” and words using the
letter Mem. We read a story pages 48-49.
We practiced basic questions and answers in Hebrew:
How are you? what is your name? where do you live?
Homework: read pages 48, 49, 51.
Complete page 52.
Hebrew- Group Gefen- Sarit
We learn the letter “Bet” in cursive and words with the
letters “Bet”.
In the textbook "Reading and Understanding" we
continued to read the story "My school bag" and
answered the questions.
Homework:pages 30-31 read and complete.
Hebrew- Group Dekel- Amia
We reviewed the letters and vowels that we have
learned, we read Hebrew sentences and played
reading games.
Homework: pages 3-4 in the textbook.

 שקד- קבוצות דקל ובוגרים-מורשת
. שהולך למצוא אישה ליצחק, עבד אברהם,למדנו על אליעזר
.שחקנו משחק לסיכום הפרשות האחרונות שלמדנו
 שקד-בנות מצווה
 הכנו. מצווה הקשורה למעגל האישי-למדנו על הדלקת נרות שבת
.ברכת הדלקת נרות וקישטנו פמוטים
 אורלי- מתחילים-עברית
.חזרנו על האותיות והתנועות שלמדנו ותרגלנו קריאה בחוברת
 שרית- קבוצת אילן-עברית
' ש-המשכנו ללמוד את האות ש' ועשינו הכתבה על האותיות א' ו
.עם התנועות שלמדנו
 מה שלומך? איך:תרגלנו שאלות ותשובות בסיסיות בעברית
?ה/ה גר/קוראים לך? איפה את
.29 ' לתרגל קריאה מתחילת החוברת עד עמ:שיעורי בית
 שרית- קבוצת ברוש-עברית
, מלך, מתי, מה, מילון:ם' והמילים-למדנו את האותיות מ' ו
' עמ-" קראנו את הסיפור "הלל השואל. ים, שמים, שמש,משפחה
.49 -48
 מה שלומך? איך:תרגלנו שאלות ותשובות בסיסיות בעברית
?ה/ה גר/קוראים לך? איפה את
.51 ,49 ,48  לקרוא עמודים:שיעורי בית
.52 להשלים עמוד
 שרית- קבוצת גפן-עברית
, אבא, בית, סבתא, סבא:למדנו את האות ב' בכתב ואת המילים
.אוהבים
בחוברת "קריאה והבנה" המשכנו עם הקטע "בילקוט שלי" וענינו
.על שאלות
 מה שלומך? איך:תרגלנו שאלות ותשובות בסיסיות בעברית
?ה/ה גר/קוראים לך? איפה את
. להשלים ולקרוא-31 -30  עמודים:שיעורי בית
 עמיה- קבוצת דקל-עברית
 קראנו משפטים בעברית ושחקנו,חזרנו על האותיות והתנועות
.משחקי קריאה
. בחוברת הכתב3-4  עמודים:שיעורי בית
 עמיה- בוגרים-עברית
 ומסרונים בין אמא26 קראנו את השיחה בין רונית לאמא בעמוד
.27 לאבא בעמוד
. דף עבודה:שיעורי בית

Hebrew- Bogrim- Amia
We read the conversation between Ronit and Mother
on the page 26 and messages between mother and
father on page 27.
Homework: Worksheet.
Hebrew- Ulpan- Amia
We practiced the conversations that we had learned
and talked about the weather.
Homework: Write three sentences using the words
that we have learned.

 עמיה- אולפן-עברית
.חזרנו על השיחות שלמדנו ושוחחנו על מזג האוויר
. לכתוב שלושה משפטים למילים שלמדנו:שיעורי בית

