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This week we started preparations for the coming Tu
B'Shvat. We learned that Tu B'Shvat, which marks
the "New Year of the Trees", was set base of the
seasons in Israel.
In Chicago, trees are dormant in this winter season,
but in Israel it is time for the trees to wake up and
starting to bloom and give fruits
for the coming year. We
learned about the biblical
source for planting trees "for
you will come to the land and
plant every tree for food". We
talked about the importance of
the trees to us for oxygen,
source of food, construction, furniture, shade and for
Israel - trees also help with security (border
protection). Of course we also enjoyed singing Tu
Bishvat songs with Ami.
In art class The students made a grass head for
Tu- Bishvat. Please follow the instructions for exciting
results- put the grass head in a bowl of water near a
window and make sure to regularly water it.
In cooking class The children squeezed fresh orange
juice.

בס"ד

השבוע בריכוז הבוקר התחלנו את ההכנות לטו בשבט הקרב
 נקבע, המציין את יום ההולדת לאילנות, למדנו כי טו בשבט.ובא
 בשיקגו העצים נראים רדומים.בתאריך זה בגלל העונות בארץ
 אבל בישראל זה הזמן בו העצים מתחילים,בעונה זו של החורף
 למדנו.להתעורר ולהתכונן לקראת פריחה ופירות לשנה הקרובה
על המקור התנכי לנטיעת עצים "כי
תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ
 דיברנו על החשיבות של."מאכל
 כמקור,העצים בחיינו לייצור חמצן
 מתן צל, לבניית בתים ורהיטים,למזון
 יש לעצים גם חשיבות- ובישראל
 כמובן.(בטחונית)הגנה על הגבולות
.שנהננו גם לשיר שירי טו בשבט עם עמי
בחוג אומנות התלמידים הכינו ראש דשא לכבוד טו
 אנא עקבו אחר ההוראות על מנת שאכן.בשבט
 נא לשים את ראש- תוצאות מרהיבות, בע"ה,תראו
הדשא בתוך קערה עם מים ליד חלון ולזכור
.להשקות
.בחוג בישול הילדים סחטו מיץ תפוזים טרי ומרווה

הודעות בית ספריות
:טיול טו בשבט

 אנו נצא בהסעה מאורגנת לארוע,20  ינואר,ביום ראשון
 הארוע יתקיים.JNF  המאורגן על ידי ה,הקהילתי של טו בשבט
-ב
Sunday, January 20th, we will take a bus from
school to the JNF Tu-Bishvat community event at: Rochelle Zell Jewish High School
Rochelle Zell Jewish High School
1095 Lake Cook Road, Deerfield, IL
1095 Lake Cook Road, Deerfield, IL
:לוח זמנים
 לימודים בבית הספר- 9:00-10:30
Our schedule:
9:00-10:30 morning classes.
. נסיעה באוטובוס לארוע- 10:45
10:45 we will travel by bus to the event.
Rochelle) ההורים אוספים את הילדים ממקום הארוע- 12:00
12:00 all Parents must pick up the children from the
!!!!( ולא מבית הספרZell Jewish High School
event not from school!!!)
אני מעודדת את ההורים להצטרף אלינו בארוע החל מהשעה
I encourage parents and family members to join
. ולהנות עם כל המשפחה11:30
us at the event starting at 11:30.
(12:30 )החל משעה-אורחים מיוחדים בארוע
Don’t miss special guests: Benny the Bull, Israeli
Don’t miss special guests: Benny the Bull, Israeli
Basketball Legend Tal Brody, and two-time
EuroLeague Champion Deon Thomas!
Basketball Legend Tal Brody, and two-time

School Announcements
Tu Bishvat Field trip:

I ask each family to complete online the permission
form and pickup information.

EuroLeague Champion Deon Thomas.

Community Announcements
New! Hebrew class at Old Orchard Jr high

There is a community effort, led by the JUF, to open
Hebrew program at Old Orchard Jr high school. if you have
students that attend Old Orchard Jr High as a 6th grader or
have someone who will be transitioning into Old Orchard
in the next few years please email Helene Herbstman:
hehcubs@aol.com

JCC- Hebrew Apachi
A

Summer of Fun, a Lifetime of Hebrew - Apachi Ivrit, JCC
Chicago’s Hebrew immersion day camp, combines all the
fun of Apachi J Camp while exposing campers to
conversational Hebrew through enjoyable and meaningful
interactions in Hebrew. Campers play, laugh, swim and
create with their Israeli counselors. The broad range of
activities and the rhythms and routines of a great camp
experience increase language acquisition naturally and
effortlessly.
For dates and prices visit
Apachi Ivrit at Apachi Skokie/Evanston
/https://daycamp.jccchicago.org/our-camps/apachi-skokie-evanston
Apachi Ivrit at Apachi Northside
/https://daycamp.jccchicago.org/our-camps/apachi-northside

Or call Abby Ashkenazi- 8477633627
Have a great week,
Lior Kakon

 אני מבקשת מכל משפחה למלא,מכיוון שהארוע דורש ארגון רב
 כולל,אי השתתפות ביום זה/אונליין את הטופס להשתתפות
פרטי ההגעה והאיסוף.
!על כולם למלא את הטופס

הודעות קהילתיות
Old Orchard Jr high חדש! כתת עברית בבית הספר
 לפתוח כתות עברית,JUF נעשה מאמץ קהילתי בהנהגת ה
 אם אתם.Old Orchard Jr high בחטיבת הביניים בבית הספר
,מעוניינים או אם אתם מכירים מישהו שלומד בבית הספר הזה
:נא לפנות ל
Helene Herbstman
hehcubs@aol.com

JCC ,קייטנת קיץ בעברית
. מציע מגוון רחב של פעילויות וחוויות בעברית בקיץJCC ה
 יחס אישי,באפצ'י עברית תמצאו מדריכים ישראלים דוברי עברית
 מבחר.ואווירה יצירתית ופוריה שיעניקו לילדיכם קיץ בלתי נשכח
.גדול של חוגים איכותיים ופעילויות עם תכנים עשירים
: מחירים ותאריכים בקרו באתר שלנו,לפרטים נוספים
Apachi Ivrit at Apachi Skokie/Evanston
/https://daycamp.jccchicago.org/our-camps/apachi-skokie-evanston
Apachi Ivrit at Apachi Northside
/https://daycamp.jccchicago.org/our-camps/apachi-northside

8477633627 -או התקשרו לאבי אשכנזי
,שבוע נהדר
ליאור קקון

Gan Efrochim- Sivan
We learned about Tu-Bishvat and read a Levin Kipnis
story. We had cooking, art and music class.
Gan Tzeirim- Shiri
We learned about Tu-Bishvat and read a story by Bat
Dora and Amos Bar. We talked about the structure of
tree structure and learned the letter “Ayin“ in words
related to trees. We had cooking, art and music class.
Gan Bogrim- Suzan
We learned about Tu-Bishvat and we made almond
tree. we advanced in the textbook and had cooking,
art and gym class.
Homework: worksheet.
Moreshet- Groups Elan & Brosh- Chava(sub to
Keren)
We learned about the Exodus from Egypt and
splitting of the Red Sea.
Moreshet- Group Gefen- Orli(sub to Keren)
We learned about Tu-Bishvat and answered riddles.
Moreshet- Groups Dekel & Bogrim- Shaked
We finished learning about the 10 plagues and
learned about Tu-Bishvat - holiday history and
customs.
Bnot Mitzva- Shaked
We learned about the mitzvah "to honor the elderly"
and passing down family traditions.
Hebrew- Begginers- Orli
We reviewed the letters and vowels we had learned
and advanced in the textbook.
Homework: pages 80- 82.
Hebrew- Group Elan- Sarit
We reviewed the letter “Gimel” and the vowel points
“Chirik”. We practiced reading. We started to learn the
letter “Dalet” and practiced reading.
Homework: complete pages 62,63,68,69.
Hebrew- Group Brosh- Sarit
We continued to learned the letter “Peh”/”Fe” with and
without the vowel point “Dagesh” , we read two stories
and answered questions about the stories. .
Homework:Complete to page 17.

 סיון-גן אפרוחים
למדנו על טו בשבט וסיפרנו את הסיפור "מעשה בשקיק" מאת
. חוג אומנות וחוג מוזיקה, היו לנו חוג בישול.לוין קיפניס
 שירי-גן צעירים
למדנו על טו בשבט וסיפרנו את הסיפור "עץ אחד והרבה
 דיברנו על מבנה העץ והכרנו.אורחים" מאת בת דורה ועמוס בר
 חוג, היו לנו חוג בישול. ענף ועלה, עץ:את האות ע' במילים
.אומנות וחוג מוזיקה
 סוזן-גן בוגרים
 התקדמנו בחוברת והיו לנו.למדנו על טו בשבט והכנו עץ שקדיה
. חוג אומנות וחוג מוזיקה,חוג בישול
.' דף עבודה לאות ו:שיעורי בית
( חוה)מ"מ לקרן- קבוצות אילן וברוש-מורשת
.למדנו על יציאת מצרים ועל קריעת ים סוף
( אורלי )מ"מ לקרן- קבוצת גפן-מורשת
.למדנו על טו בשבט וענינו על חידות
 שקד- קבוצות דקל ובוגרים-מורשת
 המקור לחג- המכות ולמדנו על טו בשבט10 סיימנו ללמוד את
.ומנהגים
 שקד-בנות מצווה
למדנו על המצווה "והדרת פני זקן" וקישרנו לנושא של העברת
.המסורת מדור לדור
 אורלי- מתחילים-עברית
.חזרנו על האותיות והתנועות שלמדנו והתקדמנו בחוברת
82 -80 ' עמ:שיעורי בית
 שרית- קבוצת אילן-עברית
המשכנו ללמוד את האות ג' עם התנועות חיריק מלא וחיריק
. התחלנו ללמוד את האות ד' ותרגלנו קריאה.חסר
.69 ,68 ,63 ,62  להשלים עמודים:שיעורי בית
 שרית- קבוצת ברוש-עברית
ף' וקראנו את-המשכנו את האותיות פ' דגושה ולא דגושה ו
 ענינו על שאלות "מה."הסיפורים "פיל פילון" ו"איפה העפיפון
"?בסיפור
.17  לסיים עד עמוד:שיעורי בית

 שרית- קבוצת גפן-עברית
, זזה, זז, אוזים, אוזה, אוז:למדנו את האות ז' בכתב ואת המילים
"קראנו את הסיפור "ז' ז' זבוב. אוזניים וזנב, זברה, זבוב,זזים
Hebrew- Group Gefen- Sarit
."ואת הספרון "בינה רעבה
We learned the letter “Zayin” in cursive and words
61  עמוד:שיעורי בית
using the letter “Zayin”.
לקרוא שוב את הסיפרון ולמלא בדוח הקריאה את הסעיף "מי
We read two stories.
"?בסיפור
Homework: Page 61 read the story in the booklet and
fill up the report page section “who is in the story?”.
 עמיה- קבוצת דקל-עברית
Hebrew- Group Dekel- Amia
 קראנו את הספרים "שחר."למדנו את הפעלים "אוהב" ו"אוהבת
We learned the verbs "love" male & female. We read
 ודיברנו על איזה צבע אנחנו,"אוהב כחול" ו"שרונה אוהבת אדום
the books "Shahar loves blue" and "Sharona loves
.אוהבים
red" and we talked about the color we like.
.ת/ה אוהב/ לכתוב איזה צבע התלמיד:שיעורי בית
Homework: write - what is your favorite color.
. בחוברת11 ,10 עמודים
In the textbook pages 10,11.
Hebrew- Bogrim- Amia
We learned about the concepts ""there is" and ""there
isn’t” when do we use them and the meaning of the
word "Yesh " in slang.
Homework: Page 43.
Worksheet - write - which tree you would like to grow.
Hebrew- Ulpan- Amia
We learned words for winter and had a conversation are we hot or cold.
We drew a tree of dreams and talked about which tree
we would like to grow.
Homework: Review the conversations we learned.

 עמיה- בוגרים-עברית
למדנו על המושגים "יש" ו"אין ומתי משתמשים איתם ודיברנו על
.המשמעות של המילה "יש" בסלנג
43  עמוד:שיעורי בית
? איזה עץ הייתי רוצה לגדל- לכתוב-דף עבודה
 עמיה- אולפן-עברית
. קר או חם-למדנו מילים של חורף ושוחחנו איך אנחנו מרגישים
.ציירנו עץ של חלומות ודיברנו על איזה עץ היינו רוצים לגדול
. לחזור על השיחות שלמדנו:שיעורי בית

