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This week celebrated Tu B
 'Shvat in school and with
the community in the JNF event.
In the Hebrew classes the kids practiced reading,
writing and played games in
Hebrew on the subject of the
plant of Israel.
In Moreshet the kids learned
about the seven species and
their unique qualities, while
tasting some of them.
In our morning gathering we
played a games about: fruits, vegetables flowers and
trees of Israel.
I was very happy see how knowledgeable our
students!
In cooking class The children made Fruit muesli.
On the second half of the day the students were
excited to go on the yellow bus singing all the way to
the JNF community event. At the event, which the
parents also attended, the Maccabim families enjoyed
a variety of activities, including tree planting, and a
meeting with the sports stars - Tal Brody, Dion
Thomas and of course Benny the bull.
It was fun to celebrate Tu Bishvat with all of you and
the local community!

בס"ד

השבוע חגגנו את טו בשבט בבית הספר ובאירוע הקהילתי של ה
.JNF
 כתיבה ושעשועונים,בכתות עברית התלמידים עסקו בקריאה
בעברית בנושא הצומח של ארץ
 ובכתות מורשת התלמידים.ישראל
למדו על שבעת המינים ועל
 תוך כדי,התכונות היחודיות להם
.שהם טועמים מחלק מהם
:בריכוז הבוקר ערכנו חידון שכלל
 פרחים ועצים, ירקות,פירות
! מאוד שמחתי לשמוע את הידע שיש לתלמידים שלנו.בישראל
.בחוג בישול ילדי הגנים הכינו מוזלי פירות
 התלמידים עלו בהתרגשות רבה לאוטובוס הצהוב- בהמשך
 אליו הגיעו, באירוע.JNF ונסעו בשירה לאירוע הקהילתי של ה
 כולל נטיעת, נהנו משפחות מכבים ממגוון פעילויות,גם ההורים
 דיאון תומס וכמובן, טל ברודי-  ומפגש עם כוכבי הספורט,עץ
.(Benny The Bull) מבובת בני השור
היה כיף לחגוג עם כולכם ועם הקהילה המקומית את חג טו
!בשבט

הודעות קהילתיות
Old Orchard Jr high חדש! כתת עברית בבית הספר
 לפתוח כתות עברית,JUF נעשה מאמץ קהילתי בהנהגת ה
Community Announcements
 אם אתם.Old Orchard Jr high בחטיבת הביניים בבית הספר
New! Hebrew class at Old Orchard Jr high
,מעוניינים או אם אתם מכירים מישהו שלומד בבית הספר הזה
There is a community effort, led by the JUF, to open
:נא לפנות ל
Hebrew program at Old Orchard Jr high school. if you have Helene Herbstman
students that attend Old Orchard Jr High as a 6th grader or hehcubs@aol.com

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

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

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

Gan Efrochim- Sivan
We continued to learn about Tu-Bishvat and colored
Tu Bishvat pictures. We had cooking and music class.
Gan Tzeirim- Shiri
We continued to learn about Tu-Bishvat and learned
about orchards and citrus trees. We sang Datia
Ben-Dor song and had cooking and music class.
Happy Birthday Eliana!
Gan Bogrim- Suzan
We prepared a bag of fruit for Tu Bishvat and we had
cooking and music class.

 סיון-גן אפרוחים
 היו לנו חוג בישול.המשכנו ללמוד על טו בשבט וצבענו ציורים
.וחוג מוזיקה
 שירי-גן צעירים
המשכנו בנושא טו בשבט ולמדנו על פירות הדר ועל הפרדס
 היו לנו חוג בישול וחוג.ושרנו "שי מן הפרדס" מאת דתיה בן דור
.מוזיקה
!מזל טוב לאליענה ליום ההולדת

Moreshet- Groups Elan & Brosh- Chava(sub to
Keren)
In honor of Tu Bishvat we learned about the seven
species, holiday blessings and enjoyed eating fruits
together.
Moreshet- Group Gefen- Orli (sub to Keren)
We learned about the seven species and enjoyed
Tu-Bishvat feast.

Moreshet- Groups Dekel & Bogrim- Shaked
We learned about the seven species and enjoyed
Tu-Bishvat meal.
Hebrew- Begginers- Orli
We reviewed the letters and vowels we had learned
and advanced in the textbook.
Hebrew- Group Elan- Sarit
We continued to learn the letter “Dalet”, words with
the letter Dalet, we read the story on page 72-73 and
answer the questions.
We read a Tu-Bishvat story by Ruth Krauss.
Homework: complete pages 76-77.
Important to practice reading pages 72, 73, 75.

 סוזן-גן בוגרים
.הכנו שקית פירות לטו בשבט והיו לנו חוג בישול וחוג מוזיקה
( חוה )מ"מ לקרן- קבוצות אילן וברוש-מורשת
לכבוד טו בשבט למדנו על שבעת המינים ועל ברכות ונהננו
.לאכול פירות ביחד
( אורלי )מ"מ לקרן- קבוצת גפן-מורשת
.למדנו על שבעת המינים וערכנו סדר טו בשבט עם טעימות
 שקד- קבוצות דקל ובוגרים-מורשת
.למדנו על שבעת המינים וערכנו סדר טו בשבט עם טעימות
 אורלי- מתחילים-עברית
.חזרנו על האותיות והתנועות שלמדנו והתקדמנו בחוברת
 שרית- קבוצת אילן-עברית
, דבש, דינה, דן:המשכנו ללמוד את האות ד' ולמדנו את המילים
( וענינו73 -72 ' קראנו את הסיפור "דג?")עמ. דגיג ודגים,דג
.תשובות
לכבוד טו בשבט קראנו את הסיפור "זרע של גזר" מאת רות
.קראוס
77 -76  להשלים עמודים:שיעורי בית
75 ,73 ,72 'חשוב מאוד לתרגל קריאה בעמ

Hebrew- Group Brosh- Sarit
( חן )מ"מ לשרית- קבוצת ברוש-עברית
We continued to learned the letter “Peh”/”Fe” with and
without the vowel point “Dagesh” , we learned words
ף' ולמדנו את-המשכנו ללמוד את האותיות פ' דגושה ולא דגושה ו
using the letters Peh/Fe and practice the difference
" תרגלנו את ההבדל בין "עף. אף וכנף, פה, פנים, גוף:המילים
between male and female using the verb "flying".
. זכר ונקבה-"ל"עפה
Homework:Complete to page 20.
20  עמוד:שיעורי בית
Hebrew- Group Gefen- Sarit
We learned the letter “Mem” in cursive, words using
the letter “Mem” and read a story.
We also read a story by Ruth Krauss.
Homework: Page 67 complet and write sentences
using the words we learned.

 שרית- קבוצת גפן-עברית
, מה, מי: למדנו את המילים.ם' בכתב-למדנו את האותיות מ' ו
 לומדים, קמים, ים, שמש, אדמה, שמים, גשם, למה,כמה
." קראנו את הסיפור "גם אני.ואומרים
לכבוד טו בשבט קראנו את הסיפור "זרע של גזר" מאת רות
.קראוס
 להשלים ולכתוב משפטים עם המילים-67  עמוד:שיעורי בית
.שלמדנו

Hebrew- Group Dekel- Amia
We learned the words mine and yours and wrote
sentences using the words.
In honor of Tu Bishvat, the children drew a tree and
 עמיה- קבוצת דקל-עברית
wrote "What tree would we like ..." and played a game
.למדנו את המילים שלי ושלך וכתבנו משפטים עם המילים האלה
"Planting a Tree in Israel".
"… הילדים ציירו עץ וכתבו "איזה עץ היינו רוצים,לכבוד טו בשבט
Homework: page 12
."ושיחקנו משחק "נוטעים עץ בישראל
12  עמוד:שיעורי בית

Hebrew- Bogrim- Amia
 עמיה- בוגרים-עברית
We read an article "How do you know the age of the
קראנו מאמר "איך יודעים את גיל העץ?" וניסינו למצוא את גיל
tree?” and we tried to find the age of the tree by its
.העץ לפי החתך שלו
cut.
 לקרוא את המאמר ולסיים את שיעורי הבית משבוע:שיעורי בית
Homework: read the article and finish your homework
.שעבר
from last week.
Hebrew- Ulpan- Amia
We practiced conversation about winter.
In honor of Tu Bishvat, we played a game "Planting a
Tree in Israel" and learned the parts of the tree in
hebrew, verbs associated with the tree, and other
concepts such as "the seven species".

 עמיה- אולפן-עברית
.חזרנו על השיחות בנושא החורף
 שיחקנו משחק "נוטעים עצים בישראל" ולמדנו,לכבוד טו בשבט
 פעלים הקשורים לעץ ועוד מושגים כמו,מילים של חלקי העץ
.""שבעת המינים

