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בס"ד

This week continued learning "The History of
השבוע בריכוז הבוקר המשכנו בפרקי "תולדות הציונות" והפעם
Zionism" and this time we learned about NILI.
 ארגון ניל"י )נצח ישראל לא ישקר( היה ארגון.למדנו על ניל"י
NILI (an acronym which stands for “the Eternal One of
 חברי.ריגול שפעל בתקופת מלחמת העולם הראשונה בישראל
Israel will not lie”) was a Jewish espionage network
 ראו את הסבל הרב שנגרם ליהודים תחת שלטון,הארגון
that was disappointed with the Turkish authorities
 הם החליטו להעביר ידיעות סודיות על הכוחות.התורכים
treatment of the Jewish population, which assisted the
 תקוותם. שהיה במצריים,התורכיים שהיו בארץ לצבא בריטניה
United Kingdom army, in its fight against the Ottoman
.היתה שהבריטים יכבשו את ישראל ויהיו שלטון תומך לחלוצים
Empire in Palestine between 1915-1917, during World
 שחנתה מול חיפה אחת,חברי קבוצת נילי העבירו ידיעות לאוניה
War I. Their hope was that the British army would
 אך אחת מהן, בהמשך הם השתמשו ביונות דואר.לחודש
conquer Israel and would be a pro - independence
government that will support the pioneers. Once a
 כך גילו התורכים את פעילותה של רשת.נתפסה על ידי התורכים
month members of the Nili transferred information to
. עינו ואסרו אותם, תפסו את חברי הקבוצה,הריגול
the British ship in front of Haifa. Later the group
פעילותה של קבוצת קבוצת נילי עזרה לבריטים לכבוש את
switched to homing pigeons and when one of these
.ישראל בהמשך ולהציל יהודים רבים שחיו באותה תקופה בארץ
pigeons was caught by the Turks, they were able to
אלו היו יהודים שסיכנו את חייהם כדי לעזור לבניין המדינה
unravel the spy network and the group member were
 לבית משפחת, מי שמבקר בארץ יכול ללכת לזכרון יעקב.שבדרך
captured, arrested and tortured.
 וללמוד עוד על הנושא, שהיו מראשי ארגון ניל"י,אהרונסון
NILI organisation helped the British to conquer Israel
.מקרוב
and saved many Jews who lived in Israel at the time.
These were Jews who risked their lives to help build
the state in the making.
 תלמידי הגנים הכינו יצירה, לכבוד יום המשפחה-בחוג אומנות
Today, anyone who visits Israel can visit the house of של בית ותלמידי הכיתות הביעו בציור מקומות שהיו רוצים להיות
the Aaronsohn family (who were among the leaders of
...בהם עם המשפחה
the Nili organization) located in Zichron Yaakov and
 כהמשך לנושא השבת, התלמידים הכינו חלות-בחוג בישול
learn more about the subject.
(: מתכון נשלח הביתה לשימושכם.שנלמד בכתות
In Art- In honor of Family Day the Ganim kids created
a house and the class students drew places that they
would like to be in with the family...
In cooking class- The kids made Chala, continuing
with the Sabbath team that they learned in the
classroom. A recipe was sent home for your
enjoyment:)
2/17/2019 - President day weekend -No school
Community announcements:
Alexander Muss High School in Israel - Founded in
1972, Jewish National Fund’s Alexander Muss High
School (AMHSI-JNF) in Israel is the only
non-denominational fully accredited study abroad
program for high school students in Israel. Stand out
from the crowd on your college applications, build
lifelong friendships, develop independence, and earn
college credit by attending one of our incredible study
abroad programs. Don’t just learn history. Live it! Visit

:שמרו את התאריך
President weekend . אין לימודים- 2/17/2019

:הודעות קהילתיות
 מציעה תוכנית,בית הספר התיכון אלכסנדר מוס בהוד השרון
הסמיסטריאלית לנוער יהודי שרוצה לטעום את טעם הישראליות
 במסגרת התכנית מגיעים סטודנטים בני.ולהתחבר לשורשים
י"ב מכל רחבי העולם לסמסטר )תקופה של שמונה-'כיתות י
 או שישה שבועות בקיץ( ולומדים תוכנית אקדמית,שבועות
(שלמה ומוכרת בישראל תוך שהם צוברים ניקוד אקדמי )קרדיט
שמוכר דרך אוניברסיטת מיאמי )בדומה לתוכניות של חילופי
 הלימודים ברמה גבוהה והחיבור לישראל.('סטודנטים בקולג
נעשה דרך ערכים יהודיים ובראשם 'תיקון עולם' וציונות שמובאים
 מלגות ניתנות לתלמידים. טיולים ובעשייה יום יומית,בלימוד
: לפרטים.מרחבי שיקגו
Effie Ostroff: eostroff@jnf.org or 847.656.8880 x753

amhsi.org to find out more!
Generous grants available for Chicagoland teens!
Contact Effie Ostroff for more information at
eostroff@jnf.org or 847.656.8880 x753

,שבוע נהדר
ליאור קקון

Have a great week,
Lior Kakon

Gan Efrochim- Sivan
This week we learned about charity and we made a
Tzedakah box. We read a story and had cooking, art
and music class.
Gan Tzeirim- Shiri
We reviewed the letters that we have learned and
played games. We had cooking, art and music class.
Gan Bogrim- Suzan
We continued with the letter “Chet”, words starting
with the letter Chet and we advanced in the textbook.
We had cooking, art and music class.
Homework: write the letter Chet
Moreshet- Groups Elan, Brosh& Gefen- Keren
We learned about the month of Adar and that we
increase happiness in this month. We talked about
what makes us happy and also how to make others
happy.
Moreshet- Groups Dekel & Bogrim- Shaked
In honor of Rosh Chodesh Adar Alef, we learned
about the Hebrew calendar and leap year - which
includes two months of Adar.

 סיון-גן אפרוחים
 קראנו את הסיפור.השבוע למדנו על צדקה והכנו קופת צדקה
. חוג אומנות וחוג מוזיקה,"פרפר נחמד" והיו לנו חוג בישול
 שירי-גן צעירים
חזרנו על האותיות שלמדנו בשיר "מי אוהב את השבת?" ושחקנו
. חוג אומנות וחוג מוזיקה, היו לנו חוג בישול.משחקי חברה
 סוזן-גן בוגרים
 היו.ח' והתקדמנו בחוברת-למדנו אות ח' ומילים שמתחילות ב
. חוג אומנות וחוג מוזיקה,לנו חוג בישול
.' לכתוב את האות ח:שיעורי בית
 קרן- ברוש וגפן, קבוצות אילן-מורשת
 דיברנו על מה עושה.למדנו על חודש אדר ושמרבים בו בשמחה
 קראנו את השיר "עיגולים.אותנו שמחים ואיך לשמח גם אחרים
."של שמחה
 שקד- קבוצות דקל ובוגרים-מורשת
 למדנו על לוח השנה העברי ועל שנה,'לכבוד ראש חודש אדר א
. שיש בה שני חודשי אדר-מעוברת
 אורלי- מתחילים-עברית
.חזרנו על האותיות והתנועות שלמדנו והתקדמנו בחוברת
27 -25  עמודים:שיעורי בית

Hebrew- Beginners- Orli
We reviewed the letters and vowels we had learned
and advanced in the textbook.
Homework: pages 25- 27

 שרית- קבוצת אילן-עברית
חזרנו על האותיות והתנועות שלמדנו וסיימנו את חוברת אריאות
!הראשונה

Hebrew- Group Elan- Sarit
We reviewed the letters and vowels and we finished
the first Ariot textbook!

 שרית- קבוצת ברוש-עברית

Hebrew- Group Brosh- Sarit
We learned the letters “Qof”, words using the letter
Qof and we read a story.
Homework: page 43
Hebrew- Group Gefen- Sarit
We read the booklet “New Friend” and answered the
questions.
We learned the letters “Tet” and “Shin” in the textbook
and words using the letters Tet and Shin. We read a
story “Good Games about Israel”.
Homework:  page 87.
Hebrew- Group Dekel- Amia
We learned 2 questions words- When? and Where?
We answered the questions on page 19.
Homework: the letter “Tzadi” in the textbook.
Page 21- fill in the blanks.
Hebrew- Bogrim- Amia
We read a song and we finished unit Alef in the
booklet.
Homework: read the booklet.
Read the song and answer the questions.
Read the message page 57.

, מדביקים, מקליטים, מקשיבים:למדנו את האות ק' ואת המילים
." קראנו את הסיפור "קולות בגן החיות. קופצים וצוחקים,קופים
43  עמוד:שיעורי בית
 שרית- קבוצת גפן-עברית
.קראנו את הספרון "חברה חדשה" וענינו על שאלות
 דגל, טלית:ש' בחוברת הכתב ואת המילים-למדנו אותיות ט' ו
 קראנו את. משחק טוב ושמחים, משחקים, טלויזיה,ישראל
."הסיפור "משחקים טובים על ישראל
87  עמוד:שיעורי בית
 עמיה- קבוצת דקל-עברית
? מתי? ואיפה- מילות שאלה2 למדנו
.19 ענינו על שאלות בעמוד
. אות צ' בחוברת הכתב:שיעורי בית
. להשלים את החסר במשפטים21 עמוד
 עמיה- בוגרים-עברית
.קראנו את השיר "נשיקה בכיס" וסיימנו יחידה א' של החוברת
. לקרוא את הספרון:שיעורי בית
.לקרוא את השיר ולענות על השאלות
.57 לקרוא את המיסרון בעמוד

 עמיה- אולפן-עברית
Hebrew- Ulpan- Amia
We continue with the “weather” and talked about what .המשכנו את נושא "מזג האוויר" ודיברנו מה אנחנו לובשים כשקר
.ת/ נועל,ת/ חובש:למדנו את הפעלים
we are wearing when it is cold.
We learned the verbs: wear (shoes, hats, clothes,
 לנסות להרכיב משפטים ולחזור על המילים:שיעורי בית
etc...) in male and female form.
.החדשות
Homework: Try putting sentences together and
practice the new words.

