
 

 
 
 
 
Bs”d 
This week in our morning gathering we 
learned about 
Jerusalem 
Day, which 
took place on 
Wednesday, a 
national holiday 
commemorating the reunification of 
Jerusalem. We learned that the city of 
Jerusalem was a divided for 19 years, 
from the end of the War of 
independence to 1967 Six-Day War. 
Jews who lived in the Old City suffered 
attacks from the Jordanian army, which 
controlled East Jerusalem, and did not 
have access the Western Wall. In the 
Six Day War the paratroopers were the 
ones to liberate the Western Wall, after 
liberating the Kotel they cried and 
prayed. This year we are celebrating 
50th anniversary of Jerusalem's 
reunification. 
 
Parents meeting with 
Maccabim new board 
On Sunday Maccabim parents had the 
opportunity to meet with the school new 
board:  Yaakov  Kiferbaum, Irit Levy, 
Avigdor Hurowitz. We also introduced 

 

 בס"ד
 השבוע הקדשנו את ריכוז הבוקר ללימוד על

 יום ירושלים, שחל ביום רביעי. למדנו כי
 ירושלים,

 היתה עיר
 חצויה

 במשך 19
 שנים, מסוף
 מלחמת יום

 העצמאות
 ועד מלחמת ששת הימים. יהודים שחיו בעיר
 העתיקה סבלו ממתקפות של הצבא הירדני,
 שישב בירושלים המזרחית, ולא יכלו להגיע
 אל הכותל. במלחמת ששת הימים, היו אלו

 הצנחנים שהגיעו ראשונים לכותל, בכו
 והתפללו בו. השנה אנו חוגגים 50 שנים

  לאיחוד העיר ירושלים.
 

 מפגש הורים עם הבורד החדש
 במפגש, שנערך השבוע נוכחו חברי הבורד:

 יעקב קיפרבאום, עירית לוי, אביגדור הורוביץ.
 כמו כן הצגנו בפני ההורים את מור גמליאלי,
 שתעסוק בהנהלת החשבונות וניהול המדיה

  החברתית.
 במפגש יעקב הסביר על השלבים שנעשו

 וממשיכים להעשות מאז המשבר הכלכלי אליו
 נקלע בית הספר. המטרה היא להביא את

 מכבים לעצמאות כלכלית. כיום, מכבים מוכר
 כמלכ"ר, עם חשבון בנק ותקציב נפרד.

  יעקב פירט את ההכנסות הצפויות לבית
 הספר מתורמים, קמפיין גיוס כספים שייערך
 על ידי ההורים וכמובן תשלומי שכר הלימוד.

 הבורד הכין תוכנית תקציבית לשלוש שנים
 הבאות ועובד על מנת ליישם אותה החל
 מחודש יולי הקרוב, בו בית הספר יהפוך

 לעצמאי. הורים המעוניינים לשמוע פרטים



parents to Mor Gamlieli, who will be the 
school new bookkeeper and social 
media manager. 
At the meeting, Mr. Kiferbaum explained 
the steps they took and continue to be 
made since the financial crisis that the 
school has encountered. The goal is to 
bring Maccabim to economic 
independence. Today, Maccabim is 
registered as an independent non-profit 
organization with a separate bank 
account and budget.  
Mr. Kiferbaum gave us the breakdown of 
expected projected revenues to school 
from donors, fundraisers to be held by 
the parents and tuitions. The Board has 
prepared a budget plan for the next 
three years and is working to implement 
it starting July of this year, when the 
school will take the final steps to 
independence. Parents who would like 
to hear more details about the school 
future are invited to contact me. 
School Messages: 
Last day of school - June 4th 
June 4th - Last day of school - 
parents welcome. All students need 
to wear white shirt. 
In the program: 
9:00-10:00 - students - in class saying 
goodbye to teachers and friends. 
Parents - year-end Summary Meeting 
feedback from parents with Lior. Report 
cards will be given to parents. 

  נוספים, מוזמנים ליצור עימי קשר.
 

 הודעות בית ספריות-
 בית הספר יהיה פתוח עד לתאריך 6.4,

 שיהיה גם היום האחרון ללימודים.
 6/4 - היום האחרון ללימודים. ההורים

 מוזמנים. כל הילדים צריכים ללבוש חולצה
  לבנה.

 בתוכנית:
 9:00-10:00 - מפגשי פרידה בכתות

 במקביל - מפגש סיכום שנה ומשוב של
  ההורים עם ליאור. חלוקת תעודות להורים.

 10:00-10:40 - טקס סיום + ריכוז, כולל
 טקס פרידה מתלמידי בני ובנות מצווה. הטקס

 יכלול פרזנטציה של תלמידי הבוגרים בנושא
  "50 שנה לאיחוד העיר ירושלים".

 10:40-11:00 - חגיגת גלידה. כולם מוזמנים!
שימו לב -בית הספר מסתיים בשעה 11:00

. 
 

 בברכה,
 ליאור קקון

 
 
 

 
 

 גן צעירים- סימונה (מ"מ לסיון)
 למדנו את נושא "ירושלים"- דיברנו על

 מקומות בעיר, צבענו ושרנו. תרגלנו מאותיות
  הא', ב' והיו לנו חוג אומנות, מוזיקה וספורט.



10:00-10:40 - graduation ceremony and 
gathering will include farewell for our 
Bar/ Bat Mitzva class.  
A presentation by the graduate students 
"50-year anniversary of Jerusalem's 
reunification ". 
10:40-11:00 - Icecream party. 
Everybody is invited!  
Please note - school ends at 11:00. 
 
Sincerely,  
Lior Kakon 
 

 
Gan Tzeirim- Simona (sub to Sivan) 
We learned about "Jerusalem" - we 
talked about sights in the city, colored 
and sang. We practiced the letters and 
had art, music and gym class. 
 
Gan Bogrim- Suzan 
We learned about Jerusalem and sang 
“Yerushalaim Shek Zahav”. We learned 
letter Lamed and worked in the 
workbook. We had gym, music and art. 
Homework: worksheet. 
 
Hebrew- Gan Bogrim- Chava 
We practiced the identification and 
writing of the letters we learned. 
Homework: worksheet 
 
Moreshet- Group 1- Naomi 
We learned about  Jerusalem Day, the 
history of Jerusalem and important 
sights in the city.  
 

 
 גן בוגרים- סוזן

 למדנו על ירושלים- בירתה הנצחית של
 ישראל ושרנו "ירושלים של זהב". המשכנו

 ללמוד את האות ל' והתקדמנו בחוברת. היו
 לנו חוג אומנות, מוזיקה וספורט.

 שיעורי בית: דף עבודה
 

 העשרה בעברית- גן בוגרים- חוה
 תרגלנו זיהוי וכתיבה של האותיות שלמדנו.

 שיעורי בית: דף עבודה.
 

 מורשת- קבוצה 1- נעמי
 לקראת "יום ירושלים" למדנו על ירושלים-

  הסטוריה ומקומות חשובים בעיר.
 
 

 מורשת- קבוצה 2- צביה
 למדנו על ירושלים- הקשר שלנו לירושלים
 שהחל לפני שנים רבות והנס של מלחמת

 ששת הימים וכיבוש הר הבית והכותל. דיברנו
 על מושגים ומקומות בעיר.

 
 מורשת- קבוצות 3, 4- אביגיל (מ"מ לשרית

 ג.)
 למדנו על ירושלים ע"י כתבי חידה ודיברנו על

 מה היה בעיר בתקופות שונות.
 

 מורשת- בני ובנות מצווה- צביה(מ"מ לשרית
 ג.)

 תרגלנו את הצגת עבודת המחקר "אתרים
 בירושלים".

 
 חונכים- צביה

 דיברנו על רכיב ארץ ישראל בזהות היהודית
 שלנו. ערכנו דיון בחשיבות קיומה של ארץ
 לעם והדגשנו את הקשר בין היכרות הארץ

 לתחושת החיבור אליה. לסיכום שחקנו
  משחקים שונים הקשורים לידיעת הארץ.

 
 



Moreshet- Group 2- Tzivia 
We learned about Jerusalem - our 
connection to Jerusalem that began 
many years ago, the miracle of the 
Six-Day War and the liberation of the 
Temple Mount and the Western Wall. 
We talked about concepts and places in 
the city. 
 
Moreshet- Groups 3, 4 - Avigail(sub for 
Sarit G.) 
We learned about Jerusalem by riddles 
and talked about what was in the city in 
the different periods. 
 
Moreshet- Groups Bar/ Bat Mitzva - 
Tzvia (sub for Sarit G.) 
We practiced the presentation of our 
research project - "Sites in Jerusalem". 
 
Hebrew- Group 1- Sarit M. 
We wrote a book report on the story we 
read and learned the difference between 
who and why in the story.  
When we wrote the name of the student 
in the reading report, some of the 
students did not remember how to write 
their name in Hebrew so we practiced 
writing of their name in Hebrew. 
Homework:  write the name in hebrew 
10 times. 
Hebrew- Group 2- Sarit M. 
We continued working on the letter Shin 
and words containing the letter Shin. 
We read a story in the textbook and 
practice writing. 
Homework: pages 72-73. 
 
Hebrew- Group 3- Sarit M. 
We practiced the letters Alef, Beit, Gimel 
and Dalet in script and learned the 

 
 עברית- קבוצה 1- שרית מ.

 כתבנו דוח קריאה לסיפור: "מה יש בבית
 הספר?" למדנו את ההבדל בין מי בסיפור

 למה בסיפור.
 כשרשמנו את שם התלמיד בדוח הקריאה

 חלק מהילדים לא זכרו איך לרשום את שמם
 בעברית אז חזרנו על כתיבת השם בעברית.

 שיעורי בית: לכתוב את השם בעברית 10
 פעמים.

 
 עברית- קבוצה 2- שרית מ.

 המשכנו עם האות ש' עם דגש בצד שמאל
 ולמדנו את המילים משחקים, שמחים, ישראל,

 מעשים טובים, שמלות ושמאל.
 קראנו את הסיפור "מעשים טובים" בחוברת

 ותרגלנו כתיבה.

 שיעורי בית: עמודים 72- 73
 

 עברית- קבוצה 3- שרית מ.
 קראנו את הסיפור "מה קרה לבלון?"- עמ׳ 49

 בחוברת קריאה והבנה.
 חזרנו על האותיות בכתב א',ב',ג' וד' ולמדנו

 את האותיות ה' ו- ו׳.

 שיעורי בית: עמוד 49- לענות על השאלות
 למטה בחוברת קריאה והבנה.

 
 עברית- קבוצה 4- נעמי

 עבדנו בחוברת בנושא "ירושלים", קראנו שיר
 על הכותל המערבי ותרגלנו כתיבה.

 
 עברית- בני ובנות מצוה- נעמי

 לקראת "יום ירושלים" למדנו על ירושלים-
 הסטוריה ותיאור מקומות חשובים בעיר. כל

 אחד תיאר איך היה נראה מקום מסוים בעבר
 ובהווה.

 שיעורי בית: להתאים ולהדביק על פוסטר
 זוגות של תמונות של מקומות בעבר ובהווה.

 
 
 



letters Hey and Vav. 
Homework: page 49 - answer the 
questions on the bottom of the page in 
the textbook (reading and reading 
comprehension). 
 
Hebrew- Group 4- Naomi 
We worked in the textbook on the 
subject: "Jerusalem". we read a song 
about the Western Wall (Kotel) and 
practiced writing. 
 
Hebrew- Bar/ Bat Mitzva- Naomi 
We learned about Jerusalem -the history 
and description of important sites in the 
city. Each student described a site, how 
it would look in the past and in the 
present. 
Homework: Pair the photos of places 
past and present, fined the site and glue 
on the poster.  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 



 
  

 

 
 

  

 


