
 

bs”d 
Greetings to all Maccabim families. 
This week we learned about Ron 
Arad, who has been missing for 28 
years this week. 
We talked about the background 
and how Ron was captured, we 
watched the rescue video of the 
pilot that was with Ron and talked 
about his family and the lack of 
information as to his whereabouts. 
In this context, we learned the song 
“when you come”, written to Ron 
Arad, hoping to come back, wishing 
for his return.  

 
Parents meeting update -  
Thank you to all the parents who 
came to the meeting in order to help 
search for ideas and solutions to 
help Maccabim school to continue 
its operation. In the meeting we 
discussed the reasons to the school 
deficit and a possible solutions.  
Suggested solutions: 

1.  Parents committee. The 
committee will discuss new 
fundraising ideas and ways to 
attract more donors.  

2. Anyone who know a potential 
donor - please talk to him 
about Maccabim school and 
introduce him to Rabbi 
Sherman. 

3.  Parents have the power to 
put pressure on organizations 

 
 
 

 בס"ד
 השבוע בריכוז הבוקר למדנו על רון ארד,

  שהשבוע מלאו 28 שנים להעדרו.
 דיברנו על הרקע והאופן שבו רון נפל בשבי,

 ראינו את הסרטון בו נראה מבצע החילוץ של
 הטייס שהיה עם רון, דיברנו על משפחתו ועל

 חוסר הידיעה המלווה את העדרו. למדנו
 בהקשר זה את השיר כשתבוא, שנכתב לרון

  ארד, בתקווה שיחזור.
 

 עדכון מישיבת ההורים - תודה
 לכל ההורים שהגיעו לישיבה ביום ראשון על

 מנת לעזור בחיפוש רעיונות ופתרונות
 שיסייעו לבית הספר מכבים להמשיך את

 פעילותו. בישיבה הוצג הגרעון של בית ספר
 מכבים והסיבות לכך. הפתרונות שהועלו:

 הקמת וועדת הורים שתמשיך לחשוב1.
 ולפעול בנושאי רעיונות לגיוס תרומות

  והבאת תורמים לבית הספר.
 כל מי שמכיר תורם פוטנציאלי - נא2.

 לדבר עם האדם, להמליץ על מכבים
 ולקשר בינו לבין הרב שרמן.

 הורים יכולים להוות כוח לחץ על3.
 ארגונים שאינם תורמים עדיין למכבים

 וביכולתם לעשות זאת. אנו נוציא
  מכתב מסודר בנושא.

 משפחות שמוכנות לתרום סכום חד4.
 פעמי או להתחייב לתרומה

חודשית(הוצעו סכומים של 100$/
 50$ בחודש)

 כל התכתובת בנושא תתקיים דרך כתובת
 אימייל חדשה, שתנוהל על ידי הרב שרמן,

 שירכז את המאמץ לאיסוף תרומות
 ותקציבים. כתובת האימייל היא:

helpmaccabimnow@gmail.com 

https://www.google.com/search?sourceid=chrome-psyapi2&ion=1&espv=2&ie=UTF-8&q=%D7%9B%D7%A9%D7%AA%D7%91%D7%95%D7%90%20%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%96%20%D7%A9%D7%A8%D7%A2%D7%91%D7%99&oq=%D7%9B%D7%A9%D7%AA%D7%91%D7%95%D7%90&rlz=1CAACAR_enUS726US727&aqs=chrome.1.69i57j0l5.5441j0j8
https://www.youtube.com/watch?v=0xcWgFat1C4


that could contribute to 
Maccabim school but yet to 
do so. A letter in the subject 
will follow.  

4.  Families who are willing to 
donate a lump sum or commit 
to a monthly donation 
(amounts were offered a $50/ 
$100 per month) 

All correspondence on the subject 
will be through a new email 
address, to be managed by Rabbi 
Sherman, who will coordinate the 
effort to collect donations and 
funds.The email address is: 
helpmaccabimnow@gmail.com 
 
Parenting Workshop for 
parents: 
We are pleased to announce an 
additional service provided to 
Maccabim school parents and 
Yisraelnik community- will open 
soon a parent group hosted by 
Sivan Hartman, an Israeli 
educational psychologist. 
Experienced in parental guidance 
for groups and in private and 
children therapy. 
The group will focus on various 
topics and will include theoretical 
background, examples, role playing 
and practical tips to your daily life! 
We like to tailor the presentation to 
accommodate the specific group of 
parents that sign up so we would 
appreciate if you will take few 
minutes of your time to fill out a 
short questionnaire. To completing 
the questionnaire, click here. 

  סדנאות להדרכת הורים
 אנו שמחים להודיע על שירות נוסף לקהילת

 הורי בי"ס מכבים וישראלינק-
 בקרוב תיפתח קבוצת הורים עם פסיכולוגית
 חינוכית מומחית ישראלית: סיון הרטמן. סיון

 בעלת ניסיון בהנחיית קבוצות הורים, הדרכת
 הורים פרטנית וטיפול בילדים.

 הקבוצה תעסוק בנושאים מגוונים ותכלול
 רקע תיאורטי, דוגמאות, משחקי תפקידים

 וטיפים מעשיים לחיי היום יום שלכם בבית!
 ברצוננו להתאים את הקבוצה ככל הניתן על

 פי ההורים שיירשמו, ולכן נשמח אם
 המעוניינים ימלאו שאלון קצר. למילוי

 השאלון, הקליקו כאן. לקריאת קורות החיים
  והרקע המקצועי של סיוון, לחצו כאן.

 

  הודעות קהילתיות -
 קומדיה ישראלית הנוגעת בחיי ישראל

 והישראליים בהקשר של חיים בצל הטרור,
 החרם על ישראל ותנועת ההסתה העולמית.

 כיצד ממשיכים לחיות חיים נורמליים? בואו
 להופעה ותגלו!

 כרטיס במחיר 36$, כולל חנייה וארוחת ערב
 קלה.

 מוצאי שבת, ינואר 21, 8:00 בערב.
w Morse, chicago 1328 
 לפרטים נוספים ולכרטיסים:

847-674-9733  
 שלוחה 2

Betcafe.rzc.us 
 

 
 קמפ נגילה מזמין אתכם לסוף

 שבוע נפלא ומהמם! השבתון זו חוויה
  בלתי נשכחת לילדים בכתות ב-י.

 יומיים וחצי של כייף: אומגה! אופים חלות!
 שבת! ועוד!

 כל התכנית תהיה בקמפ נגילה- מקום קסום
 של 550 דונם באינדיאנה. הסעה (הלוך

https://docs.google.com/forms/d/1KwX0jhvYgkhWWjSpIUitmtVhdinML3AWZT-Hwt15a3M/prefill
http://betcafe.rzc.us/
http://betcafe.rzc.us/
http://www.hebpsy.net/showprofile.asp?id=18066


To read Sivan resumes and 
professional background click here. 
 

 
Community announcements 
An Israeli comedy show The 
show deals with Israel and Israelis 
life in shadow of constant terror, the 
boycott of Israel and the world bias, 
yet with the audacity to go on living 
a normal life.  Come and enjoy! 
Ticket price $36. Includes parking 
and light dinner. 
Saturday night Jan. 2,2017- 8:00pm 
1328 W. Morse, Chicago 
For tickets and further information:  
847-674-9733 Ext. 2 
Betcafe.rzc.us  
 
Kid’s shabbaton at Camp 
Nagila: Inviting kids grades 2-10 
to the Annual Shabbaton Weekend 
Retreat in Camp Nageela Midwest. 
The Shabbaton is 2 and a half days 
of camp fun in the middle of the 
school year! Ziplining! Challah 
baking! Shabbat! And more! All 
located on the beautiful 550 acre 
campus of Camp Nageela Midwest- 
with roundtrip transportation 
available from Northbrook. 
The Shabbaton is a great 
experience for all Jewish kids!  
Contact Rivki for more information 
at 773-571-6452 or 
rivki@campnageelamidwest.org  
Sincerely, Lior Kakon 

  וחזור) מנורסברוק.
 לפרטים נוספים ולרישום, נא לבקר באתר

www.campnageelamidwest.org:שלנו 
 לשאלות- נא להיות בקשר עם רבקי צ׳ריק

rivki@nageela.org 773-571-6452 
 
 

 בברכה,
 ליאור קקון

 

 
 

 גן צעירים- סיון
 השבוע דיברנו על "חברות"- למדנו על

 המצווה "ואהבת לרעך כמוך" ודיברנו על
 התנהגות חברית בכיתה. הכנו "בובת שלג"

 בחוג אומנות והיה לנו חוג ספורט. תרגלנו
 "יוגה א' ב'" וקראנו את הסיפור "לולי

 שבלולי".
 
 

 גן בוגרים- סוזן
 דיברנו עוד על החורף ותרגלנו מילים חדשות

 על בגדי חורף. היו לנו חוג אומנות, מוזיקה
 וספורט.

 עברית: למדנו את האות ו' ומילים
 שמתחילות באות ו'.

 שיעורי בית: לכתוב את האות ו'.
 גן בוגרים- העשרה בעברית-חוה

 חזרנו על האותיות שלמדנו והתחלנו את
 האות ז'.

 שיעורי בית: דף עבודה
 

 מורשת- קבוצה 1- צביה
 חזרנו על מה שלמדנו על אברהם אבינו
 והמשכנו עם יצחק אבינו וסיפור מציאת

 אישה בשבילו, תוך דגש על חשיבות מידת
 החסד.

http://betcafe.rzc.us/
http://www.campnageelamidwest.org/
http://www.hebpsy.net/showprofile.asp?id=18066
http://www.campnageelamidwest.org/


Gan Tzeirim- Sivan 
Today we talked about “friendship”- 
we learned about the Mitzvah “love 
your neighbor as yourself” and we 
talked about friendly behavior in 
class. In art class we made a 
“snowman” in gym we practice “A, B 
of yoga” and read a story.  
 
 
Gan Bogrim- Suzan 
We talked about winter and practice 
new words - winter clothes. 
We had art, music and gym class. 
Hebrew: we learned the letter Vav 
and words starting with the letter 
Vav. 
Homework: Write the letter Vav. 
Gan Bogrim, Hebrew enrichment- 
Chava 
We reviewed the letters we have 
learned and start working on the 
letter Zayin. 
Homework: worksheet 
 
 
Moreshet- group 1- Tzivia 
Today we reviewed what we 
learned about Abraham and 
continued with the story of Isaac 
and finding a wife for him, 
emphasizing the importance of 
kindness.  
 
 
 
 

 מורשת- קבוצה 2 ואולפן- נעמי
 המשכנו בסיפור חיי האבות- יעקב אבינו גר
 ועובד בבית לבן ומתחתן עם רחל ולאה, 12

 השבטים והמפגש עם עישו.
 
 

 מורשת- קבוצות 3, 4 ובני/ בנות מצווה-
 שרית ג.

 למדנו על העבדות במצרים והקשר בין יציאת
 מצרים למאבק שיוויון זכויות של מרטין לותר

 קינג. דיברנו על האחריות היהודית למראה
 עוולות חברתיות.

 שיעורי בית לבני/ בנות מצווה: לקרוא
 וללמוד את חלקי ההצגה "העץ הנדיב".

 
 

 חונכים- צביה
 המשכנו בנושא "אני והקבוצה"- שחקנו

 משחקי קבוצה מאתגרים ודיברנו על מתי
 קורה לנו בחיים כמו מה שקורה בקבוצה.
 (למשל שמישהו מוביל או שלא מקשיבים

  למישהו…)
 
 

 עברית- קבוצה 1- שרית מ.
 סיימנו את חוברת אריאות הראשונה וחזרנו

 על האותיות (ש, א, ב, ג, ד, ה) והתנועות
 שלמדנו.

 התחלנו לעבוד בחוברת החדשה.
  שיעורי בית: עמוד 6 וספרון קריאה.

 
 

 עברית- קבוצה 2- שרית מ.
 המשכנו את האות ס', קראנו את הסיפור

 "הסוד" (עמודים 79- 80) ועבדנו על הבנת
 הנקרא.

 שיעורי בית: לקרוא עמוד 82 ולסיים עמוד
.83 

 
 
 



Moreshet- group 2- Naomi 
We continued the story of our 
forefather life - Jacob's in Laban 
house his marriage to Rachel and 
Leah, the 12 tribes and the meeting 
with Esau.  
 
 
Moreshet- groups 3, 4 &Bar\Bat 
Mitzva- Sarit G. 
We learned about the slavery in 
Egypt and the connection between 
the Exodus to equal rights struggle 
of Martin Luther King.  
We talked about the Jewish 
responsibility when we see social 
injustices. 
Homework Bar & bat Mitzva: 
Read and learn the parts of the play 
"The Giving Tree". 
 
Chonchim- Tzivia 
We continue to talked about “me 
and the group” - we played 
challenging group games and 
discuss times in life when we have 
the same experience as in the 
group. (for example -Someone 
leading or when we are not listening 
to someone…)  
 
Hebrew- Group 1- Sarit M. 
We finished the first textbook and 
we reviewed the letters that we 
have learned (Alef, Bet, Gimel, 
Dalet, Hey, Shin) and movements 
learned. 
We start working on the new 
textbook. 
Homework: Pages 6 and booklet. 
 

 עברית- קבוצה 3- שרית מ.
 עבדנו על קריאה, הפכים ואותיות הכתב.

 שיעורי בית(בונוס): להתקדם בחוברת
 אותיות הכתב.

 
 עברית- עופרי ורותי- צביה

 המשכנו לתרגל טקסט מדעי וכתבנו דוגמא
 בכיתה לפי ראשי פרקים.

 שיעורי בית: לכתוב קטע מדעי על חיה לפי
 ראשי הפרקים שכתבנו.

 
 

 עברית- מאיה ויסמין- חוה
 התקדמנו בחוברת ותרגלנו קריאה וכתיבה.
 שיעורי בית: לקרוא ולהקיף בעיגול בעמוד

72 
 
 

 עברית-קבוצה 4- נעמי
 דיברנו עוד על שבת- חשיבות השבת ומה

  עושים בה.
 שיעורי בית: עמוד 52 לסיים ב', ג', ד'.

 
 

 עברית- בני ובנות מצווה- נעמי
 למדנו על מפת ישראל ואיך למצוא בה

  מקומות ולכוון אנשים…
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 



Hebrew - Group 2- Sarit M. 
We continued learning the letter 
Samech, we read a story (pages 
79-80) and worked on Reading 
Comprehension. 
Homework: read page 82 and 
complete page 83.  
 
 
Hebrew - Group 3- Sarit M. 
We worked on reading, opposites 
and script letters. 
Homework (Bonus): advance in 
the textbook script letters. 
 
 
Ivrit- Ofri & Ruti- Tzivia 
We continued practicing distinguish 
between a scientific text and wrote 
an example in class.  
Homework: write a scientific 
section on animal by the outlines 
we wrote. 
 
 
Hebrew-Maya & Yasmin- Chava 
We advanced in the textbook and 
practiced reading and writing. 
Homework: Page 72 read and 
circle. 
 
 
Hebrew - group 4- Naomi 
We talked about Shabbat, the 
importance of the Sabbat and 
traditions.  
Homework: Page 52 complete Bet, 
Gimel and Dalet.  
 
 
 

 

 



Hebrew- Bar & Bat Mitzvah- Naomi 
We studied the map of Israel and 
how to find places and give 
directions to people... 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

  

 


