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Greetings to all Maccabim families. 
This week we we learned about 
“Asara B'Tevet” (the tenth day of 
the Hebrew month of Tevet), 
Sunday January 8. This day 
commemorates the siege of 
Jerusalem, that began on that date, 
which end with the destruction of 
the First Temple and the 
Babylonian exile. After Israel was 
established, it has also come to be 
"Day of Kaddish"(Yom Hakaddish 
Haklali) for those murdered in the 
Holocaust whose exact day and 
place of death is unknown. The 
student raised interesting ideas for 
the reasons these two events to be 
set as one day of fasting.  

 
Parents meeting - next week, 
Sunday, January 15 at 11:30am, 
Parents meeting will be held 
regarding the search for ideas and 
solutions to help Maccabim school 
to continue its operations. 
Your 
presence is 
important. 
For more 
information, 
click here. 

 
 
 

 בס"ד
 השבוע בריכוז הבוקר

 למדנו על עשרה בטבת, שחל ביום
 ראשון. יום זה הנו יום צום המציין את
 תחילת המצור על ירושלים, שהסתיים

 בחורבן בית המקדש הראשון וגלות בבל.
 לאחר קום המדינה הוכרז יום זה גם כיום

 הקדיש הכללי לחללי השואה שמקום
 קבורתם לא נודע. התלמידים חשבו על
 רעיונות, מדוע שני אירועים אלו נקבעו
  כיום צום אחד והעלו רעיונות מעניינים.

 
 

 ישיבת הורים - בשבוע הבא, יום
 ראשון, ינואר 15, בשעה 11:30, תתקיים

 ישיבת הורים בנוגע לחיפוש רעיונות
 ופתרונות שיסייעו לבית הספר מכבים

 להמשיך את פעילותו. נוכחותכם חשובה.
  לפרטים נוספים, הקליקו כאן.

 
 
 
 
 
 
 

  סדנאות להדרכת הורים
 אנו שמחים להודיע על שירות נוסף

 לקהילת הורי בי"ס מכבים וישראלינק:

https://docs.google.com/document/d/1KIXnVuFUsBlHf4jVBJCEGM8qfDuByGgEmRcf4V22_GA/edit?usp=sharing


Parenting Workshop for 
parents: 
We are pleased to announce an 
additional service provided to 
Maccabim school parents and 
Yisraelnik comunity: 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. 
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 

 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 
 
 

 ספרי ילדים בעברית - העניקו
 לילדים מתנה ערכית, שתסייע בהעשרת

 השפה העברית וחיזוק הקשר לתרבות
 הישראלית. הרשמו לתוכנית ״קשת

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


1328 W. Morse, Chicago 
For tickets and further information:  
847-674-9733 Ext. 2 
Betcafe.rzc.us  
 
Children books in Hebrew -  
Give the kids the gift of values, a 
gift that will help enrich their 
Hebrew language and strengthen 
their connection to the Israeli 
culture. Sign up with “Keshet 
Sfarim” for a $10 annual 
subscription they will receive once 
a month a book in Hebrew! 
Register now 
 
Moadon Kol Chadash in conjunction 
with IAC presents- 
Hebrew Immersion For Adults: 
Beginners: Become familiar with the 
Hebrew Language 
Acquire the tools for introductions, 
short conversations and small talk. 
Advanced: Hold high level 
conversations and put together 
abstract ideas related to subject 
matter such as israeli literatu 
re, philosophy, current events, 
movies and more. 
ADVANCED CLASSES: 
MONDAYS 7:00-8:30 P.M. 
BEGINNERS CLASSES: FRIDAYS 
9:30-11:00 A.M. 
COST PER 8 WEEK SESSIONS:  
$180 for Moadon Members/ $225 
for non-members 
To register please email us at 
moadon@moadon.info 
Or call (773)661 6340 
2464 N. Clybourne, Chicago Il, 60614   
Sincerely, 

 שלמו 10$ לשנה וקבלו הישר  ספרים״,
  לביתכם ספר ילדים בעברית כל חודש!

  לרישום הקליקו כאן.
 

IACמועדון קול חדש ביחד עם ה 
 מזמינים אותכם ללמודי עברית לכל

 הרמות:
 למתחילים: הכירו את השפה העברית
  רכשו כלים להיכרויות, ושיחות קצרות
 מתקדמים: בואו לנהל שיחות ברמה

 גבוהה ולהרכיב רעיונות מופשטים
 הקשורים לנושא כגון ספרות ישראלית,

 פילוסופיה, חדשות, סרטים ועוד.
 שיעור מתקדמים: ימי שני: 7:00-8:30

 בערב
 שיעור מתחילים: ימי שישי: 9:30-11:00

 בבוקר
 עלות ל 8 מפגשים:

 180 $ עבור חברי מועדון / 225 $ עבור
 מי שאינם חברי מועדון

 להרשמה אנא שלח לנו דוא"ל
moadon@moadon.info 

 או התקשרו ל 773-661-6340
N. Clybourne, Chicago Il, 2464 

60614  
 
 

 בברכה,
 ליאור קקון

 
 
 

 
 
 

 גן צעירים- סיון
 היום דיברנו על החורף והכנו כפפות

 בחוג אומנות. היו לנו חוג ספורט ושעת

http://www.moadonkolchadash.org/
http://betcafe.rzc.us/
https://www.israeliamerican.org/keshet-sfarim
https://www.israeliamerican.org/keshet-sfarim


Lior Kakon 

Gan Tzeirim- Sivan 
Today we talked about winter and 
made gloves at art class. 
We had story time and gym class.  
 
Gan Bogrim- Suzan 
We were happy to meet after the 
holiday! 
Today we learned and practiced the 
numbers 1 to 20 and reviewed the 
letters we have learned.  
We had art and gym class. 
Gan Bogrim, Hebrew enrichment- 
Chava 
Today we have learned the letter 
Vav. 
Homework: worksheet 
 
Moreshet- group 1- Tzivia 
Today we learned about ten 
B'Tevet. We talked about the 
historical background and the siege 
on Jerusalem. We talked about the 
temple and watched a video on the 
temple structure and tools. For 
conclusion we made a creation in 
the subject. 
 
Moreshet- group 2- Naomi 
Today we talked about the portion 
Chayei Sarah and Toldot. 
We talked about the lives of the 
mothers and the fathers. 
Moreshet- groups 3, 4 &Bar\Bat 
Mitzva- Sarit G. 

 סיפור.
 

 גן בוגרים- סוזן
 שמחנו להיפגש אחרי החופשה! היום

 למדנו ותרגלנו מספרים 1- 20 וחזרנו על
 האותיות שלמדנו. היו לנו חוג אומנות

 וחוג ספורט.
 גן בוגרים- העשרה בעברית-חוה

 היום למדנו את האות ו'.
 שיעורי בית: דף עבודה

 
 מורשת- קבוצה 1- צביה

 היום למדנו על עשרה בטבת- דיברנו על
 הרקע ההיסטורי והתחלת המצור על

 ירושלים. דיברנו על בית המקדש וראינו
 סרטון על המבנה והכלים. לסיכום עשינו

 יצירה בנושא.
 

 מורשת- קבוצה 2 ואולפן- נעמי
 למדנו פרשות חיי שרה ותולדות. דיברנו

 על חיי האבות והאמהות.
 

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

 למדנו על אהבת חינם מול שנאת חינם
 בהקשר של עשרה בטבת ופרשת

 השבוע.
 שיעורי בית: כל אחד צריך לבצע פעולה

 של אהבת חינם ולספר עליה בשבוע
 הבא.

 
 

 חונכים- צביה
 דיברנו על "אני והקבוצה"- התלמידים

 התחילו להתנסות במשימות קבוצתיות
 ודיברנו על תפקידים שאנחנו לוקחים

 בקבוצה הנוכחית ובקבוצות אחרות
  בחיים שלנו.



We learned about unconditional 
love in comparison to baseless 
hatred in the connection with the 
Tenth of Tevet and the weekly 
portion. 
Homework: each student need to 
perform an act of unconditional love 
and tell us about it next week. 
 
Chonchim- Tzivia 
We talked about “me and the group” 
- the students began to experience 
group tasks and talked about the 
roles we take in the current group 
and other groups in our life. 

 
 
Hebrew- group 1- Sarit M. 
We reviewed the letters that we 
have learned and we continued with 
the letter Hay. we read a story 
(pages 47-49) and We learned the 
use and meaning of the letter Hay 
before the word. 
Homework: Pages 94, 95 extra 
credit 96. 
 
Hebrew - Group 2- Sarit M. 
We finished learning the letter 
Samech and words containing the 
letter Samech. Homework: finish 
page 78 and worksheet.  
Hebrew - Group 3- Sarit M. 
We worked on reading and reading 
comprehension. 

 
 עברית- קבוצה 1- שרית מ.

 חזרנו על האותיות שלמדנו והמשכנו עם
 האות ה'. קראנו את הסיפור "איפה

 הבהב?" (עמודים 87- 89) ולמדנו את
 השימוש והמשמעות של ה' הידיעה (ה'

 לפני מילה)
 שיעורי בית: עמודים 94, 95

  בונוס- עמוד 96
 

 עברית- קבוצה 2- שרית מ.
 למדנו את האות ס' ואת המילים סבא,

 סבתא, סוד, כסא, סלט, חסה, סנאי
 וסוס.

 שיעורי בית: לסיים עמוד 78 ודפי
 עבודה.

 
 עברית- קבוצה 3- שרית מ.

 עבדנו על קריאה והבנת הנקרא.
 עבדנו גם על אותיות הכתב.

 שיעורי בית: להתקדם בחוברת אותיות
 הכתב ולהשלים מילה והיפוכה בדף

 עבודה.
 

 עברית- עופרי ורותי- צביה
 למדנו להבדיל בין קטע מדעי ובין קטע

 סיפורי. תרגלנו והתחלנו לכתוב קטע
 מדעי תוך חלוקה לחלקי משנה.

 שיעורי בית: לסיים עמוד 13.
 עברית- מאיה ויסמין- חוה

 התקדמנו בחוברת ותרגלנו קריאה.

 שיעורי בית: לתרגל אותיות וניקוד.
 

 עברית-קבוצה 4- נעמי
 קראנו את הסיפור "6 אחים ואמא שבת"



We also practiced on writing letters. 
Homework: advance in the script 
textbook and complete the 
worksheet word and its opposite. 
 
Ivrit- Ofri & Ruti- Tzivia 
We learned to distinguish between 
a scientific section to a story. We 
practiced and started to write 
scientific story divided into 
subsections. 
Homework:complete page 13. 
 
Hebrew-Maya, Yasmin- Chava 
We advanced in the textbook and 
practiced reading. 
Homework: Practice letters and 
vowel points. 
 
Hebrew - group 4- Naomi 
We read and practice on the story 
"six brothers and mother Saturday". 
Homework: practice numbers Hay, 
Vav, Zayin, Chet. 
 
 
 

 ועשינו תרגילים עליו.
  שיעורי בית: תרגילים ה', ו', ז', ח'.

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

 



 
 
 

 
 
 
 

  

 


