
 

bs”d 
Greetings to all Maccabim families. 
This week in our morning gathering 
We learned about the Sachne (Gan 
HaShlosha). At the Sachne warm 
spring water, flows into landscaped 
pools with a year-round 
temperature of 28 degrees Celsius 
(82 Fahrenheit), making swimming 
pleasant even in winter, enjoy the 
waterfall and a walk . 

 
You can also take a golf buggy tour 
at the valley of springs where you 
can enjoy a swim in the different 
pools, go on a hike or slide in a 
huge water pipe. A great family 
attraction. 
 
 

 
 

 
 

 בס"ד
 היום בריכוז הבוקר למדנו על הסחנה(גן

 השלושה). הסחנה הוא מקום בו ניתן
 למצוא בריכות מים טבעיות, אליהם

 זורמים באופן קבוע מי מעיינות.
 טמפרטורת המים קבועה כל השנה(28

 מעלות צלזיוס, 82 פרנהייט) מה
 שמאפשר למבקרים להנות מהברכות
 בכל עונה. במקום ניתן לשחות, לקבל

 מסאז' מהמפלים הטבעיים ולצאת
  לטיולים.

 
 טיול מעניין ניתן לעשות באמצעות רכב

 גולף שיעשה לכם סיור בעמק המעיינות.
 בעמק ניתן להמשיך ולשחות בבריכות

 השונות, ללכת במסלול רטוב או לגלוש
 בתוך צינור מים ענק. חוויה לכל

  המשפחה.

 
 



Group 3 fulfill the mitzvah of 
Bikur Cholim (visiting the sick). 
The kids visited Liraz Bega at her 
home (Liraz underwent surgery 
few weeks ago) They updated 
Liraz with our curriculum, played 
together and enjoyed delicious 
cookies brought by Uri.  
Thank you Bega family for the 
warm hospitality and the tasty 
snacks! 
Thanks to the Smagin family for 
your help in transporting the 
students. 
We wish Liraz our sincerest 
wishes for speedy recovery, God 
willing! 

 
 

Community announcements:  
Would like to to receive each month 
a children's book in Hebrew?  
IAC Keshet Sfarim (replacement 
program for SPBA) will mail 
children’s book in hebrew to your 
home monthly for an annual fee of 
$10.00 only.  
The books your family will receive 
monthly, during the school year, are 
carefully selected and geared 
specifically towards the interests 

 קבוצה 3 זכתה לקיים מצוות ביקור
 חולים. התלמידים נסעו לביתה של לירז

 בגה, שעברה ניתוח לפני מספר
 שבועות. שם הם עדכנו את לירז
 בתוכנית הלימודים, שיחקו יחד

 משחקים ואכלו עוגיות טעימות שהביאה
 אורי. תודה למשפחת בגה על הארוח

 החם ועל הכיבוד הטעים! תודה
 למשפחת סמגין על העזרה בהסעת

 התלמידים. רפואה שלמה ללירז בקרוב,
  בע״ה!

 
 

 הודעות קהילתיות:
 רוצים לקבל כל חודש ספר ילדים

 בעברית?  קשת ספרים(תוכנית חדשה
 המחליפה את ספריית פיג'מה) תשלח

 ישירות לביתכם אחת לחודש ספר
 ילדים, בעלות של 10$ דמי חברות

  שנתיים.
  להצטרפות, אנא הקליקו כאן.

 
  פסטיבל הסרטים הישראלי -

 נובמבר 1- נובמבר 13. לתוכנית
  המפורטת אנא הקליקו כאן.

 
  חגיגת התרבות הישראלית -

Deerfield High נובמבר 13, ב 
 School, יוקרן הסרט המרגש - "מקונן

 - מסעו של יהודי אפריקני" (על קצין
 בצנחנים שחוזר למקורותיו באתיופיה).

 כמו כן תתקיים בארוע הופעה של להקת
 "קפה שחור חזק" להקת היפ-הופ

http://israelifilmchi.org/wp-content/uploads/2016/09/2016-Final-Calendar.pdf
https://www.israeliamerican.org/keshet-sfarim


and language capabilities of 
Israeli-American children.  
To register with Keshet Sfarim 
please click here. 
  
The Festival of Israeli cinema -  
November 1- 13, 2016 including a 
special evening for teens , with 
Tamir Goodman on November 2nd. 
For calendar please click here  
 

Israeli cultural celebration - On Nov 
13 at Deerfield High School, 
Jerusalem U production is hosting 
an Israeli cultural celebration 
featuring a screening of their new 
film, Mekonen: The Journey of an 
African Jew, and a live concert by 
Ethiopian-Israeli hip-hop band Café 
Shachor Hazak (Strong Black 
Coffee). 
Click here for a ‘taste’ of what 
they’re planning. Reserve your 
free spot HERE. Doors open at 
2:30PM. 
Meeting and lecture with Meir 
Shalev's book, "Two Bears" and 
discussion on trends in 
contemporary Hebrew literature. 
Friday, November 11, Wilmette 
book club  
At 11:30am  
Fee: $10.00 Per guest lunch 
included. 
Participants please notify Tzafi:  
zafrira48@gmail.com 

 
 
 

 שחבריה הם עולים מאתיופיה. הנה
 טעם קטן ממה שצפוי להיות בארוע,

 הקליקו כאן. הארוע הוא חינם. לרישום
 הקליקו כאן. דלתות נפתחות בשעה

.2:30  
 

 מפגש והרצאה של הסופר מאיר שלו
 על ספרו ''שתים דובים'' ודיון על

 מגמות וזרמים בספרות העברית בת
 זמננו.

 יום ששי ה- 11 בנובמבר, מועדון חוג
 הספר בוילמט.

 התשלום - $10 ליחיד.התשלום כולל
 ארוחת צהרים

 בשעה - 11 וחצי
 אנא הודיעו על השתתפותכם לצפי:

zafrira48@gmail.com 
 

  הצגה לילדים "מעבר לים"
 (לגילאי 3-11).

mayer Kaplan JCC, :5 בדצמבר, ב 
Skokie 

 5:30 פיצות, 6:00 הצגה
 לינק לרכישת כרטיסים:

http://tinyurl.com/goshenplay  
 מספר טלפון לרכישת כרטיסים דרך ה-

:JCC  
847.763.3627 

   8$ מראש. 12$ ביום ההצגה.
 

 בברכה,
 ליאור קקון
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Children's play "Across the Sea" 
Ages 3-11 
December 5th 
Mayer Kaplan JCC 
Skokie, IL  
5:30pm - Pizza,  6:00pm play 
Ticket Pricing:  
$8 in advance  
$12 at the day of the play 
Tickets purchase: 
Online  http://tinyurl.com/goshenplay 
Or call the JCC at: 847-763-3627 
 
Best regards, 
Lior Kakon 
 
 

 

 
Gan Tzeirim- Sivan 
We continued learning the letters 
and the kids recognized the letter 
Alef in words. We learned about 
home and family and read a story 
by Nurit Zrachi.We had gym and art 
class. 
 
Gan Bogrim- Suzan 
We continued to learn about the 
"Creation of the World". We had art 
and gym class. 
Hebrew: we learned the letter 
Gimmel and words that start with 
the letter Gimmel. We drew Ice 
Cream (Glida). 

homework: please write and 
practice the letter Gimmel. 

 
 

 גן צעירים- סיון
 המשכנו ללמוד אותיות והילדים זיהו את

 האות א' במילים אווז ואריה! למדנו על
 משפחה ובית וקראנו את הסיפור "נינה

 הולכת" של הסופרת נורית זרחי. היו לנו
 חוג ספורט וחוג אומנות.

 
 גן בוגרים- סוזן

 המשכנו בנושא "בריאת העולם". היו לנו
 חוג אומנות וחוג ספורט.

 עברית: למדנו את האות ג' ומילים
 שמתחילות ב- ג' והכנו ציור של גלידה.

שיעורי בית: בבקשה לכתוב   
 ולתרגל את האות ג'.

 
 העשרה בעברית- חוה

 חזרנו על האותיות ולמדנו על ההבדל
 בין ב' דגושה ללא דגושה.

  
 מורשת- קבוצה 1- נעמי

 למדנו פרשת נח- למה נח בונה תיבה
 והשתלשלות הענינים. שיחקנו עם תיבה

 וחיות ותוך כדי כך למדנו על חיות
 כשרות ולא כשרות ושמנו לב כמה מכל

 סוג נכנסו לתיבה.

שיעורי בית: לסיים לכתוב את   
 הסיפור של פרשת נח לפי התמונות.

 
 

 מורשת- קבוצה 2- צביה
 המשכנו ללמוד על ימי הבריאה- שלישי

 עד שבת. שחקנו משחקים לסיכום
 והילדים יצרו ספר בו ציירו את כל אחד

 מימי הבריאה.

http://tinyurl.com/goshenplay


Gan Bogrim - Chava 
we reviewed the letters and learned 
the difference the vowel point make 
in the letter Bet. 
 
Moreshet- Group 1- Naomi 
Today we learned the story of 
Noah-  the reason for building the 
Ark. We learned about kosher and 
nonkosher animals while playing 
with toy ark and animals and notice 
how many from each kind went into 
the ark. 

Homework: Finish writing the 
story of Noah from the picture. 
 
 
Moreshet- Group 2- Tzivia 
We continued learning about the 
world creation - days Tuesday 
through Saturday.  We played a 
game and the kids drew a book with 
the seven days of the world 
creation. 
  
Moreshet- Groups 3, 4- Sarit G. 
Today we learned the story of 
Noah. 

Homework: Worksheet. 
 
 
Moreshet-Bar/ Bat Mitzva- Sarit G. 
We had a visit from an animal 
shelter, we learned about rabbits 
and how to handle them. We 
reviewed and conclude the subject 
of taking care of animals. 
 
 

 מורשת- קבוצות 3, 4- שרית ג.
 למדנו על פרשת נח.

  שיעורי בית: דפי עבודה
 

 מורשת- בני ובנות מצווה- שרית ג.
 היה ביקור ממקלט של חיות, למדנו על

 ארנבים וכיצד מטפלים בהם. חזרנו
 וסיכמנו את נושא "צער בעלי חיים".

 
 חוג חונכים- צביה

 סיימנו את היחידה של "זהות עצמית"
 בדיון בדברים שחשובים לנו בחיים, בכך

 שאירועים קשים מפגישים אותנו בעל
 כורחנו עם מה שחשוב לנו וכדוגמא

 ראינו סרט על אשתו של עמנואל מורנו.
 בהקשר לנושא הוספנו את מהות

 התפילה- ברכיבים של הודיה ובקשה
 ולמדנו את תפילת "מודה אני".

  
 

 עברית- קבוצה 1- שרית מ.
 למדנו את האות ב' לא דגושה ואת

 המילים צבע, צבעים, צבע צהוב, צבע
 לבן, צבע שחור וצבע אדום.

 שיעורי בית: לסיים עמודים 44,
45 

  
 עברית- קבוצה 2- שרית מ.

 המשכנו ללמוד את האות ל' וראינו את
 ההבדל בין "חולה" ל"לא חולה" ובין

 "חולה" זכר ו"חולה" נקבה.

 שיעורי בית: לסיים עד עמוד 39
 ודף עבודה להכין סיפור("גלידה של

 דודה לאה")
 
 
 



Choncim - Tzvia 
We completed the study unit of 
"self-identity" with a discussion - 
Things that are important to us in 
life, how difficult events in life 
involuntarily with what's important to 
us and the for example we watched 
a movie wife of Emmanuel Moreno. 
With regards to this subject we 
added the essence of Tefillah-  in 
the components of gratitude we 
learned the prayer “Modeh Ani”. 
 
 Ivrit- Group 1- Sarit M. 
We learned the letter Beit without 
vowel point and related words. 

Homework: Complete work 
page 44, 45. 
 
Ivrit- Group 2- Sarit M. 
We learned the letter Lamed and 
and the difference between male 
and female in a word. 

Homework: Complete work  to 
page 39 and worksheet to prepare 
a story (“Aunt Leah's Ice Cream”). 
 
Ivrit-Group 3- Sarit M. 
We had no Hebrew lesson, the 
class went to visit Liraz. 
 
Ivrit- Group 4- Naomi 
We read a story about a little girl 
who helps an elderly woman. We 
practiced new words and worked in 
the booklet. 

Homework: Write a story 

 עברית- קבוצה 3- שרית מ.
 לא היה שיעור עברית, הילדים יצאו

 לביקור חולים אצל לירז.
 

 עברית- קבוצה 4- נעמי
 קראנו סיפור על ילדה קטנה שעוזרת
 לאישה זקנה. תרגלנו מילים חדשות

  ועבדנו בחוברת.

 שיעורי בית: לכתוב סיפור על ילד
 קטן שעוזר לאיש זקן שלא שומע טוב

 להבין את החדשות ברדיו.( 7-8
 משפטים ומילים שדיברנו עליהן בכיתה)

 
 עברית- בני ובנות מצווה- נעמי

 סיימנו את העבודה על בריאת העולם.
 המשכנו ללמוד ולתרגל שמות עצם

  בזכר ובנקבה.

 שיעורי בית: לכתוב 5 מילים
 בזכר ו- 5 מילים בנקבה לפי הכללים

  שלמדנו.
  
 
 
 
 
 
 

 
  

 



about a little boy helping an old man 
who is hard of hearing to better 
understand the news on the radio. 
(7-8 sentences and words that we 
discussed in class) 
 
 
Ivrit - Bnei & Bnot Mitzvah-Naomi 
We finished working on the “World 
Creation”. We continued learning 
and practice nouns male and 
female 

Homework: Write 5 words in 
male form and 5 words in female 
form using according to the rules 
we that we have learned. 
 

 

 

 



 
 

 
 
 
 

 


