
 

bs”d 
Greetings to all Maccabim families. 
Today in our morning gathering we 
have learned about the wave of 
fires in Israel. We learned the 
following facts: There were 1,700 
fires within a period of 5 days.  
We learned that the fires were a 
result of two factors: Weather - hot 
with strong winds and arson.  
The largest fire occurred in 
Jerusalem, Zichron Yaakov and 
Haifa. We saw photographs taken 
from space of Israel during the fires 

 
And we also mention all the 
countries that send aid to fight the 
fires across Israel.  
The children were shocked to hear 
there were no fatalities and of 
course we praised all the rescuers 
who worked hard to save the lives 
of people and animals. 
 
  
In art class the students started 

 
 

 בס"ד
 היום בריכוז הבוקר למדנו על גל

 השרפות שהיה בישראל. למדנו את
 העובדות הבאות:

 בתוך 5 ימים היו 1,700 מקרים שונים
 של שרפות. למדנו שהגורמים לשרפות

 היו שניים: מזג האויר, שהיה חם עם
 רוחות חזקות, וכן הצתות מכוונות.

 השרפות הגדולות היו בירושלים, זכרון
 יעקב וחיפה. ראינו צילום של ישראל

 מהחלל עם מוקדי השרפות

 
 וסיפרנו על כל המדינות שהגיעו לעזור

 בימים אלו. הילדים נדהמו לשמוע שלא
 היו הרוגים וכמובן ששבחנו את כל כוחות
 ההצלה שעבדו קשה על מנת להציל את

  חייהם של אנשים ובעלי חיים.
 

 
 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%9C_%D7%94%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C_(2016)
https://en.wikipedia.org/wiki/November_2016_Israel_fires


working on their Hanukkah projects, 
that we will celebrate on Sunday, 
December 18. You will receive all 
holiday projects that week. 
 

Hanukkah party-  
We will celebrate Hannukah with 
parents, on Sunday, Dec 18. 
The program: 
9:00-9:40 - Hanukiah making 
workshop, parents and students 
work together. 
9:45-10:20 - Rikuz Boker: 
Hanukkah trivia, songs, sufganiyot. 
10:30- session for parents: 
“Education with a smile” , with rabbi 
Naor tehomi. At the same time the 
students will have special 
Hanukkah activities.  
 
Best regards, 
Lior Kakon 
 

 

Gan Tzeirim- Sivan 
We learned about the upcoming 
Hanukkah. We sang, colored and 
talked about symbols and customs 
of the holiday. We had gym, art and 
music class.  
We celebrated Nurit and Ziv’s 
birthdays!  
Happy Birthday! 
 
 
 
Gan Bogrim- Suzanand -  

 באומנות, התלמידים החלו את ההכנות
 לחג החנוכה, אותו נחגוג ביום ראשון, 18

 לדצמבר. את כל הפרוייקטים לחג
  תקבלו באופן מרוכז באותו השבוע.

 

  מסיבת חנוכה -
 ביום ראשון, דצמבר 18, נחגוג את חג

 החנוכה בבית הספר. הההורים
 מוזמנים, לפי התוכנית הבאה:

 9:00-9:40 - הכנת חנוכיות עם הילדים
 בכתות.

 9:45-10:20 - ריכוז בוקר עם ההורים:
 חידון חנוכה, שירים וסופגניות.

 10:30 - הרצאה להורים בנושא: " חינוך
 עם חיוך" , מפי הרב נאור תוהמי.

 במקביל הילדים יהנו מסבב פעילויות
  באוירת החג.

 
 
 
 

 בברכה,
 ליאור קקון

 

 
 גן צעירים- סיון

 למדנו על חג החנוכה המתקרב. שרנו,
 צבענו ודיברנו על סמלי ומנהגי החג.
 היו לנו חוג ספורט, חוג אומנות וחוג

 מוזיקה. חגגנו יום הולדת לנורית ולזיו!
 מזל טוב!

 
 

 גן בוגרים- סוזן
 התחלנו ללמוד את סיפור חג חנוכה ומה

 עושים בימי החנוכה. שרנו ורקדנו את
 השיר "באנו חושך לגרש". היו לנו חוג

 אומנות, חוג ספורט וחוג מוזיקה.



We started to learn the story of 
Hanukkah What do we do during 
Hanukkah. We sang and danced to 
holiday music. We had art, gym and 
music class.  
Hebrew: we finished to learn the 
letter Dalet and we worked in the 
textbook. 

homework: Worksheet. 
Gan Bogrim, Hebrew enrichment- 
Chava 
We learned the letter Hey and 
reviewed the letters Alef to Hey. 
 
 
Moreshet- Group 1-  Naomi 
We learned the story of Hanukkah 
and practiced the characters and 
concepts by playing. 
 
 
Moreshet- Group 2- Tzivia 
We learned the history of 
Hanukkah. To summarize we 
played a game and a pictures quiz.  
 
 
Moreshet- Groups 3, 4 - Sarit G. 
We talked about "Jewish identity" 
and the motive for the Maccabees 
war. 
 
Bar/ Bat Mitzva- Sarit G. 
We learned about the importance 
and power that an individual have 
and the power that a group have.  
 
 
 
Chonchim- Tzivia 

 עברית: סיימנו ללמוד את האות ד'
  ועבדנו בחוברת.

שיעורי בית: דפי עבודה.   
 העשרה בעברית- גן בוגרים- חוה

 למדנו את האות ה' ותרגלנו א'- ה'.
 

 מורשת- קבוצה 1- נעמי
 למדנו את סיפור חנוכה ותרגלנו את

 הדמויות והמושגים ע"י משחק.
 
 

 מורשת- קבוצה 2- צביה
 למדנו את הסיפור ההיסטורי של חנוכה.

 לסיכום שחקנו חבילה עוברת וערכנו
  חידון ציורים.

 
 

 מורשת- קבוצות 3, 4 - שרית ג.
 דיברנו על "זהות יהודית" והמניע

 למלחמת המכבים.
 
 

 מורשת- בני ובנות מצווה- שרית ג.
 "באנו חושך לגרש"- למדנו על כוחו של

  יחיד וכוחה של קבוצה.
 
 

 חונכים- צביה
 המשכנו בנושא "זהות משפחתית" ויצרנו

 משחק משפחתי שהתלמידים יוכלו
  לשחק עם המשפחה בבית.

 
 

 עברית- קבוצה 1- שרית מ.
 למדנו את האות ד' ואת המילים: דן,

 דינה, דבש, דג, דגיג ודגים.
 קראנו את הסיפור "דג?" בחוברת.

 שיעורי בית: להשלים עמודים 76,
 77 ולקרוא עמודים 72- 75.



We Continued working on the 
subject  "family and me" and we 
created a family game so that 
students will be able to play at 
home with their families. 
 
 
Ivrit- Group 1- Sarit M. 
We continued learning the letter 
Dalet and words that begin with the 
letter Dalet. We read the story 
“Dag?” (fish?). 

Homework: Complete pages 
76,77 and read again pages 72-75. 
 
 
Ivrit- Group 2- Sarit M. 
We continued with the letter Final 
Nun and words using the letter Nun  
We advanced in the textbook 
according to personal pace. 

Homework: complete page 
64. Write 2 sentences using words 
we have learned from page 62. 
 
 
Ivrit-Group 3- Sarit M. 
We learned Hanukkah songs. We 
read and we performed the song. 
We advanced in the textbook. 

Homework: read and practice 
the song so we can act it out on our 
next lesson. Advance in the 
textbook. 
 
 
Ivrit- Yasmin & Maya- Chava 

 עברית- קבוצה 2- שרית מ.
 למדנו את האות ן(נ' סופית) ואת המילים:

 מנגן, מנגנת, שכן, שכנה, כלי נגינה,
 נדנדה, שלחן וגן. התקדמנו בחוברת

 עפ"י קצב אישי.

 שיעורי בית: להשלים עמוד 64
 ולכתוב 2 משפטים עם המילים שלמדנו

 בעמוד 62.
 
 

 עברית- קבוצה 3- שרית מ.
 לכבוד חנוכה למדנו את השיר "מעשה

 בלביבות"- "הוי חנה זלדה". קראנו
 והצגנו את השיר. התקדמנו בחוברת

 "אריאות כותב".

 שיעורי בית: לקרוא ולתרגל את
 השיר כדי שנוכל להמחיז אותו בשיעור

 הבא. להתקדם בחוברת "אריאות כותב"
  לפי קצב אישי.

 
 

 תגבור עברית(יסמין ומאיה)- חוה
 התקדמנו בחוברת ותרגלנו קריאה.

 שיעורי בית: לקרוא 2 ספרונים
 ולהתקדם לפחות עמוד אחד בחוברת

 הכתב.
 
 

 העשרה בעברית( עופרי ורותי)- צביה
 למדנו על מבנה פסקה הכולל פתיחה,

 אמצע וסוף. הדגמנו ויישמנו על הסיפור
 בעמוד 8. קראנו עמוד 9.

 שיעורי בית: עמודים 10, 11- א,
 ב', ג'.

 
 



We worked in the textbook and 
practice reading. 

Homework: Read 2 booklets 
and advance at least one page in 
your textbook. 
 
 
Ivrit- Alma, Ofri, Ruti- Tzivia 
We learned about the structure of 
paragraph that include opening, 
middle and end. We demonstrated 
and implemented on a story we 
read on page 8. Page 9. 

Homework: pages 10, 11- 
Alef, Beit, Gimel. 
 
 
Ivrit- Group 4- Naomi 
We read a story the Hanukkah story 
and practiced base on the story. 

Homework: complete page 64 
(answer)  
 
 
Ivrit - Bar/ Bat Mitzvah- Naomi 
We watched a movie about a boy 
who lives on a kibbutz and we 
asked and answered questions 
about the story. 

 עברית- קבוצה 4- נעמי
 קראנו את סיפור חנוכה ועשינו תרגילים

 על הסיפור.

 שיעורי בית: לסיים עמוד 64
  (לענות תשובות)

 
 

 עברית- בני ובנות מצווה- נעמי
 ראינו סרט על ילד שגר בקיבוץ ואז

 שאלנו שאלות וענינו בהקשר למסופר.

שיעורי בית: ללמוד את המילים    
 לשיעור הבא לבוחן.

 
 
 
 
 
 

 
  

 



Homework: Learn the words.  
We will have a quiz on our next  
lesson. 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 


