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שלום למשפחות מכבים,
שנת הלימודים נפתחה בשמחה רבה
והיום הראשון עבר בהצלחה!
אני רוצה להודות לצוות המדהים של
בית הספר שעבד וטרח ותכנן את שנת
הלימודים הקרובה .שיהיה בהצלחה!
בריכוז הבוקר השבוע למדנו על חודש
אלול ועל השופר .למדנו וראינו שיש
שופרות שונים בגודל ,בצבע ובצורה.
למדנו על קולות השופר ושמענו אותם.
תודה לרב שרמן שתקע עבורנו בשופר.
הבנו כי תפקיד השופר הוא להעיר
אותנו ,על מנת שנוכל להערך ולהגיע
מוכנים יותר לראש השנה.
בריכוז גם ברכנו את התלמידים
החדשים בברכת ברוכים הבאים:
עלמה מדבדופסקי
זיו ונורית טובי
ענבל אורגד
יואב ותמרה וויס
ליה ודניאל סולובצ'יק
דפנה ואלה רמתי
מיה ונועם זמיר
אורי הוך
גילי הופמן
אלישיב אמסטר
ספיר זייתוני

Greetings to all Maccabim families.
Our first day of school was a great
!success
I would like to thank our amazing
staff who worked hard planning for
the upcoming school year.
!We should all have a great year
This week in our morning gathering
We learned about the month of Elul
and the Shofar. We learned and
saw that Shofars come in a variety
of sizes and shapes. We learned
and heard about the sound. Thanks
to Rabbi Sherman for blowing the
Shofar for us.
We realized that the role of the
shofar is to awaken us, in order for
us to be better prepared for Rosh
Hashanah.
In our gathering we also welcomed
our new students:
עלמה מדבדופסקי
זיו ונורית טובי
ענבל אורגד
יואב ותמרה וויס
ליה ודניאל סולובצ'יק
דפנה ואלה רמתי
מיה ונועם זמיר
אורי הוך
גילי הופמן
אלישיב אמסטר
ספיר זייתוני

כמו כן הצגנו בפני כולם את התלמידים
שבגרו את כתת הגן ועולים השנה
- 1
לקבוצה מספר  
מתן בגה
עמליה גרינברג
עופרי טיירי
אלון קלינסקי
מרים סירקין
דניאלה סולובצ'יק
נחמיה ליס
רמתי דניאלה

We also introduced our
kindergarten graduate students
who are  moving to group 1:
מתן בגה
עמליה גרינברג
עופרי טיירי
אלון קלינסקי
מרים סירקין
דניאלה סולובצ'יק
נחמיה ליס
רמתי דניאלה

אומנות -השבוע הכנו בחוג אומנות
מסימני ראש השנה  -דג מנייר כסף
בגנים ,ודג תלת מימדי בקבוצות.
בשבוע שלפני החג תקבלו ערכה
לקישוט שולחן החג שלכם עם כל
העבודות.

Art- This week in Art class we have
made one of Rosh Hashanah
symbols -  the kindergarten kids
made a fish out of aluminum foil
and our groups made it in 3D.
The week before Rosh Hashana
you will get a beautiful centerpiece
to make your table festive. It will
include all the projects that the kids
will do up to then.

חדש בבית הספר!!!
התלמידים הבוגרים בגן נהנים מכתהמיוחדת לעברית ,כהכנה לכתה א' ,עם
המורה חווה שרמן.
חוג מנהיגים צעירים :מיועד לחונכים,לבוגרי בית הספר ובני נוער מהקהילה
הישראלית .מטרות החוג -
חיזוק השפה העברית.
פיתוח כישורי מנהיגות.
חיזוק הזהות היהודית -ציונית.
תכנון וחשיבה על פרוייקטים בית
ספריים ותרומה לקהילה.
חיזוק הקשר החברתי בין חברי


!!!NEW IN SCHOOL
- Older Kindergarten students will
enjoy a  special Hebrew class
preparing them for first grade, with
the teacher Chava Sherman.
- Young leaders program: Designed
for mentors,  graduates and Israeli
youth from the community.
Program curriculum:

הקבוצה.
אני מזמינה בני נוער נוספים)דוברי
עברית( להצטרף לתוכנית ופותחת
אותה גם עבור תלמידים שאינם חונכים
בבית הספר)עבור תשלום סמלי(.
אשמח אם תסייעו בהפצת הרעיון .החוג
מתקיים בכל יום ראשון בין השעות
.10:00-11:00
בברכה,
ליאור קקון

 Strengthening the Hebrew
language.
Developing leadership skills.
Strengthening their Jewish-Zionist
identity.
Planning and thinking about school
projects and contributing to the
community.
Strengthening the social
relationship between the members
of the group.
 I am welcoming other youngsters
(Hebrew spiking) to join the
program and also opening it for
students who are not tutors in the
school (for a nominal fee). I will
appreciate your help in spreading
the idea.
The program will take place every
Sunday 10:00am-11:00am
Best regards,
Lior Kakon

גן צעירים -סיון
ערכנו היכרות בין הילדים ולמדנו את
סדר הפעילות בגן .התחלנו לדבר על
ראש השנה ,נהננו לשחק ביחד והיו לנו
חוג אומנות ,חוג ספורט וחוג מוזיקה.
גן בוגרים -סוזן
שמחנו להפגש שוב ולהכיר את הילדים
החדשים .למדנו את סדר היום בגן
והתחלנו ללמוד על ראש השנה .דיברנו
על אחד מסימני החג -דג -והכנו דג
מבריק בחוג אומנות)ניקח הביתה עם
עוד סימנים בהמשך…(
היו לנו גם חוג ספורט וחוג מוזיקה.
עברית :קיבלנו חוברת ,התחלנו ללמוד
את האות א' ולמדנו מילים שמתחילות

ב -א' .הילדים הגדולים יוצאים ללמוד
עברית עם חוה.
שיעורי בית :בבקשה לצבוע דפי
עבודה לאות א'.
מורשת -קבוצה  -1נעמי
פתחנו במשחק היכרות ודברנו מה זה
"מורשת" .למדנו על מעגל השנה ,חגים
ופרשת שבוע .התחלנו ללמוד על ראש
השנה -משמעות החג ,שופר ,מאכלים
מיוחדים של סימני החג והמנהג של
"תשליך".

Gan Tzeirim- Sivan
We introduced the kids to each
other and learned the routine of
activities in Kindergarten. We start
talking about Rosh-Hashanah, we
enjoyed playing together and we
had Art, Gym and Music class.

Gan Bogrim- Suzan
We were happy to meet our old and
new students.  learned the order of
מורשת -קבוצה  -2צביה
activities in Kindergarten. We start
ערכנו היכרות ולמדנו על לוח השנה
learning about Rosh-Hashanah.
העברי ,סדר החודשים ואיזה חגים יש
We talked about one of the holiday
לאורך השנה .לסיכום שרנו את השיר
symbol - the fish - and we made a
"שנים עשר ירחים" של נעמי שמר.
glossy fish at art class (we will bring
home later…)   we had Gym and
מורשת -קבוצות  -4 ,3שרית ג.
Music class.
למדנו על לוח השנה העברי ,סדר
Hebrew: we received textbook, we
החודשים ואיזה חגים יש לאורך השנה.
start learning the letter Alef and
words that start with the letter Alef.
מורשת -בני ובנות מצווה -שרית ג.
The older kids learning Hebrew
שוחחנו בנושא "מיהו יהודי?" -מה הופך
with Chava.
אותנו ליהודים ומה חשוב לנו .למדנו
שליהודים פנים רבות ועל גישות שונות
Homework: the letter Alef
למסורת.
coloring page.
התנדבות בקבוצה :למדנו על השבת
אבידה והכנו קופסת השבת אבידה
Moreshet- Group 1- Naomi
לבית הספר.
העשרה בעברית -גן בוגרים -חוה
ערכנו היכרות עם התלמידים ,התחלנו
חזרה על אותיות א' -ה' ותרגלנו כתיבת
שם בעברית.
עברית -קבוצה  -1שרית מ.
ערכנו היכרות עם הילדים החדשים,
למדנו את המילה "שלום" והכנו כף יד

Moreshet- Group 1- Tzivia
We were introduced and learned
the Hebrew calendar, the order of

the months and the holiday. We
sang a song by Naomi Shemer.
Moreshet- Groups 3, 4- Sarit G.
We learned about the jewish
calendar, the order of the month
and the holiday.
Bar/ Bat Mitzva- Sarit G.
we discussed the topic
 "Who is a Jew?" - what make us
jewish and what is important to us.
We learned the different jewish
faces and different approaches to
tradition.
Group Volunteering: We learned
about returning lost item and we
have prepared a lost and found box
for school.
Ivrit- Gan Bogrim- Chava
We had a kids introduction and
start reviewing the letters  Alef-Hei
and practice writing our name in
Hebrew.
Ivrit- Group 1- Sarit M.
We had an introduction with the
new kids, we learned the word
“Shalom” and made a hand with the
word “Shalom”. We learned the
letter Alef with the vowel point
Kamatz , Chataf patch, Patch and
start working in the 1st textbook.
Homework: worksheet and
read pages 4-5.
Ivrit- Group 2- Sarit M.
We had a great meeting and start
our 3rd textbook. We learned the

 למדנו את האות."שעליה המילה "שלום
 פתח וחטף פתח,א' עם התנועות קמץ
.והתחלנו את חוברת אריאות הראשונה
 דפי עבודה ולקרוא:שיעורי בית
.5 ,4 עמודים
. שרית מ-2  קבוצה-עברית
שמחנו להפגש שוב והתחלנו חוברת
' למדנו את האות כ.אריאות שלישית
.' כ-ומילים שמתחילות ב
.9 ,8  עמודים:שיעורי בית
. שרית מ-3  קבוצה-עברית
שמחנו להפגש שוב והתחלנו את
. אותיות כתיב-""אריאות כותב
!התלמידים עבדו יפה
.12 ,11  עמודים:שיעורי בית
 נעמי-4  קבוצה-עברית
פתחנו את השנה עם כמה משחקי
.הכרות וסיפרנו על עצמנו
 המקראה:אחר כך התחלנו ספר חדש
 קראנו סיפור ועשינו תרגילים.שלי
.שקשורים בו
' ג:6 ' עמ:ש"ב
' ד:7 '       עמ
 נעמי- בני ובנות מצווה-עברית
פתחנו את השנה עם כמה משחקי
.הכרות וסיפרנו על עצמינו
 בשביל:אחר כך התחלנו ספר חדש
 למדנו אוצר מילים חדש.2 העברית

letter Kaf and words that start with
the letter Kaf.
Homework: pages 8,9.
Ivrit- Group 3- Sarit M.
We were happy to meet again and
start working in the new textbook script letters.
Kids did a great job!
Homework: pages 11, 12.

Ivrit- Group 4- Neomi
We opened the year with few
“getting to know you” activities.
Then we started to work on the new
book, we read a story and did
related activities.
page 6, gimel
Page 7, daled
Ivrit - Bnei/Bnot Mizvah
We opened the year with few
“getting to know you” activities.
We started a new book. We
learned new vocabulary and used it
to learn about Tel Aviv and famous
people.
Read page 8 and tell for each
person if they like Tel Aviv and
why.

והשתמשנו בו בשיחות על אנשים
 גם קראנו.מפורסמים ועל תל אביב
פוסט באינטרנט על דברים טובים
.לאנשים שגרים בתל אביב
 לקרוא את התגובות לפוסט:ש"ב
 ולהחליט אם הבחור)ה( גם,8 בעמוד
. ולמה,אוהב)ת( את ת"א או לא
 נעמי-  מורשת- 1
  קבוצה
פתחנו את השנה עם משחק הכירות
 דיברנו.והתחלנו ללמוד מה זה מורשת
על חגים שונים בשנה ועל פרשיות
 אחר.בתורה שכוללות סיפורים ומצוות
 מה:כך התרכזנו בלימוד על ראש השנה
 מאכלים, שופר,המשמעות של החג
.'מיוחדים והמנהג 'תשליך
אין ש"ב

Moreshet - Group 1- neomi
We opened the year with few
“getting to know you” activities.
We learned about Rosh Hashana:
The meaning of the holiday, special
foods, shofar and Tashlich.

