
 

 

Bs”d 
This week in our morning gathering  
we talked about the Hula Lake 
(Agamon Hula) and birds migration in 
winter from cold places to warmer 
places. We looked at bird migration 
routes from Asia and cold Europe to 
warm Africa 
on world map 
and saw that 
the birds were 
passing 
through Israel. 
There they 
stop for food and a safe place to rest. 
The Hula Lake in northern Israel is one 
of the prime bird stop locations. To 
Explore the park's trails you can walk, 
bike, use club carts to drive around or 
Join a guided tour in a Tractor-Drawn 
and watch the different birds species. 
  
Our guest this week Ofer Alfasi, Israeli 
folk dance instructor, guided our 
students in Israeli folk dances. 
We thank all the parents who joined, It 
was a it was a wonderful school 
experience! 

 בס"ד
 

 השבוע בריכוז הבוקר שוחחנו על נדידת
 הציפורים ואגמון החולה. הבנו שהציפורים

 נודדות בחורף ממקומות קרים למקומות
 חמימים יותר. התבוננו במפת העולם וראינו

 שהציפורים הנודדות מאסיה ואירופה הקרות
 לאפריקה החמימה עוברות בישראל. שם הן
 נחות, שותות ואוכלות ואז ממשיכות לדרכן.

 אגמון
 החולה,

 הנמצא בצפון
 הוא אחד
 מתחנות

 המנוחה של
 הציפורים.
 ניתן להגיע

 למקום ולטייל בו באמצעות אופניים אישיים או
 משפחתיים, טרקטור ועגלה או רכבים קטנים

  ולצפות במגוון העופות במקום.
  השבוע התארח בבית הספר עופר אלפסי,
 שהרקיד את הקבוצות השונות בריקודי עם

 ישראליים. תודה להורים שהצטרפו, זו היתה
 חוויה בית ספרית נהדרת!

 
 השבוע בחוג אומנות - התלמידים התחילו

 פרויקט של בקבוקים צבעוניים, כאשר כל אחד



 
In art - The students started a colorful 
bottles project, each one represent a 
day in the creation of the world. 
Gan class made a rainbow, a sign of the 
covenant between G-d and the earth 
after the great flood. 
 
School facebook page - 
Help us promote the school through 
social media. Look  for us on facebook 
and join our homepage:  
Maccabim Hebrew School 
Share with friends and family messages 
that are posted, like us, and keep track 
of your weekly publications. You 
promise to enjoy wonderful pictures of 
our school experiences. 
 
Community Messages: 
Kids in grades 2-10 are invited to join 
Camp Nageela Midwest for an 
unforgettable weekend experience! 
Awesome camp activities (including 
paintball and horseback riding), a 
shabbat experience and more!  
Girls: November 10-12 
Boys: November 17-19 

  מהם מציין יום אחר בבריאת העולם.
 תלמידי הגן הכינו את הקשת, סימן לברית

 שכרת ה' עם העולם לאחר המבול.
 

  דף ה facebook של בית הספר -
 עזרו לנו לקדם את בית הספר באמצעות

 המדיה החברתית. חפשו אותנו ב
 facebook והצטרפו לדף הבית:

Maccabim Hebrew School 
 שתפו חברים ומשפחה בהודעות

 שמתפרסמות, עשו לנו like והמשיכו לעקוב
 אחר הפרסומים השבועיים. מובטחות לכם
  תמונות מקסימות עם חוויות מבית הספר.

 
 הודעות קהילתיות-

 סוף שבוע בלתי נשכח!
 בנים ובנות בכיתות ב' - י' מוזמנים לסוף

 שבוע בקמפ נגילה. פעילויות (אומנות,
 פיינטבול, רכיבה על סוסים) חברים, שבת

 ועוד!
 בנות: נובמבר 10-12
 בנים: נובמבר 17-19

  הסעה הלוך וחזור מסקוקי ונורסברוק.
 הכל ב$80 עד 10.17
 הרשמו עכשיו באתר:

Www.campnageelamidwest.org 
לשאלות, נא ליצור קשר עם רבקי:

773-571-6452 
 

  אתם מוזמנים לחוויה בלתי נשכחת -
 הזמנה לכנס השנתי של ה- IAC בתאריכים

 3-6 בנובמבר לקהילה הישראלית-אמריקנית
 בארצות הברית!

 קיימת אפשרות להשתתף בכנס במלואו או
 בחלקו ובנוסף, קיימת אפשרות לסבסוד

 מסניף שיקגו.
 הכנס יעניק לכם חוויה ישראלית משמעותית.

 מעל לשלושת אלפים איש יתרכזו באולם
 הכנסים בוושינגטון D.C. במשך סוף שבוע

 שלם שיכלול הרצאות מרתקות, פאנלים
  תוססים, הופעות חיות ושיחות מעניינות.

http://www.campnageelamidwest.org/
http://www.campnageelamidwest.org/


Round-trip transportation available from 
Skokie and Northbrook.  
Register now at: 
www.campnageelamidwest.org or call 
Rivki: 773-571-6452 
 
You are invited to an unforgettable 
experience - 
An invitation to the annual IAC conference on 
November 3rd-6th for the Israeli-American 
community in the United States! It is possible 
to participate in the conference in whole or in 
part, subsidizing available from the Chicago 
branch. The conference will give you a 
meaningful Israeli experience. Over three 
thousand people will gather at the Washington 
DC conference hall. The weekend will include 
fascinating lectures, vibrant panels, live 
performances and interesting conversations. 
For more information: lital@israeliamerican.org 
Sincerely, 
Lior Kakon 
 

 
 
 

 
Gan Tzeirim - Sivan 

 לפרטים נוספים:
lital@israeliamerican.org 

 
 בברכה,

 ליאור קקון

 
 

 
 
 

 
 

  גן צעירים- סיון
 למדנו על שמחת תורה וציירנו ציורים בנושא.

 דיברנו וחזרנו על חגי תשרי שעברו. נהננו
 מספורט, אומנות וכמובן מההרקדה. בשעת

 סיפור קראנו "מעשה בחמישה בלונים" מאת
 מרים רות.

 גן בוגרים-סוזן
 היום למדנו על הסתיו ועל בריאת העולם

 מפרשת בראשית. הכנו משחק זיכרון, הדבקנו
 עלים ובחוג אומנות הכנו "קשת בענן".

 התחלנו לשיר יחד את "התקווה"- ההימנון של

http://www.campnageelamidwest.org/


Today we have learned about Simchat 
Torah and colored pictures for the 
holiday. We reviewed and talk about the 
holidays in Tishrei. 
 We enjoyed gym, art and Israeli folk 
dancing.  At storytime we read the book 
"Story of Five Balloons" by Miriam Ruth.  
 
Gan Bogrim - Suzan 
We learned about fall and world creation 
story from the book of Genesis. We 
made a memory game, glued leaves 
and made a Rainbow in art class. We 
started to sing together "Hatikvah" - the 
national anthem of the State of Israel.  
In the textbook we worked on the letters 
“Nun”. We had gym, arts and music 
class. 
 
Moreshet- Groups Alon, Brosh & 
Dekel - Riki. 
We learned about world creation story 
from the book of Genesis and we have 
seen what was created on each day. 
We learned that G-d created man and 
talked about free will to do good or bad 
and what are the consequences. 
We played a game that demonstrates 
our choice. 
 
Moreshet- Group Gefen - Sarit G. 
We learned the world creation story 
based on the book of Genesis. 
Homework: worksheet - review what we 
have learned. 
Moreshet- Bar/Bat Mitzva- Sarit G. 
We learned about the responsibility of 
the first human in the world and talked 
about the conflict between creation and 
development and preservation of nature. 
 

  מדינת ישראל.
 עבדנו בחוברת על האותיות נ' ו-ן'. היו לנו חוג

 ספורט, חוג אומנות וחוג מוזיקה.
 

 מורשת- קבוצות אלון, ברוש ודקל - ריקי
 למדנו על בריאת העולם עפ"י פרשת בראשית
 והמחשנו מה נברא בכל יום. למדנו שה' ברא

 את האדם ודיברנו על הבחירה החופשית
 לעשות טוב או רע ומה ההשלכות לכך.

 שיחקנו משחק שמדגים את אפשרות הבחירה
  שלנו.

 
 מורשת- קבוצת גפן- שרית ג.

 למדנו על בריאת העולם עפ"י פרשת
 בראשית.

 שיעורי בית: דף עבודה החוזר על הנלמד.
 

 מורשת- בר/ בת מצווה- שרית ג.
 למדנו על אחריות האדם הראשון בעולם,

 ודיברנו על הקונפליקט בין יצירה והתפתחות
 לבין שמירת טבע.

 
 ציונות 101 לחונכים- שרית ג.

  למדנו על הצהרת כורש ושיבת ציון.
  

 עברית- קבוצת אלון - שרית מ.
 חזרנו על האות ש' והתחלנו ללמוד אות ב'.
 למדנו את המילים: ברק, בית, בלון, אבא,

 סבא, שבת.
 שיעורי בית: לקרוא עמודים 35, 36

 לגזור ולשמור את הכרטיסיות של אותיות ש'
 ו- ב'.

 
 
 

 עברית- קבוצת ברוש - שרית מ.
 למדנו את האות ל' ותרגלנו קריאה. למדנו את
 המילים: ילד, ילדה, חולה, אוכל, חלה וגלידה.

 שיעורי בית: לקרוא עמודים 30- 31
 

 עברית- קבוצת גפן - שרית מ. וסימונה



Chonchim- Sarit G. 
 We learned about Cyrus (Kuruš) and 
Return to Zion (Shivat Zion). 
 
Hebrew- Group Alon - Sarit M. 
We reviewed the letter “Shin” and start 
working on the letter “Beit” and words 
starting with a “Beit”.  
Homework: read pages 35, 36. 
Cut and keep the cards for the letters 
“Shin” and “Beit”. 
 
Hebrew- Group Brosh - Sarit M. 
We learned the letter “Lamed”,  words 
with the letter “Lamed”  and practiced 
reading.  
Homework: read page 30-31. 
  
Hebrew- Group Gefen -  
Sarit M. & Simona 
We advanced in the textbook “Kria and 
Havana” learning about Shabbat, 
practiced reading and vocabulary. 
Homework:  In the textbook “Kria and 
Havana”: read page - 23  
               complete page - 24 
 
Hebrew- Gruoup Dekel- Simona 
We went over the homework and 
practiced reading comprehension.  We 
read a story and filled up the missing 
words. 
Homework: page 34. 
 
Ulpan - Chonchim- Simona  
We practiced a vocabulary (clothing).  
We completed the sentences and made 
a distinction between clothing items 
male or female (dress-female, scarf- 
male, etc...) 
Homework: worksheet - write 4 

 התקדמנו בחוברת "קריאה והבנה" בנושא
  שבת ותרגלנו קריאה ואוצר מילים.

 שיעורי בית: בחוברת "קריאה והבנה"- עמוד
 23- לקרוא ועמוד 24- להשלים.

 
 עברית- קבוצת דקל - סימונה

 עברנו על שיעורי הבית ועבדנו על הבנת
 הנקרא. קראנו את הסיפור "רחל מדברת
 בטלפון" והשלמנו את המילים החסרות.

 שיעורי בית: עמוד 34.
 

 אולפן עברית- חונכים- סימונה
 תרגלנו אוצר מילים בנושא "לבוש". השלמנו

 משפטים והבדלנו בין פרטי לבוש בזכר
 ובנקבה.(שמלה- נקבה, צעיף- זכר וכו')

 שיעורי בית: דף עבודה- לכתוב 4 משפטים
 עם מילים מטבלת המילים שלמדנו.

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 
 
 
 



sentences using words from our new 
vocabulary table. 

 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 


