Bs”d

This week in our morning gathering
we talked about the month of
Marcheshvan (Cheshvan). Cheshvan is
the only month that does not have any
Jewish holidays. In this month we are
adding the prayer “He causes the wind
to blow and the rain to fall”, (mashiv
ha-ruach u-morid hageshem), and
requesting for the coming year to be
blessed with rain in Israel.
In this context we learned the song
“Barchenoo” and the story of Honi the
Circle-maker.

בס"ד

השבוע בריכוז הבוקר דיברנו על חודש
 חודש זה נקרא כך משום שאין בו.מרחשוון
."חגים יהודיים ואנו לא רוצים שהוא "יתבייש
בחודש זה אנו מוסיפים את ברכת "משיב
הרוח ומוריד הגשם" ומתפללים לשנה של
 בהקשר זה למדנו את.גשמי ברכה בישראל
:השיר
"ברכנו ה' אלוקינו בכל מעשי ידינו
"…ותן טל ומטר על פני האדמה
.כמו כן למדנו את הסיפור על חוני המעגל
- השבוע בחוג אומנות
קבוצות הגן הכינו את "תיבת נח" ותלמידי
הכיתות המשיכו בהכנת סמלים מבריאת
. שמש וירח, שמים, ארץ-העולם

In art - The Gan students made Noah's
Ark" and the other classes continue to
work on their colorful bottles project,
symbols from the creation of the world land, sky, sun and moon.

School facebook page -

-  של בית הספרfacebook דף ה
עזרו לנו לקדם את בית הספר באמצעות
 חפשו אותנו ב.המדיה החברתית
: והצטרפו לדף הביתfacebook
Maccabim Hebrew School
שתפו חברים ומשפחה בהודעות
 והמשיכו לעקובlike  עשו לנו,שמתפרסמות

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.

 מובטחות לכם.אחר הפרסומים השבועיים
.תמונות מקסימות עם חוויות מבית הספר

-הודעות קהילתיות
:סרט ישראלי חינם לכל המשפחה
 סרט אנימציה לכל המשפחה-""אבוללה
 חינם,(בעברית )עם כתוביות באנגלית
.למשפחות מכבים
 באוקטובר בשעה29 - ה,יום ראשון הקרוב
-  ב2:00
ArcLight Cinemas in The Glen, Glenview

Community Messages:
Free Israeli movie for the whole family:
“Abulele”- Family-Friendly Dramedy. In
Hebrew with English subtitles.
Free Tickets
Sunday, October 29,2017 at 2:00pm
ArcLight Cinemas in The Glen, Glenview
1850 Tower Dr
Glenview , IL

To register, click here.
Unforgettable Weekend Experience!
Kids in grades 2-10 are invited to join
Camp Nageela Midwest for an
Awesome camp activities (including
paintball and horseback riding), a
shabbat experience and more!
Girls: November 10-12
Boys: November 17-19
Round-trip transportation available from
Skokie and Northbrook.
Register now at:
www.campnageelamidwest.org or call
Rivki: 773-571-6452

. הקליקו כאן,לרישום
!סוף שבוע בלתי נשכח
 י' מוזמנים לסוף- 'בנים ובנות בכיתות ב
, פעילויות )אומנות.שבוע בקמפ נגילה
 שבת, רכיבה על סוסים( חברים,פיינטבול
!ועוד
10-12  נובמבר:בנות
17-19  נובמבר:בנים
.הסעה הלוך וחזור מסקוקי ונורסברוק
10.17  עד$80הכל ב
:הרשמו עכשיו באתר
Www.campnageelamidwest.org
: נא ליצור קשר עם רבקי,לשאלות
773-571-6452
- אתם מוזמנים לחוויה בלתי נשכחת
 בתאריכיםIAC -הזמנה לכנס השנתי של ה
אמריקנית- בנובמבר לקהילה הישראלית3-6
!בארצות הברית
קיימת אפשרות להשתתף בכנס במלואו או
 קיימת אפשרות לסבסוד,בחלקו ובנוסף
.מסניף שיקגו
.הכנס יעניק לכם חוויה ישראלית משמעותית
מעל לשלושת אלפים איש יתרכזו באולם
 במשך סוף שבוע.D.C הכנסים בוושינגטון
 פאנלים,שלם שיכלול הרצאות מרתקות
. הופעות חיות ושיחות מעניינות,תוססים
:לפרטים נוספים

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

lital@israeliamerican.org
,בברכה
ליאור קקון

Sincerely,
Lior Kakon

 סיון וטל-גן צעירים
היום דיברנו ולמדנו על חיות בעברית ובחוג
 נהננו.אומנות הכנו "תיבת נח" והדבקנו חיות
.בחוגים מספורט ומוזיקה

Gan Tzeirim - Sivan & Tal
Today we learned and talked about
animals in Hebrew. In Art class we
made “Noah's Ark” with animals. We
enjoyed gym and music.
Gan Bogrim - Suzan
We learned about Noah and the great
flood. In art class we made Noah’s Ark.
We talked about the rainbow and the
review the names of the colors in

סוזן-גן בוגרים
למדנו על נח והמבול והכנו "תיבת נח" בחוג
 דיברנו על הקשת וחזרנו על שמות.אומנות
' גזרנו והדבקנו עץ לאות ע.הצבעים בעברית
.ועבדנו בחוברת
. חוג אומנות וחוג מוזיקה,היו לנו חוג ספורט
.' לכתוב את האות ע:שיעורי בית
 ריקי-  ברוש ודקל, קבוצות אלון-מורשת
למדנו על נח והמבול ולסיכום גזרנו והדבקנו
.""סיפור בתמונות
. שרית ג- קבוצת גפן-מורשת
 בנית, הרקע לתקופה-למדנו פרשת נח
.התיבה והמבול

Hebrew. We cut and paste a tree for the
letter Ayin and advanced in the
textbook.
We had gym, arts and music class.
Homework: Write the letter Ayin.
Moreshet- Groups Alon, Brosh &
Dekel - Riki.
We learned about world Noah and the
great flood. In conclusion we cut and
paste "story in pictures".
Moreshet- Group Gefen - Sarit G.
We learned the Noah;s portion - the
period background, construction of the
ark and the great flood.
Moreshet- Bar/Bat Mitzva- Sarit G.
This week we had specials.
Homework: Prepare activities for the
Gan class. The subject "Elephants and
Colors".

. שרית ג- בת מצווה/ בר-מורשת
.היו השבוע בחוגים
 להכין פעילות לגנים בנושא:שיעורי בית
.""פילים וצבעים
. שרית ג- לחונכים101 ציונות
למדנו על תחושת הציונות הראשונה שבאה
 השווינו בין "על נהרות.לידי ביטוי בשיבת ציון
-בבל")תהילים( לבין שירו של ר' יהודה הלוי
.""ליבי במזרח ואנוכי בסוף מערב
. שרית מ-  קבוצת אלון-עברית
המשכנו אות ב' דגושה והתחלנו אות ב' לא
 קראנו והצגנו את הסיפור "אבא.דגושה
.בבית" ולמדנו שמות של צבעים בעברית
. ודפי עבודה44  לסיים עמוד:שיעורי בית
. שרית מ-  קבוצת ברוש-עברית
המשכנו את האות ל' וקראנו את הסיפור
.(33 -32 "גלידה של דודה לאה")עמודים
למדנו את ההבדל בין חולה בלשון זכר לחולה
.בלשון נקבה
. ודף עבודה39  לסיים עמוד:שיעורי בית

Chonchim- Sarit G.
We learned about the first sense of
 וסימונה. שרית מ-  קבוצת גפן-עברית
Zionism that was expressed in the return
תרגלנו אות ג' בכתב וקראנו סיפור נוסף
to Zion. We compared "On the Rivers of בנושא שבת בחוברת "קריאה והבנה" ותרגלנו
Babylon" (Tehillim) to Rabbi Yehuda
.קריאה ואוצר מילים
Halevi's poem "My heart in the East and
.20-21 'עמ-"בחוברת "אריאות:שיעורי בית
I’m in the West."
.30  לסיים עמוד-"בחוברת "קריאה והבנה
Hebrew- Group Alon - Sarit M.
We continue to work on the letter “Beit”
We read and acted out a story. We
learned the colors names in Hebrew.
Homework: complete page 44 and
worksheet.
Hebrew- Group Brosh - Sarit M.
We continued with the letter “Lamed”,
we read a story pages 32-33 and

 סימונה-  קבוצת דקל-עברית
עברנו על שיעורי הבית ועבדנו בחוברת
לכתוב משפטים ולסדר אותם בסדר הנכון לפי
 התחלנו ללמוד ולתרגל משפטי.הסיפור
.שאלה ותשובה ביחיד וברבים
.36  עמוד:שיעורי בית
 סימונה- חונכים-אולפן עברית
תרגלנו דיבור בהווה ביחיד וברבים עם
.ב,ש,ב וח,ת,הפעלים כ

learned the difference between male
and female using the word patient.
Homework: complete page 39 and the
worksheet.
Hebrew- Group Gefen Sarit M. & Simona
We practice writing the letter Gimel in
script, read another Shabbat story from
the textbook “Kria and Havana” and
practiced reading and vocabulary.
Homework: In the textbook “Kria and
Havana”:complete page 30
In the textbook “Ariot” pages 20-21
Hebrew- Gruoup Dekel- Simona
We went over the homework. In the
textbook we wrote sentences and
arrange them in the correct order
according to the story. We started to
learn singular and plural and exercises
using questions and answers.
Homework: page 36.
Ulpan - Chonchim- Simona
We practiced conversation in the
present tense, singular and plural using
the verbs think and write.
Homework: Roots and words translation worksheet.

. דף תרגום של שרשים ומילים:שיעורי בית

