
 

 

Bs”d 
This week in our morning gathering  
we talked about Ariel Sharon Park on 
the former Hiriya. Mount Hiriya, landfill 
southeast of Tel Aviv, was a health and 
environmental hazards. Following a 
public outcry the government decided to 
closed the landfill and transform it into 
an educational 
park, Ariel 
Sharon Park. 
At present while 
visiting the 
interactive 
center at the park you can learn about 
recycling and conservation or enjoy  
the walking trails through a green 
landscape and a drink in the cafe. 
The park is 
open to the 
public! 
 
This week In 
art -  
We made 
beaded 
keychains. 
 
Congratulations!!! 

 בס"ד
 

 השבוע בריכוז הבוקר דיברנו על הר
 חירייה(בעבר) ופארק אריאל שרון(בהווה).

 הר חירייה נודע לשמצה בשל היותו מאגר
 האשפה של גוש דן, שהביא עימו סכנות

 תברואתיות וסביבתיות. לאחר תלונות רבות
 הוחלט לסגור אותו ולהפוך את המקום לפארק
 חינוכי, פארק אריאל שרון. בפארק ניתן ללמוד

 ולחוות עבודה
 עם חומרים
 ממוחזרים,
 ללמוד על

 שימור הסביבה,
 לטייל בנוף ירוק

 ולשתות בבית
 קפה. הפארק פתוח למבקרים!

 
  השבוע בחוג אומנות -

 הכנו מחזיקי מפתחות עם חרוזים פרשת "לך
 לך"..

 
 

 מזל טוב!!!
 ליאיר סילברסטיין, בנם של מייק וסוזן,



Yair Silverstein, son of Maccabim 
staff members Mike and Susan, on the 
publication of his first book!  
The book deals with the Shabbat laws 
and provides answers to people's 
questions on a variety of topics. 

 
 
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: 
Unforgettable Weekend Experience!  
Kids in grades 2-10 are invited to join 
Camp Nageela Midwest for an 
Awesome camp activities 
(includingpaintball and horseback 
riding), a shabbat experience and more!  
Girls: November 10-12 

 מצוות מכבים, על הוצאתו לאור של ספרו
 הראשון! הספר עוסק בהלכות שבת ונותן

 תשובות לשאלות של אנשים בנושאים
  מגוונים.

 
 

  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 
 

  תוכנית איתנים לבני נוער -

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


Boys: November 17-19 
Round-trip transportation available from 
Skokie and Northbrook.  
Register now at: 
www.campnageelamidwest.org or call 
Rivki: 773-571-6452 
 
"Eitanim", is a cutting edge leadership 
and entrepreneurship program in 
Chicago for teenagers. Mentored by 
startup founders, Eitanim expands 
students’ creativity, self-learning abilities 
and team-work skills while connecting 
them to Israel, the "Start Up Nation". 
Through the program, the students will 
have a chance to work with experts, 
providing them with the knowledge, 
tools and opportunities to strengthen 
and enhance essential skills needed to 
succeed in high school, college, and 
their career. Expertise includes various 
topics such as entrepreneurship, 
film-making, virtual reality, startups, 
social media, sales, research and more. 
For more details and registration, 
contact Lital Hazak, 
lital@israeliamerican.org 
 
Sincerely, 
Lior Kakon 
 

 
 

 "איתנים" הינה תכנית יזמות ומנהיגות,
 לתלמידי כיתות ז'-יב'  משיקגו, המקרבת בני

 נוער לישראל דרך החדשנות, היצירתיות
Start Up -והקדמה של המדינה הנחשבת ל 

.Nation 
 

 התוכנית מועברת באנגלית על ידי מנטורים
 ומרצים מהקהילה שלנו שהם בעלי ידע, ניסיון

 ואף חברות רלוונטיות לנושאים.
 התוכנית תתקיים בשתי קבוצות גיל: ז׳-ח׳

 ותיכוניסטים.
  לפרטים ורישום -

 ליטל חזק (מנהלת משרד IAC שיקגו):
lital@israeliamerican.org 

 
 

  בברכה,
 ליאור קקון

 

 

 
 

http://www.campnageelamidwest.org/
mailto:lital@israeliamerican.org


Gan Tzeirim - Sivan & Tal 
We learned about the autumn and 
colored autumn pictures. We enjoyed 
gym, art and music. 
 
 Gan Bogrim - Suzan 
We learned about Abraham our father 
who leaves Haran and take his family to 
the land of Israel. We made a flower 
(Perach) for the letter “Pei” 
 and advanced in the textbook. 
We had gym, arts and music class. 
Homework: Write the letter Pei. 
 
Moreshet- Groups Alon, Brosh & 
Dekel - Riki. 
We learned about the life of Abraham 
our father, the war of the kings and G-d 
blessing Abraham for his descendants 
to become as numerous as the stars in 
the sky and the dust on the earth. We 
played a game to demonstrate how 
Abraham left Haran and went to a 
foreign land. 
 
Moreshet- Group Gefen - Sarit G. 
We started to learn about the life of 
Abraham and the ten tests g-d gave 
him. 
 
Moreshet- Bar/Bat Mitzva- Sarit G. 
This week we had a guest - Wendy from 
the animal shelter-Red Door Shelter. 
Wendy introduced us to Winslet the 
rabbit and we learned about caring for 
animals and the work in the shelter.  

 
 

 גן צעירים- סיון וטל
 למדנו על עונת הסתיו וצבענו ציורי שלכת.

 נהננו בחוגים מספורט, אומנות ומוזיקה.
 

 גן בוגרים-סוזן
 למדנו על אברהם אבינו שעוזב את חרן והולך

 לארץ ישראל. הכנו פרח לאות פ' והתקדמנו
  בחוברת.

 היו לנו חוג ספורט, חוג אומנות וחוג מוזיקה.
 שיעורי בית: לכתוב את האות פ'.

 
 מורשת- קבוצות אלון, ברוש ודקל - ריקי

 למדנו על חייו של אברהם אבינו. שחקנו "פרה
 עיוורת" כדי להדגים איך אברהם עזב את חרן
 והלך לארץ שאינו מכיר. למדנו גם על מלחמת
 המלכים ועל הבטחת ה' לאברהם שזרעו יהיה

  כעפר הארץ וככוכבים.
 

 מורשת- קבוצת גפן- שרית ג.
 התחלנו ללמוד על אברהם אבינו ועל עשרת

 הניסיונות שה' ניסה אותו.
 

 מורשת- בר/ בת מצווה- שרית ג.
 היום התארחה

 אצלנו ונדי ממקלט
Red Door -לחיות 

 Shelter. הכרנו
 את וינסלט

 הארנבת ולמדנו
 על העבודה

 במקלט והטיפול בחיות.
  

 ציונות 101 לחונכים- שרית ג.
 למדנו על אופי השלטון החשמונאי בארץ

 ישראל.
  



 
Chonchim- Sarit G. 
 We learned about the nature of the 
Hasmonean rule in the Land of Israel. 
 
Hebrew- Group Alon - Sarit M. 
We continue to work on the letter “Beit”  
We learned the letter Gimel and the 
vowel point Chirik.. 
Homework: practice reading - page 50 
in the textbook. 
 
Hebrew- Group Brosh - Sarit M. 
We learned the letter “Mem”,  
And words with the letter Mem. 
Homework: worksheet that handed out 
in class. 
  
Hebrew- Group Gefen -  
Sarit M. & Simona 
We continued to practice writing the 
letter Gimel in script, learned new words 
from  “Kria and Havana” textbook and 
read the play on page 22. Homework: 
practice reading the stories from the 
textbook.  
 
Hebrew- Gruoup Dekel- Simona 
We went over the homework and 
practice building sentences using the 
verb “think” (“chashav”) in singular, 
plural, male and female form.  
Homework: complete page 37, 38. 
 
Ulpan - Chonchim- Simona  
We continued to practice conversation in 

 עברית- קבוצת אלון - שרית מ.
 המשכנו ללמוד את האות ב' ללא דגש.
  למדנו את האות ג' ואת העיצור חיריק.

 שיעורי בית: לתרגל קריאה בחוברת עד עמוד
.50 

 
 עברית- קבוצת ברוש - שרית מ.

 למדנו את האותיות מ' ו- ם' והמילים מילון,
 מלך, משפחה, שמש, שמים וים.

 שיעורי בית: דפי עבודה שחולקו בכיתה.
 

 עברית- קבוצת גפן - שרית מ. וסימונה
 המשכנו לתרגל אות ג' בכתב ובחוברת

 "קריאה והבנה" למדנו את המילים נח, נחה,
 נם, נמה וקראנו והמחזנו את הסיפור "חגיגה

  בגן"(עמוד 22)
 שיעורי בית: לתרגל קריאת הסיפורים.

 
 עברית- קבוצת דקל - סימונה

 עברנו על שיעורי הבית ותרגלנו משפטים עם
  שורש ח, ש, ב ביחיד וברבים ובזכר ובנקבה.

 שיעורי בית: לסיים עמודים 37, 38.
 

 אולפן עברית- חונכים- סימונה
 המשכנו בתרגול בזמן הווה עם פעלים שונים,

 והתקדמנו בחוברת באוצר מילים.
 
 
  

 



the present tense, singular and plural 
and advanced in the textbook building 
our vocabulary.  

 


