Bs”d

This week in our morning gathering we
talked about the American president,
Donald Trump declaration of support for
Jerusalem as the capital of Israel.
We tried to understand why this is new
and how it affects the world.
Unfortunately due to technical issues I
could not share the following pictures,
which were spread over the social
network, with the students. Each picture
had a special message:

בס"ד

היום בריכוז הבוקר דיברנו על הצהרת
, דונלד טראמפ,התמיכה של נשיא אמריקה
.בירושלים כבירת ישראל
ניסינו להבין למה זה חידוש ואיך זה משפיע
.על העולם
לצערי היתה תקלה במחשב ולא הצלחתי
,לחלוק עם הילדים את תמונות הבאות
 לכל אחת מהן,שפשטו ברשת החברתית
:מסר מיוחד

והטובה מכולן…..

And the best of all...

Chanukah Photo Competition:

תחרות תמונות חנוכה -
אנא צלמו את ילדיכם מדליקים את החנוכיות
היפות שהכינו בבית הספר ושלחו אלי את
התמונות ,עד יום שישי .12.16 ,בין כל
השולחים תערך הגרלה ביום ראשון והתמונה
הזוכה תקבל פרס!

מסיבת חנוכה לילדים ולהורים
יום ראשון 12.17 ,במכבים!!
לילדים  -אנו נקיים בבית הספר יום מלא
פעילויות לימודיות וחוויתיות לחג החנוכה!
להורים  -תערך במקביל תוכנית יחודית!!!
הנה לוח הזמנים להורים:
 -9:10סדנת קישוט עוגיות חנוכה .לגברים
ונשים! קפה ועוגה.
 - 9:50שעור לחג "האם ניסים הם גם
לימינו?" ,הרב נתנאל יצחק.
 - 10:30פגישת הורים עם נציגי הבורד
להצגת דוחות תקופתיים ותכנון ההמשך.
 - 11:30ריכוז בוקר):עם הילדים(
שירים ,חידון לחג ,סופגניות.
על מנת שנוכל להתארגן עם חומרים ,כסאות
וכיבוד ,אנא אשרו הגעתכם כאן.

Please photograph your children lighting
the beautiful menorahs they made at
school and send me the pictures, by
Friday, 12/16. We will have a raffle on
Sunday and the winner will receive a
!prize

Maccabim Chanukah party for
children and parents

!!Sunday December 17
For the kids - We will have a day full of
educational and fun activities
!celebrating Hanukkah
!!!For the parents - special program
Schedule for parents activities:
9:10 - Chanukah cookies decoration
!Workshop for mothers and fathers
coffee and cake.
9:50 -Holiday lesson “Are miracles to
this day?”, Rabbi Yitzchak.

10:30 - Parents meeting with
representatives of the Board - the
board will present current period report
and future plans.
11:30 morning gathering: (with the
kids). Songs, holiday trivia and donuts.
In order for us to get organized with
materials, chairs and refreshments,
please confirm your participation  here.

:(תוכנית קופונים)כסף מכבים
על מנת לעודד את הילדים להתנהגויות
 האישי והחברתי,רצויות בתחום הלימודי
 הילדים מקבלים.פתחנו בתוכנית קופונים
: כגון,קופונים עבור דברים שאנו רוצים לעודד
 דיבור וקריאה, הכנת שיעורים,הגעה בזמן
 התנהגות, עזרה לחבר,בעברית בבית
... השתתפות בשעור,מכובדת
בהמשך אנו נכריז על שוק פרסים והילדים
יוכלו "לרכוש" פרסים ב"כסף מכבים" שהם
.צברו
כל ילד קיבל שקית עם שמו והוא אחראי
-  שימו לב.לאיסוף הקופונים ושמירה עליהם
ילד שיאבד את השקית לא יוכל לקבל מחדש
.את הקופונים שהיו בה
"אנא עודדו את ילדכם להשתדל ו"להרויח
.קופונים על ידי שימוש בהתנהגות הרצויה

- ערכת פעילויות לחג החנוכה
Maccabim coupon program:
In order to encourage the children to
engage in positive learning habits and
positive personal and social behavior,
we started a coupon program.
kids will receive coupons for behavior
that we like to encourage, such as:
arriving on time, completing homework,
practicing Hebrew speaking and reading
at home, helping a friend, respectful
behavior, participating in class …
Later on we will announce a prize
market and the children will be able to
"purchase" prizes with “Maccabim
money” they have saved.
Each child received a bag with his name
and is responsible for collecting and
keeping the coupons. Note that a child
who loses the bag will not be able to
replace the coupons that were collected.

הקליקו כאן לקבלת ערכה מקסימה אונליין עם
.מגוון פעילויות לכל יום של החג
,!בברכת חג חנוכה שמח
ליאור קקון

Please encourage your child to try and
"earn" coupons by using his best
behavior.
Fun online Chanukah activities kitClick here and enjoy from fun activities
for the whole family.
Happy Hanukkah,
Lior Kakon

 סיון וטל-גן צעירים
 שרנו ודיברנו על מנהגי,למדנו על חג החנוכה
 סיפרנו את הסיפור "איה פלוטו?" ונהנינו.החג
. חוג ריתמיקה ומחוג ספורט,מחוג אומנות
!חג חנוכה שמח

Gan Tzeirim - Sivan & Tal
Today we learned about Chanukah. We
sang Chanukah songs and talked about
the holiday costumes. We read a story
and enjoyed art, dance and gym.
Happy Hanukkah!
Gan Bogrim - Suzan & Keren
We learned about Chanukah and made
dreidel and donut.
We advanced in the textbook with the
letters that we have learned. We had
art, gym and music class.

סוזן וקרן-גן בוגרים
המשכנו ללמוד על חנוכה והכנו סביבון
.וסופגניה
התקדמנו בחוברת וחזרנו על האותיות
.שלמדנו והיו לנו חוג אומנות וחוג ספורט
 ריקי- ברוש ודקל, קבוצות אלון-מורשת
 ולמדנו על נס,סיכמנו את סיפור חג חנוכה
 נצחון המכבים על היוונים ועל נס-המלחמה
.פך השמן
(. חוה)מ"מ לשרית ג- קבוצת גפן-מורשת
,'למדנו את סיפור חנוכה ושחקנו חידון לפי א
ב' לסיכום הסיפור ולהכרת מושגים חדשים
.הקשורים לחג

Moreshet- Groups Alon, Brosh &
Dekel - Riki
We summed up the story of Chanukah
and learned about the miracle of the war
- the victory of the Maccabees over the
Greeks and the miracle of the oil.
Moreshet- Group Gefen - Sarit G.
We learned the story of Chanukah and
We played a trivia game using the
Hebrew alphabet to summarize the story
and to learn new holiday terms.
Moreshet- Bat Mitzva- Sarit G.
We volunteered at the Ark,and learned
that helping the poor support
themselves and escape poverty is the
best charity.
Chonchim- Sarit G.
We started a new subject- what was the
motivation for the different migration to
Israel. We learned about the return to
Zion during the Cyrus period, the rise of
the three hundred rabbis during the
Crusader period and the Black Death.
Homework: Interview a family member
(or a family friend) that have made
aliyah to Israel and find out what was
his/her motivation to make aliyah.

. שרית ג- בנות מצווה-מורשת
 ולמדנו שהצדקה,Arkיצאנו להתנדבות ב
הטובה ביותר היא כשעוזרים לעני לפרנס את
.עצמו ולצאת ממעגל העוני
. שרית ג- חונכים-101 ציונות
 עליות שונות לארץ-התחלנו נושא חדש
 למדנו על שיבת ציון.ישראל והמניעים להן
 עליית שלוש מאות הרבנים,בתקופת כורש
בתקופה הצלבנית והגענו עד לתקופת המוות
.השחור
 למצוא מישהו במשפחה שעשה:שיעורי בית
עליה לארץ ישראל ולשאול אותו מה היה
.המניע שלו לעליה
. שרית מ-  קבוצת אלון-עברית
לכבוד חנוכה קראנו את הסיפור "הלביבה
שהתגלגלה" ואת הסיפור על אריאות
 שחקנו עם סביבונים וראינו שיש.והסביבונים
.אות שונה על הסביבונים מאמריקה ומישראל
( נס גדול היה שם/)נס גדול היה פה
( )לאחר חופשת החורף:שיעורי בית
 כל הסיפורים-לתרגל קריאה בחוברת אריאות
 בבקשה לחתום ליד כל סיפור.שקראנו
.שהתלמידים קראו

. שרית מ-  קבוצת ברוש-עברית
, סבא:למדנו את האות ס' ואת המילים
. סנאי וסוס, סלט חסה, כיסא, סוד,סבתא
לכבוד חנוכה קראנו את הסיפור "הלביבה
שהתגלגלה" ואת הסיפור על אריאות
Hebrew- Group Alon - Sarit M.
 שחקנו עם סביבונים וראינו שיש.והסביבונים
We read a Hanukkah stories. We played .אות שונה על הסביבונים מאמריקה ומישראל
with dreidels and noticed that there is a
( נס גדול היה שם/)נס גדול היה פה
different letter on the American dreidels
( )לאחר חופשת החורף:שיעורי בית
compared to dreidel from Israel.
78 -76 'עמ
(Pei/Shin). Homework: ( due after winter  כל הסיפורים-לתרגל קריאה בחוברת אריאות
break) practice reading- textbook “Ariot”
 בבקשה לחתום ליד כל סיפור.שקראנו
read all the stories we read.
.שהתלמידים קראו
Parents - Please sign next to each story
that the students read.

Hebrew- Group Brosh - Sarit M.
We learned the letter “Samech” and
words with the letter Samech. We read
a hanukkah stories, played with dreidels
and noticed that there is a different letter
on the American dreidels compared to
dreidel from Israel. (Pei/Shin)
Homework:  (due after winter break)
page 76-78.
Hebrew- Group Gefen - Sarit M.
In the "Reading and understanding"
textbook we learned the words man and
woman, the verb “come” and we
practiced reading of words with the
vowel point Hirik.
We read stories for Hanukkah and
played with dreidels and noticed that
there is a different letter on the
American dreidels compared to dreidel
from Israel. (Pei/Shin)
Homework: (due after winter break)
read pages 60, 62
complete 61.
Hebrew- Group Gefen- Simona
We read two stories and practiced new
vocabulary words.
Homework: page 48.
Hebrew- Group Dekel- Simona
We reviewed our homework and
answered questions about the story "My
books is my friend". Finally we played
the “hangman” game.
Ulpan - Chonchim- Simona
We practiced nouns in male and female,
singular and plural nouns.
We practiced on the board in order for
us to understand the words and be able

. שרית מ- קבוצת גפן-עברית
:בחוברת "קריאה והבנה" למדנו את המילים
א" ותרגלנו,ו,איש ואישה ואת הפועל "ב
.קריאת מילים עם חיריק
לכבוד חנוכה קראנו את הסיפור "הלביבה
שהתגלגלה" ואת הסיפור על אריאות
 שחקנו עם סביבונים וראינו שיש.והסביבונים
.אות שונה על הסביבונים מאמריקה ומישראל
( נס גדול היה שם/)נס גדול היה פה
( )לאחר חופשת החורף:שיעורי בית
62 ,60 'לקרוא עמ
61 'להשלים עמ
 סימונה- קבוצת גפן-עברית
קראנו שני סיפורים)"לאן ענן קטן?" ו"שפן
.בגן"( ותרגלנו מילים חדשות
48  עמוד:שיעורי בית
 סימונה-  קבוצת דקל-עברית
עברנו על שיעורי בית ועבדנו על שאלות על
 לסיום שחקנו "איש."הסיפור "ספרי הוא חברי
."תלוי
 סימונה- חונכים-אולפן עברית
,המשכנו לתרגל שמות עצם בזכר ובנקבה
 תרגלנו על הלוח כדי להבין את.רבים ורבות
.המילים ולהשתמש בהן
!ברוך הבא לליאו שהצטרף לקבוצה

to use them.
We welcome Leo who joined our group!

