
 

 

Bs”d 
 
This week we talked about the Dead sea. First we 
examined the connection between the Dead Sea and 
two other places we recently studied - the Sea of 
Galilee and Mount Hermon. We saw that the when 
snow from the Hermon melt it fed into the Sea of 
Galilee and could flow to the Dead Sea. Due to the 
low water level in the Sea of Galilee, the state of 
Israel does not pump water to the Dead Sea, and this 
is one of the main reasons for its drying up. We also 
examined the importance of the Dead Sea as a 
unique site and tourist destination for therapeutic 
treatment. 
 
Art Class - The students made bird feeder. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Online calendar - add maccabim calendar to 
your electronic devices! 
Stay updated at all times! 
To download the calendar click here. 
To add the calendar press the “Google calendar" icon 
on the bottom right side of the calendar. 
 
Save the dates: 
Sunday, February 25th - parents day:  
9:10am -  parents board meeting, updates on 
fundraising for the school. 
10:15am - Krav Maga lesson for the parents with 
world Champion Lior Ofir!  
- How to avoid unnecessary risks, handling a 
dangerous situations. 
 

 בס"ד
 

 השבוע דיברנו על ים המלח. תחילה בדקנו מה הקשר בין ים
 המלח ושני מקומות אחרים עליהם למדנו לאחרונה - הכינרת

 והחרמון. ראינו שהשלגים המופשרים מהחרמון מגיעים לכינרת
 ומי הכנרת יכולים לזרום לים המלח. בגלל מפלס המים הנמוך
 בכנרת המדינה לא מזרימה מים לים המלח וזו אחת הסיבות

 העיקריות להתייבשותו. בדקנו גם מה חשיבותו של ים המלח,
  כאתר יחודי ותיירותי לרחצה רפואית.

 
 בחוג אומנות- התלמידים הכינו מחזיק אוכל לציפורים.

 
 

 לוח שנה אונליין - הוסיפו את לוח השנה של מכבים
  למכשירים האלקטרוניים שלכם!

 הישארו מעודכנים כל הזמן!
 להורדת לוח השנה לחצו כאן. להוספת הלוח לחצו על הסמל

  "Google calendar" המופיע בצד הימני(למטה) של לוח השנה.
 

  שמרו את התאריכים הבאים:
 יום ראשון, פברואר 25 - יום להורים

  9:10 - פגישת וועד הורים, עדכונים בנושא גיוס תרומות לבית
            הספר.

  10:15 - שעור קרב מגע להורים - כיצד להימנע מסיכונים
            מיותרים? כיצד להתמודד עם מצבים מסוכנים? עם

           אלוף העולם, ליאור אופיר!
 

 יום ראשון, מרץ 18
 יתקיים בבית הספר ביקור של הקונסול אביב עזרא ופמלייתו.

 ההורים מוזמנים לקחת חלק ביום זה ולהגיע למפגש עם
 הקונסול, בו נציג את בית הספר בפניו. אנא שמרו את היום!
Maccabim Hebrew School !חפשו אותנו בפייסבוק 

 בכל שבוע מתפרסמים בפייסבוק של מכבים תמונות ועדכונים
 מהנעשה בבית הספר. אתם יכולים להוריד משם תמונות וכמובן

  לעזור בפרסום - הגיבו, שתפו, אהבו אותנו.

 הודעות קהילתיות:
 המלצה למחנה קיץ, ממשפחת וינברגר:

 

http://www.maccabimschool.org/calender/
http://www.maccabimschool.org/calender/


Sunday, March 18th 
On Sunday, March 18, Aviv Ezra, Consul 
General to the Midwest will visit Maccabim. 
Parents are invited to take part in this important day 
and attend the parents meeting with the consul. Save 
the date, more details to follow.  
 
follow us on facebook! Maccabim Hebrew School 
Every week we are posting pictures and updates on our 
school Facebook page. You can download your favorite 
photos and of course help us promote the school by - 
Comment, Reply, Share and Like us. 
 
Community announcements: 
Recommendation for a summer camp, from the 
Weinberger family: 

Join us for an information session about Camp Ben Frankel, 
a coed, overnight camp for Jewish children located in 
Carbondale, IL. All are welcome to come meet our director 
and learn more about our camp. The session will take place 
at the home of the Weinberger family who have children at 
Maccabim. To learn more about Camp Ben Frankel, please 
visit www.campbenfrankel.org. RSVP to 
aaron@campbenfrankel.org or call 618-975-2416. You can 
also contact Dova Weinberger at 847-414-6605 or 
dovaleh00@gmail.com.  
 
Idan Raichel in Chicago -  February 18, at 7:00pm 
@ Athenaeum Theatre • 2936 N. Southport Ave. 
For tickets call the theatre - 773.935.6875 
For $10. Discount enter the link. 
 
Diner and a lecture with Guy Rolnik, February 20th 
Guy Rolnik - a journalist, executive, entrepreneur, 
and a professor at the University of Chicago.He 
founded Israeli media organization TheMarker and is 
a Deputy Publisher of the Haaretz daily newspaper.  
Information and registration. 

Women's International Day, Feb. 25th, 12:30pm 
2464 N. Clybourn Ave, Chicago 

An invitation for women of all ages -  
Lecture by Deputy Mayor of Chicago, Branch, full 
fashion show with models wearing israeli designers 
clothing and more. 
Information and registration. 
 
Love to sing and play? Join the Israeli musical 
group in Chicago - 
Dr. Tamar Berman - a gifted local Chicago musician, 
setting up a musical group here in our region. 

 אתם מוזמנים להצטרף למפגש בו תקבלו אינפורמציה על מחנה
Carbondale, -בן פרנקל", מחנה יהודי לבנים ובנות, עם לינה, ב" 
 IL. המפגש ייערך בבית של משפחת וינברגר, ממכבים. לרישום:

,aaron@campbenfrankel.org or call 618-975-2416 
or 847-414-6605 :או אפשר ליצור קשר עם דובה ווינברגר 

.dovaleh00@gmail.com  
www.campbenfrankel.org - למידע נוסף על המחנה 

 
 עידן רייכל בהופעה בשיקגו - 18 בפברואר, 7:00 בערב

@ Athenaeum Theatre • 2936 N. Southport Ave. 
 לרכישת כרטיסים, התקשרו לתאטרון -  773.935.6875

  לקבלת הנחה של $10, הכנסו לקישור.
  

 ארוחה והרצאה של גיא רולניק, 20 בפברואר
 גיא רולניק הוא כלכלן ישראלי ומרצה באוניברסיטת שיקגו.

 רולניק היה העורך הכלכלי של "הארץ" וחבר הנהלת המערכת,
 והיה העורך הצעיר ביותר שהתמנה לתפקידים אלה. הקים את

 את אתר האינטרנט החדשותי העצמאי הראשון בישראל -
.TheMarker 

  ההרצאה בתשלום. לפרטים ורישום.
 

 חגיגת יום האישה הבינלאומי, 25 בפברואר, 12:30 בצהריים
2464 N. Clybourn Ave, Chicago 
 האירוע יתקיים לנשים בכל הגילאים- יוגש בראנצ', תהיה הרצאה

 של סגנית ראש עיריית שיקגו ותצוגת אפנה עם דוגמניות בבגדי
 מעצבים ישראלים. לכרטיסים לחצו כאן

 

 אוהבים לשיר ולנגן? הצטרפו לקבוצה המוזיקלית הישראלית
 בשיקגו

 ד״ר תמר ברמן - מוזיקאית מחוננת המתגוררת בשיקגו יוזמת
 הקמה של קבוצה מוזיקלית כאן באיזורנו.

 לכל הזמרים, הנגנים, האנשים שמעריכים מוזיקה והיו רוצים
 להשתתף בקבוצה שכזו או לקבל מתמר פרטים נוספים - צרו

  עמה קשר:
bermantamar@gmail.com 
 טלפון בבית: 847-748-8184

 נייד: 847-769-0038
 

 בברכה,
 ליאור קקון

 
 
 
 
 
 
 

 שיעורים
 גן צעירים- סיון וטל

 התחלנו ללמוד על חג פורים- דיברנו על מאפייני החג וצבענו

 

http://www.campbenfrankel.org/
https://maps.google.com/?q=2936+N.+Southport+Ave&entry=gmail&source=g
https://web.ovationtix.com/trs/cal/32915
https://israeliamerican.org/fake-news
https://israeliamerican.org/chicagowonderwoman
http://www.campbenfrankel.org/
https://maps.google.com/?q=2936+N.+Southport+Ave&entry=gmail&source=g
https://web.ovationtix.com/trs/pr/982946/prm/OTSFriend
https://www.ansheemet.org/engagement/programming-events/avraham-infeld-five-legged-table
https://israeliamerican.org/fake-news
https://israeliamerican.org/fake-news
https://israeliamerican.org/chicagowonderwoman


If you like to singer, play instrument or appreciate 
music and would like to participate in such a group or 
for more information - contact Tamar at: 
bermantamar@gmail.com 
Home phone: 847-748-8184 
Mobile: 847-769-0038 
 
Best regards, 
Lior Kakon 
 
Homework: 
Gan Tzeirim- Sivan & Tal 
We started to learn about Purim - we talked about the 
characteristics of the holiday and enjoyed coloring 
pages. We also enjoyed Rhythmic dance with 
Simona, arts and gym class. 
 
Gan Bogrim- Suzan & Keren 
We started to learn about Purim and the Book of 
Esther (Megillah). 
We learned the letter “Shin” and words starting with 
the letter “Shin”and we made a “shemesh” (sun).  
We had art and gym class. 
Homework: write the letter Shin. 
 
Moreshet- Group Alon, Brosh, & dekel- Gila 
We started to learn about Purim- holiday traditions 
and Megillat Esther. We made “Mishloach Manot” 
basket made out of wafers.  
 
Moreshet- Group Gefen- Sarit G. 
We studied “Parashat Mishpatim” and divided the 
commandments into groups: Laws, sentences, 
testimony. 
 
Hebrew- Alon- Sarit M. 
We continued to learn the letter “Zayin” and read a 
story (page 32-35).  
Homework: page 47 - fined is the “Cheit” in the 
picture. 
 
Hebrew- Brosh- Sarit M. 
We continued to learn the letter “Pei” with and without 
the vowel point dagesh. We practiced reading and 
advanced in the textbook. 
Homework: page 14 and read, again,  the story 
pages 10-12. 
 
Hebrew- Gefen- Sarit M. 
We practice writing the letters in cursive and read a 
story page 60. 

 ציורים. נהננו מריתמיקה עם סימונה, מחוג אומנות ומחוג ספורט.
 

 גן בוגרים- סוזן וקרן
  התחלנו ללמוד על פורים ועל מגילת אסתר.

 למדנו את האות ש' ומילים שמתחילות ב- ש' והכנו שמש. היו לנו
 חוג אומנות וחוג ספורט.

 שיעורי בית: לכתוב את האות ש'.
 

 מורשת- קבוצות אלון, ברוש ודקל- גילה
 התחלנו ללמוד על פורים- מצוות החג ומגילת אסתר והכנו

 "משלוח מנות" מוופלים...
  

 מורשת- קבוצת גפן- שרית ג.
 למדנו פרשת משפטים וחילקנו את המצוות לקבוצות: חוקים,

 משפטים ועדות.
 

 עברית- קבוצת אלון- שרית מ.
 המשכנו ללמוד את האות ז' וקראנו והמחזנו את הסיפור "זוזו

 האוזון" (עמ' 35- 32)

 שיעורי בית: עמוד 47- איפה ח' בציור?
 

 עברית- קבוצת ברוש- שרית מ.
 המשכנו ללמוד אותיות פ' דגושה, פ' לא דגושה ו-ף. תרגלנו

 קריאה והתקדמנו בחוברת.
 שיעורי בית: עמוד 14

 ולקרוא שוב את הסיפור "פיל פילון"(עמ' 12- 10)
 

 עברית- קבוצת גפן- שרית מ.
 המשכנו לתרגל כתיבה של אותיות הכתב וקראנו את הסיפור

 "זבוב" (עמוד 60)
 בחוברת "קריאה והבנה" קראנו את הדו שיח: "מי אתה?/ מי

  את?"
 שיעורי בית:

 "אריאות כותב"- עמוד 61, "קריאה והבנה"- עמוד 72: א', ב'.
 

 עברית- גפן- סימונה
 התקדמנו בחוברת עפ"י קצב אישי.

 שיעורי בית: עמודים 63, 64
 

 עברית- דקל- סימונה
 למדנו מילות שאלה: מי? מתי? איפה? וכו' ותרגלנו כתיבת

  שאלות על משפטים.
 שיעורי בית: לסיים דף עבודה ועמודים מסומנים בחוברת.

 
 עברית- אולפן- סימונה

 תרגלנו עברית מדוברת ועבדנו בדף עבודה על משפחות מילים
 (מאותו שורש) ועל מילות שאלה.

 שיעורי בית: לסיים דף עבודה.
 
 
 
 
 

 



We read in the "Reading and Understanding" 
textbook the conversation. 
Homework: in the “Reading and Understanding” 
textbook - page 72 - Alef & Beit. 
In Ariot textbook - page 61. 
 
Hebrew- Gefen- Simona 
We advanced in the textbook.  
Homework: page 63,64.  
 
Hebrew- Dekel- Simona 
We learned question words: who? When? Where?… 
and practiced writing questions to sentences. 
Homework: complete worksheet and the pages 
marked in the textbook. 
 
Hebrew- Ulpan- Simona 
We practiced conversational Hebrew and worked on  
word families (from the same root) and question 
words. 
Homework: complete the worksheet. 

 

 

 


