10.14.2018

The week in our morning gathering we continue
learning about the history of "Zionism”. We talked
about the pioneers who decided to fulfil Herzl's
dream (that we have learned last week). They
suffered a lengthy,
grueling journey on a
ship to Israel and found
it was swamp and sand
dune. Nevertheless,
they did not give up and
kept working in order to
built up home for the
Jewish people, the Land
of Israel.
They worked hard during
the day in hot weather
and direct sun, and guard
it at night. Still, they were
happy and dancing all the
time.
Did they succeed in their mission? We will answer
next week ...

בס"ד

."השבוע בריכוז הבוקר המשכנו ביחידת "הציונות
דיברנו על החלוצים שהחליטו להוציא את הרעיון של הרצל )עליו
למדנו בשבוע שעבר( אל
 הם הגיעו לארץ לאחר.הפועל
מסע מפרך באונייה ומצאו בה
 למרות זאת הם.שממה וביצות
לא נכנעו ונרתמו לבניית בית
 החלוצים. ארץ ישראל,ליהודים
.עבדו קשה ביום ושמרו בלילה
הם עבדו בשמש ובחום ללא
הרבה תנאים ולמרות זאת היו
.שמחים ורקדו כל הזמן
האם בסופו של דבר הם הצליחו
במשימתם? על כך נענה בשבוע
...הבא
. התיבה והמבול-בשיעורי מורשת התלמידים למדו על פרשת נח
בחוג אומנות התלמידים המשיכו בנושא בריאת העולם ויצרו בעלי
. ובחוג בישול הם הכינו סושי מתוק,חיים אמיתיים או דמיוניים

Moreshet- The students learned about Parashat
Noah- the ark and the flood.
In art class The students made real or imaginary
animals in connection to the creation of the world and
in cooking class they prepared sweet sushi.

 ליאור ודנית והילדים, למשפחת בגה- מזל טוב
 יהי רצון. להולדת האחות גל, לירז ומתן,טליה
. מתוך בריאות ושמחה,שתזכו לגדלה בנחת

Mazal Tov - t o the Bega family, Lior,
Danit and their kids Talia, Liraz and
Matan on the birth of Gal.
May she bring you joy and happiness.
Congratulations!

.ברוכים הבאים למשפחות מכבים החדשות
 תלמידים חדשים! אנחנו מאחלים20 השנה הצטרפו לבית הספר
!!!לכולם השתלבות מהירה ובהצלחה
בהמשך המכתב תוכלו להתעדכן בנושאים שנלמדו בכתות השונות
.ובשיעורי הבית
ליאור קקון
 סיון-גן אפרוחים

We welcome all Maccabim new families. This year
20 new students joined our school! We wish everyone
a quick and successful integration!!!
In the following, you will learn about the subjects
taught in the different classes and the kids homework.
Lior Kakon

Gan Efrochim- Sivan
We learned about the Hebrew letters and we had art,
music and cooking class.
Gan Tzeirim- Shiri
We learned the story about Noah and the Ark and we
used music to make noises of rain. We learned the
letter Alef and made an Alef from popsicles and
stickers. We had art, music and cooking class.
Gan Bogrim- Suzan
We learned this week's parsha- Parashat Noah, and
made a box with animals. We learned the letter Bet
and advanced in the textbook. We had art, music and
cooking class.
Homework: worksheets
Moreshet- Group Elan, Brosh & Gefen- Keren
We learned about Noah and the Ark and conclude
with worksheet.
Moreshet- Group Dekel and Bogrim- Shaked
We learned about Noah and the flood, played games
in pairs and practiced animal names in male and
female form.
Bnot Mitzva- Shaked
We talked about "Jewish identity" and what defines it.
Each girl chose the characteristics that distinguish her
them from others and we had discussion about them.
We conclude the lesson by decorating a poster.
Hebrew- Beginners - Orli
We advanced in the textbook and practiced the letter
“Alef” with the vowel points- Kamatz, Patach and
Chataf Patach. We learned the words “Aba”(father)
and “Saba” (grandfather).
Homework: pages 24, 25.
Hebrew- Group Elan- Sarit
We continue to learned the letter “Alef” , practice
writing in our notebook and learned to recognize
words with the letter “Alef”: Ariot, “Aba”(father), “Saba”
(grandfather), “Ani” (I), “Aron”(Closet), “Adom” (red).

 בחוג מוזיקה, ב' והשתתפנו בחוג אומנות,'למדנו על אותיות הא
.ובחוג בישול
 שירי-גן צעירים
סיפרנו את הסיפור על נח והתיבה והשתמשנו בכלים מוזיקליים
' חזרנו על האות א' ומילים שמתחילות בא.ליצירת צלילי גשם
 חוג, היו לנו חוג אומנות.ויצרנו את האות א' ממקלות ומדבקות
.בישול וחוג מוזיקה
 סוזן-גן בוגרים
 למדנו. והכנו תיבה עם חיות, פרשת נח-למדנו את פרשת השבוע
 חוג בישול, היו לנו חוג אומנות.את האות ב' והתקדמנו בחוברת
.וחוג מוזיקה
.' דפי עבודה לאות ב:שיעורי בית
 קרן- ברוש וגפן, קבוצת אילן-מורשת
. המבול והתיבה וסיכמנו בדף עבודה,למדנו על נח
 שקד- קבוצות דקל ובוגרים-מורשת
 שיחקנו משחקי תחרות בזוגות והתאמנו,למדנו על נח ודור המבול
.שמות של בעלי חיים בזכר ובנקבה
 שקד-בנות מצווה
 ערכנו דיון וכל אחת.דיברנו על "זהות יהודית" ומה מאפיין אותה
בחרה איזה מאפיינים באים לידי ביטוי אצלה וסיכמנו בקישוט
.כרזה
 אורלי- מתחילים-עברית
 פתח,התקדמנו בחוברת ותרגלנו את האות א' עם התנועות קמץ
. אבא וסבא: למדנו את המילים.וחטף פתח
25 ,24  עמודים:שיעורי בית
 שרית- קבוצת אילן-עברית
 תרגלנו כתיבה במחברת ולמדנו,'המשכנו ללמוד את האות א
. אדום, ארון, אני, סבא, אבא, אריאות:לזהות את המילים
(11 קראנו והמחזנו את הסיפור "אני אריאות")עמוד
. להשלים-15 -12  עמודים:שיעורי בית
. לתרגל קריאה-13 ,11 ,9 עמודים
 שרית- קבוצת ברוש-עברית
, כדים- כד:המשכנו ללמוד את האות כ')דגושה( ואת המילים
 תרגלנו את ההבדלים בין זכר. כחול וכיתה, כואב, כותבת,כותב
' וקראנו את הסיפור "מה יש בכד?")עמ,"לנקבה בפועל "לכתוב
(12 -11
. להשלים-16  עמוד:שיעורי בית
. לתרגל קריאה-13 -11 עמודים

We read the story “Me Ariot” (page 11)
Homework: complet pages 12-15.
Pages 9, 11, 13 practice reading.
Hebrew- Group Brosh- Sarit
We continue to learn the letter “Kaf” and words
starting with the letter “Kaf”. We practiced the
differences between male and female form in verb
“write” and we read the story (pages 11-12).
Homework: Practice reading pages 11-13.
Complet Page 16.
Hebrew- Group Gefen- Sarit
We read a story (page 11), practice writing the letters
“Vav”, “Yod”, “Nun” and final “Nun” and vocabulary
words.
We worked on reading comprehension and new
vocabulary words in Hebrew.
Homework: pages 17, 18 - complete and practice
reading.
Hebrew- Group Dekel- Amia
We learned male and female form in the hebrew
language and the word “this” in male and female form.
Homework: worksheet.
Hebrew- Bogrim- Amia
We read the message: "Oh, why am I not ..." and we
wrote messages with changing places to other places.
Homework: worksheet.
Hebrew- Ulpan- Amia
We learned the conversational words. We had and
built a conversation using the new words and the
words we learned last week.
Homework: practice the words and conversation.

 שרית- קבוצת גפן-עברית
( ותרגלנו11  "אנחנו רואים א' וקוראים")עמוד:קראנו את הסיפור
, אנחנו, יו יו, אותיות, קוים:ן' והמילים- נ' ו,' י,'כתיבת אותיות ו
. קוראים,נותנים
.עבדנו על הבנת הנקרא ועל הרחבת אוצר מילים בעברית
. להשלים ולתרגל קריאה-18 ,17  עמודים:שיעורי בית
 עמיה- קבוצת דקל-עברית
.""זאת-למדנו את הנושא של זכר ונקבה ואת המילים "זה" ו
 דף עבודה:שיעורי בית
 עמיה- בוגרים-עברית
 "אוי למה אני לא…" וכתבנו מסרונים עם שינוי:קראנו את המסרון
.המקומות למקומות אחרים
 דף עבודה:שיעורי בית
 עמיה- אולפן-עברית
,? מה שלומך, הכל בסדר,? מה נשמע, שלום:למדנו את המילים
 שוחחנו עם המילים האלה ועם המילים שלמדנו. תודה,טוב
.בשבוע שעבר
. לתרגל את המילים והשיחות:שיעורי בית

