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The week in our morning gathering we start learning 
the history of "Zionism".  
We learned about Binyamin Ze'ev Te'odor Hertzel 
"Visionary of the State" -  
Political activist who dedicated his life 
and money in an effort to form a 
Jewish state. Hertzel formed the 
World Zionist Organization and 
promoted Jewish immigration to 
Palestine. He died at the age of 44 
and in 1949, his remains were moved 
from Vienna to be reburied on the top of Mount Herzl 
in Jerusalem, named in his memory.  
A well-known sentence Hertzel used to say was “If 
you will it, it is no dream”, meaning if you want or 
wills something strongly enough, a way can be found 
to make it happen. We can all learn from it! 
 
Hebrew class - Alon 
group received their 
first Hebrew reading 
and writing textbook! 
What excitement! 
Moreshet - The 
students learned about 
Parashat Bereishit ("in 
the beginning"), and the 
creation of the world. 
The students learned the 
days of creation through 
games and activities. 
They continued with the 
activities in art class 
where they created an 
earth collage and in cooking class the students made 
challah to represent -Shabbat, the last day of creation.  
 
I am happy to announce, that the registration for the 
school is still underway and new families are joining 
us. Parents - please continue to approach the new 
parents, introduce yourselves and welcome them 
to the Maccabim family. 
 
In the following, you will learn about the subjects 
taught in the different classes and the kids homework. 
Lior Kakon 

 השבוע בריכוז הבוקר התחלנו את יחידת "הציונות". הדמות
  שפתחה את היחידה היא הרצל.

 למדנו כי להרצל היה שם ארוך: בנימין זאב
 תאודור הרצל. הרצל היה חוזה המדינה -
 הוא העלה למודעות עולמית את הרעיון כי

 ליהודים מגיעה מדינה משלהם והקריב את
 חייו וכל כספו על מנת לנסות ולהגשים את
 הרעיון. הוא נפטר בגיל 44 לאחר שהקים

 את התנועה הציונית ולאחר שהצליח לגייס מודעות עולמית
 לבעייה היהודית. לאחר שהוקמה מדינת ישראל הועלו עצמותיו

  של הרצל ונקברו בהר הרצל.
  משפט ידוע שהרצל נהג לומר הוא -

 "אם תרצו, אין זו אגדה". כלומר, אם אתם רוצים דבר מה,
 עבדו קשה ותוכלו להשיגו. כולנו יכולים ללמוד מכך!

 
 בשיעור עברית תלמידי
 קבוצת אלון קיבלו היום
 את החוברת הראשונה

 ללימוד הקריאה
 והכתיבה! איזו

 התרגשות!
 בשיעורי מורשת

 התלמידים למדו על
 פרשת בראשית ועל

 בריאת העולם.
 התלמידים נחשפו לימי
 הבריאה דרך משחקים

 ופעילויות חוויתיות.
 החוויה נמשכה בחוגים

 כאשר בחוג אומנות
 התלמידים הכינו עבודת קולאז של בריאת העולם ובחוג בישול

  הם הכינו חלה לייצג את היום האחרון של הבריאה - שבת.
 

 אני שמחה לבשר, ב"ה, כי הרישום לבית הספר עדיין בעיצומו
 ומשפחות חדשות מצטרפות אלינו. הורים ותיקים - אנא

 המשיכו לגשת להורים החדשים, להציג את עצמכם ולקדם
  אותם בברכה למשפחת מכבים.

 
 בהמשך המכתב תוכלו להתעדכן בנושאים שנלמדו בכתות

 השונות ובשיעורי הבית.
 ליאור קקון

 



 
 

Gan Tzeirim- Sivan 
We got to know each other and got used to our daily 
routine. We had art, music and cooking class. 
 
Gan Bogrim- Suzan 
We welcome more new students and got used to our 
daily routine. We continue to learn the letter Alef and 
worked in the textbook. We had art, music and 
cooking class. 
Homework: write the letter Alef.  
 
Moreshet- Group Elan, Brosh & Gefen- Keren 
We learned about the Creation of the world and 
played a game for each day of creation. 
 
Moreshet- Group Dekel- Shaked 
We learned about the Creation of the world and  
outlined what God created every day. To summarize 
we played a game. 
 
Moreshet- Bogrim- Shaked 
We learned topics from Genesis - the creation of the 
world, the Tree of Knowledge and the sin of Adam 
and Eve and Cain and Abel. 
 
Bnot Mitzva- Shaked 
We learned the concept of "identity" and talked about 
how part of our identity can be changed by our 
choices part of it was given to us without choice.  
 
Hebrew- Beginners - Orli 
We reviewed the word “Shalom” and received our 
textbook “Ariot”. We learned the letter “Alef” and the 
vowel points- Kamatz, Patach and Chataf Patach. 
Homework: pages 15, 16. 
 
Hebrew- Group Elan- Sarit 
We  reviewed the word "Shalom", and received our 
first  “Ariot” Hebrew textbook. “Ariot” - the meaning of 
the name is a combination of lion and letters. Ariot is 
the lion that will accompany the children in reading 
and writing Hebrew. We learned the letter “Alef” and 
the vowel points- Kamatz, Patach and Chataf Patach. 
The kids were excited and worked very well! 
Homework: Page 7- write the letter Alef. 
Page 8 -find the letter Alef. 
 
Hebrew- Group Brosh- Sarit 
We reviewed the letters “Alef”-”Yud” and writing our 
names in Hebrew. We received our 3rd “Ariot” 
Hebrew textbook.and started to learn the letter “Kaf” 
and words starting with the letter Kaf. 
Homework: Practice reading pages 4 and 7. 

 גן צעירים- סיון
 ערכנו היכרות והתרגלנו לסדר היום שלנו. היו לנו חוג אומנות,

 חוג מוזיקה וחוג בישול.
 

 גן בוגרים- סוזן
 השבוע הכרנו עוד ילדים חדשים והתרגלנו לסדר היום שלנו.

 המשכנו ללמוד את האות א' ועבדנו בחוברת. היו לנו חוג
 אומנות, חוג מוזיקה וחוג בישול.

  שיעורי בית: לכתוב את האות א'.
 

 מורשת- קבוצת אילן, ברוש וגפן- קרן
 למדנו על בריאת העולם ושיחקנו משחק מתאים לכל יום

  בבריאה.
 

 מורשת- קבוצת דקל- שקד
 למדנו על בריאת העולם ופירטנו מה ה' ברא בכל יום. שיחקנו

 משחק חוויתי לסיכום.
 

 מורשת- בוגרים- שקד
 למדנו נושאים מפרשת בראשית- בריאת העולם, עץ הדעת

 וחטא אדם וחוה וקין והבל.
  

 בנות מצווה- שקד
 למדנו על המושג "זהות" ודיברנו על כך שחלק מהזהות שלנו

 ניתנה לנו ללא בחירה וחלק אנחנו יכולים לבחור.
 

 עברית- מתחילים- אורלי
 חזרנו על המילה "שלום" וקיבלנו חוברת "אריאות". למדנו את

 האות א' ואת התנועות קמץ, פתח וחטף פתח.
  שיעורי בית: עמודים 15, 16

 
 עברית- קבוצת אילן- שרית

 חזרנו על המילה "שלום" ובשעה טובה ומוצלחת קיבלנו את
 חוברת אריאות הראשונה של תל- עם ללימוד עברית בתפוצות.
 "אריאות"- צירוף מילים של אריה ואותיות. אריאות הוא האריה

 שילווה את הילדים בלימוד קריאת וכתיבת עברית. התחלנו
 ללמוד את האות א' ואת התנועות קמץ, פתח וחטף פתח.

 הילדים התרגשו ועבדו יפה מאוד!
 שיעורי בית: עמוד 7- לכתוב את האות א'.

  עמוד 8- למצוא את האות א'.
 

 עברית- קבוצת ברוש- שרית
 חזרנו על אותיות א'- י' ועל כתיבת השם בעברית. בשעה טובה
 קיבלנו את חוברת אריאות מס. 3 והתחלנו ללמוד את האות כ'

 ואת המילים: כד, כדים, כותב, כותבת, כואב, כחול וכיתה.
 שיעורי בית: לתרגל קריאה בעמודים 4 ו- 7.

 

 



 
 

Hebrew- Group Gefen- Sarit 
We continue to learn cursive, the letter “Alef” and 
words with the letter Alef. 
Homework: pages 11, 12 - complete and read. 
 
Hebrew- Group Dekel- Amia 
We learned how to make a phone call and practiced 
phone calls at home, at the mall, in a swimming pool 
and on vacation in Florida. 
Homework: page 13. 
 
Hebrew- Bogrim- Amia 
We started learning nouns a male and female and 
worked in the textbook. 
Homework: Finish pages 13 and 17 
draw comics for conversation - from page 17 
Challenge: change the words "notebook" and "house" 
with an object and elsewhere.  
 
Hebrew- Ulpan- Amia 
We the words that we had learned and built a 
conversation with them. We received a notebook to 
write the words we learned. Please bring the 
notebook to school every week. 
Homework: practice the words we learned in hebrew 
- I, teacher (male), teacher (female), student (male), 
student (female), students, yes, no, you (male), you 
(female). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 עברית- קבוצת גפן- שרית
 המשכנו בלימוד אותיות הכתב ולמדנו את האות א' ואת המילים:

 אריאות, אנחנו, רואים, קוראים, ארונות, כסאות ואחות.
 שיעורי בית: עמודים 11, 12- להשלים ולקרוא.

 
 עברית- קבוצת דקל- עמיה

 למדנו איך מנהלים שיחת טלפון ותרגלנו שיחות טלפון בבית,
 בקניון, באימון שחיה ובחופשה בפלורידה.

 שיעורי בית: עמוד 13
 

 עברית- בוגרים- עמיה
 התחלנו נושא של שמות עצם לזכר ולנקבה ועבדנו בחוברת.

 שיעורי בית: לסיים עמודים 13 ו- 17.
 לצייר קומיקס לשיחה מעמוד 17.

 אתגר: להחליף את המילים "מחברת" ו"בית" בחפץ ובמקום
 אחרים.

 
 עברית- אולפן- עמיה

 חזרנו על המילים שלמדנו ובנינו איתם שיחה. קיבלנו מחברת
 לכתיבת המילים שנלמדו. בבקשה להביא את המחברת כל

 שבוע.
 שיעורי בית: לתרגל את המילים: אני, מורה(זכר), מורה(נקבה),

 תלמיד, תלמידה, תלמידים, כן, לא, אתה, את.
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


