2/24/2019

בס"ד

This week continued learning "The History of
השבוע בריכוז הבוקר המשכנו בפרקי "תולדות הציונות" והפעם
Zionism" and this week we learned about the British
 בשנים,למדנו על שלטון המנדט הבריטי בארץ ישראל
Mandate rule over the land of Israel from 1917 until
 נכנסו, שכבשו את הארץ מידי התורכים, הבריטים.1917-1948
1948. The British, who had conquered the country
אליה עם הצהרת כוונות לטפח ולפתח את הארץ ולהכינה לקראת
from the Turks, entered the country with the intent to
 בעשרת השנים הראשונות.העברתה לשלטון החלוצים שחיו בה
help with the transition and prepare the country to be
הבריטים אכן הראו תמיכה במתיישבים היהודים ופתחו את
a “national home for the Jews”. During the first ten
 פתחו תשתיות, הניחו מסילות רכבת, הם סללו כבישים:הארץ
years, the British did show support for the Jewish
 הקימו מערכת בתי משפט ועוד… חיי החלוצים,טלפון ודואר
settlers, they built roads, airfields, railroad tracks,
השתפרו בזכות פיתוח התשתיות ובזכות הפרנסה שהם קיבלו
opened telephone and postal infrastructures, set up a
court system, and more...The development of
 הם חשבו שהבריטים. ערביי הארץ כעסו, אך.מעבודות בנייה אלו
infrastructure provided new jobs and income
מראים תמיכה גדולה מידי בחלוצים וחששו מהיום בו הארץ
opportunities that help to improved the life of the
 הם הביעו את כעסם בתקיפות חוזרות ונשנות.תעבור לידיהם
pioneers. The Arabs population was not happy with
 הבריטים היו צריכים להחליט.של הישובים והתושבים היהודיים
the support the British mandate gave the pioneers
 בתושבים הערביים או היהודיים? ומה:באיזה צד הם תומכים
and were afraid of the upcoming transfer of power.
!קרה? על כך נלמד בשבוע הבא
They expressed their anger at the repeated attacks of
the Jewish settlements and residents. Next week we
 התלמידים הכינו פורטרייט אישי תוך שימוש-בחוג אומנות
will learn about the British decision of who are they
.בפלסטלינה
going to support: the Arab or the Jewish population?
and what happened next?
. התלמידים הכינו כדורי שוקולד טעימים-בחוג בישול
In Art class- The kids made a self portrait from
modeling clay.
In cooking class- The kids made delicious chocolate
balls.

:תוכנית קופונים

Coupon Program:
As we do every year, we start the coupon program at
this part of the school year. The program is designed
to encourage students and reinforce positive
educational and behavioral habits, such as: arriving
on time, completing homework, bringing utensils,
helping a friend, participating in classes. At the end of
the year, students will be able to redeem their
coupons they earned in the Maccabim market.
Have a great week,
Lior Kakon

 אנו מתחילים בשלב הזה של שנת הלימודים את,כמידי שנה
 התוכנית נועדה לעודד את התלמידים ולחזק.תוכנית הקופונים
בהם הרגלים לימודיים והתנהגותיים
 הכנת, הגעה בזמן:חיוביים כגון
, עזרה לחבר, הבאת ציוד,שיעורים
 בסוף השנה.השתתפות בשעור
התלמידים יוכלו "לרכוש" מוצרים
בשוק מכבים עם הקופונים שהם
.אספו במהלך השליש
 ליאור קקון,שבוע נהדר
 סיון-גן אפרוחים

Gan Efrochim- Sivan
This week we started to learn about Purim and we
colored. We read a story and had cooking, art and
music class.
Gan Tzeirim- Shiri
We learned about good deeds and helping others we talked about ways we can help and give to others,
we read a story “Grandfather cooked soup” and we
saw that giving is heartwarming! We started to learn
about Purim and read a story. We had cooking, art
and music class.
Gan Bogrim- Suzan
We continued with the letter “Chet” and advanced in
the textbook.
We had cooking, art and music class.
Homework: Write the letter “Chet”
Moreshet- Groups Elan, Brosh& Gefen- Keren
We learned parashat Ki Tisa -the sin of the golden
calf and about Moses shattering the tablets.
Moreshet- Groups Dekel & Bogrim- Shaked
We learned about the joy in Judaism. The difference
between Joy and laughter we talked about Dasi
Rabinowitz Ob"m and the song she wrote.
Hebrew- Beginners- Orli
We reviewed the letters that we had learned and
advanced in the textbook.
Homework: pages 38, 39, 40
Hebrew- Group Elan- Sarit
We started with the second Ariot textbook and learned
the letter “Vav of connection”.
Homework: Pages 12,13.
Hebrew- Group Brosh- Sarit
We continue to learn the letters “Qof”, words using the
letter Qof. We learned animals names in hebrew and
the sound they make.
We started to learn the letter “Resh” and words using
the letter Resh.
Homework: page 54
Hebrew- Group Gefen- Sarit
We read the booklet “In David's house” and practiced
reading comprehension.
We learned the letters “Peh” and “Feh” incursive and
words using the letters Peh and Feh.. We read a story
“Good Games about Israel”.
Homework:  page 92.

 קראנו את.השבוע התחלנו ללמוד על חג פורים וצבענו ציורים
 חוג אומנות וחוג,הסיפור "לקוף יש בעיה" והיו לנו חוג בישול
.מוזיקה
 שירי-גן צעירים
 דיברנו איך אפשר לעזור-למדנו על מעשים טובים ועזרה לזולת
 קראנו את הסיפור "סבא בישל מרק" וראינו שנתינה,ולתת לאחר
מחממת את הלב! התחלנו ללמוד על חג פורים וקראנו את
 חוג אומנות וחוג, היו לנו חוג בישול."הסיפור "הביצה שהתחפשה
.מוזיקה
 סוזן-גן בוגרים
 היו לנו חוג.המשכנו ללמוד את האות ח' והתקדמנו בחוברת
. חוג אומנות וחוג מוזיקה,בישול
.' לכתוב את האות ח:שיעורי בית
 קרן- ברוש וגפן, קבוצות אילן-מורשת
. חטא העגל ושבירת הלוחות-למדנו פרשת כי תשא
 שקד- קבוצות דקל ובוגרים-מורשת
 הבדלנו בין צחוק לשמחה ודיברנו על.למדנו על השמחה ביהדות
.דסי רבינוביץ ז"ל ועל השיר שכתבה
 אורלי- מתחילים-עברית
.חזרנו על האותיות והתנועות שלמדנו והתקדמנו בחוברת
40 ,39 ,38  עמודים:שיעורי בית
 שרית- קבוצת אילן-עברית
התחלנו את חוברת אריאות השניה ולמדנו את האות ו' עם
." דיברנו על "ו' החיבור.התנועה חולם מלא
13 ,12  עמודים:שיעורי בית
 שרית- קבוצת ברוש-עברית
 למדנו שמות.'המשכנו ללמוד את האות ק' וכתבנו מילים באות ק
.של חיות בעברית והקולות שהם משמיעות
, רעש, גורילה, קר:התחלנו ללמוד את האות ר' ואת המילים
. גרים ורוקדים,רצים
54  עמוד:שיעורי בית
 שרית- קבוצת גפן-עברית
.קראנו את הסיפור "בבית של דוד" ותרגלנו הבנת הנקרא
, פיל, אף, פנים, פה:ף בכתב ואת המילים-למדנו אותיות פ ו
. ספרים ועפים, עפרון,פעמון
92  עמוד:שיעורי בית

 עמיה- קבוצת דקל-עברית

Hebrew- Group Dekel- Amia
We started learning verbs in present tense and in
male and female form.
Homework: the letter “Tzadi” in the textbook.
Page 21- read the words in red and practice them for
spelling test.
Hebrew- Bogrim- Amia
We read an article “School of Arts”.
Homework: page 59 and read the conversation page
60..
Hebrew- Ulpan- Amia
We learned the topic of “Birthday” and practiced
numbers in Hebrew.

.התחלנו את הנושא של פעלים בהווה בזכר ובנקבה
. אות ץ' בחוברת הכתב:שיעורי בית
. לקרוא את המילים באדום וללמוד אותן להכתבה21 עמוד
 עמיה- בוגרים-עברית
."קראנו את המאמר "בית ספר לאומנויות
.60  ולקרוא את השיחה בעמוד59  עמוד:שיעורי בית
 עמיה- אולפן-עברית
המשכנו ללמוד את נושא "יום הולדת" והתחלנו ללמוד מספרים
.בעברית

