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This week talked about Ha'apalah- a clandestine
organized Aliya of Jews to the Land of Israel during
the British Mandate. Ha'apalah was the result of
severe restrictions that Britain imposed on
immigration of Jews to Palestine.
We learned that Ha'apalah helped to save the lives of
many Jews who tried to find refuge during the Second
World War, as well as increasing and strengthening
the Jewish community in the country.
Preparations for Purim are in full swing!
In Moreshet - the kids learned about the holiday
mitzvah and the story of the megillah.
In Art class- in the holiday spirit, the kids made an
original colorful clown hats.

Purim at MaccabimSunday march 17, we will celebrate
Purim in school.
Students need to come dressed in their
costumes. P
 lease avoid masks (which
frighten young children in school) and all toy
weapons.
Parents are welcome to join us according to the
following schedule:
11:00 - Preschool parents: Join us for magician show,
songs and dancing for Purim and hamantaschens.
11:30 - all the classes(alon, brosh, gefen, dekel,
bogrim, B-Mitzvah): Join us for magician show, Purim
songs and hamantaschens.
More power to parents who participated in the
educational workshop with Rabbi Tehomi,
Parenting Educator, treating and diagnosing with
N.L.P technique. We learned together the do’s and
don't in the process of raising our children. Rabbi
Tehomi left the school his cd’s- 40 parenting tips
about raising children. Recommended!

בס"ד

 זוהי התארגנות.השבוע בריכוז הבוקר דיברנו על ההעפלה
 למרות, לסייע ליהודים לעלות לארץ,חשאית של המחתרות
.ההגבלות ששמו הבריטים על מספר העולים היהודיים בשנה
למדנו כי ההעפלה סייעה בהצלת חייהם של יהודים רבים שניסו
 וכן בחיזוק,למצוא מפלט בתקופת מלחמת העולם השנייה
.והגדלת היישוב היהודי בארץ
!ההכנות לפורים בעיצומן
בשיעורי מורשת התלמידים למדו על מצוות החג ואת סיפור
.המגילה
, התלמידים הכינו כובעי ליצנים צבעוניים ומקוריים-בחוג אומנות
.באוירת החג

-חג פורים במכבים
,אנו נחגוג את חג פורים ביום ראשון הקרוב
. התלמידים צריכים להגיע מחופשים- 3.17
בבקשה להימנע ממסכות )שמפחידות את
.הילדים הצעירים בבית הספר( וצעצועים שהם כלי נשק
:ההורים מוזמנים להצטרף לחגיגה לפי מערכת השעות הזו
 שירים, הורי הגנים מוזמנים להצטרף למופע קוסם- 11:00
.וריקודים לחג ואוזני המן
 שירי חג, הורי הקבוצות מוזמנים להצטרף למופע קוסם- 11:30
.ואוזני המן
 בהנחיית הרב,יישר כוח להורים שהגיעו לסדנא החינוכית
 מטפל, מומחה בהדרכת הורים לחינוך ילדים,נאור תהומי
 למדנו יחד מה צריך לעשות וממה.N.L.P ומאבחן בשיטת
 הרב תהומי השאיר-  למעוניינים.להימנע בתהליך חינוך ילדינו
 עצות בנושא של40 לבית הספר דיסקים בהם הוא מדבר על
! מומלץ.חינוך הילדים

Complete Recovery wishes- Last Week I was
 איתן, השבוע הודיעו לי כי תלמיד מכבים לשעבר-רפואה שלמה
informed that a former Maccabim student, Eitan
 אובחן במחלת הסרטן ומתחיל סדרת,15  בן, בורסטיין-כריסטיאן
Christian-Burstein, 15, was diagnosed with cancer
 ההורים ביקשו מכולם להוסיף את איתן.טיפולים כימותרפיים
and started a series of chemotherapy treatments. The
 כמו כן מי. איתן בן פזית- לתפילת רפואה שלמה ולברך בשם
parents asked everyone to pray for Eitan’s complete
 אני.שרוצה לסייע כלכלית למשפחה יכול לתרום בקישור הזה
recovery - and bless the name Eitan Ben Pazit. If you
מאחלת לאיתן רפואה ומחזקת את המשפחה בשם כל בית הספר
like to support the family you can do so through this
.מכבים
GoFundMe page. I wish Eitan a full recovery and
sending our support the family from all Maccabim
,יהי רצון שנתבשר בשורות טובות בחודש אדר
families.
,בברכה
May we be blessed with good news in the coming
ליאור קקון
month of Adar!
Best Regards,
Lior Kakon

Gan Efrochim- Sivan
We learned the story of Megillat Esther, we colored
characters from the megillah and sang Purim songs.
We learned a morning prayer and sang Bialik's song.
We had cooking, art and music class.
Gan Tzeirim- Shiri
We continued to learn about the story of the Megillat
Esther, we colored characters from the megillah and
we talked about the 4 holiday mitzvah. We danced to
holiday music and we had cooking, art and music
class.
Gan Bogrim- Suzan
We continued to learn about Purim and created
hamantaschen art. We continued to learned the letter
“Tet” and advanced in the textbook. We had cooking,
art and music class.
Homework: Write the letter “Tet”.
Moreshet- Groups Elan, Brosh& Gefen- Gila
We continued to learn the story of the Megillah and
played Bingo.

 סיון-גן אפרוחים
 צבענו דמויות מהמגילה ושרנו,למדנו את סיפור מגילת אסתר
 למדנו תפילה לבוקר ושרנו משירי ביאליק את השיר.שירי פורים
. חוג אומנות וחוג מוזיקה, היו לנו חוג בישול.""הפרח לפרפר
 שירי-גן צעירים
 דיברנו.המשכנו את סיפור מגילת אסתר וצבענו דמויות מהמגילה
 היו לנו חוג." מצוות החג ורקדנו לשיר "ליצן קטן נחמד4 על
. חוג אומנות וחוג מוזיקה,בישול
 סוזן-גן בוגרים
 המשכנו.המשכנו ללמוד על פורים והכנו יצירה של אוזן המן
 חוג, היו לנו חוג בישול.ללמוד את האות ט' והתקדמנו בחוברת
.אומנות וחוג מוזיקה
.' לכתוב את האות ט:שיעורי בית
 גילה- ברוש וגפן, קבוצות אילן-מורשת
.המשכנו את סיפור מגילת אסתר ושיחקנו בינגו
 שקד- קבוצות דקל ובוגרים-מורשת
 המצוות של חג4 המשכנו את סיפור מגילת אסתר ולמדנו על
.פורים

 שקד-בנות מצווה

Moreshet- Groups Dekel & Bogrim- Shaked
We continued to learned the story of Megillat Esther
and we talked about the 4 holiday mitzvah.
Bnot Mitzva- Shaked
We learned about the mitzvah of charity as part of the
"My Community" circle.
Hebrew- Beginners- Orli
We reviewed the letters that we had learned and
advanced in the textbook.
Hebrew- Group Elan- Sarit
We learned the letter “Zayin” and words using the
letter Zayin. We read the story for Purim.
Homework: Pages 30-31.

."למדנו על מצוות צדקה כחלק ממעגל "הקהילה שלי
 אורלי- מתחילים-עברית
.חזרנו על האותיות והתנועות שלמדנו והתקדמנו בחוברת
 שרית- קבוצת אילן-עברית
. זזה וזהב, אווזון, אווזה, אווז:למדנו את האות ז' ואת המילים
"?קראנו את הספרון "לכבוד פורים מי בכיתה
30 -31  עמודים:שיעורי בית
 שרית- קבוצת ברוש-עברית
, משחקים:למדנו את האות ש' )דגש בצד שמאל( ואת המילים
 קראנו את. שמלות ושמאל, מעשים טובים, ישראל,שמחים
הסיפור "מעשים טובים" ודיברנו על מעשים טובים שאנחנו
.עושים
72 -73  עמודים:שיעורי בית

Hebrew- Group Brosh- Sarit
We learned the letter “Shin” and words using the
 שרית- קבוצת גפן-עברית
letter Shin. We read a story about good deeds and we
talked about good deeds that we do.
 קראנו את הספרון.תרגלנו את אותיות הכתב ועבדנו בדפי עבודה
Homework: page 72-73.
."?"לכבוד פורים מי בכיתה
Hebrew- Group Gefen- Sarit
We practiced the letters in cursive and completed
worksheet. We read a booklet for Purim.
Homework: complete the worksheet and read the
booklet.
Hebrew- Group Dekel- Amia
We had a spelling test on the words from page 21.
We learned 2 verbs.
Homework: page 22
Hebrew- Bogrim- Amia
We continued with present tense, we read page 64.
Homework: worksheet and read the booklet. please
return the booklet to the next class.
Hebrew- Ulpan- Amia
We continued to talk about Birthday and practiced
new words.

. לסיים דפי עבודה ולקרוא את הספרון:שיעורי בית
 עמיה- קבוצת דקל-עברית
כ,ל, ולמדנו את הפעלים ה21 עשינו הכתבה על המילים בעמוד
.ל בהווה,ל,ופ
22  עמוד:שיעורי בית
 עמיה- בוגרים-עברית
 ודיברנו על64  קראנו עמוד.המשכנו את הנושא של פעלים בהווה
...משפטפטים
 נא לזכור להחזיר. דפי עבודה ולקרוא את הספרון:שיעורי בית
.את הספרון לשיעור הבא
 עמיה- אולפן-עברית
. המשכנו בנושא "יום הולדת" ותרגלנו מילים חדשות

