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בס"ד

This week talked about the month of Adar which will
 שיחול בימים,השבוע בריכוז הבוקר דיברנו על ראש חודש אדר
begin on Thursday- Friday. "When Adar Enters, we
 "משנכנס אדר מרבין בשמחה" ולכן רקדנו.חמישי ושישי
increase in joy” So we sang and danced together,
. שרנו ושמחנו לקראת החודש החדש,במעגלים
we were happy for the new month.
 מתחת. במכון איילון,בהמשך דיברנו על מפעל הכדורים
Later we talked about Ayalon Institute - Bullet
למכבסה הקיבוצית ומתחת לפני האדמה הקימו לוחמי המחתרות
Factory. Ayalon Institute was an underground bullet
 יותר משני מילון, מבלי שהבריטים ידעו,מפעל והפיקו בסוד
factory, built by the pioneers, located on Kibbutz Hill in
 מפעל. שישמשו אותם במלחמת ההגנה על הארץ,כדורים
Rehovot, disguised as a kibbutz that ran a laundry
. שנמצא ליד רחובות,הכדורים הוא אתר תיירותי
service, without the British knowing, the factory
secretly manufactured more than 2 million bullets
providing the munition for the underground fighters to
 הביאו לידי מעשה את לימודיהם בשני,קבוצת בנות המצווה
be used in the defense. Today Ayalon Institute
ביקורים מעניינים שנערכו
Museum is open to the public.
, הראשון.בשבועיים האחרונים
Group Bnot Mitzvah, as a part of their learning they
had two interesting visits in the last two weeks. The
first, as part of the study on the value of human life in
Judaism, the Benot Mitzvah visited the "Hatzalah"
organisation and learned
about how the Jewish
community in Chicago
created a professional
and voluntary system to
save lives. This week the
girls and their parents
visited the charity
organization- "The Ark"
and learned how this
organisation helps needy populations and provides
them with solutions in all areas of life. Afterwards, the
girls and their parents volunteered to help and
organize the Arks grocery store.
In Art class- The kids welcome spring with rainbows
and flowers artwork using colorful foam paint.
In cooking class- The kids made sandwiches in a
shape of clown.
Sunday, 3/10/2019, 9:15am - 10:45am: Parents
workshop- join us for a parents education workshop
on education and raising children with Rabbi Naor
Tehomi - Parenting Educator, treating and diagnosing
with N.L.P technique.

במסגרת הלימוד על ערך חיי
 בנות המצווה,האדם ביהדות
ביקרו בשבוע שעבר בארגון
"הצלה" ולמדו על האופן בו
הקהילה היהודית בשיקגו
יצרה מערך מקצועי
.והתנדבותי להצלת חיי אדם
את הביקור השני בארגון החסד "התיבה" ערכו הבנות והוריהם
 בכתה הבנות למדו על צדקה וחסד ביהדות ובסיור הם.השבוע
למדו על האופן בו "התיבה" מטפל באוכלוסיות נזקקות ונותן להם
 לאחר מכן הבנות והוריהם התנדבו.מענה בכל תחומי החיים
 לטובת המשתמשים,לסייע ולארגן את חנות המכולת של הארגון
.בה
 התלמידים קידמו את האביב והכינו עבודות-בחוג אומנות
.אומנות של קשת ופרחים תוך שימוש בקצף צבעוני ומתנפח
. התלמידים הכינו סנדויצ'ים בצורת ליצן-בחוג בישול
 בשעה,3.10 ,יום ראשון
: סדנא להורים: 9:15-10:45
בוא ולהשתתף בסדנא בנושא
חינוך וגידול ילדים ע"י הרב
 מומחה בהדרכת,נאור תהומי
 מטפל,הורים לחינוך ילדים
.N.L.P ומאבחן בשיטת

חג פורים במכבים -
אנו נחגוג את חג פורים ביום ראשון3.17 ,
התלמידים צריכים להגיע מחופשים .בבקשה
להימנע ממסכות )שמפחידות את הילדים
הצעירים בבית הספר( וצעצועים שהם כלי נשק.
רפואה שלמה -השבוע הודיעו לי כי תלמיד מכבים לשעבר ,איתן
כריסטיאן -בורסטיין ,בן  ,15אובחן במחלת הסרטן ומתחיל סדרת
טיפולים כימותרפיים .ההורים ביקשו מכולם להוסיף את איתן
לתפילת רפואה שלמה ולברך בשם  -איתן בן פזית .כמו כן מי
שרוצה לסייע כלכלית למשפחה יכול לתרום בקישור הזה .אני
מאחלת לאיתן רפואה ומחזקת את המשפחה בשם כל בית הספר
מכבים.
יהי רצון שנתבשר בשורות טובות בחודש אדר הבא עלינו לטובה!
בברכה,
ליאור קקון

גן אפרוחים -סיון
המשכנו ללמוד על חג פורים והיו לנו חוג בישול ,חוג אומנות וחוג
מוזיקה.
גן צעירים -שירי
המשכנו ללמוד על חג פורים ולמדנו את סיפור המגילה .הכנו
מסכות ורקדנו לצלילי שירי החג .למדנו את האות פ' ושחקנו
משחק .היו לנו חוג בישול ,חוג אומנות וחוג מוזיקה.
גן בוגרים -סוזן
למדנו את סיפור מגילת אסתר והכנו רעשנים .למדנו את האות ט'
ומילים שמתחילות ב-ט' והתקדמנו בחוברת .היו לנו חוג בישול,
חוג אומנות וחוג מוזיקה.
שיעורי בית :לכתוב את האות ט'.
מורשת -קבוצות אילן ,ברוש וגפן -גילה
למדנו מה עושים בחג פורים והתחלנו את סיפור מגילת אסתר.

 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.
Complete Recovery wishes- This week I was
informed that a former Maccabim student, Eitan
Christian-Burstein, 15, was diagnosed with cancer
and started a series of chemotherapy treatments. The
parents asked everyone to pray for Eitan’s complete
recovery - and bless the name Eitan Ben Pazit. If you
like to support the family you can do so through this
GoFundMe page. I wish Eitan a full recovery and
sending our support the family from all Maccabim
families.
May we be blessed with good news in the coming
!month of Adar
Best Regards,
Lior Kakon

Gan Efrochim- Sivan
This week continued to learn about Purim. We had
cooking, art and music class.
Gan Tzeirim- Shiri
We continued to learn about Purim and we learned
the story of the Megila. We made nasks and danced.
We had cooking, art and music class.
 an Bogrim- Suzan
G
We learned the story of Megilat Esther and made
graggers. We learned the letter “Tet” and words that
start with Tet. We advanced in the textbook and had
cooking, art and music class.
Homework: Write the letter “Tet”.
Moreshet- Groups Elan, Brosh& Gefen- Gila
We learned what we do on Purim and started the
story of Megilat Esther.
Moreshet- Groups Dekel & Bogrim- Shaked
We learned the story of Megilat Esther and played a
game .
Hebrew- Beginners- Dafna(sub to Orli)
We reviewed the letters that we had learned and
advanced in the textbook.
Hebrew- Group Elan- Sarit
We continue to learn the letter “Vav” and the vowel
point “Cholam”. We read the story about the Pink
balloon and Mr. Balloon. The kids did a great job
reading and received blue and white balloons.
Homework: Pages 23, 24.
Hebrew- Group Brosh- Sarit
We continue with the letter “Resh” and read a story.
We answered the questions and practiced verbs in
Male and Female form.
Homework: page 61.
Hebrew- Group Gefen- Sarit
We learned the last letter in cursive, the letter “Tav”.
Congratulation Gefen group for completing all the
Alphabet in cursive! We read a story and completed
worksheet to practice our writing in cursive and
reading comprehension.
Homework: complete the worksheet.
Hebrew- Group Dekel- Amia
We practiced the words that we have learned by
playing games and had a spelling test. We learned
the letter “Final Tzadi”.

 שקד- קבוצות דקל ובוגרים-מורשת
.למדנו את סיפור מגילת אסתר ושיחקנו משחק לסיכום
( דפנה )מ"מ לאורלי- מתחילים-עברית
.חזרנו על האותיות והתנועות שלמדנו והתקדמנו בחוברת
 שרית- קבוצת אילן-עברית
.המשכנו ללמוד את האות ו' ואת התנועות חולם מלא וחסר
 הילדים קראו יפה.קראנו את הסיפור על הבלון הורוד ואדון בלון
.מאוד וקיבלו בלונים בצבעי כחול ולבן
23 -24  עמודים:שיעורי בית
 שרית- קבוצת ברוש-עברית
המשכנו ללמוד את האות ר' וקראנו את הסיפור "בר… קר
. ענינו על שאלות ותרגלנו פעלים בזכר ובנקבה."במערה
61  עמוד:שיעורי בית
 שרית- קבוצת גפן-עברית
למדנו את האות ת' בכתב ובשעה טובה סיימנו את אותיות
הכתב! קראנו את הסיפור "תעודה" ועשינו דפי עבודה לתרגול
.אותיות הכתב ולהבנת הנקרא
. לסיים דפי עבודה:שיעורי בית
 עמיה- קבוצת דקל-עברית
 למדנו את.תרגלנו מילים שלמדנו ע"י משחק ועשינו הכתבה
.האות ץ' בכתב
 מתפללת( ולכתוב, מתפלל, הולכת, )הולך22  עמוד:שיעורי בית
.את האות ע' בחוברת הכתב
 עמיה- בוגרים-עברית
 למדנו על שורש של פעלים.התחלנו את הנושא של פעלים בהווה
.ועל משפחות מילים
. וספרון63  לקרוא עמוד:שיעורי בית
 עמיה- אולפן-עברית
 דיברנו על החודשים."חזרנו על המושגים "יש לי" ו"אין לי
.בעברית במעגל השנה ומה החודש העברי של יום ההולדת שלנו

Homework: page 22 (he is going, she is going, he is
praying, she is praying) and write the letter “Ayin” in
the textbook.
Hebrew- Bogrim- Amia
We started with present tense, we learned about the
root of words and word families.
Homework: page 63.
Hebrew- Ulpan- Amia
We reviewed the concepts “I have" and "I don’t have".
We talked about the Jewish months in the cycle of the
Jewish year and what is our Jewish Birthday.

