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This week, in our morning gathering, we talked about the 
month of Cheshvan (Rosh Chodesh this week on Tuesday 
and Wednesday). We learned that Cheshvan month is 
different from the rest of the month, because it has no 
holidays or festivals, so it was decided to make up for it and 
call him "Marcheshvan". 
In Israel, the month of Cheshvan marks the beginning of 
autumn and the "Harbingers of autumn" can be found 
outside - the Wagtails and the Drimia. We also learned that 
on this month we are adding the prayer of the "“He causes 
the wind to blow and the rain to fall" (mashiv ha-ruach 
u-morid ha-geshem).  We pray for beneficial rain in the land of 
Israel. In this context, we have studied and presented the 
story of the “Choni HaMa'agel” (Choni the Circle-Maker) and 
understood the difference between pouring rain, light drizzle 
and rain of blessing. We learned the song "Bless us". 
 
  
In art class -The students made the world map in 
celebration of “parashat Bereshit” (Genesis) that opens with 
the creation of the world. 
In cooking class -The students prepared coconut covered 
balls to symbolize the first day, the creation of the heavens 
and the earth.  
 
SCHOOL ANNOUNCEMENTS: 
Please make sure that the children come to school with 
books and notebooks, so that they can continue to make 
progress in Hebrew. 
I also recommend sending the students with a personal 
bottle of water, as they are often thirsty during the day. 
 
Welcome Adult Ulpan Students! 
This week we opened two Hebrew ulpan class, beginner and 
advanced class. There are still a few spots left available for 
those interested, please contact me. 
 
School facebook page -  
Help us promote the school through social media. Find us on 
facebook and join the homepage: 
Maccabim Hebrew School 
Share with friends and family our posts, like us, and keep 
following our weekly announcements. Enjoy beautiful photos 
of our students during a school activity. 
 
Community Events:  
NEW!!! Hebrew Sing-along - once every two weeks, hosted 
by Tamar Berman and Shmulik Basin. Poetry, discussion and 
in-depth study of a few songs in each meeting. 
November 4th, 7:00pm-8:30pm 
Location: Kol Emet, 
                 5130 Touhy Ave. 
                 Skokie, IL 60077 

 השבוע בריכוז הבוקר למדנו על חודש חשון (ר"ח חשוון יחול השבוע
 בימים שלישי ורביעי). גילינו כי חודש חשוון שונה משאר חודשי השנה, כי

 אין בו חגים או מועדים ולכן החליטו לפצות אותו ולקרוא לו "מרחשון".
 בישראל חודש חשוון מסמן את תחילת הסתיו

 וניתן למצוא בחוץ את "מבשרי הסתיו" -
 הנחליאלי והחצב. כמו כן למדנו שבחודש זה
 אנו מוסיפים את תפילת "מוריד הרוח ומשיב

 הגשם". אנו מתפללים לגשמי ברכה בארץ
 ישראל. בהקשר לכך למדנו והצגנו את סיפורו
 של חוני המעגל והבנו את ההבדל בין גשמי

 זעף, טפטוף קל וגשם של ברכה. למדנו את השיר "תן טל ומטר על פני
  האדמה".

 
 בחוג אומנות - התלמידים הכינו את מפת העולם לכבוד פרשת

 "בראשית" הפותחת בבריאת העולם.
 בחוג בישול - התלמידים הכינו כדורי שוקולד מצופים קוקוס לבן, לכבוד

  היום הראשון של הבריאה, בו נוצרו האור והחושך.
 

 הודעות בית ספריות:
 מאוד חשוב לוודא שהילדים מגיעים לבית הספר עם הספרים והמחברות,

 על מנת שיוכלו להתקדם באופן רציף בלימודי העברית.
 כמו כן, אני ממליצה לשלוח עם התלמידים בקבוק מים אישי שיהיה בתיק,

 נראה כי הם צמאים לעיתים תכופות במהלך היום.
 

  ברוכים הבאים לתלמידי אולפן המבוגרים!
 השבוע פתחנו שני קורסים להוראת אולפן עברית,

 כתת מתחילים וכתת מתקדמים. עדיין נותרו מספר
  מקומות למעוניינים, אנא צרו עימי קשר.

 
  דף ה facebook של בית הספר -

 עזרו לנו לקדם את בית הספר באמצעות המדיה החברתית. חפשו אותנו
 ב   facebook והצטרפו לדף הבית:

Maccabim Hebrew School 
 שתפו חברים ומשפחה בהודעות שמתפרסמות, עשו לנו like והמשיכו

 לעקוב אחר הפרסומים השבועיים. מובטחות לכם תמונות מקסימות עם
  חוויות מבית הספר.

 
 

 הודעות קהילתיות:
 חדש!!! שירה בציבור לקהל הישראלי - אחת לשבועיים, בהנחיית תמר

 ברמן ושמוליק בסין. שירה, דיון ולימוד מעמיק של מספר שירים בכל
 מפגש.

 נובמבר 4, 7:00-8:30
 במיקום:

Kol Emeth, 5130 Touhy Ave. Skokie, IL 60077 
 

 בהמשך המכתב תוכלו להתעדכן בנושאים שנלמדו בכתות השונות
 ובשיעורי הבית.

 
  שבוע נהדר,

 ליאור קקון
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bJWQFzGLYy0
https://www.youtube.com/watch?v=bJWQFzGLYy0
https://www.youtube.com/watch?v=bJWQFzGLYy0


 
 

 
See below class descriptions and homework assignments. 
 
Have a great week, 
Lior Kakon 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gan Tzeirim- Sivan 
We learned about Autumn, we colored and had art and 
cooking class. 
 
Gan Efrochim- Shiri 
We learned about the creation of the world - What God 
created every day. We had art and cooking class. 
  
Gan Bogrim- Suzan 
We learned about the creation of the world - What God 
created every day. We continue to learn the letter “Bet”, 
worked in the Hebrew textbook and enjoyed cooking and art 
class. 
Homework: write the letter Bet. 
 
Moreshet- Group Elan and Brosh and Dekel- Geela 
We learned the story of Noah and played a game. 
 
Moreshet- Group Gefen- Keren 
We learned about the creation of the world and played a 
game. 
 
Bogrim- Lior & Rabbi Sherman 
We learned about ancient city of Hebron - and the Cave of the 
Patriarchs. We saw pictures from a tour of the city and talked 
about the historical connection we have with the city from the 
time of Abraham our father to the present day. "Shabbat 
Hebron" will take place in two weeks, and thousands of 
people will gather at the tomb of Machpelah with a desire to 
continue this historic connection. 
We studied, with Rabbi Sherman, Parashat Bereshit - the 
creation of the world and the commandment to keep the world 
and not spoil it. 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 גן צעירים- סיון
 למדנו על הסתיו, צבענו ציורים והשתתפנו בחוג אומנות ובחוג בישול.

 
 גן אפרוחים- שירי

 למדנו על בריאת העולם- מה ה' ברא בכל יום ועל יום המנוחה- יום שבת,
 והשתתפנו בחוג אומנות ובחוג בישול.

 
 גן בוגרים- סוזן

 למדנו על בריאת העולם- מה ה' ברא בכל יום, והמשכנו ללמוד את האות
 ב', עבדנו בחוברת והשתתפנו בחוג אומנות ובחוג בישול.

 שיעורי בית: לכתוב את האות ב'.
  

 מורשת- קבוצת אילן, ברוש ודקל- גילה
 למדנו פרשת נח ושחקנו משחק לסיכום.

 
 מורשת- קבוצת דקל- קרן

 למדנו פרשת בראשית- בריאת העולם וחטא אדם וחוה, ושיחקנו משחק
  לסיכום.

 
  בוגרים- ליאור והרב שרמן

 למדנו על חברון- עיר האבות ובה מערת המכפלה. ראינו תמונות מסיור
 בעיר ודיברנו על הקשר ההיסטורי שיש לנו עם העיר מימי אברהם אבינו
 ועד ימינו. בעוד שבועיים תתקיים "שבת חברון" ויבואו אלפי אנשים לעיר

 ולמערה מתוך רצון להמשיך ולקיים קשר היסטורי זה..
 למדנו עם הרב שרמן את פרשת בראשית- בריאת העולם והציווי לאדם

  לשמור על העולם ולא לקלקל.
 

 עברית- קבוצת אילן- שרית
 המשכנו ללמוד את האות ש' והתנועות שווא, קמץ ופתח. קראנו מילים
  ואת הסיפור "שבת שלום" ושיחקנו משחק זיכרון עם המילים שלמדנו.

 שיעורי בית: להשלים עמ' 25
  ולתרגל קריאה מתחילת החוברת עד עמ' 25.

 
 עברית- קבוצת ברוש- שרית

 המשכנו ללמוד אותיות כ' דגושה, כ' לא דגושה ו-ך' ותרגלנו קריאה
 וכתיבה.

 שיעורי בית: להשלים עמד 24
 ולקרוא עמ' 19- 20

 עברית- קבוצת גפן 1- שרית

 



 
 

 
Hebrew- Group Elan- Sarit 
We continue to learn the letter “Shin”,and the vowel point 
“Shva”, “Kamatz” and “Patach”. We read words and a story 
and played a game. 
Homework: complete pages 25.   
 
Hebrew- Group Brosh- Sarit 
We continued to learn the letter “Kaf” with and without 
“Dagesh” and final “Kaf” . We practice reading and writing. 
Homework: in the textbook -complete page 24  
and read pages 19-20. 
 
Hebrew- Group Dekel- Amia 
We continued to learn the subject of “male & female” and 
advenced in the textbook. 
Homework: page 26. 
 
Hebrew- Bogrim- Amia 
We read a story and answered questions. 
Homework: page 89.  
  

 תרגלנו קריאה וכתיבה באותיות כתב.
 שיעורי בית: עמוד 22- לסיים לכתוב ולקרוא את הסיפור.

 
 עברית- קבוצת גפן 2- שרית

 למדנו פעלים בזכר ובנקבה וכתיבת שאלה למשפט.
 שיעורי בית: עמ' 27- 29 בחוברת "המורה מאירה".

 
 עברית- קבוצת דקל - מירב (מ"מ לעמיה)

  המשכנו ללמוד את הנושא של "זכר ונקבה" והתקדמנו בחוברת.
 שיעורי בית: עמוד 26

 
 עברית- בוגרים- מירב (מ"מ לעמיה)
  קראנו סיפור ושיחה וענינו על שאלות.

 שיעורי בית: עמוד 89 שאלה 2.
 

 

 


