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This week, in our morning gathering, we learned about the 
Sea of Galilee. We learned that the Sea of Galilee is not only 
a tourist site, but of its great importance is as Israel's largest 
freshwater reservoir. 
We learned that the Sea of Galilee had a low water levels and 
the need for rainwater in order to raise the level. We linked 
this to the prayer for rain that we learned last week. 
 
In art class -The students made Noah's Ark using shaving 
cream or by using stickers.  
In cooking class -The students used pita bread filled with 
animal crackers as Noah's Ark. 
All projects were done in the context of this week torah 
portion Noah's Ark (the story of the flood and the animals that 
Noah gathers together on the ark). 
 
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. 
 
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:  
Sunday, November 10th, at 4:00pm  
Israeli musical for children “Chanan the Gardner”, based 
on the famous book by Rinat Hopper in Hebrew and English. 
At :Bernard Weinger JCC 
      Northbrook , IL 60062 
For tickets click here  
 
See below class descriptions and homework assignments. 
Have a great week, 
Lior Kakon 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 השבוע בריכוז הבוקר למדנו על הכינרת. למדנו שהכינרת היא אתר
 תיירותי אך חשיבותה הגדולה היא כמאגר המים המתוקים הגדול ביותר

 של ישראל. ראינו כי הכינרת מתייבשת והבנו את הצורך בגשמים על מנת
 שהיא תתמלא. קישרנו את הדברים לתפילת הגשם אותה למדנו בשבוע

  שעבר.
  בחוג אומנות - התלמידים הכינו את תיבת נוח מקצף או בהדבקה.

 בחוג בישול - התלמידים הכינו חצאי פיתות(בתור תיבת נוח), ממולאים
 בעוגיות של חיות.

 כל היצירות נעשו בהקשר של פרשת נוח(סיפור המבול והתיבה אליה
  הכניס נוח את החיות) אותה קראנו בשבת אחרונה.

 
 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.

 
 

  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:
 11/10, בשעה 4:00 אחר הצהריים - הצגת ילדים, 'חנן הגנן', על בסיס

Bernard Weinger JCC Northbrook הספר מאת רינת הופר תתקיים ב 
  לכרטיסים לחצו כאן.

 
 

 בהמשך המכתב תוכלו להתעדכן בנושאים שנלמדו בכתות השונות
 ובשיעורי הבית.

 
  שבוע נהדר,

 ליאור קקון
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

  ברוך הבא אילן, המורה החדש למוסיקה.
 
 
 
 

 

https://www.israeliamerican.org/chicago/chanan-haganan-northbrook
https://www.israeliamerican.org/chicago/chanan-haganan-northbrook


 
 

 
 

 
 
Gan Tzeirim- Sivan 
We learned about rain and snow, and participated in art class, 
cooking class and music class. 
 
Gan Efrochim- Shiri 
We learned about the winter and sang songs.We participated 
in art class, cooking class and music class. 
  
Gan Bogrim- Suzan 
We learned about Noah's Ark and started to learn the letter 
“Gimel”. We worked in the textbook and participated in art 
class, cooking class and music class. 
Homework: write the letter Gimel. 
 
Moreshet- Group Elan, Brosh and Dekel- Geela 
We learned the story of Noah's Ark and played a game. 
 
Bogrim- Lior & Rabbi Sherman 
We learned about life in “the Gaza envelope” (“Gaza border 
zone”) - The challenges and the spirit of the residents who do 
not give in to the security situation. 
We studied, with Rabbi Sherman, Parashat Noah and God’s 
Promise to Noah not to send another flood.  
 
Hebrew- Group Elan- Sarit 
We learned the letter “Bet” with without Dagesh, words using 
the letter “Bet” and read a story. 
Homework: read the story - pages 33-35 
complete pages 36-38.   
 
Hebrew- Group Brosh- Sarit 
We learned the letter “Lamed”, words using the letter Kamed 
and read a story. 
Homework: in the textbook -complete pages 32-35 
and read pages 36-39. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 גן צעירים- סיון
 למדנו על גשם ושלג, והשתתפנו בחוג אומנות, חוג בישול וחוג מוסיקה.

 
 גן אפרוחים- שירי

 למדנו על החורף ושרנו "גשם, גשם משמיים".
 השתתפנו בחוג אומנות, חוג בישול וחוג מוסיקה.

 
 גן בוגרים- סוזן

 למדנו על נח והתיבה והתחלנו ללמוד את האות ג'. עבדנו בחוברת
 והשתתפנו בחוג אומנות, חוג בישול וחוג מוסיקה.

 שיעורי בית: לכתוב את האות ג'.
  

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

 
  בוגרים- ליאור והרב שרמן

 למדנו על החיים בעוטף עזה- על האתגרים ועל הרוח החזקה של
 התושבים שלא נכנעים למצב הבטחוני.

  עם הרב שרמן למדנו את פרשת נח והבטחת ה' שלא יביא שוב מבול.
 

 עברית- קבוצת אילן- שרית
 למדנו את האות ב' דגושה ולא דגושה ואת המילים: ברק, בית, בלון, אבא,

  סבא, שבת, צבע, צבעים, צהוב ולבן. קראנו את הסיפור "אבא בבית".
 שיעורי בית: לקרוא את הסיפור- עמ' 33- 35

   להשלים עמ' 36- 38
 

 עברית- קבוצת ברוש- שרית
 למדנו את האות ל' ואת המילים: ילד, ילדה, חולה, אוכל, אוכלת, חלה

 וגלידה. קראנו את הסיפור "גלידה של דודה לאה".
 שיעורי בית: לקרוא עמ' 32- 35

 להשלים עמ' 36- 39
 

 עברית- קבוצת גפן 1- שרית
 למדנו את האותיות: ר', ה', ב' ו-ס' באותיות כתב וקראנו את הסיפורים

 "אריה או יונה בבית".
 שיעורי בית: לקרוא עמ' 25-26, 29-30.

 להשלים עמ' 34- 36.
 

 עברית- קבוצת גפן 2- שרית
 למדנו על כתיבת שאלה למשפט ומציאת השאלה המתאימה.

 שיעורי בית: עמ' 31 בחוברת "המורה מאירה".

 



 
 

Hebrew- Group Gefen 1- Sarit 
We learned the letters “Resh”, “Hey”, “Bet” and “Semech” in 
cursive. We read a story. 
Homework: read pages 25-26, 29-30. 
Complet pages 34-36.  
 
Hebrew- Group Gefen 2- Sarit 
We learned about writing the right question to an answer.  
Homework: Page 31 in the textbook 
 
Hebrew- Group Dekel- Merav (sub for Amia) 
We continued to learn the “male & female” forms in hebrew 
and advanced in the textbook. 
 
Hebrew- Bogrim- Merav (sub for Amia) 
We read a story and answered questions.  
  

 עברית- קבוצת דקל - מירב (מ"מ לעמיה)
  המשכנו ללמוד את הנושא של "זכר ונקבה" והתקדמנו בחוברת.

 
 עברית- בוגרים- מירב (מ"מ לעמיה)

  קראנו סיפור וענינו על שאלות.
 
 

 

 


