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This week we talked about animals, and our duty to care and
protect them and we made the connection to Parasht Noah’s.
In Moreshet the student learned the story of Noah’s Ark,
God instructed Noah to build an ark in which he together with
all living creatures, would be saved from extinction, following
the flood that God brought upon the world. Not only did Noah
build the safe place for the animal, he also cared for them
throughout the flood. The student learned from Noah about
chesed (kindness) and obligation to care for the animals in the
world.

בס"ד

 זאת מתוך,השבוע עסקנו בבעלי החיים ובחובה שלנו לדאוג ולשמור עליהם
, בשיעורי מורשת התלמידים למדו את סיפורו של נוח.ההקשר לפרשת נוח
,שצווה לבנות תיבה ענקית על מנת להציל את בעלי החיים מפני הכחדה
 לא רק שנח בנה את המקום הבטוח.בעקבות המבול שה' הביא על העולם
 התלמדים.עבורם הוא גם טיפל ודאג לכל החיות במשך כל תקופת המבול
.למדו מנח על מצוות החסד ועל החובה לדאוג לבעלי החיים בעולם
- אילן רייגן הכינה עבודת יצירה של תיבת נוח בעקבות השעור לגנים

Ilan Reagan and her beautiful Noah’s Ark artwork inspired by
her lesson in Gan class -

 גן החיות. שנמצא בירושליים,בריכוז הבוקר דיברנו על גן החיות התנכ"י
התנכ"י מיוחד מגני חיות אחרים בעולם בכך שהוא מציג חיות שהוזכרו
 לצד כל כלוב בגן החיות מצויין.בתורה ודואג לשמור עליהן מפני הכחדה
שם החיה ופסוק מהתורה בו מופיע שמה!!!! כמה מיוחד זה להתהלך בגן
 בגן גם יש.החיות וללמוד שאלו חיות שהיו קיימות עוד מתקופת אבותינו
.הדמייה של תיבת נוח
In our morning gathering we talked about Jerusalem Biblical
Zoo. The Biblical Zoo, located in Jerusalem, is famous for its
collection of wildlife, many of which are mentioned in the Bible
as well as for its success in breeding endangered species.
Next to each cage in the zoo is the name of the animal and a
verse from the Torah in which its name is mentioned!
How special it is to walk around the zoo and know that these
are animals that have lived since biblical time. The garden also
has full size Noah’s Ark Sculpture.

:הודעות
!!!!חלוקת ערכות של חומרי הוראה ויצירה לחודש נובמבר תתקיים השבוע
()משפחות שגרות מחוץ לעיר יקבלו את הערכות בדואר
. הודיה והכרת הטוב- הנושא החודשי שלנו הוא
:פרטים לחלוקת ערכות
White Cloud, Skokie 3851 :מיקום
17:00-19:00 ,10.28 ,יום רביעי
19:30-20:00 ,10.29 ,יום חמישי

Messages:
Distribution of teaching and creative materials sets for the
month of November will be available for pickup this week!
Out of town families will receive the material by mail.
Our theme of the month is - Thanksgiving and gratitude.
Pickup location:
3851 White Cloud, Skokie

 הקליקו כאן- 11.1.20 ,מערכת השיעורים לשבוע הבא
-  של בית הספרfacebook דף ה
 חפשו אותנו ב.עזרו לנו לקדם את בית הספר באמצעות המדיה החברתית
: והצטרפו לדף הביתfacebook
Maccabim Hebrew School
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Wednesday Oct. 28th: 5:00pm-7:00pm
Thursday Oct. 29th: 7:30om- 8:00pm
Next week’s schedule, 11/1/20 - click here
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.
Have a great week,
Lior Kakon

 והמשיכוlike  עשו לנו,שתפו חברים ומשפחה בהודעות שמתפרסמות
 מובטחות לכם תמונות מקסימות עם.לעקוב אחר הפרסומים השבועיים
.חוויות מבית הספר
,שבוע נהדר
ליאור קקון

