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Greetings to all Maccabim families. 
Today at school we made final 
preparations for the High Holidays. 
In moreshet the student completed 
learning about Yom Kippur and 
went on to study about the next 
holiday Sukkot. In the Art class the 
students made sukkah decorations 
and afterwards visited the school 
sukkah. In the sukkah we have 
heard from Rabbi Sherman a 
holiday story, learned about the 
four species, enjoyed donuts and 
sang holiday songs with Shmulik.  
Bar-Bat Mitzvah group prepared a 
fun and educational game for the 
month of Tishrei. They run the 
activities in all the class. Well done 
on a great job! and for their 
leadership. 
 

 
 

This week we had the honor of 
hosting Rabbi Yehuda Freilich, who 
founded Yisraelink and Maccabim 

 
 

 בס"ד
 שלום למשפחות מכבים,

 היום בבית הספר עסקנו בהכנות
 האחרונות לחגי תשרי. בשיעורי מורשת

 התלמידים סיימו ללמוד על יום כיפור
 והמשיכו לחג הבא, סוכות. בחוגים,

 התלמידים הכינו קישוטים לסוכה ולאחר
 מכן התארחו בסוכת בית הספר. בסוכה

 התלמידים שמעו מהרב שרמן סיפור
 לחג, למדו על ארבעת המינים, התכבדו

  בדונץ ושרו שירי חג עם שמוליק.
 תלמידי קבוצת בר ובת מצווה הכינו
 משחק מהנה וחינוכי לחגים והעבירו

 אותו בכתות השונות. יישר כוח על
 היוזמה והמנהיגות של התלמידים!

 

 
 

 השבוע זכינו לארח בבית הספר את
 הרב יהודה פרייליך, מי שהקים את

 ישראלינק ומכבים לפני 14 שנה ופעל
  למען הארגון במשך 10 שנים.

 היה כיף לנו לארח את הרב פרייליך
 ולהראות לו את כל מה שאנחנו עושים

  בבית הספר וכמובן את התלמידים.
 
 



14 years ago and worked on the 
behalf of the organization for 10 
years. It was a great pleasure 
having Rabbi Freilich in our school 
meet the student and show him 
everything that we are doing in the 
school. 
 
We will not have school in the next 
two weeks due to the up coming 
holiday of Sukkot. We will resume 
school on Sunday October 30. 
 
 
 
I wish everyone a Happy New Year 
and Gmar Chatima Tova! 
 
 
Best regards, 
Lior Kakon 
 

 
 
 

 

 בשבועיים הקרובים לא יתקיימו לימודים
 לרגל חג הסוכות. נחדש את הלימודים

 ביום ראשון אוקטובר 30.
 

 אני מאחלת לכולם שנה טובה וגמר
  חתימה טובה!

 
 בברכה,

 ליאור קקון
 
 

 
 
 

 
 

 
 גן צעירים- סיון

 היום דברנו על חג סוכות- הכנו קישוטי
 סוכה לבית ולסוכת בית הספר, ביקרנו
 בסוכה ולמדנו על מנהגי החג עם הרב
 שרמן. נהננו משירי חג, מחוג אומנות

 ומביקור קבוצת בני מצווה שלימדו אותנו
 על החג דרך משחק. קראנו את הסיפור

 של לאה גולדברג "כך ולא כך".
 



 

Gan Tzeirim- Sivan 
Today we talked about Sukkot 
holiday - we made sukkah 
decoration for our school sukkah 
and our sukkah at home. We visited 
the school sukkah and learned 
about the holiday customs with 
rabbi Sherman. We enjoyed holiday 
songs, art class and a visit from 
Bnei & Bnot Mitzvah  group that 
taught us about the holiday 
thorough games. We read a Leah 
Goldberg Story.  
 
Gan Bogrim- Suzan 
We learned about Sukkot, we sang 
holiday songs, we made sukkah 
decoration and visited the sukkah. 
We had art and gym class. 
Hebrew: we finished with the letter 
bet and worked in the textbook. 
 
Gan Bogrim- Chava 
 We learned the letter Bet and 
practice letter recognition. 
 
Moreshet- Group 1- Naomi 
We learned about Yom Kippur - we 
told 2 stories about “Tefilat Emet” 
and watched a movie. We learned 
about the celebration of Sukkot and 
in conclusion we played a game. 
 
Moreshet- Group 2- Tzivia 
We talked about Sukkot  - the origin 
of the holiday and the holiday 
commandments: sukkah, Four 

 גן בוגרים- סוזן
 למדנו על חג סוכות, שרנו משירי החג,
 הכנו קישוטי סוכה וביקרנו בסוכה. היו

 לנו חוג ספורט וחוג אומנות.
 עברית: סיימנו את האות ב' דגושה

 ועבדנו בחוברת.
 

 העשרה בעברית- גן בוגרים- חוה
 למדנו את האות ב' דגושה ותרגלנו זיהוי

 אותיות.
  

 מורשת- קבוצה 1- נעמי
 למדנו עוד על יום כיפור- סיפרנו 2

 סיפורים על "תפילת אמת" וראינו סרטון
 על בעל תוקע. למדנו על מצוות חג

 הסוכות ושחקנו משחק לסיכום.
 

  מורשת- קבוצה 2- צביה
 למדנו על חג סוכות- דיברנו על מקור
 החג ועל מצוות החג: סוכה, ארבעת

 המינים ושמחה בחג. שחקנו משחקים
    לסיכום הנושא.

 
 מורשת- קבוצות 3, 4- שרית ג.

 למדנו על סיפור יונה הנביא והקשר ליום
 הכיפורים. למדנו על מצוות חג הסוכות-
 ישיבה בסוכה 7 ימים, ארבעת המינים

 ו"שמחת בחגך".

 שיעורי בית: דפי עבודה על חג
 סוכות.

 
 מורשת- בני ובנות מצווה- שרית ג.
 היום התלמידים העבירו את המיזם

 הראשון שלהם השנה- הפעלה לחגי
 תשרי בכל כיתות בית הספר! כל הכבוד

 על עבודה מעולה! בזמן שנותר למדנו
 על חג סוכות.

 
 
 



Species and the commandment to 
rejoice. To summarize the lesson 
we played games. 
  
Moreshet- Groups 3, 4- Sarit G. 
We learned about the story of  
The prophet Jonah and the 
connection to Yom Kippur. We 
learned about Sukkot mitzvot - 7 
days of dwelling in the sukkah, the 
four species and “rejoice on your 
fastival”. 

Homework: holiday 
worksheet. 
 
Moreshet-Bar/ Bat Mitzva- Sarit G. 
Today the student worked on there 
first project of the year - they run 
activities for the month of Tishrei in 
all the class. Well done on a great 
job! In the remaining time we 
learned about Sukkot. 
  
Choncim - Tzvia 
We continued with the subject of 
the unique identity of each one of 
us. We talked about the need to 
recognize the unique identity and 
what is stopping the fulfillment of 
that identity. The student created a 
personal “identity cards” which 
includes a different facts about 
themselves (strength and attributes, 
hobbies, important things in life 
etc…)  
 
Ivrit- Group 1-Tami(sub for Sarit M.) 
We learned the letter Shin and 
practice reading. 
 

 חוג חונכים- צביה
 המשכנו בנושא הזהות הייחודית של כל
 אחד. דיברנו על הצורך במודעות לזהות

 הייחודית ועל מה שמפריע למימוש
 הייחודיות. התלמידים יצרו "תעודת

 זהות" אישית הכוללת תחומים שונים על
 עצמם.(כוחות ותכונות, תחביבים,

  דברים חשובים בחיים וכד')
 

 עברית- קבוצה 1- תמי (מחליפה לשרית
 מ.)

  למדנו את האות ש' ותרגלנו קריאה.
 

 עברית- קבוצה 2- תמי (מחליפה לשרית
 מ.)

 למדנו אותיות כ, ך והתקדמנו בחוברת.
 

 עברית- קבוצה 3- תמי (מחליפה לשרית
 מ.)

 תרגלנו את האות ס' בכתב והתקדמנו
 בחוברת.

 
 עברית- קבוצה 4- נעמי

 המשכנו עם הסיפור על שמעון והציפור.
 למדנו על הפכים.

 

  שיעורי בית: עמודים 12, 13
 

 עברית- בני ובנות מצווה- נעמי
 עבדנו בחוברת ותרגלנו אוצר מילים.

  
 
 
 
 
 
 



Ivrit- Group 2-Tami(sub for Sarit M.) 
We learned the letter Kaf and final 
Kaf and advanced in the textbook. 
 
Ivrit-Group 3-Tami (sub for Sarit M.) 
We practice Samech in cursive and 
advanced in the textbook. 
 
Ivrit- Group 4- Naomi 
We continued working on the story 
of Simon and the Bird. We learned 
about opposites. 
 

  Homework: page 12, 13. 
 
Ivrit - Bnei & Bnot Mitzvah-Naomi 
We worked in the textbook and 
practice vocabulary.  
 

 
  

 

 

 



 
 
 

 
 
 
 

 


