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Greetings to all Maccabim families.
,שלום למשפחות מכבים
This week in our morning gathering השבוע בריכוז הבוקר למדנו על ההכנות
we learned about the preparations
 חודש,שאנו עושים בחודש אלול
we make during the month of Elul,
 כהכנה לראש,הרחמים והסליחות
the month of mercy and
:השנה
forgiveness, in preparation for the
 המזכירה לנו-  תקיעת השופר.1
Rosh Hashana :
.להתכונן לראש השנה
1. Blowing the Shofar Reminds us to prepare for the
, ממשפחה-  בקשת סליחה.2
New Year.
.חברים ומה׳
2. Asking for forgiveness - from
family, friends and God.
 עזרה, עזרה בבית: כמו- מצוות.3
3. Mitzvah - like helping at
 מתן צדקה ועזרה,לחבר
home, help a friend, donating
.לנזקקים
to charity and help those in
need.
בעוד כשבועיים יחול
 שהוא,ראש השנה
In two weeks we will celebrate
 בו ה׳ שוקל,יום הדין
Rosh Hashana, the day of
את מעשינו בשנה
Judgment, on this day we are
שחלפה וקובע כיצד
judged for all of our actions, and all
תראה השנה
that will transpire and occur during
 עדיין לא.החדשה
the coming year is recorded. It is
,מאוחר להתחדש
not too late we should work on
 לבקש,לצבור זכויות ומעשים טובים
ways we can further improve
סליחה ולהגיע מוכנים יותר לראש
ourselves, to do good deeds, to ask
.השנה
for forgiveness and to be better
prepared for Rosh hashana.
 בחוג אומנות השבוע המשכנו-אומנות
Next week Rabbi Sherman and I
will represent the school at the
Israeli American Consul convention
which have about 2000

 בגנים-ליצור מסימני ראש השנה
.ובקבוצות הכנו תפוח בטכניקות שונות
בשבוע שלפני החג תקבלו ערכה
לקישוט שולחן החג שלכם עם כל
.העבודות

participants. If you need help during
my absence, please contact Eve,
the school secretary with any
subject.
Art- This week in Art class we
continue with creating Rosh
Hashanah symbols -  the
kindergarten kids and the groups
made apples using different
techniques.
The week before Rosh Hashana
you will get a beautiful centerpiece
decorate your holiday table.
Community events
Come and enjoy North Shore Jr.
NCSY's kick off event.
Sunday, Sep 25th from 4pm-6pm
at: Funtopia Glenview,
2050 Tower Dr., Glenview,
IL60026. The event is for 5th - 8th
graders. Cost: 15$ will include
pizza dinner. For more information,
contact Aviva Kanter
at kantera@ncsy.org
Best regards,
Lior Kakon

Gan Tzeirim- Sivan
We continued to learn about
Rosh-Hashanah.
Gan Bogrim- Suzan
We continued learning about

הודעות קהילתיות
,25  ספטמבר,ביום ראשון הקרוב
NCSY  תנועת הנוער,4-6 בשעות
מקיימת את ארוע פתיחת השנה לילדים
:  הארוע יתקיים ב.ח-בכתות ה
Funtopia Glenview
2050 Tower Dr.
Glenview, IL 60026
( כולל ארוחת ערב)פיצה, 15$ :עלות
 נא ליצור,לקבלת אינפורמציה נוספת
kantera@ncsy.org ,קשר עם אביבה קנטר
,בברכה
ליאור קקון

 סיון-גן צעירים
המשכנו ללמוד על ראש השנה ויום
 קראנו את, הכרנו עוד שירי חג.כיפור
הסיפור של שאול הטרקטור שקשור
לסליחה ולמדנו על מאכלי וסמלי ראש
 נהננו מחוג מוסיקה ומחוג.השנה
.אומנות
!שנה טובה ומתוקה
 סוזן-גן בוגרים
סיכמנו את עניני ראש השנה ודיברנו על
הדבש והדבורים ולמה אוכלים דבש
 תודה לאלדר שהביא.בראש השנה
שופר ותקע לנו! בחוג אומנות הכנו
כרטיס "שנה טובה" והיו לנו חוג ספורט
.וחוג מוזיקה
 היום למדנו את האות ב' ומילים:עברית
. ב' והתקדמנו בחוברת-שמתחילות ב
!שנה טובה ומתוקה לכולם

Rosh-Hashanah, traditions and
songs. We talked about holiday
blessings: year of health, peace
etc… we made a “peace dove”.
we had Gym and Art class.
Hebrew:  we continued learning the
letter Alef and and worked in the
textbook.
Homework: please color and
write in the work pages.
Enrichment - Gan Bogrim-Chava
We reviewed the letter Alef recognizing the letter and writing.
Please bring the folder to class.
Moreshet- Group 1- Naomi
We continued to to learn about
Rosh Hashana. The different
names and Shofar blasts names
and special food symbols.
Moreshet- Group 2- Tzivia
We reviewed the jewish months
and learn about Rosh Hashana.
We talked about the mining of the
holiday, the Shofar and the
symbols. To conclude we played a
game and drew.
Moreshet- Groups 3, 4- Sarit G.
We learned about the symbols and

. בבקשה לצבוע:שיעורי בית
 נעמי-1  קבוצה-מורשת
סיכמנו את עניני ראש השנה והכנו
 התחלנו ללמוד על יום כיפור.צלחת לחג
ועשינו עבודות על "סליחה" ועל הדברים
.שלא עושים ביום כיפור
 צביה-2  קבוצה-מורשת
חזרנו על חודשי השנה ולמדנו על ראש
 על, דיברנו על משמעות החג.השנה
 לסיכום שיחקנו.השופר ועל סימני החג
.משחק וציירנו
. שרית ג-4 ,3  קבוצות-מורשת
.למדנו על משמעות יום כיפור ומנהגים
. שרית ג- בני ובנות מצווה-מורשת
 אין אנשים רעים או-""על המאזניים
.טובים אלא מעשים רעים או טובים
למדנו שלכל מעשה יש אפקט רחוק
 ולכן יום כיפור,שלא תמיד אנחנו יודעים
 שה' מוכן לסלוח-הוא מתנה בשבילנו
לנו אפילו על דברים שאנחנו לא מודעים
.שעשינו
. שרית מ-1  קבוצה-עברית
סיימנו ללמוד את האות א' והתחלנו את
 פתח וחטף,האות ש' והתנועות קמץ
.פתח

customs of Rosh Hshanah.

Homework: worksheet
Moreshet-Bar/ Bat Mitzva- Sarit G.
We learned about the symbols and
customs of Rosh Hshanah.

22 ,21  עמודים:שיעורי בית
. שרית מ-2  קבוצה-עברית
.המשכנו ללמוד את האות כ' לא דגושה
."קראנו ביחד את הסיפור "שנה טובה

Homework: come up with
ideas for group activity.
Ivrit- Group 1- Sarit M.
We continued learning about the
letter Alef  with the vowel point
Kamatz , Chataf patch, Patch. We
learned the words “Ariot”, “Aba”,
“Saba”, “Ani”, “Aron” and “Adom”.
We read and presented the story
“Ani Ariot” (page 11). All the kids
Prepared their homework and their
reading improvement shows!
Well done keep it up !!.
Homework: worksheet and
very important to practice their
reading pages 11-13
Ivrit- Group 2- Sarit M.
We continued learning the letter
Kaf and words that start with the
letter Kaf. we read together a story
pages 11,12.
Homework: pages 15, 16.
Ivrit- Group 3- Sarit M.
We advanced in the new textbook script letters and learned the letters
Vav, Yod, Nun. We reviewed the
vowels and the students new the
material!
Homework:pages 16-18.
Ivrit- Group 4- Naomi
We read a story and worked in the

 להשלים את חוברת:שיעורי בית
.21 העבודה עד עמוד
. שרית מ-3  קבוצה-עברית

:שיעורי בית
 נעמי-4  קבוצה-עברית
המשכנו לדבר ולכתוב על שמעון
והציפור ושיחקנו משחק עם המילים
.החדשות
,11  לסיים עמודים:שיעורי בית
 משפטים6  ולכתוב,' תרגיל ה-12
"?דומים על "מה אני עושה בבוקר
 נעמי- בני ובנות מצווה-עברית
דיברנו על תמונות ישנות וחדשות של
 התלמידים תיארו.מקומות בתל אביב
את התמונות והשוו בין התקופות
.השונות
 לכתוב על זוג אחד:שיעורי בית
6) .של תמונות ולהשוות ביניהן
(השוואות

textbook.  We talked about the
story and the lesson Shimon
learned from the wise bird.

Homework:complete page 10
-Alef and complete the story review
in 6 sentences. (you can use the
story and the textbook for your
assistance)
Ivrit - Bnei & Bnot Mitzva-Naomi
We talked about the good and not
so good thing in Israel and practice
new words. Afterward we used the
ideas and asked the question:
“what do we like and dislike about
Chicago?”
Homework: write 6 sentences
“what do I like and dislike about
Chicago?”

