
 

 

 
Bs”d 
This week in our morning gathering  
we talked about the month of Tishrei, 
which will begin on Wednesday night. 
The month of Tishrei marks the 
beginning of the Jewish year. In this 
month we celebrate Rosh Hashanah, 
Yom Kippur, Sukkot and Simchat Torah.  
On Rosh Hashanah we stand before the 
God and are judged for our actions from 
the past year. We demonstrated this by 
means of balance sheets and "weighing" 
our good and bad deeds. On Rosh 
Hashanah it will be determine how the 
new year will be for us. However it is not 
a final decision. Each of us is given a 
second chance during the Ten Days of 
Repentance (the days between Rosh 
Hashana and Yom Kippur). The 
judgment that was set for us at the end 
of the Yom Kippur fast is final. 
Rabbi Sherman blew the shofar for us 
and reminded us that there was still time 
to prepare ourselves for the new year. 
 
In art class - the students prepared 
cookies for Rosh Hashana. They took 
home honey and a card they made for 

 
 בס"ד

 השבוע בריכוז הבוקר דיברנו על חודש תשרי,
 שיחל ביום רביעי בלילה. חודש זה מציין את
 תחילתה של השנה העברית ובו אנו חוגגים
 את ראש השנה, יום כיפור, סוכות ושמחת

  תורה.
 בראש השנה אנו ניצבים לפני בית דין של

 מעלה ונשפטים על מעשינו מהשנה שחלפה.
 הדגמנו זאת באמצעות מאזנים ו"שקילת"

 המעשים הטובים והלא טובים שלנו. בראש
 השנה נקבע כיצד תהיה השנה החדשה

 עבורנו. אבל, זוהי לא החלטה סופית. לכל
 אחד מאתנו ניתנת הזדמנות שנייה לשיפור

 המידות ולשינוי הדין בזמן עשרת ימי תשובה
 (הימים שבין ראש השנה ויום הכיפורים). הדין

 שנקבע עבורנו בסיום צום יום הכיפורים הוא
 סופי.

 הרב שרמן תקע עבורנו בשופר ובכך הזכיר
 לכולנו שעדיין נותר זמן להכין את עצמנו

 לקראת השנה החדשה.
 

 השבוע בחוג אומנות - הילדים הכינו עוגיות
 לראש השנה וצרפו אותם לצנצנת דבש

 וכרטיס ברכה, שהכינו למשפחה. הגנים הכינו
 דבורה למשלוח של תפוח בדבש. שנה טובה!

 

 



their families. The Ganim prepared a 
bee to go with their honey and apple kit. 
Have Shanna Tova! 

 

 

 
 
Welcome to the new gan teacher: 
In light of the high demand for our Gan 
Zeeirim class, we added another 
teacher Tal Ophir. Tal will assist Sivan 
in everything related to childcare, 

 
 

 
 

 ברוכה הבאה - למורה חדשה בגן אפרוחים:
 לאור הביקוש הגבוה לגן אפרוחים, צרפנו לגן
 מורה נוספת, טל אופיר. טל תסייע לסיון בכל

 הכרוך בטיפול בילדים, העברת תכנים
 והפעלת התכנית בגן. בהצלחה לכולם!!!!

 
 הודעות בית ספריות:

 בית הספר יהיה פתוח בימי ראשון שאחרי
  ראש השנה ואחרי יום כיפור.

 אנחנו נהיה סגורים ביום ראשון, חול המועד
 סוכות, אוקטובר 8.

 
 עזרים לספורט - מנקים את הבית לכבוד
 השנה החדשה? אם יש לכם בבית עזרים

 שיכולים לשמש את הילדים בשעורי ספורט,
 ואתם לא משתמשים בהם, כגון: כדורים



content transfer and program 
implementation in the preschool. Good 
luck to everyone!!!! 
 
School Messages: 
The school will be open on Sundays 
after Rosh Hashanah and after Yom 
Kippur.  
We will be closed on Sunday, Chol 
Hamoed Succot, October 8. 
 
Sports Accessories - Cleaning the 
house before the New Year? If you have 
accessories in your home that you are 
no longer use and can be used in our 
gym class- such as different size and 
color balls, hoops, cones, etc. We will be 
happy to receive and reuse them. 
 
School facebook page - 
Help us promote the school through 
social media. Look  for us on facebook 
and join our homepage:  
Maccabim Hebrew School 
Share with friends and family messages 
that are posted, like us, and keep track 
of your weekly publications. You 
promise to enjoy wonderful pictures of 
our school experiences. 
 
Community Messages: 
Registration Yom Kippur is 
continues!!! 
Hurry up and reserve your spot.This year we 
have the privileged to hear the special voice of 

 בצבעים וגדלים שונים, חישוקים, קונוסים
 וכו… אנו נשמח לקבלם ולעשות בהם שימוש

  חוזר וחוויתי.
 

  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-

 הרישום ליום כיפור נמשך!!!
 הזדרזו להירשם ולשמור את מקומותיכם.

 השנה אנו זוכים לשמוע את קולו המיוחד של
 הפייטן מאיר מועלם מישראל, ובהשתתפותו

 של הרב יהודה פרייליך.
 לרישום ניתן ליצור קשר עם הרב דוד שרמן:

 8476302162, או להירשם אונליין כאן
 אנא וודאו שהנכם ממלאים ומסמנים את כל

 פרטי ההזמנה.
 

  אתם מוזמנים לחוויה בלתי נשכחת -
 הזמנה לכנס השנתי של ה- IAC בתאריכים

 3-6 בנובמבר לקהילה הישראלית-אמריקנית
 בארצות הברית!

 קיימת אפשרות להשתתף בכנס במלואו או
 בחלקו ובנוסף, קיימת אפשרות לסבסוד

 מסניף שיקגו.
 הכנס יעניק לכם חוויה ישראלית משמעותית.

 מעל לשלושת אלפים איש יתרכזו באולם
 הכנסים בוושינגטון D.C. במשך סוף שבוע

 שלם שיכלול הרצאות מרתקות, פאנלים
 תוססים, הופעות חיות ושיחות מעניינות.

 לפרטים נוספים:
lital@israeliamerican.org 

 
 

https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07eeh9u776992e9c94&oseq=&c=&ch=&utm_source=InforuMail&utm_medium=email&utm_campaign=%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA+%D7%9B%D7%99+%D7%AA%D7%91%D7%95%D7%90+


Meir Mualem from Israel join with the 
participation of Rabbi Yehuda Freilich. 
For registration by phone please contact Rabbi 
David Sherman: 847-630-2162  
For online registration click here. 
Please verify that you fill out all the required 
fields. 
 
You are invited to an unforgettable 
experience - 
An invitation to the annual IAC conference on 
November 3rd-6th for the Israeli-American 
community in the United States! 
It is possible to participate in the conference in 
whole or in part, subsidizing available from the 
Chicago branch. The conference will give you 
a meaningful Israeli experience. Over three 
thousand people will gather at the Washington 
DC conference hall. The weekend will include 
fascinating lectures, vibrant panels, live 
performances and interesting conversations. 
For more information: lital@israeliamerican.org 
 
I would like to take this opportunity to 
wish you a HAPPY NEW YEAR- 
a year of health and success 
wherever you go, a year of peace and 
prosperity. 
Sincerely,  
Lior Kakon 
 
 

 
Gan Tzeirim - Sivan 
We continued to learn about Rosh 
Hashanah by songs, paintings and art. 
we talked about the symbols of the 
holiday and tasted an apple in honey. 
We enjoyed gym and dance. 

  בהזדמנות זו אני רוצה לאחל לכם -
 שנה טובה ומתוקה!

 שנת בריאות והצלחה בכל אשר תפנו, שנת
 שלום ושגשוג.

 
 בברכה,

 ליאור קקון
 

 
 

  גן צעירים- סיון
 המשכנו ללמוד על ראש השנה ע"י שירים,

 ציורים ואומנות. דיברנו על סמלי החג וטעמנו
 תפוח בדבש. נהנינו מספורט וריתמיקה. שנה

 טובה ומתוקה!!!
 

 גן בוגרים-סוזן
 המשכנו בנושא ראש השנה- למדנו על סימני
 החג והכנו קערה לדבש.דיברנו על איזו שנה

 אנחנו רוצים והכנו "יונת שלום".
 התקדמנו בחוברת עם האות ס'. היו לנו חוג

 אומנות, חוג מוזיקה וחוג ספורט.
 שיעורי בית: לכתוב את האות ס' ולצבוע.

 
 מורשת- קבוצות אלון, ברוש ודקל - ריקי

  למדנו וטעמנו מהסימנים לשנה טובה:
 תפוח בדבש- שתיהיה לנו שנה טובה ומתוקה

 רימון- שירבו זכויותינו
  תמר- שיתמו שונאינו

  וסלק- שיסתלקו שונאינו.
 

 מורשת- קבוצת גפן- שרית ג.
 למדנו וטעמנו מסימני ראש השנה.

 
 מורשת- בני ובנות מצווה- שרית ג.

 דיברנו על אחריות למעשים שלנו ולמדנו
 נושא: "על המאזניים"- שאין אנשים טובים או

 רעים אלא מעשים טובים או רעים.

https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07eeh9u776992e9c94&oseq=&c=&ch=&utm_source=InforuMail&utm_medium=email&utm_campaign=%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA+%D7%9B%D7%99+%D7%AA%D7%91%D7%95%D7%90+


Gan Bogrim - Suzan 
We continued to learn about Rosh 
Hashanah - we learned the holiday 
symbols and created a bowl for honey. 
We talked about the new year we wish 
for and made “peace dove”.  
We advanced in the textbook with the 
letter Samech and we had gym, art and 
music class. 
Homework : write and color the letter 
Samech. 
 
Moreshet- Groups Alon, Brosh & 
Dekel - Riki. 
We learned and tasted from the holiday 
symbols:  
Apple with honey - signify a sweet new 
year. 
Pomegranate - our merits increase as 
the seeds of a pomegranate. 
Dates - that our enemies be finished. 
Beets - that our adversaries be 
removed. 
 
Moreshet- Group Gefen - Sarit G. 
We learned about the Rosh Hashana 
symbols and tasted them. 
 
Moreshet- Bar/ Bat Mitzva- Sarit G. 
We talked about taking responsibility for 
our actions. We learned that there are 
no good or bad people but good actions 
or bad actions.  
 
Chonchim- Sarit G. 
We continued our discussion about 
different approaches for the term 
“Zionism”, and we tried to understand 
what Zionism means for me.  
 
  

 ציונות לחונכים- שרית ג.
 המשכנו לדבר על המושג ציונות מנקודות

  מבט שונות וניסינו להבין מהי ציונות בשבילי.
  

 עברית- קבוצת אלון - שרית מ.
 המשכנו את האות א' והעיצורים קמץ, פתח

  וחטף פתח.
 למדנו את המילים: אריאות, אבא, סבא, אני,

  ארון ואדום.
 קראנו והצגנו את הסיפור "אני אריאות"

 (עמוד 11)
 שיעורי בית: לקרוא עמודים 11, 13

 להשלים עמוד 12
 שנה טובה ומתוקה!

 
 עברית- קבוצת ברוש - שרית מ.

 המשכנו את האות כ' עם התנועות שלמדנו.
 למדנו את המילים: כד, כדים, כותב, כותבת,

 כואב, כחול וכיתה.
  שנה טובה ומתוקה!

 
 עברית- קבוצת גפן - שרית מ. וסימונה

 למדנו את האות א' בכתב והתקדמנו בחוברת
 הכתב. קיבלנו את החוברת "קריאה והבנה"

 והתחלנו לעבוד בה.
 שנה טובה ומתוקה!

 
 עברית- קבוצת דקל - סימונה

 בדקנו שיעורי בית ועבדנו בחוברת על ימות
 השבוע, אתמול, היום ומחר.

 שיעורי בית: עמוד 22
 
 

  אולפן עברית- חונכים- סימונה
 תרגלנו זכר- נקבה ויחיד- רבים ואוצר מילים.
 שיעורי בית: לכתוב 4 משפטים עם המילים:

 תמונה, שעון, יפה, כדור.
 
 
 
  



Hebrew- Group Alon - Sarit M. 
We continued with the letter Alef and 
vowel points. We learned words that 
start with the letter Alef. We read and 
played the story on page 11.  
Homework: read pages 11, 13 and 
complete page 12. 
Have a sweet new year! 
 
Hebrew- Group Brosh - Sarit M. 
We continued working on the letter Kaf 
and words starting with the letter Kaf. 
Have a sweet new year! 
 
Hebrew- Group Gefen -  
Sarit M. & Simona 
We learned the letter Alef in script and 
advanced in the textbook. We received 
and start working in the new booklet  
“Reading and understanding” 
Have a sweet new year! 
 
Hebrew- Gruoup Dekel- Simona 
We checked homework and worked in 
the textbook on the days of the week: 
yesterday, today and tomorrow. 
Homework: in the textbook page 22 
 
Ulpan - Chonchim- Simona  
We practiced Male/female, 
singular/plural and vocabulary. 
Homework: write 4 sentences using the 
words  picture, watch, beautiful, ball. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 


