
 

 

 
Bs”d 
This week in our morning gathering  
we review the significance of the Ten 
Days of Repentance, the ten days from 
Rosh Hashanah to Yom Kippur. These 
are days in which each and every one of 
us is given the opportunity to correct 
his/her way and understand what need 
to be improved are ending with the 
conclusion of Yom Kippur, the Day of 
Atonement. On Yom Kippur the 
judgment is sealed and the books are 
closed for the coming year. 
Yom Kippur will begin on Friday night. 
We observe this holy day with fasting 
intensive prayer and asking for 
forgiveness from friends, family and G-d. 
It is part of the Yom Kippur tradition not 
to wear leather shoes, refraining from 
washing or use of cosmetics products it 
is also traditional to dress in white.  
I wish us all that we will have a 
meaningful fast,  “Shanah Tovah”  (good 
Year) and “Gmar Chatima Tova” (May 
we all be sealed in the Book of Life). 
In art - The students made decorations 
for the sukkah. I hope you will use them 

 
 בס"ד

 השבוע בריכוז הבוקר חזרנו על משמעותם
 של עשרת ימי תשובה, הימים שחלים

 השבוע, בין ראש השנה ויום הכיפורים. אלו
 הם ימים בהם מוענקת לכל אחד מאתנו

 הזדמנות נוספת על מנת לתקן את דרכינו
 ולהבין את המקומות בהם אנו צריכים

 להשתפר. ימים אלו מסתיימים ביום כיפור, אז
 נחתם הדין לכל אחד מאתנו לשנה הקרובה.

 כמו כן, למדנו כי יום הכיפורים יתחיל ביום
 שישי בלילה. ביום זה אנו צמים ומתעמקים
 בתפילה, בקשת סליחה מחברים, משפחה

 ובורא עולם.
 ביום הכיפורים אנו נוהגים לנעול נעליים
 שאינם עשויים עור, ללבוש לבן, להימנע
  ממקלחת ושימוש בתכשירי קוסמטיקה.

 אני מאחלת לכולנו שיהיה לנו צום משמעותי,
 שתהיה לכולנו שנה טובה וגמר חתימה טובה!

 השבוע בחוג אומנות - התלמידים הכינו
 קישוטים לסוכה. אני מקווה שתשתמשו בהם

 לקישוט הסוכה בה תחגגו את החג המתקרב.
 



to decorate the Sukkah where you will 
celebrate the coming holiday. 
Next Sunday we will celebrate Sukkot at 
school by sitting in the sukkah and 
blessing on the four species. 

 
School Messages: 
The school will be open on Sunday 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:  

 בשבוע הבא נחגוג את חג הסוכות בבית
 הספר בישיבה בסוכה וברכה על ארבעת

  המינים.
 

 הודעות בית ספריות:
 בית הספר יהיה פתוח ביום ראשון הבא, אחרי

  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

 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 -

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+


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 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 

 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 

 
 בברכה,

 ליאור קקון
 

 
 

 
 

 
 

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+


panels, live performances and 
interesting conversations. 
For more information: 
lital@israeliamerican.org 
 
Sincerely,  
Lior Kakon 
 
 

 
 
Gan Tzeirim - Sivan 
We learned more about the holidays 
and made decoration for Sukkot. We 
started to recognize our names in 
Hebrew and sang the letters song. We 
had a good time with gym and dance. 
Have a Chatima Tova! 
 
Gan Bogrim - Suzan 
We learned about Yom Kippur and 
asking forgiveness when doing 
something wrong. We started talking 
about Sukkot and we made a 
"Welcome" sign decoration for the 
sukka. We proceeded in a booklet with 
the letter Samech. We had art and 
music class. 
 
Moreshet- Groups Alon, Brosh & 
Dekel - Riki. 
We learned the four steps of 
repentance: leaving the sin, regret, 
confession and acceptance for the 
future.  
 
Moreshet- Group Gefen - Sarit G. 
We learned about the Yom Kippur as a 

  גן צעירים- סיון
 המשכנו ללמוד על החגים, ראש השנה

 שעבר, ובואו של יום כיפור. התחלנו לזהות
 את שמותינו בעברית, ולמדנו את שיר

 האותיות. הכנו קישוט לסוכות, נהננו מספורט
 ומריתמיקה. גמר חתימה טובה!

 
 גן בוגרים-סוזן

 למדנו על יום כיפור ועל בקשת סליחה
 כשעושים מעשה לא טוב. התחלנו לדבר על
 חג סוכות והכנו קישוט של "ברוכים הבאים"

 לסוכה.
 התקדמנו בחוברת עם האות ס'. היו לנו חוג

 אומנות וחוג מוזיקה.
 

 מורשת- קבוצות אלון, ברוש ודקל - ריקי
 למדנו מהם ארבעה שלבי התשובה: עזיבת

  החטא, חרטה, וידוי וקבלה לעתיד.
 
 

 מורשת- קבוצת גפן- שרית ג.
 למדנו על יום כיפור כיום משמח ועל הקשר

 לסיפור של יונה הנביא.
 

 ציונות לחונכים- שרית ג.
 ערכנו דיון האם ארץ ישראל שלנו בזכות

 (הבטחת הארץ לאבות) או בתנאי (עפ"י דברי
  משה שחיים בארץ מותנים בקיום מצוות).

  
 עברית- קבוצת אלון - שרית מ.

 המשכנו את האות א' והעיצורים קמץ, פתח
 וחטף פתח. עשינו הכתבה על האות א'

 ושחקנו במשחק הזיכרון על המילים שלמדנו.
 שיעורי בית: דפי עבודה שחולקו בכיתה

  ולשחק במשחק הזיכרון.
 

 עברית- קבוצת ברוש - שרית מ.
 המשכנו את האות כ' (דגושה) וקראנו את
 הסיפור "מה יש בכד?" (עמודים 11-12)

 תרגלנו את ההבדל בין כותב לכותבת
 והתחלנו עם האות כ'(לא דגושה).



joyful day and the connection to the 
story of Jonah the prophet. 
 
Chonchim- Sarit G. 
We had a discussion whether the land 
of Israel belong to us promised (to our 
forefathers) or on the condition 
(the words of Moses living in the land 
are conditioned by the observance of 
mitzvot). 
  
Hebrew- Group Alon - Sarit M. 
We continued with the letter Alef and 
vowel points. We had as spelling test on 
the word letter Alef and we played 
memory game with the words we 
learned. 
Homework: complete the worksheet 
distributed in class and play the memory 
game. 
 
Hebrew- Group Brosh - Sarit M. 
We continued working on the letter Kaf. 
We read a story (pages 11-12)and 
practiced reading. We learned the the 
word write and the difference between 
male or female form. Homework: Page 
18 
 
Hebrew- Group Gefen -  
Sarit M. & Simona 
We learned the letter Alef in script and 
the letter Vav and Yod. In the new  
“Reading and understanding” we 
practiced words in the letter Bet. 
Homework: Page 11 
Hebrew- Gruoup Dekel- Simona 
We practice questions and answers in 
Hebrew. 
Homework: pages 25, 26  
 

  שיעורי בית: עמוד 18
 

 עברית- קבוצת גפן - שרית מ. וסימונה
 המשכנו עם האות א' בכתב ועברנו לאותיות ו'
 ו-י'. עבדנו בחוברת "קריאה והבנה" על מילים

 באות ב'.
 שיעורי בית: עמוד 11

 
 עברית- קבוצת דקל - סימונה

 עברנו על שיעורי הבית ועבדנו בחוברת
 בנושא מילות שאלה ותשובות.
 שיעורי בית: עמודים 25, 26

 
 אולפן עברית- חונכים- סימונה
 תרגלנו זכר- נקבה, יחיד- רבים.

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



Ulpan - Chonchim- Simona  
We practiced male- female and single- 
pural.  

 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 


