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This week, in our morning gathering, we learned the period
from Rosh Hashanah to Yom Kippur is known as the Ten
Days of Repentance. These are the days when each one of
us is given another opportunity to improve our ways. These
days end on Yom Kippur, “Day of Atonement”, when God
seals the Books of Life and Death for the coming year.
We also learned that Yom Kippur will begin Tuesday night.
On this day we are fasting, praying, asking for forgiveness
from friends, family and God. On Yom Kippur it is customary
to wear non-leather shoes, wear white, avoid shower or the
use of cosmetics.
I wish us all easy and meaningful fast, happy new year and
“G'mar Hatima Tova” (May you be sealed in the Book of Life)!
In art class -we made decorations for the sukkah. I hope you
use them for decorating your sukkah.
In cooking class -The students prepared a fresh and healthy
muesli to celebrate Sukkot, also known as Festival of
Tabernacles (Chag HaAsif) - the time when we are picking
the last fruit and vegetables, before the rainfall (in Israel).
SCHOOL ANNOUNCEMENTS:
The school will be closed on Sukkot, October 13 & 20.
We will have a special “Sukkah Celebration”, with activity
for the whole family, on
Wednesday, October 16, 5:00pm-6:30pm
At: WI-FI BUIlding,
8170 Maccormick, Skokie
Please email RSVP (With a number of children and adults) to:
maccabim613@gmail.com

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.

בס"ד

,השבוע בריכוז הבוקר למדנו על משמעותם של עשרת ימי תשובה
 אלו הם ימים בהם. בין ראש השנה ויום הכיפורים,הימים שחלים השבוע
מוענקת לכל אחד מאתנו הזדמנות נוספת על מנת לתקן את דרכינו
 ימים אלו מסתיימים ביום.ולהבין את המקומות בהם אנו צריכים להשתפר
. אז נחתם הדין לכל אחד מאתנו לשנה הקרובה,כיפור
 ביום זה אנו. למדנו כי יום הכיפורים יתחיל ביום שלישי בלילה,כמו כן
. משפחה ובורא עולם, בקשת סליחה מחברים,צמים ומתעמקים בתפילה
, ללבוש לבן,ביום הכיפורים אנו נוהגים לנעול נעליים שאינם עשויים עור
.להימנע ממקלחת ושימוש בתכשירי קוסמטיקה
 שתהיה לכולנו שנה טובה,אני מאחלת לכולנו שיהיה לנו צום משמעותי
!וגמר חתימה טובה
 אני מקווה. התלמידים הכינו קישוטים לסוכה- השבוע בחוג אומנות
.שתשתמשו בהם לקישוט הסוכה בה תחגגו את החג המתקרב
 בהקשר של חג, התלמידים הכינו מוזלי מרענן ובריא- בחוג בישול
 הזמן בו אנו אוספים את הפרות והירקות-  המכונה גם חג האסיף,הסוכות
.( לפני עונת הגשמים)בארץ כמובן,האחרונים מהשדות
:הודעות בית ספריות
 לרגל חג20 ,13  אוקטובר,בית הספר יהיה סגור בשבועיים הקרובים
 כדי לציין את החג אנו נקיים פעילות מיוחדת לכל המשפחה.הסוכות
5:00-6:30  בין השעות,16  אוקטובר,"חגיגה בסוכה" ביום רביעי
- במיקום
WI-FI BUIlding, 8170 Maccormick, Skokie
:נא לאשר הגעתכם)עם מספר ילדים ומבוגרים( באימייל
maccabim613@gmail.com

-  של בית הספרfacebook דף ה
 חפשו אותנו.עזרו לנו לקדם את בית הספר באמצעות המדיה החברתית
: והצטרפו לדף הביתfacebook ב
Maccabim Hebrew School
 והמשיכוlike  עשו לנו,שתפו חברים ומשפחה בהודעות שמתפרסמות
 מובטחות לכם תמונות מקסימות עם.לעקוב אחר הפרסומים השבועיים
.חוויות מבית הספר

Register and bring your friends to Maccabim’s new programs:

See below class descriptions and homework assignments.
Wishing you “Shana Tova” (Happy New Year) and “G'mar
Hatima Tova” (May you be sealed in the Book of Life).
Lior Kakon

:הרשמו והביאו חברים לתוכניות החדשות במכבים

בהמשך המכתב תוכלו להתעדכן בנושאים שנלמדו בכתות השונות
.ובשיעורי הבית
,בברכת שנה טובה וגמר חתימה טובה
ליאור קקון

Gan Tzeirim- Sivan
We learned about Yom Kippur and Sukkot. We sang holiday
songs, colored and had art and cooking class.
Gan Efrochim- Lior H.(Sub to Shiri)
We learned about Yom Kippur and Sukkot. We sang holiday
songs, decorated a sign for the Sukkah and had art and
cooking class.
Gan Bogrim- Suzan
We learned about Yom Kippur and Sukkot, we decorated a
sign for the Sukkah. We started to learn the letter “Bet”,
worked in the Hebrew textbook and had a cooking and art
class.
Happy Birthday Ayala!
Homework: write the letter Bet.
Moreshet- Group Elan and Brosh, Gefen and Dekel Geela (sub to Keren)
We continued to learn what is forbidden on Yom Kippur and
started to learn about Sukkot.
Bogrim- Lior & Rabbi Sherman
We We talked about the elections in Israel - We explained
what led to the recent election and the difficulty of forming a
government.
We learned how the structure of the Knesset represents the
votes of the people, that the Knesset seats arranged in the
shape of a "menorah" and the historical reason behind it.
We studied with Rabbi Sherman the story of the prophet
Jonah which we read in the synagogue every year on Yom
Kippur and held a discussion on the concept of "favorable
judgment”.

 סיון-גן צעירים
 צבענו ציורים, שרנו משירי החג.למדנו על יום כיפור ועל חג סוכות
.והשתתפנו בחוג אומנות ובחוג בישול
()מ"מ לשירי. ליאור ה-גן אפרוחים
 קישטנו שלט לסוכה, שרנו משירי החג.למדנו על יום כיפור ועל חג סוכות
.והשתתפנו בחוג אומנות ובחוג בישול
 סוזן-גן בוגרים
 התחלנו ללמוד.למדנו על יום כיפור ועל חג סוכות וקישטנו שלט לסוכה
. עבדנו בחוברת והשתתפנו בחוג אומנות ובחוג בישול,'את האות ב
!יום הולדת שמח לאיילה
.' לכתוב את האות ב:שיעורי בית
( גילה )מ"מ לקרן- גפן ודקל, ברוש, קבוצת אילן-מורשת
למדנו על האיסורים והמנהגים של יום כיפור והתחלנו ללמוד על חג
.סוכות
 ליאור והרב שרמן-בוגרים
 הסברנו מה הוביל לרצף הבחירות האחרון-דיברנו על הבחירות בארץ
 הכרנו את מבנה הכנסת וכיצד הוא מייצג את.ועל הקושי להרכיב ממשלה
קולות הבוחרים וראינו שמושבי הכנסת בנויים בצורת מנורה ומה המקור
.ההיסטורי לכך
למדנו עם הרב שרמן את הסיפור על יונה הנביא שנקרא בבית הכנסת
."ביום כיפור וערכנו דיון על המושג "לדון לכף זכות
 שרית- קבוצת אילן-עברית
."חזרנו על האות א' וקראנו והמחזנו את הסיפור "אני אריאות
, שחר: למדנו את המילים. קמץ ופתח,למדנו את האות ש' והתנועות שווא
. שבת ושבת שלום, שלום, שחור,שרונה
23-25 ' להשלים עמ:שיעורי בית
.25 ולתרגל קריאה מתחילת החוברת עד עמוד

Hebrew- Group Elan- Sarit
We learned the letter “Alef”, played the story “I am Ariot”. We
learned the letter “Shin”, the vowel point “Shva”, “Kamatz”,
“Patach” and words using the letter Shin.
Homework: complete pages 23- 25.

 שרית- קבוצת ברוש-עברית
(המשכנו ללמוד את האות כ' דגושה והבדלנו בין כותב)זכר
 כוכב, בוכה: למדנו את האות כ' לא דגושה ואת המילים.(לכותבת)נקבה
(19  קראנו את הסיפור "דב בוכה")עמוד.וכוכבים
.20  להשלים עמוד:שיעורי בית

Hebrew- Group Brosh- Sarit
We continued to learn the letter “Kaf” with “Dagesh” the word
write in masculine and feminine form (Kotev/kotevet). We also
learned the letter “Kaf” without “Dagesh” words using the
letter Kaf without Dagesh and read a story (page 19).
Homework: in the textbook -complete page 20.

 שרית- קבוצת גפן-עברית
' נ,' י,' למדנו את האותיות ו."קראנו את הסיפור "אנחנו רואים א' וקוראים
. נותנים וקוראים, אנחנו, יו יו, אותיות, קו:ן' בכתב ואת המילים-ו
.18 -17 ' להשלים עמ:שיעורי בית

Hebrew- Group Gefen- Sarit
We read a story and the letters “Vav”, “Yod”, “Nun” and final
“Nun” in cursive and words with those letters.
Homework: complete pages 17-18.
Hebrew- Group Dekel- Amia
We continued to learn the distinguish of masculine and
feminine in hebrew using the word "it".
Homework: please complete pages 21-22.

 עמיה-  קבוצת דקל-עברית
 למדנו."המשכנו ללמוד את הנושא של "זכר ונקבה" והמילים "זה" ו"זאת
.את ה' הידיעה
.21-22  עמודים:שיעורי בית
.22  בבקשה לסיים עד עמוד-מי שלא סיים בכיתה
 עמיה- בוגרים-עברית
 הטופוגרפיה, המושבים,קראנו את המאמר "על הנגב" ושוחחנו על הערים
. קראנו את השיחה על בית הספר לטבע בשדה בוקר.והאקלים בנגב
86  לענות על השאלה בעמוד:שיעורי בית
.87 ולסיים את העבודה בעמוד

Hebrew- Bogrim- Amia
We read an article about the Negev. Talked about cities,
moshavim, topography and climate in the Negev. We read the
discussion about Sde Boker Horticulture school.
Homework: answer the question page 86 and finish page 87.

