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Bs”d 
 
Second week of school! We continued to practice  
the school routine while welcoming new students and 
their families. It was great to watch the kids interacting 
and having fun while getting to know each other 
through icebreaker games. 
In Moreshet we continue to learn about the month of 
Elul a time to reflect and prepare for the new year.  
Rosh Hashanah and Yom Kippur almost here and we 
are busy learning traditions and customs associated 
with these holidays. 
In Hebrew classes - we are continuing the evaluation 
of our students language skills in Hebrew and 
placement in the appropriate groups. 
 
I would like to welcome the new students and their 
families who joined us this week:  
Shalev Jai and Avi 
Parents - Please be sure to approach the new 
parents, introduce yourselves and welcome them 
to our Maccabim family. 
 
Maccabim  extends its deepest sympathies to the 
Axelrod family, with the passing of Mrs. Eitana 
Axelrod , z”l, mother of Alon Axlerod,and grandmother 
of Oren, from the Bogrim group. The funeral took 
placein Israel on Monday. The family is serving shiva 
at Rechovot, Eisenberg 10. Alon can be reached via 
his email: babga@msn.com . 
May they be comforted among the mourners of Tzion 
and Yerushalyim. 
 
School events - 
Sunday, Sep. 22nd, 
9:15am - Rabbi Yinon 
Kalazan, returning by 
demand for parent 
workshop on the subject 
of Raising Children. 
Please RSVP 
maccabim613@gmail.com  
 

 
 
 

 בס"ד
 

 שבוע שני לבית הספר! גם השבוע המשכנו לתרגל את שגרת
 בית הספר תוך כדי קליטת משפחות ותלמידים חדשים. כייף
 לראות את התלמידים מתגבשים במשחקי ההכרות ושבירת

  הקרח שאנו עורכים בתחילת כל שעור.
 בשיעורי מורשת אנחנו ממשיכים ללמוד על חודש אלול, המזמן

 לנו אפשרות לשאול את עצמנו איך אנחנו רוצים להתכונן לקראת
 השנה החדשה. ראש השנה ויום הכיפורים בפתח ואנו עסוקים

  בלימוד המצוות והמנהגים הכרוכים בחגים אלו.
 בשיעורי עברית - אנחנו ממשיכים בהערכת התלמידים ושיבוצם

 לקבוצות הלמידה המתאימות.
 

 אני רוצה לקדם בברכה את המשפחות והתלמידים החדשים
 שהצטרפו אלינו השבוע:

 שליו ג'יי ואבי.
 הורים ותיקים - אנא המשיכו לגשת להורים החדשים, להציג

  את עצמכם ולקדם אותם בברכה למשפחת מכבים.
 

 בית הספר מכבים משתתף בצערו של אלון אכסלרוד במות אמו,
 איתנה אכסלרוד זכרונה לברכה, סבתא של אורן מקבוצת

 הבוגרים. הלוויה התקיימה ביום שני בתל אביב. המשפחה
 יושבת שבעה ברחוב אייזנברג אהרון 10, רחובות. ניתן לשלוח

.babga@msn.com לאלון הודעות ניחומים לאימייל 
 תהא נשמתה עדן, מן השמים תנוחמו ושלא עוד צער.

 
  ארועים בית ספריים -

 יום ראשון, 9.22, 9:15 בבוקר - הרב ינון קלזאן חוזר על פי
 בקשתכם!!!! סדנא להורים בנושא חינוך ילדים. נא לאשר

maccabim613@gmail.com הגעתכם במייל  
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I would like to invite everyone to enjoy family activity 
and raise our glass to celebrate Rosh Hashanah  
at my home: 3851 White Cloud, Skokie 
Sunday, Sep. 29th 10:00am-11:30am  
  
 
Forms to fill out: 

1. permission form- field trip 
consent, media release and kids pick up from 
school. If you have not yet filled out the form, 
please print, fill out and bring it to school. 

2.  Hebrew names  Please confirm follow the link 
and make sure the names are spelled correctly 
in Hebrew and English. If there is a spelling 
error, please email me the correction to: 
maccabim613@gmail.com 

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

 

 

 אני רוצה להזמין את כולם לפעילות לכל המשפחה והרמת
 כוסית לכבוד ראש השנה.

 ביום ראשון, 9.29.19 , בשעות
 10:00am-11:30am בביתי:

3851 White Cloud, Skokie 
 
 

 טפסים שעליכם למלא:
 טופס אישור הורים - לטיולים, שימוש בתמונות ואיסוף1.

 ילדים בסוף היום. מי שעדיין לא מילא את הטופס, נא
  להדפיס, למלא ולהביא לבית הספר.

 איות שמות  - אנא הכנסו למסמך ובדקו ששם המשפחה2.
 ושמות ילדכם מאוייתים נכון בעברית ובאנגלית. אם ישנה

טעות באיות, אנא שלחו לי אימייל ל-
 maccabim613@gmail.com עם הכיתוב הנכון.

 
 הרשמו והביאו חברים לתוכניות החדשות במכבים:

 

 
 
 

 

https://docs.google.com/document/d/10PYKhMlvyPIonOjAkBSOo4AOaEQ17dWNf_CkeEtnD60/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AqccTL01hTDViLbaUcvUB5BcYN2pMdg2SaNH6aqJV9w/edit#gid=0
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Community announcements: 
Join the Yisraelink community to celebrate Rosh 
Hashanah and Yom Kippur in an Israeli festive 
atmosphere. Very recomended!!!!! 

 
 
IAC event, this Sunday -  
For registration click 
here 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
See below class descriptions and homework 
assignments. 
 
Lior Kakon 
 
 
 
 
 

 הודעות קהילתיות:
 הצטרפו לקהילת ישראלינק לחגוג את ראש השנה ויום הכיפורים

 באוירה ישראלית! מומלץ!!!!!

 
 

 ארוע של ה - IAC ביום ראשון הקרוב-

  
 לרישום, לחצו כאן

 
 בהמשך המכתב תוכלו

 להתעדכן בנושאים
 שנלמדו בכתות השונות

 ובשיעורי הבית.
 

 בברכת שנה טובה וגמר
  חתימה טובה

 ליאור קקון
 
 
 
 

 

https://www.eventbrite.com/e/meet-new-and-old-friends-tickets-70193365245
https://www.eventbrite.com/e/meet-new-and-old-friends-tickets-70193365245


 
 

 
Gan Tzeirim- Sivan 
We learned about Rosh Hashanah and the holiday 
symbols and we had an art class. 
 
Gan Efrochim- Shiri 
We learned about Rosh Hashanah and the holiday 
symbols. We talked about the bee who makes honey 
and about the bear who likes to eat honey… We 
heard a story, sang the Alef Bet song and had an art 
class. 
 
Gan Bogrim- Suzan 
We learned about Rosh Hashanah and the holiday 
symbols. We sang holiday songs, worked in the 
Hebrew textbook and had a cooking class. 
 
Moreshet- Group Elan and Brosh, Gefen and 
Dekel - Geela (sub to Keren) 
We continued to talk about repentance, we started to 
learn about Rosh HaShana and played "Bingo". 
 
Bogrim- Lior (sub to Shaked) 
We played introduction games and We got to know 
each other better. We learned that it is also important 
to listen, respect and appreciate each other. We 
talked about the reasons for blowing the shofar 
(provoking us and provoking mercy on us), prayed 
and sang Htikva. 
Rabbi Sherman taught us about the Jewish months. 
 
Hebrew- Group Elan- Sarit 
We learned the letter “Alef” and vowel point Kamatz , 
Patach, and Chataf Patach. We learned the words 
using the letter Alef. We started to work in our first 
Hebrew textbook “Ariot”. 
Homework: Anyone who did not finish in class - 
complete up to Page 10 and the worksheet. 
 
Hebrew- Group Brosh- Sarit 
We received our third “Ariot” textbook, learned the 
letter “Kaf” with “Dagesh” and words using the letter 
“Kaf”. We reviewed the Hebrew vowels we learned 
last year and practiced reading.  
Homework: pages 8-9 in the textbook. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 גן צעירים- סיון
 המשכנו ללמוד על ראש השנה ועל סימני החג והשתתפנו בחוג

 אומנות.
 

 גן אפרוחים- שירי
 למדנו על ראש השנה ועל סימני החג. דיברנו על הדבורה

 שמייצרת דבש ועל הדוב שאוהב לזלול דבש… ושמענו את
 הסיפור "זהבה ושלושת הדובים". שרנו את שיר האותיות

 ונחשפנו לאותיות ה-א', ב' והשתתפנו בחוג אומנות.
 

 גן בוגרים- סוזן
 למדנו על ראש השנה ועל סימני החג. שרנו משירי החג, עבדנו

 בחוברת עברית והשתתפנו בחוג בישול.
  

 מורשת- קבוצת אילן, ברוש, גפן ודקל- גילה (מ"מ לקרן)
 המשכנו לדבר על איך מבקשים סליחה, התחלנו ללמוד על ראש

 השנה ושיחקנו "בינגו".
 

 בוגרים- ליאור (מ"מ לשקד)
 ערכנו משחקי הכרות וגיבוש נוספים בהם הכרנו אחד את השני

 טוב יותר. הכי חשוב שלמדנו גם להקשיב, לכבד ולהעריך את
 המשותף והשונה ביננו.

 דיברנו על הסיבות לתקיעה בשופר (לעורר אותנו ולעורר את
 רחמיו של ה' עלינו), התפללנו וסיימנו בשירת התקווה.

 עם הרב שרמן למדנו על חודשי השנה העבריים ואלו חגים יש
  בהם.

 
 עברית- קבוצת אילן- שרית

 למדנו את האות א' והתנועות קמץ, פתח וחטף פתח. למדנו את
 המילים: אריאות (אריה ואות), אבא, סבא, אני, ארון ואדום.

 קיבלנו את חוברת אריאות הראשונה והתחלנו לעבוד בה.

 שיעורי בית: מי שלא סיים בכיתה- להשלים עד עמוד 10 ודף
 עבודה.

 
 עברית- קבוצת ברוש- שרית

 קיבלנו את חוברת אריאות השלישית ולמדנו את האות כ' דגושה
 ואת המילים: כד, כדים, כותב, כותבת, כואב, כחול וכיתה. חזרנו

 על תנועות שלמדנו שנה שעברה ותרגלנו קריאה.
 שיעורי בית: להשלים עמ' 8-9 בחוברת. (כותב/ לא כותב…)

 
 עברית- קבוצת גפן- שרית

 תרגלנו קריאה והבנה וקראנו את הספרון "מה אומר השופר".
 עבדנו על אותיות כתב ובדף עבודה.

  שיעורי בית: לקרוא שוב את הספרון ולסיים דף עבודה.
 
 

 



 
 

Hebrew- Group Gefen- Sarit 
We Practiced reading and comprehension. We read a 
story and practiced the letters in the worksheet.  
Homework: read the story again and complete the 
worksheet. 
 
Hebrew- Group Dekel- Amia 
We reviewed what we learned last week, learned the 
word "it" - the meaning and when to use “it”. 
Homework: pages 8-9 in the textbook.  
 
Hebrew- Bogrim- Amia 
We learned about using the letter “Lamed”. We read 
the article "Exam or Work" and had a conversation on 
the subject.  
Homework: page 74 - answer question 3. 
Page 75 - answer the questions. 
 

 עברית- קבוצת דקל - עמיה
 חזרנו על מה שלמדנו שבוע שעבר ולמדנו את המילה "זה"-

 פירוש המילה ומתי משתמשים בה. הצבענו על ילדים וחפצים
  והשתמשנו במילה "זה".

 שיעורי בית: עמודים 8-9 בחוברת.
 

 עברית- בוגרים- עמיה
 למדנו על השימוש באות ל'- לחנה, לבית של דני וכו'. קראנו את

 הכתבה "בחינה או עבודה" וניהלנו שיחה בנושא.
 שיעורי בית: עמוד 74 לענות על שאלה 3 ועמוד 75 לענות על

 השאלות.
 

 

 


