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Greetings to all Maccabim families. 
This week in our morning gathering 
we noted the first of Adar, which 
falls on a Sunday! Groups 1,2 
invited the Gan Bogrim students to 
join them and together we learn the  
Megillah story lines. Because 
Haman plan to exterminate the 
Jewish people failed, we are happy 
and thanking God that keep us safe, 
as we say “when the month of Adar 
arrives, we increase in joy”. 
We learned a song and a dance  
(click here to view) and we 
celebrated the first day of Adar with 
song and dance. 
 
Maccabim students contribute 
to the community: This week 
Groups 3,4 and Bar/ Bat Mitzvah- 
volunteered at the “Ark”. The 
students were given a guided tour 
and explanation about the place and 
participated in a group workshop, 
aimed at strengthening the unity and 
mutual responsibility between 
community members. We learned 
that every applicant (Jewish or not) 
begins with a visit to a social worker, 
where he lays out his needs. If he is 
not Jewish, he gets immediate 
supply of food and medical care for 
a month and a referral to the 
appropriate assistance 

 
 בס"ד

 
 השבוע בריכוז הבוקר ציינו את ראש

 חודש אדר, שחל ביום ראשון! קבוצות 1,2
 הזמינו את תלמידי גן בוגרים להצטרף

 אליהם ויחד למדנו קוים כלליים מסיפור
 המגילה. מכיוון שתוכניתו של המן,

 להשמיד את העם היהודי, נכשלה אנו
 שמחים ומודים לה' ששומר עלינו, כמו

  שנאמר "משנכנס אדר מרבין בשמחה".
 למדנו את השיר והריקוד "יש לנו תיש"

 (לצפייה הקליקו כאן)וחגגנו את ראש
  חודש אדר בשמחה וריקודים.

 
 תלמידי מכבים תורמים לקהילה-
 השבוע יצאו קבוצות 3,4 ובני-בנות מצווה

 להכרות והתנדבות במרכז החסד
 "התיבה". התלמידים קיבלו סיור מודרך
 והסבר על המקום וכן השתתפו בסדנא

 קבוצתית, שמטרתה חיזוק האחדות
 והערבות ההדדית בין חברי הקהילה.

 למדנו כי כל פונה (יהודי או לא יהודי)
 מתחיל בביקור אצל עו״ס, שם הוא

 פורש את צרכיו. אם אינו יהודי, הוא
 מקבל אספקת אוכל ושירות רפואי
 למשך חודש והפניה לגורמי סיוע

 מתאימים. אם הוא יהודי, ה"תיבה"
  ממשיכה לטפל בו גם בהמשך.

 הילדים ביקרו בחדר בו מכשירים את
 הפונים בעבודות שונות ועוזרים להם
 למצוא עבודה. חיברנו את זה לשיעור
 על צדקה ובו למדנו שהמעלה הגדולה

 ביותר של צדקה היא לסייע לעני
  להתפרנס לבד.

https://www.youtube.com/watch?v=wF0lXbg5Z04
https://www.youtube.com/watch?v=wF0lXbg5Z04


organizations. If he is Jewish, the 
“Ark” continues to care for them in 
the future. The children visited the 
room where the applicant receive 
training for different jobs and receive 
help in finding a job. We made the 
connection between this charity to 
the charity lesson where we learned 
that the greatest virtue of charity is 
to help the poor earn a living. We 
saw the various medical services 
provided to the applicants: 
Ophthalmologist, dentist and 
Physicians. We saw that there is a 
pharmacy which provides the 
applicants with free medication. We 
learned that even among us and all 
around us there are people who 
struggle to make a living and even 
though the family works they are not 
always earn enough to live on. We 
have learned that poverty have 
different 
faces.  
The 
students 
help by 
bringing 
boxes of 
food for 
Passover 
from the warehouse and arranged 
the products at the  “Ark store” 
(room designed for Passover). The 
kids enjoyed the activities and 
learned a lot. Thanks to Sarit G., 
Who organized and led the visit and 
more power to the students who 
have donated their energy and 
strength, worked hard in organizing 
the food shelves. 

 ראינו את משרדי השירותים רפואיים
 השונים שהתיבה מספקת לפונים: רופא

 עיניים, רופא שיניים ורופאים כללים.
 ראינו שיש בית מרקחת בהם הפונים

 יקבלו תרופות בחינם. למדנו כי גם
 בקרבנו וסביבנו ישנם אנשים הנאבקים

 לשמור על פרנסה, למדנו כי גם אם
 משפחה עובדת לא תמיד הם מצליחים

 להרויח מספיק כסף למחייה. למדנו
  שיש פנים שונות לעוני.

 הילדים עזרו להעלות מהמחסן ארגזים
 של אוכל

 לפסח
 וסידרו

 את
 החדר

 ״בחנות
 האוכל״

 של
 התיבה

 שמיועד לפסח. הילדים נהנו מאוד
 מהפעילות החוויתית ולמדנו המון.

 בהמשך הם סייעו בפריקת ארגזי מוצרים,
 מיונם וסידורם על המדפים. תודה לשרית

 ג., שארגנה והובילה את הביקור ויישר
 כוח לתלמידים שתרמו ממרצם וכוחם,

 עבדו במרץ וארגנו את מדפי המזון.
  

 יום הורים - נהננו לפגוש הורים רבים
 שנכחו במפגשים האישיים עם המורות.

 אנו רואים חשיבות גדולה לקשר בין בית
 התלמיד ובית הספר ולכן רואים בכם,
 ההורים, חלק מרכזי וחשוב בתהליך

 החינוכי של התלמידים. הורים שלא הגיעו
 ליום ההורים מוזמנים לשלוח לי אימייל

 עם בקשה לשוחח עם המורות ואני אתאם
 בינכם שיחת טלפון.

 
 



 
Parent's Day - We enjoyed 
meeting many parents who attended 
the private meetings with the 
teachers. We see important link 
between the student and the school 
and therefore we see you, the 
parents, as an important and central 
factor in the educational process of 
the students. Parents who did not 
came to the parents day are 
welcome to email me and I will 
coordinate a phone conference 
between you and the teachers. 
 
“Yashar Koach” to our mentors 
which operated the Maccabim Cafe 
to all those who were interested in a 
lovely breakfast.  
 
Purim event in Maccabim 
Sunday, March 12 we will celebrate 
Purim at school differently from 
previous years. The event will be 
partially open to the community and 
will also be used to raise money 
for the school. I asking all 
families to sign up for the event 
and bring friends. Please read the 
details and sign up to the event: 
9:00-10:00 -Activity for school kids 
only: make mishloach manot, the 
story of the megillah-played by the 
teachers, Purim quiz, costumes, 
songs and pictures. 
10:00-12:30 - family Purim event 
opened to the community. 
10:00-10:45 - Purim carnival 
(stations) with prizes. (the kids will 
need to be accompanied by their 
parent).  

 יישר כח לחונכים שהפעילו את בית
 הקפה של מכבים לכל מי שהיה מעוניין

  בארוחת בוקר נהדרת.

 
 ארוע פורים במכבים
 ביום ראשון, 3/12 אנו נחגוג את חג

 הפורים בבית הספר באופן שונה משנים
 קודמות. האירוע יהיה בחלקו פתוח

 לקהילה וישמש גם לגיוס כסף עבור בית
 הספר. אני קוראת לכל המשפחות

 להירשם לאירוע ולהביא חברים. אנא
 קראו את הפרטים והירשמו לאירוע:

 9:00-10:00 - פעילות רק לילדי בית
 הספר: הכנת משלוחי מנות, סיפור

 המגילה - הצגה של מורות בית הספר!,
 חידון פורים, תחפושות, שירים ותמונות.

 10:00-12:30 - אירוע פורים למשפחות
 בית הספר, האירוע פתוח לקהילה.

 10:00-10:45 - תחנות היתוליות לפורים
 + פרסים. הילדים צריכים ליווי של הורה.

 10:00-10:30 - במקביל לתחנות -
 קריאת המגילה להורים.

 10:45- בינגו נושא פרסים
 11:00-11:30 - ארוחת צהריים חלבית

 עשירה - סלטים, גבינות, פסטות,
 שקשוקה, פשטידות ועוד… ממטבחה של

 איילת דנינו.
 11:30-12:30 - מופע אשליות מדהים!

 עלויות:
 עלות לילד במכבים - $5

 עלות לילד שאינו ממכבים - $10
 עלות למבוגר - $18

 מקסימום עלות למשפחה - $45
 

  הודעות קהילתיות -
 רוצים לעשות מצוה?

  מרכז החסד של שיקגו,



10:00-10:30 - At the same time - 
Megillah reading for the parents. 
10:45 -Bingo with prizes. 
10:00-10:30 -Rich dairy lunch will 
include salads, cheeses, pasta, 
“shakshouka”, pies and more ... 
from Ayelet Danino kitchen. 
11:30-12:30 -Amazing illusions 
performance!  
Pricing: 
Maccabim student -$5 
Non-Maccabim child - $10 
Adult - $18 
Maximum cost for family - $45 
 
Community announcements: 
Do  a mitzvah -  
The Chicago Mitzvah Campaign 
is looking for volunteers to help 
distribute  mishloach manot in 
hospitals and nursing homes.  
To participate email 
jill@chicagomitzvahcampaign.com 
or call: 866-697-2224 
 
Sincerely, 
Lior Kakon 

 
 

 

 

Chicago Mitzvah Campaign 
 מחפש מתנדבים שיחלקו משלוחי מנות
 בבתי חולים ובתי אבות. אם אתם רוצים

 להשתתף, אנא צרו קשר:
jill@chicagomitzvahcampaign.co

m  
 או בטלפון: 866-697-2224

 בברכה,
 ליאור קקון

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 גן צעירים- סיון
 המשכנו ללמוד בנושא המשפחה- צבענו

 ציורי משפחה ודיברנו על חברי המשפחה
 השונים. הכנו גלויה לסבא וסבתא בארץ.

 בחוג אומנות הכנו לאבא ואמא פרחים
 ונהננו בחוג ספורט. הקשבנו ושרנו לצלילי

mailto:jill@chicagomitzvahcampaign.com
mailto:jill@chicagomitzvahcampaign.com
http://www.edb.co.il/title/t0029053/video/#video-5190
mailto:jill@chicagomitzvahcampaign.com


Gan Tzeirim- Sivan 
Today continued to learn about 
family - We colored family pictures 
and talked about the different family 
members. We decorated a postcard 
for grandparents in Israel. In art 
class we made flowers for mother 
and father,  we enjoyed gym and 
sang read the a book. We enjoyed 
singing family songs and gym. 
 
Gan Bogrim- Suzan 
Today we start learning about 
Purim. We talked about the 
characters of the megillah we 
colored them and sang Purim 
songs. We had art and gym class. 
Hebrew: We started to learn the 
letter Tet and words with the letter 
Tet.  
Homework: worksheet. 
 
Moreshet- group 1- Tzivia 
We started to learn about Purim - 
we read the Megillah story almost to 
the end.  
 
Moreshet- group 2 & Olpan- Naomi 
We started to learn about Purim and 
the Megilla story, we watched a 
short movie, played game and 
colored masks. 
 
 
 
Hebrew- Group 1- Sarit M. 
We learned the letter Tet and words 
with the letter Tet. 
We read a story (pages 68-71) 
Homework: read the story again 

 שירי משפחה.
 

 גן בוגרים- סוזן
 היום התחלנו ללמוד על פורים. דיברנו על
 הדמויות במגילה וצבענו אותם ושרנו שירי

 פורים. היו לנו חוג אומנות וחוג ספורט.
 עברית: התחלנו את האות ט' ומילים עם

 ט'.
 שיעורי בית: דף עבודה.

  
 מורשת- קבוצה 1- צביה

 התחלנו ללמוד על פורים- סיפרנו את
 סיפור המגילה כמעט עד סופו.

 
 מורשת- קבוצה 2 ואולפן- נעמי

 התחלנו נושא "פורים"- למדנו את סיפור
 המגילה, ראינו סרטון קצר, שחקנו משחק

 וצבענו מסכות.
 

 עברית- קבוצה 1- שרית מ.
 למדנו את האות ט׳ והמילים טבח, אוטו,

 טלוויזיה,טוסט, טוב וטובה.
 קראנו את הסיפור "או, או הטוסט" (עמ׳

(71 -68 
 שיעורי בית: לקרוא שוב את הסיפור

 (עמודים 68- 71) ולקרוא עמ׳ 73.
 להשלים עמ׳ 74, 75

 
 עברית- קבוצה 2- שרית מ.

 המשכנו עם האותיות צ' ו- ץ' וחזרנו על
 הניקוד שלמדנו.

 שיעורי בית: עמודים 23- 25.
 

  עברית- בני ובנות מצווה- נעמי
 קראנו סיפור על רבי חיא- מי היה ואיך

 לימד ילדים, וענינו על השאלות.
 שיעורי בית: עמוד 68- לסיים תרגיל א'

  ולכתוב משפטים לתרגיל ב'.
  

 קבוצות 3+4+בני ובנות מצווה -
 היו השבוע בפעילות חסד ולכן לא למדו



(pages 68-71) and read page 73. 
Complet pages 74, 75. 
 
Hebrew - Group 2- Sarit M. 
We continued with the letter  
Tzadei / final Tzadei and reviewed 
the vowel points we learned. 
Homework: pages 23-25. 

 
Hebrew- Bar/ Bat Mitzva- Naomi  
We read a story about Rabbi Hia- 
who he was and how he taught 
children and we answered the 
questions.  
Homework: pages 68 complete Alef 
and write sentences for Beit. 
 
Groupes 3+4+B Mitzvah  
Went for a chessed activity, and dint 
all classes.  

 
 

  את כל השיעורים.
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 
 



 

 
 
 

  

 


