
 

Sponsored by:  
 
Bs”d 
This week we 
celebrated the 69th 
birthday of the State of 
Israel with the Maccabim 
families and a birthday cake!. 
 
Each student made his/her own 
passport then set off on a round of 
festive stations: 
Trip to Israel- 
On a huge map, 
the students 
played various 
games to 
familiarize 
themselves with places in Israel. 
 
El Al flight- The 
students "board 
the flight to 
Israel". During 
the flight they 
enjoyed a movie 
about places in 
Israel and as first-class customers they 
received snack and drink from the 
stewardess. 
 

 
 בס"ד

 השבוע חגגנו עם
 משפחות מכבים את יום

 הולדתה ה- 69 של
 מדינת ישראל. בתמונה

 עוגת יום ההולדת
  למדינה.

 
 התלמידים הכינו דרכונים ואז יצאו

 לדרכם,בסבב תחנות חגיגיות:
 

 טיול
 בישראל-
 על מפת

 ענק
 התלמידים

 שיחקו
 משחקים

 שונים
 להכרת המקומות בארץ.

 
 טיסת אל על- התלמידים "עלו לטיסה
 ארצה" ובדרך צפו בסרטון על מקומות

 בישראל. במהלך הטיסה הם קבלו חטיף
 ושתייה מהדיילת, כיאה לטסים במחלקה

 ראשונה.

 
 



Art- The students 
made blue and white 
bracelets with their 
name spelled with 
Hebrew letters. 
 
IDF- The students 
dressed in military 
uniforms and experienced an obstacle 
course training.

 
 
Memorial 
Day- Students 
understood 
the meaning 
of the day and 
discussed its 
proximity to Independence Day. Later 
they wrote thank you letters to the 
soldiers. 
 
After the station's 
activities we joined the 
parents for a Falafel 
picnic. Thanks to Lior 
Bega, Maccabim’s 
“Falafel King” for the 
delicious meal! 

 אומנות- התלמידים
 הכינו צמידים

 בכחול ולבן עם
 שמם מאוית

 בעברית.
 
 
 

 צהל- התלמידים
 התלבשו בבגדים צבאיים והתאמנו במסלול

  מכשולים.

 
 

 יום
 הזיכרון-

 התלמידים
 הבינו את
 משמעות
 היום ודנו

 על
 סמיכותו

 ליום
 העצמאות. בהמשך הם כתבו מכתבי תודה

  לחיילים.
 

 לאחר התחנות
 נפגשנו עם ההורים

 לפיקניק של פלאפל.
 תודה לליאור בגה,

 "מלך הפלאפל"
 על  של מכבים

 הארוחה הטעימה!
 
 
 



Finely we had our morning gathering, 
where we hosted eight soldiers who 
came straight from the airport. It was 
amazing to sing, celebrate and learn 
together with the soldiers. Thank you to 
the “Friends of the IDF” organization, 
who paid for the soldiers visit and the 
gift for the children. 

 
Maccabim students participated 
in the Memorial Day ceremony  
(of the Israeli Consulate). Thanks to the 
wonderful students for an exciting 
performance. Thank you Shmulik for 
the guidance and the musical 
accompaniment. To view click here. 

 
 

 
 

Community Messages: 
Israel's 69th Independence Day 
celebration with DJ Ninet Tayeb. 
Saturday, May 6, at 8pm  
Tickets purchase: 
http://tinyurl.com/israelipartychicago 

 בהמשך התכנסנו לריכוז בוקר, בו ארחנו 8
 שהגיעו אלינו היישר משדה התעופה.  חיילים

 היה מדהים לשיר, לחגוג וללמוד ביחד עם
 החיילים. תודה לארגון ידידי צהל, שמימן
  עבורנו את ביקור החיילים והשי לילדים.

 
 

 תלמידי מכבים השתתפו בטקס
 יום הזיכרון (של הקונסוליה הישראלית).

 תודה לתלמידים הנפלאים על הופעה
 מרגשת. תודה לשמוליק על ההנחייה והליווי

  המוסיקלי.
 

 
 הודעות קהילתיות:

 מסיבת יום העצמאות ה- 69 לישראל עם
 דיג'יי נינט טייב. מוצ"ש, ה- 6 במאי בשעה 8

 בערב. לכרטיסים:
http://tinyurl.com/israelipartychicago 

 
  יום סולידריות לישראל -

 אירוע בפארק רביניה של הפדרציה היהודית,
 שיכלול הופעה של עידן רייכל, פעילות

 לילדים ולכל המשפחה וצעדה למען ישראל.
 האירוע חינמי! יום ראשון, ה-7 במאי בשעה

http://tinyurl.com/israelipartychicago
http://tinyurl.com/israelipartychicago
http://tinyurl.com/israelipartychicago


 
Israel Solidarity Day- 
The Jewish Federation's event at 
Ravinia Park. The program will include a 
performance by Idan Raichel, activities 
for kids and families, and a The Walk 
with Israel. The event is free! Sunday, 
May 7 at 2 pm.  if you would like to 
volunteer contact the IAC for 
registration: 
https://www.juf.org/isd/default.aspx 
 
Eitanim - Leadership Project for 
Youth: 
May 17,  6:00pm-8:30pm 
Location - will be sent directly to 
registrants. The project will be held in 
English for Israeli and American 
teenagers. It will include work with 
mentors which are entrepreneurs and 
from the startups industry. The mentors 
will guide them in team work, research 
and development, technological 
developments and more. To learn more 
about the program click here. 
 
EITANIM HACKATHON - teens from 
across the US will meet in Los Angeles! 
Anyone who is coming to the Eitanim 
project in May, and anyone who plans to 
be part of the program next year !!! 
2 age groups: 7th - 8th grade and high 
school age. For more information click 
here. 
 
Sincerely,  
Lior Kakon 
 
 
 

 2 בצהריים.  צרו קשר עם ה- IAC במידה
 ותרצו להתנדב. להרשמה:

https://www.juf.org/isd/default.aspx 
 

 איתנים - פרוייקט מנהיגות לבני נוער:
 17 במאי בשעות: 6-8:30 בערב
 מיקום - ישלח ישירות לנרשמים.

 זהו פרוייקט שיתקיים באנגלית לבני נוער
 ישראליים ואמריקאים שכרוך בעבודה עם

 מנטורים מתחום היזמות והסטארט אפ.
 אלו ינחו אותם בעבודה בצוותים, מחקר

 ופיתוח, פיתוחים בתחום הטכנולוגיה ועוד.
 לקריאה נוספת על התוכנית לחצו כאן

 
 איתנים HAKCKATHON - מפגש של בני

 נוער מרחבי ארה״ב בלוס אנגלס
 לכל מי שמגיע למפגש של איתנים במאי,

 ולכל מי שמתכנן להיות חלק מהתוכנית
 בשנה הבאה!!!

 2 קבוצות גיל: כיתות ז׳ וכיתות ח׳ וגילאי
 תיכון. לפרטים נוספים לחצו כאן

 
 בברכה,

 ליאור קקון
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

https://www.israeliamerican.org/eitanim/hackathon
https://www.israeliamerican.org/eitanim/hackathon
https://www.juf.org/isd/default.aspx
https://www.israeliamerican.org/eitanim
https://www.israeliamerican.org/eitanim
https://www.juf.org/isd/default.aspx
https://www.juf.org/isd/default.aspx
https://www.juf.org/isd/default.aspx


 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 
 

  

 


