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Greetings to all Maccabim families. 
I was happy to see you at the 
school year Kick-Off Party. 

 
 

 
It is my great pleasure to welcome 
our new students: 

 עלמה מדבדופסקי
 זיו ונורית טובי

 ענבל אורגד
 יואב ותמרה וויס

 ליה ודניאל סולובצ'יק
 דפנה ואלה רמתי

 מיה ונועם זמיר
 אורי הוך

 גילי הופמן
 אלישיב אמסטר

 
 

 בס"ד
 

 שלום למשפחות מכבים,
 שמחתי לפגוש אתכם במסיבת פתיחת

 שנת הלימודים.

 

 
 

 ברכת ברוכים הבאים לתלמידים
  החדשים -

 עלמה מדבדופסקי
 זיו ונורית טובי

 ענבל אורגד
 יואב ותמרה וויס

 ליה ודניאל סולובצ'יק
 דפנה ואלה רמתי

 מיה ונועם זמיר
 אורי הוך

 גילי הופמן
 אלישיב אמסטר



Congratulation to our 
kindergarten graduate students 
who are  moving to group 1: 

 מתן בגה
 עמליה גרינברג

 עופרי טיירי
 אלון קלינסקי
 מרים סירקין

 דניאלה סולובצ'יק
 נחמיה ליס

 רמתי דניאלה
 
The school year official opening 
date is  Sunday 9/11/2016 
Maccabim team is waiting for you 
with an interesting and challenging 
educational program.  
 
NEW!!! 
This year we open a new program 
for mentors. Our graduates and 
Israeli youth from the community 
are welcome to join the program. 
Every Sunday the group will meet 
with Tzvia Shafir, for a new and 
unique class designs specially for 
them. During the course the 
students will experience a variety of 
educational activities designed to:  
Strengthening the Hebrew 
language. 
Developing leadership skills. 
Strengthening their Jewish-Zionist 
identity. 
Planning and thinking about school 
projects and contributing to the 
community. 
Strengthening the social 
relationship between the members 
of the group. 
This program has been few year in 

 בהצלחה לתלמידים שבגרו את כתת
 לקבוצה מספר 1 -   הגן ועולים השנה

 מתן בגה
 עמליה גרינברג

 עופרי טיירי
 אלון קלינסקי
 מרים סירקין

 דניאלה סולובצ'יק
 נחמיה ליס

 רמתי דניאלה
 

 שנת הלימודים תפתח רשמית ביום
 ראשון, 9/11. צוות מכבים מחכה לכם

 עם תוכניות חינוכיות, מעניינות
 ומאתגרות.

 

  חדש!!!
 השנה אנו פותחים תוכנית חדשה עבור
 החונכים, אליה מוזמנים להצטרף בוגרי

 בית הספר ובני נוער מהקהילה
 הישראלית. בכל יום ראשון, ייפגשו בני

 הנוער עם צביה שפיר, לחוג חדש
 ומיוחד שנבנה במיוחד עבורם. במהלך

 החוג החונכים יתנסו במגוון פעילויות
  חינוכיות שמטרתן -

 חיזוק השפה העברית.
 פיתוח כישורי מנהיגות.

 חיזוק הזהות היהודית-ציונית.
 תכנון וחשיבה על פרוייקטים בית

 ספריים ותרומה לקהילה.
 חיזוק הקשר החברתי בין חברי

 הקבוצה.
 

 זוהי תוכנית שכבר מספר שנים אנו
 הוגים בה ואני שמחה כל כך שמצאנו

 סוף סוף את האדם המתאים להוביל את
 התוכנית ואת המשאבים הנדרשים.

 
 אני מזמינה בני נוער נוספים להצטרף

 לתוכנית ופותחת אותה גם עבור
 תלמידים שאינם חונכים בבית



the making. I am so glad we finally 
got the resources required and the 
right person to lead the program.  
 I am welcoming other youngsters 
to join the program and also 
opening it for students who are not 
tutors in the school (for a nominal 
fee). I will appreciate your help in 
spreading the idea. 
The program will start on the 
second week of the school year 
every Sunday 10:00am-11:00am 
  
Community announcements 
Live performance to celebrate the 
end of summer with the greatest 
hits of all time: 
Shalom Chanoch, Arik Einstein, 
Aris San, Riki Gal, Caveret, Yudah 
Poliker, Ehud Banai and more .... 
Wednesday, Sep 14 -  8:00pm 
City Winery Chicago 
For tickets  click here  
 
Best regards, 
Lior Kakon 

 

 
All students, group 2 and above, 
are asked to review the letters, 
consonants (vowel points) and 
reading in Hebrew. 
In the first weeks of school we will 
test the students Hebrew language 
skills level and re-evaluate the 
class.  
 
 
 

 הספר(עבור תשלום סמלי). אשמח אם
 תסייעו בהפצת הרעיון. החוג יתקיים

 בכל יום ראשון בין השעות
.10:00-11:00 

 החוג לבני הנוער יתחיל בשבוע השני
  ללימודים.

 
  הודעות קהילתיות -

 הופעה חיה לכבוד סיום הקיץ
 עם מיטב הלהיטים מכל הזמנים:

 שלום חנוך, אריק איינשטיין, אריס סאן,
 ריקי גל, כוורת, יהודה פוליקר, אהוד

 בנאי ועוד….
 יום רביעי, 14 בספטמבר בשעה 8

City Winery Chicago ,בערב 
 לכרטיסים, לחצו כאן

 
 בברכה,

 ליאור קקון
 

 
 כל התלמידים מקבוצה 2 ומעלה

 מתבקשים לחזור על זיהוי האותיות,
 העיצורים(ניקוד) וקריאה בעברית.

 בשבועות הראשונים לבית הספר אנו
 נבחן את התלמידים ונעריך מחדש את

  החלוקה לרמות הלימוד בעברית.
 

 
  

 

https://www.facebook.com/CityWineryChicago/
http://www.citywinery.com/chicago/tickets/moshe-bonen-hataklitim-9-14.html
https://www.facebook.com/CityWineryChicago/
http://www.citywinery.com/chicago/tickets/moshe-bonen-hataklitim-9-14.html
http://www.citywinery.com/chicago/tickets/moshe-bonen-hataklitim-9-14.html
https://www.facebook.com/CityWineryChicago/


 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 


