Bs”d

This week we celebrate Tu-B’shevat in the JNF
community wide holiday event.
The kids were invited to visit various stations and
enjoy activities and performances in the festive
atmosphere:
- Planting trees
- Creative art and activities
- Musical performances
- Magic show
- Demonstration by "Tom Leigh”, Sesame Street
program books Illustrator!

בס"ד

.השבוע יצאנו לחגוג את טו בשבט באירוע קהילתי של קק"ל
הילדים קבלו הזדמנות לעבור בין התחנות המגוונות שהוצעו
: פעילויות והופעות באווירת החג,במקום ולהנות מיצירות
נטיעת עציםיצירות אומנות והפעלותהופעות מוסיקליותמופע קסמים! מאייר ספרי התוכנית רחוב סומסום,Tom Leigh הדגמה של,מכיוון שזו הפעם הראשונה בה אנו מנסים את הפורמט הזה
 האם אתם חושבים שהיה ערך-אשמח לשמוע משוב מכם
. מה הייתם מציעים לשמור ומה לשנות,קהילתי ליום זה/חינוכי

Since this is was the first time we have tried this
format, I would love to hear your thoughts Do you think the event was educational ?
Did it give the kids the value of the community?
What would you suggest to keep and what should we
do differently?

4  פברואר, יום ראשון- יום הורים
 להיפגש בפרטיות עם הצוות,על מנת להירשם ליום ההורים
 אנא הכנסו לטופס,ולהתעדכן בתהליך החינוכי של ילדכם
.הרישום

Parents Teachers conference, Feb 4:
Parents teachers conference will take place on Sunday,
February 4
To schedule your private meeting to discuss your child's
educational process please sign up

follow us on facebook! Maccabim Hebrew School
Every week we are posting pictures and updates on our
school Facebook page. You can download your favorite
photos and of course help us promote the school by Comment, Reply, Share and Like us.

Maccabim Hebrew School !חפשו אותנו בפייסבוק
בכל שבוע מתפרסמים בפייסבוק של מכבים תמונות ועדכונים
 אתם יכולים להוריד משם תמונות וכמובן.מהנעשה בבית הספר
. אהבו אותנו, שתפו, הגיבו- לעזור בפרסום

-פעילויות טו בשבט לכל המשפחה
אתם מוזמנים להיכנס לקישור הזה ולהוריד מכאן מגוון פעילויות
.בעברית)לגילאים השונים( בנושא טו בשבט

Tu B'Shvat activities for the whole familyYou are invited to enter this link and download a variety of
Tu- B'Shevat activities in Hebrew (for different ages).

Community announcements:
Avraham Infeld lecture, February 12,
Avraham Infeld is one of the most unique and
influential teachers and leaders in the Jewish world
today. His lectures helps people find meaning and joy
in their Jewish identities.
The lecture is inspiring to any Jew regardless of
whether he is religious or secular.
The lecture is free but requires registration.
Diner and a lecture with Guy Rolnik, February 20th
Guy Rolnik - a journalist, executive, entrepreneur,
and a professor at the University of Chicago.He
founded Israeli media organization TheMarker and is
a Deputy Publisher of the Haaretz daily newspaper.
Information and registration.

Women's International Day February 25th

An invitation for women of all ages Lecture by Deputy Mayor of Chicago, Branch, full
fashion show with models wearing israeli designers
clothing and more.
Information and registration.
Love to sing and play? Join the Israeli musical
group in Chicago Dr. Tamar Berman - a gifted local Chicago musician,
setting up a musical group here in our region.
If you like to singer, play instrument or appreciate
music and would like to participate in such a group or
for more information - contact Tamar at:
bermantamar@gmail.com
Home phone: 847-748-8184
Mobile: 847-769-0038

:הודעות קהילתיות
 בפברואר12 ,הרצאה של אברהם אינפלד
אברהם אינפלד הוא אחד המורים והמנהיגים המיוחדים
 הוא מרצה על מציאת משמעות.והמשפיעים בעולם היהודי כיום
 ההרצאה מלאת השראה לכל יהודי.ושמחה בזהות שלנו כיהודים
.ולא משנה אם הוא דתי או חילוני
.ההרצאה בחינם אבל דורשת הרשמה
 בפברואר20 ,ארוחה והרצאה של גיא רולניק
.גיא רולניק הוא כלכלן ישראלי ומרצה באוניברסיטת שיקגו
,רולניק היה העורך הכלכלי של "הארץ" וחבר הנהלת המערכת
 הקים את.והיה העורך הצעיר ביותר שהתמנה לתפקידים אלה
- את אתר האינטרנט החדשותי העצמאי הראשון בישראל
.TheMarker
. לפרטים ורישום.ההרצאה בתשלום
 בפברואר25 ,חגיגת יום האישה הבינלאומי
 תהיה הרצאה,' יוגש בראנצ-האירוע יתקיים לנשים בכל הגילאים
של סגנית ראש עיריית שיקגו ותצוגת אפנה עם דוגמניות בבגדי
. פרטים נוספים בקרוב.מעצבים ישראלים
אוהבים לשיר ולנגן? הצטרפו לקבוצה המוזיקלית הישראלית
בשיקגו
 מוזיקאית מחוננת המתגוררת בשיקגו יוזמת- ד״ר תמר ברמן
.הקמה של קבוצה מוזיקלית כאן באיזורנו
 האנשים שמעריכים מוזיקה והיו רוצים, הנגנים,לכל הזמרים
 צרו- להשתתף בקבוצה שכזו או לקבל מתמר פרטים נוספים
:עמה קשר
bermantamar@gmail.com
847-748-8184 :טלפון בבית
847-769-0038 :נייד
,בברכה
ליאור קקון

Best regards,
Lior Kakon

No homework this week!
!!!השבוע אין שיעורים

