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This week we continued with Israel water
challenges, We talked about the National Water
Carrier of Israel (HaMovil HaArtzi). This national
project, approved by David Ben Gurion, main task is
to transfer water from the Sea of Galilee in the north
to the highly populated center and enable wider
settlement in the south of the country especially the
Negev. The project lasted 11 years, but was not
published for 3 years due to fear of hostile elements
damaging the project.
The water line supply drinking water, which undergo
purification, to most parts of the country.

בס"ד

 דיברנו על המוביל, בהמשך לנושא המים בישראל,השבוע
 מתוך מטרה, פרוייקט לאומי שאושר ע"י דוד בן גוריון.הארצי
להזרים מים מהכנרת לרוב מרחבי הארץ ולאפשר התישבות
 שנים אך רק11  הפרוייקט נמשך. במיוחד בנגב,נרחבת יותר
 מחשש לחבלה בפרוייקט בידי, שנות עבודה הוא פורסם3 לאחר
, המוביל מזרים מי שתייה לרב חלקי הארץ.גורמים עויינים
.שעוברים טיהור וניקוי
 ילדי הגנים הכינו-בחוג אומנות
רעשנים והתלמידים הכינו דמויות
.לפורים מגזרי נייר

Art Class - The Gan students made rattles and the
class students made pictures for Purim.

:מסיבת פורים לתלמידי מכבים

Maccabim Purim party:
Will take place next week, March 4.
The students will enjoy cake decoration stations, preparing
mishloach manot, sports and fun games, prize market as well
as a magic show.
Students should arrive to school wearing their customs.
Children are not allowed to bring any weapons or masks.

Parents meeting update
This week parents meeting was about fundraising for our
school. The Parents' Committee raised ideas and steps
required to raise funds. In order to participate in this effort,
please read more details in this document.

Krav Maga lesson for parents
Thanks to Lior Ofir, our sports teacher, for having
professionally delivered a self-defense class to the parents.

.4  מרץ,תתקיים בשבוע הבא
,הכנת משלוחי מנות,התלמידים ייהנו מתחנות קישוט עוגות
. שוק פרסים וכן הופעת קוסם, משחקים היתוליים,ספורט
 יש איסור להגיע עם.על התלמידים להגיע מחופשים לבית הספר
.מסכות וכלי נשק מכל סוג שהוא

 עדכון- ישיבת הורים
.השבוע התקיימה ישיבת הורים בנושא גיוס תרומות לבית הספר
וועדת ההורים העלתה רעיונות וצעדים נדרשים על מנת לגייס
 על מנת לקחת חלק במאמץ ולהתגייס.תרומות בדרכים שונות
. אנא קראו פרטים נוספים במסמך זה,לנושא

שעור קרב מגע להורים
 על שהעביר במקצועיות, המורה לספורט,תודה לליאור אופיר
 ההורים שמעו ולמדו כיצד.רבה סדנת הגנה עצמית להורי מכבים
להימנע ממצבי סכנה וכיצד להתמודד עם ארועי תקיפה היכולים
.להתרחש בחיי היום יום

Parents have learned how to avoid dangerous situations and
how to deal with an attack that can occur in everyday life.

Save the dates:
Sunday, March 11
“Sabras by choice” organisation delegation will give a
lecture to parents and choncim group at 11:00am.
These are young people who immigrated to Israel from North
America, served in the IDF and come to share their personal
stories and experiences: difficulties, challenges, successes
and fulfillment of dreams. Fascinating and interesting. You
are welcome to bring friends!

Sunday, March 18th
On Sunday, March 18, Aviv Ezra, Consul
General to the Midwest will visit Maccabim.
Parents are invited to take part in this important day
and attend the parents meeting with the consul. Save
the date, more details to follow.

Online calendar- add maccabim calendar to
your electronic devices!
Stay updated at all times!
To download the calendar click here.
To add the calendar press the “Google calendar" icon
on the bottom right side of the calendar.

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.

:שמרו את התאריכים הבאים
11  מרץ,יום ראשון
,נציגי תוכנית "צברים מבחירה" יתנו הרצאה להורים ולחונכים
, מדובר בצעירים שעלו לארץ מצפון אמריקה.11:00 בשעה
שרתו בצה"ל ומגיעים במסגרת משלחת על מנת לחלוק את
 ההצלחות, הקשיים והאתגרים:סיפורם וחוויתם האישית
! ניתן להביא חברים. מרתק ומעניין.והגשמת החלומות

18  מרץ,יום ראשון
.יתקיים בבית הספר ביקור של הקונסול אביב עזרא ופמלייתו
ההורים מוזמנים לקחת חלק ביום זה ולהגיע למפגש עם
! אנא שמרו את היום. בו נציג את בית הספר בפניו,הקונסול

 הוסיפו את לוח השנה של מכבים-לוח שנה אונליין
!למכשירים האלקטרוניים שלכם
!הישארו מעודכנים כל הזמן
 להוספת הלוח לחצו על הסמל.להורדת לוח השנה לחצו כאן
." המופיע בצד הימני)למטה( של לוח השנהGoogle calendar"
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

:הודעות קהילתיות
 קונצרט תמיכה בחיילים נכי-2:00 ,4  מרץ,יום ראשון
.צה"ל

. נכי צה"ל, חיילים10 מידי שנה מגיעה לשיקגו משלחת בת
 להנות,כחלק מתהליך השיקום הם מגיעים על מנת להתארח
ולשכוח במשך שבועיים מקשיי היום יום המלווים אותם ואת
Community announcements:
,AFIWDF , עמותה מקומית.משפחותיהם בעקבות הפציעה
Sunday, March 4, 2:00pm - concert in
המורכבת ממתנדבים מארגנת פעילויות במהלך השנה
support of disabled IDF soldiers.
Every year, a delegation of 10 IDF soldiers arrives in
 שכולל,שמטרתם איסוף תרומות על מנת לממן מבצע חשוב זה
Chicago, as part of a rehabilitation process, they come to
 מרץ, ביום ראשון. טיולים וסיורים בעיר, ארוחות,הטסת החיילים
enjoy, and forget for two weeks, the daily hardships that
 שרווחיו יוקדשו להבאת, יתקיים קונצרט2:00  בשעה,4
accompany them and their families following thier injury.
A local volunteers organization, AFIWDF, organizes activities
.המשלחת בקיץ הקרוב
during the year in order to collect donations in order to
- יתקיים בTen Foot Tail :הקונצרט של להקת
finance this important operation, which includes flights tickets
AM YISRAEL CONGREGATION
for the soldiers, meals and tours of the city.
On Sunday, March 4, at 2:00 PM, a concert will be held, the HAPP RD 4
proceeds of which will be dedicated to bringing the delegation NORTHFIELD, IL 60093
this summer.
, או על הקונצרטAFIWDF לקבלת פרטים נוספים על העמותה
The “Ten Foot Tail” concert will take place at:
Am Yisrael Congregation
.673-2814 (847) נא ליצור קשר עם ריטה דיוינסקי
Happ Rd 4
Northfield, IL 60093
For more information about AFIWDF organisation or the
concert please contact Rita Divinski- 847-673-2814

Independence Day events 4/20 - 4/22
Israel's 70th Independence Day is approaching and the IAC
is organizing a weekend full of events. Save these dates and
get ready to take part in the festivities.
This year members of the Israeli and Jewish communities in
Midwest are also invited to celebrate with us.
n order for these events to succeed we need your
cooperation in the following areas:
- attend and participate in various events
- Volunteer to the committees and healp decide on the
program of events
- Assist in preparations
- Be a sponsor - whether in money or in products
- Advertising - pass it on to your friends who will pass it
on to their friends and they will send it to their friends ...
For questions : Tali Zer Tzion- 845-536-3264
IAC Independence Day events
Friday, April 20, 2018
20:00 A literary salon - a lecture by Haim Kobi: 70 years of Israeli
music- together with the Independence Day party.
Friday Israeli
Two shifts of Shabbat meals for families
17:30 for families with young children
Kabbalat Shabbat, Shabbat meal and then an artistic program of
sing-along with the Israeli band "Kefim" and folk dances as well as
activities for children as part of the Keshet IAC.
At the end of Shabbat Celebrate Israel
An Israeli party with the amazing Israeli DJ Yigal Biton - Israeli dance
music of all time, food, drink and alcohol.
Sunday 21 April 22, 2018
14:00 - 17:00
Israeli Carnival
Inflatable, face painting, bubbles performance, competitions and games
for kids.
Escape Room
16:00pm Children's play: Orna Porat theater presenting “Golden
Sabbath”
At the same time an active coffee shop for adults will take place, where
there will be a few short lectures and conversations with interesting
people from the various communities.

Best regards,
Lior Kakon

Homework:
Gan Tzeirim- Sivan & Tal
We continued to learn about Purim, We enjoyed
dancing with Simona, arts and gym class. We read
“The lion who loved strawberry”.
Gan Bogrim- Suzan & Etti
We continued to learn about Purim - the Book of
Esther(Megillah), holiday customs, songs and we
made a rettel.
We worked in the textbook on the letter “Shin”.
Homework: worksheet.

4/20-4/22 ארועי יום העצמאות
IAC  למדינת ישראל מתקרב ובא וה70-יום העצמאות ה
 שמרו לכם את התאריכים הנ״ל.מארגנים סוף שבוע של אירועים
.והכינו את עצמכם לחגיגות
השנה מוזמנים גם חברים מהקהילות הישראליות והיהודיות
.במיד ווסט כדי שיחגגו איתנו
כדי שהאירועים האלו יצליחו אנחנו צריכים את שיתוף הפעולה
:שלכם בתחומים הבאים
להגיע ולהשתתף בארועים השוניםלהתנדב לוועדות המחליטות על תכני הארועיםלסייע בהכנות אם בכסף ואם במוצרים- להיות ספונסר תעבירו לחברים שלכם שיעבירו לחברים שלהם ושהם- פרסום..…יעבירו לחברים שלהם
845-536-3264 - טלי זר ציון:לשאלות
IAC -אירועי יום העצמאות של ה
2018 , באפריל20-יום שישי ה
 יחד עם-  שנים של מוזיקה ישראלית70 : הרצאה של חיים קובי-  סלון ספרותי12:00
.מסיבת יום העצמאות של החוג וחברים
שישי ישראלי
שתי משמרות של ארוחת שבת למשפחות
 למשפחות עם ילדים צעירים17:30
 ארוחת שבת ואז תוכנית אומנותית של שירה בציבור עם הלהקת הישראלית,קבלת שבת
. קשתIAC ׳כפיים׳ וריקודי עם וכן במקביל הפעלות לילדים במסגרת

-עם צאת השבת
Celebrate Israel
 מוזיקת ריקודים ישראלית-  הישראלי והמדהים יגאל ביטוןDJ-מסיבה ישראלית עם ה
. שתיה ואלכוהול, אוכל,מכל הזמנים
2018 ,22  באפריל21-יום ראשון ה
17:00 - 14:00
קרנבל ישראלי
. תחרויות ומשחקים לילדים, הופעה של איש בועות הסבון, איפור פנים,מתנפחים
Escape Room
 ׳שבת הזהב׳ של תאטרון אורנה פורת: הצגה לילדים16:00
בית קפה אקטיבי למבוגרים בו תתקיימנה מספר הרצאות קצרות ושיחות עם אנשים
. יופעל במקביל- מעניינים מהקהילות השונות

,בברכה
ליאור קקון

Moreshet- Group Alon, Brosh, & dekel- Gila
We summed up the story of the book of Esther, and
the students created Happy Purim cards for their
parents.
Moreshet- Group Gefen- Sarit G.
We learned the story purim(Megillah).
Bnot Mitzva- Sarit G.
We learned about joy in Judaism in connection with Purim.
We prepared for our visit at the rescue organisation (March
11), we talked about taking care of our body - "and you are
very careful for your soul."

Tzionut- Chonchim- Sarit G,
We learned about Yemenite Jews- part 1.
Hebrew- Alon- Sarit M.
We learned the letter “Chet” and words with the letter
Chet. We read a story pages 50-53.
Homework: for two weeks from now - pages 58-60
Hebrew- Brosh- Sarit M.
We continued to learn the letter “Pei” without the
vowel point dagesh. We practiced reading and
answered questions about the story.
Homework: for two weeks from now - pages 18-20.
Hebrew- Gefen- Sarit M.
We read and dramatized the story of Esther. The
children presented beautifully!
Homework: Read “Megillat Esther in simple
Hebrew”.
Hebrew- Gefen- Simona
We advanced in the textbook pages 64, 65.
Homework: In the textbook “Ariot” page 71,72.
Hebrew- Dekel- Simona
We practiced worksheet opposites and synonyms,
and we worked in the booklet on page 71.
Homework: page 70.
Hebrew- Ulpan- Simona
We practiced verbs and learned to identify time and
pronouns that are “hiding” in the verbs.

שיעורים
 סיון וטל-גן צעירים
 הכנו רעשן וצבענו ציורים לכבוד.המשכנו ללמוד על חג פורים
 מחוג, נהננו מריתמיקה עם סימונה, שרנו משירי החג.פורים
 קראנו "האריה שאהב תות" מאת תרצה.אומנות ומחוג ספורט
.אתר
 סוזן ואתי-גן בוגרים
, מנהגים ושירים, סיפור מגילת אסתר-המשכנו ללמוד על פורים
. היה לנו חוג אומנות וחוג ספורט.והכנו רעשן
.'עבדנו בחוברת על האות ש
. דף עבודה:שיעורי בית
 גילה- ברוש ודקל, קבוצות אלון-מורשת
 והתלמידים,סיכמנו את סיפור מגילת אסתר ומצוות חג פורים
.הכינו כרטיסי "פורים שמח" להורים
. שרית ג- קבוצת גפן-מורשת
.למדנו את סיפור מגילת אסתר
. שרית ג-בנות מצווה
 לקראת הביקור.למדנו על שמחה ביהדות בהקשר לפורים
 "ונשמרתם מאוד- למרץ( דיברנו על שמירת הגוף11בהצלה )ב
."לנפשותיכם
. שרית ג- חונכים-ציונות
.' חלק א-למדנו על יהודי תימן
. שרית מ- קבוצת אלון-עברית
, חדשה, חדש, חגיגה, אחות, אח:למדנו את האות ח' והמילים
-50 ' קראנו את הסיפור "אח במשפחה" )עמ.משפחה ובדיחה
(53
60 -58  עמודים:שיעורי בית לעוד שבועיים
. שרית מ- קבוצת ברוש-עברית
, טלפון, עפיפון:המשכנו ללמוד את האות פ' לא דגושה והמילים
 קראנו את הסיפור "איפה העפיפון?" וענינו על.עף ועפה
.השאלות
20 -18  עמודים:שיעורי בית לעוד שבועיים
. שרית מ- קבוצת גפן-עברית
! הילדים הציגו יפה.קראנו והמחזנו את סיפור מגילת אסתר
." לקרוא את "מגילת אסתר בעברית קלה:שיעורי בית
 סימונה- גפן-עברית
.65 ,64 עבדנו בחוברת "קריאה והבנה" בעמודים
72 ,71  עמודים-" חוברת "אריאות:שיעורי בית
 סימונה- דקל-עברית
 ועבדנו בחוברת,תרגלנו דפי עבודה על הפכים ומילים נרדפות
.71 בעמוד
70  עמוד:שיעורי בית

עברית -אולפן -סימונה
תרגלנו פעלים ולמדנו לזהות איזה גוף ואיזה זמן "מסתתרים"
בפועל) .לדוג' הלכתי -אני הלכתי בעבר…(

