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השבוע דיברנו על השלג שירד בישראל ועל הר החרמון .בדקנו
במפה היכן נמצא ההר ומצאנו שהוא שייך לשלוש מדינות:
ישראל-לבנון וסוריה .דיברנו על חשיבותו של ההר כמרכז תיירות
וכן כנקודה אסטרטגית .סיפרנו על האלפיניסטים ,החיילים
שמשרתים על הר החרמון ,במה הם מתמחים וכיצד הם לבושים
בלבן ,באופן שיסווה אותם על רקע השלג.

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

שמרו את התאריכים הבאים:
יום ראשון ,פברואר  - 25יום להורים
 - 9:10פגישת וועד הורים ,עדכונים בנושא גיוס תרומות לבית
הספר.
 - 10:15שעור קרב מגע להורים  -כיצד להימנע מסיכונים
מיותרים? כיצד להתמודד עם מצבים מסוכנים? עם
אלוף העולם ,ליאור אופיר!

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
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

יום ראשון ,מרץ .18
יתקיים בבית הספר ביקור של הקונסול אביב עזרא ופמלייתו.
ההורים מוזמנים לקחת חלק ביום זה ולהגיע למפגש עם
הקונסול ,בו נציג את בית הספר בפניו .אנא שמרו את היום!
חפשו אותנו בפייסבוק! Maccabim Hebrew School
בכל שבוע מתפרסמים בפייסבוק של מכבים תמונות ועדכונים
מהנעשה בבית הספר .אתם יכולים להוריד משם תמונות וכמובן
לעזור בפרסום  -הגיבו ,שתפו ,אהבו אותנו.

הודעות קהילתיות:
הרצאה של אברהם אינפלד 12 ,בפברואר
אברהם אינפלד הוא אחד המורים והמנהיגים המיוחדים
והמשפיעים בעולם היהודי כיום .הוא מרצה על מציאת משמעות
ושמחה בזהות שלנו כיהודים .ההרצאה מלאת השראה לכל יהודי
ולא משנה אם הוא דתי או חילוני.
ההרצאה בחינם אבל דורשת הרשמה.
עידן רייכל בהופעה בשיקגו  18 -בפברואר 7:00 ,בערב

@ Athenaeum Theatre • 2936 N. Southport Ave.

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 byComment, Reply, Share and Like us.

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
Best regards,
Lior Kakon

773.935.6875 

-  התקשרו לתאטרון,לרכישת כרטיסים
. הכנסו לקישור,$10 לקבלת הנחה של

 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

גן צעירים -סיון וטל
גן בוגרים -סוזן וקרן

Gan Tzeirim- Sivan & Tal

מורשת -אלון ,ברוש ודקל -גילה
Gan Bogrim- Suzan & Keren
מורשת -גפן -שרית ג.
Moreshet- Alon, Brosh, & dekel- Gila
ציונות לחונכים -שרית ג.
Moreshet- Gefen- Sarit G.
עברית -אלון -שרית מ.
המשכנו אות ז' וקראנו את הסיפור "זוזו האוזון" .תרגלנו קריאה
והבנת הנקרא .למדנו להבדיל בין "זז" ל"זזה".
שיעורי בית :לסיים עמודים 38- 40
עברית -ברוש -קרן )מחליפה לשרית מ(.
קיבלנו חוברת אריאות חדשה והתחלנו אות פ' דגושה ,פ' לא
דגושה ו-ף.
שיעורי בית :לקרוא את הסיפור "פיל פילון")עמ' (10 -12
עברית -גפן -שרית מ.
קבוצת גפן

בחוברת "קריאה והבנה" קראנו את הסיפור "בכיתה" )עמוד (69
וענינו על שאלות מהסיפור.
שיעורי בית :לסיים עמוד .70
עברית -דקל -סימונה
עברית -אולפן -סימונה

Tzionut- Chonchim- Sarit G.
Hebrew- Alon-Sarit M.
Hebrew- Brosh- Sarit M.
Hebrew- Gefen- Sarit M.
Hebrew- Dekel- Simona
Hebrew- Ulpan- Simona

