
 

 

Bs”d 
 
This week, I presented the students with the picture 
and the role of Aviv Ezra, the Israeli Consul in 
Chicago. We are excited to welcome the consul to 
our school!  The students practiced the terms and 
concepts we had learned in the morning gathering 
and I expect them to demonstrate their knowledge at 
the visit. 
Program for Sunday, March 18th 
9:00 -  Passover lesson for parents - with Rabbi 
Sherman.  
10:00 - morning gathering with the consul 
10:30 - parents meeting with board members and the 
the consul. 
 It is important that you will help us represent the 
school and the role of Maccabim school in your 
child’s jewish education, Israeli heritage and 
connection to the state of Israel. We will be happy 
to receive any help possible from the consulate. 
 
Art Class - The Gan students made Afikoman bag 
and class students decorated a matzah cover. 
 
Memorial Day Ceremony - Maccabim 
students participate! 
Every year, our students participate in the city main 
Memorial Day ceremony. This year they will perform 
the song “I have no other country” (Ein Li Eretz 
Acheret) and “Hatikvah”. All students from Gefen, 
Dekel and Chonchim are invited to participate in this 
important event. 
The ceremony will take place at Beth Hillel, 3220 Big 
Tree Ln, Wilmette, on Tuesday, April 17, at 7:00 
pm (students will arrive at 5:30pm for a rehearsal). 
We will rehearse at school, but student will have to 
continue practicing the song lyrics with the melody at 
home. 
Please fill out the registration form in order for us to 
know who is participating/not participate in the 
ceremony, Thank you! 
 
This week, parents and mentors met with Nikki and 
Sarit, representatives of the "Sabras by Choice" 

 בס"ד
 

 השבוע, הצגתי בפני התלמידים את תמונתו ותפקידו של אביב
 עזרא, הקונסול הישראלי בשיקגו. הקונסול יבקר בבית הספר
 בשבוע הבא ואנו מתרגשים מהביקור! התלמידים חזרו על כל

 המונחים והמושגים שלמדנו בריכוז הבוקר ואני מצפה שהם
  יפגינו את ידיעותיהם בביקור.

 תכנית ליום ראשון, מרץ 18
 9:00 - שעור להורים בנושא פסח- מאת הרב שרמן

 10:00 - ריכוז בוקר עם הקונסול
 10:30 - מפגש הורי מכבים ונציגי הבורד עם הקונסול

 נוכחותכם חשובה בייצוג בית הספר והעברת המסר כי מכבים
 חשוב לחינוך ילדכם במורשת היהודית והישראלית וכי אנו

  נשמח לקבל כל תמיכה אפשרית מהקונסוליה.
 

 בחוג אומנות- ילדי הגנים צבעו שקית לאפיקומן ותלמידי
  הכיתות קישטו מפית למצות.

 
 טקס יום הזיכרון - תלמידי מכבים משתתפים!

 כמידי שנה, תלמידי מכבים ישתתפו בטקס יום הזיכרון המרכזי
 של העיר, ויופיעו עם השיר "אין לי ארץ אחרת" ושירת

 "התקווה". כל תלמידי קבוצות גפן, דקל וחונכים מוזמנים
 להשתתף במעמד חשוב זה.

 הטקס יתקיים בבית הלל, ביום שלישי, אפריל 17, בשעה 7:00
 בערב(התלמידים יצטרכו להגיע בשעה 5:30 לחזרה גנרלית).

 התלמידים ייערכו חזרות  בבית הספר, אך הם יצטרכו להמשיך
  ולתרגל את מילות השיר עם המנגינה בבית.

 על מנת לדעת מי מהילדים ישתתף/לא ישתתף בטקס, אנא
 מלאו את דף הרישום. תודה!

 
 השבוע נפגשו הורים וחונכים עם ניקי ושרית, נציגי תוכנית

 "צברים מבחירה" . שרית וניקי עלו לארץ מצפון אמריקה,
 שרתו בצה"ל והגיעו אלינו במסגרת משלחת על מנת לחלוק את

 סיפורם וחוויתם האישית: הקשיים והאתגרים, ההצלחות
  והגשמת החלומות. תודה להורים ולחונכים שהשתתפו.

 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YG0zMYODlhk
https://docs.google.com/document/d/1l-pOmw5sp5TdCxR6-r0dmm9ALirGh55CE0qsvxBdQ0I/edit
https://www.youtube.com/watch?v=YG0zMYODlhk
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRAxD7iizhhTBI4ZXbQdTE4PXNOcisUE0BbWbQvCc3SLCDCg/viewform
https://www.youtube.com/watch?v=YG0zMYODlhk
https://docs.google.com/document/d/1l-pOmw5sp5TdCxR6-r0dmm9ALirGh55CE0qsvxBdQ0I/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=YG0zMYODlhk
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRAxD7iizhhTBI4ZXbQdTE4PXNOcisUE0BbWbQvCc3SLCDCg/viewform?usp=sf_link


program. Sarit and Nicky immigrated to Israel from 
North America, served in the IDF and came to us as 
part of a delegation to share their stories and personal 
experiences: difficulties and challenges, successes 
and fulfillment of dreams. 
Thank you for participating. 
 
 
 

Update - Fundraising for the school: 
Our parents'  fundraising committee is working hard. 
Thanks to few generous contributions from school's 
parents, we have already raised $4,520. 
I call upon all parents to join campaign and help us 
reach the annual goal of - $20,000 for which we will 
receive a matching  gift 1:4. 
 
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. 
 
Community announcements: 
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 help decide on the 

program of events 
- Assist in preparations 

 גיוס משאבים לבית הספר - עדכון:
 וועדת ההורים לגיוס תרומות ומשאבים עובדת קשה. הודות

 לכמה תרומות נכבדות שהגיעו מהורי בית הספר, הצלחנו לגייס
 כבר $4,520. אני קוראת לכל ההורים לקחת חלק במבצע
 השנתי ולסייע לנו להגיע למטרה -  $20,000 עליהם נקבל

 תרומה מקבילה 4:1.
 

 לוח שנה אונליין- הוסיפו את לוח השנה של מכבים
  למכשירים האלקטרוניים שלכם!

 הישארו מעודכנים כל הזמן!
 להורדת לוח השנה לחצו כאן. להוספת הלוח לחצו על הסמל

 "Google calendar" המופיע בצד הימני(למטה) של לוח השנה.
 

Maccabim Hebrew School !חפשו אותנו בפייסבוק 
 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:

 ארועי יום העצמאות 4/20-4/22
IAC יום העצמאות ה-70 למדינת ישראל מתקרב ובא וה 

 מארגנים סוף שבוע של אירועים. שמרו לכם את התאריכים הנ״ל
 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 השונים
  -להתנדב לוועדות המחליטות על תכני הארועים

 -לסייע בהכנות
  -להיות ספונסר - אם בכסף ואם במוצרים

 -פרסום - תעבירו לחברים שלכם שיעבירו לחברים שלהם ושהם
 יעבירו לחברים שלהם…..

 לשאלות: טלי זר ציון-  845-536-3264
 

IAC -אירועי יום העצמאות של ה 
 יום שישי ה-20 באפריל, 2018

 12:00 סלון ספרותי - הרצאה של חיים קובי: 70 שנים של מוזיקה ישראלית - יחד עם
  מסיבת יום העצמאות של החוג וחברים.

 
 שישי ישראלי

 שתי משמרות של ארוחת שבת למשפחות
  17:30 למשפחות עם ילדים צעירים

 
 קבלת שבת, ארוחת שבת ואז תוכנית אומנותית של שירה בציבור עם הלהקת הישראלית

 ׳כפיים׳ וריקודי עם וכן במקביל הפעלות לילדים במסגרת IAC קשת.
 עם צאת השבת-

Celebrate Israel 
 מסיבה ישראלית עם ה-DJ הישראלי והמדהים יגאל ביטון - מוזיקת ריקודים ישראלית

 

http://www.maccabimschool.org/calender/
http://www.maccabimschool.org/calender/


- 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 started learning about Passover and sang "Ma 
Nishtana" and other holiday songs. In the art class we 
made an afikoman bag, we enjoyed gym dance class.  
 
Gan Bogrim- Suzan & Etti 
We started learning about Passover - we talked about 
the exodus from Egypt and the signs in the bowl. 
We sang "Ma Nishtana" and please practice the song 
with the kids at home. We had an art gym and music 
class. 
We worked in the textbook on the letter “Shin”. 
 
Moreshet- Group Alon, Brosh, & Dekel- Gila 
We learned "Ma Nishtana" four questions and 
summarized on the worksheet. 
 
 
 
Moreshet- Group Gefen- Sarit G. 
We learned the laws of Pesach through a game 
("Take Risk"). 

 מכל הזמנים, אוכל, שתיה ואלכוהול.
 

 יום ראשון ה-21 באפריל 22, 2018
17:00 - 14:00 
 קרנבל ישראלי

 מתנפחים, איפור פנים, הופעה של איש בועות הסבון, תחרויות ומשחקים לילדים.
Escape Room 

 16:00 הצגה לילדים: ׳שבת הזהב׳ של תאטרון אורנה פורת
 בית קפה אקטיבי למבוגרים בו תתקיימנה מספר הרצאות קצרות ושיחות עם אנשים

  מעניינים מהקהילות השונות - יופעל במקביל.
 

 בברכה,
 ליאור קקון

 

 שיעורים
 גן צעירים- סיון וטל

 התחלנו ללמוד על חג הפסח ושרנו "מה נשתנה" ועוד משירי
 החג. בחוג אומנות הכנו שקית לאפיקומן ונהננו מחוג ספורט

 ומחוג ריתמיקה.
 

 גן בוגרים- סוזן ואתי
 התחלנו ללמוד על חג הפסח- דיברנו על יציאת מצרים ועל

 הסימנים בקערה. שרנו "מה נשתנה" ובבקשה לחזור ולשיר עם
 הילדים. היו לנו חוג אומנות, חוג ספורט וחוג מוזיקה.

  התחלנו אות ש' שמאלית ועבדנו בחוברת.
 

 מורשת- קבוצות אלון, ברוש ודקל- גילה
 למדנו את ארבע הקושיות של "מה נשתנה" וסיכמנו בדף עבודה.

  
 מורשת- קבוצת גפן- שרית ג.

 למדנו הלכות פסח באמצעות משחק "קח סיכון".
 

 מורשת- בנות מצווה- שרית ג.
 ביקרנו במוקד "הצלה" ולמדנו על עבודת הקודש שלהם.

 
 עברית- קבוצת אלון- שרית מ.

 חזרנו על האות ח' וקראנו את הספרון:"יש חמץ?"
 התחלנו ללמוד אות ט' ותנועות צירה וסגול. למדנו את המילים:

 טבח, אוטו, טלוויזיה, טוסט, טוב וטובה.
 שיעורי בית: עמוד 67 ולקרוא שוב(עם עזרה) את הספרון "יש

 חמץ?"
 

 עברית- קבוצת ברוש- שרית מ.
 למדנו אותיות צ', ץ' והמילים: עציץ, צב, צבי, ציפור, צובעים,

 מצלמה, מציירים.
 שיעורי בית: לסיים עמודים 27,31

 
 עברית- קבוצת גפן- שרית מ.

 תרגלנו אותיות כתב ולמדנו אותיות כ' דגושה, כ' לא דגושה ו-ך'
 והמילים: כסאות, כן, כך, כותבים, אוכלים, מסתכלים, כדורים.

 שיעורי בית: "אריאות כותב"- לקרוא ולהשלים עמודים 55, 56
 בונוס: לכתוב 4 משפטים עם המילים מעמוד 56.

 

 



 
Moreshet - Bnot Mitzva- Sarit G. 
We visited the rescue organisation- “Hatzala” and 
learned about their work. 
 
Hebrew- Alon- Sarit M. 
We continued with the letter “Chet” and read a story. 
We started to learn the letter “Teit” words with the 
letter Teit and the vowel points  Tzaireh and Segol. 
Homework: page 67 and read, again, (with help) the 
storybook.  
  
Hebrew- Brosh- Sarit M. 
We learned the letter “Tzadei” and words with the 
letter Tzadei. 
Homework: complet pages 27, 31. 
Hebrew- Gefen- Sarit M. 
We practiced writing cursive. We learned the letter  
“Kaf” with/without the vowel point Dageshand words 
using the letter Kaf. 
Homework: Textbook Ariot - read and complete 
pages 55, 56. 
Bonus work: write 4 sentences using the words from 
page 56.  
 
Hebrew- Gefen- Simona 
We read and worked in the textbook “Reading and 
understanding” and practiced writing the letter 
“Tzadei” in cursive. 
Homework: in the textbook “Reading and 
understanding”- page 70. 
In the textbook “Ariot”- page 77.  
 
Hebrew- Dekel- Simona 
We read a story (“good deeds”) and completed words 
from the story (page 74,75). 
Homework: pages 72,73 
 
Hebrew- Ulpan- Simona 
We learned a sequence of words in the sentence- 
how to arrange the words in order to produce a 
correct sentence. We practiced phrases related to 
time- not yet, already, etc. 
Homework: Complete the worksheet. 
 

 עברית- גפן- סימונה
 קראנו ועבדנו בחוברת "קריאה והבנה" ותרגלנו אותיות צ', ץ'

 בכתב.
 שיעורי בית: חוברת "קריאה והבנה"- עמוד 70

 חוברת "אריאות"- עמוד 77
 

 עברית- דקל- סימונה
 קראנו סיפור "מעשים טובים" והשלמנו מילים מהסיפור.(עמ' 74,

(75  
 שיעורי בית: עמודים 72, 73

 
 עברית- אולפן- סימונה

 למדנו רצף מילים במשפט- איך לסדר את המילים כדי שיצא
 משפט נכון. תרגלנו ביטויים הקשורים בזמן- עדיין לא, כבר וכו'.

  שיעורי בית: לסיים דף עבודה.
 
 
 
 
 
 

 

 


