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This week we celebrated Purim with joy.  
The students enjoyed holiday activities include: 
- Holiday songs activities 
- Hilarious purim games 
- Sports activities 
- Clown cupcake decoration 
- Creating Mishloach Manot (purim gift basket) and 
holiday greeting card.  
- Prize market 
At the end of the day the students enjoyed a fantastic 
magic show! 
Here is a movie from our Purim celebration. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Parents meeting - 
weekly update 
Maccabim school March fundraising goal is 
$20,000.  
A donor pledges to match the donations for the 
school 1:4 for every dollar the parents would raise. 
I am happy to announce that we are only at the 
beginning of the month and we have already 
raised $4,520. Way to go, parents who have quickly 
raise to the challenge!  
Waiting to see you all help us reach the goal. 
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 השבוע חגגנו ברב שמחה והדר את חג הפורים.
 התלמידים נהנו מסבב פעילויות שכלל:

 -פעילות מוזיקלית עם שירי פורים
 -משחקים היתוליים באוירת החג

 -הפעלות ספורטיביות
 -קישוט עוגה בצורת ליצן

 -הכנת משלוח מנות וכרטיס ברכה
 -שוק פרסים

 בסוף היום התלמידים נהנו מהופעת קוסם!
 הנה סרטון עם תמונות הילדים מחגיגת הפורים.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 וועדת הורים - עדכון שבועי
  כל המשפחות קיבלו אימייל המודיע על חודש מרץ -

 כחודש לגיוס תרומת הורים בסך $20,000.
 קבלנו הבטחה ל matching progra, כך שבית הספר יקבל 1:4

 על כל דולר שההורים יגייסו.
 אני שמחה לבשר כי אנחנו רק בתחילת הדרך וכבר הגענו

 לתרומות בגובה - $4,520. יישר כוח להורים שנענו כל כך מהר
 לאתגר! מחכה לראות את כולכם מתגייסים למאבק המשותף.

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7f99GFrBwJU
https://www.youtube.com/watch?v=7f99GFrBwJU


Here are some related materials: 
Fundraising committee: meeting and ideas summary  
fundraising letter to parents 
Business Sponsorship Opportunities 
 
Save the dates: 
Upcoming 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. 
 
Community announcements: 
Conversation with the Author Ayelet 
Gundar-Goshen 
Gundar-Goshen Won the 2012 Sapir Prize  for her first novel, 
“One Night Markovitch”, and the winner of the 2016 Wingate 
Prize for her novel “Waking Lions”. 
Location: Community Recreation Center. 
3000 Glenview Rd,. Wilmette, IL 60091 
Ticket Pricing: $20 per person - light lunch included. 
RSVP by March 14 via email: zafrira48@gmail.com 
 
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. 
 

 
 הנה כמה חומרים בנושא:

 סיכום רעיונות להתרמה: וועדת ההורים לגיוס תרומות
 מכתב להורים בנושא מבצע גיוס התרומות

  התרמת עסקים
 

  שמרו את התאריכים הבאים:
 יום ראשון הקרוב, מרץ 11

 נציגי תוכנית "צברים מבחירה" יתנו הרצאה להורים ולחונכים,
 בשעה 11:00. מדובר בצעירים שעלו לארץ מצפון אמריקה,
 שרתו בצה"ל ומגיעים במסגרת משלחת על מנת לחלוק את

 סיפורם וחוויתם האישית: הקשיים והאתגרים, ההצלחות
 והגשמת החלומות. מרתק ומעניין. ניתן להביא חברים!

 
 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!
 

 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:
 מפגש עם הסופרת איילת גונדר גושן

 זוכת פרס ספיר לשנת 2012 לספר ביכורים ''לילה אחד
 מרקוביץ'' וזוכת פרס וינגייט הבריטי לשנת 2016 על ספרה

 ''להעיר אריות".
 התאריך - יום ששי ה- 16 במרץ 2018

 השעה  - 12 בצהרים
 המקום - המועדון בוילמט:

3000 Glenview Rd,. Wilmette, IL 60091 
 התשלום - $20 ליחיד כולל ארוחת צהרים קלה.

אנא הודיעו לצפי על השתתפותכם לצפי באיימיל עד יום רביעי ה-
zafrira48@gmail.com ,14 במרץ 

 
 ארועי יום העצמאות 4/20-4/22

 

https://docs.google.com/document/d/1iNu1akObKcfKOGN2-MK7NEkSD1sTWGKRiOyef6IM9ro/edit
https://docs.google.com/document/d/1eSKYmO0iv4IqtVTc8CFuuT3Lh65Mtzm9v4LcOf6GJuk/edit
https://docs.google.com/document/d/1DeSfapmJfXu9AKwm1jt69j_lZvP295CmYE4JzIXm4R0/edit
http://www.maccabimschool.org/calender/
https://docs.google.com/document/d/1iNu1akObKcfKOGN2-MK7NEkSD1sTWGKRiOyef6IM9ro/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1eSKYmO0iv4IqtVTc8CFuuT3Lh65Mtzm9v4LcOf6GJuk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1DeSfapmJfXu9AKwm1jt69j_lZvP295CmYE4JzIXm4R0/edit?usp=sharing
http://www.maccabimschool.org/calender/


In 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 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 

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

 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

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 



 
 

 


