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This week we talked about Memorial Day and 
Independence Day. The students saw how Israel 
remembers her Fallen Soldiers- Memorial Day begins 
when a siren is sounded and Israeli’s stand still for 
two minutes (we watched a short 
movie).  
The media is playing old Israel’s 
songs and programs discussing the 
essence of the day. Memorial 
ceremonies are held all over the 
country, soldiers honor the dead with 
prayer, flowers, flags and honor 
guards in the cemeteries and on the 
street - it is a  sabbatical and all 
business are closed. 
It is a sad day, in which we mourn 
and thank the soldiers who sacrificed 
their lives so Israelis and jews around 
the world will have a safe jewish 
state. 
 We asked why it was decided that Independence Day 
would be celebrated immediately after Memorial Day. 
We understood that the idea behind this is that the 
day before celebrating our independence, we are 
reminded of the price and sacrifice made by so many 
in order to keep us free in our wonderful country! 
 
Maccabim students at the Chicago Memorial 
Day Ceremony- 
Maccabim students participated in the city's main 
memorial day 
ceremony, they 
performed the 
songs "I Have 
No Other 
Country" and 
“Hatikvah”. 
Well done 
Shmulik who 
worked with the group. 
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 השבוע דיברנו על יום הזיכרון ויום העצמאות. התלמידים ראו
 ושמעו כיצד זוכרים בישראל את החיילים

 שנפלו במלחמות: יום הזיכרון נפתח בצפירה
 בה עומדים כולם מלכת(צפינו בסרטון). בכלי

 התקשורת ישנם שירים ותוכניות המדברים
 על מהות היום, בכל רחבי הארץ מתקיימים

 טקסי זיכרון, חיילים מכבדים את המתים
 בתפילה, פרחים, דגלים ומשמרות כבוד

 בבתי העלמין וברחוב - זהו יום שבתון וכל
 העסקים סגורים. זהו יום עצוב, בו אנחנו

 מודים לחיילים שהקריבו חיייהם כדי שלנו
 תהיה מדינה ובטחון לחיות כיהודים

  וישראלים בכל מקום בעולם.
 שאלנו מדוע החליטו שיום העצמאות יחגג

 מיד בצאת יום הזיכרון. הבנו שדווקא
 הסמיכות הזו והמעבר מעצב לשמחה

 מזכירים לנו שללא החיילים שהקריבו את
 חייהם לא היינו יכולים לשמוח במדינתנו

 הנפלאה!
 

 הופעת תלמידי מכבים בטקס יום הזיכרון הכללי -
 תלמידי מכבים השתתפו בטקס יום הזיכרון המרכזי של העיר,

  והפליאו בשירת "אין לי ארץ אחרת" ו"התקווה".
 יישר כוח לשמוליק שעבד עם הקבוצה.

 
 חגיגת יום העצמאות: יום ראשון, אפריל 22

 התלמידים יהנו מסבב תחנות והפעלות, יאכלו פלאפל, ירקדו
 ריקודי עם ויחוו ריכוז בוקר חגיגי ומיוחד.

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OeozUSWdoQA
https://www.youtube.com/watch?v=OeozUSWdoQA
https://www.youtube.com/watch?v=OeozUSWdoQA


Yom Haatzmaut celebration - Sunday, April 22  
The students will enjoy various activities, falafel, folk 
dancing and experience a special morning gathering. 
 
Save the date: 
April 22 - Yom Haatzmaut celebration in school. 
April 29 - Good Deeds Day (volunteer). 
May 13 - Last day of school: 
  9:00-10:00 - Parents year end summary and 
feedback with Lior and representatives of the school 
board. Your presence is important!. End of the year 
report card distribution. 
 10:00-10:30 Morning gathering with parents Including 
the graduation ceremony for Bar/Bat Mitzvah. 
 10:30 - End of the year Ice-cream Party. 
  11:00 School closes  - Please be sure to pick up 
your kids on time. 
 

Mazal Tov - To Alon, Nina and Ari(Gan Zeirim) 
Stein on the birth of a baby boy - Oren Ethan. May 
you raise your new baby with much joy, health and 
happiness.  

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 
- 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 

 שמרו את התאריכים:
 אפריל 22 - חגיגת יום העצמאות לתלמידי בית הספר.

 אפריל 29 - יום המעשים הטובים(התנדבות)
  מאי 13 - יום אחרון ללימודים:

                  9:00 - מפגש משוב וסיכום עם ההורים, חלוקת
                            תעודות

                10:00 - טקס סיום בוגרים, ריכוז בוקר
                10:30 - חגיגת גלידה

                 11:00 - סיום בית הספר. נא לאסוף את הילדים
                             בזמן.

 
  מזל טוב -

 לאלון, נינה וארי(גן צעירים)שטיין, להולדת הבן/האח אורן-איתן. שתזכו
 לגדלו מתוך נחת, בריאות ושמחה.

 

 הודעות קהילתיות:
 ארועי יום העצמאות 4/20-4/22

 יום העצמאות ה-70 למדינת ישראל מתקרב ובא וה-IAC 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- אפריל 21
Celebrate Israel 

 מסיבה ישראלית עם ה-DJ הישראלי והמדהים יגאל ביטון - מוזיקת ריקודים ישראלית
 מכל הזמנים, אוכל, שתיה ואלכוהול.

 
 

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

 



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 
This week we learned about Israel’s Independence 
Day and we colored the Israeli flag. 
Happy Birthday - Ari and Noam! 
In gym class the children practiced numbers and 
colors along with gymnastics, and we also enjoyed art 
and music class. Finally, we read a song by In the 
children's gym they practiced numbers and colors 
along with gymnastics, and of course we also enjoyed 
art and music. Finally, we read a song by Kadia 
Molodovsky: "Open the Gate". 
 
Gan Bogrim- Suzan & Keren 
This week we learned about Israel’s Independence 
Day and made a “Dove of Peace”. We advanced in 
the textbook and reviewed the letters we learned.  
We had gym, art and music class. 
Homework: worksheet - Cut and paste the letters in 
order. 
 
Moreshet- Groups Alon, Brosh, Dekel- Gila 
We learned the map of Israel, places in Israel and 
played bingo. 
 
Moreshet- Group Gefen- Sarit G. 
We played a track game with question about the State 
of Israel. 
 

 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

 השבוע למדנו על יום העצמאות וצבענו את דגל ישראל. חגגנו
 יום הולדת לארי ולנעם- מזל טוב! בחוג ספורט הילדים תרגלו

 מספרים וצבעים יחד עם תרגילי התעמלות וכמובן נהננו גם
 מאומנות, ומוזיקה. לסיום, קראנו שיר של קתיה מולודובסקי:

 "פתחו את השער".
 

 
 גן בוגרים- סוזן וקרן

 השבוע למדנו על יום העצמאות של ישראל והכנו "יונת שלום".
 התקדמנו בחוברת וחזרנו על האותיות שלמדנו. היו לנו חוג

 אומנות, חוג ספורט וחוג מוזיקה.
 שיעורי בית: דפי עבודה- לגזור ולהדביק את האותיות לפי

 הסדר.
 

 מורשת- קבוצות אלון, ברוש ודקל- גילה
 לקראת יום העצמאות למדנו את מפת ישראל ועל מקומות

 בארץ. לסיכום שחקנו בינגו.
  

 מורשת- קבוצת גפן- שרית ג.
 שחקנו משחק מסלול עם חידות על מדינת ישראל.

 
 מורשת- בנות מצווה- שרית ג.

 המשכנו לעבוד על הכנת המצגת לסוף שנה.
 

 ציונות- חונכים- שרית ג.
 שחקנו משחק מסלול עם חידות על מדינת ישראל.

 
 

 עברית- קבוצת אלון- שרית מ.
 סיימנו בשעה טובה את חוברת אריאות השניה! חזרנו על

 



Moreshet - Bnot Mitzva- Sarit G. 
We continued to work on our year-end presentation  
On “Rescue” ("Hatzalah"). 
Homework: continue working on the presentation. 
 
Tzionut- Chonchim- Sarit G, 
We played a track game with question about the State 
of Israel. 
 
Hebrew- Alon- Sarit M. 
We finished the second Ariot textbook. We reviewed 
the letters we had learned (“Alef”-“Yod” and “Shin”) 
and practiced reading. 
Homework: reading booklet.  
 
Hebrew- Brosh- Sarit M. 
We reviewed the letter “”Qof””with the vowels point we 
learned and started to learn the letter “Reish” and 
words using the letter Reish. 
Homework: pages 52-54. 
 
Hebrew- Gefen- Sarit M. 
We practiced writing the letter “Ayin”, “Teit” and “Shin” 
in cursive and read two stories "Leaves on the Trees" 
and "Good Games about Israel". 
Homework: Page 87 - complete and write 5 
sentences.  
 
Hebrew- Gefen- Simona. 
We read a story "Bird in the Classroom" and 
completed sentences according to the story. 
Homework: "Reading and understanding" textbook - 
pages 78-82. 
“Ariot” textbook - finish the two pages of the last letter 
we have learned. 
 
Hebrew- Dekel- Simona 
We read a story “Good Deed” and worked in the 
textbook on completion of words and opposites. . 
Homework: pages 103-106. 
  
Hebrew- Ulpan- Simona 
We practiced reading and writing and played the 
game "hanging man" in hebrew. 
Homework: Worksheet.  

 האותיות שלמדנו(א'- י' והאות ש') ותרגלנו קריאה.
  שיעורי בית: ספרון קריאה

 
 עברית- קבוצת ברוש- שרית מ.

 חזרנו על האות ק' עם התנועות שלמדנו והתחלנו אות ר'. למדנו
 את המילים: קר, גורילה, רעש, רצים, גרים ורוקדים.

 שיעורי בית: עמודים 54- 52.
 

 עברית- קבוצת גפן- שרית מ.
 תרגלנו אותיות ע', ט' ו-ש שמאלית בכתב וקראנו את הסיפורים

 "עלים על העצים" ו"משחקים טובים על ישראל".
 שיעורי בית: עמוד 87- להשלים ולכתוב 5 משפטים.

 
 עברית- גפן- סימונה

 קראנו ביחד את הסיפור "ציפור בכיתה" והשלמנו משפטים לפי
 הסיפור. התקדמנו בחוברת ״אריאות״ לפי קצב אישי.

 שיעורי בית: "קריאה והבנה"- עמודים 82- 78
 "אריאות"- לסיים 2 עמודים של האות האחרונה שלמדנו.

 
 עברית- דקל- סימונה

 קראנו את הסיפור "מעשה טוב" ועבדנו בחוברת על השלמת
  מילים ועל הפכים.

 שיעורי בית: עמודים 106- 103
 

 עברית- אולפן- סימונה
 תרגלנו קריאה וכתיבה ושחקנו "איש תלוי".

 שיעורי בית: דף עבודה.
 

 

 


