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This week we talked about Holocaust Memorial Day,
and our duty to learn and remember this difficult
period of our history. We talked about Jews being
deported to concentration camps, required to perform
forced labor under harsh conditions and were killed
just because they were Jews. We must remember to
never forget the Holocaust in order to prevent similar
incidents from happening again.
Today, when we have a state and
strong army, we are safer than ever,
proud of our freedom to learn about
Judaism, to observe our mitzvot and
keep our traditions.

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 5:15pm for a rehearsal). We
will rehearse at school, but student will have to
continue practicing the song lyrics with the melody at
home.
Registration for the upcoming school year will
open soon, watch your email for more details. Dont
miss the early birds discount, if you sign up by May
13, the last day of school.
Save the dates:
-Yom Haazmaut celebration - We will celebrate with the students
in school on Sunday, April 22.

-Good Deeds Day - April 29(new date). Details to follow.
-Last day of school - May 13:
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.

בס"ד

 ועל חובתנו ללמוד ולזכור את,השבוע שוחחנו על יום השואה
 דיברנו על כך שהיהודים גורשו למחנות.התקופה הקשה הזו
 עבדו עבודה קשה ללא תנאי מחייה נאותים ונרצחו רק,ריכוז
 חובתנו לזכור את המאורעות על מנת לוודא.בגלל היותם יהודים
 היום.ששואה של שום עם לא תחזור
 אנו בטוחים,כשיש לנו מדינה וצבא חזק
 גאים ביכולת שלנו ללמוד על,יותר מפעם
 לקיים מצוות וקשר עם העם,יהדותנו
.היהודי וארצו

! תלמידי מכבים משתתפים- טקס יום הזיכרון
 תלמידי מכבים ישתתפו בטקס יום הזיכרון המרכזי,כמידי שנה
 ויופיעו עם השיר "אין לי ארץ אחרת" ושירת,של העיר
 דקל וחונכים מוזמנים, כל תלמידי קבוצות גפן.""התקווה
.להשתתף במעמד חשוב זה
7:00  בשעה,17  אפריל, ביום שלישי,הטקס יתקיים בבית הלל
.( לחזרה גנרלית5:15 בערב)התלמידים יצטרכו להגיע בשעה
 אך הם יצטרכו להמשיך,התלמידים ייערכו חזרות בבית הספר
.ולתרגל את מילות השיר עם המנגינה בבית
 אנא,לא ישתתף בטקס/על מנת לדעת מי מהילדים ישתתף
! תודה.מלאו את דף הרישום

2018-19 - פתיחת הרישום לשנת הלימודים הבאה
 הנחה. פרטים באימייל,ההרשמה תפתח לקראת סוף השבוע
. היום האחרון של בית הספר,13 לנרשמים עד מאי

:שמרו את התאריכים
. חגיגת יום העצמאות לתלמידי בית הספר- 22 אפריל
( יום המעשים הטובים)התנדבות- 29 אפריל
. יום אחרון ללימודים- 13 מאי
 חלוקת, מפגש משוב וסיכום עם ההורים- 9:00
תעודות
 ריכוז בוקר, טקס סיום בוגרים- 10:00
 חגיגת גלידה- 10:30
 נא לאסוף את הילדים. סיום בית הספר- 11:00
.בזמן

: עדכון- גיוס משאבים לבית הספר
 הודות.וועדת ההורים לגיוס תרומות ומשאבים עובדת קשה
 הצלחנו לגייס,לכמה תרומות נכבדות שהגיעו מהורי בית הספר

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.
School closes at 11:00, Please be sure to pick up your kids
on time.

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 $5,500.
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.

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
- 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 musictogether 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

 אני קוראת לכל ההורים לקחת חלק במבצע.$5,500 כבר
 עליהם נקבל$20,000 - השנתי ולסייע לנו להגיע למטרה
.4:1 תרומה מקבילה

:הודעות קהילתיות
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

21  אפריל-עם צאת השבת
Celebrate Israel
 מוזיקת ריקודים ישראלית-  הישראלי והמדהים יגאל ביטוןDJ-מסיבה ישראלית עם ה
. שתיה ואלכוהול, אוכל,מכל הזמנים
2018 ,22  באפריל22-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

שיעורים
 סיון וטל-גן צעירים
 ושרנו והמחזנו "קן, המשורר הלאומי,השבוע למדנו על ביאליק

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 Bialik and we sang “nest
to the bird”. We enjoyed art and music.
Gan Bogrim- Suzan & Etti
We talked about spring and about Israel
Independence Day. We learned the letter Tav and
made an apple. We had art and music.
Homework: color the letter Tav.
Moreshet- Group Gefen- Sarit G.
We learned about the danger of hatred and the
connection to Holocaust Memorial Day, and about the
lives of Jews in the ghetto.
Moreshet - Bnot Mitzva- Sarit G.
We worked together on our year-end presentation
On “Rescue” ("Hatzalah").
Homework: continue working on the presentation.
Tzionut- Chonchim- Sarit G,
We played a game “guess who?” and learned about
various personalities such as Hannah Szenes, Janusz
Korczak, Sarah Aharonson and Yosef Trumpeldor.
Hebrew- Alon- Sarit M.
We reviewed the letters “Chet” and “Teit” and learned
the letter “Yod”, the last letter to be learned this year.
We learned words using the letter Yod,read a story
page 88-90 and answered the questions "what’s in the
story?".
Homework: read again pages 88-91.
Complete pages 93-95.
Hebrew- Brosh- Sarit M.
We reviewed the letter “Tzadeik”,and learned the
letter “Qof” , words using the letter Qof and read the

. מוזיקה וריתמיקה, נהננו מאומנות."לציפור
 סוזן ואתי-גן בוגרים
 למדנו את האות.דיברנו על האביב ועל יום העצמאות של ישראל
. היו לנו חוג אומנות וחוג מוזיקה.ת' והכנו תפוח
.' דף עבודה לאות ת:שיעורי בית
. שרית ג- קבוצת גפן-מורשת
 נגענו מעט.למדנו על הסכנה שבשנאה והקשר ליום השואה
.בחיי היהודים בגטו

. שרית ג- בנות מצווה-מורשת
.עבדנו ביחד על הכנת המצגת לסוף שנה בנושא ״הצלה״
. להמשיך להכין את המצגת:שיעורי בית
. שרית ג- חונכים-ציונות
, חנה סנש:שיחקנו ״נחש מי?״ ולמדנו על אישים שונים כגון
. שרה אהרונסון ויוסף טרומפלדור,יאנוש קורצ׳ק
. שרית מ- קבוצת אלון-עברית
 האות האחרונה שנלמד,ט׳ ועברנו לאות י׳-חזרנו על אותיות ח׳ ו
. חגיגה וחידה,יו- יו, יושבת, יושב, יד: למדנו את המילים.השנה
( וענינו על ״מה88 -90 קראנו את הסיפור ״יש חגיגה״)עמ׳
בסיפור?״
88 -91  לקרוא שוב עמ׳:שיעורי בית
93 -95 להשלים עמ׳
. שרית מ- קבוצת ברוש-עברית
: למדנו את המילים.ץ' ועברנו לאות ק׳-חזרנו על האותיות צ' ו
 קראנו. קופצים וצוחקים, קופים, מדביקים, מקליטים,מקשיבים
(41 -42 את הסיפור ״קולות בגן החיות״)עמ׳
.44 -47 ' להשלים עמ:שיעורי בית
. שרית מ- קבוצת גפן-עברית
, שאלות, שואלים, לשון:תרגלנו בכתב את האות ל׳ ואת המילים
 קראנו את הסיפור ״הלשון של. לומדים ולילה,הולכים
(71 הלל״)עמוד
ץ׳ וקראנו את הסיפור ״בחוץ״)עמוד-התחלנו לתרגל אותיות צ׳ ו
(77
 לכתוב מילים ומשפטים עם האות ל׳-72  עמוד:שיעורי בית
.ץ׳- לכתוב מילים ומשפטים עם האותיות צ׳ ו-78 ועמוד
 סימונה- גפן-עברית
.התקדמנו בחוברת ״אריאות״ לפי קצב אישי
. מסומנים בחוברות:שיעורי בית
 סימונה- דקל-עברית
 ותרגלנו לסדר משפטים בסדר82  עמוד-למדנו מילות שאלה
 קראנו את הסיפור ״כבוד לזקן״ והשלמנו מילים לפי.הנכון
.הסיפור
.86 ,87  עמודים:שיעורי בית

story pages 41-42.
Homework: complete pages 44-47.
Hebrew- Gefen- Sarit M.
We practiced writing the letter “Lamed” in cursive,
words using the letter Lamed and read the story on
page 71.
We started practicing the letter “Tzadeik”, and read
the story page 77.
Homework: Page 72 - write words and sentences
with the letter “Lamed”.
Page 78 - write words and sentences with the letters
“Tzadeik” and “Tzadik Sofit”.
Hebrew- Gefen- Simona.
We advanced in the textbook “Ariot”.
Homework: marked in the textbook.
Hebrew- Dekel- Simona
We learned question words - page 82 and practiced
arranging sentences in the right order. We read a
story and completed words according to the story.
Homework: pages 86, 87.
Hebrew- Ulpan- Simona
We practiced words in Masculine and Feminine,
Singular and Plural forms and learn to match the
tenses to the sentence - in the morning, at night etc...

 סימונה- אולפן-עברית
 רבים ורבות ולמדנו להתאים זמן, נקבה,תרגלנו מילים בזכר
. בלילה וכו׳, בבוקר-למשפט

