
 

Bs”d 
This week we were happy to 
celebrate Purim. 
In the morning the students had 
prepared Mishloach manot which 
they exchange with their friends at 
the end of the day. For doing so 
they Fulfilled the mitzvah of:  

“Mishloach Manot”, 
the gifts of food to 
friends and family 
for Purim. 
Later, we watched 
the the best show 

in town: The story of the megillah 
written by Sarit G. 
presented by our 
amazing team! 
Later, we joined 
the community 
party - The 
students enjoyed a 
variety of comical 
stations in our 
Purim carnival. 
They played had 

fun and won prizes. 
More power to the 
Bar/Bat Mitzvah and 
students in group 4 
which operated the 

 
 בס"ד

 השבוע חגגנו ברב שמחה והדר את חג
 הפורים.

 בבוקר התלמידים הכינו משלוחי מנות,
 אותם החליפו בסוף
 היום אחד עם השני
 ובכך זכו במצוות -

 "משלוח מנות איש
  לרעהו".

 
 בהמשך, צפינו בהצגה

 הכי טובה בעיר:
 סיפור מגילת אסתר,

 שנכתב ברב חן ע"י
 שרית ג. והוצג על ידי
 הצוות המדהים שלנו!
 לאחר מכן, הצטרפנו
 למסיבה הקהילתית.

 התלמידים נהנו
 משפע תחנות

 היתוליות בקרנבל
 פורים. הם שיחקו

 ונהנו ואף זכו
 בפרסים. יישר כוח
 לבני ובנות מצווה

 ותלמידי קבוצה 4, שהפעילו את
  התחנות יחד עם צוות המורות!

 הרב שרמן קרא עבור ההורים את מגילת
 אסתר, מתוך מגילת קלף

 ועל פי טעמי התורה.
 בהמשך נהנינו ממשתה
 עם ארוחה כיד המלך,
 ממטבחה של השפית

 איילת דנינו.
 הארוע הסתיים במופע



station together with the teaching 
staff! 
Rabbi Sherman read to the parents 
the Book of Esther from parchment 
scroll with accordance to the tastes 
of the Torah. 
We continued with a retive meal 
prepared by chef Ayelet Danino. Our 
Purim celebration ended with a 
magic and illusions show involves 
audience Participation. 
Thank you to all, parents, families 
and friends, for joining our Purim 
carnival. It was fun to celebrate 
together !!!!  
 
Purim pictures -  
The very well known photographer, 
Doron Shem Tov, took amazing 
pictures at our Maccabim’s Purim 
party. The pictures are available 
online for viewing and purchase.  
At:  sessions.duronstudio.com , 
insert your email  
Session ID: purimparty. 
All money collected from pictures 
purchasing, will be donated to 
Maccabim! 
Thank you Doron for your 
professionality and donation! 
 

School Announcement: 
Next week I will be away for 
advanced training in writing 
educational programs.  

 קסמים ואשליות, בהשתתפות הקהל.
 תודה לכל ההורים, המשפחות והחברים

 שהצטרפו לארוע הפורימי. היה כייף
 לחגוג ביחד!!!!

 
 תמונות פורים - הצלם המפורסם
 דורון שם טוב תיעד את מסיבת פורים

 בתמונות מדהימות של הילדים. מי
 שרוצה לראות את התמונות ואף לרכוש

 תמונה, יכול להיכנס לאתר
sessions.duronstudio.com 

  הכניסו את האימייל שלכם והשתמשו
purimparty  - בסיסמא  

 100% מההכנסות של מכירת התמונות
 יתרמו למכבים!!!! תודה רבה לדורון על

 המקצועיות והתרומה הנדיבה!
 

 הודעות בית ספריות:
 בשבוע הבא איעדר מבית הספר לרגל
 השתלמות בתחום של כתיבת תכניות
 לימודים. בכל שאלה יעמדו לרשותכם

  צוות המורות, חווה והרב שרמן.
 

  בברכה,
 ליאור קקון

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Our teaching staff, Chava and Rabbi 
Sherman will be available to answer 
any questions. 
 
Sincerely, 
Lior Kakon 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 
 



 
 
 

 
 
 

  

 


