
 

 

Bs”d 
 
This week we have celebrated Chanukah at 
school with the Maccabim families. 
The students enjoyed a variety of holiday 
activities: 

1. Humorous and fun Israeli games. 
The station was operated by the 
Bat-Mitzvah girls: Ella and Yasmin. 

  
 

 
 
 

 

 בס"ד
 

 השבוע חגגנו את חג החנוכה בבית הספר עם
  משפחות מכבים.

 התלמידים נהנו מסבב פעילויות בנושאי החג:
 משחקים ישראליים - היתוליים ואהובים.1.

 התחנה הופעלה ע"י בנות המצווה: אלה ויסמין.

   
 

  
 
 
 



2. Musical chairs game with holiday music. 
 
3. Art-  
we made edible 
menorah and 
dreidels. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
4. Laws and customs of lighting the 
Chanukah Menorah. 
5. Gym- we played Maccabim against the 
Greeks. 
6.The Dreidel game 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2. כסאות מוסיקלים לצלילי שירי החג.
 

  3. אומנות-
 הכנת חנוכיה

 וסביבון אכילים
 

 
 4.  הלכות ודיני החנוכיה.

 5. ספורט - מכבים נגד יוונים
 6. משחק הסביבונים

 
 
 



At the same time, the parents enjoyed a 
unique program: 

1. Chanukah cookies decoration 
Workshop. Thank you Galit 
Greenberg for the delicious chocolate 
and the professional guidance.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. A spiritual lesson by Rabbi Netanel 
Yitzchak of the Chovevei Tzion community- 
the essence of the holiday today. 
Thank you Rabbi Yitzhak. 

 

 במקביל, ההורים נהנו מתכנית יחודית להם:
 1. סדנת קישוט עוגיות לחנוכה. תודה לגלית
גרינברג על השוקולד הטעים ועל המקצועיות

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 2.שעור רוחני בנושא מהות החג בימנו, תודה לרב
  נתנאל יצחק מקהילת חובבי ציון.

 

 
 3.ישיבה עם חברי הבורד - לעדכון שוטף ולקביעת

  ועדת הורים לארגון התרמה.
 חדשות טובות - אנחנו מאושרים כמלכ"ר, ויש

!!!501C3 לנו אישור  
 



3. Meeting with school Board 
representatives- the parents received an 
update and set up a parent committee to 
organize fundraiser. 
Good news - the school is approved as a 
nonprofit, and we have 501C3 
certification!!! 
 
Finally, the parents joined the children for a 
morning Chanukah gathering celebration 
that included lighting candles, songs, trivia, 
prayer and of course donuts! 
 

 
 

 
 
Chanukah pictures - Thanks to all 
the parents who shared pictures of their 
children lighting the menorah they had 
made in Maccabim: 

 לבסוף חברו כל ההורים והילדים לריכוז בוקר של
 חנוכה שכלל - הדלקת נרות, שירים, חידון, תפילה

 וכמובן סופגניות!

 

 
 תמונות חנוכה - תודה להורים ששלחו

 תמונות של ילדיהם מדליקים את החנוכיה שהכינו
 במכבים:

 

 



 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 תוכנית קופונים(כסף מכבים):
 על מנת לעודד את הילדים להתנהגויות רצויות

 בתחום הלימודי, האישי והחברתי פתחנו בתוכנית
 קופונים. הילדים מקבלים קופונים עבור דברים

 שאנו רוצים לעודד, כגון: הגעה בזמן, הכנת
 שיעורים, דיבור וקריאה בעברית בבית, עזרה

  לחבר, התנהגות מכובדת, השתתפות בשעור...
 בהמשך אנו נכריז על שוק פרסים והילדים יוכלו

  "לרכוש" פרסים ב"כסף מכבים" שהם צברו.
 כל ילד קיבל שקית עם שמו והוא אחראי לאיסוף
 הקופונים ושמירה עליהם. שימו לב - ילד שיאבד

https://docs.google.com/a/hilleltorah.org/document/d/1qdtBBM5e4_yuvEb5ooiFPhJ6TWZzl0RrTMRNxegfVM0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/a/hilleltorah.org/document/d/1qdtBBM5e4_yuvEb5ooiFPhJ6TWZzl0RrTMRNxegfVM0/edit?usp=sharing


Maccabim coupon program: 
In order to encourage the children to 
engage in positive learning habits and 
positive personal and social behavior,  we 
started a coupon program. 
kids will receive coupons for behavior that 
we like to encourage, such as: arriving on 
time, completing homework, practicing 
Hebrew speaking and reading at home, 
helping a friend, respectful behavior, 
participating in class … 
Later on we will announce a prize market 
and the children will be able to "purchase" 
prizes with “Maccabim money” they have 
saved.  
Each child received a bag with his name 
and is responsible for collecting and 
keeping the coupons. Note that a child who 
loses the bag will not be able to replace the 
coupons that were collected. 
Please encourage your child to try and 
"earn" coupons by using his best behavior. 
 
Winter Break - school will be closed for 
winter break from December 24-31.  
Class will resume on Sunday, January 7th. 
 
Wishing you a happy Chanukah! 
Lior Kakon 
 
 

 
No homework this week! 
 
 
 
 

 את השקית לא יוכל לקבל מחדש את הקופונים
  שהיו בה.

 אנא עודדו את ילדכם להשתדל ו"להרויח" קופונים
  על ידי שימוש בהתנהגות הרצויה.

 
 חופשת החורף - בית הספר יהיה סגור

 בתאריכים: 12/24-12/31. בית הספר יחדש
 פעילותו ביום ראשון 1/7/2018.

 
 בברכת חג חנוכה שמח!,

 ליאור קקון
 

 
 אין שיעורים השבוע!

 

https://docs.google.com/a/hilleltorah.org/document/d/1qdtBBM5e4_yuvEb5ooiFPhJ6TWZzl0RrTMRNxegfVM0/edit?usp=sharing


 


