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Cheshvan / November is dedicated to "Gratitude and 
thankfulness” for what we have in life. Especially in this 
challenging time, it is important to help our children find and 
appreciate all the good things we have in our life. In the kit you 
received for this month, you will find a notebook. In the art 
lesson before Thanksgiving Galit will show you how to use it to 
document the thing you are grateful for in your family. 

 
In our morning gathering we talked about the water in Israel.  
In the month of Cheshvan we added the prayer for rain of 
blessing, and we see that last year our prayers were answered! 
We checked the water level in the Sea of Galilee, and saw that 
it was almost full! Last winter it rained blessings that filled the 
Sea of Galilee! We will continue to pray for rain of blessing in 
our morning gathering this year as well. We have learned that 
the Sea of Galilee is an important source of water for all our 
daily needs and therefore also affects the mood of the nation. 
 
Messages:  
Cheshvan / November community event - This coming 
Saturday evening, November 7th, we will hold a 
community havdalah event. We will say goodby to Shabbat 
and ushers in the new week. 
In the program - a havdalah ceremony (with blessing for 
everyone!) songs and an art project.  
Join us at 6:15 p.m. 
 
Click this link to join. 
Meeting ID: 841 705 0341 
Passcode: 006586 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חודש חשוון/נובמבר מוקדש ל"הודיה": הכרת הטוב והכרת תודה על מה
 שיש לנו בחיים. במיוחד בתקופה מאתגרת זו, חשוב לסייע לילדינו למצוא

 ולראות את הדברים הטובים שיש לנו בחיים. בערכה שקבלתם לחודש
 תמצאו פנקס, והמורה גלית תדריך אותכם בשעור אומנות לפני חג ההודיה

  כיצד להשתמש בו על מנת לתעד את הכרת הטוב במשפחה שלכם.

 
 בריכוז הבוקר דיברנו על המים בישראל. בחודש חשוון הוספנו את התפילה

 לגשם של ברכה ואנו רואים שתפילותינו בשנה שעברה נענו! בדקנו את
 מצב המים בכנרת, וראינו שהיא כמעט מלאה! בחורף שעבר ירדו גשמי

 ברכה שמילאו את הכינרת! נמשיך בתפילת הגשם גם בריכוז הבוקר
 בתפילה לגשמי ברכה גם השנה. למדנו שהכינרת היא מקור מים חשוב לכל

  צרכי היום יום שלנו ולכן גם משפיעה על מצב הרוח של האומה.

 
 

 ארוע קהילתי לחודש חשוון/נובמבר - במוצאי שבת הקרוב, 11.7, אנו
 נקיים ארוע הבדלה קהילתי. נפרד מהשבת ונקבל בברכות את השבוע

 החדש.
  בתוכנית - טקס הבדלה(עם ברכות לכולם!!!) שירים ופרוייקט אומנות.

 הצטרפו אלינו בשעה 18:15.
 

  הקליקו על הקישור הזה על מנת להצטרף.
Meeting ID: 841 705 0341 
Passcode: 006586 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://us02web.zoom.us/s/8417050341?pwd=WWZpbHJhTjY5dVB3L2REb0k1MVVsdz09#success
https://us02web.zoom.us/s/8417050341?pwd=WWZpbHJhTjY5dVB3L2REb0k1MVVsdz09#success


●  

 

 

Next week’s schedule, 11/8/20 - click here 
 
School facebook page -  
Help us promote the school through social media. Find us on 
facebook and join the homepage: 
Maccabim Hebrew School 
Share with friends and family our posts, like us, and keep 
following our weekly announcements. Enjoy beautiful photos of 
our students during a school activity. 
 
Have a great week, 
Lior Kakon 
 
 

 מערכת השיעורים לשבוע הבא, 11.8.20 - הקליקו כאן
 

  דף ה facebook של בית הספר -
 עזרו לנו לקדם את בית הספר באמצעות המדיה החברתית. חפשו אותנו ב

 facebook והצטרפו לדף הבית:
Maccabim Hebrew School 

 שתפו חברים ומשפחה בהודעות שמתפרסמות, עשו לנו like והמשיכו
 לעקוב אחר הפרסומים השבועיים. מובטחות לכם תמונות מקסימות עם

 חוויות מבית הספר.
 

 שבוע נהדר,
 ליאור קקון

 
 

https://docs.google.com/document/d/17JwQwLrLujvVMRx-6zf9sc7-w9PxcVdlYJOQkGwfwoU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/17JwQwLrLujvVMRx-6zf9sc7-w9PxcVdlYJOQkGwfwoU/edit?usp=sharing

