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“Hinei Ma Tov umanaim Shevet achim gam yachad” - how
great it was to meet last Saturday night for a Community
Havdalah. Even if we are far away, we can come together to
study together, say goodbye to Sabbath and wish for a great
new week. May we all be blessed with happiness, health and
success!
Thanks to Rabbi Sherman who led the Havdalah and to Galit
who led the art project - perfume box.

In our morning gathering we continued to talk about the topic
of water in Israel. We looked at the map and understood the
connection between the Sea of Galilee and the Dead Sea, how
the water level in the Sea of Galilee affects the water level of
the Dead Sea. We learned about the importance of the Dead
Sea as a medical tourism destination and why it is important
that the place does not dry out completely.
We will continue with the prayer for rain!
We ended the day with Hatikva and waving the flag.

בס"ד

 כמה כייף היה להיפגש- " שבת אחים גם יחד,“הנה מה טוב ומה נעים
 אנו יכולים, גם אם אנחנו רחוקים.במוצאי שבת האחרון להבדלה קהילתית
 להיפרד מהשבת שהסתיימה ולברך את,להתכנס על מנת ללמוד יחד
 בריאות והצלחה בכל, ושיהיו לכולנו שמחה,השבוע החדש שיהיה טוב
מעשיי ידינו! תודה לרב שרמן שהוביל את ההבדלה ולגלית שהובילה את
. ערכת בשמים- פרוייקט האומנות

 מצאנו את הקשר.בריכוז הבוקר השבוע המשכנו את נושא המים בישראל
 וראינו במפה כיצד מצב המים בכינרת משפיע על.בין ים הכינרת לים המלח
 למדנו על חשיבותו של ים המלח כאתר תיירות.ההתייבשות של ים המלח
 נמשיך בתפילת הגשם.ורפואה והבנו מדוע חשוב שהמקום לא יתייבש כליל
 ראו בתמונה,שלמדנו! כמובן שסיימנו בהנפת הדגל ושירת התקווה
:המצורפת

 הקליקו כאן- 11.15.20 ,מערכת השיעורים לשבוע הבא
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Next week’s schedule, 11/15/20 - click here

-  של בית הספרfacebook דף ה
School facebook page  חפשו אותנו ב.עזרו לנו לקדם את בית הספר באמצעות המדיה החברתית
Help us promote the school through social media. Find us on
: והצטרפו לדף הביתfacebook
facebook and join the homepage:
Maccabim Hebrew School
Maccabim Hebrew School
 והמשיכוlike  עשו לנו,שתפו חברים ומשפחה בהודעות שמתפרסמות
Share with friends and family our posts, like us, and keep
 מובטחות לכם תמונות מקסימות עם.לעקוב אחר הפרסומים השבועיים
following our weekly announcements. Enjoy beautiful photos of
.חוויות מבית הספר
our students during a school activity.
,שבוע נהדר
Have a great week,
ליאור קקון
Lior Kakon

