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This week we celebrated Hanukkah via zoom! 
We sang holiday songs with Shmulik. Together, we lit the Menorah while 
Ari Stein and Ayallh Cohen blessed the candles. 

 
 
We played Hanukkah Kahoot. Congratulations to Daniel Shaynis who won 
first place - a dreidel designed by the Israeli artist Emanuel. 
Thanks to Gila who setup and led the game. 

 
Together we enjoyed Jamie’s amazing magic show, where he brought out 
animals out of hats and managed to incorporate students into the show 
despite the distance. 

 
We ended the day with a Hanukkah art project led by Galit. 

 

 

  השבוע חגגנו את חג החנוכה בזום מכבים!!!
 שרנו שירי חג עם שמוליק והדלקנו יחד את החנוכיה, כשארי סטיין

 ואיילה כהן מברכים את ברכת הדלקת הנרות.

 
 שיחקנו משחק קהות, בו כולם השתתפו אונליין בחידון טריוויה חנוכה.

 כל הכבוד לדניאל שייניס שזכה במקום הראשון ובפרס - סביבון
 מעוצב של האומן הישראלי עמנואל. תודה לגילה שהכינה והובילה את

  המשחק.

 
 נהננו יחד מהקוסם גיימי, שהפליא בקסמים, שלף חיות מכובעים
  ומטפחות והצליח לשתף את התלמידים במופע למרות המרחק.

 
  וסיימנו בהכנת יצירת אומנות לחנוכה עם גלית.
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Hanukkah surprises for Maccabim families! 
1.   Every mother will receive, to her WhatsApp,  a coupon (Valid only 

for the week of Hanukkah!) for a free donut for every child! from 
North Shore Bakery. Every child registered for Maccabim is entitled 
to a donut of their choice, free of charge! 

2.  This week you will receive in WhatsApp, two recordings of 
"Hanukkah Story time" from the teachers - Sivan and Shiri. 
 

Winter Break - 
School will be closed - December 20 & 27.  
We will return to school on January 3rd, 2021. 

 
 

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 
 
 

 
 הפתעות חנוכה למשפחות מכבים!!!!!

 הפתעה 1 - כל אמא תקבל לוואטס אפ שלה קופון - סופגניה חינם
 לכל ילד! הקופון הוא למאפיית North Shore Bakery ותקף רק

 לשבוע של חנוכה!כל ילד שרשום למכבים זכאי לקבל סופגנייה
 לבחירתו, חינם!

 הפתעה 2 - השבוע תקבלו בוואטס אפ שתי הקלטות של "שעת
  סיפור לחנוכה" מהמורות - סיוון ושירי.

 
  הודעות -

  חופשת חורף -
 בית הספר יהיה סגור לרגל חופשת החורף בתאריכים:

  12.20, 12.27. נחזור ללימודים ב 1.3.2021.
 

  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

 
 


