
SEURAAVA SUKUPOLVI  
ISRAELILAISTA  YLISTYSTÄ

Meillä on niin paljon musiikillisesti 
lahjakkaita opiskelijoita, että 
päätimme antaa heidän johtaa 
ylistystä heidän aamukokouksen 
aikana.  Lapset lauloivat äänekkäästi 
suurella innolla ja näytti, että 

he nauttivat tästä muutoksesta. 
On jännittävää ajatella, että me 
kasvatamme uutta sukupolvea 
israelilaisia ylistyksen johtajia täällä 
Makor HaTikvassa.
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MAKOR HATIKVAH-KOULU  
MESSIAANINEN HEPREANKIELINEN PÄIVÄKOULU
JERUSALEMIN SYDÄMESSÄ

”Älä kumarra muuta 
jumalaa; sillä Herra on 

nimeltänsä Kiivas, hän on 
kiivas Jumala.” 2. 

Moos. 34:14 

ִּכי ֹלא ִתְׁשַּתֲחֶוה ְלֵאל 
ַאֵחר ִּכי ְיהָוה ַקָּנא ְׁשמֹו 

ֵאל ַקָּנא הּוא׃
נְֹך ַלַּנַער ַעל-ִּפי ַדְרּכֹו  ַּגם 
ִּכי-ַיְזִקין ֹלא-ָיסּור ִמֶּמָּנה

שמות יד:14



KIRJE KOULUN 
REHTORILTA TOR
Herra on auttanut meitä jälleen läpi uuden ihanan vuoden. Ylistämme Hän niistä, jotka ovat 
toistuvasti auttaneet meitä vaikeina aikoinamme tai silloin, kun on ilmennyt erityisiä tarpeita. 
Teidän kumppanuus kanssamme teki tämän vuoden mahdolliseksi ja siksi olemme täynnä kii-
tollisuutta kaikesta siitä, mitä olette tehneet.  Teidän avullanne olemme voineet tehdä kaiken 
seuraavan:

•lisätä muutaman uuden opettajan tänä 
vuonna alaluokkien matematiikan opettajan, 
uuden arabian opettajan ja uuden fysiikan 
opettajan

•lisätä pedagoginen johtaja 

•Heprean kielikoulun ohjelma

•lisätä koulupsykologi seuraavaksi vuodeksi

•lisätä erityinen kasvatuksen opettaja 
seuraavaksi vuodeksi

•lisätä neljä uutta projektoria alaluokkiin 

•lisätä korujen tekemisen kurssi, 
valokuvauskurssi sekä taide- ja 
käsityöaktiviteettia

•rahoitus neljälle opettajalle heidän tutkintoa 
ja opettajan pätevyyttä varten

•lisätä Media-toimisto meidän IT-
administraattorille

•hankkia uusi kosketinsoitin meidän musiikin 
opettajalle

•lisätä meidän opiskelijoiden tekemiä uusia 
”Island Series” - tervehdyskortteja
 

•kääntää meidän koulun esitelehtinen 
suomeksi, ruotsiksi ja norjaksi

•lisätä uutiskirje suomeksi ja norjaksi 

•kehittää nettisivuja

•hankkia pressu, lippu ja istuinalustoja ulkona 
pidettäviä tilaisuuksia varten

Olemme siunattuja, että saamme tuoda teidän 
kanssanne rinta rinnan parasta messiaanista 
opetusta, jota voimme tarjota israelilaisille 
uskoville lapsille, jotka opiskelevat meidän 
kanssamme Makor HaTikvassa. Odotamme 
vielä suurempia tapahtuvan tulevina vuosina. 
Meidän seuraava uutiskirjeemme tulee 
elokuussa. Toivotamme teille kaikille ihanaa ja 
siunattua heinäkuuta. 

Kiittäen

Cookie Schwaeber-Issan

Koulun rehtori

yhdessä koko henkilökunnan kanssa.

VUOTUINEN TIEDETAPAHTUMA MHT:SSA
Meidän vuotuinen 
tiedetapahtuma järjestettiin tässä 
kuussa ja opiskelijat saivat tehdä 
uusia tieteellisiä kokeita monella 
työpisteellä. Kohokohtia kuvissa: 
Valettuun saviastiaan laitetaan 
etikka- ja pesuainesekoitusta, 
jolloin ”laava” tulee ulos astian 
suusta; täytetään ilmapallo 
kaasulla, joka vapautetaan 
m u o v i p u l l o s t a ; 
nähdään, kuinka 
vesi on raskaampaa 
kuin öljy (värillisiä 
vesipisaroita lisättiin 
pieneen määrään öljyä 

pesualtaan pohjalle), nähdä 
kuvio, joka tulee näkyviin, kun 
sitruunaan kastettu puuvillapala 
paperilla viedään kynttilän 
liekin yläpuolelle ja lopuksi 
nähdä, kuinka kiinteä aine, 
joka on tehty maissijauhosta 
ja vedestä, liukenee heti, kun 
siihen kosketetaan. Tavoitteena 
on osoittaa opiskelijoille, miten 

tieteelliset ilmiöt 
voivat olla tuloksia 
j o k a p ä i v ä i s i s t ä 
asioista kotona ja 
tämä on myös tosi 
hauskaa.
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Teidän 
kumppanuus 

kanssamme teki 
tämän vuoden 
ahdolliseksi…

KOLME TIEDEPALKINNON VOITTAJAA

Kolme parasta tieteellistä koetta 
ja tutkimusta voittaneet ovat 
kuvassa alapuolella. Yksi heistä 
tutki sitä, miten eläimen nenän 
pituus vaikuttaa sen näkökykyyn, 
yksi teki juustoa kotitalousetikasta 
ja maidosta sekä yksi liotti 
istutettujen kukkien juuria 
elintarvikevärillä saadakseen 
niiden värin muuttumaan.
Kuka tietää, vaikka yksi näistä 
palkinnon saajista saa tieteen 
Nobel-palkinnon tai löytää jotain 
hyödyllistä ihmiskunnalle. 
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MITEN VOIT AUTTAA! 
Ilman teidän jatkuvaa apuanne näissä erikoistarpeissa ja projekteissa me emme 
pystyisi täyttämään opiskelijoiden tarpeita.
Stipendejä helpottamaan perheiden tarpeita
Emme ole koskaan käännyttäneet opiskelijoita pois 
talousvaikeuksien vuoksi. Jos haluat auttaa vaikeuksissa olevien 
perheiden koulumaksuissa, ole hyvä ja osoita lahjasi tähän 
kohteeseen.

Verovelka
Jos haluat auttaa meitä maksamaan tämän velan 
kokonaisuudessaan, ole hyvä ja osoita lahjasi tähän tarkoitukseen.      

Apua retkikuljetuksiin
Lahjoitukset tähän rahastoon auttavat koulumme loma-aikojen 
aktiviteettien järjestämisessä ja retkien matkakustannuksissa. 
Kustannukset ovat n. 12 000 NIS / 3 000 $. 

Vapaa-ajan toimintaa
Meidän keskimmäisten luokkien opiskelijoille tarjotaan 
varsinaisen opiskelun lisäksi valittavia ohjelmia. Viime 
lukukaudella tarjosimme robotiikkaa ja korujen valmistamista. 
Tällä lukukaudella tarjoamme valokuvausta ja kodinhoitoa. 
Valitettavasti kaikki rahat näihin aktiviteetteihin on käytetty 
viime lukuvuoden toiminnoissa. Jos haluat lahjoittaa tähän 
tarkoitukseen, kohdista lahjasi tähän.

...opettanut minua kuinka 
voisin olla sitoutuneempi…
”MHT on valmistanut minua monella 
tavalla seuraavaa elämäni askelta varten. 
Koulu on opettanut minua, kuinka voisin 
olla sitoutuneempi, suorittavampi ja 
antanut minulle motivaatiota menestyä 
opiskelussani. Opettajat MHT:ssa ovat 
hyvin erilaisia kuin yleisissä kouluissa. He 
osoittavat niin paljon rakkautta jokaiselle 
opiskelijalle ja ovat erinomaisia esimerkkejä 
terveistä, onnellisista ihmisistä. He 
inspiroivat minua monella eri tavalla ja minä 
arvostan ja rakastan opettajiani valtavasti. 
Ilmapiiri täällä on loistava. Tuntuu, kuin 
olisimme pieni perhe. Olen nauranut paljon 
ja minulla on ollut hyvä aika tässä koulussa. 
Se on tuonut minut ystävien luokse, 
joilla on sama usko, kuin minulla. 
Rakastan sitä, että me voimme 
tuntea täyttä vapautta puhua 
uskostamme. MHT on opettanut 
minulle monia asioita Raamatusta. 
Tunnen, että suhteeni Jumalan 
kanssa on tullut läheisemmäksi ja 
henkilökohtaisemmaksi, mitä se on 
koskaan ollut ennen kuin tulin tähän 
kouluun ja rakastan opiskella hänen 
Sanaansa joka päivä.” G.K.

…en voi kuvitella itseäni 
toisessa koulussa…
 ”Makor HaTikvah on ollut minulle mahtava 
kokemus. En voi kuvitella itsenäni toisessa 
koulussa, erityisesti, koska olen ollut 
tässä koulussa ensimmäisestä luokasta 
lähtien. Opettajat ovat mukavampia ja 
kärsivällisempiä, kuin yleisissä kouluissa, 
ainakin sillä perusteella, mitä olen kuullut 
ystäviltäni. Luokat ovat pieniä ja tämä 
helpottaa opiskelua, yhteydenpitoa ja 
ongelmien ratkaisua.” E.L.

…opettajat rukoilivat 
menestymisemme puolesta…
”Täällä MHT:ssa, ennen jokaista koetta, 
opettajat rukoilivat menestymisemme 
puolesta ja huolehtivat meistä. He olivat 
aina täällä meitä varten. Ympäristö 
MHT:ssa on todella hyvä, koska meidän 
luokka todellakin rakastaa jopa nuorempia 
opiskelijoita. Luulen, että olen oppinut 
paljon, koska opettajat tosiaan opettivat 
hyvin ja ovat valmistaneet minua lukiota 
varten.” J.T.

...minulla oli mahdollisuus 
parempiin yhteyksiin...
Koska luokat ovat pieniä, minulla 

oli mahdollisuus 
parempiin yhteyksiin 
muiden opiskelijoiden 
kanssa. Sain aina hyviä 
neuvoja opettajiltani 
ja tunnen, että minut 
on valmistettu hyvin 
elämäni seuraavaa 
lukua varten.” M.H.

VALMISTUVILTA MHT:N OPISKELIJOILTA (JATKUU) 

Kesäkorjauksia
Meidän koulun seinät kaipaavat uuden maalipinnan, koulumme 
tarvitsee täydellisen puhdistuksen ja taidehuoneen katto 
täytyy korjata kuivina kesäkuukausina. Voi olla muitakin 
projekteja lisättävänä tähän listaan, kun lähestymme kesälomaa. 
Arvostamme suuresti kaikkea apua tähän välttämättömään 
työhön. Ole hyvä ja varmista, että osoitat lahjasi tähän 
kohteeseen, jos olet kiinnostunut auttamaan näissä tarpeissa.

Uusi toimisto tiedotusvälineille ja IT-osastolle (Uusi)
Koulu jatkaa kasvamistaan ja yksi alue, joka tulee olemaan hyvin 
tärkeä, on kehittää media-osasto. Median tärkeys opiskelijoil-
lemme opetusvälineenä ja yhteydenpito teihin kannattajiimme, 
on tullut koulussa erittäin selväksi. Tällä hetkellä meillä ei ole 
paikkaa media-osastolle. Me tarvitsemme teidän apuanne ra-
kentaaksemme perusrakennelman Media/IT-osastolle. Hinta on 
10,000 NIS (3 800 $) 



MAKORIN POSTILAATIKKO  
ERI PUOLILTA MAAILMAA

Kiitos tästä. Kirjeenne uusi ulkoasu näyttää tuoreelta 
ja on laadukas. Ari N., Finland

Satumainen uutiskirje ja muoto! Erinomaiset todistukset. 
Olen niin iloinen nähdessäni työn, jota teette MHT:ssa. Harvey B., U.S.A.

Onnittelut uudelle ulkoasulle. Erittäin hyvä ja tyylikäs. Jatkakaa samalla 
tavalla. Walter S., Switzerland

Kiitos lähetyksestä: uusi uutiskirje näyttää erinomaiselta! Tiedoksenne, että 
rukoilemme puolestanne tänä aamuna. Shane W., Stratford, Ontario, Canada

       Kuten aina, ihanaa lukea MHT:n uutiskirjettä. Oli niin hyvä lukea, että 
olette aloittaneet ulpanin lapsille. Duana B., USA

Wow! Mikä hieno uusi layout uutiskirjeessänne. Me jatkamme rukousta 
puolestanne ja olemme rohkaistuja siitä, mitä luimme. M.B. (U.K.)

 82 HANEVIIM STREET P.O. BOX 2793 JERUSALEM, 91027           +972-2-502-2916             WWW.MAKORHATIKVAH.ORG

LAHJOITA TÄNÄÄN!

MAKOR HATIKVAH SCHOOL

CALLING ALL 
AUSIES AND NEW 

ZEALANDERS
DON’T MISS MEETING OUR 

SCHOOL DIRECTOR.  HERE IS HER 
SPEAKING SCHEDULE.

For more information please write to:
 principal@ makorhatikvah.org 

MHT: 
N OPISKELIJOIDEN 

TAIDIETTA
Vain 150 Shekelillä, (35$) 
johon lisätään postikulut, voit 
omistaa aidon MHT:n kehystetyn 
maalauksen. Ajattele, mikä arvo 
näillä taideteoksilla voi olla eräänä 
päivänä, jos taiteilijasta (yksi meidän 
MHT:n opiskelija) tulee tunnettu.  
Voit valita kuvan yhdestä meidän 
p o s t i ko r t t i v a l i ko i m a s t a m m e. 
Kirjoita vain osoitteeseen: 
principal@makorhatikvah.org ja 
ilmoita, minkä kuvan haluat.


