
DEN NESTE GENERASJON
AV ISRAELSKE LOVSANGSLEDERE

Vi har så mange musikkbegavede 
elever at vi bestemmte oss for 
å la dem lede lovsangen ved 
morgenandakta. Elevene sang med 
stor begeistring  og så ut til å være 
veldig fornøgd med forandringa. Det 

er spennende å tenke på at vi får 
være med på å oppfostre den neste 
generasjon av lovsangsledere I Israel  
her ved Makor HaTikvah.
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MAKOR HATIKVAH  
EN MESSIANSK SKOLE
I HJERTET AV JERUSALEM

” Du skal ikke tilbede nogen 
fremmed gud; for Herren heter 
Nidkjær, en nidkjær Gud er 
han.”  2 Mosebok 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



BREV FRA REKTOR
Gud har hjulpet oss og gitt oss ennå  et godt år, og vi takker ham for de av dere som 
har hjulpet oss når vi hadde trange tider eller spesielle behov. Deres deltagelse og 
hjelp har gjort dette året mulig, og vi er veldig  takknemlig for alt dere har hjulpet oss 
med. Med deres hjelp har vi kunnet gjøre følgende:

•Tilsette et par nye lærere 
– matematikklærer på 
barneskoletrinnet, en ny arabisklærer 
og en ny fysikklærer
•Tilsette en ny pedagogisk leder 
•Hebraisk ulpan programm (ulpan 
er navnet på et landsdekkende 
hebraiskkurs-programm)
•Tilsette skolepsykolog for det 
kommende skoleåret
•Tilsette spesiallærer for det 
kommende skoleåret.
•Anskaffe 4 nye projektorer I 
barneskoleklasser
•kurs for å lage smykker, fotografikurs 
og kunst-og håndverksaktiviteter.
•økonomisk hjelp til 4 av våre lærere 
til etterutdannelse
•Mediakontor for vår IT-administrator
•kjøp av nytt keyboard for 
musikklæreren vår
•en ny serie av øy-brevkort, laget av 
våre elever

•Oversettelse av skolebrosjyren vår 
til finsk, svensk og norsk
•nyhetsbrev  på finsk og norsk
•forbedring av vår “ Website”
( internet)
•kjøp av presenninger, heller og 
sitteunderlag til utendørs sermonier 
og fester

Vi er veldig glade for hjelpen dere gir 
oss slik at vi, sammen med dere, kan gi 
en best mulig messiansk utdannelsen 
til de israelske troende barna som er 
elever her ved Makor HaTikvah. Og 
vi er spent på hva de neste årene vil 
bringe. Vårt neste nyhetsbrev kommer 
i august. Vi ønsker dere alle en god og 
velsignet juli.

Deres takknemlige
Cookie Schwaeber-Issan, Rektor,
med personal

ÅRLIG VITENSKAPSDAG PÅ MHT (MAKOR HATIKVAH)           
Vi hadde vår årlige vitenskapsdag 
denne måneden med mange 
stasjoner hvor elevene kunne 
prøve nye eksperiment. På 
bildene ser dere:  små vulkaner 
laget av leire, og eddik og 
rengjøringsmiddel som er  
blandet sammen og blir som 
sprutende lava som kommer 
ut fra toppen av vulkanen, - 
oppblåsing av en 
ballong ved hjelp av 
kullsyren i ei flaske 
med brus,- oppleve 
at vatn er tyngre enn 
olje ( små fargede 

vanndråper som blir sluppet ned 
i litt olje synker til bunnen ), - se at 
et bilde som er malt med en Q-tip 
dyppet I sitron blir siktbar når en 
holder det over en flamme , -og  
det siste bildet viser hvordan en 
fast masse laget av maismjøl og 
vatn kan bli øyeblikkelig flytende 
ved berøring. Målet er å vise 
elevene vitenskapelige fenomen 

ved hjelp av normale 
husholdningsprodukt, 
og det er også veldig 
moro!
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Deres 
deltagelse og 
hjelp har 

gjort dette året 
mulig...

3 SEIERSHERRER SCIENCE
De 3 vinnerne av alle 
vitenskapseksperimentene og 
undersøkelsene som ble gjort denne 
dagen ser dere her på bildene. En 
undersøkte hvordan lengden på nasen til 
et dyr påvirker dyrets visuelle oppfattelse 
(hvordan og hva dyret ser) ,- en laget ost 
ved hjelp av husholdningseddik og melk,  
og den tredje gjennombløtte røttene til 
blomster som var utplanta I jord med 
konditorfarge slik at blomstene skifta 
farge. Hvem vet, kanskje mottar disse 3 
vinnerne en dag Nobelprisen i vitenskap 
eller oppdager noe som er til nytte for 
menneskeheten. kanskje mottar disse 
3 vinnerne en dag Nobelprisen i 
vitenskap eller oppdager noe som 
er til nytte for menneskeheten.
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HVORDAN DU KAN HJELPE ! 
Uten deres stadige støtte og hjelp til alle våre spesielle behov og projekt  ville vi 
ikke ha vært I stand til å hjelpe elevene våre med alt de trenger.

Stipendium for familier I nød 
We have never turned down students for financial reasons.  If 
you would like to help struggling families with their tuition costs, 
please designate your gift for that purpose.

Skatteskyld
Hvis du vil hjelpe oss å utslette denne skylda,så merk gaven din 
“utslettelse av skyld.”

Transportkostnader til reiser
Gaver til dette formål hjelper skolen vår til å finansiere 
ferieaktiviteter og transportkostnader for skolereiser.Budsjetterte 
kostnader: 12.000 NIS ( israelske shekel ) / ca.24.000 Nkr

Fritidskurs
Våre ungdomsskoleelever har tilbud om valgfrie fag I tillegg til 
den normale timeplanen. I høstsemesteret hadde de  kurstilbud 
om å lære (mer ) om roboter og å lage smykker. Dette semesteret 
tilbyr vi dem kurs i fotografering og “hjemmelaget.” Desverre 
er kassa vår for slike kurs helt tom pga. kursene I forrige 
semester. Hvis du vil gi en gave til dette formål, merk gaven med 
“fritidskurs.”

. . . læ rt e  meg hvordan j e g 
kunne b l i  mer må lrettet . . .
“MTH har forberedt meg på mange måter for 
det neste avsnittet av livet mitt. Skolen har 
lært meg hvodan jeg kan bli mer målrettet, 
og har gitt meg motivasjon så jeg kan 
lykkes med  mine studier. Lærerne her ved 
MTH er veldig forskjellige  fra lærerne ved 
offentlige skoler. De viser så mye kjærlighet 
til hver enkelt elev, og de er gode eksempel 
på sunne og glade mennesker. De inspirerer 
meg I stor grad på mange forskjellige måter, 
og jeg har stor respekt og kjærlighet for 
mine lærere. Miljøet på skolen er veldig fint. 
Det føles som om vi er en liten familie. Jeg 
har ledd mye og hatt ei veldig god 
tid her på denne skolen. Her har jeg 
fått venner som har den samme tro 
som jeg har. Jeg er så glad for at vi 
er helt fri til å snakke om troen vår. 
MTH har lært meg mange ting  fra 
Bibelen. Jeg føler at jeg har fått et 
nærmere og bedre forhold til Gud  
siden jeg starta her på skolen, og 
jeg elsker å lære fra hans Ord hver 
dag.”  G.K.

...jeg kunne ikke tenke meg 
å gå på en annen skole...
“Makor HaTikvah har vært en stor 
opplevelse for meg. Jeg kunne ikke tenke 
meg å gå på en annen skole, spesiellt fordi 
jeg har gått her på skolen fra 1.klasse. 
Lærerne er snillere og tålmodigere enn 
i andre skoler, I alle fall etter det jeg har 
hørt fra vennene mine. Klassene er små, 
og det gjør det lettere å lære, bli venner , 
og løse problemer.” E.L.

...lærerne ba om at vi 
måtte lykkes...
“Her på MTH, før hver prøve, bad lærerne 
om at vi må lykkes, og de viste omsorg 
for oss. De var alltid der for oss. Miljøet 
på MTH er veldig godt, fordi  klassa vår 
er virkelig glad også I de yngre elevene. 
Jeg føler at jeg har lært veldig mye fordi 
lærerne  har undervist oss veldig bra, og 
de har forberedt meg for videregående 
skoler.”  J.T.

...jeg var I stand til å 
få bedre kontakt...
“P.g.a. de små klassene fikk jeg bedre 

kontakt med de andre 
elevene. Jeg fikk alltid 
gode råd fra lærerne 
mine, og jeg føler at 
jeg har blitt veldig 
godt forberedt for det 
neste kapittelet I livet 
mitt.”  M.H.

TANKER FRA AVGANGSELEVER VED MHT ( FORTSETTELSE)

Sommer – renovasjon
Veggene på skolen trenger et nytt strøk maling, overalt trengs 
en grundig vask, og en lekkasje på taket på rommet vårt for 
kunst trenger å bli reparert mens vi har tørre sommermåneder. 
Vi kunne forlenget listen nå når vi nærmer oss sommerferien, og 
vi er takknemlige for all hjelp som blir gitt til disse uunngåelige 
utgiftene. Merk gaven din “sommer-renovasjon” hvis du vil 
hjelpe oss med dette.

Helt nytt kontor for media-og IT( informasjons-
teknikk)-avdelinga
Skolen fortsetter å vokse, og det er noe som er blitt viktigere 
og viktigere, og det er å ha et godt fungerende media-arbeid. Vi 
er blitt veldig klar over viktigheten av moderne media som et 
redskap i opplæring av våre elever og kommunikasjon med dere. 
Slik som forholdene er nå, har vi ikke plass for ei medie-avdeling. 
Vi trenger deres hjelp til å bygge ei enkel media / IT-avdeling. 
Kostnaden er beregnet til 10.000 NIS / ca.20.000 Nkr

Ny sportsutrustning
Vi har et stort behov for ny sportsutrustning til neste skoleår. 
Kostnaden er ca.2300 NIS / ca.4600 Nkr



MAKOR HA TIKVAHS E-POST  
FRA HELE VERDEN

Takk for dette. Den nye utformingen av brevet deres 
ser bra ut, og er av god kvalitet. Ari N., Finland

Kjempefint nyhetsbrev! Veldig gode vitnesbyrd. Jeg er så glad for å lese 
om det arbeidet dere gjør ved MTH. Harvey B.  USA

Gratulerer med ny layout (ny utforming av nyhetsbrevet )Det er blitt 
veldig flott! Fortsett slik!   Walter S., Sveits

Takk for tilsendelsen av nyhetsbrevet,- det er blitt veldig fint! Dere skal vite 
at vi ber for dere denne morgenen. Shane W., Stratford, Ontario, Canda

Jeg likte veldig godt å lese nyhetsbrevet fra dere, slik som alltid. Spesiellt gledde det 
meg å lese at dere har startet ulpan-klasser ( hebraiskkurs ) for barn. Duana B. , USA

Oi! Så fin ny layout av nyhetsbrevet! Vi fortsetter med å be for dere og er 
veldig oppmuntret av det vi leser. M.B.  England

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

GI DIN GAVE I DAG!

MAKOR HATIKVAH SCHOOL

TIL ALLE 
AUSTRALIER OG 
NEW ZEALENDER

VÅR REKTOR KOMMER PÅ 
BESØK, SÅ IKKE GÅ GLIPP AV Å 

TREFFE HENNE! 
 MER INFORMASJON FINNER DU UNDER 

PRINCIPAL@ MAKORHATIKVAH.ORG

DIREKTE
BANKOVERFØRING:
The 1st International Bank of Israel
Account name:  
Makor HaTikvah School
Account number: 033588
Bank sort code: 31-012
SWIFT Code:  FIRBILITXXX
IBAN: IL350310120000000033588

FOR ISRAELSKE 

ORGANISASJONER:
Name: Amutat Shemen Sasson
Bank: Leumi (#10)
Branch: King George ST. (#902)
Account Number: 2991656
Swift: LUMIILITBSC
IBAN: i104 0109 0200 0000 2991 
656

SKATTEFRIE GAVER

SKRIV UT SJEKK TIL:
Earmark check for:
Makor HaTikvah
Address:  CMJ USA
PO Box 443
Ambridge, PA 15003
**Tax deduction only applies to U.S. 
residents.  

KUNST LAGET 
AV MTH-ELEVER 

KUNST
For bare 150 NIS / ca.300 Nkr  
plus porto kan dere kjøpe 
et originalt MTH maleri med 
ramme. Forestill deg hva et slikt 
maleri vil bli verd en dag hvis 
maleren ( en av våre elever ) 
blir berømt! Du kan også kjøpe  
brevkort som vi har til salgs. For 
bestilling, skriv til 
principal@makorhatikvah.org     
og skriv hva du ønsker å kjøpe.


