
ISRAEL ER DET 4. BESTE LANDET 
FOR BARN TIL Å VOKSE OPP I.
Ifølge en nylig avhold internasjonal avstemning er Israel et veldig 
godt land for barn å vokse opp i, og er på 4. plass, bedre enn 
England, USA, Frankrike og Kanada. Noen av grunnene som ble 
nevnt var utdannelsesnivået, mange tilbud for barn ellers, nivået 
av selvtillit som barna har, og en individuell følelse av å ha det 
godt. I avstemningen ble det spurt om forskjellige ting, slik som 
tilgang til utdannelse, kostnader og kvalitet av utdannelse og 
helsetjenester. En av de som hadde gitt svar i avstemningen var en 
mor til to barn, 6 og 8 år, som har bodd i Israel i 2 år. Hun sa: “Israel 
er et land hvor alt er 
mulig. Vi har et flott vær, 
kjempegod mat og en rik 
kultur. Dette er virkelig 
gode saker som vi som 
familie får oppleve 
sammen. “ ( oversatt fra 
Yediot Ahronot (israelsk 
avis), 30.aug. 2015)
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Se, barn er 
Herrens gave, 

livsfrukt er en lønn. 
Psalmenes 127:3

״ִהֵּנה ַנֲחַלת ְיהָוה 
ָּבִנים    ָׂשָכר ְּפִרי 

ַהָּבֶטן״
תהילים פרק קכז:3



BREV FRA REKTOR 
Det er virkelig en stor glede at vi har fått så mange nye elever 
dette året, og også mange som er nyinnflyttet til Israel. Hver en-
kelt av dem oppdager at Mako HaTikvah er mye mer enn en skole,- 
det er en følelse av “ familie ” og “ hjem “,- et sted hvor de kan føle 
seg sikker, være seg selv og bli akseptert. Det er et sted hvor de 
kan starte dagen med bønn og nedbe Guds velsignelse over da-
gen. Det er et sted hvor de kan lære i fredelige og rolige omgivelser 
uten frykt for mobbing, avvisning, press og mange andre ting som 
hører hverdagen til i nesten hver israelsk skole. Det er åpenbart at  
Gud har sørget for slik en skole i en tid som denne – en tid hvor 
flere og flere jøder velger å vende tilbake til hjemlandet sitt pga. 
uroligheter i verden. Dere hjelper til med å opprettholde dette ut-
dannelsestilbudet  når dere fortsetter å støtte Makor HaTikvah slik 
at vi kan være i stand til å møte alle våre finansielle forpliktelser 
inntil tiden kommer da vi kan få støtte fra undervisningsdeparte-
mentet. Takk igjen fra hele personalet og fra alle foreldre for det 
dere gjør for skolen vår.

I stor takknemlighet 
Cookie Schwaeber-Issan
Rektor, Makor HaTikvah messianske hebraiske skole
med personal

“AVVIST TO GANGER, VALGT TO GANGER”
Dette er en veldig spesiell  og fin fortelling som er skrevet av 
en av foreldrene ved skolen vår 
om velsignelsen av å adoptere 
barn. Den vil sikkert inspirere 
deg og få deg til å smile. Du kan 
lese den på hjemmesiden vår  
www.makorhatikvah.org  under 
“articles” ( på engelsk)
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Mako 
HaTikvah 
er mye mer 
enn en skole

ADOPTER EN ELEV
Dette året har vi minst 12 elever hvor familien ikke er I stand 
til å betale de månedlige skoleutgiftene på 850 NIS / ca. 1750 

Nkr. Som dere vet startet vi “Josef 
skoleutgiftsfond” for noen år siden for å hjelpe slike elever, men 
det er nesten ikke  igjen penger der. Hvis du vil hjelpe en av disse 
vanskeligstillte familiene, så ta kontakt  med oss. Det ville virkelig 
være til stor velsignelse for disse familiene som ellers ikke har noen 
mulighet til å sende barna sine til skolen vår.



MÅTER DERE KAN HJELPE PÅ! 
Uten deres stadige hjelp med disse spesielle fond og projekter ville vi ikke våre I stand til å gi 
elevene våre det de trenger.

Aircondition (luftingsanlegg) i media og IT-lokalene. 
Vi må installere et luftingsanlegg  i medialokalene pga. at 
skolens internett-sentral (server) er på dette kontoret, og den 
trenger å bli avkjølt.  Dette koster 2100 NIS / ca. 4200 Nkr.

Elektriske vedlikeholdsarbeid
Vi må renovere noe av det elektriske anlegget slik at 
det fortsatt kan bli godkjent, og slik at det er sikkert for 
elevene våre.   10.000 NIS / ca.22.000 Nkr.

Nytt kontor for media-og IT (informasjons-teknikk)
Fordi skolen trengte rom for media / IT –avdelinga før 
skoleåret 2015-16 startet, måtte vi bare begynne med 
å bygge .Kan du være med og  dekke disse kostnadene?              
( NIS 10 000 / ca. Nkr.22 000 )

Gjeld
Vi har fått tilbakebetalt noe av gjelda , så vi er nå nede på 
NIS 277 000 / ca. Nkr. 550 000 . Det ville vært flott om vi 
kunne være gjeldfrie til slutten av året, og vi ber om at det 
skal skje!
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Tamir
Tamir er en kvalifisert spesiallærer 
som har begynt hos oss dette året, 
og han vil arbeide enkeltvis med 
elever som trenger spesialun-
dervisning.  Tamir har vært troende 
i 16 år, og han er 
far til 4. For tiden 
arbeider han 
på sin “Master 
“(høyere diplom) 
om barn med  
lærevansker, og 
vi er sikker på at 
han vil bli et stor 
pluss for skolen vår.

BLI KJENT MED VÅRT NYE PERSONAL

En spesiell takk går til den internasjonale kristne am-
bassaden som nylig gav oss 10  bærbare PCer. Dette 
er til stor velsignelse for oss, og vi setter veldig pris på 
deres årlige støtte.

Dina
Vi har vært så heldig at vi har funnet 
en troende psykolog som heter Dina. 
Hun kom til Israel  fra Kolombia for 
5 år siden etter at hun gifta seg med 
en israeler. Hun er mor til 2 jenter. 
Vi er sikker på 
at Dina vil bli et 
stort pluss for 
personalet vårt. 
Og hun vil også 
oppfylle kravet 
fra utdannelses-
d e p a r t e m e n t e t 
om at vi må ha en 
utdannet psykolog ved skolen.

Yael
vår nye engelskspråklige  engelsklærer, 
flyttet til Israel  fra Amerika sammen 
med familien for nesten 5 år 
siden. I Amerika var hun lærer på 
en barneskole. 
Hun er utdannet 
grunnskolelærer 
og har også 
utdannelse innen 
psykologi. Hun 
og familien er 
troende, og det er 
en velsignelse for 
oss at hun  nå blir 
en del av vårt personal.

Hjelp til transport 
Gaver til dette fondet vil hjelpe oss til å finansere 
ferieaktiviteter og transport ved skoleutflukter. Vi regner 
med at vi trengert 12.000 NIS / ca.26.000 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.”

Nødvendige renovasjoner for skoleåret 2015-16
Veggene på skolen trengte et nytt strøk maling, det 
trengtes en grundig nedvask overalt, og lekkasjen på taket 
på rommet vårt for kunst trengte å bli reparert . Vi jobber 
fortsatt med disse renovasjonene, og skoleåret starter 
1.september. Vi er veldig takknemlig for all hjelp som blir 
gitt til slike årlige, uunngåelige renovasjoner. Vi ønsker, 
så godt som vi kan, å gi våre elever og personal de best 
mulige skolelokaler.



MAKOR HA TIKVAHS E-POST  
FRA HELE VERDEN

Kjempeflott! Det ligner på en familiealbum.;)) Ari N., 
Finland

Jeg er sikker på at Gud vil fortsette å velsigne dere 
og skolen i det kommende skoleåret. Jeg er veldig glad for alle de gode 

nyhetene og rapportene fra skolen. Jeg skulle ønske at mine gutter kunne være 
elever hos dere! M.S. ( Kina )

Det gleder meg å få nyhetsbrevene fra dere som helt klart viser hvordan 
Gud virker! Dere har mange kamper og utfordringer, men Gud har alt under 

kontroll.   Candice C.V., Dallas, Texas

Jeg har akkurat videresendt nyhetsbrevet deres til mange både i inn-og 
utland, og jeg ber om at det kan resultere I mange bønner og pengestøtte til 

Makor Hatikvah. Vi fikk en spennende rapport fra  venner i Australia / New Zealand. 
Vi ber regelmessig for dere. Må Gud velsigne dere med viktige og betydningsfulle  
ting når dere starter det nye skoleåret 1. Sept.  Jes. 10, 27  Gud vil være deres 
skjold! Audrey & Reggie E (Sri Lanka)

Dette var et imponerende nyhetsbrev….så mange flotte historier om  
inspirasjon og “dette kan vi gjøre-holdninger”. Det var virkelig en absolutt 

glede at dere kom hit , og å bli involvert I Makor HaTikvah. For en stor Gud vi 
tjener!  Pete og Sandy S.,  Australia

Takk for dette. Vi håper og ber om at dere vil ha nok et godt år og at Gud vil 
velsigne dere i alt dere gjør. Frank og Sue Flynn, ( England )

Jeg har akkurat lest nyhetsbrevet deres, og det er utrolig å se hvordan Gud 
gir vokster og at arbeidet lykkes.  Når jeg leser om alle behovene dere har, 

er jeg er veldig lei meg for at jeg ikke kan hjelpe dere mer økonomisk. Jeg ble 
velsignet med en overraskende pengegave som jeg hadde bedt Gud om å få slik at 
jeg kunne betale ei stor gjeld som jeg hadde.Takk til Gud! Vær så snill å be sammen 
med meg om at Gud gir meg mer finasielle middel slik at jeg kan støtte arbeid i 
Guds rike, slik som deres skole. Jeg gir tiende, og betaler for 3 adoptivbarn.Mer 
er jeg ikke i stand til. Jeg transporterer også syke mennesker og hjelper ellers 
med utgangspunkt i hjemmet mitt, etter som mitt hjerte leder meg. Gud velsigne 
dere…det vil bli mange vitnesbyrd å dele med hverandre i evigheten!  Linda M.

Og nok en e-post Dere gjør et stort arbeid for Guds rike, og jeg vil gjerne 
oppmuntre dere til å fortsette selv om jeg er sikker på at det mange ganger 

er “oppoverbakker”.  Må Jesu nåde og barmhjertighet bli dere og alle som er 
innvolvert I dette viktige arbeidet rikelig til del. Grace P. (England )
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MAKOR HATIKVAH SCHOOL

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.

GI DIN GAVE I DAG!
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.  


