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סולם
יעקב

 1
כסליו 
תשפ"א

עלה  שלנו  הספר  בית  דשמיא  בסיעתא 
למבנה  נכנסנו  בסולם,  שלב  עוד  השנה 
התלמידים  במספר  התרחבנו  החדש, 

והכיתות והשתדרגנו מקצועית ב”ה.

גם בתקופה מאתגרת זו השיגרה בבית 
הספר נמשכת בחסדי ה', ישיבות התל”א 
הסתיימו עם קביעת המטרות האישיות 

והכיתתיות.

כל תלמיד מגיע לכאן מידי יום ומאחוריו 
המסורים,  ההורים   - אתם  עומדים 

התומכים והמשקיעים.

רצינו לשתף אתכם יותר, לאפשר הצצה 
מקצועי  ולמידע  היומיומית  לעשיה 

חשוב.

הניוזלטר  את  להשיק  מתרגשים  אנו 
החודשי הראשון שבידכם, בתקוה שהוא 
יצליח לחבר אתכם לחוויה היומיומית של 
שבין  החמימה  ולאווירה  האהוב  בנכם 

כתלי בית הספר.

כמו תמיד, הצוות שלנו עומד לרשותכם 
מכם  לקבל  נשמח  וצורך.  שאלה  בכל 

משוב, ציפיות ותגובות לעלון.

בתפילה להמשך פורה ושגרת עשיה 
מבורכת. בהערכה רבה!

ציפי

אני מלאת התרגשות למראה התקדמות 
והתפתחות בית הספר סולם יעקב, אין 
רצוף  בסולם  נוסף  שלב  זהו  כי  ספק 

הצלחות!

אני תפילה, כי גם שלב זה בסולם ימשיך 
באתגרים,  בעמידה  ברוכה,  בעשיה 

שיתוף וחיבור בסיעתא דשמיא גדולה.

בהערכה ותפילה להצלחה!

אסתר ארנסטר
מנכל”ית סולם

הורים יקרים וחשובים!

רגעי שיא! 

חדש בבית הספר! 
בימי שישי נערכת פעילות העשרה שבועית בנושא החודשי. הפעילות 
משלבת מיומנויות חברתיות ויצירתיות שונות ומהווה הזדמנות נוספת 

להעשרה שפתית, חושית ותקשורתית באופן חוויתי ואטרקטיבי.

את חודש כסליו ציינו בנושא הנר והאור. 

ותנועתית  מוזיקלית  הפעלה  בכיתות  נערכה  בכסליו  ד'  שישי  ביום 
בצורת  כריות  הכינו  המקסימים  התלמידים  מצנח.  משחק  בשילוב 

שלהבות! ולסיום נרות ממתקים – בהשחלה מלאת אור וטעם...!

- צביעה סבלנית של מלח עם  בי”א בכסליו נערכה פעילות מוטורית 
גירים עד לתוצר המיוחד נר מדליק בתוך כוסיות! 

תודה למורה איטה כהן על בניית התוכנית, הכנת הפעילויות המגוונות 
והערכות המושקעות לכיתות!

שיהיה לכולנו חג מלא אור וצבע!

ברכת מזל טוב כפולה לצירי המזכירה המסורה
לרגל בר מצוה לבנה ולהולדת הנכדה בשעטו”מ, רוב נחת!

ברכת מזל טוב!

לישראל י. ליום הולדתו
תמשיך להיות כזה מתוק!

 ברוכה השבה לרבקי פורהנד 
המטפלת במוזיקה שחזרה מחופשת 

לידה, שמחים בשובך!

ברוכה הבאה ארצה
לאמא של רפאל ושאול היקרה!

מזל טוב לאילה נגר הסייעת המדהימה
לרגל אירוסיה בשעטו”מ! 

מתרגשים איתך!



התלמידים החמודים 

לומדים בשיעורי 

הלכה את נושא 

הברכות.

כחלק מברכת 

המוציא נעשתה 

עבודה על הלכות 

נטילת ידיים – 

מילות הברכה, 

וכשרות הכלי 

והידיים לנטילה. 

לסיכום הנושא הכינו 

התלמידים החביבים 

ספלים מעוטרים.

הצדיקים זוכים 

לתרגל הלכה 

למעשה!

לכבוד ר"ח כסליו 

נערכה בכיתה 

ארוחת בוקר 

משותפת. האוירה 

היתה חגיגית 

ומקסימה!

עם  התמודדות  מזמן  עוברת  חבילה  משחק 

לב  תשומת  עין,  קשר  חברתית,  אינטראקציה 

לשני, היכולת לחכות לתורי ודחיית סיפוקים.

בכיתה נעשית עבודה על מטרות אלו באמצעות 

משחק זה בהדרכת מיכל רובין. העבודה נעשית 

בצורה מדורגת עם שיר קבוע בתרגול יומיומי. 

אוהבים,  מאוד  המקסימים  התלמידים 

נהנים ומחכים לפעילות!

יותר,  עוקבים  אותם  לראות  תענוג 

מעבירים את החבילה לפי סדר, מסוגלים 

ומסתכלים אחד  להמתין למחיאת הכף 

על השני!

בכיתה חגגו את חודש כסליו 

ברוב שמחה והתרגשות!

היו פעילויות רבות סביב 

 משחק בסביבונים, 

תוך עבודה על 

מיומנויות מוטוריות, 

 תכנון ואינטראקציה 

בין התלמידים.

בשיעורי חנוכה הילדים 

הדליקו את החנוכיה 

 )יחד עם הצוות( 

 והתנסו בעבודה

על רצף.

 דגש גדול הושם על 

הסכנה מאש וחובת הזהירות.

 כיף לראות את התלמידים המתוקים

 אוהבים מאד את הפעילויות סביב החג, 

 משתתפים ומחוברים באופן 

יוצא מן הכלל למנהגים ולשירים!

בעז''ה מחכים לחג שמח,

 יפה ומלא אור!

בכיתה של אתי

בכיתה של מירי א.

עם  ומתבגרים  ילדים  לקדם  שנועדו  התערבויות  של  רבים  סוגים  ישנם 
אוטיזם: גישות למידה חינוכיות, גישות של התערבות מוקדמת מבוססת 
ניתוח התנהגות, וגישות התפתחותיות התנהגותיות. מוכח כי מענה מקיף 
יושג  ע”י שילוב בינהן. לכן בבית הספר שלנו מיושמת ביום יום אינטגרציה 
ואינטנסיבית  מלאה  מעטפת  נוצרת  ובכך  הגישות  משלושת  שיטות   3 של 

לכל תלמיד.

DIR
מודל המקדם את התפתחות הילד על ידי יצירת אינטראקציה עם אחרים 
ומאתגר  דרך משחק. המודל מתמקד במציאת מוקד העניין של הילד, 
אותו להיות יצירתי וספונטני תוך עירוב החוויה החושית שלו, יכולותיו 

המוטוריות ורגשותיו.  

 )Development( המדוייקת  ההתפתחות  ברמת  מתמקד   DIRה מודל 
מותאם ליכולות האישיות של הילד ) Individual(, ונעשה בתוך קונוטציה 

.)Relationship(  של קשר

ABA

גישה טיפולית - חינוכית המבוססת על שינוי התנהגותי ומושתתת על 
רעיונות מתחום הלמידה.

לצד  רצויות  התנהגויות  של  האיכויות  ושיפור  עידוד  כוללת  השיטה 
דיכוי התנהגויות לא רצויות, וכן הקניית יכולות חדשות והרחבת הקשרי 
ומיומנויות  התנהגויות  מגוון  מכסה  הטיפול  תוכנית  בהם.  השימוש 
תוך  וליכולותיו,  לילד  בהתאם  ונבנית  יומיומי,  לתפקוד  הנדרשות 

התמקדות במכלול תחומי ההתפתחות.

TEACCH

הגישה כוללת בנייה של תכנית עבודה אישית המותאמת לצרכיו של כל 
ילד בכל תחומי התפקוד. גישה זו משלבת הסתכלות התפתחותית עם 
טכניקות התנהגותיות לדוגמא הבניית הסביבה והתאמתה לצרכי הילד.

 תודה רבה 
לאמא של טוביה 

על ערכות היצירה 
 המקסימות ששלחה 

לנו לכבוד חנוכה
נהננו מאוד!

ייחודיות מודל העבודה בבית הספר  רגעים בכיתה בכיתה של מירי ק.
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רגע של תרפיה ייחודיות מודל העבודה בבית הספר 

הצצה לנעשה בריפוי בעיסוק
פלסטלינה  קבוצת  נערכת  מידי שבוע 
עם רינה, המרפאה בעיסוק המדהימה. 

מניפולציה של פלסטלינה היא דרך 
מצוינת לעבוד על מוטוריקה עדינה. 
שיפור חוזק היד והאצבעות ותיאום 

דו צדדי. 

חייבים להשתמש בשתי  התלמידים 
ולדייק  מתואם,  באופן  יחד  הידיים 

את האחיזה.

הבנים  החיות,  על  העבודה  לפני 
מקבלים זמן לשחק עם הפלסטלינה 
באמצעות מערוך, חותכני צורות ועוד 
הפלסטלינה  מהנים.  צעצועים  המון 
מספקת חוויה חושית נהדרת, בעוד 
עוזר  הראשוני  החופשי  שהמשחק 

ליזום המון תקשורת ודמיון.

רינה: “כשאנחנו מתחילים לעבוד על 
תמונות  לבנים  מספקת  אני  החיות, 
שמנחות  שלבים,  לפי  מסודרות 
הסופית.  התוצאה  את  ליצור  אותנו 
מיומנויות  על  עבודה  מתאפשרת  כך 
רצף, כאשר אנו עוקבים אחר כל שלב 
בתהליך. הבנים נהנים מאוד מיצירת 
לראות  מדהים   החיות, 
איך הם משתפרים

מאד בשבועות  
האחרונים!"

 Treatment and Education of Autistic and related
Communication Handicapped Children

DIR

ABATEACCH

מודל אינטגרטיבי המתיחס ל:
התפתחות, אינדוודואליות ומערכת יחסים
המודל מוטמע בסדר היום בביה"ס

גישה הדוגלת 
בהתאמת הסביבה

בהתאם לצורכי 
התלמיד.

 בית הספר 
 מתחשב 
בצורכי האוכלוסיה 
הייחודים ומאפשר 
פניות ללמידה

גישה טיפולית 
- חינוכית לשינוי 
ועיצוב דפוסי 

התנהגות 
 לכל תלמיד 

תוכנית  אישית 
 בהדרכת 

מנתחת התנהגות

Applied Behavioral Analysis



בבישול,  המשך  השכונתית,  במכולת  המוצרים  מקנית  החל  הערב,  ארוחת  בהכנת  שותפים  המועדונית  ילדי  כל 
חיתוך ירקות, הכנת סנדויצים, טוסטים ועוד, ועד חלוקה למנות, עריכה והגשה.

מיון לפי  כגון:  כל תלמיד מקבל תפקיד בהכנה לכל חברי הקבוצה. בתפקידים אלו משולבים מיומנויות שונות, 
צבעים - כשהילדים ממיינים את קערות האוכל והצלחות לסלסלות בצבעים המתאימים, התאמה חד חד ערכית 
בעריכת השולחן, דחיית סיפוקים, ויסות ושליטה מול האוכל וכמובן עבודה על ביצוע רצף פעולות באופן עצמאי. 

התפקידים נותנים לילדים המתוקים סיפוק רב והם מבצעים אותם בשמחה!

המועדונית שלנו

ארוחת הערב במועדונית

חודש כסליו במועדונית

בית הספר ומערכת העיתון שמחים להשיק את העמוד שלנו באתר סולם:
https//:www.sulam.net

באתר תוכלו לראות את התכנים ולראות את העשיה המבורכת, האתר יתעדכן בע"ה מעת לעת 
לגישה ישירה ל"סולם יעקב”: 

https//:bit.ly3/g1wkiv
אתם מוזמנים בחום לשאול שאלות, לבקש מידע ו/או להתייעץ עם הצוות המקצועי שלנו 

וכן לשלוח תגובות / בקשות / הארות והערות במייל: 
regaim.sulam@gmail.com

המועדונית הייחודית בניהולה המיומן של מירי קליין, 

פועלת מסיום הלימודים ועד לשעה 19:00. 

המועדונית מספקת לילדים שעות של חוויה והנאה, עם צוות מסור וחם, ארוחה מזינה, 

העשרה וחוגים מקצועיים בהדרכה של קלינאית ומרפאה בעיסוק.

 המטרות העיקריות במועדונית הן עצמאות במרחב ובקהילה,

כאשר לכל תלמיד תכנית אישית סביב מטרה זו!

בחודש האחרון חגגו במועדונית את חג חנוכה המתקרב בפעילויות, שירים, יצירות ובישולים. התלמידים המקסימים 
הכינו לביבות, קישטו סופגניות, ובחוג נגרות- הכינו חנוכיות מיוחדות!


