
נושא החודש: נקיון
היבטיו  על  בנושא  עסקו  התלמידים 
נקי  “החדר  שלטים  והכינו  השונים 

לפסח".

הקסם שלנו!
המיוחד  הקסם  את  מרגישים  כולם 
שרביט  ספק  בלי  יעקב".  שב"סולם 
המורות  צוות  של  בידיהן  הקסמים 

המופלא! 

נערכה  המסורות  למורות  כהערכה 
“הקסם  בסימן  פורים  מסיבת  לצוות 
אומנית  קוסמת  הוזמנה  שלנו”, 
בטלפטיה שהקסימה את כולן בקריאת 

מחשבות וגילויים מעניינים...

באוירה הקסומה, נערך סבב בין הצוות בו נאמרו נקודות הקסם שבבית 
הספר ובצוות היקר וחולקו פינוקים לזוכות! היה מקסים!

כתבה בעיתון סולם
החודש  לסקר  בחרה  סולם  הנהלת 
הסניף  את  הרשת  של  הכללי  בעיתון 
הברוכה  לעשיה  במה  ולתת  שלנו 
ההיבטים  על  הורחב  יעקב".  ב”סולם 
הייחודיים לסניף ועל הוצאת העיתונים 

החודשיים ותוכנית החוסן המיוחדת.

ברכת מזל טוב!

למשפחת האוסדורף היקרה!
מזל טוב לרגל הולדת הבת

אחות למיכאל החמוד
הרבה בריאות ונחת!

מזל טוב חם למורה מירי קליין
מרכזת המועדונית

להולדת הבת
המון נחת ושמחה!

ברוכה הבאה
למורה יהודית שפטר היקרה!

ברכת הצלחה מרובה!

מזל טוב לשלוימי ברנד
ליום הולדתו

תמשיך להיות כזה מתוק!

רגעים בסולם
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הורים יקרים, משפחות חשובות!

ערב חג פסח תמיד מלא בתכונה, 
 בעשיה ובאוירה מרעננת 
של התחדשות ופריחה אביבית 
הממלאה את הלב שמחה ותקוה. 

השנה תחושה זו פוגשת כל אחד 
 מאיתנו אחרי תקופה מורכבת 
 של חורף ארוך ומאתגר במיוחד 
מכל הבחינות באופן כלל עולמי.

בחג הפסח מצווה אותנו התורה: 
“למען תזכור את יום צאתך מארץ-
מצרים כל ימי חייך". 

מצרים, היא מלשון מיצר והגבלה. 

כולנו חשנו והבנו בשנה האחרונה  
עוד יותר את המשמעות של מיצרים 
והגבלות ביתר שאת וביתר עוז 
ומצפים יותר מתמיד לישועה. 

 חז"ל מדגישים “בכל דור ודור 
 )ובכל יום ויום( חייב אדם לראות 
 את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים”
  כי בכל דור, בכל יום 
ולכל אדם המיצרים שלו.

“החודש הזה לכם" - ענין חודש זה, 
שניתנת בו הארה וכח לכל איש 
ישראל לצאת מן המיצר ולעורר עליו 
את סגולת הזמן ליציאה לחרות.

 וכבר אנו מתחילים בס”ד 
 לחוש את ההקלות... 
 יהי רצון שנראה בקרוב את 
 “בניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל” 
בגאולת הפרט והכלל בב”א!

בברכת פסח כשר ושמח

ובהערכה רבה,

ציפי

דבר ההנהלה

 בואו  רגעי שיא! 
 נצא

 למסע 
 קסום

ברכת מזל טוב חמה למנהלת החשובה ציפי שפירא תח”י
שעושה ימים ולילות למען בית הספר לפתח לקדם ולהייטיב

ולבני משפחתה היקרים לרגל היכנס בנה הי”ו בעול תורה ומצוות!

שתזכו לרוב נחת ושמחה!



לכבוד פורים נערך יריד מקסים, חוויתי ומלא שמחה! 

אסתר  מגילת  מהכנת  ונהנו  הכיתות  בין  עברו  התלמידים 
אישית, מיצירת מסיכה צבעונית ורעשן ומאפיית אוזני המן 

טעימים.

במסיבות הכיתתיות הכינו התלמידים משלוחי מנות והתאמנו 
על נתינה הדדית זה לזה.

והמגוונת.  החגיגית  לאוירה  תרמו  היפות  התחפושות 
התלמידים  החביבים נהנו להיכנס לדמות של התחפושת והיו 

גאים ושמחים ב"ה.

רגעים בכיתה שיעור מחשביםלקראת פסחמסיבות פורים
התלמידים החביבים מתכוננים בלמידה 
ובא  הקרב  הפסח  חג  לקראת  ובהכנה 

וחווים חוויות שונות סביב החג.

על  ולומדים  הכיתה  בנקיון  הם מתנסים 
בטיחות וזהירות מחומרים מסוכנים.

הקדוש,  לחג  מתכוננים  התלמידים 
הסדר  ליל  סדר  את  וממחישים  לומדים 

ומשתפים פעולה בהתרגשות רבה.



חדר המחשבים הוא אחד מחדרי בית הספר החביבים על התלמידים, 
כל תלמיד מוצא בו, מעבר ללמידה, גם זמן של הנאה ומשחק. 

המורה איטה כהן היקרה מעבירה את השיעורים באופן אינדיבידואלי 
או קבוצתי ומפתחת את מיומנויות השימוש באייפד ובמחשב.

חוק הסומטיים  לקראת פסח

הורים יקרים!
ישנן זכויות רבות להן אתם זכאים, 

 ודאי את רובן אתם מכירים. 
רצינו הפעם לידע אתכם בחוק 

פחות מוכר אשר לרוב אינו מנוצל:
חוק הסומטיים. 

שאובחנו  לילדים  מאפשר  זה  חוק 
 18 עד   3 בגילאי  הספקטרום  על 
פרא-רפואיים  בטיפולים  להסתייע 
רב  צוותים  ידי  על  יותר,  רבים 
מקצועיים, או לחלופין לקבל החזר 
טיפולים  עבור  החולים  מקופות 

פרטיים.

)בשנת  הורחב  הסומטיים  חוק 
טיפולים  שלושה  ומעניק   )2010
כל  במשך  בשבוע  פרא-רפואיים 

השנה.

טיפולים  לילדים  לספק  מטרתו 
בתחומי  ואינטנסיביים  ייחודיים 
בעיסוק,  ריפוי  תקשורת, 
ועבודה  פסיכולוגיה  פיזיותרפיה, 
שיפור  ולקדם  סוציאלית. 
החיוניות  הבסיסיות  במיומנויות 
בגוף,  שליטה  בחברה:  לתפקוד 
בשפה  להשתמש  לתקשר,  יכולת 

ולהתנהג באופן מווסת.

לתלמידים  מאפשרת  זו  זכאות 
בתוך  הטיפולים  תוספת  את  לקבל 
המסגרת הבית ספרית, מה שעשוי 
ולשפר  הזכאות  מיצוי  על  להקל 
בתוך  המבוצע  הטיפול  איכות  את 
צורך  מבלי  המוכרת  המסגרת 
לחפש   / תורים  לקבוע   / להתנייד 

אנשי מקצוע מתאימים וכו’.

שונים  תנאים  חולים  קופת  לכל 
למימוש הזכאות. 

הוספת  לבדוק  המעוניינים  הורים 
טיפולים לבנם בביה"ס דרך הקופה 
יכולים לפנות לעו”ס ביה”ס תהילה 

צברי בימי ג' בטל 02-6332400

שיעור מחשבים

רציפה  ועבודה  קשב  יכולות  מפתחים  התלמידים  האייפד,  בעזרת 
ומווסתת, במקביל לפיתוח מיומנויות קוגנטיביות שונות. כמו כן נעשית 

עבודה על שימוש באייפד ככלי לתעסוקה עצמית מהנה בזמני פנאי.

בכלי  השימוש  מיומנויות  את  רוכשים  התלמידים  המחשב,  בעזרת 
המחשב; שליטה בעכבר, שימוש במקלדת, יציבה נכונה וכו’, בהתחלה 
צייר  ובהמשך דרך תוכנות שונות כמו  דרך משחקי מחשב בסיסיים, 
ו-PowerPoint, תוך עבודה על פיתוח מיומנויות קוגנטיביות, מוטוריות 

וקשביות, בהתאמה לכל תלמיד.

התלמידים מתרגלים את הנלמד על ידי השלמת דפי משימה בנושאים 
חשבוניות  לפעילויות  עד  וצורות,  צבעים  מהתאמת  החל  מגוונים, 

ואורייניות שונות. 

ההתקדמות  ואת  התלמידים  של  והסיפוק  ההנאה  את  לראות  תענוג 
המרשימה בס”ד!

התלמידים החביבים מתכוננים בלמידה 
ובא  הקרב  הפסח  חג  לקראת  ובהכנה 

וחווים חוויות שונות סביב החג.

על  ולומדים  הכיתה  בנקיון  הם מתנסים 
בטיחות וזהירות מחומרים מסוכנים.

הקדוש,  לחג  מתכוננים  התלמידים 
הסדר  ליל  סדר  את  וממחישים  לומדים 

ומשתפים פעולה בהתרגשות רבה.



 בית הספר ומערכת העיתון 
מזמינים אתכם לעמוד שלנו באתר סולם:

https//:www.sulam.net

 באתר תוכלו לראות את התכנים ולהיחשף 
לעשיה המבורכת. האתר מתעדכן 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:
regaim.sulam@gmail.com

צוות  -קייטנה 
המועדונית 

00:11 – 10:11  

 –קייטנה 

 00:10עד  

 קייטנה
 מועדונית  

 03:31-מסיימים  

 קייטנה
 מועדונית  

   03:31-מסיימים  

 קייטנה
 מועדונית  

 03:31-מסיימים  

 חופש בחירות קייטנה

אין 
 לימודים

 בדיקת חמץ
 –קייטנה 

עד השעה 
03:31 

 כל הילדים

רגעים בכיתה

בכיתה של שרה

בכיתה של גיטי

בכיתה של מירי א.

התלמידים התרגשו מאוד 
לרגל חלוקת התעודות. 
 בהערכה למאמצים 
שהם משקיעים 
במהלך השנה בלמידה 
ובהתקדמות בס”ד.

 בכיתה עובדים על חשיבות 
נקיון השיניים ורוכשים מיומנות 
של צחצוח שיניים באופן יעיל 
בצורה חווייתית ומהנה, כחלק 
מהעבודה היסודית הנעשית 
בתחום הרגלי נקיון יומיומיים.

תודה למיכאל היקר שמכין 
פיצה בכל שבוע לכל הכיתה! 
מיכאל מבצע את התפקיד 
במסירות, הפיצה טעימה 
 ומהנה וכל החברים 
מחכים לה כל שבוע מחדש!

לוח פעילות לחודש ניסן


