
סוגרים שנה בבית הספר

בתקופה האחרונה עסקו התלמידים 
שנת  בסיום  ובשמחה  בסיפוק 
יפהפיות  תעודות  הכינו  הלימודים, 
ללמידה  התלמידים  את  המחברות 
חזותי  באופן  השונים  בתחומים 

ומוחשי.

סופשנה  לתמונות  הצטלמו  הם 
בהתרגשות  והתארגנו  חגיגיות, 
לאסיפת ההורים במכתבים מחממים 

להורים ולתלמידים.

התלמידים ספרו את הימים לקראת 
יום  יום  ועקבו  סימנו  השנה,  סוף 

בלוח השנה.
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הורים יקרים וחשובים!

סוף שנה הוא זמן משמעותי המזמן 
 התבוננות על תהליך ועל דרך...
אנו נרגשים לסכם שנה מלאה בעשיה, 
 התקדמות והתחדשות 
בסיעתא דשמייא. 

לצד המשך עבודה מסורה כבעבר 
התרחבנו והתפתחנו ב”ה בתחומים 
רבים, מבחינה פדגוגית העמקנו 
והתמקצענו השנה בנושא מיומנויות 
יסוד ומוכנויות למידה בסדנא 
מקצועית לצוות תוך הדרכה ליישום 
 בכיתות. כמו”כ הצוות התמקד 
בפיתוח חוסן ותקשורת בין אישית 
והורמו יוזמות שונות.

זה הזמן להודות:

ראשית לבורא עולם על חסדיו 
העצומים איתנו בשנה מאתגרת זו,
ולכם הורים יקרים, שאתם הצוות 
שלנו, שותפים ראשונים במעלה, 
מכירים הכי טוב את הצרכים 
האינדיבידואליים ומאפשרים לנו 
 להיכנס לעולמם של בניכם –
תלמידינו היקרים!

ותודה לתלמידים המקסימים 
שמלמדים אותנו אהבה ומכוונים 
אותנו לדייק ולהתאים את עצמנו!

 הקדשנו הפעם את העיתון 
בהערכה לצוות המסור והמקצועי 
שעושה ככל יכולתו כדי לקדם את 
התלמידים ולדייק את המענה מתוך 
אמונה בתלמידים ומסירות אין קץ!

התרגשנו מאוד לשמוע את הכרת 
הטוב העמוקה שלכם הורים חשובים 
בראיון המרתק שחושף את ההשפעות 
של העשיה ונותן כח להמשך.

בתודה על העבר ובתפילה על העתיד,
חופשה נעימה וקיץ בריא!
ציפי

דבר ההנהלה

רגעי שיא! 
 

 
 

מֹוֶדה ֲאִני ְלָך, מֹוִרי ַהּטֹוב

ֶׁשֹּלא ֵהַאְצָּת ִּבי ִלְלֹמד ַמֵהר ִמְּכִפי ֲהָבָנִתי.

מֹוֶדה ֲאִני ְלָך, מֹוִרי ַהּטֹוב,

ֶׁשָּנַהְגָּת ִּבי ְּבֹחם, ַאֲהָבה וֹרְך

ְוִחִּכיָת ֶׁשֶאְקֹלט ַּבֶּקֶצב ֶׁשִּלי.

מתוך הספר “ילד רגיש - במתנה זכית!”

ֶהֱאַמְנָּת ִּבי ֶׁשֶאְלַמד ְלַאט ְלַאט,

ָשַמְחָת ַגם ְּכֶשִהְתָקַדְמִתי ְמַעט...

ִהְרַּגְׁשָּת אֹוִתי ְּבֹכל ֶרַגע ֶׁשָיַׁשְבָּת מּוִלי,

ְוָנַתָּת ִלי ִלְהיֹות ֲאִני ַעְצִמי.

ָנַתָּת ִלי ִלְהיֹות ֲאִני, ְּכמֹו ְׁשֲאִני,

ְּבִלי ִלְרצֹות ָּכל ַהְּזַמן ַרק ְלַׁשּנֹוֵתִני.

ָנַתָּת ִלי ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהִׁשּנּוי ְלַבד

ַאְך ָּתַמְכָּת ְלֹלא ֶהֶרף ְוָעַזְרָּת ֵמַהַּצד.

תודה לך, מורי



גב’ דניאלה אוחנה, אמא של יונתן מכיתת מירי וגיטי: 
“יש לי הרבה מה לומר ויהיה קשה לסכם את הכל”, פותחת דניאלה 
ל”סולם  השנה  חדשים  “נכנסנו  מהתחלה,  להתחיל  מנסה  והיא 
היה  הוא  ספר,  לבית  עולה  שיהונתן  בטוחים  היינו  לא  יעקב”, 
ההיכרות, הרגשתי  כבר מהמפגש הראשון של  קטן... אבל  ממש 
את המעטפת החמה, את הרצון לתת, לעזור, להתאים... הרגשתי 

שפותחים את האוזניים ואת הלב ונותנים יחס מחבק ואוהב. 

העבודה  את  וראיתי  הרגשתי  ועלה,  התקדם  רק  יונתן  ומאז 
וההשקעה כל הזמן לאורך כל התהליך! רואים את זה על הילד, 
על  לה’  מודה  אני  ומווסת!  מלא  שמח,  יום  כל  הביתה  חוזר  הוא 
אני  מקום  בכל  גאה!  אני  לבית.  קרובה  וכ”כ  טובה  כ”כ  מסגרת 

מספרת שהילד שלי ב”סולם יעקב”! משתפת דניאלה.

מחמאות,  תמיד  בילד,  ואמון  חום  הרבה  כ”כ  נותן  הכיתה  צוות 
עשה  יונתן  עצמו,  את  הוכיח  וזה  טובה!  והרגשה  טובות  מילים 

קפיצה משמעותית ב”ה!

איך  להנגיש,  איך  ביותר,  הקטנים  הפרטים  עד  רבה  חשיבה  יש 
מתוך  אלא  מהשרוול”  “יוצאת  לא  שהעבודה  מורגש  להתאים, 
וגם  להשגתה!  ובאמצעים  מטרה  בכל  מעמיקה  וחשיבה  השקעה 

הלמידה היא פרקטית!

ההתאמה, הלמידה והאמון, זה המשולש שיוצר את ההצלחה”! היא 
מסכמת ומוסיפה “השפה בביה”ס אחידה, זה בלט מאוד באסיפת 
ההורים, דיברתי עם אנשי צוות מכל השכבות, מחנכת / סייעת 
וכולם  בעיסוק  מרפאה   / לקריאה  מורה   / למחשבים  מורה   /
מדברים באותה שפה!” מתפעלת דניאלה, “זה מדהים איך מתנהל 
יושבים,  הדברים   - העובדים  אחרון  ועד  שמהמנהלת  מקום  פה 

כולם מכירים את הילד, התיווכים זהים והמטרות משותפות”. 

“את הדוח של סוף שנה קראתי בדמעות!” היא מספרת בהתרגשות, 
לא  והוא  הדוח  מי שכתב את  ומבינה שאם  הילד  “אני אמא של 
ההורה, ככה תיאר את הילד - הוא מכיר את הילד שלי מעולה! זה 
היה משקף! בבית ספר קוראים את יונתן מהתחלה ועד הסוף! הם 

רואים את הילד קודם כל ולפני הכל!

כל הזמן הם שם, הכל בנוכחות!

ממש מרגישים שהכל מטובל בחיוביות, בסולם יעקב שוזרים חוט 
נותן  זה  דבר,  לכל  יש הסבר  מונגש,  נעים,  גם בקושי, הכל  זהב 

הרגשת בטחון ותחושה שלכל דבר ימצא בע”ה פתרון.

הגישה  כמה  להבין  כדי  נסיון  מספיק  כבר  וזה   7 בן  שלי  הבן 
החיובית חשובה בילדים הרגישים הללו, יש מסגרות שמדברות 
הנקודות  את  רואים  וכאן  אותם.  מעצימות  ואפילו  הקשיים  על 

החיוביות ולוקחים אותן כמקפצה!

גב’ מוריה לוי אמא של נהוראי מכיתת אתי ושרה: 
“אתם מדהימים”! אומרת מיד מוריה ומתארת את התהליך המיוחד 
ובעצמאות.  בלמידה  קשיים  “לנהוראי  בס”ד,  השנה  בנה  שעבר 
הוא נכנס לבית הספר השנה וניכר שהמטרות כאן יותר ממוקדות 
ומתאימות לצרכים שלו בדגש על עצמאות. נהוראי הפך להיות 
יותר פעיל בשיעורים, ונתרם משיעורי התנהגות במרחב: נסיעה 
באוטובוס, קניות... הוא “מלצר” בארוחות, יש לו תפקידים ואני 
את  לבד  מפנה  למשל  הוא  לבית,  וההעברה  היישום  את  רואה 

שולחן השבת בבית.

נהוראי אוהב לבוא לבית ספר! כשהעירייה ביטלה את הלימודים 
בגלל האזעקות, הוא אמר לי תגידי לעליזה בלוך שאני ילד מיוחד 
אני צריך ללכת לבי”ס! בימי שישי אני אומרת לו תשאר, יום קצר... 

הוא לא מסכים! הוא רוצה לבוא לבי”ס גם אם כבר מאוחר...!

צוות הכיתה מאוחד ומקצועי מאוד, הן חמות, לבביות, כל הזמן 
את  לעשות  איך  ולעזור,  מהקופסא  לצאת  איך  לחשוב  מנסות 
לסטנדרט  מעבר  דרך  בכל  לעזור  מנסים  פשוטים,  הדברים 

ולנורמה”!

מר ניר יטיב אבא של ישראל מכיתת מירי א':
המסור  לצוות  מילים  לנו  ואין  הקודש  עבודת  את  רואים  “אנו 
והמקצועי! אנחנו רואים שהצוות נותן את ה150 אחוז מבחינת כל 
מה שקשור בהדרכה ובקידום של ישראל, זה ממש דבר לא מובן 
“באופן  היומיומית  העשיה  את  ישראל  של  אבא  מעריך  מאליו!” 
ורואים שדברים משתנים,  איטי אבל בהתמדה אנחנו שמים לב 
כדבר  זאת  רואים  אנחנו  השנה,  במהלך  ומשתפרים  מתעדנים 
טוב ומבורך ושמחים מכל התקדמות כזו! הוא נעשה יותר עצמאי 
שהוא  חושבים  היינו  שלא  דברים  יש  ובדיבור,  בבית  בפעולות 

מסוגל והוא פתאום מפתיע אותנו!

ישראל,  של  אבא  מספר  ההורים”,  באסיפת  מאוד  “התפעלתי 
מחבר  הוא  קריאה,  אותו  מלמדת  הקריאה  מורת  איך  “לראות 

וקורא אותיות”!

גב’ רחל לנדסמן אמא של שאול ורפאל.
הראיון עם רחל חוצה יבשות, למרות שהיא בחו”ל בשעת הראיון 
היא נענית לנו כ”כ בשמחה ומתנצלת מראש “אם אני לא מוצאת 
והמורות  הצוות  את  אוהבת  אני  כמה  לתאר  המילים  כל  את 

המדהימות”

חייבת  אני  לעצמי  ואמרתי  בארץ,  בטיול  הייתי  שנים   4 “לפני 
“מיד  רחל,  מספרת  שלי”,  לבנים  מתאים  מקום  יש  אם  לבדוק 
כשנכנסתי לסולם ידעתי שמצאתי את המקום! התקשרתי לבעלי 
בלוס אנגלס ואמרתי לו ‘אפילו בלי פרנסה, אפילו לגור ברחוב... 
זה כדאי לנו’! ואכן עלינו לארץ לפני 3 וחצי שנים ומאז כל פעם 

מחדש אני יודעת שוב ושוב כמה זה טוב ונכון להיות בסולם!

כל   ,Floor time  ,D.I.R של.  השיטה  את  אוהבים  אנחנו 
לצרכים  ומותאמים  מחוברים  הלימודית  והמערכת  המטרות 

האינדיבידואליים של התלמיד... 

אני מודעת שזה לא מובן מאליו שככה מקבלים כל ילד ומסתכלים 
על מה שבדיוק הוא צריך, הצוות משקיע הרבה חשיבה איך לעזור 

לו ואיך יתקדם!

מהעבודה,  ושוכחים  הביתה  שחוזרים  מקום  לא  זה  יעקב  סולם 
הם מתיחסים אלינו כמו משפחה, כל מורה כאילו זה הבן הפרטי 
להתחיל...  מאיפה  יודעת  לא  אני  דוגמאות,  הרבה  לי  יש  שלה!! 
אחת המורות אמרה לי שהיא מרגישה את הקשר עם הבן שלי עד 
כדי כך שהיא לוקחת את השם שלו ומתפללת בהדלקת נרות!”, 
היא מתרגשת, “יש לי מפגש קבוע עם רבקי המטפלת המדהימה 
במוזיקה, והיא מצליחה להעביר לי את התהליך בטיפול ולשתף 

אותי בנעשה עם הבנים שלי...

קשר,  יוצרות  כולן  ובמועדונית  והצהריים  הבוקר  של  המורות 
דואגות וחושבות! 

הבמה שלכם - ראיון הורים

אומרים ש”דברים שרואים מכאן לא רואים משם” וזה נכון, התבוננות מכיוונים שונים מראה צד אחר ומשפיעה על התפיסה... 
במהלך השנה החולפת הגשנו לכם על גבי העיתונים הצצה לעשייה הבית ספרית כפי שהיא נראית מכאן. 

לשמוע  והתרגשנו  התפעלנו  יקרים,  הורים  שלכם  המבט  מנקודת  נראית  היא  כיצד  לבדוק  יצאנו  השנה  סיום  לקראת 
שבסולם יעקב “מה שרואים מכאן רואים משם”!

תודה להורים היקרים שנענו לנו בשמחה, תרמו מזמנם ולא חסכו במילים כדי להוקיר את הצוות ולייקר את העשייה היומיומית! 



מעט  איזה  בו  ולמצוא  לחפש  “צריך  כתוב:  מוהר”ן  בליקוטי   
טוב... ועל ידי זה שמוצא בו מעט טוב... מעלה אותו” 

אפילו  טובות  נקודות  לחפש  שצריך  אותנו  מלמד  נחמן  רבי 
דבר אחד קטן כשמוצאים אותו זה הופך את כל הבן אדם לטוב 
שזה  מרגישה  אני  אותו.  מעלים  ומשם  זה  על  מסתכלים  כי 
השיטה של הבית ספר רק מה שטוב ומה שאפשר, זה לא שיש 
אבחון וכך התלמיד ודי. הם מחכים לראות השיפור כל הזמן. 

הם מחכים כי הם יודעים שאפשר ומאמינים בילד!

לפני שנתיים הצוות כ”כ דאגו מרפאל ומההתנהגות שלו, היה 
לו קשה לבטא את עצמו, בנוסף לאתגרים התחושתיים, הצוות 
היה קשוב לצרכים שלו והיו מוציאים אותו מהכיתה חצי מהיום 

כדי לעבוד איתו לבד בשקט וברוגע.

עשינו כל מיני טיפולים בבית ובבי”ס, השנה הוא כבר התחיל 
רוב הזמן בכיתה אבל לא כל הזמן שיתף פעולה... עכשיו בסוף 
שנה כל מורה ומורה שראתה אותי סיפרה שהוא כ”כ התקדם 
רק  לא  טובה!  הרגשה  לי  נותן  וזה  חדש!  ילד  ממש  והשתפר 
עם  והוא  משתתף!  גם  הוא  ומקשיב,  בכיתה  הזמן  כל  שהוא 

חיוך! הוא מזמזם לעצמו... הוא כ”כ מרוצה מעצמו!

אומרת  אני  אבל  משפרת,  ותרופה  עוזרים  שטיפולים  נכון  זה 
שכל זה לא עושה כלום בלי השיתוף פעולה, ההשקעה והעזרה 

של המורות, אם הן לא היו רוצות לעזור לו - זה לא היה הולך!

הגישה  את  קיבל  שאול  וכנראה  במחשבים  עובד  בעלי 
אפשר  אי  מדברים  לא  שהילדים  זמן  כל  אמנם  למחשבים... 
לדעת מה הם מבינים, אבל אחת המורות עקבה אחרי שאול, 
שהוא  קלטה  היא  בחשבון.  הגבוהות  ליכולות  לב  שמה  היא 

קולט והיא מקדמת אותו בתחום החוזק שלו!!

ומפתח  התלמידים  של  החוזק  מנקודות  יוצא  שהצוות  רואים 
אותם משם.

שאוהב  מקום  ספר,  בבית  לומדים  שהילדים  שמחה  כ”כ  אני 
ומשקיע, יש לי חרטה שלא עברנו כשהם נולדו...

ההורים  את  שאלנו  לצוות?  להעביר  רוצים  הייתם  מסר  איזה 
היקרים והתרגשנו מהמסרים

“תמשיכו לעשות את עבודת הקודש” מבקש אבא של ישראל 
כח  יישר  הלב.  את  וממלא  חשוב, מחמם  פשוט,  לא  דבר  “זה 
לכל הצוות!” הוא מברך מכל הלב, “ה’ יתן ברכה והצלחה בכל 

העבודה, שתראו בעמלכם פירות מתוקים”

אמא  מוריה,  מוסיפה  כולכם”  את  ולברך  להודות  רוצה  “אני 
הפרטים,  לכל  שדואגת  צירי  “למזכירה  ומפרטת  נהוראי,  של 
למנהלת ציפי שאין מנהלת כמוה, ועברתי הרבה מנהלות... היא 
ולכל הצוות המקסים  לעזור!  היא מנסה  מיוחדת בהכל, כמה 
שמנסות לחשוב כל הזמן איך להיטיב. התחברו כאן כל הצוות 
לכסף  מעבר  הרבה  ולעזור,  לקדם  איך  רק  כוונות  עם  הנהדר 

ולפרנסה! ואני מאמינה שזה מה שמקדם את התלמידים!”

יונתן,  “הצוות הם השותפים שלנו”. נותנת דניאלה, אמא של 
את  ה’  מאת  קיבלנו  “אנחנו  ומשמעותית  נוספת  מבט  נקודת 
זו  וחייבים לעבור אותה, אבל הצוות לא חייב...  ההתמודדות 
התמודדות קשה... ובכל זאת הן בוחרות לעשות את המיטב” 
היא מעריכה ומסיימת בתפילה “שהקב”ה יתן לכם כח כי אתם 

הכח שלנו וישלם לכם שכר כפול ומכופל”.

“אין כמו סולם יעקב!!! משבחת רחל לנדסמן, אמא של רפאל 
ושאול, “וזה לא רק סולם יעקב, זה סולם רפאל וסולם שאול וכן 

הלאה... זה בית ספר לכל ילד וילד, אכפת לכם כ”כ!

זה גם להכיר טובה,  בשורש המילה להודות שתי משמעויות: 
לומר תודה, וגם להודות באמת” היא מסבירה ועל אף המרחק 
הגיאוגרפי מורגש החום הנושב ממילותיה הנרגשות “אני מודה 
על האמת ומכירה בכך שבלעדי המורות, כל הצוות, המנהלת, 

העו”ס וכולם...

בלעדיהם לא היינו יכולים, לא היינו מסתדרים! תודה!!!”

רגעים בכיתה

כיתת אתי
רצף  על  התלמידים  עבדו  במרחב  התנהגות  בקבוצת 
פעולות לנסיעה באוטובוס, לסיום הנושא נסעו באוטובוס 

לפיצה תוך שהם מיישמים את הנלמד בהנאה ובשמחה! 

בחומרים  מרהיב  קיץ  קיר  יצרו  החביבים  התלמידים 
בס”ד  המקסימה  לעבודה  הודות  ידיהם,  מעשי  מגוונים 

שנעשתה בקבוצת מוטוריקה עדינה.

כיתת גיטי
 תלמידי הכיתה 

 עבדו בסבלנות רבה 
 ויצרו זר חמוד 

מפרחי סבון.

כיתת מירי
חיות בצהרים. אלישבע  נהנו התלמידים מקבוצת  השנה 
לתלמידים  וערכה  אחר  חיים  בעל  שבוע  מידי  הביאה 
היכרות מעשירה והפעלה מקסימה. בסיום כל מפגש הם 

קיבלו דף עבודה מתאים.

מוכנויות ומיומנויות למידה, תרגלו התלמידים  בפעילות 
ממספר  המורכבת  משימה  על  יסודית  עבודה  בהדרגה 

הוראות ורצף פעולות, יחד עם מוטוריקה עדינה ודיוק.
בתמונה שלפניכם תוצרים מקסימים – עבודות עצמאיות 
וחינניות של התלמידים החמודים שכללו צביעה, גזירה, 

והדבקה בהתאמה.



נושא החודש במועדונית – הקיץ 

התלמידים עוסקים במושגים הקשורים לעונה וחווים חוויות מגוונות.

 בשבוע החולף עסקנו בנושא הים, התלמידים הכינו יצירות, 

מים, חול, סירות וגלגלים.

מים  מזרקות  עם  רטובה  מפעילות  נהנים  התלמידים  בשבוע  פעמיים 

ותרגול  ים מזמנת גם עבודה  שונות. החוויה עם בגדי 

על התארגנות ולבוש.

חוויה  המשמש  חושך”  “חדר  במועדונית 

חושית מדהימה ומרגיעה של אורות, 

צלילים ומשחק.

לכל קבוצת תלמידים זמן פעילות 

פרטני  מענה  גם  ניתן  בחדר. 

בהתאם לצורך.

  בהיבט מקצועי

לוח  הצוואר  על  תלוי  המועדונית  צוות  לכל 

תקשורת באופן נגיש ושימושי לתלמידים.

צוות המועדונית מתכנס מידי תקופה 

לפגישות  הפעילות,  לשעות  מעבר 

הדרכה וגיבוש.

הצוות  התאסף  שעבר  בשבוע 

המרפאות  מדריכת  רובין  מיכל  עם 

בעיסוק, להדרכה לתקופת הקיץ.

ברכת מזל טוב!
):

קיץ במועדונית

ברוכה השבה למורה מירי קליין
מרכזת המועדונית

שחזרה מחופשת לידה!
התגעגענו!

ברכת מזל טוב
למורה ללי אייזן היקרה
להולדת הבת המתוקה

רב נחת ושמחה!

מזל טוב נרגש
למורה אסתר )דוד( היקרה

לרגל נישואיה בשעטו”מ
בנין עדי עד!

מזל טוב חם למשפחת 
אוחנה היקרה

 להולדת הבת, 
אחות ליהונתן המתוק!

הרבה נחת!

ברכת הצלחה ויישוב טוב 
למשפ' יטיב ולישראל 
החמוד, במעבר דירה 

לבאר שבע
נתגעגע מאוד!

שבת שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון

12 ב 11 א
קורח

19 ט 18 ח 17 ז 16 ו 15 ה 14 ד 13 ג
חוקת

26 טז 25 טו 24 יד 23 יג 22 יב 21 יא 20 י
בלק

3 כג 2 כב 1 כא 30 כ 29 יט 28 יח 27 יז
פנחס

10 א 9 כט 8 כח 7 כז 6 כו 5 כה 4 כד
מטות מסעי

שבת שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון

17 ח 16 ז 15 ו 14 ה 13 ד ג ב
דברים

24 טו 23 יד 22 יג 21 יב 20 יא 19 י 18 ט
ואתחנן

31 כב 30 כא 29 כ 28 יט 27 יח 26 יז 25 טז
עקב

7 כט 6 כח 5 כז 4 כו 3 כה 2 כד 1 כג
ראה

8 ל

שבת שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון

14 ו 13 ה 12 ד 11 ג 10 ב 9 א
שופטים

21 יג 20 יב 19 יא 18 י 17 ט 16 ח 15 ז
כי תצא

28 כ 27 יט 26 יח 25 יז 24 טז 23 טו 22 יד
כי תבא

4 כז 3 כו 2 כה 1 כד 31 כג 30 כב 29 כא
ניצבים

6 כט 5 כח

סיום 
־שנת הלימו

דים
פתיחת
 שנת

הלימודים

אלול אוג' - ספט'אבתמוז יול' - אוג'יונ' - יול'

מסיימים 
ב13:30

פתיחת
מועדונית

מסיימים 
ב13:30

מסיימים 
ב13:30

מסיימים 
ב13:30

מועדונית
13:30-18:00

מועדונית
13:30-18:00

מועדונית
13:30-18:00

מועדונית
13:30-18:00

י"ז בתמוז
מועדונית

14:00-18:00

לימודים ומועדונית כרגיל

לימודים ומועדונית כרגיל

לימודים ומועדונית כרגיל

 לימודים ומועדונית
כרגיל

 חופשה בבית ספר ומועדונית

ט' באב
 חופש

 ימי הערכות )חופש( חופשה בבית ספר ומועדונית

לימודים ומועדונית כרגיל

לימודים ומועדונית כרגיל

לימודים
ומועדונית כרגיל 

לימודים
ומועדונית כרגיל 

לימודים
כרגיל 

לוח חודשים תמוז - אב - אלול

תשפ"א
לוח חופשות חודשים תמוז - אב - אלול


