
סולם יעקב פתח את שנת תשפ”ב בסימן התרחבות ובס"ד נפתחה 
לקבלת  היקרה  קרדש  שרה  למורה  ברכות  נוספת.  חדשה  כיתה 

הכיתה! תמשיכי לעשות חיל! 

גם מבנה בית הספר הורחב ונבנו  2 חדרי כיתות חדשים.

בית הספר מקדם בברכה את צוות ההדרכה המקצועי החדש בבית 
ספרנו ובעל ותק ונסיון רב שנים בתחום, הגב’ יעל כהן - תואר שני 
מרים  הגב’  ואת  בביה”ס.  קלינאיות  אחראית  תקשורת,  בקלינאות 
גודלי - מדריכה פדגוגית, מנתחת התנהגות ומלווה בוגרים על הרצף.  

כמו כן ברכת הצלחה למרפאות בעיסוק החדשות והמקסימות רותי 
רוז ודפנה ניומן.  

ביום שני כ”ח בתשרי 4/10 נערך ביקור של המפקחת הגב’ רבקה יפה 
שסיירה בכיתות, עברה ביסודיות על המערכות הכיתתיות ועל תיקי 

התלמידים המאורגנים.

היא  ובאיכות,  בכמות  ומהגדילה  המפקחת התרשמה מההתקדמות 
יצאה מבית הספר בהתפעלות מהעבודה המיוחדת המשקפת עשיה 

מדויקת ומותאמת והביעה הערכה לצוות המקצועי והמסור!

רגעים בסולם
Regaim.sulam@gmail.com | ניוזלטר בית ספר ות”ת סולם יעקב | עזרא 2 רמה ג' בית שמש

בס"ד

בית ספר
ותלמוד תורה

סולם
יעקב

 7
חשון 
תשפ"ב

הורים יקרים וחשובים!

 ביום ראשון שעבר התכנס 

צוות סולם מכל רחבי הארץ 

בבנייני האומה

 ראש עיריית בית שמש 

ד”ר עליזה בלוך כיבדה את 

הערב בהשתתפותה, ובדברי 

הברכה שנשאה הביעה את 

הערכתה העמוקה לפעילות 

הנעשית במרכזי סולם בכלל 

 ובבית שמש בפרט. 

היא ציטטה את הפסוק על 

יעקב אבינו “ויפגע במקום וילן 

שם... ויקח מאבני המקום וישם 

מראשותיו... והנה סולם מוצב”...  

“היה שם מקום, היה בו סולם!” 

היא אמרה, “כל ילד צריך סולם 

וכל סולם צריך מקום”...  

קראה, תוך שהיא מדגישה 

ומרחיבה את משמעות המילים.

מי כמונו מכירים את המקום 

מכירים את הסולם 

 ומכירים את הילדים 

המטפסים עליו...

מתוך הכרת הטוב על העבר 

וההווה וגם למען העתיד 

 בואו יחד איתנו 
 נהיה השגרירים 
להחזיק את הסולם!

בהערכה רבה,
ציפי

דבר ההנהלה

רגעי שיא! 

ברכות ואיחולים

):

 מזל טוב 
לתלמיד החביב

טוביה א.
לרגל יום ההולדת

מזל טוב 
לתלמיד החביב

אריאל מ.
לרגל יום ההולדת

מזל טוב
לאוריה לביא היקרה 

להולדת הבת
הרבה נחת!

מזל טוב
לרינה כהנא המרפאה בעיסוק היקרה!

להולדת הבן 
הרבה נחת!

מזל טוב
לשני שטדלר היקרה 

להולדת הבת
הרבה נחת!

הנהלת בית הספר, הצוות התלמידים וההורים משתתפים בצער רב 
באבלו של תלמידינו החביב שי לוי

בפטירת אביו ר’ דניאל לוי ז”ל

ביום שמחת תורה אחרי שחלה בנגיף הקורונה 
המקום ינחם אותם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא יוסיפו לדאבה עוד.

ברכת ברוכים הבאים
ברכת הצלחה!לתלמידינו החדשים והיקרים!



גם אנחנו 
הורים שגרירים
להחזקת הסולם!
www.sulam.run  
נדרים פלוס / 3926*

קבוצת קריאה

בקבוצה נעשית עבודה 
על פיתוח מיומנויות 
אורתוגרפיות חשובות:

שליטה ברצף אותיות הא’ 
ב’ בעזרת שיר, סרטון 
באייפד והצבעה על רצף 
האותיות בלוח.

למידה גלובלית של 
מילים, זיהוי והתאמה בין 
תמונה למילה הנכונה 
מבין כמה אפשרויות.

תרגול הקלדה במקלדת 
 החל מהקלדת 
 רצף האותיות 
עד הקלדת מילים.

הלמידה בקבוצה נעשית 
באופן פעיל וחוויתי, 
תוך כדי משחק והנאה 
רוכשים התלמידים 
אותיות ומילים. ומראים 
התקדמות יפה בס”ד.

בכיתה של מירי א.



רגעים בכיתה

הנושא השנתי בכיתה: 
אני והסביבה. 

סביב נושא זה ירחיבו 
התלמידים את המושגים 

ואת ההיכרות עם הסביבה 
הקרובה. נעשית עבודה 

ממוקדת על התנהלות 
נכונה במקומות ציבוריים 
כגון: מרפאה, בית כנסת, 

חנות ועוד.

בחודש האחרון עסקו 
התלמידים בהיכרות עם 

מרכיבי השכונה והמבנים 
בה באמצעות תמונות, 
סרטונים וסימולציות. 

התלמידים מעמיקים את 
ההיכרות עם השכונה ע"י 

יציאה יומית להליכה קצרה 
באיזור ביה''ס. ההליכה 

תורמת גם לויסות עצמי, 
מעלה את רמת העוררות 

ואהובה מאד על התלמידים 
המגלים התעניינות רבה!

 חגי תשרי נחוו בכיתה 
בצורה מוחשית ומרתקת.

ראשית נעשתה עבודה יסודית 
על הבנת המנהגים והדינים תוך 
שינון רצף הפעולות, לאחר מכן 

קיימו התלמידים את הנלמד 
למעשה.

היישום המוחשי בכיתה תרם 
רבות להפנמה והיווה הכנה של 

ממש לקראת החג.

אחרי החגים התחילו התלמידים 
בהתרגשות רבה ללמוד שיעור 

פרשת שבוע 3 ש"ש.

השיעור נפתח בשיר קבוע לשינון 
הפרשה תוך עבודה אוריינית 

לצילום המילה ועבודה שמיעתית 
להפנמת שם הפרשה. 

סיפור הפרשה נעשה באופן 
חזרתי ובמשפטים מאורגנים 

בלווי סמלים ותמונות. התלמידים 
היקרים מקשיבים בענין 

ומצליחים בס"ד לשחזר מהנלמד!

בסיום כל שיעור מבצעים 
התלמידים משימות בדף עבודה 
ומתרגלים באמצעותו מיומנויות 
גזירה, הדבקה, התאמה וכתיבה.

בכיתה של שרה ק. בכיתה של אתיבכיתה של מירי ק.בכיתה של מירי א.



מועדונית
בהתרגשות רבה ובס”ד פתחנו את השנה במועדונית, עם התרחבות 

משמעותית של פעילויות, חוגים, תלמידים, וצוות מקסים!

מערכת החוגים במועדונית עשירה, מקצועית ומגוונת, ומסבה 
לתלמידים היקרים הנאה רבה!

יום ראשון - טיפול בסנוזלן 

 - טובה  פיתוחים(.  )בי’’ס  סמוך  במבנה  ממוקם  הסנוזלן 
המטפלת המקצועית בסנוזלן, מקבלת את התלמידים בקבוצות 

קטנות של 2-3 תלמידים בכל פעם, תוך שהיא מדריכה את צוות 
מקבל  תלמיד  שכל  כך  בעבודה.  לה  שותפות  והן  המועדונית 

עבודה פרטנית בסנוזלן!

התלמידים אוהבים מאד את החוויה החושית בסנוזלן ומחכים 
בקוצר רוח!

יום שני מוקדש ליציאה למכולת 

במרחב  מתאימה  בהתנהלות  מתנסים  התלמידים  ביציאה 
ציבורי ובחנות, וכן בקניה עצמאית ככל שניתן. לכל תלמיד 

תוכנית עבודה מותאמת. 

וכמובן  התלמידים קונים מצרכים לארוחת ערב של המועדונית, 
בוחרים גם משהו טעים לעצמם!

וסיפוק.  בגרות  תחושת  לתלמידים  גורמת  למכולת  היציאה 
דגש מיוחד ניתן על העצמה ובחירה האישית.

ביום שלישי אלישבע המקסימה מפעילה חוג מוזיקה 

לחוג רצף קבוע ומובנה של נגינה בגיטרה, העצמת שירה של 
התלמידים, שירה בסולו, ריקוד משותף, הפעלה בכלי נגינה 

שרים,  מנגנים,  זה,  לחוג  מאד  מחוברים  התלמידים  ועוד... 
רוקדים ונוצרת אוירה ושמחה רבה! 

בימי רביעי מתחילים להרגיש את שבת המתקרבת עם חוג בישול

עבודה  על  בדגש  שבת,  לכבוד  טעים  משהו  מכינים  המתוקים  התלמידים 
לפי רצף וחשיפה למגוון סוגי מאכלים. התלמידים לומדים להכיר באילו 
כלים ומצרכים משתמשים להכנת כל מאכל, וכן נחשפים למכשירי החשמל 

השונים: מיקסר, כירה, תנור... 

בימי חמישי -בריכה! 

בהתרגשות גדולה נהנים התלמידים מידי שבוע בבריכה המשופצת והחדישה של 
תרפי-פלייס. מדובר בבריכה טיפולית, מחוממת ומותאמת לטיפולי הידרותרפיה. 

בבריכה מחכות לנו הידרותרפיסטיות מקצועיות. המקום סגור, יפה ומותאם! 


