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הורים ואפוטרופוסים יקרים,

. חבילת חזרה לבית ספר זאת מכילה מידע מועיל רב ואנחנו אודות שנת הלימודיםכם מידע חשובאלימעביריםכמו בכל ספטמבר כך גם השנה, אנו 
.האפשרככל וב טשלכם יםכדי לעזור לנו לשרת אתכם ואת התלמידמומבקשים מכם לעיין בו ובמידת הצורך להשלי

המשפחות, שארהספר. נשלח את החבילה במייל לכלינמצאים בבתהחבילה זאת בקרב כל התלמידים עותקים מודפסים שללהפיץאנחנו מתכננים
באקדמיה ללמידה מרחוק. עותקים נוספים של המסמכים יהיו זמינים במשרדינו בבית הספר אם תרצו לקבל חבילה מודפסתרשומיםםהילדישכולל אלה 

עכשיו או אם תזדקקו לה כאשר הילד/ה שלכם (ת)יחוזר למתחם בית הספר שלו או שלה.

ים (צבע ירוק ליים)יכרטיס בריאות ושירותים רפוא
כרטיס -בעת קבלת עותק מודפס של חבילה זאת (כשהילד/ה שלכם (ת)יחזור לבית ספר), תמצאו כרטיס בצבע ירוק ליים מצורף לה ·

ם.ייבריאות ושירותים רפוא
ים, אנא עיינו בו ועדכנו את הנתונים הרשומים עליו במידת צורך.ילאחר שתקבלו את כרטיס הבריאות והשירותים הרפוא·
הכרטיס נשמר אצל אחות בית הספר כדי לאפשר גישה קלה למידע .שלחו את הכרטיס הממולא חזרה לבית הספר יחד עם הילד/ה שלכם·

מקום.חשוב במקרה של אירוע חירום בקרבת 
עבורבריאותלביטוחמנדטיםרכז שירותי הבריאות של בית הספר, כולל טעםהחבילה כוללת מידע נוסף בעניין בריאות התלמידים מ·

.COVID-19במחלת כרוכיםהתלמיד, דרישות חיסון, הנחיות לכיסוי פנים ואסטרטגיות הפחתת הסיכונים ה

תוכנית סיוע כספי
.8/31/20-כבר משתתפים בתוכנית, תוקף זכאותכם פג באתםכנית הסיוע הכספי המחוזית. אם ולתת הצטרפותמצורף בזאת טופס בקש·

שנה.מדייש להגיש בקשה חדשה 
הוצאות לימוד מסוימים (במהלך שנת בגיןריכוזי כדי לספק סיוע כספי למשפחות בתהליךבקשותלהגישתוכנית הסיוע הכספי מאפשרת ·

ורט, מוזיקה אינסטרומנטלית ועמלות נוספות כגון סיורי בית הספר.הלימודים), כולל פעילויות ספ
בחינם ובמחיר מופחת. כל תוכנית מחייבת הגשת בקשה נפרדת.יותתוכנית נפרדת מתוכנית הארוחות בתי הספרנהתוכנית הסיוע הכספי הי·
ניתן להגיש בכל עת במהלך השנה.-הגשה סופיאין מועד ·
.לחצו כאןופס באופן מקוון, מעדיפים למלא את הטאתםאם ·
(כולל גרסאות מתורגמות של טופס הבקשה) פורסם באתר האינטרנט שלנו תוכנית הסיוע הכספימידע נוסף על ·

)https://www.brookline.k12.ma.us/ ומשפחות').'תלמידיםתחת הלשונית

מידע על ארוחות בוקר וצהרים בבית הספר
תוכנית הארוחות שלנו.מצורף בזאת תמצאו מידע אודות ·
בדצמבר.31-עד ה-לכל התלמידים -זמינות בחינם יהיות בוקר וצהריםוארוח,USDAשל מיוחד הויתור הופי כתב -על·
Brooklineצירפנו גם כן מידע אודות · Thrives התוכנית של מזוות מזון של ,Brookline.
מידע שימושי על תוכנית שירות הארוחות שלנו פורסם גם באתרנו בכתובת ·

http://www.brookline.k12.ma.us/foodservice
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אימות תושבות ושינוי כתובת
שינוי כתובת

שהכתובת שלכם . חשוב מאודBrookline-מסמכים מעידים על הכתובת החדשה שלכם באם עברתם מקום בעת האחרונה, עליכם לספק·
ברשומות שלנו כדי שמכתבים חשובים יגיעו אליכם ללא עיכוב.תהיה מעודכנת

הכתובת: עדכוןבקישור זה כדי להתחיל את תהליך ואנא השתמש·
http://www.brookline.k12.ma.us/changeofaddress

בנוסף לטופס המקוון, עליכם להגיש מסמכים מעידים על הכתובת החדשה שלכם כדי להשלים תיעוד המעבר שלכם ברשומות שלנו. ·
http://www.brookline.k12.ma.us/changeofaddressניתן למצוא מידע על מסמכים אלה בקישור זה: 

אימות תושבות
. מעונו העיקרי של תלמיד הוא Brookline, על התלמיד להתגורר בעיר )Brookline)PSBכדי ללמוד בבתי הספר הציבוריים של ·

.ואופן זמני, והמקום המשמש כמרכז חיי היומיום הביתיים, החברתיים והאזרחיים שלמלהבדילן קבוע המקום בו הוא מתגורר באופ
הוראה אקדמית, בין אם היא נעשית באופן וירטואלי, היברידי, בלמידה מרוחק או פרונטלית, אינה משנה את דרישות התושבות שיטת 

.PSB-לזכאות להרשמה ל
החל ממועד מאוחר יותר בחודש זה, כל המשפחות הרשומות יתבקשו על ידי משרד הרישום וההרשמה להשלים תצהיר תושבות. כל ·

לספק הוכחות תושבות ושהייה עדכניות. אנא הגישו את המסמכים הללו בתוך שבועיים לאחר קבלת בקשתנו. עשויות להתבקשמשפחה 
ולהירשם לפי PSB-לפרוש מכויצטרים, התלמידBrookline-אינו מצוי בהלימודיםי מקום התושבות העיקרי של המשפחה בימאם 

.הםמחוז התושבות העיקרי החדש של

רבותיים: מדיניות שיעורי הביתתחגים דתיים ו
מצורף מכתב המתאר את מדיניות שיעורי הבית בנוגע לחגים דתיים

זו.יםותרבותיים בשנת לימוד

:האתר המחוזי
הוא מקור מצוין למידע שימושי שיעזור לכם להתחיל)http://www.brookline.k12.ma.us(האתר שלנו 

המכיל המון מידע מעודכן.חזרה לבית הספרהמרכז -. בפרט, תוכלו להיעזר ביםאת שנת הלימוד

!2020-2021יםלכם ולתלמידים שלכם את הדברים הטובים ביותר בשנת הלימודבכם למידע חשוב זה. אנו מאחלים יתודה על תשומת ל

משרד המפקח
617.730.2401

מבקשים להזכירכם שעוד לא מאוחר מדי להשלים את מפקד Brooklineעמיתינו בוועדת מפקד האוכלוסין של 
עבורכם ובני ביתכם. ם את המפקדלהשלי, אנא הקדישו זמן קצר כדיזאת. אם עדיין לא עשיתם 2020שנת להאוכלוסין 

, לכן יתהמידע שנאסף במהלך מפקד האוכלוסין הפדרלי משפיע על החלטות פיסקליות ומדיניות ברמה הפדרלית והמדינ
יכולים , אז אתם 4/1/20ביום Brookline-. אין צורך בתיעוד אזרחות. אם גרתם ביילקחו בחשבוןחשוב שכולם 

בספטמבר 30המועד האחרון למשוב הוא אבל -חסוי. התהליך הוא מהיר וקל ינוקים ה! המידע שאתם מספלהשתתף
.2020-330-844-1מספר לאו חייגו https://my2020census.govכדי להשלים את מפקד האוכלוסין, בקרו באתר .2020



Tricia Laham, MEd, BSN, RN
רכזת שירותי הבריאות

בתי הספרב

2020ספטמבר 

משפחות יקרות,

ברוכים השבים לבית הספר! אנחנו מקווים שאתם ומשפחתכם בריאים. אנחנו דואגים מאוד לתלמידים, אנשי הסגל והמשפחות 
והננו מסורים לספק לכם את הכלים והמידע הנדרש כדי לשמור על הבטיחות של כולנו בבית הספר. ההצלחה הקולקטיבית שלנו, 

תרבות של אחריות אישית, תקשורת ושיתוף פעולה. אנא הקפידו לקרוא את הוראות הבריאות להלן.השלנו מבוססת על בניית 

אנו מקווים שתמצא.גיליון השאלות הנפוצותואת להוריםPPTלתחילת שנת הלימודים. יצרנו גם מצגת שימושילהלן מידע 
מועילים.אותם

רשימת המטלות של חזרה לבית הספר
ים הבאים:פריטכל התלמידים אשר חוזרים לבית הספר חייבים להשלים את ה

אנא שימו לב כי כעת חיסון .מסמכים מתאימים לבית הספרומציאהחיסונים הנדרשים על ידי המדינה והאת תוקפם שלודאו 
בנוסף, התלמידים שמתחילים כיתות ז' עד י"א יזדקקו למינון אחד של חיסון לחיידק המנינגוקוק השפעת הוא חובה לכל התלמידים.

כדי להיכנס לבית הספר.

לרבות הדרישה לחיסון שפעת העונתי, על פי מחלקת בריאות הציבור של מסצ'וסטס, דרישות החיסון של בית הספר, 
מחוז מתקיימת למידה בהרשומים במסצ'וסטס מגן חובה עד כיתות י"ב ללא קשר לשאלה האם חלות על כל התלמידים

31-הלקבל את חיסון השפעת עד היברידית או שיטת למידה מרחוק. על המשפחות שיטהשמיושמתפרונטלית או
באתר שלהםובקרתספק גישה למרפאות שפעת;Brooklineבריאות הציבור של בסתיו זה המחלקה ל.2020בדצמבר, 

למידע נוסף.

על פי צו הנסיעה שהוצאה על ידי .מסצ'וסטס בנוגע להסגר לאחר חזרתכם מרוב המקומותמדינתעקבו אחרי צווי הנסיעה של
) ימים 14באוגוסט, כל המשפחות המטיילות ברוב המדינות בעולם חייבות בהסגר עצמי למשך של ארבע עשר (1-בBakerהמושל 

ניתן למצוא מידע נוסף כאן.שעות לפני הגעתם למסצ'וסטס.72אשר נלקחה בתוך שלילית COVID-19בדיקת תמצאבהאו 

של הילד/ה שלכם לאחות בית הספר אם הילד/ה ידי ספק שירותי הבריאות-חתום עלאישור רפואי מעודכןהמציאו טופס 
, לא יורשו טיפולי אינהלציה בבית COVID-19פרוטוקולים של ה. אנא שימו לב כי בשל תרופות בבית הספריטול שלך זקוק/ה ל

ייסר לשימוש בבית הספר במקום זאת.הספר. ספקי בריאות עשויים לשקול הזמנת משאף מנה מדודה עם ספ

פנו לאחות בית הספר שלכם בטלפון או בדואר כדי לקבוע ביקור להבאת תרופות וטפסים לבית הספר.

שלכם, כגון ם כרוניים או חריפים או שינויים בבריאות הילד/הילאחות בית הספר שלכם על כל צרכים רפואיוהודיע
פנו לאחות בית הספר שלכם בטלפון או בדואר כדי לקבוע ביקור אישי פרונטלי (בשטח .אלרגיות למזון, אלרגיות עונתיות, וכו'

פתוח) או וירטואלי לצורך עיון במידע רפואי.

דקות אם תקבלו התראה מאת אחות 30שלכם תוך לאיסוף הילד/ההכינו סידור עדכנו את כרטיס החירום של הילד/ה שלכם ו
עליכם לאמת את מספר הטלפון וכתובת הדוא"ל שלכם כדי לשלוח את התלמידים שלכם לבית הספר..בית הספר
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תהסגל והתלמידים יידרשו למלא טופס הערכאנשי בכל יום .בריאות עבור התלמיד(ים) שלכםתמלאו טופס הערכ
תסמיניםלהישאר בבית. כל מי שיפתח חייבCOVID-19תסמינים של חווה. כל מי שלבית הספרלפני הגעה בריאות בבית

במהלך יום הלימודים יישלח הביתה. אנחנו מעודדים אתכם לפתח שגרה שתכלול הערכת הבריאות יומית בלוח הזמנים 
מדחום קרוב לארון הדגנים או יכולים לעשות הבדל גדול: שמרו על כזאתשגרהליצירתהמשפחתי שלכם. צעדים קטנים 

מו שלט על יקנקן הקפה שלכם; הגדירו טיימר בטלפון הסלולרי שלכם כדי לבצע הערכת בריאות בעת ארוחת בוקר; ש
"האם בדקתי את הטמפרטורה של הילד/ה שלי היום?" "האם אני שאלתי היום על :המקרר או בדלת היציאה מהבית

הם COVID-19של תסמיניםות היומית והשארת ילדים בבית אם יש להם ?" הערכת הבריאCOVID-19של התסמינים
חלקים בלתי נפרדים של שנת לימודים מוצלחת.

סודיות  
-COVIDאומתים של מים ואפשריכדי לפקח על מקרים Brooklineאחיות בית ספר יעבדו בשיתוף עם צוות מחלקת הבריאות של 

תפו ומאומת. בהתאם לדרישות החוק, לא ישCOVID-19הספר אם יימצא בה מקרה . הודעה כללית תשותף עם קהילת מתחם בית19
.ידווחו ישירות לאחות בית הספרCOVID-19תסמיני שמות או מידע זיהוי. 

:מומלצים לשמירה על בריאות המשפחה שלכםמצרכים

מדחום תקין בבית·
אפשר, רשמו את שם ה. במידת אחד לעטיה ואחת לגיבויאספקה הולמת של אמצעי כיסוי פנים לכל יום לימודים, לפחות יחידה·

הילד/ה שלכם על המסכות
המסכהשקית/מיכל נייר עם שם הילד/ה שלכם לאחסן ·
; מזרקות מים ייסגרו)נגישותפעמי (עמדות מילוי יהיו -בקבוק מים רב·

חומר חיטוי ידיים אם ברצונכם לשלוח את הילד/ה שלכם עם חומר חיטוי אישי (לא חובה)·

אסטרטגיות הפחתת סיכונים 
והתלמידים מגן חובה עד כיתות י"ב נדרשים לעטות מסכות בעת פעילויות פרונטליות במהלך היום למעט אכילה, סגלהאנשי כל 

שאינם יכולים לעטות מסכות עקב גיל, מצב רפואי, מצב נכות או שיקולי בריאות תלמידיםשתייה או הפסקות מסכה. פטור יינתן ל
. במידת האפשר, תלמידים יש להמציא מכתב מספק שירותי הבריאות של הילד/ה שלכםובטיחות אחרים. על מנת לקבל פטור זה 

י פנים זמינים לפי הצורך.אלה יכולים לעטות כיסוי פנים מתאים אחר. כל כיתה תקבל אספקת גיבוי של אמצעי כיסו

מתאימות:שאינןמסכות 
לאנשי רפואה מקצועיים).ותלהיות שמוראמורותןמסכות כירורגיות או מסכות עם מנגנוני נשימה לא מומלצות (ה·
מסכות עם שסתומים אסורות מפני שהן מאפשרות חילוף הפרשות ואוויר.·
כגון הפרט, יאת ידיעלולות לזהם כך הןועקבבהן מניפולציות רבותיםשומסכות לא מתאימות אחרות כוללות את אלה שע·

ר, מסכות סקי ובנדנות.אצוו-חמי

מסכות מתאימות לאנשי סגל ותלמידים צריכות:
להתאים בצמידות אך בנוחות אל צדדי הפנים·
לכסות לחלוטין את האף והפה·
ידי קשרים או לולאות אוזן-להיות מאובטחות על·
מרובות של בדלכלול שכבות ·
לאפשר נשימה ללא הפרעה·
להיות ניתנות לכביסה וייבוש במכונה ללא נזק או שינוי צורה·

תלמידים ואנשי צוות .י של שני מטרים בין אנשים ככל האפשר. מגע פיזי קרוב יהיה מוגבל באופן כלליזבתי הספר ישמרו על מרחק פי
לימודים.הישטפו/יחטאו ידיים עם הגעה לבית הספר ולעתים קרובות לאורך יום 

סיוםאחרפעם נוספת ללימודים והבמהלך השליש האמצעי של יום תפעם אחיעברו ניקוי וחיטויחדרי שירותים מרובי תאים 
הבניינים. סגירתאלקטרוסטטי לחיטוי פני השטח אחרי. שולחנות ומקומות נגיעה נפוצים יעברו ריסוס עם אקדח הלימודים

לבסוף, לכל המורים ואנשי סגל בבניין תהיה גישה לחומרי ניקוי לצורך חיטוי משטחים כאשר ילדים לא נמצאים באזור.



מתי אליי להשאיר את הילד/ה שלי בבית? 
ו/או אבחנהCOVID-19-תלמיד(ים) שלכם מראה(ים) תסמינים מרמזים ל·
התלמיד(ים) ו/או בני המשפחה שלכם מזוהים כמגע קרוב על ידי בית הספר, מקום העבודה ו/או משרד הבריאות המקומי.·
מאומת, COVID-19ו/או הינו/ם מגע קרוב של מקרה COVID-19-אם התלמיד(ים) שלך מראה(ים) תסמינים מרמזים ל·

COVID-19או התלמיד(ים) שלכם חווים תסמינים של ימים. אם אתם 14הם יצטרכו להיכנס להסגר עצמי בבית במשך 
, אנא פנו לספק שירותי הבריאות שלכם ולאחות בית הספר.COVID-19-או שנחשפתם ל

אנחנו מכירים בקושי הכרוך בהשארת תלמידים בבית בשל מחלה או צורך בהסגר. הכנו כמה משאבים באתר הבריאות ·
שלנו ונמשיך לעדכן.

,CDC-את המידע העדכני בעוד שאנו מחויבים לספק לכם DESE מדינת מסצ'וסטס, וועדות בריאות מקומיות ממשיכות ,
כדי לגשת )www.brookline.k12.ma.us/nurses(שלהם. אנא בקרו באתר שלנו COVID-19לעדכן את פרוטוקולי 

למסמכי בריאות, טפסים חשובים ומידע ליצירת קשר עם אחות בית הספר.

מנווטים את שנת הלימודים הזאת. המטרה שלנו היא לתמוך בתלמידים, ככל שאנואנחנו מבינים שישנם חוסר ודאות ופחדים 
נו מוכנים לעמוד בפני האתגרים של המשפחות ואנשי הסגל בעודנו יוצרים תרבות של בריאות ובטיחות בבתי הספר שלנו. אנח

שנת הלימודים הזו ביחד.

בברכה,
Tricia Laham MEd, BSN, RN

רכזת שירותי הבריאות של בתי הספר
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 טופס בקשת סיוע כספי שנתי

 הורה)ים(/אפוטרופוס)ים( יקר)ים(,

מכסה הטופס זה ניתן להגיש בקשה לסיוע אמצעות משפחה/משק בית. ב ידי-על הגשהל שנתי לסיוע מרובה תוכניות זהו טופס בקשה
 ןשל בית הספר, אשר עבור צהריםת וטיולי שטח או תוכניות בחירה וארוח עלויות שנת לימודים מלאה למעטלאת רוב שכר הלימוד 

בסמכותו  אין זההרשמת ילדכם לכל תוכנית. גורר נדרשת בקשה נפרדת לתשלום מופחת/השתתפות ללא תשלום. מילוי טופס זה אינו 
מכתב קביעת הכנסות מאת מחלקת  קבלת או חיובים ללא תשלומיםקדמי או מנהלי כדי לבטל כל של כל עובד, מאמן, חבר סגל א

   הכספים.

בני הבית. על כל מי שמתגורר בבית  כלהכנסתם של  נקבעת על בסיס enllkoorBסיוע הכספי של בתי הספר הציבוריים של להזכאות 
 שלכם, כולל בני זוג, קרובי משפחה וכל אדם אחר המתגורר בכתובתכם, חובה להגיש תיעוד הכנסות.

 על משק ביתכם:  כל אלה אשר חליםהמוצגת להלן, אנא הגישו את  מורשיםמרשימת המסמכים ה
 

 (:enllkoorBרשות הדיור של ) eHBמס הכנסה או סיוע דיור של 
לא נקבל . עבור כל המבוגרים המתגוררים בביתכם 2019לשנת  SRIתעתיק עליכם להגיש  ,2019לשנת  המסאם הגשתם הצהרת  .1

או בקרו באתר  800-908-9946(. חייגו 10-40אנחנו לא מקבלים טופס ) SRI-תיעוד מס מכל מקור אחר פרט ל
vgg.s://www.ons.tlh/" בעמוד הבית לחצו .dBg el n T r RB lnG" לחצו ."dBg Tn rs no.g rroorB ,השירות ניתנת בחינם ."

 ימים לאחר הגשת הבקשה. 5-10תוך 
(. זהו המסמך היחיד המסמכים העדכניים ביותר לקבלת מנהל הבינוי של הרשותפנו ל) BHAקביעת/חישוב ההכנסות של  ןגיליו .2

  .BHAדיור של אם התלמיד מתגורר בהנדרש 
 

 : העדכניים אם הינכם מקבלים מסמכיםשל ה העתקהכנסות נוספות: שלחו 
-vgg.s://www.o ss.tlh/lnts/ vooG אם הינכם הורה יחיד, הסכמי דמי מזונות )על מנת לבקש מסמכי מזונות, בקרו באתר  .3

s ..lng-Breln BoBrg-Gohosolr  617-660-1234או חייגו ;) 
 ( וקצבת נכות;IISאבטחת הכנסה משלימה ) .4
 דמי אבטלה ופיצויים; .5
 )מונפקים בכל אוגוסט או לבקשת הורה(; מכתבים וקצבות סיוע המעבר .6
 יש להגיש תצהיר סיוע משפחתי. -מחוץ למשק הבית סיוע משפחתי: מתנות, תרומות, כספים שהתקבלו ממישהו  .7

 
 או תצהיר סיוע: הכרעהסיוע דיור נוסף: שלחו עותק של מכתב 

 שובר דיור; 8חלק  .8
 יש להגיש תצהיר סיוע משפחתי. -סיוע דיור )כגון שכירות ללא תשלום, התגוררות בבית בני משפחה או חברים(  .9

 

 ת משק הבית של ההורה המאמץ.וכלולים כחלק מהמשפחה בה הם שוכנים או בהכנסמשק נפרד ואינם דין כ דינם ילדים מאומצים 
  משפחות זרות עם ויזה– 

o  לדוגמה ויזה מסוגים  ויזה שלא לצרכי הגירהב ותהמחזיקאלה(e, F, H  אוJ) - לסיוע כספי.  ותזכאי ןאינ 
o  כגון  ויזה הגירהב ותהמחזיקאלה( אשר הגישו תצהיר סיועS-134 ,S-864כחלק מהבקשה לקבלת ויזה של )ותזכאי ןאינ - םה 

 לסיוע כספי.

 

, כםתתקבל החלטה בנוגע לזכאות כאשר. עם פרטים חסריםלא יטופלו בקשות לשם קבלת ההחלטה יש להשלים את כל הפרטים. 

    בבקשה.אפשר ארבעה שבועות לטיפול לנא  .תעודכנו אודות כך במכתב

 /Brookline: vgg.s://www.inllkoorB.k12.o . s למידע נוסף בקרו באתר בתי הספר הציבוריים של

 
  בברכה, 

 ( 617)730-2425טל':        מרי אלן נורמן, 
 eor r o o ssosg r Ba.sio .lnt   סגנית המפקח לענייני הנהלה וכספים

 

 

https://www.irs.gov/
https://www.mass.gov/orgs/child-support-enforcement-division
https://www.mass.gov/orgs/child-support-enforcement-division
https://www.brookline.k12.ma.us/
mailto:financialassistance@psbma.org
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 כתובת )רחוב, עיר, מיקוד(  מספר טלפון  הורה/אפוטרופוסשל  שם משפחה  הורה/אפוטרופוסשל  שם פרטי

 מהנ"לכתובת אם שונה  מספר טלפון הורה/אפוטרופוס נוסף של  שם משפחה הורה/אפוטרופוס נוסף של  שם פרטי

 כתובת דוא"ל

 

כיתה בשנת  שם משפחה שם פרטי של חסוי/ילד
לימוד 

2020/2120 

שם בית הספר בשנת לימוד 
2020/2120 

    

    

    

    

    

 

 גודל המשפחה )סה"כ מבוגרים + סה"כ חסויים(          

 מורשיםמסמכים נדרשים ו
 הכנסתם השנתית של בני המשפחה שלכם()נא לספק עותקים של כל מסמך חל על 

בדקו האם 
 חל עליכם

  (10-40)לא מסמך מס  IRS vgg.s://www.ons.tlh תעתיק2019. 1

  .BHAליון קביעת/חישוב ההכנסות של י. ג2

 .BHAדיור של זהו המסמך היחיד הנדרש אם התלמיד מתגורר ב     
 

  . הסכמי מזונות3
  ( וקצבת נכותIIS. אבטחת הכנסה משלימה )4

  . דמי אבטלה ופיצויים5

  . מכתבים וקצבות סיוע מעבר6
  . סיוע משפחתי: מתנות, תרומות, כספים שהתקבלו ממישהו מחוץ למשק הבית7

  דיורשובר  8. חלק 8
  . סיוע דיור )כגון שכירות ללא תשלום, התגוררות בבית בני משפחה או חברים(9
  . מסמכים עבור ילד מאומץ10

 

 לא יטופלו בקשות שיתקבלו ללא המסמכים הנדרשים.
 

תיק  כלאחרת ואינם כלולים ב הכל משרד או מחלקנמסרים לכל המסמכים ייסרקו וייגרסו. כל המסמכים המוגשים נשמרים כמידע חסוי, אינם 
   תלמיד.

 ידי בן משק בית בוגר.-על הבקשה להיות חתומה על
. הנני מבין כי בית הספר יקבל כספים פדרליים כדין ל בבקשה זו הינו נכון וכי כל ההכנסות מדווחותואני מאשר )מבטיח( כי כל המידע הכל

 מידע שגוימסור בית הספר עשויים לאמת )לוודא( את המידע. הנני מבין כי אם אידיי. הנני מבין כי פקידי -בהתבסס על המידע הנמסר על
 עמד בפני דין.     יקצבות, ואני עלול להזכאות ל, ילדיי עלולים לאבד ביודעין

 
 ידי הקלדת שמכם המלא: ____________________________ תאריך:______________ -חתמו כאן על

  

 FSIBISSBPBIISITBISSaLIeCB.rRd כל המסמכים הנדרשים לכתובת הדוא"ל: יבליוושלחו טופס ממולא זה  

 הגיש את הבקשה יש ל

כל המסמכים  בליווי

 הנדרשים

 

https://www.irs.gov/


הוראות תמליל החזרי מס: 

עיינו, הורידו ו/או הדפיסו את התמליל שלכם -: בקשה מקוונת A1#אפשרות 

https://www.irs.govבכתובת: IRSעברו לאתר האינטרנט של ·

Getקבלת רישומי המס / בעמוד הבית לחצו "· Your Tax Record."

Getקבלת תמליל מקוון / לחצו על "· Transcript Online."

תזדקקו למידע הבא: שם מלא, דוא"ל, תאריך לידה, מספר ביטוח חברתי, מצב הגשת מס, מספר טלפון נייד רשום ·

הלוואת אוהבאים: כרטיס אשראי הפריטיםבארה"ב וכתובת נוכחית. כדי לאמת את זהותכם, הם יצטרכו מידע על אחד 

הלוואה אוטומטית.אוקו האשראי של הון עצמי אומשכנתא דירה או הלוואת הון עצמי 

Return/2019באפשרותכם כעת ללחוץ על "תמליל החזר מס · Transcript " כדי לצפות, להוריד ו/או להדפיס. 2019

תק מלא של החזר המס.ועזה אינוב'חשבון התמליל' מכוון שואל תשתמש

תמליל במשלוח דואר וקבל-: בקשה מקוונת B1#אפשרות 

https://www.irs.govבכתובת: IRSעברו לאתר האינטרנט של ·

Getקבלת רישומי המס / בעמוד הבית לחצו "· Your Tax Record."

Getקבלת תמליל מקוון / לחצו על "· Transcript Online."

זיהוי מס, תאריך לידה וכתובת למשלוח דואר מהחזר המס האחרון תזדקקו למידע הבא: מספר ביטוח חברתי או מספר·

שלכם.

לכתובת IRSשל תמליל החזר מס של עותק מודפסאם התהליך יאומת בהצלחה, מדווחי מס יוכלו לצפות לקבל ·

.IRS-ימים מרגע שבו הבקשה המקוונת הועברה בהצלחה ל10עד 5שהוכנסה בבקשה המקוונת תוך 

.IRSעל ידיהמוזמנים באופן מקוון לא יכולים להישלח ישירות לצד שלישיIRSשל תמלילי החזר מס ·

: בקשת בטלפון #2אפשרות 

.1-800-908-9946בחיוג למספר IRS-זמין מ·

להזין את מספר הביטוח החברתי שלהם ואת המספרים בכתובת הרחוב ווראותמדווחי מס לעקוב אחר ההעל·

עדכנתםבהחזר המס האחרון שהוגש. עם זאת, המופיעהשלהם. בדרך כלל אלה יהיו מספרים הכתובת הרחוב 

.שלכםיש את הכתובת המעודכנתIRS-לכי כתובת דרך שירות הדואר של ארצות הברית, ייתכן את ה

".2019ואז הכניסו "IRSש תמליל החזר מס של כדי לבק2בחרו באפשרות ·

לכתובת IRSשל תמליל החזר מס של עותק מודפסאם התהליך יאומת בהצלחה, מדווחי מס יוכלו לצפות לקבל ·

.IRS-ימים מרגע שבו הבקשה נקלטת ב10עד 5שהוכנסה בפניה הטלפונית שלהם תוך 

.IRSידי-עליכולים להישלח ישירות לצד שלישיהמוזמנים באופן טלפוני לא IRSתמלילי החזר מס של ·

קישורים שימושיים: 

transcript-https://www.irs.gov/individuals/getתמלילי החזר מס: 

tra/start.do-https://sa.www4.irs.gov/irfofהזמנת תמליל: 



האם הינכם מתגוררים ברשות הדיור של בוסטון או 

?ברוקלין

כן

את הצהרת IRS-האם הגשתם ל

?2019המס עבור שנת 

כן

לא

NO

,Aויזות(מחזיקי ויזות שאינן ויזות מהגר B, D, E, F, G,

H, Iו-J(אינם זכאים לסיוע כספי.

.אם הגשתם: הצהרה משותפת של זוג נשוי

לא נקבל .2019לשנת IRSבבקשה צרפו את תמליל 

(אנחנו לא IRS-תיעוד מס מכל מקור אחר פרט ל

או 800-908-9946חייגו ).10-40מקבלים את טופס 

בעמוד הבית ./https://www.irs.govבקרו באתר 

Getקבלת רישומי המס / לחצו " Your Tax

Record."" קבלת תמליל מקוון / לחצו עלGet

Transcript Online." 5השירות זמין בחינם בתוך-

ימים לאחר הגשת הבקשה.10

עבור כל 2019לשנת IRSנא לצרף את תמליל המס

לא נקבל תיעוד מס .המבוגרים המתגוררים במשק הבית

(אנחנו לא מקבלים את IRS-מכל מקור אחר פרט ל

או בקרו באתר800-908-9946חייגו ).10-40טופס 

https://www.irs.gov/." קבלת בעמוד הבית לחצו

Getרישומי המס /  Your Tax Record." על לחצו

Getקבלת תמליל מקוון / " Transcript Online."

ימים לאחר הגשת 5-10השירות זמין בחינם בתוך 

אם הינכם הורה יחיד, נצטרך הסכמי דמי הבקשה.

מזונות (על מנת לבקש מסמכי מזונות בקרו באתר 

https://www.mass.gov/orgs/childhttps://www.

mass.gov/orgs/child-support-enforcement-

division 617-660-1234או חייגו;(

לא

התחלה
(האם אתם כאן על סמך ויזה שאינה ויזת מהגר ויזות?

A, B, D, E, F, G, H, Iו ,-J(
כן

בתי הגשת בקשה לתוכנית סיוע כספי של 

Brooklineהספר הציבוריים של

?לצרף לבקשה שליעליי אילו מסמכים 

אנא שלחו לנו את גיליון העבודה של קביעת/חישוב 

תוכלו לבקש .של רשות הדיור של ברוקלייןההכנסה 

זה המסמך היחיד טופס זה ממנהל הבניין שלכם.

שנדרש.

-שלכם לסיםיהאם הגשתם את המ

IRSמשק כראש2019עבור שנת

?בית / יחיד

את הצהרת IRS-האם הגשתם ל

כהצהרה 2019המס עבור שנת 

?משותפת של זוג נשוי

כן

כן

צרפו מכתבי וגמלאות אבטחת 

והכנסת נחות; או (SSI)הכנסה

או סיוע דמי אבטלה ופיצויים;

מעבר

19.03.2020

לא

לא



יתור המאפשר לבתי והאריך את תוקף כתב וUSDAבאוגוסט 31-את החדשות הטובות הבאות: בבשר! אנו שמחים לעומדת להיפתחשנת הלימודים 

.2020בדצמבר, 31-בוקר וארוחות צהרים בחינם לכל התלמידים עד הארוחותספר להגיש 

יתור זה עבור המשפחה שלכם:וכתב והמשמעות שלמה

לתלמידים הילדים שלכם יקבלו ארוחת בוקר וארוחת צהרים בריאה בכל יום לימודים ללא עלות, בסביבה בטוחה ומברכת. זה נכון הן·

ת אותה נאמץ בסופו של הן לתלמידי למידה מרחוק, הן לאלה הלומדים בשיטה ההיברידישמשתתפים בשיעורים בלמידה פרונטלית,

.דבר

המשפחות של תלמידי הלמידה מרחוק יכולות לאסוף ארוחות באתרים הנקבעים למטרה זו ברחבי המחוז או דרך שירות חלוקת הארוחות ·

הנייד.

הארוחות המזינות והטעימות ביותר. ככל שאנו מגישים יותר ארוחות, כך את לילדים שלכם מאפשר לנו לספק USDAויתור של וכתב ה·

אנו מקבלים יותר מימון, מה שמאפשר לנו להתמקד באיכות ומגוון הארוחה ושיפורים מחדשים (מתכונים חדשים, ארוחות קפואות, וכו'). 

נסות אותה השנה!אם הילד/ה שלכם עוד לא השתתף/ה בתוכנית הארוחות הבית ספריות לפני כן, שקלו ל

לנו להכין ארוחות לילדיכם, אתם לא תצטרכו לתכנן ולעשות קניות ועוזר לכם לחסוך זמן וכסף. בכך שתאפשרUSDAויתור של וכתב ה·

לימודים.מיילילדיכם בארוחת בוקר וצהרים ל

אנחנו מציעים שני סוגים של שירות הארוחות:כרגע 

למידה פרונטלית 

מראש. הארוחות יישלחו לכיתה הבלמידה פרונטלית בבית ספר יכולים לקבל גישה לארוחות על ידי הזמנהתלמידים המשתתפים 

.ordering.linq.comשלהם. כדי להזמין ארוחות מראש, הורים יצטרכו לפתוח חשבון ולהזמין באופן מקוון באתר 

למידה מרחוק 

התלמידים המשתתפים בלמידה מרחוק יכולים לקבל גישה לארוחות (ארוחת בוקר וצהרים) בכל אחד מאתרי האיסוף מרחוק שלנו הרשומים 

אנו מעודדים משפחות של התלמידים המשתתפים בלמידה מרחוק לאסוף ארוחות אין צורך בהרשמה כדי לאסוף ארוחות!בטבלה להלן. 

של הלמידה מרחוק. זמניםחפוף עם לוח הא לאיסוף מוסדרים לסירוגין כדי הן להתאים להורים עובדים והן לבאתר הקרוב. שימו לב כי זמני 

כל הורה או אפוטרופוס יכול לאסוף ארוחות עבור הילד(ים) שלהם. חבילת ארוחה תכלול ארוחת בוקר וצהרים כדי לכסות את הימים ללא 

בטבלה להלן.איסוף. רשימה מלאה של אתרי וזמני איסוף מצויה

מידע אודות התפריט

תמצאו מידע נוסף אודות התפריט וערכים תזונתיים. אנא בקרו באתר שלנו publicschoolsofbrooklineschoolnutrition.comבאתר שלנו 

יטים חודשיים. נמשיך לעבוד קשה כדי לספק לילדיכם ארוחות איכותיות במהלך התקופה המאתגרת כדי לעיין בדפי תפריט אינטראקטיביים ותפר

הזו.

Public Schools of Brookline
תוכנית שירות ארוחות



*איסוף ארוחות בימי שני, רביעי ושישי

סוג זמן איסוףמיקוםאתר הארוחות

אתר

Brookline High School
Greenough Street115

(בחזית הבניין הראשי)
17:00-18:00

אתר 

איסוף

Pierce School
School Street50

(חניון בניין העירייה)
17:00-18:00

אתר 

איסוף

BHA 226 High StreetNew Terrace Road3015:30-15:45נייד

BHA 22 High StreetHigh Street2215:50-16:15נייד

BHA Egmont Street55R Egmont Street16:30-16:45נייד

Baker School כניסה קדמית-Beverly Road20517:00-17:15נייד

Ridley SchoolתכניסStedman Street16:50-17:00נייד

תשלום בגין ארוחות

תשלחו אלהפעם, בבקשה הן בחינם (ללא עלות להורים).Brookline-מוגשות לתלמידים בהכל הארוחות 2020בדצמבר 31-מעתה ועד ל

אנו קבועים,תשלומים בו מוגדרים"myschoolbucks". אם יש לכם חשבון "myschoolbucksתשלומים דרך אפליקציית התשלום "

מבקשים שתכנסו לחשבון שלכם וכבו תשלומים אוטומטיים.

. מכיוון 2020בדצמבר 31-המחוז מייעל את תהליכי התשלום שלו ויעבור למערכת תשלומים חדשה לאחר סיום כתב הוויתור הלאומי ב

את שליחת המידע על הגדרת החשבון החדש שלכם הדחנשכל הארוחות מוגשות בחינם, אנחנו רוצים שתהיה לכם סיבה אחת פחות לדאגה ו

מועד קרוב יותר לסיום תוקף הוויתור.לעד 

חשבון הארוחות המקוון של ילדיכם בהמשך הסתיו. החשבונות של כל המשפחות הקיימות בדבר הגדרתאם אתם משפחה חדשה, תקבלו הוראות מפורטות 

-ועבר למערכת החדשה. הוראות מפורטות והנחיות צעדתקיימות, כל יתרה בחשבון התלמיד שלכם היועברו אוטומטית למערכת החדשה שלנו. למשפחות 

אוחר יותר בסתיו הקרוב.ם החדשה שלנו יישלחו אליכם ממימערכת התשלואודותצעד -אחר

הגשת בקשה להשתתפות בתוכנית הארוחות בחינם ובמחיר מופחת

או https://www.lunchapplication.comלהשתתפות בתוכנית הארוחות בחינם ובמחיר מופחת באופן מקוון בכתובתבקשותהמחוז ממשיך לקבל
,נוספותבעותק נייר אשר יכול להישלח אליכם לפי בקשתכם. הזכאות לתוכנית הארוחות בחינם ובמחיר מופחת יכולה גם לספק גישה למספר הטבות 

כדאי שתשקלו להגיש את הבקשה אף שכרגע היא לא נדרשת לקבלת ארוחות בית ספריות.שכך

טפסי נייר זמינים .tesswashburn@psbma.orgלכתובת פנו לשאלות אודות הגשת בקשה להשתתפות בתוכנית הארוחות בחינם ובמחיר מופחת אנא 

שינוי במצב חלהבקשות מתקבלות לאורך כל השנה, כך שאם .www.brookline.k12.ma.us/foodserviceלפי בקשה או ניתנים להורדה בכתובת 

הכספי של משפחתכם, אנא הגישו בקשה ללא היסוס.

Sashaשירות המזון תאם יש לכם שאלות נוספות, אנא פנו למנהל Palmer או בדוא"ל 2499-730-617בטלפוןsashapalmer@psbma.org.



סוף שבוע חינם

תוכנית ארוחות

החל

.2020באוקטובר, 2-מ

Brookline Thrives מציעה חבילות בחינם לכל משפחה שיכולה להפיק תועלת מאפשרויות מזון

שתי ארוחות בוקר, שתי המכילנתלא מסומחבילהעבור ילדיהם במהלך סוף השבוע. כל נוספות

במנות לסעודה יםארוזכל דברי המזוןארוחות צהרים, שתי יחידות חלב וחטיפים לכל השבוע. 

קירור.ים דורשםיחידה ואינ

BEEP,Floridaתלמידי למידה פרונטלית בבתי ספר  Ruffin Ridley,Lincolnו-Pierce

על המשפחות להירשם כדי לקבל את יימסרו לתלמידים בבתי הספר בימי שישי. Thrivesחבילות של ה

יסופק על ידי בית הספר Thrivesחבילות של המידע נוסף על הרשמה לקבלת בבית הספר.החבילות

שלכם בשבועות הקרובים.

,BHS,Baker,Driscoll,Heathתלמידי למידה מרחוק ולמידה פרונטלית בבתי הספר 
Lawrenceו-Runkle

אין צורך ברוב אתרי וזמני איסוף ארוחות בית ספריות בימי שישי. Thrivesלאסוף חבילות של תוכלו

מאתרי האיסוף מרחוק.Thrivesבהרשמה לאיסוף חבילות של 

עבור כל הילדים במשק הבית שלהם.Thrivesחבילות של המשפחות יוכלו לקחת

thrives@brooklinefoodpantry.orgכתבו לכתובת הדוא"ל ולמידע נוסףלשאלות 





V. James Marini, Ph.D.
מפקח זמני

2020ספטמבר 

משפחות יקרות,

.יםותיקים שבינכם, המכתב והרשימה יראו מוכרוים דתיים ותרבותיים. להורים והאפוטרופוסים העאני שמח לשתף אתכם את הרשימה השנתית של אירו
החדשות במחוז בית הספר שלנו, אנא קחו רגע לעיין במידע להלן כדי להבין את המטרה והכוונה שמאחורי ההודעה השנתית הזו.למשפחות 

מהווים קהילה מגוונת של לומדים. חגיגת גיוון זה היא אחד ממאפייני המפתח של המחוז שלנו. Brooklineהתלמידים בבתי הספר הציבוריים של 
ולהעריך את נקודות המבט והחוויות השונות Brooklineכבוד להבדלים אנושיים" מורה לנו לכבד את הגיוון של מתן של "PSBהערך העיקרי של 

שמעשירים את כל אחד מבתי הספר שלנו.

רים עם מדיניות הטלת שיעורי בית בחגים דתיים ותרבותיים היא נושא שהועלה לעתים קרובות על ידי הורים ותלמידים. להלן שורה של הליכים המיוש
תתשיעורי הבית של ועדת בית הספר אשר מנחה את תהליך הטלת שיעורי בית בתקופות אלה. על ידי ביצוע נהלים אלה, אנו מפגינים את נכונותנו ל

דתיים ותרבותיים.מנהגיםלתלמידים את האפשרות לשמור באופן מלא על 

.2020-2021לימודים מצורפת בזאת רשימת החגים והתאריכים הספציפיים לשנת ה

:1קטגוריה 
"ימי נוכחות-: היעדרויות של אנשי סגל ותלמידים משפיעות על האפשרות להעביר שיעורים בתאריך או בזמן הנתון. מוגדרים כמה זה אומר

חופשות בית הספר.בלעתים קרובות משולבים1מוכה", חגים מסוימים מקטגוריה נ

. מועדי הגשת שיעורי בית, עבודות, 1הכיתות ולכל התלמידים ביום הלימודים האחרון לפני חג מקטגוריה : לא יינתנו שיעורי בית  בכל הוראות
מצגות או מטלות אחרות יידחו עד לפחות יום הלימודים השני לאחר החג, אפילו במקרה של חפיפה עם חופשת בית ספר ארוכה יותר. אותה 

מדיניות חלה על מתן בחינות.

:2קטגוריה 
נוכחות נמוכה". עם זאת, הם עדיין נחגגים על ידי חלק משמעותי מי: שגרת בית הספר נמשכת כי חגים אלה לא נחשבים "יאומרמה זה 

מאוכלוסיית בית הספר שלנו.

ודות, . מועדי הגשת שיעורי בית, עב2: לא יינתנו שיעורי בית בכל הכיתות לכל התלמידים ביום הלימודים האחרון לפני חג מקטגוריה הוראות
מצגות או מטלות אחרות יידחו עד לפחות יום הלימודים השני לאחר החג, אפילו במקרה של חפיפה עם חופשת בית ספר ארוכה יותר. אותה 

מדיניות חלה על מתן בחינות.

:3קטגוריה 
אלה משתי התלמידים שלנו מאשר: הלימודים בבית הספר נמשכים כשגרה מכוון שחגים אלה משפיעים על מספר קטן יותר של מה זה אומר

הקטגוריות הראשונות.

מורה שלהם, אשר יקבע עם התלמיד לועידו: התלמידים אשר אינם מסוגלים להשלים את שיעורי הבית בשל חגים מקטגוריה זו יש יהוראות
משפיע על 3ר עם המורים אם חג מקטגוריה הורים ליצור קשהזמן חלופי להשלמת העבודה ללא פגיעה בציונים. אנו מעודדים גם כן את 

, אך היא אינה כוללת את כל התאריכים 3המצורפת כוללת את המועדים הנפוצים ביותר מקטגוריה הרשימהיכולת התלמיד להשלים משימה. 
.האפשריים

The Public Schools of Brookline
Brookline Town Hall

333 Washington Street, 5th Floor
Brookline, Massachusetts 02445

617.730.2401



חופשת חג ההודיה
בחופשת חג ההודיה. מועדי הגשה של עבודות, מצגות אובנוסף לחגיגות הדתיות והתרבותיות המתוארות לעיל, לא יינתנו שיעורי בית 

משימות אחרות יידחו עד לפחות היום השני לאחר חופשת חג ההודיה. אותה מדיניות חלה על מתן בחינות.

ת בכל המצבים המתוארים לעיל, המורים מתבקשים להיענות הן לאות והן לרוח ההנחיה הזאת. לדוגמה, מחנכים מתבקשים לא "להכפיל" א
שיעורי הבית שיינתנו לפני החגים.

ספורטפעילויות 
מאמנים לגלות רגישות כלפי לתוכניות הספורט שלנו הן היבט חשוב נוסף של החוויה החינוכית של התלמידים. ללא קשר לקטגוריה, אנו ממליצים 

עדרות ממשחקים ו/או אימונים יידי ה-יושפעו עלהצרכים הדתיים והתרבותיים של התלמידים הספורטאים ומשפחותיהם. התוצאות הספורטיביות לא
Brooklineעקב סיבות דתיות. יתר על כן, בית הספר  High Schoolבאף אחת מהמועדים מסגרת הליגהליגה או מחוץ להבמסגרתלא מקיים תחרויות

הל הספורט.באישור מראש על ידי מנ1. אימונים שאינם חובה עשויים להתרחש במועדים מקטגוריה 1מקטגוריה 

בכם למידעיאני מודה על ההזדמנות לשרת כמפקח זמני במחוז בית הספר אשר מפגין את מחויבותו לגיוון בצורה כה מוחשית. אני מעריך את תשומת ל
זה.חשוב 

בברכה,

Jim Marini
מפקח זמני



The Public Schools of Brookline
מנהגים דתיים ותרבותיים

2020-2021

1קטגוריה 
2020בספטמבר 19שבת, ראש השנה (א')

.2020בספטמבר 28יום שני, יום כיפור
2020בדצמבר 25יום שישי, חג המולד

2021בפברואר 12יום שישי, ראש השנה הירחית
2021באפריל 2יום שישי, יום שישי הטוב

2021באפריל 4יום ראשון, פסחא

2קטגוריה 
.2020ביולי, 31יום שישי, חג הקורבן
.2021במרץ, 28יום ראשון, )1פסח (יום 

*2021במאי, 13יום חמישי, פיטר-עיד אל

**3קטגוריה 
.2020בספטמבר, 20יום ראשון, ראש השנה (ב')
.2020באוקטובר, 3יום שבת, סוכות (א'+ב')

2020באוקטובר, 4-יום ראשון, ה
2020בנובמבר, 14יום שבת, דיוואלי

2020בדצמבר 11יום שישי, חנוכה
2020בדצמבר, 21יום שני, יום היפוך החורף

2020בדצמבר, 26שבת, קוואנזה
2021במרץ, 21יום ראשון, נורוז

2021במרץ, 29יום שני, )שוניםפסח (תאריכים 
2021באפריל, 3-שבת, ה

2021באפריל 4יום ראשון, 
2021באפריל 30יום שישי, (פסחא אורתודוקסית)יום שישי הטוב 

.2021במאי, 2יום ראשון, (אורתודוקסית)פסחא 
2021במאי, 17יום שני, שבועות

2021במאי, 18יום שלישי, 

2020בנובמבר, 26-27ימי חמישי ושישי, חופשת חג ההודיה

לכן תאריך זה כפוף לשינוי בעקבות תצפיות אסטרונומיות בפועל ,מאושרות רק לאחר תצפית ירחהאסלאמיחופשות בלוח השנה ה.לשינויכפוף*
חג.הלמועד בסמוך

.3**רשימה זאת לא כוללת את כל התאריכים האפשריים מקטגוריה 
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