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April 2020 ניסן תש"פ

Dear Parents & Teachers!

The Olam Shalem website, a project of Reishit Yerushalayim, works to
disseminate educational materials for schools in the Diaspora on the subject of
Israel, with a focus on Jerusalem.

In light of the early vacation from school, we worked hard to get the childrens’
website of Olam Shalem up and running!

On the site you can find clips, games, puzzles, activities and experiential tasks, all
in a pleasant, educational atmosphere!

We look forward to posting pictures of your creations on the site!

The site can be accessed in English, French, Spanish and German, and is suitable
for children between the ages of 5 and 13.

The site is free and the only requirement is signing up. The contents are updated
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every week!

When you are at home with the children - we want to make sure that you have
an experiential learning routine!

Have fun learning,

Olam Shalem Staff

הורים ומורים יקרים!

אתר עולם שלם מבית ראשית ירושלים, עוסק
בהפקת תכנים חינוכיים לבתי ספר בתפוצות
בנושא ישראל בהתמקדות על ירושלים

לאור החופשה המוקדמת מבית הספר, הזדרזנו להשיק את אתר הילדים של עולם!
שלם

באתר, סרטים, משחקים, חידות, פעילויות ומשימות חוויתיות, באווירה חינוכית ונעימה!

אנחנו נשמח לפרסם את התמונות של היצירות שלכם באתר!

האתר מופיע בשפות, אנגלית, צרפתית ספרדית וגרמנית ומתאים לילדים בגיל 5-13.



strengthening the connection of Jewish
children around the world to Jerusalem
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השימוש באתר- ללא תשלום ודורש הרשמה בלבד. התכנים - מתחלפים בכל שבוע.

כשאתם בבית עם הילדים- אנחנו דואגים לכם לשגרת למידה חוויתית!

למידה נעימה,

צוות עולם שלם
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