




https://youtu.be/ek7xQE4c1jo
https://youtu.be/ek7xQE4c1jo






בבית הספר נלמד מבצע  
התלמידים למדו  , ברכות 

ברכות ראשונות ואחרונות  
עם דגש על קיום הלכה  

לבסוף נעשה יריד , למעשה
ברכות בו התלמידים ברכו  

את כל הברכות  



–בניצוחו של רב בית הספר 
חולקו ספרי קומיקס המספרים  
את סיפורו המופלא וקורות חייו  
של הרב מרדכי אליהו במטרה 

להעצים ולחזק בקרב התלמידים 
שאיפות לקדושה

-צפו בסרטון-

https://youtu.be/fPh_9VMu2VM


בעידודו של רב בית הספר  
,  ובמסגרת הטמעת ערך השבת
התלמידים נתבקשו לשלוח 

של שולחן השבת בביתם" סלפי"



לקראת חג הפורים  
חולקו מגילות אישיות לכל  

רב בית הספר  , התלמידים
והמחנכות עודדו את התלמידים 
לקרוא את המגילה בבית הכנסת  

!לא שכחנו להצטלם-וכמובן



,גם בזמן הלמידה מרחוק
הוקלטו על ידי הרב סרטוני 

הדרכה העוסקים  
בטעמי המקרא  

-צפו בסרטון-

https://youtu.be/QEFLqIIM8TI


סרטוני הכנה מגוונים מפי
רב בית הספר

קריעת "
"ים סוף

מה  "שיעור בנושא 
"נשתנה

חג הפסח "
"במשנה

איך עורכים את ליל "
"הסדר

סרטוני הכנה מגוונים מפי
רב בית הספר

תורתו של
י"רשב

ספירת העומר
ויום  

"העצמאות

,סרטון על מגילת רות
לוח שבוע חברתי

מגילת
רות

שבוע 
חברתי

משימה יומית

להפעלת הקישור 
לחצו על התמונות

https://youtu.be/pWdZDf4x3H8
https://youtu.be/JFy4WbKF3KU
https://youtu.be/N7MT4vX78KY
https://youtu.be/NaN6o7y6XTY
https://youtu.be/8FpDOsPntKE?fbclid=IwAR1Yi0N5YrytAyRChJUpnOtexvNaVbGHqPZbbAhuj0f0Ewy40TCXhv4iYL8
https://youtu.be/3c9gJJbBtcs
https://youtu.be/3KOT3WnrxaA?list=PLEbOHXqj5idBuFccN0Fws8zQi5S0Ebr8Y
https://drive.google.com/open?id=1Tf7i1urtl1CUoseSwZp_lr7rynD-ztqB


קבלת השבת בבית הספר אפיקים בנגב 
התלמידים לוקחים בה  ,  ומרגשתחוויתית

ובשירת שירי , חלק פעיל באמירת משניות
השבת יחד עם הרב
תשאלו את –קבלת השבת מיוחדת במינה 

!ההורים הפוקדים אותה בקביעות



–גם במהלך הלמידה מרחוק 
קבלת השבת הקבועה המשיכה  

באפליקציית זום בניצוחם של מנהלת  
שפיר ויעל זיו בליווי  , בית הספר ובעלה

חידונים נושאי פרסים ועוד, מוזיקלי



לקראת פורים התלמידים היקרים תרמו  
,מצרכים לחיילי חיל ההנדסה

כיף לראות את התמונות המראות כי 
החבילות של אפיקים בנגב הגיעו ליעדן



בחודש אדר אספו התלמידים  
העגלות "פרוייקטמצרכים עבור 

"של סורוקה
מצרכים אלו סייעו רבות לחולים  

ובני משפחותיהם

טוב אצלכם בתקופה  שהכלמקווה , היי תמר
הייתי היום בבית הספר ואספתי  . המשוגעת הזו

תודה ענקית לך  !!!!! מדהים. את התרומות
כל הכבוד על עשיית החסד שאתם  !!!! ולכולם

מחשיבים אותו כל כך והוא מרכזי אצלכם
אפי צמח



בכל שנה אנו בבית הספר אפיקים בנגב מקיימים 
הילדים , יריד חסד גדול שכל הכנסותיו הן תרומה
חפצים  , המקסימים מביאים מבתיהם דברי מתיקה

שאינם בשימוש אך יכולים להועיל למישהו אחר 
, יצירות: ומוכרים אותם בנוסף יש הפעלות נוספות

המחיר לחלקם הוא  ' מתנפחים הגרלה וכו
הילדים משקיעים . בתשלום שגם הולך לתרומה

.ונהנים מאוד לתת מכל הלב



-ח בית הספר"גמ
,  ח"הגמבגיוס צוות בית הספר ועדת 

בית הספר אסף מנות  , וילדי בית הספר
!משפחות110-לכיפות ומכובדות 



התלמידים  
השתתפו בחידון  

נושא פרסים  
מקוון על שירי 

ד"החמ
במסגרת שבוע 

ציינו את יום  ד"החמ
.ד"החמדמות 

.הרב יצחק ניסים
מנהלת בית הספר 

חיברה שיר בשיתוף  
את  -בני משפחתה

השיר שלחנו לילדים  
.להאזנה וללמידה

לאחר מכן נערכו חידון  
והגרלה נושאת פרסים  

על דמותו של הרב 

במהלך
ד"החמשבוע 

ובעקבות מצב  
בית הספר , הקורונה

שינה את התוכניות  
ובנה  , המקוריות

תוכנית שבועית 
מפורטת ועשירה 

.לציון שבוע זה
בעשרת ימי  גם 

נבנתההתשועה
מערכת זהה

להפעלת הקישור 
לחצו על התמונות

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9wUP-_XT-dzvEt5brS4JTJXozZC9zBbdMuDBYF6e8UXKpHw/viewform?fbclid=IwAR0CVPxAh-dI0hgD_ihborUTK4-yrlIDL3S0hYEeAtsysLPB6R1tUm7-8mY
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9wUP-_XT-dzvEt5brS4JTJXozZC9zBbdMuDBYF6e8UXKpHw/viewform?fbclid=IwAR0CVPxAh-dI0hgD_ihborUTK4-yrlIDL3S0hYEeAtsysLPB6R1tUm7-8mY
https://youtu.be/ImvmJZiac9o
https://youtu.be/ImvmJZiac9o
https://drive.google.com/open?id=1TZ8jEmUMvHHVylT98WtknGHASR028c44


סרטון סיכום

https://youtu.be/tW1oabcm2Cc
https://youtu.be/tW1oabcm2Cc


מבצע צדיקים וצדיקות עודד במשך 
תקופה את תלמידי בית הספר לקיים 

מבצע זה כלל הגרלות על  , מצוות
ופרסום סרטונים בהם  , פרסים

:מופיעים התלמידים מקיימים מצוות
להפעלת הקישור 
לחצו על התמונות

https://youtu.be/MR07Yw9Ui7A
https://youtu.be/GeoVGyOwAvs
https://youtu.be/B66QOsfIIOo
https://youtu.be/B66QOsfIIOo
https://youtu.be/GeoVGyOwAvs
https://youtu.be/MR07Yw9Ui7A


במהלך מבצע צדיקים וצדיקות נעשו 
רבים הקשורים בקיום " מבצעונים"

מצוות ובקיום הווי של תורה ומצוות



פיתחו  , הרב ומחנכות הכיתה, לאורך תקופה זו בית הספר
,ביצירתיות שיטות לימוד המתאימות לסגנון הלמידה המקוונת

:לפניכם מספר תוצרים

.קריאת תהילים יומית עם הרב
ספרי  8בית הספר כולו סיים 

!תהילים

רב בית הספר שלח בכל יום  
רצועת לימוד של משנה יומית

סיפורי תורניים לילדים בקולו  
של רב בית הספר

מוקלטים ומוסברים  ,ך "פרקי תנ
על ידי רב בית הספר

מוקלטים ומוסברים  ,ך "פרקי תנ
על ידי רב בית הספר

להפעלת הקישור 
לחצו על התמונות

https://youtu.be/SyFZkxF4XzU
https://youtu.be/SyFZkxF4XzU
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAsRnz38wlfNVoca97siB9-KJQZwXryk8oF33nN1FkaJpspA/viewform?usp=sf_link&fbclid=IwAR2BCDjBmybACPEsjEUVa2TQimk98rZMBM7_2oM5BCdNOGn0gai7eFsJZcc
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAsRnz38wlfNVoca97siB9-KJQZwXryk8oF33nN1FkaJpspA/viewform?usp=sf_link&fbclid=IwAR2BCDjBmybACPEsjEUVa2TQimk98rZMBM7_2oM5BCdNOGn0gai7eFsJZcc
https://youtu.be/0UvZ50cqb1k
https://youtu.be/0UvZ50cqb1k
https://youtu.be/LGpxiTkW6FA?list=PLEbOHXqj5idCqG2KAzUuo-ZfX3FSzOL8P
https://youtu.be/LGpxiTkW6FA?list=PLEbOHXqj5idCqG2KAzUuo-ZfX3FSzOL8P
https://youtu.be/sLIw6EEEyYc?list=PLEbOHXqj5idABS9-L1DXDf0JPtlfVRACt
https://youtu.be/sLIw6EEEyYc?list=PLEbOHXqj5idABS9-L1DXDf0JPtlfVRACt


,גם את ההורים לא שכחנו
–בהנחייתו של רב בית הספר 

נמסרו שיעורים , הרב חנניה
.לחיזוק הזוגיות

להפעלת הקישור 
לחצו על התמונות

https://www.youtube.com/playlist?list=PLEbOHXqj5idC_WhzmICBYOUhbAryFZ6Xw
https://www.youtube.com/playlist?list=PLEbOHXqj5idC_WhzmICBYOUhbAryFZ6Xw
https://youtu.be/aIrb0-cW7IM?list=PLEbOHXqj5idC_WhzmICBYOUhbAryFZ6Xw
https://youtu.be/aIrb0-cW7IM?list=PLEbOHXqj5idC_WhzmICBYOUhbAryFZ6Xw
https://youtu.be/aIrb0-cW7IM?list=PLEbOHXqj5idC_WhzmICBYOUhbAryFZ6Xw
https://youtu.be/aIrb0-cW7IM?list=PLEbOHXqj5idC_WhzmICBYOUhbAryFZ6Xw




תלמידי בית הספר ציינו ביום גוש קטיף את 
ולמדו את , למדו על שהתרחש, המאורע

שמות היישובים וסיפור הקמתו של גוש קטיף



בית הספר חגג כולו יחד את סדר חג הפסח  
.מרחוק

כל כיתה קיבלה חלק מאגדת ליל הסדר  
יחד ייצרנו -והציגה את החלק בתמונות

סרטון שלם המשתף את כל תלמידי בית 
.הספר

.חידון פסח למשפחות–בנוסף יצרנו קהות 
.ציור סימני הסדר-כיתה א
.השיר אחד מי יודע ציורים-כיתה ב
דגם או ציור של אחד מעשרת     -כיתה ג

.המכות
.המחזה דיינו המורכב מרעיונות-כיתה ד
.  חידות על מה נשתנה-כיתה ה
ייצרו חידון פסח-כיתה ו

להפעלת הקישור 
לחצו על התמונות

https://www.facebook.com/100048760479162/videos/123960645905951/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeO5qCL1-7YGOAScSph93fbQEnxqO0wYpJ4KhyhHkFk4XRFGQ/viewform?fbclid=IwAR3JJPa7QfwSEKH7kpK7Rf1Uf69dhSUQqzC59fVnGWYiLNuGEhlkhZ3A9Z0
https://youtu.be/DE7D1DpCJ4w
https://kahoot.it/challenge/0797282?challenge-id=cc93e121-984e-4065-8f0c-ee05f6cc282b_1585873466340


בערב יום השואה בית הספר שידר 
טקס מכבד ומרגש לזכר הנספים  

.בשואה
'  הטקס התבצע על ידי תלמידי כיתה ה

בית הספר כולו למד משניות  , ובנוסף
לעילוי נשמתם

-צפו בסרטון-

https://www.youtube.com/watch?v=SJCmHYs3aoQ&list=LLBFECix5s-qNTocJBeeQyMQ&index=3&t=0s
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAsRnz38wlfNVoca97siB9-KJQZwXryk8oF33nN1FkaJpspA/viewform?fbclid=IwAR2SuOgi8r7p39_deaeygArXHVqI_7_MMM9Z99-_we8zLTi56-d4Hv5Sfqg
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAsRnz38wlfNVoca97siB9-KJQZwXryk8oF33nN1FkaJpspA/viewform?fbclid=IwAR2SuOgi8r7p39_deaeygArXHVqI_7_MMM9Z99-_we8zLTi56-d4Hv5Sfqg


את יום הזיכרון ציינו בהפעלת טקס מכובד  
אשר ביצעו כיתות ו בזום לכל תלמידי בית 

לאחר מכן עברנו לערב שירי לוחמים  , הספר
.אשר בוצע אף הוא במצגת בזום

תלמידי בית הספר למדו  , גם ביום הזיכרון
משניות לעילוי נשמות חללי המערכות

-צפו בסרטון-

להפעלת הקישור 
לחצו על התמונות

https://forms.gle/NUU1cTe5enrYsq8DA?fbclid=IwAR0_84XCh7Av58QA_UKb2p6XyfhfXinsBwX-5db1nqfoxE0Aj0hNR3nPExA
https://drive.google.com/open?id=1UuS1P-nzYgs-AlMdnZ6vnumJ-G9meUBv
https://drive.google.com/open?id=1UuS1P-nzYgs-AlMdnZ6vnumJ-G9meUBv
https://www.youtube.com/watch?v=JXsqUm5VjSk
https://www.youtube.com/watch?v=JXsqUm5VjSk


ביום העצמאות הכנו משחק קהות על 
התלמידים הפגינו ידע יחד  , ארץ ישראל

עם המשפחה ולאחר מכן ביצענו 
.הגרלה למשתתפים

תלמידי כיתה ג האלופים הכינו סרטון 
ליום העצמאות

-צפו בסרטון-

להפעלת הקישור 
לחצו על התמונות

https://kahoot.it/challenge/06622050?challenge-id=930a8f91-d4b6-4ee8-91b7-c55be27146c2_1587980348976&fbclid=IwAR0nTu3oMcUw5-fqbaCWP99JKD0_4NVspXbU5Es2q3S3yXgIRZS8cKndCkI
https://youtu.be/uGQG4xHBY4w




בתקופת הקורונה בית הספר המשיך עם  
,  "מהזורם באפיקים"חלוקת דף פרשת שבוע 

עם דבר תורה  ודברי חיזוק מהמנהלת ובנוסף 
עדכונים עם הנעשה במהלך השבוע

שיר להרמת מצב הרוח שנכתב לתלמידים  
על ידי המנהלת בתקופת הקורונה

קשה מכם , סבא וסבתא
להתרחק

בפרט שהיום הייתי אמור  
��ס אתכם להתפנק"בביה

שתוכנן בלוח  א"סבבביום 
השנה

אני נמצא מולו  מאשתקד
��️��⌚,בהמתנה

אך היום יש צו מיוחד מאוד
להרחיק מכם כל נכד ובזאת  

��עלינו לעמוד

כדי להימנע מהדבקות
��עליי להתאפק ולחכות

אז בינתיים עד שיעברו הימים  
והדקות

��החלטתי לשלוח נשיקות

ולאחל לכל הילדים

למרות  ��שיצליחו להיות סבלניים 
הקושי הרב

��שעובר עלינו עכשיו

כשסבא וסבתא מאיתנו רחוקים

��.כך עליהם אנו שומרים

מציעים כעת לכל בן ובת

��להרים טלפון לפני שבת

לאחל שבת שלום ואמונה

שבורא עולם יציל מעלינו  
��.הקורונה

להפעלת הקישור 
לחצו על התמונות

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=117245296577486&set=a.103816861253663&type=3&eid=ARBf-s46C4YQmlB5-41J7eOoypjD8yAUy16LNExTGtZm1fZkkQHU6SoKj9qVVoRD9XewPwGCtWDPeHg-
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=128869032081779&set=a.103816861253663&type=3&eid=ARB6ZcI6HRlIlj93XUbnh6oS7tIw33RWac6TrZ__sdokfMmK8w-oyvAhdv6SofxNwFIy1QCaYFmQbsvl
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=131990598436289&set=a.103816861253663&type=3&eid=ARB_MvCnsLGkEnP79PrIODR8A3BCoGMs-vxCfKfuOUwjka1egurMYJA_Cxlh-SyQaeqvrBVy9CCrNWxC
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=134844811484201&set=a.103816861253663&type=3&eid=ARDEzpzuOtEj9sYhEqJ5OhznBgaCIYMG4tpvn-RhkBbZOZdwfHprXSUf5R5_3y1QN3EUqIQ81rAw9buI


צוות בית הספר הכין יחד  
סרטון עידוד לתלמידים  
בתחילת תקופת הקורונה

בתחילת הקורונה נשלח קובץ  
על , שאלון להורים על המצב

התחושות על נתינת סיוע ועוד

יהושוע אב הבית טרח רבות  
להכשיר את סביבת הלימודים לחזרה  

דאג  , ובהיעדרם של התלמידים, לשגרה
לתחזוקה של בית הספר, לצמחייה

להפעלת הקישור 
לחצו על התמונות

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScokDZ56bPCaX8d68b8U1tC3o_a71_s9Sp_01bjaP34U0aRaw/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=115591140076235&id=100048760479162
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=115591140076235&id=100048760479162


איחולים לבביים של תלמידי  
לכבוד חג הפסח' כיתה ו

והמחנכת תמר  1תלמידי כיתה ו
היקרים מברכים את הסבים 
!והסבתות בברכת שבת שלום

אחד המנהגים הידועים במסורת  
ראשי  , היהודית בראשי השנים

חודשים ובכל בוקר והתחלה  
הוא לקבל על עצמנו , חדשה

2תלמידי כיתה ב,קבלה טובה
בהכוונת המורה מיכל דיין

להפעלת הקישור 
לחצו על התמונות

https://youtu.be/_gPds7-6c14
https://youtu.be/_gPds7-6c14
https://youtu.be/-viLQor8BvA
https://youtu.be/-viLQor8BvA


הכינו יחד 1'תלמידי כיתה ה
סרטון תודה למחנכת היקרה  

יעל-שלהם 

'  שתי תלמידות תאומות מכיתות ו
כיתתה  , חגגו בת מצווה בתקופה זו

הכינה לה סרטון ברכות ואיחולים

המקסימה הכינו  2'כיתה ה
יחד עם המחנכת סרטון תודה  

!!התרגשנו. להורים היקרים

להפעלת הקישור 
לחצו על התמונות

https://youtu.be/xAJkZzGVIBQ
https://youtu.be/xAJkZzGVIBQ
https://video.fsdv1-2.fna.fbcdn.net/v/t39.25447-2/90617797_242406963477380_1600304422770966920_n.mp4?_nc_cat=102&vs=721ee935ee637293&_nc_vs=HBksFQAYJEdNVzNaZ1dFXy1MRWQ5d0FBSWdCd010a2JEVVdibWRqQUFBRhUAAsgBABUAGCRHUGRtYWdYZGt6dk9iZVFBQUFBQUFBRHdodlIzYnY0R0FBQUYVAgLIAQBLAYgScHJvZ3Jlc3NpdmVfcmVjaXBlATEVACUAHAAAGA8xMDAwNDg3NjA0NzkxNjIWrqSZ2uWxNBUCKAJDMxgLdnRzX3ByZXZpZXccF0BqEQ5WBBiTGBhkYXNoX3Y0X2hxMV9mcmFnXzJfdmlkZW8SABgYdmlkZW9zLnZ0cy5jYWxsYmFjay5wcm9kGRwVABWE%2BQIAKBJWSURFT19WSUVXX1JFUVVFU1QbBIgVb2VtX3RhcmdldF9lbmNvZGVfdGFnBm9lcF9oZBNvZW1fcmVxdWVzdF90aW1lX21zDTE1ODk3OTMyNDUxMjEMb2VtX2NmZ19ydWxlB3VubXV0ZWQTb2VtX3JvaV9yZWFjaF9jb3VudAMyNDglAgA%3D&_nc_sid=a6057a&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6Im9lcF9oZCJ9&_nc_ohc=qLPWm-gOLTYAX-OgghE&_nc_ht=video.fsdv1-2.fna&oh=d183b9334778d71f906ef3878106a63b&oe=5EE7A5CD&_nc_rid=f9141c781294487&dl=1
https://video.fsdv1-2.fna.fbcdn.net/v/t39.25447-2/90617797_242406963477380_1600304422770966920_n.mp4?_nc_cat=102&vs=721ee935ee637293&_nc_vs=HBksFQAYJEdNVzNaZ1dFXy1MRWQ5d0FBSWdCd010a2JEVVdibWRqQUFBRhUAAsgBABUAGCRHUGRtYWdYZGt6dk9iZVFBQUFBQUFBRHdodlIzYnY0R0FBQUYVAgLIAQBLAYgScHJvZ3Jlc3NpdmVfcmVjaXBlATEVACUAHAAAGA8xMDAwNDg3NjA0NzkxNjIWrqSZ2uWxNBUCKAJDMxgLdnRzX3ByZXZpZXccF0BqEQ5WBBiTGBhkYXNoX3Y0X2hxMV9mcmFnXzJfdmlkZW8SABgYdmlkZW9zLnZ0cy5jYWxsYmFjay5wcm9kGRwVABWE%2BQIAKBJWSURFT19WSUVXX1JFUVVFU1QbBIgVb2VtX3RhcmdldF9lbmNvZGVfdGFnBm9lcF9oZBNvZW1fcmVxdWVzdF90aW1lX21zDTE1ODk3OTMyNDUxMjEMb2VtX2NmZ19ydWxlB3VubXV0ZWQTb2VtX3JvaV9yZWFjaF9jb3VudAMyNDglAgA%3D&_nc_sid=a6057a&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6Im9lcF9oZCJ9&_nc_ohc=qLPWm-gOLTYAX-OgghE&_nc_ht=video.fsdv1-2.fna&oh=d183b9334778d71f906ef3878106a63b&oe=5EE7A5CD&_nc_rid=f9141c781294487&dl=1
https://youtu.be/UN8IHH16hl4
https://youtu.be/UN8IHH16hl4


-בשם קים' תלמידה מכיתה ה
הכינה סרטון בחרוזים לקורונה

של המורה שירה  2' בכיתה ה
היקרה נתבקשו הילדים לכתוב  

שיר מקסים .. שיר בחרוזים
המעלה לנו  , שכתב אוהד זנה

חיוך בימים אלו

?איך עוברת חופשת הפסח שהתארכה 
כך שאלה המורה שירה

:אז לך אענה בזאת השורה
,בבוקר קמנו וצפינו בחדשות

,לאחר מכן ביקשה אמי את החדר לנקות
כי כפי שכל בר דעת יודע והעתיד לו  

–נראה 
.פסח בפתח לא משנה מה קרה

,אז אותנו הקורונה הכניסה לבתים
.ונכון יש לנו רגעים ממש משעממים

,ה אנו מאמינים"ה בקב"אך ב
.ומתפללים כי כולנו נשאר בריאים
,ועכשיו אני לתפילת מנחה ממהר

,ולכן נאלץ לקצר
-אאחל לך ולכל בית ישראל

בריאות אחווה ושנעבור את המשבר  
!במהרה

להפעלת הקישור 
לחצו על התמונות

https://www.facebook.com/100048760479162/videos/104532271182122/
https://www.facebook.com/100048760479162/videos/104532271182122/




כאשר הודיעו כי בתי הספר  
יצרנו מצגת  , חוזרים לעבוד

מפורטת לתלמידים ולהורים  
אשר הכינה אותם לחזרה  

לאחר היום הראשון הכנו סרטון  "לשגרה"
קצר המתאר את אופן החזרה  

לשגרה באפיקים בנגב המסכם 
ומראה גם לאלה שחששו כיצד 

הדברים עובדים

להפעלת הקישור 
לחצו על התמונות

https://youtu.be/iLaCj91i5Dw
https://drive.google.com/open?id=1TrMB3uWocN0jkQGBfXhjukgLbrPUOjmE
https://youtu.be/iLaCj91i5Dw

