
מינהל חברה ונוער
והכשרהתכניות , אגף תכנים שבוע העליות

ת/למחנכהקדמה

המציאות."העליותשבוע"הואשבועוכל"העלייהיום"הואיוםכל,עוליםתלמידיםבעיניובמיוחד,חדשיםעוליםבעיני
לאתסכוליםואףהבנהאישלרבותסיטואציות,תהיות,הצלחות,אתגרים,רגשיותחוויותלהםמזמנתהיומיומית

חברתהישראליתהחברהבהיותעוסקזהשבוע.זהחשובלנושאומקוםזמןלהקדישמאפשר"העליותשבוע".מעטים
.(אחורהמספרדורותבהתבוננות)המושגשלהרחבהההגדרהלפיעולים

.לפעילויותורעיונותאפשרויותלכםומציעיםעליותבנושאופעילויותאירועיםלקייםאתכםמזמיניםאנו
העוליםהתלמידיםמביאיםאשרבעושרהעוסקותבקבוצותועבודהלדיוןשאלות,זובערכההמוצעותבפעילויות
.ובקליטהבהתמודדותלהםלסייעכדילפעולהזמנהוגםהספרביתשעותולאחרהספרבביתחוויםשהםובאתגרים

ליבוהלכיועלניסיונועל,המחנךשלרכותמיומנויותעלמתבססבהםשהעיסוקרביםבענייניםלעיסוקהכוונהכאןאין
בזמנםהעוליםשללעיסוקיהםהאחריםהתלמידיםמודעות,בהפסקותהעוליםהתלמידיםשלעיסוקיהם:כגון)

.(ועודהספרבביתבדידותם,הלימודיםיוםבמהלךהעוליםהתלמידיםשלמזונם,החופשי
ולהציג"היהודיתעמיות"הלנושאמומחיםלשמשיכוליםהעוליםהתלמידים,וביוזמתךהמצורפותהפעילויותבאמצעות

שלהםהפנאיפעילויותאתהעוליםהתלמידיםבפנילהציגמוזמניםהכיתהתלמידי.ניסיונםמתוךשממנההקהילהאת
.'וכונוערתנועות,חוגים,פורמליבלתיחינוךתחומי:הצהרייםאחר

,לחברההעוליםשלתרומתםאת:העלייהנושאאתנסעללהעלותהיאבכללזהשבועושלבפרטזוערכהשלהמטרה
שלומטרתוהערכהמטרת,ובעצם.היהודילעםשלהםהמיוחדהקשראת,עימםמביאיםשהםהתרבותיהעושראת

.ככזהאליותתייחסלאושהכיתהחריגירגישלאהעולהשהתלמידהיאהעליותשבוע
העצמת,העוליםשללעולמםהכיתהתלמידיכללשבמודעותהחשיבותושובשובמודגשיםהשונותבפעילויות
.בחברהחווייתםולתיקוןלשיפוראחריותוגילויהעוליםהתלמידים

.פרונטליתובצורהבזוםהמוצעותהפעילויותאתלקייםאפשר

!בהצלחה

הכשרה והשתלמויותתכניות , תכניםאגף 
ונוערמינהל חברה 

משרד החינוך

הפדגוגיהמינהל
עולים  האגף לקליטת תלמידים 
ותושבים חוזרים

עולים ותושבים חוזרים  האגף לקליטת תלמידים 
הפדגוגיהמינהל

משרד החינוך



עולים על הבמה

לתת לתלמידים  
על  במה לספר עולים 

החיים שלהם  
שממנה באו במדינה 

ביטוי לתרבות  ולתת 
.שעליה גדלו

לעלות ולהתעלות יחדסיפור של עלייהמפגש תרבויות

הכרת התרבויות  
שמהן התלמידים  

.העולים הגיעו

לכל משפחה יש  
.  סיפור עלייה

התלמידים יציגו את 
הסיפורים

המשפחתיים  
.שלהם

הצגה של אתגרים  
הקשורים בעלייה  

לארץ ובקליטה בבית 
הספר ובחברה ודיון  

משותף בנוגע 
לדרכים להתגברות  

.על האתגרים

רעיונות לפעילויות

הצעה לאירוע בית ספרימידע

אתם קולטים

דיון על חשיבות  
הנדרש  העלייה ועל 

.כצד הקולטמאיתנו

ערב קהילות

משפרים קליטה עולים לדרך

העלאה למודעות של  
קשיים ושל אתגרים  

בעלייה ובקליטה  
ובניית דרכים  

להתמודדות עם 
אתגרים אלה 

ברשות , בקהילה
.ובבית הספר

הכיתה יוצרת  
–חברתית תוכנית

מיזם לשיפור  
הקליטה בבית  

.הספר



נתונים וקישורים חשובים

.יהודיםאלף20-מלמעלהלישראלעלו,והאתגריםהמורכבויות,ההגבלותולמרות"קורונהשנת"היותהלמרות,2020בשנת•

.יהודיםאלף14-כלארץעלוהאחרוןיוליחודשועד,העלייהמגמתנמשכה,2021בשנת•

.מרוסיה6,702-ומגיברלטרעוליםושנימתורכמניסטאןעוליםשני(היתרבין)לארץעלו,2020בשנת•

עלייהתיקיאלף28-כמהם,העולםרחבימכלחדשיםעלייהתיקיאלף41-כנפתחו.2020בשנתלישראלעלייהעללבירורפניותאלף160-כהגיעוהסוכנותמשרדיאל•

.2019בשנתשנפתחומהמערבהעלייהתיקיממספרשנייםפי,המערבבמדינות

.המערבממדינות35-18בגילאיצעיריםשלעלייהתיקיבפתיחת41%שלזינוקחל•

היהודיתנתונים מתוך דוחות משרד העלייה והקליטה והסוכנות 

כאן חינוכית–ילדים עולים חדשים : סליחה על השאלה-:בכיתהסרטון מקדים לפעילויות 

קישורים

האגף לקליטת תלמידים עולים-לפעילויות נוספות •

המלצות פדגוגיות, תלמיד עולה בבית הספר•

משרד החינוך, המזכירות הפדגוגית, מורשת' אגף א, תרבות יהודית ישראלית, ערכת פעילות–הזווית של החיילים הבודדים : עולים חדשים•

משרד העלייה והקליטה–( 'מגדר וכו, גיל, מדינות)בהתפלגויות שונות , נתוני עלייה עדכניים ולפי שנים•

משרד העלייה והקליטה–מידע לעולים החדשים •

קליטה ותפוצות, סוגיות בתחומי עלייה•

חוק השבות•

https://www.youtube.com/watch?v=7NFWRMfguBY
https://edu.gov.il/minhalpedagogy/olim/Pages/hp.aspx
https://meyda.education.gov.il/files/olim/hamlatzot8.1.20.pdf
https://drive.google.com/file/d/1Kzvfj-CI-AQAY2QBtpuUtZCVPqPaxkZk/view
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/aliyah_2021
https://www.gov.il/he/departments/topics/new_immigrants
https://main.knesset.gov.il/Activity/Info/MMMSummaries19/Immigration.pdf
https://www.knesset.gov.il/laws/special/heb/chok_hashvut.htm


הבמהעלעולים

.גדלושעליהלתרבותביטויולתתבאושממנהבמדינהשלהםהחייםעללספרבמהעוליםלתלמידיםלתת:בקצרה

הפעילותמהלך

.השיעורלקראתלהכנהמכוונותההנחיותעיקר*

סיפוריולשמועבעולםיהודיותקהילותעלללמודהכיתהשלבחלקהשנפלההזכותעליספרו:השיעורלקראתהכיתהאתיכינוהמחנכים1.

.גילםבניממומחיםוקליטהעלייה

מהמדינהמפורסמתדמותעלאומקומיתהמצאהעליספרהעולההתלמיד–העולההגיעשממנההמדינהעםבהיכרותלהתחילאפשר2.

.הכיתתיבפורוםהמדינהאתבאמצעותהלייצגבחירתואתויסבירהגיעשממנה

אתלהציגיכוליםהם.שלהםהעלייהעלהכיתהאתללמדאותםולהזמיןהאחרונותשניםבעשרלארץעלואשרלתלמידיםמראשלפנותיש3.

.בהשיבחרויצירתיתדרךבכלאומצגת,חפץ,סרטוןבאמצעותסיפורם

:שלהםההצגהלקראתהעוליםלתלמידיםלסיועשאלות

?גילבאיזה?עליתמהיכן•

?שםמדבריםשפהאיזו•

?משםזוכרתאתהמיוחדיםאירועיםואילושםהיהודיתהקהילהשלגודלהמה•

?קשההיהמה?הופתעתממה?לארץבעלייהלךהיוחוויותאילו•

?שלהםבקליטהלעוליםלסייעיכוליםהספרבביתהתלמידים,לדעתך,כיצד•

.המוצאבמדינתהחייםאתשיציגושלכםתמונותלחפשנסו•

הסבר.(השיעורבמהלךתלמידיםלהפעלתמקווןכלי)מנטימטרב להיעזראפשר.המפגשלקראתשאלותלהכיןמהתלמידיםלבקשיש4.

בכלאובזוםאט'בצ,הכיתתיבווטסאפלכתוב,מתיבהולשלוףפתקיםעללכתובאפשר,במנטימטרלהשתמשאפשרותאיןאם.בכלילשימוש

.אחרתדרך

https://www.mentimeter.com/
https://ecat.education.gov.il/mentimeter


קליטהמשפרים

.הספרבביתהקליטהלשיפורמיזם–חברתיתתוכניתיוצרתהכיתה:בקצרה

משימה

לאחרשלהםובסביבהשלהםהספרבביתעוליםתלמידיםשלבקליטהלסיועלדרכיםרעיונותולהציעיחדלחשובהכיתהמתלמידייבקשהמחנך

.('וכומבחניםלקראתבלמידה,ביתשיעוריבהכנת,נוערבתנועות,בחוגים)הספרביתשעות

מקווןכליבעזרת

-בשימושעלופשוטקצרהסבר–משובומתןדעההבעת,מידעאיסוףוהמאפשרתהליכיםהמלווהדיגיטליכלי)Triciderהכליבאמצעות

Tricider),לשאול,דיוןלהובילאפשר,הכליבעזרת,מכןלאחר.הספרבביתמיטביתקליטהלתוכניתודגשיםהצעות,רעיונותיעלוהתלמידים

.המיזםשלשוניםמאפייניםעללהצביעואףשאלות

מקווןכליללא

הרעיונותאתיכתובהמחנך.הספרבביתעוליםתלמידיםלקליטתמסודרתלתוכניתרעיונותיציעובכיתההתלמידיםכללשבושיחינחההמחנך

.ברורהתוכניתלכדישעלוהדבריםאתלגבשממתנדביםיבקשמכןולאחרהלוחעלהתלמידיםשלההצעותואת

הכוחמןהתוכניתבהוצאתהשונותבכיתותהתלמידיםשלחלקםומהאותהליישםכיצדהתלמידיםעםויוחלטהספרביתלהנהלתתוצגהתוכנית

לנקודותהתוכניתאתלכווןולסייעמניסיונםמומחיםלהיותהעוליםמהתלמידיםלבקשאפשר.הכיתהתלמידיכללישתתפובמיזם.הפועלאל

.בקליטההחשובות

.ומהנהקליטהבדרךהחשוביםהמסריםאתהנוערלבניבאמצעותםולהעבירעלייהסטוריאוקליפלהכיןהכיתהמתלמידילבקשאפשר*

https://www.tricider.com/
https://ecat.education.gov.il/tricider


תרבויותמפגש

.העוליםהתלמידיםהגיעושמהןהתרבויותהכרת:בקצרה

.שעלוהדבריםאתהכיתהבפנילהציגרוציםהםיצירתיתדרךבאיזולבחורלתלמידיםלתתמומלץ,המשימותמןאחתבכל*

הפעילותמהלך

:קבוצהכלעל.('וכוקבוצותשתי–שנייםאם,אחתקבוצה–אחדרקישאם)העוליםהתלמידיםמספרלפילקבוצותהכיתהאתלחלק1.

.ושםכאןהחייםביןהבדליםשלושהולמצואהעולההגיעשממנהבקהילההחייםלביןבארץהחייםביןדומיםדבריםשלושהלמצוא-א

.('וכוירושליםשירי,חגיםשירי)ובארץהעולההגיעשממנהבקהילההמוכריהודישירלמצוא-ב

.העולההגיעשממנהמהקהילההכירושלאחדשאחדשירללמוד-ג

.העולהשלמולדתובשפתברכהללמוד-ד

בביתהחגיםציון,בקהילהאורחיםהכנסת,בקהילהחתונה:הגיעושממנהבקהילהתרבותמאפייניעללספרלארץשעלותלמידיםלהזמין2.

.בקהילהשהוזכרובישראלהקשוריםדברים,נהוגיםואיחוליםברכות,ובביתהספר

אי,המוצאבארץלחייםגעגועים,השפהעםהתמודדות:כגון,בארץהיומיוםבחייחוויםשהםקשייםעללספרהעוליםמהתלמידיםלבקש3.

ועםמוריםעם,אחריםתלמידיםעםשיח,פופולריתתרבותושלספרותיותיצירותשלהבנה,השנתיבטיולהתמודדות,למבחניםלמידה,הבנות

.ועודמנהלים



עלייהשלסיפור

.שלהםהמשפחתייםהסיפוריםאתיציגוהתלמידים.עלייהסיפורישמשפחהלכל:בקצרה

הפעילותמהלך

.השיעורלקראתלהכנהמכוונותההנחיותעיקר*

.המשפחהבבניולהיעזרהשיעורלקראתלהתכונןמהתלמידיםלבקש

,חפץ,משחקבאמצעות)יצירתיתבדרךשלכםהמשפחתיהעלייהסיפוראתספרו.דורותלפניהתרחשהואאםגם,עלייהסיפורישלכולנו

.('וכוסטורי,סרטון,שיר,מאכל

:אלולנקודותהתייחסו,שלכםבהצגה

?שלכםהמשפחההגיעהמדינותמאילו1.

?העלייהלאחרהתגוררווהיכןלארץעלומתי2.

?הגיעשממנההמדינהשלהשפהאתדוברשעדיןבמשפחהמישהוישהאם3.

?המשפחההגיעהשממנהלתרבותהקשוריםשיראוברכה,ביטוילהציגתוכלהאם4.

?אליהםיחסךמה?מאכליםאילו?לארץהמשפחהעם"עלו"אשרמאכליםבביתאוכליםהאם5.

נובעתממה.זריםשאתםהרגשתםשבהםלמקריםדוגמותתנו?זרהבסביבהחדשלהיותשלהמשמעותלדעתכםמה6.

?תחושהאותהעםהתמודדתםאיך?הזרותתחושת



לדרךעולים

.הספרובביתברשות,בקהילהאלהאתגריםעםלהתמודדותדרכיםובנייתובקליטהבעלייהאתגריםושלקשייםשללמודעותהעלאה:בקצרה

למיזםהצעה

.ובסביבהבחברהקליטה-3הלימודיםשעותלאחרפורמליבלתיחינוך-2הספרבית-1:קבוצותלשלושהכיתהאתנחלק

ביתשבההדרךאת,ל"הנבתחומיםעימםמתמודדיםהעוליםשהתלמידיםהקשייםאתתציגאשרשקופיותשלושבתמצגתתכיןקבוצהכל

בקליטתםהנוערבניליתרהןהעוליםלתלמידיםהןלסייעהעשוייםוכליםאלוקשייםעםבהתמודדותלסייעיכוליםהנוערותנועותהרשות,הספר

קבוצותלנציגילקבועואףהשונותובתנועותברשות,הספרבביתרלוונטייםלגורמיםאותןלשלוחאפשר,המצגותשלבדיקהלאחר.העוליםשל

.זהחשובבנושאהתלמידיםשלהראייהזוויתאתבהלהציגכדיאלוגורמיםעםפגישההתלמידים

.מניסיונםנוספיםדגשיםלהציעכדיהתוצריםכללאתויבחנוהשונותבקבוצותישתלבוהעוליםהתלמידים

משטרכלקודםמחייבתהיא.עליהמשטרמחייבתלארץכזועליה"

יסודות,חיינוהתאמת,בארץהיהודיהישובבתוךפנימיעליה

שלופרודוקטיביתמכסימליתלקליטהשלנוהציבוריותכל,משקנו

לרשותשבמשקנוהעבודהאפשרויותכלהעמדתמחייבתהיא.עליה

חבליאתהקללמעןולהדרכהלעזרהכולנואתמחייבתהיא,העולה

".לארצנוהעולהבהםשנתקלהקשיםהקליטה

"(עלייה–משמרות ", דוד בן גוריון)



?קולטיםאתם

.הקולטכצדמאיתנוהנדרשועלהעלייהחשיבותעלדיון:בקצרה

לדיוןשאלות

.(מפורסמיםחדשיםעוליםעללספראפשר)?אישיתמהיכרותחדשיםעוליםעלולספרלשתףיכולמי1.

?מדוע?זומשימהלטובתתקציביםותשקיעחדשיםעוליםלקלוטתמשיךישראלשמדינתחשובהאם2.

.שלכםבמיליםתארו?אותומגדירמה?לדעתכםחדשעולההואמי3.

.(ועודומועדיםמחגים,העצמאותממגילת,ך"מהתנ)עלייהשלבהקשרמכיריםאתםאמירותאוציטוטים,ביטוייםאילו4.

?למדינהחדשיםעוליםשלהתרומהמה5.

?להםלתרוםיכוליםאנחנומה6.

?מדוע?ומוערךראוימעשההואהאם?לציונותביטויהואעלייהשלמעשההאם7.



יחדולהתעלותלעלות

.האתגריםעללהתגברותלדרכיםבנוגעמשותףודיוןובחברההספרבביתובקליטהלארץבעלייההקשוריםאתגריםשלהצגה:בקצרה

הפעילותמהלך

.לשיעורמשיעורמשימהתלמידיםכמהלכללתתאפשר.חינוךשיעוריבכמהקצובזמןלהולהקדישבהמשכיםלקייםאפשרזופעילות*

.הספרביתשעותולאחרהספרבביתחוויםהעוליםהתלמידיםלדעתםאתגריםאילוולצייןלחשובמהתלמידיםנבקש1.

לראייןאפשר,הספרבביתאובכיתהעוליםתלמידיםישאם.והקליטההעלייהאתגריעלמהםונלמדאותםנראיין,עוליםבתלמידיםנתעניין2.

.אותםולראייןלארץשעלווצעיריםנוערבנילאתרמשימהיקבלוהתלמידים,איןאם.אותם

עוליםתלמידיםבפניהניצביםובקשייםבאתגריםהמתמקדותמרכזיותשאלות

?הספרבביתשלךהראשוןביוםהרגשתמה•

?היוםלךחסרמה?הספרלביתבכניסהלךחסרהיהמה•

?למבחניםלמידהועםביתשיעוריעםמתמודדאתהכיצד•

?לדעתרוצההייתמה?השנתיהטיולעליודעאתהמה•

'?וכדשוניםלמקומותברישום,טפסיםבמילוילהםמסייעמי?העבריתעםמתמודדיםשלךההוריםכיצד•

?הספרבביתעוליםלתלמידיםלעזוריכוללדעתךמה•

?מאיתנומבקשהייתמה•

?הצוהרייםאחרעושהאתהמה•

(.שםהחוויהאתבקצרהלתאר)?שלנוהנוערלתנועתאולחוגלהצטרףרוצההייתהאם•

?שחוויתהבנהבאיאובתסכולאותנולשתףתוכל•

המשך



המשך–יחדולהתעלותלעלות

למעןולפעוללעשותיכולים,וככיתהכיחידים,אנומהנחשוב.בכיתהשעלוהקשייםעםלהתמודדותדרכיםעללחשובמהתלמידיםנבקש3.

.העוליםהתלמידים

ומהמראשלעשותאפשרמה,עולהתלמידבקליטתהכיתהשלהאחריותמהולהגדיר"הקולטתלכיתהערכה"להכיןמהתלמידיםנבקש4.

.שקיבלובנכסהתלמידיםכללאתלהעשירוכדיהעוליםהתלמידיםשלבהתמודדותלסייעכדיביומיוםלעשותאפשר

ואתגריםקשייםתיאור,עלייהועלעוליםעלנתונים–"?הידעת"ובוהספרביתבמסדרונותיוצבאשר"עלייהלוח"להכיןמהתלמידיםנבקש5.

."?למענםלעשותיכולאתהמה"והצעותהעוליםהתלמידיםשל

,פספורטהשגת;י“לאהגולהמארצותיהודיםהסעתרקלראותאיןלארץבעליה"

הארץלחופימהאניההעולההעברתעם.עליהעדייןאינהאניהוכרטיסויזה

אינההעליהשלהגדולההשאלה.כמעטמתחילהרקהיאאלאהעליהנסתיימהלא

פירושהלארץעליה.בתוכהולהשתרשבהלהישאראיךאלא–לארץלבואאיך

–ארץובניןעםעלית.העוליםלקליטתעבודהאפשרויותיצירת,משקבנין

ואיןבזהזהודבוקיםאחוזיםהמתגשמתהציונותשלהאלההשניםהיסודות

".הדבקיםביןלהפריד

"(עליה–משמרות ", דוד בן גוריון)



קהילותערב

.ספריביתאושכבתי,כיתתיקהילותערביצירת:בקצרה

הצעה

.מגוונתכקהילהבהשותףלהיותיכולהספרביתשכלפעילות,העליותבשבועשיאכפעילותוחווייתיחברתיערבשליצירה

הןחלקשיהיוכדיזהלערבההוריםאתלהזמיןמומלץ.השוניםהתלמידיםשלוהקהילתיהמשפחתיהסיפוראתנסעליעלההמיוחדהערב

הקהילתיתמהמסורתוביטוייםשיריםרשימותמההוריםישירותאומהתלמידיםיבקשוהמחנכים,הערבלקראת.עצמוהחגיגימהערבהןמהתהליך

Google-בלהיעזרמומלץ)שלהם Formsולריכוזםהנתוניםאיסוףלייעול).

מייצגמבחינתהאשראחדלמאכלתכיןמשפחהכלכאשר,השונותהקהילותמאכליעלהמבוססתארוחהזהבערבלהגישמומלץ,כךעלנוסף

אם)למאכלהמתקשרקצרוסיפורגיעההשממנוהמקוםאת,המאכלשםאתקטנהבכרטיסייהתצייןמשפחהכל.הגיעהשממנההתרבותאת

.(יש

.ומהתהליךמהחוויהמזכרת,לערבכסיכוםאוכחוברתולהוציאםזהערבלקראתמתכוניםלאסוףאפשר



(טקס)ספריביתלאירועהצעה

.לפעולהוקריאההעוליםשלתרומתםאת,העליותנושאאתושיציגהעליותשבועבמהלךשיתקייםלטקסהצעה:בקצרה

הטקסמהלך

.זהמסוגטקסשבקיוםהמשמעותועלהטקסמהותעלהסבר:פתיחה•

חפרחייםשלמקאמהמתוךקטע,ז"קלתהלים:טקסטקטעי•

:שירים•

להאזנה2קישורלהאזנה1קישורהשירמילות–השיירהשיר•

להאזנהקישורהשירמילות–שייךאני•

להאזנהקישורהשירמילות–ישראלישיר•

להאזנהקישורהשירמילותישראללארץהמסע•

להאזנהקישורהשירמילותליספריאימא•

.בישראלוהקליטההעלייהולחווייתבעולםיהודיותלקהילותהמומחים–הספרבביתעוליםתלמידיםשלקצרסיפוראוקריינות•

.עלייהשבקליטתהאתגריםעלידברעולהאינושתלמיד•

.ובחברהבכיתה,הספרבביתהקליטהשיפורלמעןלפעוליזמיןנוסףתלמיד•

https://kodesh.snunit.k12.il/i/tr/t26d7.htm
https://meyda.education.gov.il/files/noar/hefer.pdf
https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=166&wrkid=2988
https://www.youtube.com/watch?v=qElqp7mNc8g
https://www.youtube.com/watch?v=N6m1FuGT9ng
https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=714&wrkid=7539
https://www.youtube.com/watch?v=t89eFsqm-NU
https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=980&wrkid=2996
https://www.youtube.com/watch?v=_olBylKCfIo
https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=1313&wrkid=1168
https://www.youtube.com/watch?v=o0YlctV5aCs&list=PLvzDrP8L9ZjuO8jWBrea7xIxut8R8hA9Q&index=8
https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=20581&wrkid=46743
https://www.youtube.com/watch?v=vstxyJWO3nw

