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 שבט תשע"ט בס"ד
 
 

 'אכיתה   
 

 

 ...המחציתבמה התקדמנו 
 

 :לימוד החומש

 פרק א' של ספר 'ויקרא'בסימן טוב ובמזל טוב פתחנו את השנה בכתה א' בלימוד 

)דיני קרבן עולה( התחלת הלימוד הייתה בתרגול ההקשבה למנגינת הטעמים, 

והשינון אחרי הרב מספר פעמים, עד להכרת המילים של הפסוק ומנגינתו. הלימוד 

. באותיות גדולות ומאירות עינייםבהתחלה היה מתוך דפים שבהם הפסוקים היו 

חומש בראשית, עברנו עם סיום הפרק הראשון של ספר ויקרא והפרק הראשון של 

מהחומש הגדול, על מנת לתרגל את ההתמצאות בו, ואת המיומנות של  דפים מצולמיםלהתחיל וללמוד עם 

 מציאת פרק ופסוק.

בה קיבלו הילדים את הסידור, מה שהביא אותנו   -חווינו במסיבת הסידור בירושלים   חוויות מרגשות

המתאימים לגיל. כמו כן, בתחילת מחצית זו זכינו להתעסקות בו, בהתמצאות ובהוספת קטעי תפילה 

 בה קיבלו הילדים את החומש הגדול והיפה שבו אנו הוגים מדי יום.   -לחגוג את מסיבת קבלת החומש  

עם תירגול הלימוד, השינון בטעמים והמהלך המיוחד של השיעור, עברנו לאט לאט מלימוד של פסוק פסוק, 

 חת, מה שמגביר את החשק לשינון, לדעת ולהבין ענין שלם.בבת א יחידת פסוקיםללימוד של 

ועל המסרים החשובים העולים מתוכם. עבדנו עם כל  הבנת תוכן הפסוקיםשמנו דגש במחצית זו, גם על 

מיני סגנונות של הבנה: תשומת לב למילים הקשות שבתורה, וזכירתם, 'אילן יוחסין' בלימוד על משפחות, 

 המלמד

 חיים הרב
 הלוי
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בכתיבה במחברת 'ציר זמן' בפרשת נח, מפת הארץ וזיהוי אזורים ומקומות בה בכל עניין שנדרש לכך ועוד. 

, כמו כןהתאמת הביאור מ'מחסן מילים'.  ידי-עלעבדנו על העתקת המילים הקשות וביאורם, תרגלנו  חומש

בלשון התורה', שאלות )בעיקר עבדנו על מיומנויות שונות של הבנה, תרגילים כגון : 'מי אמר למי?', 'כתוב 

 מי, איפה, מתי ומדוע( ותרגילי התמצאות בחומש.

 .ב"ה עד לסיום מחצית זו, סיימנו ארבע פרשות, ואנחנו נמצאים ב"ה בתחילת פרשת 'חיי שרה'

ציין לשבח את הוא לכיתה פעמיים לבחינה. בן שושן, המפקח והמנחה, נכנס הרב שלום במהלך המחצית, 

עותית ברכישת הרגלי הלמידה המתאימים לכיתה א', וכן את שליטתם הטובה בפסוקי התקדמותם המשמ

החומש. בתוך כך, נבחנו תוכניות להתקדמות אישית של תלמידים הזקוקים לתיגבור ולסיוע. הכיתה 

 קיבלה שתי תעודות הצטיינות על הבחינות.

 

 :קריאה

הקריאה. דרך הלימוד בחומש, הושם דגש  במסגרת לימוד החומש, חיזקנו במקביל, גם את הפנמת לימוד

כגון חטפים ופתח גנובה, ועל מילים מורכבות לקריאה. במבדקים של סוף שבוע  תנועות מיוחדותעל 

, בצורה מדויקת. בדף קשר היה לרוב סיפור שקשור לנלמד בחומש לקרוא פסוק בעצמםהילדים נדרשו 

 לתרגול הקריאה.

. ב"ה רוב ורשחמהמורה רונית  שיעורים פרטנייםיאה, קבלו ילדים הזקוקים לתיגבור בלימוד הקר

 הילדים הדביקו את הקצב, והם נמצאים כבר ברמת קריאה טובה יחסית לכתה.

 

 :מידות ודרך ארץ

חדשים, ולגבולות מיוחדים  הסתגלות לכלליםהמעבר מגן הילדים למציאות של לימוד בכתה, מצריך 

 :תירגלנו את הכללים בכל תחום שהואהקיימים במסגרת השיעורים וההפסקה. אנחנו במחצית זו, 

 : ישיבה נכונה, צורת הלימוד מתוך החומש, דיבור ברשות, פנייה וכבוד למבוגרים ועוד...בשעת השיעור

כשכועסים ?, הסתגלות לכללי  : שטחים מוגדרים למשחק, מה עושים בהפסקה ?, מה עושיםבהפסקה

 משחק ניצחון והפסד...

: אכילה עם מפית ושימוש במגבת, נקיון וסדר, אכילה בנימוס ולסיים את כל מה שאמא בשעת האוכל

 הכינה... 

. מבצע זה 'מתרחקים ממריבה'קיימנו לאחרונה, מבצע המעודד יחס נכון לחברים, איפוק וגבורה: מבצע 

של הילדים, ובדרך הנכונה  פה-לשיחות פרטיות, בהעלאת סיטואציות, בהבעה בעלווה בשיחות עם הכתה וב

 לפתור בעיות, מה שמכשיר את ילדינו נ"י לכישורים חברתיים נכונים ובריאים.  

 בברכה מרובה,

 הרב חיים הלוי

 
 הורים יקרים ומסורים!

מחונכים ובעלי דרך ארץ וניכר כי  לעונג לי ללמוד יחד עם פרי טיפוחכם. הבנים

 הם באים מבתים השמים דגש על כך ועומדים מאחוריהם גם בגשמיות. אני

 תלמידי; ואני תפילה כי לא תצא תקלה תחת ידי. -דואגת ומשתדלת עבור ילדכם 

 בשיעורי עברית אנו נותנים את הדעת למגוון נושאים שונים:

 עברית

 מורה ציפיה
 זלץ
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רכישת הכתיבה בצורה הטובה  –ניצבת המטרה העיקרית  אנו שמים דגש על נושא הכתיבה, כשלפנינו

רווח בין המילים, שמירת שוליים,  ביותר. כתיבת האותיות בכיוון הנכון, גודל האותיות וצורתן, שמירה על

 נקודה בסוף משפט ועוד.

תוך  בנושא הקריאה אנו עוסקים במבחר סיפורים מתוך הספר "לקרא בנועם". בספר זה הקניית הקריאה,

בהבנת הנשמע,  די שימת דגש על היגוי נכון של תנועה, והתאמנות בקריאת סיפורים. בכל סיפור התמקדנוכ

השיעור במושגים  בהבנת הנקרא, בקריאה נכונה ובהטמעת המילים באופן נכון. כמו כן, העשרנו את

חולם  פתח,-קמץעתא דשמיא למדנו את בחוברות "לקרא בנועם" יובמילים חדשות מתוך הסיפור. בסי

 וחיריק.

" והתחלנו השבוע את 0עבדנו על נושא מילוי הוראות בחוברות "מילוי הוראות" וב"למרחקים

 .בהם ", ומתקדמים במיומנויות השונות5"למרחקים

יתה למדה בשבוע האחרון את האות ז'. יש לציין שהמבדקים הנערכים מידי פעם על הכ – כתיבה תמה

 שהכיתה מפנימה ומיישמת את הנלמד. האותיות הנלמדות, מוכיחים

באים  כל הלימוד מיושם בכיתה באווירה נעימה, נינוחה ושמחה. כיף לנו ללמוד ולהחכים יחד, הילדים

 מוכנים כיאות ועם מרץ של למידה.

שעורי  הדגשנו ורכשנו במהלך המחצית הראשונה של השנה מיומנויות חשובות, ביניהן: הקפדה על הכנת

 לאותו שיעור. יסה לכיתה עם הצלצול והמתנה למורה במקומות, עם ספרי הלימוד הנדרשיםהבית. וכן, כנ

 במהלך מחצית זו שילבנו דגשים חינוכיים וחברתיים מגוונים, ביניהם: ראיית החבר באור חיובי, לא

 להלשין )אלא אם כן הדבר נחוץ ביותר( וכן דיבור בדרך ארץ ומשמעת למורה.

 בוהים. הילדים מפנימים יפה את הנלמד ומיישמים.הישגי הבנים היו ב"ה ג

ה'  אני מאחלת לכל תלמידיי המתוקים, שתמשיכו להרוות את הוריכם המסורים רוב נחת ושיהיה ברכת

 עליכם כל הימים!

סורה מאד לבנים המ – תקופה זו ממלאת מקומי במקצוע עבריתשב – ותודה רבה למורה רונית היקרה

 מן הכלל!! ומקדמת אותם בצורה יוצאת

 המורה ציפי זלץ

 

 הורים יקרים שלום רב! 

לפני כחודש התחלתי ללמד את התלמידים המתוקים במקומה של המורה ציפי 

 שיצאה לחופשת מחלה.

בחוברת זו למדנו יחד חיבור  0בחודש האחרון סיימנו את חוברת שבילים מספר 

ואנחנו כעת בעיצומו של הנושא הכרות ומבנה המספרים  01וחיסור מספרים עד 

 .5בחוברת מספר  - 51וחיבור וחיסור עד  51עד 

תית שמתרחשת בעזרת תרגול ילמידה חווי ידי-עלב"ה התלמידים המקסימים מבינים את החומר הנלמד 

ועל הלוח , בכתיבה בחוברת, מחברת, על הלוח ובדפי עבודה מגוונים, משחקים בזוגות קבוצה פה-לבע

ומגוון רחב של חומרי המחשה שהתלמידים יכולים לתפעל ולהבין את משמעות החיבור, חיסור והמבנה של 

 התרגיל.

 חשבון
 והנדסה

 מורהה
 מיכל ישי
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ם ישהם כללים בסיסי -במקביל ללמידה במחצית זו שמנו דגש על הקניית הרגלי למידה ותלמידאות 

, ילקוט מסודר, יעורי ביתת ש. התנהגות נאותה בשיעור, הכנפשוטים הפועלים כמקדמי הצלחה לכל תלמיד

 הגעה בזמן לשיעור, הקשבה למורה וסביבת עבודה נקייה ומסודרת.

 ישר כח גדול לתלמידים!יהישגי הכיתה היו טובים מאוד! 

 51אשמח שתתרגלו עם הילדים בהזדמנויות שונות תרגילי  חיבור וחיסור עד  בנוסף, חשוב לי לציין כי

 תלמידים יקרים!

 למדנו יחד בכיף את נושא החיבור והחיסור. בתקופה האחרונה

 ראיתי את ההתמדה, הרצינות, ההשתתפות והעבודה היפה שלכם במהלך השיעורים.

 אני מאחלת לנו שבפתח המחצית החדשה נמשיך במלוא המרץ יחד.

 מיכל ישיהמורה 

 
 הורים יקרים שלום וברכה!

המתוקים. ניכרת ההשפעה מבית על התנהגותם של שמח אני ללמד את ילדיכם 

 !ת חלקם של הילדים היקרים. אשריכםהילדים. דרך ארץ ומידות טובות הן מנ

"התקשורת  :ביניהם נושאיםמגוון במהלך המחצית הראשונה של השנה עסקנו ב

 והחושים", "עונת החורף", האש והשפעתה ועוד.

משת החושים, דרכי ח – שים'בתחילת השנה למדנו על נושא 'התקשורת והחו

 לקראת סוף חודש חשוון התחלנו ללמוד על עונת החורף, ובה אנו עסוקים עד עתה.. תקשורת וכיו"ב

תי ומרתק! הילדים החכימו אותי בשאלותיהם המיוחדות ויחד גילינו דברים יהלימוד בכיתה היה חווי

רחת ריחות שונים ה – החושים: ריחלהלן מספר דוגמאות לניסויים שעשינו בכיתה: בנושא  חדשים.

אם הריח טוב או רע. למדנו על חוש המישוש ולשם העימות שונות. כמו כן הבעת דעה ט – וזיהויים. טעם

בה התלמידים היו צריכים לזהות במה ידם נוגעת )מבלי שהם , לימודו ערכנו משחק של תיבת ההפתעות

 רואים אותו(

עתה לשם כך ערכנו ניסוי ובדקנו כמה זמן האש יכולה לבעור בחנוכה עברנו ללמוד קצת על האש והשפ

 כשהיא חנוקה בתוך כלים שונים.

למדנו על סוגי העננים השונים, למדנו כיצד נוצרים העננים וכיצד  לאחר מכן עברנו ללמוד על נושא החורף:

ם, חשיבות הם מורידים גשמים )תהליך ההתאדות וההתעבות(. עוד הרחבנו בנושא הגשמים, מאגרי המי

 הגשם וכו'.

 בחודשים הבאים נמשיך בע"ה לעסוק בנושא חיות החורף ופירות החורף.

צטרובל פתוח שנסגר במים, ניסויים סביב התאדות מים יבנושא החורף עשינו מספר ניסויים וביניהם: א

מוש כיצד עושים חור בשקית באופן שלא יצאו ממנה המים, שי-חמים וההפכותם לטיפות קטנות. ניסוי

 באדים היוצאים מחום הפה ועוד.

 הלימוד היה מעניין ומיוחד, גילינו יחד דברים חדשים ומרתקים., לשמחתי

 

 הערה חשובה:

 מדעים

 הרב אריאל
 פילוסוף
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תכנית הלימודים השנתית כוללת בתוכה מספר נושאים שאינם נמצאים בחוברת הלימוד! אנו לומדים 

אני מצלם  -מאוד עיקריים. לפיכךמחוברת 'טבע הבריאה לכיתה א' ' ולמעשה חסרים שם  כמה נושאים 

 קייה לאיסוף הדפים.יישנו צורך גדול בהבאת תולכן  לתלמידים דפים שונים מחוברות לימוד אחרות

 ,בברכת טוב

 הרב אריאל פילוסוף


