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 שבט תשע"ט בס"ד
 
 

 'בכיתה   

 

 ...המחציתבמה התקדמנו 
 
 

 להורי תלמידי כיתה ב',

 שלום וברכה!

בני  –להפריח בימים אלו ולהנץ את השקד, מסמלים לנו  חסדי ה' המתחילים

עץ השדה" כי  ימים אלו כבר מתחילים את תהליך הפריחה. גם בתחום  -"האדם 

החינוך אשר בו אנו אמונים כי הפירות ניכרים רק אחרי שנים, ניתן לראות כי כבר 

בנינו המתוקים לא צריך להתאמץ -בימים אלו ניכרת הפריחה, וב"ה אצל בניכם

מתפתחים לאנשי לראות כיצד הצדיקים הצעירים עולים ומתבגרים, מתקדמים ו

 תורה קטנים.

 נשתדל להמשיך להשקות פירות מתוקים אלו בטל תורת חיים בכמות ובאיכות יחד עם אהבה וסבלנות.

 

להלן עדכון מתומצת של ההתקדמות הלימודית והמיומנויות בהם השתדלנו בתקופה זו להתקדם לצורך 

להמשיך לשמור על קשר רציף  עמכם העברת רשמים אליכם ההורים במקצועות הקודש והחול, כדי שנוכל 

 ההורים.-ולהגיע להישגים נאים של כלל הכיתה ובנכם נ"י בפרט יחד אתכם

 :תורה

  ב"ה אנו עומדים בתכנית הספק הלימוד כמתוכנן, ומתקדמים כרגע בפרשות אמצע ספר שמות במגמה

חברות, דפי קשר בשינון ובפשט, וזאת בליווי עבודה במ לסיימם ולהגיע השנה לפרשות ספר ויקרא

 המלמד

 אהרן הרב
 קופמן
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 ומבדקים.

וב"ה הבנים מגלים  –, הרב שלום בן שושן, נכנס מעת לעת לבחון את הבנים על הנלמד והמנחה המפקח

שליטה יפה בנלמד. על כך קיבלנו כבר כמה תעודות הצטיינות ב"ה. צויינה לשבח התנהגותם הבוגרת 

נבחנו דרכים לקידומם של תלמידים  ,והאחראית של התלמידים ושליטתם המעולה בחומר הנלמד. כמו כן

 הזקוקים לעזרה ולתיגבור.

  בתחום הקריאה והכתיבה בעזרת העבודה במחברות, במסגרת הבנים ניכרת התפתחות והתקדמות

 המורה לעברית והרב אריאל פילוסוף.  ל ידיהלמידה היומיומית ובתוספת של תגבור ורכישת מיומנויות ע

 רו, וניכרת התקדמות משמעותית בנושאים החשובים: בין אדם לחבהתבגרות הבכיתה תהליך  ךשב"ה נמ

 סדר ומשמעת ועוד.תפילה, 

  בתחום החברתי, במקביל לעיסוק בנושא בין אדם לחברו בשיחות ובפתרון בעיות פרטניות, ובקרוב נתחיל

 חברתיים ובסופם בוקר כיתה מגבש ובע"ה המשך יבוא...  [1חה]מבצעים

–ענה לצרכים מיוחדים של כל תלמיד, ולקדם כל תלמיד בתחום בו הוא צריך חיזוק אנו משתדלים לתת מ

בחיזוקים חיוביים, בפיתוח מיומנויות )כתיבה, חברתיות וכו'(, בהתקדמות בתהליכים, במעקב התפתחותי 

שמירה על  ל ידיובהפניית תלמידים לתגבור וסיוע מקצועי. בכך אנו זוכים להרבה שיתוף פעולה שלכם, ע

קשר, מעקב בהודעות ובשיחות, ובהרבה גיבוי וחיזוק. תודה וברכה על כך, על האמון, ועל המרחב! נשמח 

מאד להמשיך ולקבל מכם ההורים המסורים, משוב על מה שאתם רואים במה שהתקדם ובמה שעוד ראוי 

 לדעתכם להוסיף.

 רוב שמחה ושפע נחת!

 הרב אהרן

 

 תלמידי כיתה ב', שלום וברכה!להורי 

 בכיתה ב מתחילים בלימוד הנביא

לימוד הנביא דורש מיומנות של התמצאות בנביא, קריאה ושינון בטעמי נביא, 

 והבנת לשון הנביא.

השנה אנו נלמד את ספר יהושע וספר שופטים, במחצית זו עסקנו בלימוד ספר 

 בסיום הפסוקים העוסקים בחלוקת הנחלות. , כעת אנו נמצאים בפרק יח,יהושע

ב"ה אנו עם הפנים קדימה לקראת לימוד ספר שופטים, נהדר לראות את התקדמות 

הבנים בתחומי החינוך והלמידה הבאים לידי ביטוי בכיתה, הן ביכולת ההקשבה, בהרגלי הלמידה, בבגרות 

 הנפשית וביכולת השינון וההבנה.

 תלהבות, הילדים קוראים ומשננים את פסוקי הנביא יפה מאוד.ב"ה הילדים לומדים בשמחה ובה

כעת אנו אוחזים בפרק כב בספר יהושע, העוסק בשילוח שניים וחצי השבטים לעבר הירדן המזרחי לאחר 

 כיבוש הארץ.

הלימוד בנביא דומה ללימוד התורה בבוקר, אנו משננים את הפסוקים לאחר קריאה ראשונית שלי, מסבירים 

 ים ומדברים על המסר הניתן ללמוד מהפסוקים.את הפסוק

 הלימוד משולב בסיפורים ובהצגות והלימוד מאוד חווייתי.

 במהלך המחצית למדנו את טעמי הנביא, ב"ה הילדים יודעים היום לקרוא את הנביא בטעמים.

 אנו משלבים בלימוד כתיבה וציור במחברת, חידונים ושאלות על הנלמד.

 יה לכולנו המשך חורף נעים ובהצלחה במחצית הבאה!שיה ,לתלמידיי היקרים

 הרב דוד בן ישי

 

 

 נביא

 הרב דוד
 ישי-בן
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 הורים יקרים ומסורים!

גם השנה יש לי הזכות ללמד את בניכם. הילדים גדלו וצמחו פתאום, בכל 

המישורים. תודה מיוחדת על שאתם עומדים מאחורי בניכם לכל צרכם, ברוחניות 

תלמידי, ואני תפילה כי לא תצא -דואגת ומשתדלת עבור ילדיכם ובגשמיות. אני

 תקלה תחת ידי.

בשיעורי עברית אנו נותנים את הדעת למספר נושאי משנה הקשורים בנושא 

 העברית:

כתיבה נכונה וברורה, כיוון נכון של כתיבה, גודל האותיות וצורתן, שמירת רווח בין המילים, סימן  – כתיבה

 , נקודה בסוף משפט וכו'.שאלה במשפטי שאלה

עסקנו במבחר סיפורים מתוך הספר: 'לומדים להצליח'. בכל סיפור התמקדנו בהבנת  – קריאה והבנת הנקרא

פה, במושגים -הנקרא, בקריאה נכונה ובהטמעת המילים באופן נכון. כמו כן, העשרנו את השיעור בהבעה בעל

 ובמילים חדשות מתוך הסיפור.

יות נוספות: מילוי הוראות, הבנת מילות שאלה, אזכורים, יחיד רבים, הפכים, זכר אנו מתקדמים במיומנו

 .69ונקבה, כתיבת תשובה מליאה, משפחות מילים וגופים ועוד. הבנים למדו עד עמוד 

מתוך ספר "סודות הכתיב" בו הבנים לומדים ומתרגלים איות וכתיבה נכונה של מילים בשפה.  – כתיב

 .69 הילדים למדו עד עמוד

 וירה רגועה ושמחה. והלימוד בכיתה מתנהל בא

, ביניהן: הגעה לכיתה עם מיומנויות למידה חשובותהדגשנו ורכשנו במהלך המחצית הראשונה של השנה 

הצלצול והמתנה למורה במקומות, עם ספרי הלימוד הנדרשים לאותו שיעור, סדר ונקיון בכיתה ובשולחנות 

 הלמידה.

, ביניהם: יחס לזולת מעל הכל וחשיבות על דגשים חינוכיים וחברתיים מגווניםבמהלך מחצית זו שילבנו 

 משמעת ודרך ארץ למחנכים ולמורים.

הישגי הבנים היו ב"ה מעולים. הילדים זוכרים את הנלמד משנה שעברה ומיישמים עם המיומנויות של שנה 

 זו.

 בן ישי, שבמקצועיות מקנה לבנים את המיומנויות הנדרשות.תודה לממלא מקומי בתקופה זו, הרב דוד 

אני מאחלת לכל תלמידי המתוקים שתמשיכו להרוות את הוריכם המסורים רוב נחת ושיהיה ברכת ה' עליכם 

 כל הימים.

 המורה ציפי זלץ
 

 

 הורים יקרים שלום רב! 

התלמידים המתוקים במקומה של המורה ציפי לפני כחודש התחלתי ללמד את 

 היקרה שיצאה לחופשת מחלה.

 .9חודש האחרון התחלנו לעבוד בחוברת מסלולים הבמהלך 

 מו של לימוד הכפל בעזרת שילוב ותיאום בין שלושת הייצוגים: ואנחנו כעת בעיצ

 כפל, גורמים, מכפלה. -מילולי 

 ייצוג באמצעות חפצים, סמלים וציור. -כמותי 

 באמצעות כתיבת התרגילים. -ומתמטי 

 וירה נעימה וטובה.והלימוד בכיתה התנהל בא

, על פה-לתית שמתרחשת בתרגילים בכתב, בעיב"ה התלמידים מבינים את החומר הנלמד על ידי למידה חווי

 עברית

 מורה ציפיה
 זלץ

 

 חשבון
 והנדסה

 מורהה
 מיכל ישי
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 הלוח, שירים ומגוון חומרי המחשה שהתלמידים יכולים לתפעל.

 חשובות, ביניהן:מיומנויות הלמידה הדגשנו ורכשנו במהלך 

 הקניית הרגלי למידה ותלמידאות שהם כללים בסיסים פשוטים הפועלים כמקדמי הצלחה לכל תלמיד. 

, שמירה על ילקוט מסודר, שמירה על ציוד הלמידה, יעורי בית: התנהגות נאותה בשיעור, הכנת שוביניהם

 למידה נקייה ומסודרת. הופעה מסודרת, הגעה לבית הספר בזמן, הקשבה למורה ושמירה על סביבת

 הישגי הבנים ב"ה היו טובים מאוד!

 רתיות את לוח הכפל במקביל ללמידה בכיתה.יאשמח שגם אתם תשננו עם הילדים בבית בדרכים יצ

 תלמידים יקרים! 

 בתקופה האחרונה למדנו יחד את נושא הכפל.

לנו שבפתח המחצית  ראיתי את ההתמדה ההשתתפות והרצינות שלכם לאורך השיעורים. אני מאחלת

 החדשה נמשיך במלוא המרץ יחד.

 מיכלהמורה 

 
 שלום וברכה! הורים יקרים,

אחת לשבוע אנו נפגשים לשיעור מדעים. אנו לומדים על מדעי החיים המגוונים 

 הלמידה משולבת כמובן במטלות מתוך חוברת "טבע הבריאה".ו

: סביבה של חיים וסימני חיים מגוונים, ביניהם בנושאים עסקנובמהלך המחצית 

 בסביבה.

הלמידה מעניינת ומפגישה את הבנים עם נושאים חשובים ומופלאים הסובבים את 

התקדמות טובה מצד ילדי ישנה . עולמנו בעולם שהקב"ה ברא לנו. ב"ה הבנים לומדים יפה ומשתפים פעולה

 ל.כול 97 'הגענו בחוברת עד עמו הכיתה

 !בהצלחה לכולם

 בן ציון בורובסקיהרב 

 

 !וברכה שלוםהורים יקרים, 

 –אנו מתעמלים עם הבנים במגוון רחב של פעילויות ספורט, לחיזוק ושחרור הגוף 

משחקי כדור, ריצה בין קונוסים, תחרויות ריצה, קליעה למטרה, זריקת כדורים, 

 תחרויות על זמנים, תרגילי מתיחה ושחרור.

שיעור זה כולל בתוכו היבטים חברתיים וחינוכיים חשובים, ביניהם: גיבוש הכיתה 

 כקבוצה, ויתור, יחס מכבד, ועוד.

 ים לשיעור זה כל השבוע.הבנים משתתפים יפה מאוד ובהנאה מרובה, ומצפ

 בברכת 'נפש בריאה בגוף בריא'

 הרב דוד בן ישי

 מדעים

 בן ציוןמורה ה

 בורובסקי

 חצר פעילה

 רב דודה
 ישי-בן

 


