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 שבט תשע"ט בס"ד
 

 'גכיתה    

 

 ...המחציתבמה התקדמנו 
 

 !שלום וברכה ,הורים יקרים

במהלך המחצית הראשונה של שנה זו זכינו להספיק הרבה. סיימנו את חומש 

 סיימנו את פרשת במדבר.ויקרא וכבר 

 ב"ה הלימוד בכיתה מתנהל בנחת מתוך שמחה ורצון לדעת עוד.

במהלך מחצית זו עבדנו על הקניית מיומנויות חשובות. ביניהן, כתיבה מסודרת, 

כתיבת תשובות תקינות  ,משפחות מילים ,העתקה נכונה מהלוח, שגיאות כתיב

 העמקת הדיוק בשינון בטעמי התורה. ,מורחבות

וך שימת לב להתבגרותם החברתית של התלמידים עבדנו על דגשים חינוכיים וחברתיים, ביניהם: מת

שיתוף חברים במשחק, משחק לפי הכללים ביושר, רגישות לקושי או צורך של הזולת, לשוחח בנועם עם 

 להבין מה החבר חושב. -הזולת, כשיש קונפליקט 

 ם.ב"ה התלמידים משתדלים ומתקדמים יפה בלימודיה

 . הואמספר פעמים לצפייה ובחינות בכיתהבן שושן, המפקח והמנחה, נכנס במהלך המחצית, הרב שלום 

ית, את האווירה הנעימה, ואת שליטתם הטובה בחומש. נבחנו אציין לשבח את התנהגותם הבוגרת והאחר

הבחינות תכניות להתקדמות אישית של תלמידים הזקוקים לכך. הכיתה קיבלה תעודות הערכה על 

 המוצלחות.

כם היקרים. הקשר המשותף הזה יחשוב לי להודות לכם ההורים על שיתוף הפעולה המבורך בקידום בנ

 תורה.ה-תלמודמוסיף מימד נוסף לפעילות הנעשית בין כותלי 

 אני מאחל לתלמידים החביבים שיתקדמו ויעלו במחצית הבאה וימצו את כוחותיהם ביתר שאת.

 יצחקהרב  אוהבכם,

 המלמד

 יצחק הרב
 ןגרזו
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התחלנו בלימוד ספר שמואל א' ובעזרת זכיתי ללמד את הבנים במחצית זו.  "הב

 ספר שמואל ב'. ספר זה ונעבור ללמוד אתה' בקרוב נסיים 

בסיפורי הנביא. עבורי  ב"ה הבנים לומדים בשמחה ובהתלהבות ומגלים עניין רב

לומדים בשמחה ובהתלהבות נאה של ממש לראות איך הבנים הצדיקים זו ה

 ומחכים בכל פעם לשמוע את סיפורי הנביא.

במהלך הלימוד אנו משלבים שינון משותף של הפסוקים והסבר של פשט 

הפסוקים. הפסוקים נלמדים בצורת סיפור וזאת מתוך מחשבה ליצור עניין וחיבור של התלמידים לנביא. 

נובעים מתוך סיפורים וב"ה ניכר שהבנים מגלים עניין מוסר ומידות ה במהלך הלימוד אנו נכנסים לענייני

 רב ושמחים בלימוד. 

 אנו מקיימים חזרה משמעותית על הנלמד הן בע"פ והן בכתב במחברת ובמבחנים מסכמים.

 בהצלחה לכל התלמידים הצדיקים!

 הרב נועם

 
 הורים יקרים, ה' עמכם!

הברכה הכי גדולה בחזרות על הנביא . "קוצר ואינו כזורע חוזר ואינו הלומד"כל 

הילדים  ,בנוסף .במסגרת מבצע "ושננתם" הוא ההרגל לחזור על מה שכבר למדת

לפני שנה למדנו את אותו ספר אפילו שרק  ,מגלים שלא תמיד זוכרים הכל

 ביום בו אני מחליף ,על נביאים ראשונים ב"ה זוכים אנו ללמוד ולחזור ביסודיות.

 . אנו משננים את הפרקים ולומדים בשמחה.הרב יצחקאת מלמד הכיתה 

 הלימוד בכיתה מתקיים באווירה טובה ובדיבוק חברים.

לדלות ולשאוב את המסרים הרבים הקיימים בספר  אנו לומדים כשני פרקים בשבוע ומשתדלים בעיקר

ים הם בתחומי עבודת ה' בבחינת "נבואה שהוצרכה לדורות נכתבה ושלא הוצרכה לא נכתבה". המסר

ביטחון בה', אמונה וכו'. עד עתה זכינו לחזור על  ,ביחס שבין אדם לבוראו ובין אדם לחבירו ,הכללית שלנו

 במהלך השנה מתקיימים מבחנים בסיום לימוד חצי ספר. ספר יהושע והתחלנו את ספר שופטים.

 שנתנו לנו נביאינו.יהי רצון שנזכה לחזור על לימודינו ולהפנים את כל המסרים 

 בהצלחה רבה במחצית הבאה!

 הרב דוד בן ישי

 

 שלום רב! הורים היקרים,ל

את מקצוע העברית. הבנים לומדים ברצינות,  'אני מאוד נהנה ללמד את כיתה ג

יש להם הרגלי למידה טובים, וחשים בהתקדמותם בתחומים השונים במקצוע 

 .90עד עמוד  –אות' -ב'סודו 015הגענו עד עמוד  'לומדים להצליח'בספר  העברית.

מטרתי בשיעורי עברית הינה לשפר את הבנת הנקרא ולהביא את הבנים 

לענות על שאלות ולנסח את התשובות בצורה תקינה. בנוסף לכך, לשפר למסוגלות 

 .נכונה ללא שגיאות כתיב כתיבהבאת ההבעה בכתב בסוגות שונות של כתיבה ו

 עד כה למדנו:

מסר  מאזכרים, מילות קישור, קריאת והבנת הוראות, תשובה תקינה, סוגי שאלות,  הבנת הנקרא

 גופים, זמנים, שמות עצם, שמות תואר ופעלים.שורשים,  ,בסיפור והבנה סמויה

 אנו מתרגלים קריאת והבנת טקסטים סיפוריים ומידעיים.

 הבחנה בין סוגי טקסטים, כתיבת חוויה, כתיבת דיווח, כתיבת סיפור עלילה.  הבעה בכתב

 נביא

 נעםהרב 
 שחור

 

 ושננתם

 הרב דוד
 ישי-בן

 

 עברית

 הרב דוד
 ישי-בן
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 האווירה בכיתה היא אווירה של לימוד המשולב בהרבה רצון להתקדם.

אנו לומדים ומתרגלים כתיבה  חוברת 'סוד אות' בהבנוסף לחוברת לומדים להצליח יש את  – כתיבה נכונה

 נה.נכונה והכרת מילים וכתיבתן בצורה נכו

 ובהצלחה במחצית הבאה! שיהיה לכולנו המשך חורף נעים ,היקרים לתלמידי

 הרב דוד בן ישי

 

 להורי כיתה ג' היקרים שלום וברכה!

 במהלך המחצית הראשונה של השנה עסקנו בנושאים הבאים: 

פעולות ביסוס הכפל והחילוק, ישר המספרים, חילוק, סדר , בחשבון: לוח הכפל

 .06 עמוד עד הגענו .חשבון

בגיאומטריה: זוויות ומשולשים, ישרים מקבילים ומאונכים, וקצת התחלנו 

 .016הגענו עד עמוד  טרפז מעויין ומקבילית. - נלמדבעז"ה ו ,בנושא המרובעים

הילדים מאוד מתוקים  !וירה נעימה והשתתפות יפהוהלימוד בכיתה התנהל בא

 !וחמודים

 .ניתוח בעיות מילוליותו תרגילי חילוק, תרון לוח הכפלפמחצית רכשנו מיומנויות חשובות, ביניהן: הבמהלך 

במהלך המחצית שילבנו דגשים חינוכיים וחברתיים מגוונים, ביניהם: הגעה בזמן, דרך ארץ כלפי חברים, 

 .נתינת מקום לתשובת חבר

 הישגי הבנים היו יפים ב"ה ובעז"ה נתקדם הלאה.

, יש בה הרבה ילדים חשוב לי לציין כי אני מלמד בכמה כיתות וזו אחת הכיתות הטובות שאני מכירבנוסף, 

 .מתוקים ועדינים ומאוד נעים לי להיכנס לכיתהטובים, 

יהי רצון שתמשיכו לעלות מעלה מעלה בתורה ויראת שמיים ולקדש שמו יתברך בעולם ויהיו כל מעשינו 

 לשם שמיים.

  באהבה רבה,

 איתמר חסןהרב 

 

לשיעור מדעים. אנו לומדים על יסודות החומרים השונים אחת לשבוע אנו נפגשים 

אדמה, מים, סלעים וכו', מתוך חוברת "טבע הבריאה". הלמידה מעניינת  –

ומפגישה את הבנים עם נושאים חשובים ומופלאים הסובבים את עולמנו בעולם 

ב"ה הבנים לומדים יפה ומשתפים פעולה. הלמידה משולבת שהקב"ה ברא לנו. 

 בניסויים ובמטלות מתוך החוברת.
 בהצלחה לכל התלמידים הצדיקים!

  הרב נועם

 
 !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 

הבנים משתתפים יפה מאוד ובהנאה  הכיתה כקבוצה, ויתור, יחס מכבד, ועוד.

 ים לשיעור זה כל השבוע.מרובה, ומצפ

 בברכת 'נפש בריאה בגוף בריא'

 דוד בן ישי הרב

 חשבון

 רב איתמרה
 חסן

 

 מדעים

 נעםרב ה
 שחור

 

 חצר פעילה

 רב דודה
 ישי-בן

 


