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 שבט תשע"ט בס"ד
 
 

 'ד כיתה  

 

 ...המחציתבמה התקדמנו 
 

תקופה  הייתה זוהזמן עבר מהר וברוך ה' סיימנו את המחצית הראשונה של השנה. 

ונראה שכל אחד ואחד מהבנים בדרך  ,משמעותית של למידה, התקדמות ועשיה

 המיוחדת שלו התקדם, התבגר ולמד דברים חדשים.

הבנים לומדים בשמחה וישנה אווירה טובה  ,ב"ה כיף לי ללמד את הבנים

ספר דברים ובהתלהבות וגורמים לי הרבה נחת. התחלנו את השנה בלימוד 

 בהמשך השנהה' בעזרת  התקדמנו ואנו אוחזים בפרשת כי תצא. עתא דשמיאיסיוב

 ונתחיל בלימוד המשנה.  נסיים יחד את חמישה חומשי התורה
 

אנו משלבים שינון משמעותי והסבר הפסוקים. בספר דברים עסקנו רבות  בלימוד החומש – לימוד החומש

במצוות התורה, פעמים רבות אנו מתמקדים בענייני מוסר ומידות היוצאים מתוך הנלמד ומחברים את 

לחיי היום יום שלנו. בסוף כל שבוע אנו מקיימים חזרה על הנלמד ומשלימים עשרים שינונים מצוות התורה 

יקון" ואף יודעים את לכל פסוק. כיף לראות איך בסוף השבוע הבנים מסוגלים לשנן את הפסוקים מתוך ה"ת

 . פה-להפסוקים בע

סיכום מפורט של דף קשר ובו שישי מקבלים הבנים בכל יום כדי לחזק חזרה משמעותית של הנלמד בכיתה, 

הנלמד בכיתה הכולל סיכום של הנושאים העיקריים שאלות חזרה ותשובות. כל הכבוד לבנים הצדיקים על 

 המלמד

 נעם הרב
 שחור
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 ההשקעה וההתמדה בלימוד התורה!

, המפקח והמנחה, נכנס מדי חודש לבחינה בכיתה. ב"ה התלמידים מקבלים תעודות הרב שלום בן שושן

הכיתה צויינה לשבח באופן מיוחד על שליטת התלמידים  –הם המופלאות בבחינות הצטיינות על ידיעותי

בחומש סגור!! דבר המעיד על ספיגת החומר באופן מיטבי. הכיתה צויינה לשבח גם על השמחה  –בפסוקים 

 והאקלים החיובי השוכן בין כותלי הכיתה.
 

בלימוד החומש ובע"ה בחודשים הקרובים נסיים את חמשת במרץ אנו מתקדמים  - "שמע ב"םתכנית "

חומשי התורה. כחלק מההכנות לקראת סיום חמישה חומשי תורה פתחנו במבצע לימוד משניות הנקרא 

צווה. אנו רוצים למנף את סיום החומש ותחילת לימוד מר הבד עשניות מ"ס ש לימוד -"שמע בם" ומשמעותו 

הבנים  ורה ובקביעות של לימוד התורה גם מעבר לנלמד במסגרת הת"ת.המשנה לאתגרים חדשים בלימוד הת

לומדים יחד עם ההורים בהתקדמות מדודה וקבועה. כדי לחזק ולעודד את הלומדים, אנו מקיימים בכיתה 

לכבוד אלו שסיימו מסכת במהלך החודש. הבנים משתפים את הכיתה במה בכל ראש חודש סעודת מצווה 

ת הוקרה מהודרות. ב"ה ישנה הצלחה גדולה למהלך זה, הבנים לומדים בהתמדה שלמדו ומקבלים תעודו

יישר כוח גדול לכל התלמידים מסכתות!!  שבעיםובהתלהבות גדולה וב"ה עד כה סיימו בכיתה למעלה מ

תורה, "אשריכם תלמידי הלימוד בהצדיקים שכבר בגיל צעיר מרגילים את עצמם לקביעת זמן והספק קבוע 

 יישר כוח גדול גם להורים על ההשקעה וההתמדה הגדולה. אשריכם!  י תורה חביבים עליכם!"חכמים שדבר
 

חז"ל מלמדים אותנו שמעלת לימוד התורה על מנת ללמדה לאחרים גדולה מאד.  –"ללמוד על מנת ללמד" 

אנו בכיתה מכוונים את הלימוד שלנו גם לידיעה אישית של הנלמד, גם ללמידה לזכות עם ישראל וגם על מנת 

ללמד את מה שאנו לומדים לאחרים. בהזדמנויות שונות אנו נותנים אפשרות לתלמידי הכיתה לעמוד בפני 

דבר שלמדו בעצמם. אם זה באמירת דבר תורה ביום שישי, או בסיום מסכת את חברי הכיתה יהם וללמד חבר

בתכנית "שמע ב"ם" או בלימוד גדולי ישראל ביום ההולדת. קניה של מיומנות זו וחיזוק הביטחון בעמידה 

בכיתה,  שלמדו חשוב לאפשר לבנים ולעודדם להעביר בבית את מה מול קהל חשובים מאד להעברת התורה.

 בשולחן השבת או בכל הזדמנו אחרת. אם 
 

ולחזק את השותפות של הבנים סביב  לקראת שבת אנו משתדלים לתת דגש מיוחד להכנה - "שבת קודש"

 שולחן השבת: 

בתחילת השנה עסקנו בהלכות הקשורות להכנה לכבוד שבת קודש. הדגשנו את  –לימוד הלכות שבת 

החשיבות של הבנים להיות שותפים בעזרה ובהכנות לשבת. תוך כדי הלימוד שילבנו סיפורים על 

 גדלות השבת ומעלתם של המכבדים אותה. 

 לימוד הפרשהעל פרשת השבוע בשינון הפסוקים ובאנו חוזרים בכל שבוע  – חזרה על פרשת השבוע

 ופרסים. שבועיים משתתפים בתכנית "תורתך שעשועי" הכוללת מבחנים אנו ב"חברותות" 

מכין אחד התלמידים דבר תורה לפרשת השבוע ואומר אותו  בימי שישי – דבר תורה לשולחן שבת

 בפני הכיתה. הבנים מקבלים סיכום של דבר התורה ואומרים אותו בסעודות השבת.

פיוט  בכיתה קבלת שבת מוסיקלית. בכל פעם אנו לומדים מי שישי אנו מקיימיםבי – זמירות שבת

או אחת מזמירות שבת. אנו מקדישים זמן למשמעות ולביאור המילים וכן לשירה משותפת בליווי 

 הבנים שמחים מאד שרים ומשתפים פעולה. האווירה נעימה ומרוממת, נגינה בגיטרה. 
 

אנו חוגגים בכיתה את ימי ההולדת של הבנים בשמחה רבה. כל תלמיד שיש לו יום  – לימוד גדולי ישראל

הולדת מתכונן ומכין פעילות לכיתה על דמות מגדולי ישראל. הפעילות כוללת בדרך כלל שיעור קצר המועבר 
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לכיתה על הדמות שבחר, סיפור מיוחד ומשחק המסכם את הנלמד. העבודות שנאספו יחד עם תמונות 

 ות הפכו ללוח גדולי ישראל המוצב בכיתתנו. צבעוני

בכל פעם שאנו מסיימים פרשה או מסכת, אנו עורכים סעודה גדולה ומכובדת ובכך אנו  – מצווה סעודות

כך יוצא שמדי ראש חודש אנו עורכים  מרגילים את עצמנו שסיום של דבר שבקדושה הינו מרגש ומיוחד.

למדה בכיתה באותו חודש, לכבוד התלמידים שסיימו מסכת בכיתה סעודת מצווה לכבוד סיום פרשה שנ

במסגרת תכנית "שמע ב"ם" ולכבוד ראש חודש. לפעמים הסעודה מתקיימת כארוחת בוקר ולפעמים 

כארוחת צהרים. יחד אנו מתכננים וקובעים את התפריט ובסיוע וועדת סיומים מארגנים סעודה לתפארת. 

מה, חזה עוף, מרק חם, שקשוקה, פיצה, טוסטים, דגני בוקר, מיץ בין הסעודות שהכנו היו פלאפל, שוואר

תפוזים טבעי ועוד. הבנים נהנים מאד ושותפים בארגון ובהכנות. תודה לכם ההורים על הסיוע בכל פעם 

 שנדרש. 

במהלך המחצית נתנו דגש לאחריות של כל אחד מחברי הכיתה למתרחש סביבו. אנו  –אחריות ושותפות 

זה במשך שעות רבות במהלך היום וכדי שנרגיש אוירה טובה ומשפחתית חובה עלינו ללמוד  שוהים זה לצד

איך לנהוג בצורה נכונה זה כלפי זה. הדבר העיקרי עליו נתנו את הדגש הוא על הנתינה והתרומה למען הכלל. 

ות הכיתתיות. ברגע שאנו נותנים מעצמנו אנו מחוברים יותר. אחד המהלכים המחזקים עניין זה הוא הוועד

בתחילת השנה חילקנו את הכיתה לוועדות שונות שפועלות ומארגנות פעילויות שונות לתועלת הכיתה. כך 

 , חברילמשל, חברי ועדת סיומים ארגנו כבר כמה פעמים עבור הכיתה סיומים וסעודות מצווה משובחות

ארגנה לאחרונה טורניר כדורסל  הכוללות פרסים, וועדת ספורט ועדת ציור ארגנו תחרויות ציור מיוחדות

כיתתי וועדת סדר וניקיון דואגת בכל שבוע לתורני כיתה, לנקיות השטיח ולמבצעים מיוחדים. כל תלמידי 

 הכיתה קיבלו תפקיד והדבר מאפשר לכל אחד להיות שותף במתרחש בכיתה, ליזום ולהרגיש שותף.

השנה ייחדנו שטח מיוחד עבור פעילות של גינה כיתתית. תחילה בנינו והרכבנו בעצמנו  – הגינה הכיתתית

שער עץ המאפשר כניסה פרטית לחברי הכיתה. לאחר מכן התחלנו בעבודות האדמה שכללו הכנת שבילים, 

 יצירת ערוגות, שתילת שתילי ירקות ועוד. תוך כדי חפירות באדמת הגינה, גילו התלמידים מתחת לאדמה

והכינו ממנו יצירות יפות. לקראת ט"ו בשבט שודרגה הגינה  'חימר'. התלמידים עיבדו את ה'אדמת חימר'

בשתילים רבים נוספים. ב"ה הגינה תורמת לתחושה הטובה של התלמידים, לעשיה חיובית תוך כדי שיתוף 

 פעולה וגיבוש חברתי.

ת מה שנראה לנו המבוגרים כברור מאליו אנו נותנים דגש לנושא החברתי. פעמים רבו – העצמה חברתית

דורש לימוד ותרגול עבור הבנים. הדבר נכון גם לגבי גישה חברתית נכונה. לשם כך אנו מקדישים זמן ולומדים 

. 'מודל הדולפין'בכיתה על כלים ומיומנויות חברתיות. כך למשל הצגנו כמה פעמים בכיתה מודל הנקרא 

 התנסינו. למדנו על מודל זה, קיימנו דיון ו

כחלק מהלימוד שלנו אנו מקדישים מידי פעם זמן ללמידה על אורח חיים בריא ועל  – אורח חיים בריא

אכילה נכונה. למדנו על פירמידת המזון ועל כך שבאכילה נכונה המינון הנכון של המאכלים שאנו אוכלים 

שמהם אנו צריכים להמעיט. הוא משמעותי. ישנם מאכלים מהם אנו צריכים לאכול בכמות גדולה וישנם 

מידי חודש כשארגנו יחד סעודה כיתתית השתדלנו לדאוג לאיזון נכון בהוספת ירקות ובבחירת מאכלים 

בריאים ומגוונים. לחיזוק מהלך זה בכל בוקר אנו מקיימים ריצת בוקר קצרה התורמת גם לבריאות וגם 

שיפרה אצל תלמידים רבים בכיתה הרגלי להווי המיוחד של הכיתה. ב"ה ניתן לראות שהמודעות לנושא 

 האכילה.

בכל בוקר לאחר התפילה אנו שרים ביחד כמה שירים ובצהרים  .אנחנו בכיתה מאד אוהבים שירים – מוסיקה

שירים נעימים ושקטים. הדבר משרה אוירה נעימה  שומעים ובזמן שהבנים כותבים בחוברת העבודה אנ
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בהזדמנויות שונות אנו לומדים שירים חדשים  רים חדשים ויפים.וכיפית ומאפשר לי לחבר את הבנים לשי

ומיוחדים ונהנים לשיר אותם ביחד. בימי שישי מלבד שירי השבת אנו שרים גם שירים אלו. בהזדמנות זו 

אנו לומדים מושגים במוסיקה, מכירים כלי נגינה שונים ומאפשרים לתלמידי הכיתה להביא כלי נגינה 

 למידים קולטים את השירים במהירות.ולהשתתף בנגינה. הת

בהזדמנויות שונות השתדלתי להביא לידי ביטוי את כישרונותיהם של הבנים. כך למשל  - שרונות צעיריםיכ

לפני החגים הכנו כישרון הנגינה של כמה מהתלמידים, שניגנו בפני הכיתה בכלים שונים. זכינו לפגוש את 

תחרויות ציור. הזדמנויות אלו תרמו כמה פעמים קיימנו בכיתה בסיוע וועדת ציור יחד יצירות מיוחדות ו

 להווי הכיתה והביאו לידי ביטוי את הכישרון והיצירתיות של הבנים.

במהלך הלמידה התלמידים מקבלים הערות חיזוק ועידוד ממני ובכל פעם שתלמיד זוכה  - חיזוקים חיוביים

י הכיתה בשירת עידוד משותפת. ב"ה הדבר תורם מאד לאווירה הנעימה בנקודת הצטיינות מצטרפים תלמיד

בכיתה ולחיזוק האישי של כל תלמיד הן בביטחון העצמי והן ביכולת לפרגן ולחזק את חבריו מבלי להרגיש 

. כל תלמיד שצובר חמש נקודות הצטיינות יכול 'חנות הפרסים'פתחנו בכיתה את  שנחסר ממנו משהו. בנוסף

, והמצטיינים רשאים סוגי פרסים )שאינם ממתקים(רבות של מהחנות. בחנות ישנם עשרות  לקנות פרס

 לבחור לעצמם את הפרס המתאים להם. 

 במחצית הבאה! רבה ובהצלחה כל הכבוד לבנים הצדיקים!

 הרב נועם

 

 הורים יקרים שלום וברכה,

 כמחצית מספר מלכים א'.במחצית הראשונה של השנה עסקנו בלימוד 

 הלימוד בכיתה התנהל באוירה טובה ושמחה של לימוד דברי הנביאים.

תוך כדי לימוד הנביא שילבנו עבודה על מיומנות: חשיבה משמעותית כיצד אנחנו 

יכולים ללמוד מתוך דברי הנביא לחיינו היום )ולא ללמדו רק כסיפור הסטורי(. 

 תיו של שלמה המלך בתחילת מלכותו(.לחלום על חלום גדול )בעקבות חלומו

במהלך המחצית שילבנו מסרים חינוכיים מגוונים הקשורים לפסוקי הנביא. ביניהם: למדנו שצריך לנקוט 

יוזמה לפתור קשיים ולא להמתין שהם יפתרו מאליהם. להיות ענוותן. לבחור בדברים החשובים ולא בדברים 

 ונות והמחשבות הפרטיות.החיצוניים. להקשיב לדבר ה' ולוותר על הרצ

 שגיהם היו יפים.יב"ה התלמידים למדו ברצינות וה

 בנוסף, חשוב לי לציין כי הילדים היקרים הראו במהלך הלימודים אהבת תורה ויראת שמים.

 !אני מאחל לכם ילדים חביבים ויקרים שתתמידו בהשקעתכם ותראו ברכה ושמחה בעמלכם

 יצחק גרזוןהרב 

 

 הורים יקרים, ה' עמכם!

 "כל הלומד ואינו חוזר כזורע ואינו קוצר"

ב"ה זוכים אנו ללמוד ולחזור על נביאים ראשונים. אנו משננים ומסבירים את 

 הפסוקים ולומדים בשמחה!

אני מדגיש בכיתה את תחושת הסיפוק שעלינו להרגיש כשאנו עוברים על כל כך 

 מועט יחסית.הרבה פרקים וספרים בזמן 

 הלימוד בכיתה מתקיים באווירה טובה ובדיבוק חברים.

שעות שבועיות( ומשתדלים בעיקר  9-אני מחליף את הרב נעם )כבו אנו לומדים כשלשה פרקים בשבוע ביום 

 נביא

 יצחקהרב 
 גרזון

 

 ושננתם

 דודהרב 
 ישי-בן

 



 
 )ע"ר(תלמוד תורה דביר 
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לדלות ולשאוב את המסרים הרבים הקיימים בספר בבחינת "נבואה שהוצרכה לדורות נכתבה ושלא הוצרכה 

ביטחון , ביחס שבין אדם לבוראו ובין אדם לחבירו ,ים הם בתחומי עבודת ה' הכללית שלנולא נכתבה". המסר

 בה', אמונה וכו'. עד עתה זכינו לחזור על ספרים יהושע וחצי ספר שופטים.

פרקים שאנו מסיימים לחזור עליהם. יהי רצון שנזכה לחזור על לימודינו ולהפנים  01הילדים נבחנים על כל 

 שנתנו לנו נביאינו. את כל המסרים

 בהצלחה רבה במחצית הבאה!

 הרב דוד בן ישי

 

 שלום רב!להורים היקרים, 

את מקצוע העברית, הבנים לומדים ברצינות, יש  'אני מאוד נהנה ללמד את כיתה ד

להם הרגלי למידה טובים, וחשים בהתקדמותם בתחומים השונים במקצוע 

 העברית.

 .96אות' עד עמוד -, וב'סוד015התקדמנו בספר 'לומדים להצליח' עד עמוד 

מטרתי בשיעורי עברית הינה לשפר את הבנת הנקרא ולהביא את הבנים למסוגלות 

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

 נכונה.בכתב בסוגות שונות של כתיבה ולשפר את הדיוק בכתיבה 

 עד כה למדנו:

שיר, מעשייה, סיפור בתוך סיפור, המסר בסיפור ובמשל, דיאלוג עם  –אמצעים אומנותיים   הבנת הנקרא

גופים  שורשים, , מאזכרים, קריאת והבנת הוראות, מילות שאלה, מילות קישור,)הסרת חסמי הבנה( הטקסט

 שמות תואר ופעלים.וזמנים, תפקידי המרכאות, כרונולוגיה בטקסט, שמות עצם, 

 שיפור ההבעה בכתיבת חוויות וסיפור עלילה. – הבעה בכתב

לתרגול כתיבה נכונה ללא שגיאות  סוד אות''בנוסף לחוברת לומדים להצליח יש את חוברת  – כתיבה נכונה

 כתיב.

רותם ב"ה הכיתה מתקדמת בהרבה תחומים ומשמח לראות את תהליך התבג .לכיתה ד' יש הרבה עוצמות

 בגוף בנפש ובדעת.

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

 הרב דוד בן ישי

 

 להורים היקרים שלום וברכה!

  :הבאים במהלך המחצית הראשונה של השנה עסקנו בנושאים

עיגול מספרים, הכרת המבנה העשרוני עד מיליון, ישר המספרים, בעיות  ן:בחשבו

, הפיכת שבר מדומה למעורב המונה ומכנ -הכרת השבר  מילוליות השלמת סדרות,

 .98בגיאומטריה הגענו עד עמוד  .96הגענו עד עמוד  .ולהיפך, חיבור שברים

ידיעת עיגול מספרים  במהלך מחצית זו הדגשנו ורכשנו מיומנויות חשובות, ביניהן:

 .זיהוי שברו

נתינת מקום ו געה בזמן לשיעורה במהלך המחצית שילבנו דגשים חינוכיים וחברתיים מגוונים, ביניהם:

 .לתלמיד אחר

 , ואנו ממשיכים לעבוד על קידומם.יפים הישגי הבנים היו. טובה ב"ה וירהוהלימוד בכיתה התנהל בא

 .הנה עם הילדים וב"ה האווירה מאוד נעימה לי איתםני מאוד נא בנוסף, חשוב לי לציין כי

אני מאחל לכם שתמשיכו לעלות ולהתעלות בתורה ויראת שמיים ומידות טובות וכן להצליח בחשבון ויהיו 

 כל מעשינו לשם שמיים!

 איתמר חסןהרב  ,באהבה רבה

 חשבון

 רב איתמרה
 חסן

 

 עברית

 הרב דוד
 ישי-בן

 



 
 )ע"ר(תלמוד תורה דביר 
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 !וברכה שלוםהורים יקרים, 

ת את פליאה ואנו זוכים לגל הבנים היקרים מגלים עניין ורצון ללמוד מדעים, "הב

 הבורא בבריאה הנפלאה.

 , ביניהם:נושאיםבמגוון הראשונה של השנה עסקנו במהלך המחצית 

קבוצות בעלי חיים: בעלי חוליות,  צרכי הקיום שלהם, מאפייני חיים של בעלי חיים,

ללא מים  מח' החרקים, מח' הדו חיים, הזוחלים, הדגים, עופות, מח' חסרי חוליות,

 .51והגענו בחוברת עד עמוד  אין חיים

 הבנים מגלים רצון והתעניינות."ה, טובה ב הלימוד בכיתה התנהל באוירה

 סמך-לא קטע בספר ועולקר הדגשנו ורכשנו במהלך המחצית הראשונה של השנה מיומנויות חשובות, ביניהן:

 חבויות בין השורות. לות, פעמים התשובותקריאה זו לענות על השא

 התלמידים החזקים מסייעים לתלמידים מתקשים.ש –בלמידה שילבנו דגש חינוכי 

 !טובים מאודהיו  הישגי הבנים

 .בבית או בחצר ,סויים פשוטיםינעורכים הבנים ציין, שבנוסף, חשוב ל

בכל תופעה  את בורא העולם בתוך טבע הבריאה. תמשיכו לעלות מעלה מעלה במעלות התורה וכן לגלות

 בטבע אף הטבעית ביותר תצליחו להתפעל ולהלל את הקב"ה, אמן !

 משה חיוןהרב 

 

 !הורים יקרים, השלום והברכה

במהלך המחצית הראשונה של השנה עסקנו בהכרת האותיות, שמם באנגלית, 

 .98והגענו לעמוד  וצורת הגייתן

 .רצינית, והתלמידים עבדו יפה ולמדו וירהוהלימוד בכיתה התנהל בא

 הדגשנו ורכשנו במהלך המחצית הראשונה של השנה מיומנויות חשובות, ביניהן:

 .הכרת האות, וצורת הגייתה בהתאם לאות הניקוד שתבוא אחריה

כל תלמיד  מגוונים, ביניהם:במהלך מחצית זו שילבנו דגשים חינוכיים וחברתיים 

 .הרמת אצבע. אין דיבור ללא רשות ואין כניסה לתוך דברי חבירו ל ידייכול לשאול ולדבר אך ורק ע

 .יפים, ורואים שהתלמידים עובדים גם בבית הישגי הבנים היו

מהר ויותר במקצוע האנגלית, ככל שתלמיד יחזור על החומר הוא ידע לקרוא יותר  בנוסף, חשוב לי לציין כי

 .טוב

 !בהצלחה במחצית הבאה שתהיה לפחות טובה כמו המחצית הראשונה

 יוסף ירוןהרב 

 
 !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'

 דוד בן ישי הרב

 מדעים

 משהרב ה
 חיון

 

 אנגלית

 יוסףרב ה
 ירון

 

 חצר פעילה

 רב דודה
 ישי-בן

 


