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 שבט תשע"ט בס"ד
 
 

 כיתה ה'  

 

 ...המחציתבמה התקדמנו 
 
 

 !היקרה 'כיתה ה

מחה גדולה. שנה של עליית קומה ושלב חדש של בגרות ואחריות שהתחלנו שנה ב

 התורה.בעבודת ה' ובלימוד 

הכרנו אני אתכם ואתם אותי, למדנו את דרכי העבודה המשותפים וסללנו דרכנו 

 לגדילה עוצמתית ואיכותית.

במהלך המחצית הספקנו ברוך ה' רבות מאד. הספקנו ללמוד את כל מסכת שבת 

על כ"ד פרקיה, למדנו סוגיות עומק באמונה מתוך פרשת השבוע. למדנו את 

ברכות, הלכות אדם לחבירו, הלכות אדם לרבו, כיבוד הורים ועוד סוגיות רבות. הלכות החגים, הלכות 

 למדנו את הלכות שבת מהמקורות להלכה וחזרנו ושיננו את המשניות הקדושות עד לידיעתם על בוריים.

במהלך המחצית ערך הרב שלום מספר בחינות בכתב לתלמידים. ב"ה התלמידים מתכוננים כראוי לבחינות 

וב"ה רואים את  –ם בהן. לאחר בחינה מתקיים תהליך הפקת לקחים ובחינת דרכים להתקדמות ומצליחי

התוצאות. מבחן מצטיין במיוחד היה המבחן האחרון! הרב שלום שיבח מאד את האקלים הכיתתי המיוחד 

 והמגובש שלנו המחזק את קניין התורה מתוך דיבוק חברים.

צית: מבצע שינון, מבצע למידת מסכת שבת בעל פה, מבצע ערכנו מבצעים חינוכיים רבים במהלך המח

 כיבוד הורים 'אבות ובנים' ועוד.

 המלמד

 אריאלהרב 
 רוזנטל

 



 
 )ע"ר(תלמוד תורה דביר 

 

 ttdvir@gmail.com ,www.dvir.org, 19-8781979: פקס, 19-8598599: טלפון, 88799 מיקוד 061. ד.ת איילון נוף

- 2 - 

 

    

 

בפעילויות החברתיות ערכנו ערבי כיתה, משחקי גיבוש, מליאות חינוך, טיולים מדהימים, סיור סליחות 

 נו.ותפילה, בישולים ותחרויות המגבשות ומעצימות את היחד והנתינה זה לזה והערבות ההדדית בתוכ

כגולת הכותרת התכוננו חודשיים תמימים לערב שיא של סיום מסכת שבת, חידון והצגה. את ההצגה 

מהו התווכחתם ולאט לאט למדנו יחד והרמתם לבדכם. בהתחלה לא האמנתם כלל שתצליחו. רבתם 

לקיחת יוזמה ושותפות. הפרתם זה את זה. למדתם זה על זה. ומהן  ויתור לאחרמהו  ,שיתוף פעולה

הרמתם הצגה מרשימה  –התמודדתם עם מורכבויות חברתיות לא פשוטות כלל בהצלחה גדולה. ולבסוף 

ומדהימה כבר בכיתה ה'!!! הצגה של שעה ועשר דקות מלאה בהומור, מתח, אמונה, לימוד וערכים רבים 

 השזורים בתוכה.

נתעצם ונעלה מעלה , לנגד, יתה ה' המקסימה. יהי רצון שנמשיךשזכיתי להיות חלק ממשפחת כ יאשרי

 מעלה במעלות התורה, האמונה ויראת השמיים מתוך חיבור הדדי ושבת אחים גם יחד.

 אוהבכם מאד וגאה בכם!

 הרב אריאל

 

 !להורים שלום

אנו עוסקים בלימוד חלקים מספר תרי עשר, רובו כולל חומר לא קל, אנו 

מסויימים מתוך הפרקים בכדי למצות את החומר משתדלים לבחור נושאים 

 ולגלות עניין.

במהלך המחצית הראשונה של השנה למדנו את ספר יונה ואנו בחציו השני של 

 ספר זכריה.

 .טובה הלימוד בכיתה התנהל באוירה

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

 ילת שאלות נכונות ונסיון להגיע לתמצות ורעיונות העולים מן הפרק.שבפרק, שא

דה ימהרגלי למידה, סדר בל במהלך מחצית זו שילבנו דגשים חינוכיים וחברתיים מגוונים, ביניהם:

 בפתיחת השיעור ובמהלכו.

 הבנים זכו לרכוש ידע עם למידה רצינית.

 !תרי עשר אני מאחל לילדים המשך למידה טובה והספק יפה בספרי

 אושרי ורהפטיגהרב 

 
 .אחת לשבוע למשך שיעור אחד אנו נפגשים וחוזרים על ספרי נביאים ראשונים

במחצית הראשונה של שנת הלימודים למדנו את ספר שופטים כולו ופרקים 

 '.ראשונים מספר שמואל א

הלימוד מתקיים ב"ה מתוך שמחה רבה כאשר אנו לומדים מוסר השכל מסיפורי 

נפגשים עם התנ"ך בכלל הנביאים הקשורות להנהגות היום יומיות שלנו, בכך אנו 

 !!שזכינו נויאשר .עבורנו בכל עת ומקום יםכרלוונטיבפרט, ספרי הנביאים ו

 '!ברכת ה

 בן ציון בורובסקיהרב 

 

 !שלום וברכה ,הורים יקרים

הכישורים בלימוד  ב"ה הבנים הצדיקים לומדים, מתקדמים ומפתחים את

 הגמרא.

השתלשלות התורה  –פה -שבעל-שנה פתחנו בלימוד המבוא לתורה בתחילת

הצטיינות. המשכנו בלימוד כתב והצליחו ב ל כךהבנים נבחנו עפה. -שבכתב ובעל

 מיומנות ניתוח ופיצוח הגמרא בלימוד הגמרא יחד.רש"י וכעת אנו לומדים את 

 נביא

 ושריאהרב 
 ורהפטיג

 

 ושננתם

 בן ציוןהרב 
 בורובסקי

 

 גמרא

 אהרןהרב 
 קופמן
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ת במחברות לשם יצירת יכאשר הכתיבה נעש ,הלימוד משולב בלימוד מתוך הגמרא ובסיכום מתוך הספר

 רצף לימודי ומעקב מסודר שלכם ושלי אחר ההתקדמות.

 ה ונצליח בקניין התורה יחד באהבה!ובע"ה נעלב"ה הבנים לומדים בשמחה, 

 קופמן הרב אהרן

 
 להורים היקרים, שלום וברכה!

 ב"ה מדהים לראות את התקדמותם של הבנים המתוקים.

זו השנה השלישית שאני מלמד את הבנים עברית ובהחלט רואים התקדמות 

 מה ברמת הכתיבה, הניסוח והחשיבה.מרשי

בחוברת 'לומדים להצליח' הרמה . 061התקדמנו בספר 'לומדים להצליח' עד עמוד 

היא רמה גבוהה. הבנים מרגישים את ההבדל ברמה בין כיתה ד' לכיתה ה' 

ומתמודדים יפה עם המטלות. הילדים לומדים ברצינות ומיישמים את מה 

שלמדנו בשנים הקודמות. אנו לומדים בעיקר הבעה וניסוח נכון לשאלות והבעה בכתיבת פסקאות תמצות 

 אנו שמים דגש על כתיבת נימוק וזיהוי מטרת הטקסט. ופסקאות טיעון. כעת

אני מדגיש בפני הכיתה כמה חשוב להשקיע ולהתמיד בכתיבה ובהתייחסות רצינית למטלות ורק כך אפשר 

 להתקדם בלימוד העברית.

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

 הרב דוד בן ישי

 
 !שלום וברכה ,הורים יקרים

 ב"ה הלמידה בכיתה מתקיימת ברמה טובה על פי התוכנית השנתית.

 הראשונה של השנה עסקנו בנושאים רבים, ביניהם: במהלך המחצית

-, חילוק במס' דו01,111חיבור וחיסור וכפל וחילוק במספרים עד  בחשבון:

, משימות חקר, שברים ומספרים 01,111ספרתי, ארבע פעולות במספרים עד 

 מעורבים, שברים שווים ופעולות בשברים.

חישובי צלעות וזויות בצורות שונות כמו גם חישובי היקף, שטח  בגיאומטריה:

 ונפח.

 . בחוברת 61 ודעמהגענו ל ,אומטריהיבג ,במקביל. 5מס'  רת ראשונה ואנו מתקדמים בחוברתסיימנו חוב

מלבד המבחנים שנערכו במהלך המחצית, והמעקב הלימודי  .טובה אצל כלל הילדיםנראית התקדמות ב"ה 

 בכיתה, נערך מבחן מסכם מחצית בו גילו הילדים ידיעות יפות מאוד!

 בהצלחה לכולם!

 בן ציון בורובסקיהרב 
 

 !שלום וברכה, הורים יקרים

 הבנים היקרים מגלים עניין ורצון להחכים. .ה הלמידה טובה מאוד"ב

 אוצרות האדמה, במהלך המחצית הראשונה של השנה עסקנו בנושאים:

, הכסף( ,בהזה האלומניום, ושת,נחה הבדיל, מתכות )הברזל, הפרדת כרות,יהמ

 ,מטמוני הזכוכית מטמוני ים המלח, הגז,ו הנפט הפחם, נימטמו בודי המתכות,יע

 .99הגענו בחוברת עד עמוד  .בבריאה ותחנות הכחהחשמל  היהלום,

 .ה"טובה מאוד ב הלימוד בכיתה התנהל באוירה

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

 הטבעיות עליהן אנו קוראים יחד בקטע לימוד.

 חשבון

 ציון בןרב ה
 בורובסקי

 

 מדעים

 משהרב ה
 חיון

 

 עברית

 הרב דוד
 ישי-בן
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התלמידים החזקים והמתקדמים מסייעים , ביניהם ששילבנו דגשים חינוכיים וחברתיים במהלך מחצית זו

 לתלמידים המתקשים.

 .ה"טובים מאוד ב היו הישגי הבנים

סויים פשוטים ילעיתים אנו מבצעים נ . כמו כן,הבנים היקרים מגלים עניין רב בנוסף, חשוב לי לציין כי

 .הת"תכים מעבדה( הן בבית והן בחצר י)שלא מצר

 ,צליחו במעלות התורה וכן במעלות טבע הבריאהתעלו ועם סיום המחצית אני מאחל לכם שת

 !"תטבעי"גלו את פלאי הבורא יתברך בכל תופעה ות

 משה חיוןהרב 
 

 !השלום והברכה ,הורים יקרים

שלנו,  איסוף מילים לאוצר המיליםבבמהלך המחצית הראשונה של השנה עסקנו 

 .96 והגענו עד עמוד וכללי דקדוק באנגלית

 .רצינית, והתלמידים למדו יפה וירהוהלימוד בכיתה התנהל בא

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

 .שנזכור אותם לפעמים הבאות ל מנתהכרת המילים וחזרה עליהם ע

אין  ינוכיים וחברתיים מגוונים, ביניהם:מחצית זו שילבנו דגשים חבמהלך 

 .להתפרץ לדברי חברו, ואין לדבר ללא רשות

 .ת אותם משקיעים ומצליחיםומאוד, ושמחתי לרא יפים היו הישגי הבנים

 .ככל שתלמיד יחזור וילמד, זה יגביר את אוצר המילים שלו להמשך בנוסף, חשוב לי לציין כי

 ה!הראשונ לפחות כמו המחצית יהי רצון שהמחצית השנייה תהיה טובה

 יוסף ירוןהרב 

 אנגלית

 יוסףרב ה
 ירון

 


