
 
 )ע"ר(תלמוד תורה דביר 

 

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

- 1 - 

 

    

 

 שבט תשע"ט בס"ד
 
 

 'וכיתה   

 

 ...המחציתבמה התקדמנו 
 

 י לשנה חדשה.יילד-שמחתי לחזור ולפגוש את תלמידייב"ה 

וגם אותה  פסחים במסכת המשכנו .לסיימה וזכינו רוביןיע מסכת בלימודפתחנו 

נותרו לנו מסכתות שקלים, מגילה, תענית  .אנו מסיימים, ב"ה, ממש בימים אלה

לאחר סיום חגיגי נתחיל  וחגיגה, ואנו צועדים, בעזהשי"ת, לסיום סדר מועד.

 הם. בו ושולטים החומר את היטב יודעים לדינוב"ה, יבעז"ה את סדר נזיקין. 

שאלות  לתיבשא ביטוי לידי הבאה טובה בהחשי ומפעילים, רבה התעניינות מגלים

רבות, טובות ומגוונות, המעידות על חשיבה, ניתוח של החומר, השלכה, הסקת 

, ממש יש לנו בית מדרש תוסס, ילדים שואלים שאלות, וילדים אחרים מנסים לענות ה"ב מסקנות וכו'.

  ולדון בדברים.

ר' עובדיה מברטנורא. אני מבקש מהילדים לקרוא פירוש במהלך הלימוד, מדי פעם, אנו משלבים את לימוד 

מתנסים בחשיבה  צמם. כך גם מתרגלים כתב רש"י, וגםאת פירושו בכוחות עצמם ולנסות להבינו בע

 עצמית, יכולת הבנה ופיצוח קושי וכו'.

 אשרינו שזכינו! גם בשינון המשנה נשמע קולנו ברמה, ואנו משננים בהתלהבות רבה, ב"ה.

מחצית בחן הרב שלום את הכיתה מספר פעמים. התלמידים צויינו לשבח על ידיעותיהם. במקביל במהלך ה

 נבחנו דרכים לקידומם הפרטני של תלמידים הזקוקים לכך. 

 המלמד

 דוד הרב
 קויתי
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ב"ה, ילדינו גדלו ועומדים לפני גיל מצוות. כחלק מההכנה לכך, וכהכנה לבגרות ועצמאות, התחלנו להתפלל 

לקיבוץ ומשתתפים שם  05:99בהולכים בית הכנסת שבקיבוץ. כל יום אנו במניין כל יום, ב תפילת מנחה

עם החטיבה. המהלך נעשה בהדרגה,  שחרית בבית המדרשבתפילה. כהשלמה למהלך התחלנו גם להתפלל 

עד אשר הגענו, ב"ה, למצב בו אנו מתפללים יום יום במניין, ב"ה. תפילת ילדינו ממש מעוררת התפעלות 

ירת כובד ראש ורצינות לתפילה הן בבית הכנסת שבקיבוץ והן בבית המדרש, ואפילו נגשו ורבה, ומוסיפה או

 אלי חלק מהמתפללים להביע את התפעלותם. ב"ה אשרינו שזכינו!!!

כן כחלק מהמהלך לעצמאות ובגרות, וכדי להרגיל את ילדינו -בכל שבוע, ביום שישי, גם – 'מלמד צעיר'

תה. בסבב הראשון הילדים היו ימנים מלמד צעיר שיעביר שיעור בכאנו מ –לעמוד מול קהל ולהתבטא 

גה, והם ממש משקיעים ימעבירים בקצרה פרשת שבוע ועושים שעשועון. כעת, בסבב השני, עלו ילדינו מדר

 בצורה מדהימה, בהכנת מצגות מושקעות, והסבר של הילדים ממש. פשוט תענוג לראות.

לפי ים בשיעור האחרון עונג שבת. כל פעם ילד אחר מביא עוגה מדי יום ששי, אני מקיימ – עונג שבת

תורנות. אנו שרים שיר שבת, דבר תורה וסיפור, וורט קצר מהרב מיכאל ו...שבת שלום. תודה לכם ההורים 

 על ההתגייסות בהכנת העוגות.

בדרך ארץ, מידות, עמל תורה והשתדלות לילדים שונים.  תעודות הצטיינותבנוסף, אנו מחלקים כל שבוע, 

הרב מיכאל נכנס בסוף יום ששי ומעניק אותם לילדים בשמחה רבה, ולקול תשואות ופרגון של הילדים 

 ממש משמח לראות.
 

פרק או י. אנו מציפים עניינים שעל היכל שבוע, אני משתדל לקיים שיחות אישיות עם ילד – שיחות אישיות

לילד, ומנסים להציע הצעות לפתור אותן. וגם, סתם כך, עצם השיחה,  שיש בהם קושי כלשהודברים 

 כמובן עיקר החינוך. ובשניים, מאד תורמת לקשר ולילד, וזה

ילדינו העלו רעיון של מבצע שינון משניות בעל פה. שני ילדים מכיתתנו בוחנים  – מבצע שינון משניות

 רים נקודות. אשרינו!ילדים אחרים בשינון בעל פה וצוב

. שילבו תחנות מעניינות ומגוונות, והתייחסו בצורה כל כך יפה יום כיף לילדי כתה א'ילדינו גם ערכו 

 לילדים הקטנים. היה פשוט נפלא ומדהים!

ראשונים מתקיים בהובלת תלמידים מכיתה ח' נביאים מבצע מיוחד לחזרה ושינון של  – סיירת התנ"ך

ידידיה אהרוני וידידיה זהב. המבצע כולל לימוד עצמי קבוע של משתתפים בליווי חידונים ופרסים, 

 .ושינון פרקי הנביא שנלמדו בת"תכשהמטרה היא חזרה 

 ן ולדעת.. אשרי מי שזוכה לחזור, ללמוד, לשנחיבור התלמיד אל הקודשלימוד זה הינו אפיק נוסף של 
 

במהלך הלימוד  .כתיבה ן:של השנה מיומנויות חשובות, ביניההדגשנו ורכשנו במהלך המחצית הראשונה 

אנו כותבים במחברת משנה ומשתדלים להטמיע את  ,אנו משלבים עבודה על הכתיבה. במשך השבוע

וב"ה רוב ילדינו כבר , תבעיקר בבניית  ועריכת טבלאו מיומנויות הכתיבה, ניסוח נכון, עיצוב הכתיבה וכו'.

 יודעים לבנות טבלה בכוחות עצמם. 
 

ילדיי המתוקים ומקווה לקדם כל אחד בדרכו, ולהפיק ממנו את המירב ואת -אני אוהב מאד את ילדיכם

ימצה את הכישרונות בהם חנן אותו ה' יתברך  ,שיגיע למקסימום ההישגים שביכולתועל מנת  המיטב

 ויוציאם מן הכח אל הפועל.

הוא לראות את ילדינו גדלים בתורה ויראת שמים עם דרך ארץ   שלכם ושלנו  כל רצוננו ומאוויינו

ומידות טובות. הכל תלוי בתפילה, אנא התפללו יום יום להצלחתנו בחינוכם, ונזכה לראותם שיהיו בעלי 

ובעלי אמונה  מידות טובות, בעלי אהבת ה' עצומה, בעלי אהבת תורה עצומה, בעלי יראת שמים עצומה

 תמימה ועצומה בה' יתברך ובחכמי ישראל האמיתיים.

 באהבה רבה,

 הרב דוד
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 ה!וברכ לוםהורים יקרים, ש

 במחצית זו למדנו את ספר דניאל וכעת אנו אוחזים באמצע ספר עזרא.

 ב"ה אני מלא התפעלות לראות את התהליכים החינוכיים שילדכם עברו במהלך

לראות את ההתפתחות של אני מלמד את הבנים מכיתה ב', ומרגש  .השנים

 הילדים בצורה חיובית, בוגרת ורצינית.

אנו בהם , בבוקר שלש שעות שבועיות יחד בימי חמישיאנו לומדים במשך השנה 

 לומדים בכתובים.

 ודניאל.במחצית זו למדנו את ספר דניאל, ספר מרתק על תקופת ממלכת בבל, נבוכדנצאר 

 נו.דברים אקטואליים המתרחשים בתקופתקישרנו את הנאמר בספר דניאל על ארבעת המלכויות ל

 שכן הספר ברובו כתוב בארמית. ,הספר למדנו מתוך תרגוםרוב את 

 ציון ותחילת בניית בית שני לאור הצהרת כורש. תביכעת אנו עוסקים בספר עזרא העוסק בש

 ר עזרא, מגילת אסתר ונחמיה.את ספבעז"ה  נמשיךבמחצית הבאה 

 חמים ונעים! ,ברכת חורף בריא

 הרב דוד בן ישי

 

 !שלום רב, הורים יקרים

השנה את הגמרא במסכת קידושין העוסקת בחיובי האב לבנו והבן אנחנו לומדים 

הלימוד בכיתה נעשה מתוך שמחה והתלהבות ביחד עם שמירה על רצינות  .לאביו

. במהלך הלימוד השתדלנו לעמוד על היסודות הבסיסיים של לימוד הלימוד

הגמרא, כגון מבנה מילים בעלות משמעות מיוחדת, ארמית, ועוד. כמו כן, ניתן 

 דגש על כתיבה ושיעורי בית כחלק מהדרכים להטמעת החומר הנלמד.

 .יפה וניכר שיש התקדמות רבה בלימוד לומדתהכיתה 

 !לחה בהמשךבהצ

 דביר עזאניהרב 

 

 !וברכהשלום , הורים יקרים

ב"ה הבנים הצדיקים לומדים, מתקדמים ומפתחים את איכות שימושם הנכון 

 בשפת הקודש ומָתרגלים כלי עבודה נכונים בניתוח והבעה. 

למדנו נושאים שונים חדשים וכאלו שכבר  במהלך המחצית הראשונה של השנה

תרגלנו ופיתחנו, הן בתחום הידע הלשוני, הן בניתוח והבנה והן נלמדו אותם 

ניכר שהבנים מפנימים בצורה יפה את הנלמד  .75והגענו עד לעמוד  בכתב בהבעה

 ושעיסוקם בתורה מקנה להם גם יכולת יפה ומפותחת להבעה והתנסחות.

השיעור לקניית המיומנויות יעילה ותכליתית, הבנים לומדים לנצל את זמן  הלימוד בכיתה התנהל באוירה

 שיעורי הבית.כיתה ואת הנשאר )במאמץ שלא יישאר( באותם הם מתרגלים ב

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

ומילוי משימות בשולחן ובמחברת, וכן רוכשים הבנים כללי התנהגות בשיעור  - כסדר בסביבת העבודה

 .בשיעורי הבית

חלקכם  .בהזדמנות זו אומר תודה להורים העוקבים ומסייעים לבנים בשיעורי הבית ובהשלמת המשימות

  משמעותי מאד בהטמעת הנלמד.בעניין 

מלפני אבינו שבשמים, שנזכה לראות בפריחת ולבלוב הבנים בתורה מתוך שימוש נכון בשפת  יהי רצון

 כתיבה.בקריאה ובלגלות אוצרותיה  הקודש ופיתוח הכלים

 אהרון קופמןהרב   שפע נחת!

 עברית

 אהרןהרב 
 קופמן

 

 גמרא

 דבירהרב 
 עזאני

 

 נביא

 הרב דוד
 ישי-בן
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 !שלום וברכה ,הורים יקרים

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

 הראשונה של השנה עסקנו בנושאים רבים, ביניהם: במהלך המחצית

 מספרים טבעיים, שברים וקנה מידה. בחשבון:

 , כמו כן,עסקנו בעיקר בחישובי שטחים והיקפי נפחים בצורות מגוונות בהנדסה:

 הפאי לחישובי היקף ושטח בעיגול. תלמדנו גם את נוסח

 .71בחשבון סיימנו ב"ה ספר ראשון. בהנדסה הגענו לעמ' 

מלבד המבחנים שנערכו במהלך המחצית, והמעקב הלימודי  .נראית התקדמות טובה אצל כלל הילדיםב"ה 

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

 בהצלחה לכולם!

 בן ציון בורובסקיהרב 

 

 !הורים היקריםל

 גאוגרפיהוללמוד יחד לשעה שבועית את הילדים מדי שבוע שמחתי מאוד לפגוש 

 .עמודים בשיעור 9אטלס ומתקדמים כ החוברת הלימוד ועובדים על פי כאשר אנו 

 .נצפית התקדמות טובה מצד ילדי הכיתהב"ה 

 !בהצלחה לכולם

 יבן ציון בורובסקהרב 

 

 

 תלמידים היקרים!ללהורים ו

בזמן הווה פשוט, שימוש : במהלך המחצית הראשונה של השנה עסקנו בנושאים

את תוך כדי לימוד של סיפורים ושירים בחומר הנלמד. הרחבנו את אוצר המילים ו

 .0-5 ידותוסיימנו יח מיומנויות הקריאה והבנת הנשמע

התלמידים עבדו והתקדמו  .נינוחה ומכבדת ירהוהלימוד בכיתה התנהל באו

 במגוון תחומי למידה.

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

כתיבת יומן קריאה התחלנו פרוייקט קריאת ספרונים ו ,השפה בקול דברור, דיאלוגיםחיזוק והוספת 

(bookreport ,)והשימוש בהם הכרת הזמנים. 

חשיבות הלמידה להצלחה תוך מתן  במהלך מחצית זו שילבנו דגשים חינוכיים וחברתיים מגוונים, ביניהם:

 והזדמנות לכולם. כבוד

ר ופישמקום לתמיד יש  הכיתה השקיעה וניכר עליהם שהם עושים חיל. .יפים ומוצלחים היוהבנים  הישגי

 אך אנחנו בהחלט במקום חיובי.

 המשך גיבוי ודחיפה מכם ההורים, תתן לנו רוח להמשיך ולהתקדם יחד ולהצליח. בנוסף, חשוב לי לציין כי

 !רוכה מתוך כבוד הדדיהמשך עשייה במאחל כמו תמיד 

 מאיר קקוןהרב 

 חשבון

 בן ציוןרב ה
 בורובסקי

 

 גאוגרפיה

 בן ציון רבה
 בורובסקי

 

 אנגלית

 מאיררב ה
 קקון

 


