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 שבט תשע"ט בס"ד
 
 

 'זכיתה   

 

 ...המחציתבמה התקדמנו 
 

 !הורים שלוםל

התחלנו את השנה באווירה משפחתית מתוך שמחה ורצינות. ב"ה הבנים התעלו 

שמים. שמחתי מאוד לפגוש כיתה מגובשת,  ומתעלים בלימוד התורה וביראת

 ובמהלך המחצית המשיכה הכיתה להיבנות בתחום החברתי ובתחום הלימודי.

עסקנו בנוסף ללימוד בבנייה החינוכית והחברתית של הבנים, בעיקר בשיעורי 

 חברה ובשיחות אישיות וכלליות.

אותו אני  - הרגשתי היא, שב"ה נבנה בכיתה קשר מיוחד ביני לבין הבנים, קשר

מצפה ומקווה להמשיך ולפתח. אני מקווה כי הפתיחות והאמון שאני חש כלפי תלמידי הכיתה ילכו 

 ויתעצמו, ואני תפילה שכל אחד מהבנים יתעלה לפי כוחו.

בכיתה אני משתדל מאוד לשדר לבנים שהם חשובים ובוגרים, וכמובן נדרשת מהם רצינות בכל המקצועות, 

 ישית וכן להביאם לרמה של מוכנות למבחני המעבר לישיבות המשך.לקדמם מבחינה א כדי

השתדלתי השנה לעלות קומה נוספת בלימוד בהשוואה לכיתה ו', כדי לתת לבנים את כל הכלים שהם 

 צריכים כדי להתפתח היטב בלימוד. 

לומדת היטב, ברוך ה' הכיתה  אנו עוסקים ולומדים בעיון את מסכת בבא מציעא פרק שלישי. גמרא עיון:

הלימוד מאוד יפה ומהנה. השתדלנו ללמוד בשמחה וביסודיות, עם התלהבות וחיות בשעת הלימוד. הלימוד 

נעשה תוך שימת דגש על הטמעת יסודות בלימוד הגמרא. כמו כן, חלק מהתלמידים יודעים חלקים נרחבים 

 הנלמד. של השקלא וטריא של הגמרא בצורה מופלאה, וב"ה הבנים יודעים היטב את

 סיימנו את מסכת בבא מציעא וב"ה אנו כרגע באמצע מסכת בבא בתרא.  משנה:

 המלמד

 דביר הרב
 עזאני
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רבנו עובדיה  –הלימוד נעשה תוך שינון כל משנה שניים עשר פעמים, והתמקדות בלימוד פרשני המשנה 

 מברטנורא ותפארת ישראל. אנו נותנים דגש על מבנה כללי ללימוד משנה: מקרה, דין וסיבה.

ערך מספר בחינות בכתב במשנה וציין לשבח את המשקיעים בלימודם. המבחן האחרון היה הרב שלום 

 מבחן מצטיין במיוחד! במקביל נבחנו גם דרכים כיצד לסייע ולקדם את התלמידים הזקוקים לכך.

 חלק מהחיבור של הבנים העצמנו השנה את האתגרים ללימוד עצמי של הבנים. כ – אתגרי לימוד עצמי

 זמות לימוד פרטיות של תלמידים מתקיימות מספר תוכניות מרכזיות:בנוסף ליו

בורה נפלאה מהחטיבה החליטה ללמוד באופן יום יומי הלכות לשון הרע במשך כעשרים ח – שמירת הלשון

 ים כאשר הניהול של השיעור נעשה באופן עצמאי על ידי הבנים.ידקות בהפסקת צהר

הלימוד הינו לימוד עצמאי  .תלמידים מהחטיבה הצטרפו ללימוד הרמב"ם היומי 51-כ – יומיהרמב"ם ה

 חבורת הלומדים.יחד לחיזוק של פרק ליום ומדי פעם אנו מתכנסים 

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

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

 כשהמטרה היא חזרה ושינון פרקי הנביא שנלמדו בת"ת.

 לימוד זה הינו אפיק נוסף של חיבור התלמיד אל הקודש. אשרי מי שזוכה לחזור, ללמוד, לשנן ולדעת.

הבנים קיבלו ליווי והכוונה לכתיבת  '.גדולי ישראל'עסקנו בכתיבת עבודה שנתית בנושא במהלך המחצית 

 העבודה במידת הצורך אשמח להיות לעזר בכתיבת העבודות.

אנו מתרגלים רבות את ענייני הכתיבה כאשר אנו מתנסים בסוגים שונים של כתיבה )העתקת  ,בנוסף

 בנים.כדי לפתח כלי חשוב זה באופן מיטבי אצל ה ,כל זאת. ם, סיכום עצמי, תשובות על שאלות(סיכומי

 בהצלחה רבה בהמשך!

 הרב דביר

 

 !הורים שלוםל

בתקווה לסיים את הספר עד סוף שנת  'אנו עוסקים בלמידת דברי הימים ב

במהלך המחצית הראשונה של השנה למדנו עד פרק ט"ז, פרקי  הלימודים.

 המלכים למן שלמה ועד פיצול המלוכה ומלכי יהודה וישראל.

 .טובה ונעימה הלימוד בכיתה התנהל באוירה

 הדגשנו ורכשנו במהלך המחצית הראשונה של השנה מיומנויות חשובות, ביניהן

 העמקה בנושאים נבחרים בכל פרק ויכולת סיכום של השיעור הנלמד.

הרגלי למידה, סיכום החומר  במהלך מחצית זו שילבנו דגשים חינוכיים וחברתיים מגוונים, ביניהם:

 הנלמש, לימוד בנימוס ודרך ארץ.

 מנוסחים היטב וממצים את מה שנלמד בכיתה. ,כומים רביםסי – גים הם בעצם הסיכומיםשיהה

 .'בהצלחה רבה בהמשך הלמידה ובתקווה לסיים את דברי הימים ב

 אושרי ורהפטיגהרב 

 

. וחוזרים על ספרי נביאים ראשוניםאחת לשבוע למשך שיעור אחד אנו נפגשים 

ו ופרקים במחצית הראשונה של שנת הלימודים למדנו את ספר שופטים כול

 .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 

 ושננתם

 ציון-הרב בן
 בורובסקי

 

 נביא

 אושרי הרב
 ורהפטיג
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 הורים ותלמידים חביבים ויקרים!

'אלו  –אנו זוכים ללמוד עם הבנים פעם בשבוע, פרק שני ממסכת בבא מציעא 

 ע"א.מציאות'. כעת אנו אוחזים בדף כב 

הבנים כותבים במחברותיהם את תמצית הנלמד באופן קבוע. מושם דגש על הבנת 

 פשט הסוגיא. התלמידים נבחנים על הסוגיות.

הבנים ב"ה משתתפים ולומדים יפה מאוד!  הלימוד מתנהל באווירה טובה ונעימה.

 ניכרת על הבנים אהבת התורה!

בות וכלים חשובים בלימוד הגמרא, המהווים בסיס במהלך לימוד הסוגיות הבנים רוכשים מיומנויות חשו

הכרת סוגיות נוספות, מושגים, מילים ארמיות, מבנה סוגיא  –חשוב להמשך התפתחותם הטובה בתורה 

 וכו'.

 הישגי הבנים יפים מאוד!

בפתיחת השיעור אנו משתדלים להקדיש כמה מילים להתחזקות בעבודת ה'. התחלנו להכיר מעט את 

 צנא הי"ד, בעל ספר 'חובת התלמידים', ממנו נמשיך ללמוד אי"ה בהמשך השנה.האדמו"ר מפיאס

 נברככם שתזכו לראות את פירותיכם המשובחים היוצאים מנטיעת עמלכם!

 הרב מיכאל בן שלמה

 

 הורים יקרים,

 :נושאים מספרלגעת ב נושתדלהאמונה בלימודי 

 התייחסותתוך  ,בגיל זה מחשבתיים המטרידים את הבניםעניינים אמוניים ( 0

 .עצמם לנושאים העולים מהבנים

 .הפרטית של כל תלמיד בעבודת ה'בנוסף עסקנו ברעיונות שעניינם חיזוק ( 5

 התבגרות של הבנים.הוא כל הקשור לתהליכי ה ,נושא נוסף שעסקנו בו ברגישות המתאימה( 9

פתוח וחפשי תוך נתינת מקום לכל אחד להביע הלימוד בכיתה התנהל מתוך דיון 

 גם בניגוד לדעת חבריו לכיתה. ,את עצמו

 שנזכה להתחזק באמונה ובעבודת ה',

 הרב דביר עזאני

 

 !והתלמידים היקרים שלום וברכה' להורי כתה ז

 שמחתי ללמד בכתה ז'. ילדים חמודים ונבונים מאד, ב"ה.

 הראשונה של השנה עסקנו בסימני פיסוק, אקרוסטיכון,במהלך המחצית 

נקבה, ניבים כגון: אותיות קידוש לבנה ותטומ"ל, חלקי הדיבור: בזכר ובמספרים 

 ...פועל, תואר, שם, שם הפועל, ועוד רבים

 באוירה מצוינת. רך כללוד בכיתה התנהל בדהלימ

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

 ניתוח משפטים, הגיה נכונה, ספירה נכונה ועוד.

 !בברכת 'ימלא ה' כל משאלות לבכם לטובה'

 צורי קטן הרב

 

 עברית

 צוריהרב 
 ןקט

 

 גמרא

 מיכאלהרב 
 שלמה-בן

 

 אמונה

 הרב דביר
 עזאני
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 !השלום והברכה ,הורים יקרים

שונים, כגון: ביטויים  אשונה של השנה עסקנו בנושאיםבמהלך המחצית הר

 שורשים, חזקות, כינוס איברים דומים, ועודאלגבריים, סדר פעולות חשבון, 

 .991עמוד והגענו עד 

 מצוינת, והתלמידים עבדו יפה והשקיעו. הלימוד בכיתה התנהל באוירה

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

 להגיע לתשובה הנכונה. ל מנתסדר פתרון של תרגילים לפי הכללים ע

אך ורק  כל תלמיד רשאי לדבר מחצית זו שילבנו דגשים חינוכיים וחברתיים מגוונים, ביניהם: במהלך

 קבלת רשות מהמורה, ואין תלמיד רשאי להתפרץ לדברי חברו.לאחר 

 .יפים מאוד, וניכרת ההשקעה שהם עובדים גם בבית הישגי הבנים היו

 יובן ויופנם יותר. כדי שהחומרהכנת שיעורי בית, היא הכרחית,  בנוסף, חשוב לי לציין כי

 תמשיכו לעבוד ולהשקיע לפחות כמו שעבדתם והשקעתם במחצית הראשונה.

 יוסף ירוןהרב 

 

 !שלום וברכה, הורים יקרים

 .הספר ל פיבמהלך המחצית התקדמנו בנושאים ע

בכל שבוע ילד מדגים לנו . דיון עליהםומקיימים אנו עורכים ניסויים מדי שבוע 

ומה  , מה צפוי שיקרהמסביר מה הוא עומד לעשות, באילו חומרים מדובר, יסוינ

 או ללמד אותנו. הוא רוצה להוכיח

 הילדים לומדים יפה ומחכימים.

 בן ציון בורובסקיהרב 

 

 הורים ותלמידים יקרים!

הכרנו את זמן  ,English tomorrowבמהלך המחצית הראשונה עסקנו בספר 

 .0-5וסיימנו יחידות  הווה ממושך

 הלימוד בכיתה התנהל באוירה טובה ורצינית, הבנים השקיעו והתקדמו במגוון

 תחומים. הלמידה הייתה מכבדת ודואגת לכולם.

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

ר המילים תוך כדי קריאת סיפורים ולימוד שירים. הבנים שינון והרחבת אוצ

 פה. חיזקנו את הדיוק בקריאה ואת מהירותה.-תרגלו את אמירת השפה בעל

הדאגה לפרט מתוך הרגשת חיזוק  נוכיים וחברתיים מגוונים, ביניהםבמהלך מחצית זו שילבנו דגשים חי

 חיבור לכלל ישראל.

ויש לכולנו עוד  מאוד. ההנעה ללמידה השתפר . חלקם אף התקדםהבנים הגיעו ברוך ה' להישגים טובים

 יעדים והישגים בדרך.

 עילו לכולנו.יו – כל עבודה ותרגול נוספים שמיעה קריאה וכתיבה בנוסף, חשוב לי לציין כי

 !ון ללמידה טובה ולהצלחה. יישר כחמאחל לכם המשך שאיפה ורצ ,תלמידי היקרים

 ןמאיר קקוהרב 

 חשבון

 יוסףרב ה
 ןירו

 

 אנגלית

 מאיררב ה
 קקון

 

 מדעים

 רב בן ציוןה
 בורובסקי

 


