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 שבט תשע"ט בס"ד
 
 

 ח' כיתה  

 

 ...המחציתבמה התקדמנו 
 

 הלמידה טובה, בשאיפה להתקדמות עד סוף השנה. .ב"ה אנו בשנת הסיום

 – הראשונה של השנה עסקנו בנושאים במהלך המחצית

 "ח ע"א, הגענו לדף למציעא, 'המפקיד'-באבב שלישיבגמרא: לימוד בעיון של פרק 

 ותחילת עדויות. , עבודה זרהשבועות ותבמשנה: מסכת

בהלכה: הלכות תפילה במשנה ברורה )עם הגהות 'איש מצליח' בעיקר לפסיקת כף 

 החיים( והלכות הקשורות לכל חג וחג.

 גיל ההתבגרות.בנושא התחלנו לעסוק שעת מחנך: 

גדה, תקופת אאשונים, דברנו על מדרשי ההלכה וההתורה ועד הר מתקופת העיסוק הואהשתלשלות ההלכה: 

 הסבוראים, הגאונים וספרים נבחרים. עתה בתקופת הראשונים והכרת חלקים מהם.

 .טובה ירהותנהל באומהלימוד בכיתה 

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

 בנוסף ליוזמות לימוד פרטיות של תלמידים מתקיימות מספר תוכניות מרכזיות:

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

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

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

 חבורת הלומדים.יחד לחיזוק פרק ליום ומדי פעם אנו מתכנסים 

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

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

 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.

 המלמד

 אושרי הרב
 ורהפטיג
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הרגלי למידה, התכוננות  שנו במהלך המחצית הראשונה של השנה מיומנויות חשובות, ביניהן:הדגשנו ורכ

 חשיבה עצמית.ו לת שאלותילשיעור, דרך ארץ בלמידה, יכולת סיכום עצמי, כתיבה מהלוח, שא

ציין לשבח את בחינות במשנה גם על ידי הרב שלום בן שושן, המפקח והמנחה, אשר  נערכובמהלך המחצית 

 התלמידים שמשקיעים ומצליחים.

נקודה בסיסית וחשובה, על אף שאנו  ביניהםובמהלך מחצית זו שילבנו דגשים חינוכיים וחברתיים מגוונים, 

, הלמידה צריכה להיות רצינית ומתמשכת, דרך ארץ ללא הפסקה ויחס נכון לחבר. הכיתה מגובשת 'בכיתה ח

 נהלת יפה. קיימנו ערב כיתה מגבש.ומת

אנו משתדלים להקפיד על זמנים, על תפילה מכובדת, אצל תלמידים רבים ניכרת גם בנושא התפילה, 

 ההתקדמות בתחום התפילה, התפילה בוגרת יותר ורצינית יותר.

מבחני אנסין בגמרא, בשילוב  שלשהנערכו  –ת, בשיתוף הרב שלום בויכמו כן, הושם דגש על ההכנה ליש

עם קטע גמרא שלא נלמד; שיחות הכנה לקראת הבחינות בישיבות; וכן  הדרכת הבנים כיצד מתמודדים

שיחות אישיות בכדי לעמוד על הדופק שלכל תרגול סימולציה של ראיונות אישיים בישיבות; כמו כן ערכתי 

השתדלתי גם לעזור )בשעות הפרטניות( בלמידה  יבחן.ילך להתלמיד יש ישיבות שאותן הוא בודק ואליהן הוא 

 כל אלה בע"ה ישאו פרי. דים בהכנת הדפים אשר עליהם יבחנו בישיבה.עם תלמי

 היו בעצם הלמידה ויכולת ההבנה והלמידה העצמית. הישגי הבנים

 מאחל לכולנו המשך למידה טובה, חיזוק הגיבוש הכיתתי, צמיחה ועליה ללא הפסק. יאנ

 הרב אושרי ורהפטיג

 

 !הורים שלוםל

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

 הלימודים.

במהלך המחצית הראשונה של השנה למדנו עד פרק ט"ז, פרקי המלכים למן שלמה 

 ועד פיצול המלוכה ומלכי יהודה וישראל.

 .טובה ונעימה הלימוד בכיתה התנהל באוירה

 השנה מיומנויות חשובות, ביניהןהדגשנו ורכשנו במהלך המחצית הראשונה של 

 העמקה בנושאים נבחרים בכל פרק ויכולת סיכום של השיעור הנלמד.

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

 לימוד בנימוס ודרך ארץ.

 היטב וממצים את מה שנלמד בכיתה.שגים הם בעצם הסיכומים, סיכומים רבים מנוסחים יהה

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

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

לבקשת לו. שופטים כולימודים למדנו את ספר במחצית הראשונה של שנת ה

 .הילדים התחלנו ללמוד כעת את ספר יחזקאל

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

הנביאים הקשורות להנהגות היום יומיות שלנו, בכך אנו מציגים את ספרי הנביאים 

 !!נו שזכינויאשר. ואת התנ"ך כולו כרלוונטי עבורנו בכל עת ומקום

 '!ברכת ה

 בן ציון בורובסקיהרב 

 

 נביא

 אושרי הרב
 ורהפטיג

 

 ושננתם

 ציון-הרב בן
 בורובסקי
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 הורים ותלמידים חביבים ויקרים!

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

 מציאות'. כעת אנו אוחזים בדף כב ע"א.

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

 פשט הסוגיא. התלמידים נבחנים על הסוגיות.

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

 ניכרת על הבנים אהבת התורה!

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

 הכרת סוגיות נוספות, מושגים, מילים ארמיות, מבנה סוגיא וכו'. –טובה בתורה חשוב להמשך התפתחותם ה

 הישגי הבנים יפים מאוד!

בפתיחת השיעור אנו משתדלים להקדיש כמה מילים להתחזקות בעבודת ה'. אנו נמצאים בעיצומו של הספר 

 'חובת התלמידים', של האדמו"ר מפיאסצנא הי"ד.

 כם המשובחים היוצאים מנטיעת עמלכם!נברככם שתזכו לראות את פירותי

 הרב מיכאל בן שלמה
 

 הורים יקרים,

 :נושאים מספרלגעת ב נושתדלהאמונה בלימודי 

 התייחסותתוך  ,בגיל זה עניינים אמוניים מחשבתיים המטרידים את הבנים( 0

 .עצמם לנושאים העולים מהבנים

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

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

 של הבנים.

גם בניגוד לדעת  ,הלימוד בכיתה התנהל מתוך דיון פתוח וחפשי תוך נתינת מקום לכל אחד להביע את עצמו

 חבריו לכיתה.

 להתחזק באמונה ובעבודת ה', שנזכה

 הרב דביר עזאני

 

 !להורי ותלמידי כתה ח' היקרים והחביבים עד בלי די

אני ממש אוהב את התלמידים, אני כבר מלמד אותם שנה וחצי עברית, וקשה לי 

 לתאר שעוד חצי שנה הם יעזבו אותנו....

א"ב,  פי-על אקרוסטיכון: בנושאיםבמהלך המחצית הראשונה של השנה עסקנו 

; אמצעים ריטוריים ;ניבים: כגון אותיות קידוש לבנה ;או שם המשורר תשר"ק

 סמיכות או שם תואר ועוד רבים. ;ההבדל בין מטאפורה לדימוי

, משולבת בהומור רך כללאווירה לימודית מצויינת בדבהלימוד בכיתה התנהל 

חלוקת המשפט  הראשונה של השנה מיומנויות חשובות, ביניהן:הדגשנו ורכשנו במהלך המחצית  ובהנאה.

 חלקי הדיבור. מספרים בנקבה ובזכר ועוד רבים. ל פיע

 !שכל ילד וילד ימצא את מקומו הראוי לו, בע"האברך את הבנים,  לסיום המחצית

 קטן צורירב ה

 

 עברית

 צוריהרב 
 ןקט

 

 גמרא

 מיכאלהרב 
 שלמה-בן

 

 אמונה

 הרב דביר
 עזאני
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 !וברכה שלוםהורים יקרים, 

ל דמים בקצב טוב בחומר ועובדים עמתק, ברמה כללית טובהה הלמידה בכיתה "ב

 בספר. 578הגענו לעמוד  .התוכנית השנתית פי

פונקציה  יחס ופרופורציה,: במהלך המחצית הראשונה של השנה עסקנו בנושאים

 .לוליות ממעלה ראשונהיבעיות מם ובעיות באחוזי א לחפיפת משולשים,ומב וית,וק

התלמידים מגלים רצון והשתדלות  .ה"טובה ב ירהוהלימוד בכיתה התנהל באו

 לעמוד בכל המשימות.

ישום בעיות מחיי היום י הדגשנו ורכשנו במהלך המחצית הראשונה של השנה מיומנויות חשובות, ביניהן:

הדגשנו , מו כןכ .)טבלה( מובנה אלגוריתם ידי-עללוליות ייכולת לפתור בעיות מוית, ופונקציה קו ידי-עליום 

 ."איש את אחיו יעזרו ולאחיו יאמר חזק"של את החשיבות 

חניכה של  על ידי –עזרה הדדית  במהלך מחצית זו שילבנו דגשים חינוכיים וחברתיים מגוונים, ביניהם:

 שיעורי הבית.כמות  ל ידי דילולהתחשבות בתלמידים שמתקשים ע, התלמידים החזקים את המתקשים

 .95ממוצע כיתתי  - מאודטובים  הישגי הבנים היו

עורי תגבור ישל ידי ע מידים המתקשיםלאנו משתדלים לקיים מסגרת תומכת לת בנוסף, חשוב לי לציין כי

לאתגר את ל מנת תנים תרגילי אתגר לכלל הכיתה עימדי פעם נ. מעבר לשעות הפרונטליות שבמערכת

 .מידים החזקיםלהת

 ,יםברכותיי ואיחוליי לכל הבנים היקרים והמתוק

יצא רוב השרף באילנות שהוא כוח הצמיחה העתידי של פירות האילן אף שאינן  ו בשבט("כשם שבעת הזו )ט

כך אתם תלמידים חביבים תזכו להוציא את כל הפוטנציאל החבוי בתוככם מן הכח אל הפועל , נראים כעת

 יזינו וירוו את כל סביבתכם. כם המתוקים והמבושמיםיואז פירות

 אמן !, ולהעפיל מעלה מעלה תמשיכו לעלות

 משה חיוןהרב 
 

 !שלום וברכה ,רים יקריםהו

 .הספר ל פיהמחצית התקדמנו בנושאים עבמהלך 

, בכל שבוע ילד מדגים לנו ניסוי. אנו עורכים ניסויים מדי שבוע תוך דיון עליהם

ומה הוא רוצה  מה צפוי שיקרה ,מסביר מה הוא עומד לעשות, באילו חומרים מדובר

 או ללמד אותנו. להוכיח

 הילדים לומדים יפה ומחכימים.

 בן ציון בורובסקיהרב 

 

 !הורים יקרים, השלום והברכה

קריאת טקסט, ופירוקו : במהלך המחצית הראשונה של השנה עסקנו בנושאים

 .95הגענו עד עמוד  .באנגליתלאוצר מילים, וכלימוד מתוכו כללי דקדוק 

 טובה והתלמידים עבדו והשקיעו. ירהוהלימוד בכיתה התנהל באו

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

 .כללי דקדוק באנגלית, ואוצר מילים

 תלמידכל  במהלך מחצית זו שילבנו דגשים חינוכיים וחברתיים מגוונים, ביניהם:

 קבלת רשות מהמורה, ואין תלמיד רשאי להתפרץ לדברי חברו ללא רשות.ל ידי רשאי לשאול ולדבר אך ורק ע

 טובים, והכל לפי מידת השקעתו של כל תלמיד. הישגי הבנים היו

 .ככל שתלמיד יקרא יותר כך יפתח לעצמו יותר אוצר מילים , חשוב לי לציין כינוסףב

 !פחות כמו שהשקעתם במחצית הראשונההמשיכו להשקיע במחצית השנייה ל

 סף ירוןהרב יו

 מדעים

 רב בן ציוןה
 בורובסקי

 

 חשבון

 משהרב ה
 ןחיו

 

 אנגלית

 יוסףרב ה
 ןירו

 


