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 'אכיתה 
 ...המחציתבמה התקדמנו 

 
 
 

 !וברכה שלוםהורים יקרים, 

תה א' בלימוד פרק א' יבסימן טוב ובמזל טוב פתחנו את השנה בכ לימוד החומש:

'ויקרא' )קרבן עולה מן הבקר( התחלת הלימוד הייתה בתירגול ההקשבה של ספר 

למנגינת הטעמים, והשינון אחרי הרב מספר פעמים, עד להכרת המילים של 

הפסוק ומנגינתו. הלימוד בהתחלה היה מתוך חוברת שבה הפסוקים היו באותיות 

ו להתחיל גדולות ומאירות עיניים. עם סיום הפרק הראשון של ספר ויקרא, עברנ

וללמוד את ספר 'בראשית', עם חוברת דפים מצולמים מהחומש הגדול, על מנת 

 לתרגל את ההתמצאות בו, ואת המיומנות של מציאת פרק ופסוק.

עם תירגול הלימוד, השינון בטעמים והמהלך המיוחד של השיעור, עברנו לאט לאט מלימוד של פסוק פסוק, 

 ה שמגביר את החשק לשינון, לדעת ולהבין ענין שלם.ללימוד של יחידת פסוקים בבת אחת, מ

שמנו דגש במחצית זו, על תשומת לב למילים הקשות שבתורה, ועל זכירת 'באורי מילים'. עבדנו במחברת 

מי, איפה, מתי ומדוע( ועבדנו בעל  :חומש על העתקת המילים הקשות וביאורם, עבדנו על שאלות )בעיקר

פה על מיומנויות שונות של הבנה, תרגילים כגון: 'על מי נאמר?', 'איך אומרים בלשון התורה', ותרגילי 

 התמצאות בחומש.

תחלנו לעבוד על כתב עגול, וב"ה סיימנו את שתי הקבוצות הראשונות בחוברת )יומנ"ן, לאחרונה, ה

 .סרקח"ת(

 זו, סיימנו ארבע פרשות, ואנחנו נמצאים בתחילת הפרשה החמישית, פרשת 'חיי שרה'. ב"ה עד לסיום מחצית

בימי שלישי, המנהל, הרב מיכאל, חוזר עם הבנים על הנלמד בחומש, נהנה מהלימוד המשותף ומסייע 

 בהפנמת הידיעות.

 טיינות.המפקח, הרב שלום בן שושן בחן את הילדים מספר פעמים, וציין לשבח את ידיעותיהם בהצ

במסגרת לימוד החומש, ובמקביל, חיזקנו את הפנמת לימוד הקריאה. דרך הלימוד  לימוד הקריאה:

בחומש, הושם דגש על תנועות מיוחדות כגון חטפים ופתח גנובה, ועל מילים מורכבות לקריאה. במבדקים 

שר היה סיפור קהשל סוף שבוע הילדים נדרשו לקרוא פסוק בעצמם, בצורה מדוייקת. בדרך כלל בדף 

 שקשור לנלמד בחומש לתירגול הקריאה.

. בסבסוד הת"ת ורשחו שיעורים פרטניים מהמורה רונית בליילדים הזקוקים לתיגבור בלימוד הקריאה, ק

 ב"ה רוב הילדים הדביקו את הקצב, והתקדמו מאד ברכישת הקריאה, בדיוק ובשטף.

תה, מצריך הסתגלות לכללים חדשים, ולגבולות יהמעבר מגן הילדים למציאות של לימוד בכ מידות ודרך ארץ:

 מיוחדים הקיימים במסגרת השיעורים וההפסקה. במחצית זו, תירגלנו את הכללים בכל תחום שהוא:

 ישיבה נכונה, צורת הלימוד מתוך החומש, דיבור ברשות, פנייה וכבוד למבוגרים ועוד... בשעת השיעור:

 המלמד

 חיים הרב
 הלוי
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שטחים מוגדרים למשחק, מה עושים בהפסקה?, מה עושים כשכועסים?, הסתגלות לכללי  בהפסקה:

 ניצחון והפסד... ,משחק

אכילה עם מפית ושימוש במגבת, נקיון וסדר, אכילה בנימוס ולסיים את כל מה שאמא  :לבשעת האוכ

 הכינה...

 , על פי תוכנית שפ"י.ייםכישורי חבימי חמישי אנו עוסקים באופן שיטתי בתחום  בשעת מחנך

המעודדים את הלימוד ואת השינון, ואת הפנמת המידות שנלמדו  תתייםימבצעים כקיימנו במחצית זו, 

תה קיבלה יבחומש: עזרה להורים, יחס נכון לחברים, איפוק וגבורה. מבצע 'מתרחקים ממריבה' בו הכ

ו ב – לקונפליקט חברתי, ולאחרונה מבצע 'הנני'ניקוד על כל סיטואציה של התגברות, ומציאת פתרון חלופי 

תה מקבלת ניקוד על כל פתק המציין את נכונותו של הבן לעזור להורים. מבצעים אלו מלווים בשיחות יהכ

של הילדים, ובדרך הנכונה לפתור פה -לת, בהעלאת סיטואציות, בהבעה בעיונתה ובשיחות פרטיעם הכ

 שורים חברתיים נכונים ובריאים.בעיות, מה שמכשיר את ילדינו נ"י לכי

באופן קבוע אני משתדל להיות עימכם בקשר, טלפונית או בהודעות, לתת משוב על תפקוד בנכם ולחזק את 

   שיתוף הפעולה עימכם, הן לעידודו והן לקידומו על הצד הטוב ביותר. 

 בהצלחה לכולנו במחצית הבאה,

 חיים הלוי הרב

 
 הורים יקרים ומסורים!

לעונג לי ללמוד יחד עם פרי טיפוחכם. הבנים מחונכים ובעלי דרך ארץ וניכר כי 

באים מבתים השמים דגש על כך ועומדים מאחוריהם גם בגשמיות. אני  הם

 תקלה תחת ידי. צאואני תפילה כי לא ת ;תלמידי - ומשתדלת עבור ילדכם  דואגת

 הדעת למגוון נושאים שונים:בשיעורי עברית אנו נותנים את 

רכישת  –, כשלפנינו ניצבת המטרה העיקרית הכתיבהאנו שמים דגש על נושא 

בצורה הטובה ביותר. כתיבת האותיות בכיוון הנכון, גודל האותיות  הכתיבה

 שמירת שוליים, נקודה בסוף משפט וכו'.  וצורתן, שמירה על רווח בין המילים,

. בספר זה הקניית הקריאה, תוך 'בנועם לקרא'אנו עוסקים במבחר סיפורים מתוך הספר  קריאההבנושא 

בקריאת סיפורים. בכל סיפור התמקדנו בהבנת הנשמע,  והתאמנותכדי שימת דגש על היגוי נכון של תנועה, 

בהבנת הנקרא, בקריאה נכונה ובהטמעת המילים באופן נכון. כמו כן, העשרנו את השיעור במושגים 

. כעת פתח, חולם וחיריק-קמץ 'לקרא בנועם'ובמילים חדשות מתוך הסיפור. בס"ד סיימנו את החוברות 

 סגול.-לומדים מתוך חוברת צירהאנו 

 , ומתקדמים במיומנויות השונות בהם.'0למרחקים'ו 'מילוי הוראות'בחוברות  מילוי הוראותעבדנו על נושא 

נעימה, נינוחה ושמחה. כיף לנו ללמוד ולהחכים יחד, הילדים כל הלימוד ב"ה, מיושם בכיתה באווירה 

 באים מוכנים כיאות ועם מרץ של למידה.

, ביניהן: הקפדה על הכנת שעורי מיומנויות חשובותהדגשנו ורכשנו במהלך המחצית הראשונה של השנה 

 ם לאותו שיעור.  הבית. וכן, כניסה לכיתה עם הצלצול והמתנה למורה במקומות, עם ספרי הלימוד הנדרשי

ר המשביח . מטרת המבצע: לעודד את הילדים לקריאת סיפורים בבית, דבמבצע קריאהבימים אלו סיימנו 

וה, ש"עם וגנציה השכלית והרגשית. אני תקיאת העשרת אוצר המילים והאינטל את קריאתו של הילד וכן

 אבון"...יהאוכל יבוא הת

, ביניהם: ראיית החבר באור חיובי, לא חברתיים מגווניםדגשים חינוכיים ובמהלך מחצית זו שילבנו 

 להלשין )אלא אם כן הדבר נחוץ ביותר( וכן דיבור בדרך ארץ ומשמעת למורה.

 הישגי הבנים היו ב"ה גבוהים. הילדים מפנימים יפה את הנלמד ומיישמים.

ושיהיה ברכת ה'  אני מאחלת לכל תלמידיי המתוקים, שתמשיכו להרוות את הוריכם המסורים רוב נחת

 עליכם כל הימים!

 המורה ציפי זלץ

 עברית

 מורה ציפיה
 זלץ
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 הורים יקרים ומסורים!

 בנושאים הבאים:במהלך המחצית הראשונה של השנה עסקנו 

ממוחש בשיעורים אנו לומדים את החומר  .'מסלולים'לפי שיטת  – חשבון

-לבתחילת כל נושא חדש את הנלמד עהבנים מתרגלים  –י . תחילה מוחשלמופשט

פסים ודיסקיות. לאחר מכן אנו פותרים על הלוח עם ציורי הפסים והדיסקיות  דיי

ואיורים שונים והבנים ניגשים ללוח ופותרים את התרגילים/שאלות. ובסוף אנו 

-לפותרים תרגילים ללא עזרים הנ"ל. כך הבנים מבינים בס"ד את החומר היטב ע

הגיון  פי-לרים עמוחשי ולאט לאט פוחת הצורך בשימוש אביזרים נלווים והם פות – וויםי אביזרים נליד

 את התרגילים.

הנושאים שנלמדו עד עתה: הכרת המספרים והכמויות, רצף המספרים, השוואת מספרים והסימנים 

 . 51יסור עד <,>,=. מספרים זוגיים ומספרים אי זוגיים, יצוג מספרים בפסים ודיסקיות, תרגילי חיבור וח

 .'מסלולים'הבנים לומדים הנדסה מתוך הספר  – הנדסה

 איורים וצבעים שמדרבנים הלימוד.משימות, ספר זה מעביר את החומר בצורה יסודית ע"י 

הדיוק במדידות חפצים ומקומות וכך שהרבה פעמים  דו עד כה: בדיוק ובערך. כמה חשובהנושאים שנלמ

, מודדים 1י סרגל בליווי לימוד שתחילת המדידה הינה ממספר יד-לקת עילבערך אין ערך", מדידה מדוי"

 .אנו רוצים למדוד, מחזיקים את הסרגל ישר על הקואותו מתחילת החפץ 

 .מאתגרת ונעימה. הבנים נהנים לחדד את ההבנה ולהצליח בס"ד וירהותנהל באמבכיתה הלימוד 

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

 .ובסביבת הלמידה )שולחנות, ציוד וכו'(, ישיבה יציבה, צמודה לשולחן כדי לקבל פניות מלאה ללמידה

 .ב"ה גבוהים הישגי הבנים היו

 עלינו' ויהי נעם ה''בברכת 

 זלץ המורה ציפי

 
 כיתה א' היקרים!שלום וברכה להורי ילדי 

 .בשיעורי מדעים על נושא 'החושים' במחצית זו למדנו

התמקדנו בכל חוש בנפרד וראינו איך קשה מאוד להסתדר ללא אותו  ,ך כךרלצו

החוש. עשינו בכיתה משחקים שונים כגון פרה עיוורת, שמיעה של שירים והצורך 

 '.לזהות את השירים ע"י חוש השמיעה, הרחת תבלינים שונים וכד

לאחר מכן התחלנו ללמוד על עונת החורף. לשם כך ערכנו ניסויים שונים 

 הקשורים לעונת החורף.

עשינו ניסוי על אצטרובל  ,הילדים גילו התעניינות רבה בניסויים וניסו לשער בדעתם מדוע זה קורה. למשל

 פתוח שנסגר בתוך מים, ניסוי על התעבות עננים ע"י מים רותחים וכו'

מגלים התעניינות רבה בכל הנעשה ומגלים תבונה בסברותיהם השונות על השאלה מדוע  ב"ה הילדים

 הניסוי קורה כך ולא אחרת.

. אבקש מההורים לעבור עם 97-99לכיתה ב'. העמודים שעשינו הם:  'טבע הבריאה'עבדנו יחד עם החוברת 

 אכן עשו אותם.שילדיהם על העמודים ולוודא 

 את ההתנהגות היפה של הכיתה! יישר כוח!רציתי לציין לשבח  ,כמו כן

 ברכה והצלחה!

 אריאל פילוסוף רבה

 חשבון
 והנדסה

 מורהה
 זלץציפי 

 

 מדעים

 הרב אריאל
 פילוסוף

 


