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 תשע"ט אב בס"ד
 
 

 'בכיתה   

 

 ...המחציתבמה התקדמנו 
 
 

 להורי תלמידי כיתה ב',

 שלום וברכה!

לסיומה וסיכומה, וב"ה אפשר לראות איך הניצנים הצעירים  השנה הולכת וקרבה

להשקות  -ברוב חן והדר הם פורחים. זכות גדולה עמדה לי  נפתחים, וכעת כבר

גידולי פלא אלו שהפקדתם בידי במשך השנה האחרונה, וכך השתדלתי בחלקי לתת 

 מעט מאור התורה אל ליבותיהם הטהורים.

 רוב שמחה ושפע נחת לנצח נצחים! והחינוכיים של כיתתנו לעיונכם.להלן פירוט ההספקים הלימודיים 

  ספר שתי פרשות בלסיים את ספר שמות וללמוד מפרשת וישב שבספר בראשית, ב"ה הספקנו השנה

. הלימוד בפשט ובשינון לווה בהשתתפותכם הפעילה בחזרות בשבת בעזרת דפי הקשר ובמבדקים ויקרא

שלסיכומה של תקופה ניתן לראות ב"ה כי הילדים יודעים ומבינים את פשטי  השבועיים עליהם. כך

 הכתובים ואף קוראים בצורה רהוטה בטעמים )רובם, גם פסוקים שטרם נלמדו בכיתה(.

  גם בתחום הכתיבה ניתן לראות ב"ה את ההתקדמות המשמעותית, הודות להכוונתה של הגב' רותי

 חורש וציפי זלץ, יישר כוח!אברהמי, ולהשקעתן של המורות רונית 

 בנושאים החשובים: בין אדם וניכרת התקדמות משמעותית התבגרות הבכיתה תהליך  ךשב"ה נמ

 סדר ומשמעת ועוד.תפילה, יחס ללחבירו, 

 המלמד

 אהרן הרב
 קופמן
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השתדלנו במהלך השנה לתת מענה לצרכים מיוחדים של כל תלמיד, ולקדם כל תלמיד בתחום בו הוא צריך 

בחיזוקים חיוביים, בפיתוח מיומנויות )כתיבה, חברתיות וכו'(, בהתקדמות בתהליכים, במעקב  –חיזוק 

י זוכים להרבה שיתוף פעולה שלכם, על ידהתפתחותי ובהפניית תלמידים לתגבור וסיוע מקצועי. בכך אנו 

נשמח מאד  שמירה על קשר, בשיחות ובהרבה גיבוי וחיזוק. תודה וברכה על כך, על האמון, ועל המרחב!

להמשיך ולקבל מכם ההורים המסורים, משוב על מה שאתם רואים במה שהתקדם ובמה שעוד ראוי 

 לדעתכם להוסיף.

נזכה כולנו מהרה לעלות בהר ה' ולקום במקום קדשו עם צאן הקדשים הללו העושים נחת רוח ליוצרם, 

 המחיים ומקיימים את העולם ומחישים את גאולתו מהרה.

 משך,בהצלחה רבה בה

 הרב אהרון קופמן

 

 , שלום וברכה!הורים יקרים

 במהלך השנה התמקדנו בלימוד ספרי יהושע וספר שופטים.

 ב"ה זכינו לסיים את שני הספרים.

ילדים רכים בשנים משננים בטעמי נביא את פסוקי הנביאים  מרגש לראות

 הראשונים וכבר סיימו שני ספרים בנביאים.

הלימוד היה מרתק ומלווה בהסברים ודגש על מסרים חינוכיים ואמוניים הנלמדים 

 מהפסוקים ומהסיפורים בנביא.

במהלך השנה למדנו את טעמי הנביא, המטרה הייתה להביא את הילדים לעצמאות בקריאת הנביא עם 

 הטעמים.

 .במהלך הלימוד הילדים ציירו קטעים מהנלמד בנביא והגיעו לתוצרים נפלאים

 התקדמנו במיומנות כתיבה במחברת במספר תחומי כתיבה.

 

 כיתה ב' היקרים המשיכו ללמוד את ספרי הנביא בחשק ובשמחה ותזכו לסיים עוד ספרים רבים.

 בהצלחה בהמשך הדרך!

 בברכה ובהערכה רבה

 הרב דוד בן ישי

 

 הורים יקרים!

 האחרונות שאת השנה מסיימות. לעת סיום, מרגש לכתוב את המילים

 להודות לכם על הבנה ועזרה שהיטיבו את הצמיחה. רוצה אני

 סייעתא דשמיא!  ברוך ה' שליוותה אותנו

 ודה! על שיתוף פעולה. וסליחה! על טעות אם נעשתה.ת

 בברכה להמשך מוצלחו שיצמחו השתילים לאילנות מלבלביםמכאן תפילה  נושאת

 .ופורה

 סקנו בנושאים:במהלך מחצית ב' ע

 מילות יחס, מבנה משפט ועוד. ,מילוי הוראות, מאזכרים, כתיבת משפטים תקינים הבנת הנקרא:

לזכירה, לכתיבה נכונה וללא  סימנים –למדנו על כללי סיפורי חוויה ועלילה, וכן כתיב וכתב  הבעה בכתב:

 .שגיאות כתיב

נהנו ללמוד ולהיווכח שהם יודעים ושולטים  הילדיםהלימוד בכיתה התנהל ב"ה, באווירה רצינית ונעימה. 

 עברית

 מורה ציפיה
 זלץ

 

 נביא

 הרב דוד
 ישי-בן
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 .ב"ה בנלמד

מיומנויות חשובות, ביניהן: מוכנות נכונה לשיעור, הגעה בזמן  הדגשנו ורכשנו במהלך מחצית ב' של השנה

 .חומר השיעור ושיעורי בית מוכנים לכיתה, עמידה במקום ליד שולחן נקי ועליו

דרך ארץ למורים, ורגישות לחבר הן  :ים וחברתיים מגוונים, ביניהםבמהלך מחצית זו שילבנו דגשים חינוכי

 .בדיבור והן במעשים

 .לסייעתא דשמיא ולשקידתם הישגי הבנים בכיתה היו ב"ה מעולים!  תודות

, כדי שישמרו על (דווקא של קומיקס לאו)ופש, לדרבן הילדים לקריאה מרובה בנוסף, חשוב מאד במהלך הח

 .רמתם בהבנת הנקרא

 !ברכת הצלחה רבה לתלמידיי המקסימים

תמימות  ,נהניתי ללמדכם ולשמוע את חכמותיכם. למדתי אף אני רבות, מכל ילד וילד: יושר, עדינות, סבלנות

 .י יותר מכולם". אשריי שזכיתיתלמידובדרכי ה' ועוד, בבחינת "

 !הצלחה רבה בכל אשר תפנו

 המורה ציפי זלץ
 

 הורים יקרים! 

 שיעורי חשבון, התבססו על הגיון והבנה ורק לאחר מכן עברנו לטיפים ולתרגול.

 כך בעז"ה הילדים יזכרו את הנלמד ויחדדו את שכלם. ואכן, תענוג היה לראות

 את ידיעתם של הבנים ושליטתם בחומר הנלמד.

ראשונה, שבירת בנושאים: ביסוס חיבור וחיסור בעשרת  במהלך מחצית ב' עסקנו

, שאלות חשבוניות בחיבור חיסור (לאורך ולרוחב)עד אלף  העשרת, פתירת תרגילים

מדידות אורך,  01,9,9,9,5,0,1מהות כפל וחילוק, פתירת תרגילי כפל וחילוק בכפולות  כפל וחילוק, הבנת

 בבחיבור ובחיסור, השוואה ועוד. רוחב, היקף, משקל

שוחררת. הבנים התייחסו למקצוע החשבון כשיעור מאתגר וחוויתי, הם הלימוד התנהל באווירה נעימה ומ

כשלא היה ברור להם ושמחו להיווכח שהם  נהנו לגשת ללוח ולפתור תרגילים ושאלות מחשבה, שאלו שאלות

 ב"ה קוצרים פרות ומצליחים.

יהם כפל וחילוק, ב' של השנה מיומנויות חשובות, ביניהן: סימני חשבון בינ הדגשנו ורכשנו במהלך מחצית

 כתיבת תרגילים במחברת ועוד. כתיבת פתרון שאלות חשבוניות,

 .הישגי הכיתה היו ב"ה גבוהים

 .בהנדסה למדנו משקלים, ושעון, הזזה, חזרנו על שיקוף וסימטריה בנוסף, חשוב לי לציין כי

 ,לילדי הכיתה ולכל אחד בנפרד

חשבון תרמו הרבה ללמידה ובעיקר  לשיעורי אהבתי מאד להיכנס לכיתתכם השמחה. המרץ שהבאתם גם

 לחוויה בשיעורי חשבון .

 המורה ציפי

 

 

 

 

 

 

 חשבון
 והנדסה

 מורהה
 זלץיפי צ
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 שלום וברכה! הורים יקרים,

התקדמנו בחוברת העבודה במדעים בנושאים שונים תחת כותרת  'במהלך מחצית ב

 '.עונות השנה'

 .טובה ושמחה הלימוד התנהל באווירה

 במהלך המחצית רכשנו מיומנויות של קריאה, ניתוח טקסט ועניית תשובות.

י סיפורי חסידים בסוף כל ל ידבמהלך השנה שילבנו דגשים חינוכיים וחברתיים ע

 .שיעור

 .הישגי הכיתה היו טובים

 .בנוסף נציין כי הילדים ממש שיתפו פעולה בלימוד

 !עלו והצליחו

 בן ציון בורובסקיהרב 

 

 !וברכה שלוםהורים יקרים, 

 –אנו מתעמלים עם הבנים במגוון רחב של פעילויות ספורט, לחיזוק ושחרור הגוף 

משחקי כדור, ריצה בין קונוסים, תחרויות ריצה, קליעה למטרה, זריקת כדורים, 

 תחרויות על זמנים, תרגילי מתיחה ושחרור.

חברתיים וחינוכיים חשובים, ביניהם: גיבוש הכיתה  שיעור זה כולל בתוכו היבטים

 כקבוצה, ויתור, יחס מכבד, ועוד.

 הבנים משתתפים יפה מאוד ובהנאה מרובה, ומצפים לשיעור זה כל השבוע.

 בברכת 'נפש בריאה בגוף בריא'

 הרב דוד בן ישי

 מדעים

 בן ציוןמורה ה

 בורובסקי

 פעילהחצר 

 רב דודה
 ישי-בן

 


