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 'בכיתה 
 ...המחציתבמה התקדמנו 

 
 
 

 !וברכה שלום ,הורים יקרים

 עברנו דרך חשובה מתחילת השנה, וכבר חלפה מחצית מהשנה.

של עם ישראל במצרים טרם השעבוד, התחלנו את התחלנו בפרשת ויחי בשהותו 

חומש שמות בשנות השעבוד הקשות, בשליחות משה רבינו להוציא אותנו 

ממצרים ובעצם היציאה באותות ומופתים. המשכנו למעמד הגדול מתן תורה. 

וכעת אנו במהלך השלב השלישי שבחומש שמות: ההכנה להשראת השכינה 

 במשכן. -בישראל 

שהרצון להספיק לא יפגע בשמחה שבלימוד. מוסיפים פעילויות ומאווררים  ,לאקלים בכיתהשמים לב  ואנ

את התלמידים. מוסיפים מבצעים לאתגר ולהוסיף תורה וקשובים לבעיות הפרטיות ומשתדלים ככל 

 יכולתנו. למדנו שירים הקשורים ללימוד שהוסיפו עניין ושמחה במהלך היום.

 :מיומנויות חשובותהדגשנו ורכשנו במהלך המחצית הראשונה של השנה 

שיפור היכולת ב ,זיהוי קשיים בהבנת הפסוקב ,התמקדתי בקריאה ווידוא הבנה של מילות הפסוק

טעם( העצמאית של כל תלמיד לשנן במדויק: לקרוא נכון את המילה במלעיל/מלרע )על פי מיקום ה

 להקפיד על שווא נע/נח.ו ובמקביל לנגן את הטעם הנכון

ללמוד להתמצא במרחב  ,עמלנו להעמיק את היכולת של כל תלמיד לעבוד באופן עצמאי עם דפי עבודה

 לעצב נכון את הכתיבה במחברת ואת הכתב עצמו.ולזהות הוראות והפניות וליישם אותן  ,הדף

תשובה תקינה  לנסח נכוןלנסח נכון את השאלה ו ,השתדלתי להעמיק את השימוש במילות שאלה

 .)מורחבת(

 :דגשים חינוכיים וחברתיים מגווניםבמהלך מחצית זו שילבנו 

מנע ממילים פוגעניות )גם אם הן יהדגשתי וחזרתי על הצורך להשתמש בשיח בין החברים במילים יפות ולה

ם שיתוף החברי ,יתה והאחווה בין כל תלמידי הכיתהגיבוש הכנאמרות על מנת לפגוע(. כמה חשוב לא 

 במשחקים בהפסקות. 

לאפשר לתלמידים לערוך פעילות לחבריהם בכיתה: חידונים, בינגו, דברי תורה  תאנו מנצלים כל הזדמנו

 .ורעיונות נוספים

על ידי הכרות של צדדים פחות  ,על ידי משחקהאחד את השניה בשיעורי מחנך אנו עסוקים בלהכיר 

מוכרים. להכיר את כולם ולא רק את מי שאני תמיד משחק איתו בהפסקה. לשים לב לאחרים ולהיות 

סובלני כלפיהם. לשחק עם כולם ולשים לב מה נחמד להם. אני תקווה, שבע"ה ההתנהגויות הללו יקנו 

 .בליבם

 המלמד

 יצחק הרב
 גרזון
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הם יפים. תלמידים רבים מתאתגרים במבצעים ב"ה, התלמידים אוהבים תורה, משננים משתתפים והישגי

 השונים ובחידונים שהיו במהלך המחצית והגיעו להישגים יפים.

אני מעריך ביותר את העידוד שאתם ההורים נותנים לבנכם ואת האכפתיות  בנוסף, חשוב לי לציין כי

 שאתם מגלים על מנת לקדם את ילדכם. יישר כחכם!

 

 – "כי האדם עץ השדה"

השדה צוברים כח במהלך החורף לגדל ענפים חדשים, עלים ופירות במהלך האביב והקיץ. כך יהי  כמו שעצי

ל התלמידים יציצו פרחים ויחנטו פירות בה כרצון שמחצית זו תהיה פתיחה לקראת המחצית הבאה 

 לשמחתם ולשמחתכם ההורים.

 בהערכה ובאהבה רבה,

 יצחק גרזוןהרב 

 
 , שלום וברכה!הורי תלמידי כיתה ב'ל

 .ספר יהושע' למדנו אבמחצית 

ב"ה אנו עם הפנים קדימה לקראת לימוד ספר שופטים, נהדר לראות את 

התקדמות הבנים בתחומי החינוך והלמידה הבאים לידי ביטוי בכיתה, הן ביכולת 

 ההקשבה, בהרגלי הלמידה, בבגרות הנפשית וביכולת השינון וההבנה.

ובהתלהבות, הילדים קוראים ומשננים את פסוקי  הילדים לומדים בשמחהב"ה 

 הנביא יפה מאוד.

כעת אנו אוחזים בפרק כב בספר יהושע, העוסק בשילוח שניים וחצי השבטים לעבר הירדן המזרחי לאחר 

 כיבוש הארץ.

ראשונית שלי, הלימוד בנביא דומה ללימוד התורה בבוקר, אנו משננים את הפסוקים לאחר קריאה 

 מסבירים את הפסוקים ומדברים על המסר הניתן ללמוד מהפסוקים.

 יתי.יהלימוד משולב בסיפורים ובהצגות והלימוד מאוד חוו

 במהלך המחצית למדנו את טעמי הנביא, ב"ה הילדים יודעים היום לקרוא את הנביא בטעמים.

 ל הנלמד.אנו משלבים בלימוד כתיבה וציור במחברת, חידונים ושאלות ע

 במחצית הבאה התלמידים ייבחנו אחת לחודש על הנלמד.

 לתלמידיי היקרים שיהיה לכולנו המשך חורף נעים ובהצלחה במחצית הבאה!

 הרב דוד בן ישי

 
 הורים יקרים ומסורים!

כם. הילדים גדלו וצמחו פתאום, בכל יהשנה יש לי הזכות ללמד את בנגם 

המישורים. תודה מיוחדת על שאתם עומדים מאחורי בניכם לכל צרכיהם, 

תלמידי, ואני תפילה כי -כםיברוחניות ובגשמיות. אני דואגת ומשתדלת עבור ילד

 תקלה תחת ידי. תצא לא 

בשיעורי עברית אנו נותנים את הדעת למספר נושאי משנה הקשורים בנושא 

 העברית:

כתיבה נכונה וברורה, כיוון נכון של כתיבה, גודל  – הכתיבהשא אנו עוסקים בלימוד והתקדמות נו

  טי שאלה, נקודה בסוף משפט וכו'.האותיות וצורתן, שמירת רווח בין המילים, סימן שאלה במשפ

. בכל סיפור 'לומדים להצליח', עסקנו במבחר סיפורים מתוך הספר: קריאה והבנת הנקראבנושא 

 נכונה ובהטמעת המילים באופן נכון.התמקדנו בהבנת הנקרא, בקריאה 

 , במושגים ובמילים חדשות מתוך הסיפור.פה-כמו כן, העשרנו את השיעור בהבעה בעל

 עברית

 מורה ציפיה
 זלץ

 

 נביא

 הרב דוד
 ישי-בן
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רחבת המיומנויות כגון: מילוי ' למרחבים'וברת הנוספת: בעזרת הח במיומנויות שונותאנו מתקדמים 

ר ונקבה, ניתוח שירים. קריאת הוראות, הבנת מילות שאלה, אזכורים, האנשה, יחיד רבים, הפכים, זכ

פור נכונה ע"י התכוננות לפני קריאה, התבוננות בזמן הקריאה ולאחר הקריאה, כתיבת תשובה מליאה יס

 וכו'.

 מדנו כתיבת סיפור חוויה, ע"פ מחוון נתון.ל – הבעה בכתב

 ים בשפה.מתוך ספר "סודות הכתיב" בו הבנים לומדים ומתרגלים איות וכתיבה נכונה של מיל – כתיב

חוויה  רגועה ושמחה. הילדים נהנים מאד ליצור מעצמם ולחבר סיפורי תנהל באוירהמהלימוד בכיתה 

 .(מלאי חוויות )וגם מתח...

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

סדר ונקיון  ,הנדרשים לאותו שיעורהגעה לכיתה עם הצלצול והמתנה למורה במקומות, עם ספרי הלימוד 

 בכיתה ובשולחנות הלמידה.

בר המשביח . מטרת המבצע: לעודד את הילדים לקריאת סיפורים בבית, דמבצע קריאהבימים אלו סיימנו 

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

 אבון"...יהאוכל יבוא הת

יחס לזולת מעל הכל וחשיבות על  , ביניהם:דגשים חינוכיים וחברתיים מגווניםבמהלך מחצית זו שילבנו 

 משמעת ודרך ארץ למחנכים ולמורים.

 ב"ה מעולים. הילדים זוכרים הנלמד משנה שעברה ומיישמים עם המיומנויות של שנה זו. היו הישגי הבנים

הרוות את הוריכם המסורים רוב נחת ושיהיה ברכת ה' אני מאחלת לכל תלמידי המתוקים שתמשיכו ל

 עליכם כל הימים.

 זלץ המורה ציפי

 

 !וברכה שלוםהורים יקרים, 

 הבאים: ראשונה של השנה עסקנו בנושאיםבמהלך המחצית ה

. בשיעורים אנו לומדים את החומר בצורה 'מסלולים'לפי שיטת  - חשבון

הבנים מתרגלים בתחילת כל נושא  –. תחילה מוחשי ממוחש למופשטהדרגתית, 

פסים ודיסקיות. לאחר מכן אנו פותרים על הלוח עם ציורי  על ידיחדש את הנלמד 

הפסים והדיסקיות ואיורים שונים והבנים ניגשים ללוח ופותרים את 

התרגילים/שאלות. לבסוף אנו פותרים תרגילים ללא העזרים הנ"ל. כך הבנים 

בשימוש באביזרים אט פוחת הצורך -מוחשי( ואט -י אביזרים נלווים )ל ידהחומר היטב עמבינים בס"ד את 

 פותרים את התרגילים על פי הגיון.והם 

, כולל שבירת העשרת, 51הנושאים שנלמדו עד עתה: ייצוג מספרים בפסים ודיסקיות, חיבור וחיסור עד 

 -ניתוח, פתרון וכתיבה, גימטריה  -משוואות, פתרון בעיות על ידי תיאורים וציורים, סיפורים ותבניות 

 011ל, צירופי אותיות, מנייה באותיות והערך של מילה. המבנה העשרוני עד -ות אהערך המספרי של האותי

ערך של כסף כשמחולק  -בו למדנו את שמות המספרים, סדר המספרים, מספרים וכמויות, ישומים  -

למטבעות, עשרות ויחידות, לוח המאה, חיבור וחיסור ללא המרה וחיבור וחיסור עם המרה, וכן נלוות 

 6-עשרות ו 9=  96לות לפתרון. בכל הנ"ל, חילקנו את הכמות לעשרות וליחידות )לדוגמא: בעיות ושא

יחידות(, וכך קל יותר לספור כמות, להפחית או להוסיף ללא/עם המרה. כמו כן, התחלנו ללמוד כפולות. 

ת: התמקדנו במיוחד על מהות הכפל, עברנו לתרגילים ושאלות הבנה קצרות. עד כה תרגלנו על כפולו

1,0,9,01. 

ספר זה מעביר את החומר בצורה יסודית על ידי  '.מסלולים'לומדים הנדסה מתוך הספר  הבנים - הנדסה

עבודות, איורים וצבעים שמדרבנים את הלימוד. כמו כן, הבנים משתמשים במארז אביזרים מיוחד, לפי 

דת שטחים. הנושאים שנלמדו מימדים, משולשים ומלבנים למדי-נושאי הלימוד: בניית גופים שונים תלת

 חשבון

 מורה ציפיה
 זלץ
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עד כה: מהו מצולע, הכרת הגופים ומיונם, פאות, צלעות וקודקודים של גופים, מדידת אורך, השוואת 

 .שטחים, היקף ושטח והקבלה בין גדלי שטחים שונים, משקל. בשיעורים האחרונים הכרנו את השעון

לעמול על האתגרים שמציב בפנינו המקצוע תית. הילדים נהנים מאד יהלימוד בכיתה התנהל באווירה חווי

 .ולדעת שב"ה הם יודעים ומצליחים

הדגשנו ורכשנו במהלך המחצית הראשונה של השנה מיומנויות חשובות, ביניהן: מדידה מדויקת על ידי 

, מודדים מתחילת החפץ שאנו רוצים למדוד, מחזיקים 1סרגל בליווי לימוד שתחילת המדידה הינה ממספר 

ישר על הקו, פתירת בעיות נתונות על ידי כתיבת תרגיל ותשובה, מציאת השלם וחלקיו בתרגיל,  את הסרגל

 .יכולת השוואה ונימוק במדידת משקלים שווים/שונים ועוד

במהלך מחצית זו שילבנו דגשים חינוכיים מגוונים, ביניהם: שמחה בשמחת השני כשנבחר לכתוב על הלוח 

 .צים לדברי החבר כשעונה תשובהאו לענות תשובה, וכן שאין קופ

 .הישגי הבנים היו גבוהים, וב"ה הוכיחו על כך תוצאות המבחנים

ב"ה ניכר שהבנים מונחים חזק בחומר הנלמד ומקצועות חשבון והנדסה אהודים  בנוסף, חשוב לי לציין כי

 .בכיתה ומהווים אתגר והצלחה

 !הצלחה רבה לכל תלמידי המתוקים

 המורה ציפי

 

 וברכה! תה ב', שלוםיכתלמידי להורי 

 ומדים במקצוע מדעים בחשק ובשמחה.אנו ל

עסקנו עד עתה בנושאים: הכרת הסביבה ותופעותיה, חושים, חיים ותזונה באדם 

 .99ובבהמה, תקשורת מילולית ובלתי מילולית. קולות. הגענו עד עמוד 

ניסויים שונים ושיעור שמש, היוצרים  כדי ךיתי, תויהשיעור מועבר באופן חוו

התעניינות והטמעת החומר הנלמד. ראוי לציין את מידת ההתעניינות המרובה 

 שהבנים מגלים בשיעורים.

 נים!יב"ה מצוי ים היוהישגי הבנ

 הילדים לומדים יפה, משתתפים נפלא והשיעור מועשר בזכותם. יישר כח! בנוסף, חשוב לי לציין כי

 !והצלחהברכה 

 המורה ציפי זלץ

 

 
 !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.

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

 הכיתה כקבוצה, ויתור, יחס מכבד, ועוד.

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

 בברכת 'נפש בריאה בגוף בריא'

 דוד בן ישי הרב

 

 מדעים

 מורה ציפיה
 זלץ

 

 חצר פעילה

 רב דודה
 ישי-בן

 


