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 תשע"ט אב בס"ד
 

 'גכיתה    

 

 ...המחציתבמה התקדמנו 
 

 .שלום וברכה ,הורים נכבדים

 .היינו עסוקים בלימוד חומש במדבר בהלכה ,במהלך המחצית השנייה של השנה

זכינו ללמוד בתורה כמעט את כל חומש במדבר )ולעבוד בחוברות במהלך המחצית 

ורים, פשט התורה( וכן את פרשת דברים. בהלכה הספקנו ללמוד על דיני החגים: פ

 תרומות ומעשרות, צדקה והשבת אבידה., פסח, ספירת העומר ושבועות

 הלימוד בכיתה התנהל ברצינות ובעזרה לזולת.

הבנת שאלות  מיומנויות חשובות, ביניהן: במהלך מחצית זו הדגשנו ורכשנו

מיומנות השוואה והיסק. התמודדות עם קושי בעבודת כתיבה אישית. עיצוב  וחיפוש תשובות בחומש.

 כתיבה. העמקנו את העיסוק בטעמי המקרא.

כהמשך לעבודה שעשינו בשנה שעברה.  ,במחצית זו עסקנו בכתיבת עבודה שנתית בנושא גדולי ישראל

קרים קבלו הכוונה והסבר כיצד לאסוף נתונים לכתיבת העבודה וכיצד לבנות אותה. חלק הילדים הי

 מהעבודה עשינו בכיתה ובבית השלימו את הכתיבה במחשב והוספת סיפור.

ביניהם: הדרך לשמור על המוגנות האישית  ,במהלך המחצית שילבנו דגשים חינוכיים וחברתיים מגוונים

עמידה בכללי  ,דיבור במילים המכבדות את הזולת .לפגוע במוגנות האישיתשעלולות  ,וזיהוי סיטואציות

 נקיטת יוזמה במקרים של אירועים לא טובים. ,אכפתיות כלפי החברים ,המשחק ביושר

 ב"ה הישגי הבנים היקרים היו טובים וההשקעה נשאה פרי.

 חשוב לי לציין שהתנהגות התלמידים שקפה את התבגרותם ואחריותם.

תרעננו , יל לבנים היקרים שהדברים שלמדנו השנה יישארו חקוקים בליבותיהם המלבלביםאני מאח

 בחופש ויבואו עם לב חדש ורוח רעננה לשנה החדשה.

 המלמד

 יצחק הרב
 ןגרזו
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 יצחק גרזוןהרב 

 
 ב"ה זכיתי השנה ללמד בכיתה זו.

עבורי זו הייתה הנאה של ממש לראות איך הבנים הצדיקים לומדים בשמחה 

ובהתלהבות ומחכים בכל פעם לשמוע את סיפורי הנביא. ב"ה זכינו לסיים את 

 ספר שמואל ב'. כמעט את כל ספר שמואל א' ו

במהלך הלימוד שילבנו שינון משותף של הפסוקים והסבר של פשט הפסוקים. 

ההסבר הועבר בצורת סיפור מתוך מחשבה ליצור עניין וחיבור של התלמידים 

ד נכנסנו פעמים רבות לעניינים של מוסר ומידות הנובעים מתוך הסיפורים וב"ה ניכר לנביא. במהלך הלימו

 היה שהבנים גילו עניין רב והחשוב מכל למדו בשמחה. 

 בהצלחה לכל התלמידים הצדיקים!

 הרב נועם שחור

 

 הורים יקרים, ה' עמכם!

שבועויות, בחזרות על לימוד הנביא במהלך כל השנה השקענו זמן רב, כשעתיים 

 שכבר למדו הבנים בשנה הקודמת.

החזרות כללו שינון הפרק וחזרה כללית על פשט הפסוקים, והרחבה והעמקה 

 בחלק מסיפורי הנביא.

 .'הספקנו השנה לעשות חזרה על ספרי יהושע ושופטים ואת רוב ספר שמואל א

ובכך לזכור יותר טוב את  שזכיתם לחזור על לימודכם 'אשריכם ילדי כיתה ג

 פסוקי וסיפורי הנביא.

 בברכה, 

 הרב דוד בן ישי

 

 להורים היקרים, שלום רב!

במהלך המחצית השניה המשכנו בלימוד יסודות העברית בהבנת הנקרא, בידע 

 הלשוני, בכתיבה נכונה ובהבעה בכתב.

לגילם, תרגלנו רבות את  חיזקתי אצל הבנים את המיומנויות הנדרשות

המיומנויות השונות וב"ה סיימנו ללמוד את הנדרש לפי תוכנית הלימודים בכיתה 

 אות'.-ג'. סיימנו לתרגל את שני החוברות 'לומדים להצליח' ו'סוד

בעזרת ה' שנה הבאה אני ממשיך עם הבנים לכיתה ד' ואמשיך להקנות להם את 

 יסודות העברית בתחומים השונים.

 

 די כיתה ג',תלמי

 תיהנו ותצברו כוחות בקיץ ותגיעו לשנת תש"פ עם כוחות מחודשים ללמידה יעילה ומחכימה.

 בהצלחה רבה

 הרב דוד בן ישי

 

 נביא

 רב נעםה
 שחור

 

 ושננתם

 הרב דוד
 ישי-בן

 

 עברית

 הרב דוד
 ישי-בן

 



 
 )ע"ר(תלמוד תורה דביר 

 

 ttdvir@gmail.com ,www.dvir.org, 19-8781979: פקס, 19-8598599: טלפון, 88799 מיקוד 061. ד.ת איילון נוף

- 3 - 

 

    

 

 היקרים שלום וברכה!ם להורי

 הבאים: במהלך המחצית השניה של השנה עסקנו בנושאים

מאונך, כפל בפילוג, כפל בעשרות שלימות חיבור חיסור , בעיות מילוליות חשבון:

 ובמאות שלימות, כפל מאונך, חילוק עם שארית דיאגרמות, שברים יסודיים.

 .מרובעים, קווים מקבילים, מידות אורך ומשקל גיאומטריה:

 ., ניכרת התעניינות ורצון להצליחטובה וחיובית הלימוד בכיתה התנהל באוירה

 ,פתרון תרגילים יומנויות חשובות, ביניהן:במהלך מחצית זו הדגשנו ורכשנו מ

 .קריאת בעיות מילוליות בצורה נכונה, קריאת דיאגרמות, כפל מאונך

נתינת מקום לתלמיד אחר, הגעה  במהלך המחצית שילבנו דגשים חינוכיים וחברתיים מגוונים, ביניהם:

 בזמן לשיעור, הבאת ציוד והכנת שיעורי בית, משמעת בכיתה.

 .אוד ובעז"ה נמשיך להשתפר ולהתחדדיפים מ היו הישגי הבנים

נהניתי מאוד מהילדים הם מתוקים וחמודים ומאירים מאוד ובסה"כ זו כיתה  בנוסף, חשוב לי לציין כי

 מאוד טובה ונעים וכיף להיכנס אליה.

אני מברך אתכם שתמשיכו לעלות מעלה מעלה ביראת שמיים, מידות טובות ועשיית רצון ה' יתברך בכל 

 חלקי ותחומי החיים ותהי ברכת ה' עליכם!

 באהבה איתמר חסן

 
אחת לשבוע אנו נפגשים לשיעור מדעים. אנו לומדים על יסודות החומרים השונים 

אדמה, מים, סלעים ועוד, מתוך חוברת "טבע הבריאה". הלמידה מעניינת  –

ומופלאים הסובבים את עולמנו בעולם ומפגישה את הבנים עם נושאים חשובים 

שהקב"ה ברא לנו. ב"ה הבנים לומדים יפה ומשתפים פעולה. הלמידה משולבת 

 בהמחשה של הנלמד ובמטלות מתוך החוברת.

 בהצלחה לכל התלמידים הצדיקים!

 הרב נועם שחור

 
 !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 

 קבוצה, ויתור, יחס מכבד, ועוד.הכיתה כ

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

 בברכת 'נפש בריאה בגוף בריא'

 דוד בן ישי הרב

 

 

 חשבון

 רב איתמרה
 חסן

 

 מדעים

 נעםרב ה
 שחור

 

 חצר פעילה

 רב דודה
 ישי-בן

 


