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 'גכיתה 
 ...המחציתבמה התקדמנו 

 
 
 

 ,'כיתה גלהורי תלמידי 

 שלום וברכה!

ה אנו זוכים, אתם, והשנה גם אני, לגדל את הילדים הצדיקים "הנחמדים ב"

מזהב ומפז ומתוקים מדבש ונופת צופים" כפשוטו! ספרי תורה קטנים. נשתדל 

להמשיך להשקות פירות מתוקים אלו בטל תורת חיים בכמות ובאיכות יחד עם 

 סבלנות ורגישות לכוחות., אהבה

מעת לעת אנו מרכזים עדכון מתומצת של החומר הלימודי ומיומנויות הלמידה לצורך העברת רשמים 

 רים במקצועות הקודש והחול.אליכם ההו

דר עמכם על מנת להמשיך ולשאוף להגיע להישגים נאים של וכך אנו ממשיכים לשמור על קשר רציף ומס

 ההורים.-כלל הכיתה ובנכם נ"י בפרט יחד אתכם

 וב שמחה ושפע נחת!ם והחינוכיים של כיתתנו לעיונכם. רלהלן פירוט ההספקים הלימודיי

 תורה:

  בתכנית הספק הלימוד כמתוכנן, מתקדמים בשינון ובהבנת הפשט, ומסכמים את ב"ה אנו עומדים

 הלימוד השבועי בדפי קשר ומבדקים שבועיים.

וב"ה הבנים מגלים שליטה  –המפקח, הרב שלום בן שושן, נכנס מעת לעת לבחון את הבנים על הנלמד 

 יפה בנלמד. על כך קיבלנו כבר כמה תעודות הצטיינות ב"ה.

 תחות והתקדמות בתחום הקריאה והכתיבה בעזרת העבודה במחברות, במסגרת הלמידה ניכרת התפ

 המורה לעברית. דייל היומיומית ובתוספת של תגבור ורכישת מיומנויות ע

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

 סדר ומשמעת ועוד.רו, תפילה, לחב

  החברתי, במקביל לעיסוק בנושא בין אדם לחברו על ידי שיחות אישיות ובפתרון בעיות בתחום

רועים במעורבות כוללת של יפרטניות, אנו משתדלים לעסוק בפעילויות מגבשות )משחקים והפקת א

 .כלל התלמידים(

–חיזוק  אנו משתדלים לתת מענה לצרכים מיוחדים של כל תלמיד, ולקדם כל תלמיד בתחום בו הוא צריך

, )כתיבה, טעמים ומענה לכישורים חברתיים וכו'(, בהנחיית היועץבחיזוקים חיוביים, בפיתוח מיומנויות 

המורה רונית, בהתקדמות בתהליכים, במעקב התפתחותי ובהפניית תלמידים הרב אבינועם מימון, ו

 המלמד

 אהרן הרב
 קופמן
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ון בורובסקי בתוך הכיתה הן על ידי הרב בן צי –אנו זוכים לקבל תיגבור פרטני לתגבור וסיוע מקצועי. 

שעות שבועיות לחיזוק הבנים  9-בתחום הכתיבה, והן על ידי בוגר הת"ת בתחום רכישת הטעמים, סה"כ כ

 בחומש.

י שמירה על קשר, מעקב בהודעות ובשיחות, ובהרבה ל ידלהרבה שיתוף פעולה שלכם, ע בכך אנו זוכים

רחב! נשמח מאד להמשיך ולקבל מכם ההורים גיבוי וחיזוק. תודה וברכה על כך, על האמון, ועל המ

 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.

 רבה בהמשך!הצלחה ב

 הרב אהרון קופמן

 תלמוד תורה דבירבשם צוות 

 
 !וברכה שלוםהורים יקרים, 

ב"ה התחלנו את השנה בלימוד ספר שמואל א' ובעזרת ה' בקרוב נסיים את הספר 

 ונתחיל בעזרת ה' בלימוד ספר שמואל ב'.

בסיפורי הנביא. עבורי שמחה ובהתלהבות ומגלים עניין רב ב"ה הבנים לומדים ב

הנאה של ממש לראות איך הבנים הצדיקים לומדים בשמחה ובהתלהבות זו 

 ומחכים בכל פעם לשמוע את סיפורי הנביא.

במהלך הלימוד אנו משלבים שינון משותף של הפסוקים והסבר של פשט 

תלמידים לנביא. הפסוקים. הפסוקים נלמדים בצורת סיפור וזאת מתוך מחשבה ליצור עניין וחיבור של ה

סיפורים וב"ה ניכר שהבנים מגלים עניין הבמהלך הלימוד אנו נכנסים לענייני מוסר ומידות הנובעים מתוך 

 רב ושמחים בלימוד. 

 והן בכתב במחברת ובמבחנים מסכמים. הפ-לאנו מקיימים חזרה משמעותית על הנלמד הן בע

 בהצלחה לכל התלמידים הצדיקים!

 הרב נועם 

 
 ה' עמכם! ,הורים יקרים

 "כל הלומד ואינו חוזר כזורע ואינו קוצר"

הברכה הכי גדולה בחזרות על הנביא במסגרת מבצע "ושננתם" הוא ההרגל לחזור 

על מה שכבר למדת, בנוסף הילדים מגלים שלא תמיד זוכרים הכל אפילו שרק 

 לפני שנה למדנו את אותו ספר ביסודיות.

הרב אהרון מלמד הכיתה מחליף את בו אני ביום  –ב"ה זוכים אנו ללמוד ולחזור 

 .על נביאים ראשונים.  אנו משננים את הפרקים ולומדים בשמחה –

 הלימוד בכיתה מתקיים באווירה טובה ובדיבוק חברים.

בספר  לדלות ולשאוב את המסרים הרבים הקיימים אנו לומדים כשני פרקים בשבוע ומשתדלים בעיקר

בבחינת "נבואה שהוצרכה לדורות נכתבה ושלא הוצרכה לא נכתבה". המסרים הם בתחומים שבעבודת ה' 

הכללית שלנו ביחס שבין אדם לבוראו ובין אדם לחבירו כולל ביטחון בה', אמונה וכו'. עד עתה זכינו לחזור 

 על ספרים יהושע וחלק מספר שופטים.

 לימוד חצי ספר.במהלך השנה מתקיימים מבחנים בסיום 

 יהי רצון שנזכה לחזור על לימודינו ולהפנים את כל המסרים שנתנו לנו נביאינו.

 !בהצלחה רבה במחצית הבאה

 הרב דוד בן ישי

 נביא

 נעםהרב 
 שחור

 

 ושננתם

 הרב דוד
 ישי-בן
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 שלום רב! הורים היקרים,ל

את מקצוע העברית. הבנים לומדים ברצינות,  'אני מאוד נהנה ללמד את כיתה ג

יש להם הרגלי למידה טובים, וחשים בהתקדמותם בתחומים השונים במקצוע 

 העברית.

מטרתי בשיעורי עברית הינה לשפר את הבנת הנקרא ולהביא את הבנים 

לענות על שאלות ולנסח את התשובות בצורה תקינה. בנוסף לכך, לשפר למסוגלות 

 .נכונה ללא שגיאות כתיב כתיבהבשל כתיבה ו שונות בסוגותאת ההבעה בכתב 

 עד כה למדנו:

 שורשים,מאזכרים, מילות קישור, קריאת והבנת הוראות, תשובה תקינה, סוגי שאלות,   הבנת הנקרא

 גופים, זמנים, שמות עצם, שמות תואר ופעלים.

 אנו מתרגלים קריאת והבנת טקסטים סיפוריים ומידעיים.

 הבחנה בין סוגי טקסטים, כתיבת חוויה, כתיבת דיווח, כתיבת סיפור עלילה.  הבעה בכתב

 האווירה בכיתה היא אווירה של לימוד המשולב בהרבה רצון להתקדם.

בה אנו לומדים ומתרגלים כתיבה  'סוד אות'נוסף לחוברת לומדים להצליח יש את חוברת ב – כתיבה נכונה

 נכונה והכרת מילים וכתיבתן בצורה נכונה.

 בנוסף אני מקיים הכתבות של מילים ומשפטים על מנת לשפר את הכתיבה ללא שגיאות כתיב.

 שיהיה לכולנו המשך חורף נעים ,היקרים לתלמידי

 ובהצלחה במחצית הבאה!

 הרב דוד בן ישי

 

 !שלום וברכה, להורים היקרים

 , סדר פעולות חשבון, גימטריהבבמהלך המחצית הראשונה של השנה עסקנו 

 .לוח הכפלו 01,111הכרת המספרים עד 

בהתקדמות רצינית ומתמדת  ,תנהל ב"ה באווירה טובהמהלימוד בכיתה 

 יישר כח! .והירתמות גדולה של כולם

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

 ב"ה... זיהוי משולשים ועוד..., ניתוח מספרים, הבנת בעיות, פתרון תרגילים

 , כבוד לחברים , הגעה בזמן לשיעור במהלך מחצית זו שילבנו דגשים חינוכיים וחברתיים מגוונים, ביניהם:

 .(...'ומצאת תאמיןיגעת 'ההשקעה חשובה מן התוצאה )בעז"ה כמובן מתוך , סבלנות

 .ב"ה ,יפים מאוד הישגי הבנים היו

 ניכרת מגמת הבנים ברצינות הלימוד ובהשקעה בו. בנוסף, חשוב לי לציין כי

 בהצלחה...!  .ובע"ה אני מאחל לכולם המשך שנה טובה ומוצלחת

 !בברכה ובאהבה גדולה

 איתמר חסןהרב 
  

 עברית

 הרב דוד
 ישי-בן

 

 חשבון

 רב איתמרה
 חסן
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 ,הורים יקרים

 !שלום וברכה

 .אחת לשבוע אנו נפגשים לשיעור מדעים

אדמה, מים,  –. אנו מלמדים את יסודות החומרים השונים השיעור זורם ומעניין

 סלעים וכו' מתוך ספר 'טבע הבריאה'.

לדוגמא: ערבוב חומרים. למדנו על חוקיות  ,נערכו מספר ניסויים במהלך המחצית

 לא.מתי מתערבבים ומתי  –החומרים  ערבוב

 לקראת סוף המחצית התקיימה עבודת כיתה מסכמת על הנלמד במהלך המחצית. היה מרענן ונפלא!

 בספר. 91המחצית אנו אוחזים בעמוד  סיוםעם 

 !ברכת הצלחה לכולם גם בהמשך

 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, 

 , תרגילי מתיחה ושחרור.תחרויות על זמנים

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

 כקבוצה, ויתור, יחס מכבד, ועוד.הכיתה 

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

 בברכת 'נפש בריאה בגוף בריא'

 דוד בן ישי הרב

 מדעים

 רב בן ציוןה
 בורובסקי

 

 חצר פעילה

 רב דודה
 ישי-בן

 


