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 תשע"ט אב בס"ד
 
 

 'ד כיתה  

 

 ...המחציתבמה התקדמנו 
 

בשעה טובה הסתיימה לה שנת לימודים מוצלחת וטובה מלאה בעשיה התקדמות 

ולמידה. ניתן לראות שכל אחד מתלמידי הכיתה למד הרבה דברים חדשים עלה 

ב"ה עבורי זו הייתה שנה משמעותית, היה נעים וכיף ללמד בכיתה התקדם והתבגר. 

 והתקדמות. זו וב"ה הייתה בכיתה אווירה טובה ונעימה, אוירה של עשיה

 

התחלנו את השנה בלימוד ספר דברים וב"ה זכינו לסיימו. לאחר מכן התחלנו 

בלימוד המשנה וב"ה זכינו ובימים אלה סיימנו את מסכת ברכות. השתדלנו לשמור 

על רמת לימוד גבוהה הכוללת הבנה טובה, כתיבה, ושינון משמעותי של הפסוקים והמשניות עד רמה של 

שניות בע"פ. כך למשל בימים אלו בהם אנו מסיימים את מסכת ברכות הבנים מסוגלים זכירת הפסוקים והמ

 לשנן יחד את כל המסכת כשהמשניות שלפניהם סגורות!! פשוט אלופים!!!

 

ומבחן 'חברותות' מדי שבוע קיימנו בכיתה חזרה על פרשת השבוע שכללה שינון של הפרשה, לימוד הפרשה ב

מסכם על הנלמד. כמו כן במהלך השנה קיימו הבנים חזרות על נביאים ראשונים. לפני החגים הקדשנו זמן 

 משמעותי ללימוד הלכה ולהכנה לקראת החג. 

 

 המלמד

 נעם הרב
 שחור
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במהלך השנה השתדלתי לשים דגש מיוחד על החינוך לאהבת תורה ועל השמחה בלימוד, הגיוון בנושאי 

ימה הוסיפו מאד לאווירת הלימוד. סיומי פרשות התורה היו רגעי שיא הלימוד והשינון בקצב ובמנגינה נע

 בלימוד ובכל סיום היה ניתן להרגיש באוויר את השמחה הפורצת של הבנים.

באופן מיוחד התרגשנו כולנו, הורים ילדים ומורים במעמד סיום חמישה חומשי התורה. ב"ה המעמד היה 

לתורה בלב הבנים עוד שנים רבות. ההתרגשות מהסיום ליוותה  מרגש ומיוחד שוודאי ישאיר רושם של חיבור

אותנו גם בהמשך בלימוד המשנה, הבנים נכנסו ללימוד בשמחה גדולה וברצינות. ההצלחה של מעמד הסיום 

 הייתה ללא ספק בשל השותפות המלאה שלכם ההורים יחד עם צוות ההוראה וכמובן הבנים. 

ם שכולו תורה" בו חזרנו על ספר דברים כולו, יחד עם ההורים שליוו לקראת סיום החומש ערכנו בכיתה "יו

אותנו והשתתפו אתנו בלימוד. ההתרגשות ושמחת התורה הורגשה מאד ביום זה. כמו כן לקראת סיום 

החומש עמלו הבנים בכתיבת חידושי תורה על פרשיות התורה. אספנו יחד את כל החידושים יחד עם חידות 

ירות מבוארות, וב"ה הוצאנו חוברת יפה ומהודרת בשם "משמחי לב". החוברת חולקה על פרשת השבוע וזמ

לילדים במהלך הסיום וב"ה אני שומע שמדי שבוע הבנים אומרים דברי תורה בשולחן השבת מתוך החוברת, 

 שואלים שאלות על פרשת השבוע ושותפים בשירת הזמירות.

צווה". מר הבד עשניות מ"ס שהתחלנו ב"מבצע סיום  כחלק מההכנות לקראת סיום החומש ולימוד המשנה

ב"ה ישנה הצלחה גדולה למהלך זה ותלמידי הכיתה שותפים במבצע ומתקדמים בלימוד אישי של משניות 

וזאת מלבד המשניות שאנו לומדים בכיתה. כדי לחזק את המבצע ולאפשר לתלמידים להתקדם ולהצליח 

כל תלמיד סט משניות מבוארות. הבנים התרגשו מאד לקבל  במבצע גם בשנים הבאות השגנו בס"ד עבור

מתנה זו וכבר משתמשים במשניות אלו. התלמידים הונחו להקדיש את הלימוד עבור השמות שמסרו 

התורמים ומופיעים בתחילת כל משנה. הנהגנו בכיתה שמדי ראש חודש אנו עורכים בכיתה סעודת ראש 

הבנים  ,בהזדמנות זו ש.התלמידים שסיימו מסכת באותו חוד חודש ובה אנו מקיימים סיומי מסכת לכל

ת הערכה. עד כה היו כבר עשרות רבות של סיומי מסכת ומשתפים את חבריהם במה שלמדו ומקבלים תעוד

דם בלימוד המשנה לקראת והכוונה להמשיך במבצע זה גם בשנים הבאות. חזקו את הבנים גם בהמשך להתק

חברותא קבועה עם הבנים ולציין בצורה משמעותית בבית כל סיום מסכת.  כדאי מאד לקבוע  סיום הש"ס.

יישר כוח גדול להורים שדוחפים וקובעים זמן קבוע ללימוד עם הבנים וכמובן יישר כוח לבנים הצדיקים 

שכבר בגיל צעיר מרגילים את עצמם לקביעת זמן והספק קבוע ללימוד תורה, "אשריכם תלמידי חכמים 

 יבים עליכם!"שדברי תורה חב

אנו בכיתה אוהבים מאד לשיר. בכל בוקר לאחר התפילה אנו פותחים בשירה משותפת של כמה שירים. מדי 

פעם אנו לומדים בכיתה שיר חדש ושרים אותו יחד ולפעמים אנו ממציאים בעצמנו שירים המסייעים לנו 

שניות של מסכת ברכות ומסייע חיברנו שיר הכולל בתוכו את פתיחת כל המ ,לזכור את מה שלמדנו. למשל

פה. פעמים רבות למדנו בכיתה שירים חדשים ופעמים רבות אנו שרים אותם יחד. -לנו לזכור את המסכת בעל

למדנו סדרה של שירים וניגונים מיוחדים. בימי שישי עניין השירה  ,כחלק מההכנה לקראת פורים ,כך למשל

ד את זמירות השבת. אנו מקדישים זמן ללימוד וביאור מקבל מקום מיוחד. מידי יום שישי אנו שרים יח

הזמירות ושרים אותם יחד בליווי נגינה בגיטרה. ב"ה הבנים כבר מכירים היטב את הזמירות ובכל פעם שאנו 

 שרים יחד ישנה אווירה שמחה ומיוחדת. 

ובציור. לפני החגים בהזדמנויות שונות השתדלתי להביא לידי ביטוי את כישרונותיהם של הבנים באומנות 

הכנו יחד יצירות מיוחדות ומידי פעם קיימנו בכיתה תחרויות ציור. הזדמנויות אלו תרמו להווי הכיתה 

והביאו לידי ביטוי את הכישרון והיצירתיות של הבנים. גם מקומו של הבישול לא נפקד, ומידי פעם הכנו יחד 

 ות ומגוונות.מיני מטעמים. לכבוד סיומי הפרשות ערכנו סעודות שונ

פעמים רבות קיימנו בכיתה מבצעים ומשימות מיוחדות כדי להתרענן ולשבור את השגרה. כך למשל בחודש 

אדר קיימנו בכיתה משימות מיוחדות שהוסיפו מאד לאווירה השמחה בכיתה ותרמו מאד לגיבוש ולשיתוף 

טטות". הבנים התבקשו להביא פעולה בין הבנים. לפני חג השבועות התקיים מבצע מיוחד הנקרא "מלך הב
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בטטות ולגדל אותם בכיתה כך שעד שבועות תהיה הכיתה שלנו מלאה בעלים ירוקים ויפים. הבנים שיתפו 

 פעולה והתוצאה הייתה נפלאה. 

אחת הדרכים לעידוד ולחיזוק הלימוד בכיתה הייתה בעזרת "חנות הפרסים". תלמידים שהצטיינו בלימוד 

קנות בחנות הכיתתית. החנות כללה עשרות רבות של סוגי פרסים )שאינם ממתקים( זכו בנקודות בהם יכלו ל

שהתעדכנו מדי כמה שבועות. עבורי זו הייתה הזדמנות טובה לפרגן ולשבח את הבנים על ההשקעה היום 

 יומית בעמל ובלימוד התורה וב"ה הפרסים הביאו לשמחה רבה והוסיפו מאד לאווירה הטובה בכיתה.

 

זו, ברצוני להודות לכם ההורים על הזכות ללמד את בניכם הצדיקים. תודה על שיתוף הפעולה בהזדמנות 

הפורה במשימת החינוך ועל האמון שנתתם בי. יהי רצון שנזכה לראות את הבנים עולים מעלה מעלה בתורה, 

 במידות וביראת שמים מתוך בריאות ושמחה.

 

  ץ:הקי כמה דברים חשובים לבנים לקראת
 יקרים! אני מאחל לכם שתהיה לכם חופשה נעימה מהנה ומועילה, ותאגרו כוחות חדשים בחופש.בנים 

 

לימוד התורה מחזיק את העולם, לכן יש לקבוע זמן קבוע  .חשוב לזכור שאת לימוד התורה אנחנו לא מפסיקים
במבצע "שמע בם" או  ללימוד בכל יום, אפילו לימוד קצר. זו גם הזדמנות לחזור על מסכת ברכות ולהתקדם עוד

   כל לימוד תורה אחר. מי שרוצה, יכול להשתתף ולהגיע ללימוד המתקיים מדי יום בת"ת.
 
שימרו על עצמכם בזהירות ושימת לב מיוחדת בדרכים,  ש.במיוחד בימי החופ ונשמרתם מאד לנפשותיכם""

  בהקפדה על חבישת קסדה, וזהירות מיוחדת בבריכה או בים.
 

שיעזרו לכם להגביל אתכם  בקשו מההורים .עבורכם טובה ואינה מול המחשב אינה בריאהישיבה ממושכת 
ללא ספק עדיף להזמין או ללכת לחבר מאשר לשבת זמן ממושך מול המחשב, זו תהיה גם הזדמנות בעניין. 

 .חדשות חברויות וליצירת שלכם לחיזוק החברויות
 

בחופש. חשוב לתכנן כמה שאפשר דברים מראש. בדרך כלל כשלא  גם סדר יום קבוע חשוב שיהיה לכל אחד
מתוכננים מגיעים למצב של שעמום ובטלה. קחו טבלה ותכננו מהו סדר היום שלכם )מתי קמים, תפילה, ארוחת 
בוקר, לימוד קצר, הזמנה של חבר, טיול, רכיבה על אופניים, פעילות משפחתית, תפילת מנחה וערבית, לימוד עם 

 .'(אבא וכו
 

תלמידי היקרים, אתם אלופים!! תמשיכו להיות צדיקים ומתוקים כמו שאתם. שיהיה לכם הרבה הצלחה בהמשך 
 הדרך, ואל תשכחו לשמור על קשר..

 באהבה ובהערכה רבה!

 הרב נועם

 

 .שלום וברכה ,הורים נכבדים

הנביאים אליהו ואלישע. במהלך מחצית זו עסקנו בעיקר במלכים שהיו בתקופת 

 מזמן אסא מלך יהודה וירבעם )הראשון( מלך ישראל עד גלות עשרת השבטים.

. במהלך המחצית זכינו להתקדם ממלכים א' פרק ט"ז ועד מלכים ב' פרק י"ז

 במקביל עבדנו במחברת נביא.

הלימוד בכיתה היה מתוך סקרנות והתעניינות בסיפורי הנביא ובמסרים העולים 

 מהם.

הלך המחצית עסקנו בהשלמת פרטים לסיפורים של ספר מלכים מתוך ספר דברי הימים. השתדלנו במ

להתרגל למצוא את הרעיונות המוסריים שהנביאים מלמדים אותנו. ולהבין מהי הדרך שלנו לחיות כעם 

 נביא

 יצחקהרב 
 גרזון
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 בארץ ישראל.

 ברוך ה' התלמידים השקיעו בלימודים וראו את פרי עמלם.

נהניתי ללמוד עם הילדים היקרים ולהחכים מכל ילדי הכיתה כל אחד ואחד לפי  בנוסף, חשוב לי לציין כי

 ייחודו.

דשם של הנביאים ולמצוא בהם דברים חדשים ואני מאחל לילדים היקרים שיזכו לחזור שוב ושוב על דברי ק

 בכל פעם.

 יצחק גרזוןהרב 

 

 הורים יקרים, ה' עמכם!

ות, בחזרות על לימוד הנביא השקענו זמן רב, כשעתיים שבועי נהבמהלך כל הש

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 ורוב ספר שמואל א'.

יתם לחזור על לימודכם ובכך לזכור יותר טוב את פסוקי אשריכם ילדי כיתה ד' שזכ

 וסיפורי הנביא.

 בברכה, 

 הרב דוד בן ישי

 

 הורים היקרים, ל

במהלך מחצית זו התקדמנו במיומנויות השונות בהבנת הנקרא, במידע לשוני 

 בכתיבה נכונה ובהבעה בכתב.

 .'הלימודים של כיתה ד תרגלנו ולמדנו את הנדרש לפי תוכנית

בעזרת ה' בהמשך יוסיפו הבנים קומה נוספת בלימודי העברית על היסודות שרכשו 

 בארבע שנותיהם בת"ת.

 

 ילדי כיתה ד' המתוקים והיקרים,

 בלימוד העברית. 'ד-'בלימוד הנביא ובכיתות ג 'שת השנים  האחרונות ליויתי אתכם מכיתה בובמהלך של

 בלימוד התורה, בהרגלי למידה ובהקניית ערכים.נהנתי מאוד לקדם אתכם 

 חווינו יחד חוויות רבות בשלושת השנים הללו ושמחתי לראות כיצד גדלתם והתבגרתם.

 בהצלחה בכיתה ה' ובהמשך הדרך!

 באהבה ובהערכה רבה,

 הרב דוד בן ישי

 

 להורים היקרים שלום וברכה!

חיסור שברים, וחיבור הבאים:  השניה של השנה עסקנו בנושאים במהלך המחצית

השוות שברים, דיאגרמות, בעיות מילוליות, חילוק ארוך, מספרים ראשוניים 

 ., נפחה ושטח הפנים שלהומספרים פריקים, הכרת התיבה

 .טובה ב"ה הלימוד בכיתה התנהל באוירה

פתרון תרגילים, : ביניהןורכשנו מיומנויות חשובות, במהלך מחצית זו הדגשנו 

 .עבודה שיטתית ממוקדת ועקבית, חישובים שונים

הגעה בזמן, הבאת ציוד והכנת שיעורי  במהלך המחצית שילבנו דגשים חינוכיים וחברתיים מגוונים, ביניהם:

 .בית, משמעת בכיתה, דרך ארץ ובין אדם לחבירו

 חשבון

 רב איתמרה
 חסן

 

 ושננתם

 הרב דוד
 ישי-בן

 

 עברית

 הרב דוד
 ישי-בן
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 .יפים ב"ה הישגי הכיתה היו

הם  .מאוד נהניתי ללמד אותם עד כה .השנה השנייה שאני מלמד את בנכם זו בנוסף, חשוב לי לציין כי

 מתוקים ויקרים ממש אחד אחד, בהצלחה רבה לכולם בהמשך!

להיות צדיקים מתוקים, קדושים וטהורים ותזכו לעלות מעלה מעלה  כושה' ישפיע את ברכתו עליכם תמשי

 .בעבודת ה' ובלימוד התורה הקדושה

 חופשה נעימה!

 רבה,באהבה 

 איתמר חסן

 

 !וברכה שלוםהורים יקרים, 

 כותית, התלמידים גילו עניין ועבדו יפה.יה זכינו ללמידה טובה מאוד וא"ב

 של השנה עסקנו בנושאים: השניהבמהלך המחצית 

. קבוצות 9  . צרכי הקיום של בעלי החיים 5  . מאפייני החיים של בעלי החיים 0

 המים. -. תכונות החומר 9  חסרי חוליות( ת, בעלי החיים )בעלי חוליו

, עבודה בהתאמההובחוברת  'מסע בעולם מופלא'בספר  מנובמהלך המחצית התקד

 בטבע. זכינו לראות את נפלאות ה'ו

 טובה מאוד. וירהוהלימוד בכיתה התנהל בא

א טקסט ולהבינו, לדלות את הנתונים ולקר ת, ביניהן:במהלך מחצית זו הדגשנו ורכשנו מיומנויות חשובו

 החשובים וכן לענות על השאלות על הטקסט.

חניכה של תלמידים מתקדמים  במהלך המחצית שילבנו דגשים חינוכיים וחברתיים מגוונים, ביניהם

 .לחבריהם

 .(85% -בים מאוד )ממוצע של כוט הישגי הכיתה היו

 

יתברך בכל הבריאה הנפלאה יתן ה' שתעלו מעלה מעלה בתורה וביראת שמיים טהורה, תזכו לראות את ה' 

 עלו והצליחו. .יום יום

 משה חיוןהרב 

 

 !הורים יקרים השלום והברכה

הכרת שאר אותיות האנגלית, צורת בבמהלך המחצית השניה של השנה עסקנו 

 עד כדי קריאת מילים ומשפטים. ,או עם אותיות הניקודבפני עצמן הגייתן 

 .75עד עמוד בספר במהלך המחצית זכינו להתקדם 

לו בכיתה את גטובה, התלמידים עבדו יפה ותר ירהוהלימוד בכיתה התנהל באו

 החומר הנלמד.

הכרת האות,  במהלך מחצית זו הדגשנו ורכשנו מיומנויות חשובות, ביניהן:

 באופן נכון, וצורת הגייתה.כתיבתה 

אין לדבר ללא קבלת רשות, ואין  במהלך המחצית שילבנו דגשים חינוכיים וחברתיים מגוונים, ביניהם:

 להכנס לדברי החבר כאשר הוא מדבר.

 .יפים מאוד היו הישגי הבנים

 .יותרככל שתלמיד יתרגל יותר כתיבה וקריאה של האותיות, הוא יצליח  בנוסף, חשוב לי לציין כי

 

 ., ותחזרו אלינו בכוחות מחודשיםהחופשמתקופת התהנו 

 יוסף ירוןהרב 

 מדעים

 משהרב ה
 חיון

 

 אנגלית

 יוסףרב ה
 ירון
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 !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
 

 חצר פעילה

 רב דודה
 ישי-בן

 


