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 ...המחציתבמה התקדמנו 

 
 
 

 !וברכה שלוםהורים יקרים, 

הזמן עבר מהר וברוך ה' סיימנו כבר את המחצית הראשונה של השנה. ב"ה זו 

ונראה שכל אחד ואחד  ,משמעותית של למידה, התקדמות ועשיההייתה תקופה 

מהבנים בדרך המיוחדת שלו התקדם, התבגר ולמד דברים חדשים. ב"ה כיף לי 

הבנים לומדים בשמחה ובהתלהבות וישנה אווירה טובה  ,ללמד את הבנים

הפרשות האחרונות של ספר וגורמים לי הרבה נחת. התחלנו את השנה בלימוד 

נסיים  בהמשך השנהבעזרת ה'  .ספר דבריםבמדבר וכרגע אנו בעיצומו של לימוד 

 .ללימוד המשנה אי"ה יחד את חמישה חומשי התורה. לאחר סיום החומש נעבור

 

אנו משלבים שינון משמעותי והסבר הפסוקים. בספר דברים עסקנו רבות  בלימוד החומש – לימוד החומש

במצוות התורה, פעמים רבות אנו מתמקדים בענייני מוסר ומידות היוצאים מתוך הנלמד ומחברים את 

יום שלנו. בסוף כל שבוע אנו מקיימים חזרה על הנלמד ומשלימים עשרים -מצוות התורה לחיי היום

תיקון" ואף ף לראות איך בסוף השבוע הבנים מסוגלים לשנן את הפסוקים מתוך ה"שינונים לכל פסוק. כי

 . הפ-ליודעים את הפסוקים בע

כדי לחזק חזרה משמעותית של הנלמד בכיתה, אני משתדל לשלוח ביום שישי סיכום מפורט של הנלמד 

ים הצדיקים על שאלות חזרה ותשובות. כל הכבוד לבנ ,הכולל סיכום של הנושאים העיקריים ,בכיתה

 ההשקעה וההתמדה בלימוד התורה!

 

אנו מתקדמים בלימוד החומש ובע"ה בחודשים הקרובים נסיים את חמשת חומשי התורה. כחלק 

 -מההכנות לקראת סיום חמישה חומשי תורה פתחנו במבצע לימוד משניות הנקרא "שמע בם" ומשמעותו 

את סיום החומש ותחילת לימוד המשנה לאתגרים מצווה. אנו רוצים למנף הר בד עשניות מ"ס שסיום 

חדשים בלימוד התורה ובקביעות של לימוד התורה גם מעבר לנלמד במסגרת הת"ת. הבנים לומדים יחד 

עם ההורים בהתקדמות מדודה וקבועה. כדי לחזק ולעודד את הלומדים, אנו מקיימים בכיתה בכל ראש 

לך החודש. הבנים משתפים את הכיתה במה שלמדו חודש סעודה קטנה לכבוד אלו שסיימו מסכת במה

ומקבלים תעודות הוקרה מהודרות. ב"ה ישנה הצלחה גדולה למהלך זה, הבנים לומדים בהתמדה 

ובהתלהבות גדולה וב"ה עד כה סיימו בכיתה למעלה מחמישים מסכתות!! יישר כוח גדול לכל התלמידים 

ת זמן והספק קבוע ללימוד תורה, "אשריכם תלמידי הצדיקים שכבר בגיל צעיר מרגילים את עצמם לקביע

 חכמים שדברי תורה חביבים עליכם!"

 יישר כוח גדול גם להורים על ההשקעה וההתמדה הגדולה. אשריכם! 

 המלמד

 נעם הרב
 שחור
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ולחזק את השותפות של הבנים סביב  לקראת שבת אנו משתדלים לתת דגש מיוחד להכנה  - "שבת קודש"

 שולחן השבת: 

תחילת השנה עסקנו בהלכות הקשורות להכנה לכבוד שבת קודש. הדגשנו את ב –לימוד הלכות שבת 

החשיבות של הבנים להיות שותפים בעזרה ובהכנות לשבת. תוך כדי הלימוד שילבנו סיפורים על 

 גדלות השבת ומעלתם של המכבדים אותה. 

על פרשת השבוע בשינון הפסוקים ובלימוד הפרשה  אנו חוזרים בכל שבוע  – חזרה על פרשת השבוע

 ופרסים. שבועיים משתתפים בתכנית "תורתך שעשועי" הכוללת מבחנים אנו ב"חברותות" 

מדי שבוע מכין אחד התלמידים דבר תורה לפרשת השבוע ואומר אותו בפני  – דבר תורה לשולחן שבת

 ו בסעודות השבת.הכיתה. הבנים מקבלים סיכום של דבר התורה ואומרים אות

בימי שישי אנו מקיימים  בכיתה קבלת שבת מוסיקלית. בכל פעם אנו לומדים  פיוט  – זמירות שבת

או אחת מזמירות שבת. אנו מקדישים זמן למשמעות ולביאור המילים וכן לשירה משותפת בליווי 

 שרים ומשתפים פעולה.  ,נגינה בגיטרה. הבנים שמחים מאד

 

אנו חוגגים בכיתה את ימי ההולדת של הבנים בשמחה רבה. כל תלמיד שיש לו יום  – לימוד גדולי ישראל

הולדת מתכונן ומכין פעילות לכיתה על דמות מגדולי ישראל. הפעילות כוללת בדרך כלל שיעור קצר 

המועבר לכיתה על הדמות שבחר, סיפור מיוחד ומשחק המסכם את הנלמד. העבודות שנאספו יחד עם 

 יות הפכו ללוח גדולי ישראל המוצב בכיתתנו. תמונות צבעונ

שפועלות ומארגנות פעילויות שונות לתועלת הכיתה. כך  ,וועדות שונותבתחילת השנה חילקנו את הכיתה ל

 ועדת סיומיםמשקיעים מאד ומוציאים עבור הכיתה עיתון אחת לשבועיים, חברי  ועדת עיתוןלמשל, חברי 

ארגנו תחרויות  ועדת ציורסיומים וסעודות מצווה משובחות וחברי ארגנו כבר כמה פעמים עבור הכיתה 

 ציור מיוחדות. 

ים בזמן יאנחנו בכיתה מאד אוהבים שירים, בכל בוקר לאחר התפילה אנו שרים ביחד כמה שירים ובצהר

וירה נעימה וכיפית ושהבנים כותבים בחוברת העבודה אני משמיע שירים נעימים ושקטים. הדבר משרה א

 ומאפשר לי לחבר את הבנים לשירים חדשים ויפים.

. כך למשל זכינו לפגוש את כישרונותיהם של הבניםבהזדמנויות שונות השתדלתי להביא לידי ביטוי את 

כישרון הנגינה של כמה מהתלמידים, זכינו להופעה מיוחדת של שחר סלע שניגן לנו בכינור, ולהופעה של 

אמיתי בוזנח הכין עבור הכיתה מופע מיוחד ויוצא דופן של ניסויים  ,שילה גזיאל שניגן באורגן. בנוסף

מדעיים. לפני החגים הכנו יחד יצירות מיוחדות וקיימנו בכיתה תחרויות ציור. הזדמנויות אלו תרמו להווי 

 הכיתה והביאו לידי ביטוי את הכישרון והיצירתיות של הבנים.

 

הפרסים". כל תלמיד שצובר חמש נקודות הצטיינות יכול לקנות לחיזוק הלימוד פתחנו בכיתה את "חנות 

פרס מהחנות. בחנות ישנם עשרות סוגים של פרסים )שאינם ממתקים(. זו הזדמנות שלי לפרגן ולשבח את 

 ירה נעימה ושמחה בכיתה.ויומית בעמל ובלימוד התורה והדבר יוצר או-הבנים על ההשקעה היום

 

 כל הכבוד לבנים הצדיקים!

 במחצית הבאה! רבה צלחהובה

 הרב נועם
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 !וברכה שלוםהורים יקרים, 

אנו לומדים השנה את שני ספרי מלכים א' וב'. ב"ה זכינו במחצית א' לסיים את 

 מלכים א'. במחצית ב' נלמד בעזה"י את ספר מלכים ב'. לימוד

להפיק מתוך לימוד הספר ב"ה הכיתה לומדת יפה ומשננת היטב. אנו משתדלים 

יסודות חשובים בעבודת ה' ומידות טובות, כך שתהא תורתנו הנלמדת תורת חיים 

ויהא זה בבחינת "נבואה שנצרכה לדורות נכתבה", כדי שאנו נלמד ממעשי 

 אבותינו.

פתחנו בסוף מלכות דוד ומלכות שלמה, בנין בית המקדש הראשון והדברים המיוחדים שעשה שלמה בבית 

דש, חכמת שלמה, הקשרים שהיו בין שלמה המלך לחירם מלך צור והמתנות ההדדיות שנתנו אחד המק

לשני, מלכת שבא הבאה לנסותו בחידות, כסא שלמה המיוחד, נשי שלמה והטיית לבבו, העונש של קריעת 

ט בדן קים ירבעם בן נבההממלכה בימי בנו, התפלגות המלוכה למלכות יהודה ומלכות ישראל, עגלי הזהב ש

ובבית אל, נבואת עידו הנביא על ירבעם, ונבואת אחיה הנביא על בית ירבעם, המלחמות בין מלכות יהודה 

למלכות ישראל, עצירת המטר על ידי אליהו הנביא ומבחן הפרים בהר הכרמל עם נביאי הבעל, מלחמת 

, כרם נבות אחאב בארם, הנבואה לניצחון ואזהרת הנביא מהמלחמה הבאה, נבואת העונש לאחאב

היזרעאלי, עצת איזבל והריגת נבות, נבואת אליהו על השמדת בית אחאב וכניעתו מפני ה', התחברות מלך 

 ישראל ומלך יהודה למלחמה ברמות גלעד ומות אחאב. 

 ב"ה הבנים היקרים מקבלים שאלות בסיום כל פרק שנלמד ועונים על התשובות במחברתם. 

בכיתה  פה-?' כאשר נעשה גם דיון בעלמה למדת מהפרק' – פרק השנה אף הוספתי שאלה נוספת בכל

 בה כל תלמיד למד מהפרק. השונה ומדהים לראות את הזווית

אנו מקפידים על כללי כתיבה בסיסיים במחברת: כתיבה עם עיפרון מחודד, כתיבה בשורות, כתיבה 

יפיהם בשורות נפרדות, ניסוח בגבולות השוליים, כותרת צבעונית, קו עם סרגל בלבד, סימון שאלות וסע

 תשובות באופן מלא וכמובן כתב ברור.

ב"ה בסוף המחצית לקחתי את מחברות הבנים לבדיקה וניכרת הייתה השקעתם והפנמת כללי הכתיבה, 

 רוב תלמידי הכיתה השלימו תשובות במחברת עד לסוף הספר והמחברות היו מסודרות

נתינת דגש מיוחד לחזרה על הנלמד בבית, ללא קשר אחת לארבעה פרקים אנו מקיימים מבדק תוך 

הבנים  לידיעותיו ולכישרונותיו של התלמיד. חשיבות גדולה היא כפי שהורונו חז"ל לחזור על הלימוד.

 שואלים שאלות יפות ומגוונות, הן בפשט הפסוקים והן מתוך הנלמד מהם, בהם שאלות אמונה ובטחון בה'.

שא פרסים על ספר מלכים א' בו הוכרזו חתן ספר מלכים א', סגן ראשון וסגן בסוף מחצית א' ערכנו חידון נו

 שני.

 יהי רצון שחדוות הלימוד תמשיך ללוות את הבנים היקרים כל הזמן.

 ,אוהבכם ומוקירכם

 הרב אילן אשואל

 

 ה' עמכם!, הורים יקרים

 "כל הלומד ואינו חוזר כזורע ואינו קוצר"

ב"ה זוכים אנו ללמוד ולחזור על נביאים ראשונים. אנו משננים ומסבירים את 

 קים ולומדים בשמחה!והפס

אני מדגיש בכיתה את תחושת הסיפוק שעלינו להרגיש כשאנו עוברים על כל כך 

 הרבה פרקים וספרים בזמן מועט יחסית.

 הלימוד בכיתה מתקיים באווירה טובה ובדיבוק חברים.

שעות שבועיות( ומשתדלים בעיקר  9-)כ כארבעה פרקים בשבוע ביום שאני מחליף את הרב נעםאנו לומדים 

לדלות ולשאוב את המסרים הרבים הקיימים בספר בבחינת "נבואה שהוצרכה לדורות נכתבה ושלא 

 נביא

 אילןהרב 
 אשואל

 

 ושננתם

 הרב דוד
 ישי-בן
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הוצרכה לא נכתבה". המסרים הם בתחומים שבעבודת ה' הכללית שלנו ביחס שבין אדם לבוראו ובין אדם 

 ו כולל ביטחון בה', אמונה וכו'. עד עתה זכינו לחזור על ספרים יהושע וחצי ספר שופטים.לחביר

ית יב"ה הציונים גבוהים מאוד ונותנים חוו .פרקים שאנו מסיימים לחזור עליהם 01הילדים נבחנים על כל 

 הצלחה גדולה לבנים, וכוחות וחשק להמשיך בחזרות.

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

 !בהצלחה רבה במחצית הבאה

 הרב דוד בן ישי

 

 שלום רב!להורים היקרים, 

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

יש להם הרגלי למידה טובים, וחשים בהתקדמותם בתחומים השונים במקצוע 

 העברית.

מטרתי בשיעורי עברית הינה לשפר את הבנת הנקרא ולהביא את הבנים 

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

 של כתיבה ולשפר את הדיוק בכתיבה נכונה. בסוגות שונותהבעה בכתב את ה

 עד כה למדנו:

שיר, מעשייה, סיפור בתוך סיפור, המסר בסיפור ובמשל, דיאלוג עם  –אמצעים אומנותיים   הבנת הנקרא

 שורשים, הטקסט, מאזכרים, ו' החיבור ותפקידו, קריאת והבנת הוראות, מילות שאלה, מילות קישור,

 גופים וזמנים, תפקידי המרכאות, כרונולוגיה בטקסט, שמות עצם, שמות תואר ופעלים.

 שיפור ההבעה בכתיבת חוויות וסיפור עלילה. – הבעה בכתב

לתרגול כתיבה נכונה ללא שגיאות  'סוד אות'בנוסף לחוברת לומדים להצליח יש את חוברת  – כתיבה נכונה

 כתיב.

רותם ב"ה הכיתה מתקדמת בהרבה תחומים ומשמח לראות את תהליך התבג .לכיתה ד' יש הרבה עוצמות

 בגוף בנפש ובדעת.

 שיהיה לכולנו המשך חורף נעים ובהצלחה במחצית הבאה! ,לתלמידיי היקרים

 הרב דוד בן ישי

 

 שלום וברכה! ,ורים יקריםה

 :הראשונה של השנה עסקנו בנושאיםבמהלך המחצית 

, בעיות מילוליות, חיבור וחיסור מאונך, המספרים עד מיליון, עיגול מספרים

שטח והיקף של מלבן , משולשים ומצולעים -ובגיאומטריה , חלק א' -שברים 

 .רגילה וסיבובית -וסימטריה 

 , ובהתקדמות כל הזמן.טובה ב"ה ירהותנהל באומהלימוד בכיתה 

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

 ועבודה מסודרת ושיטתית., הגדרת מושגים כגון: מונה ומכנה, ניתוח בעיות לשלבים, פתרון תרגילים

כבוד , נתינת מקום לחבר, סבלנות במהלך מחצית זו שילבנו דגשים חינוכיים וחברתיים מגוונים, ביניהם:

 ומעל הכל יראת שמיים!, לחבר

 !ב"ה, יפים מאוד היו הישגי הבנים

 ילדים מתוקים מאוד וחמודים כל אחד...!והאני מאוד נהנה בכיתה  בנוסף, חשוב לי לציין כי

 יך הלאה ולהצליח במחצית השניה.בעז"ה כולנו לכוון את ליבנו לשם שמים ולהמשנזכה ש

 בברכה רבה

 איתמר חסןהרב 

 עברית

 הרב דוד
 ישי-בן

 

 חשבון

 רב איתמרה
 חסן

 



 
 )ע"ר(תלמוד תורה דביר 
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 !וברכה שלוםהורים יקרים, 

 .חיובית ירהוית וטובה ובאויבהלמידה אפקט ה"ב

 :הראשונה של השנה עסקנו בנושאיםבמהלך המחצית 

 מאפיינים של בעלי חיים -

 העופות, הדגים -

 מיון בעלי חיים לקבוצות -

 התאמת סביבה לבעלי החיים. -

 .טובה מאוד ירהונהל באותמהלימוד בכיתה 

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

 .בסביבה הטבעית שלנו עניין

"דרך ארץ קדמה לתורה" קל וחומר  במהלך מחצית זו שילבנו דגשים חינוכיים וחברתיים מגוונים, ביניהם:

 .למדעים

 .טובים מאוד היו הישגי הבנים

 .הכיתה מקסימה בנוסף, חשוב לי לציין כי

 !עלו והצליחותלמידיי היקרים, 

 !בדרך העולה בית אל , שתעלו מעלה מעלה'יתן ה

 ,בברכת התורה

 משה חיוןהרב 

 

 !הורים יקרים, השלום והברכה

הכרת צורת האותיות : במהלך המחצית הראשונה של השנה עסקנו בנושאים

לצורך בניית )אנחנו עדיין באמצע(, דרך הגייתן, ושילוב עם אותיות אחרות, 

 .מילים

 טובה, התלמידים למדו יפה, וכתבו במחברת. וירהותנהל באמהלימוד בכיתה 

 הדגשנו ורכשנו במהלך המחצית הראשונה של השנה מיומנויות חשובות, ביניהן

 .שילוב של אותיות לצורך בניית מילה

ורק עם  ךתלמיד רשאי לשאול, אכל  במהלך מחצית זו שילבנו דגשים חינוכיים וחברתיים מגוונים, ביניהם:

 והקפדה על זמני השיעור.אצבע, אין להתפרץ ללא רשות, 

 ה והבנה.אהתלמידים מראים התקדמות בקרי. יפים מאוד היו הישגי הבנים

 .כל המשך עבודה בבית, רק עוזרת בנוסף, חשוב לי לציין כי

 !שעשיתם עד עכשיוו ללמוד יפה כמו המשיכ –תלמידים יקרים, ברכתי עם סיום המחצית 

 יוסף ירוןהרב 

 

 
 !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

 משהרב ה
 חיון

 

 אנגלית

 יוסףרב ה
 ירון

 

 חצר פעילה

 רב דודה
 ישי-בן

 


