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 תשע"ט אב בס"ד
 
 

 כיתה ה'  

 

 ...המחציתבמה התקדמנו 
 
 

 ורי כיתה ה' היקרים!ה

כמה מרגש להסתכל אחורה על השנה החולפת, להיזכר כיצד הגיעו הילדים 

ולהתבונן עתה על הילדים  ,הראשון ובשבועות הראשונים בתחילת כיתה ה' ביומם

בסיום שנה, כמה מהר גדלו וכמה עמוק התפתחו והתעצמו באישיות, במידות, 

 בתורה וביראת שמיים.

ברת דרך, עוד צעד לקראת גדלותם. עברנו כזכיתי ללוות את בניכם היקרים עוד 

ת הרע, פיתוח מחצית עמוסה מלאה בלמידה, העצמה, אחריות ובגרות, אהב

 כוחות הנפש ולמידת מנהיגות.

בלימוד הספקנו חצי סדר מועד! שבת, פסחים, ביצה, יומא, מועד קטן, ומגילה. שיננו את המשניות היטב, 

למדנו דברים לעומקם עם מפרשי המשנה ואף נגיעה בסוגיות התלמודיות. רכשנו מיומנות למידה עצמאית 

יה, יכולות העמדת משנה וטכניקת כאמד"ט, סימנו משפטי מפתח ולמידה בחברותות, יכולות סיכום ובנ

במפרשים וענינו על שאלות סיכום. התלמידים עמדו בהצלחה מרובה מאד ומעל המצופה לגילם במבחני 

 סוף השבוע, ובכיתה התרחשה למידה משמעותית וגדולה!

הוסיפו בחברותות בזמנים בפיתוח האחריות הילדים התעצמו והתבגרו, לקחו יעדים עצמיים לימודיים ו

חופשיים, למדו לנהל לוח זמנים ולעמוד בו, ולקחת אחריות במשפחה, בבית, בחברים, בכיתה ובתלמוד 

 תורה.

 המלמד

 אריאלהרב 
 רוזנטל
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שיעורי אמונה, מוסר ומידות היו לנו לאין ספור המחצית ובשנה כולה. על מנת לבנות יחד את האדם השלם 

ומידתיות מתוך התורה הקדושה ומתוך דברי חז"ל היו  המתאים לכל ילד וילד בפני עצמו. סוגיות אמוניות

 לחם חוקינו.

בבישול, בכתיבה, בהצגה, בשירה, בנגינה, בחקלאות, בטיולי שטח  –זכינו להתפתח אף בכלל כוחות הנפש 

ובהכרת הארץ, במשחק ובריקוד וברוך השנה ניכרת על התלמידים השמחה הגדולה בלמידה בתלמוד תורה 

 ובאהבת התורה.

, משחקי חברה וגיבוש ויעוד ועוד יצרו מאיתנו 'המרוץ למיליון'ערבי כיתה, שבת כיתה, בוקר כיתה, משחק 

חטיבה אחת מלוכדת שתמשיך ותתעצם ותתחבר ותביא פירות עצומים וקדושים לעם ישראל ותגדל בתורה 

 וביראת שמיים כשבת אחים גם יחד.

מזכים אותי ללמד ולחנך את בניכם, תודה על האמון תודה לכם הורים יקרים על הזכות הגדולה שאתם 

 הרב, תודה על הפרגון והעזרה ותודה על העצות החכמות.

שנזכה לשנה הבאה, שנת לימוד והתעצמות ועליית מדרגה שתוביל אותנו לקומה החדשה בבניין האישיות 

 ובקניין התורה.

 באהבה והערכה רבה

 הרב אריאל

 

 וברכה! שלום

 צפניה, חגי, חבקוק. במהלך המחצית השניה של השנה עסקנו בנושאים

 .טובה מאוד, ילדים רבים הלימוד בכיתה התנהל באוירה

הקשבה, כתיבת  במהלך מחצית זו הדגשנו ורכשנו מיומנויות חשובות, ביניהן

 סיכום מהלוח.

למידה  ביניהםבמהלך המחצית שילבנו דגשים חינוכיים וחברתיים מגוונים, 

 מכובדת ומכבדת.

 התקדמות בידיעת הנביא, העמקה בחומר וכתיבה מנוסחת. הישגי הבנים היו

 בהצלחה רבה בכיתה ו' ובהמשך הדרך.

 אושרי ורהפטיגהרב 

 

 ,הורים יקרים שלום וברכה

תובנות רבות העולות למדנו , ןבמהלך המחצית השנייה התקדמנו בספר שמואל א'

 מפרקי הנביא, כאשר אנו כותבים את החידושים שיוצאים מהלימוד.

 .הלימוד בכיתה התנהל באווירה טובה

במהלך מחצית זו הדגשנו ורכשנו מיומנויות חשובות של קריאה וניתוח פרקי 

 הנביא.

במהלך המחצית הדגשנו ורכשנו מיומנויות רבות בנושאים של עין טובה ובין אדם 

 לחברו וכמה תורתנו תורת חיים היא.

 הישגי הבנים היו מעולים!

 .בנוסף אציין כי הילדים שיתפו פעולה בשמחה ובבגרות

 עלו והצליחו! גאה בכם מאוד!

 בן ציון בורובסקיהרב 
 

 נביא

 ושריאהרב 
 ורהפטיג

 

 ושננתם

 בן ציוןהרב 
 בורובסקי

 



 
 )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 - 

 

    

 

 !שלום וברכה ,הורים יקרים

ב"ה סיימנו שנת לימוד בגמרא. הבנים הצדיקים למדו, התקדמו ופיתחו את 

 יכולת הלמידה העצמאית בשפה הארמית בקריאה ובתרגול. 

כבר צללנו אל הסוגיות שבמסכת ברכות בפרק  במהלך המחצית השניה של השנה

החמישי בליווי הספר 'יגעת ומצאת'. תרגלנו ופיתחנו את כלי הלמידה בגמרא, הן 

בניתוח והבנה והן בהבעה בכתב. ניכר שהבנים הפנימו בצורה יפה את הנלמד 

 ושעיסוקם בגמרא מקנה להם גם יכולת יפה להמשיך בחשק בלימוד זה כל חייהם.

יעילה ותכליתית, הבנים למדו לנצל את זמן השיעור לקניית המיומנויות  הלימוד בכיתה התנהל באוירה

 ללמידה עצמאית.

הרגלי למידה נכונים  מהלך המחצית הראשונה של השנה מיומנויות חשובות, ביניהן:הדגשנו ורכשנו ב

בשולחן ובמחברת, וכן רכשו הבנים כללי התנהגות בשיעור ומילוי משימות  – כסדר בסביבת העבודה

בהזדמנות זו אומר תודה להורים שעקבו וסייעו לבנים בשיעורי הבית ובהשלמת . בעבודה עצמאית

 ם משמעותי מאד בהטמעת הנלמד.המשימות, חלקכ

 נבחנו והם הוכיחו יכולות יפות בלמידה וניתוח והטמעת כלי הלמידה בגמרא. הישגי הבנים

מלפני אבינו שבשמים, שנזכה לראות בפריחת ולבלוב הבנים בתורה מתוך עמל ויגיעה בחשק יהי רצון 

 ושמחה בגילוי אוצרותיה.

 שפע נחת!

 אהרון קופמןהרב 

 

 ילדים חביבים ויקרים!

 אין סיפוק יותר גדול למורה מאשר לראות את ההתקדמות של תלמידיו.

בהיבט הפיזי,  –את התקדמותכם במספר היבטים בכיתתכם ב"ה זכיתי לראות 

 בהיבט הלימודי וכן בהיבט הבגרות הנפשית והשיכלית.

ת על הנלמד בשנים עברו. השנה עלינו עוד קומה בלימוד העברית, קומה הנשענ

הלימוד היה ברמה יותר גבוהה עם דרישות יותר גבוהות וב"ה ניכר שהתקדמתם 

 מאוד בלימוד העברית, בתחום ההבנה ובתחום ההבעה בכתב.

 בסוף השנה נדרשתם לעמוד במשימה של המיצ"ב והצלחתם ובגדול, יישר כח לכם !!!

 עלו והצליחו בהמשך דרכיכם!

 ,בברכה והערכה רבה

 הרב דוד

 

 !שלום וברכה ,יקריםהורים 

עד מליון, פרים פעולות במס במהלך המחצית עסקנו במס' נושאים ביניהם:

שברים, בעיות מילוליות, מס' עשרוניים, ממוצע, אחוזים, מרובעים, ריצופים, 

 גובה ושטחים.

 חוברות העבודה לשנה זו.ארבעת את ולסיים במהלך המחצית זכינו להתקדם 

 מעולים! היו הכיתההישגי  !מאודטובה לימודית ה רהלימוד התנהל באוי

ת של התמדה ומשמעת ועבודה במהלך המחצית הדגשנו ורכשנו מיומנויות חשובו

 ילבנו דגשים חברתיים של עזרה לזולת בהתקדמות בחוברות.ש וכמו כן בהתמדה

 .בגרותם של הילדים בלימוד ובמשמעתבנוסף, חשוב לי לציין את 

 עלו והצליחו! גאה בכם!

 בן ציון בורובסקיהרב 
 

 חשבון

 בן ציוןרב ה
 בורובסקי

 

 גמרא

 אהרןהרב 
 קופמן

 

 עברית

 הרב דוד
 ישי-בן
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 !שלום וברכה, הורים יקרים

ראות את פועל ה' כותית, הבנים המתוקים גילו עניין וזכינו ליה זכינו ללמידה א"ב

 .בבריאה הנפלאה

 :השניה של השנה עסקנו בנושאים במהלך המחצית

. מערכת ההובלה 9. הדיבור והאוזן  9. הקול  9. תחנות כוח  5. אוצרות האדמה  0

 .. מערכת נשימה9כלי הדם.   ריאות,-הלב בגוף האדם:

נושאים רלוונטיים מאתר ' וכן פלאי היקום'ספר בבמהלך המחצית זכינו להתקדם 

 האדם. ףגו -משרד החינוך 

 דוגמאות מהחיים וראינו את החשיבות של הכרת החומר.בחומר הנלמד שילבנו  ב לי לציין כיבנוסף, חשו

 .טובה וחיובית הלימוד בכיתה התנהל באוירה

שימוש במקורות וקריאת טקסט והבנתו,  ורכשנו מיומנויות חשובות, ביניהבמהלך מחצית זו הדגשנו 

 צוניים לספר.יח

זה כלל גדול -. ואהבת לרעך כמוך 0 ם וחברתיים מגוונים, ביניהם:במהלך המחצית שילבנו דגשים חינוכיי

 . לראות את נפלאות ה' בעולם המופלא שברא.5בתורה    

 .(91-ממוצע כיתתי כ)טובים מאוד  הישגי הכיתה היו

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

 עלו והצליחו.יום יום, 

 משה חיוןהרב 
 

 הורים יקרים, השלום והברכה.

המשך תרגולי קריאה והגדלת האוצר שניה של השנה עסקנו בבמהלך המחצית ה

 .מילים באנגלית

 .85במהלך המחצית זכינו להתקדם עד עמוד 

 .טובה, והתלמידים עבדו יפה הלימוד בכיתה התנהל באוירה

איסוף אוצר מילים,  מחצית זו הדגשנו ורכשנו מיומנויות חשובות, ביניהן:במהלך 

 וקריאת משפטים באופן רציף ומדויק.

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

 להתפרץ לתוך דברי החבר.

 .יפים מאוד היו הישגי הבנים

 ככל שתלמידים יתרגלו יותר, הם יצליחו יותר. ציין כיבנוסף, חשוב לי ל

 , ותחזרו אלינו בכוחות מחודשים.בתקופת החופשהתיהנו 

 יוסף ירוןהרב 

 אנגלית

 יוסףרב ה
 ירון

 

 מדעים

 משהרב ה
 חיון

 


