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 חה'תשע"שבט  בס"ד
 

 

 
 
 

 'הכיתה 
 ...המחציתבמה התקדמנו 

 
 
 

 !וברכה שלוםהורים יקרים, 

 המשכנו .לסיימה וזכינו יומא מסכת בלימוד ,בשמחה השנה את פתחנו ה"ב

 את היטב יודעים ילדינו ה"ב כה סיימנו קצת יותר מחציה. ועד, שבת במסכת

 הבאה טובה חשיבה ומפעילים, רבה התעניינות מגלים הם. בו ושולטים החומר

שאלות רבות, טובות ומגוונות, המעידות על חשיבה, ניתוח של  בשאלת ביטוי לידי

ואנו  גם בשינון המשנה נשמע קולנו ברמה, החומר, השלכה, הסקת מסקנות וכו'.

 אשרינו שזכינו! משננים בהתלהבות רבה, ב"ה.

 במהלך המחצית הראשונה של השנה עסקנו ב:

האר"י הקדוש כותב שכל יראת השמים של האדם תלויה בברכות שלו וסגולה עצומה ליראת שמים  ברכות:

היא לברך ברכות בכוונה, ומברכותיו של אדם ניכר מה הוא. וכן לגבי אמירת אמן, שעל כך נאמרו מעלות 

בלימוד קר בתחילת השנה ורבות ועצומות. לכן, כדי לגדל את ילדינו ליראת שמים טהורה, פתחנו כל ב

מאמר חז"ל בשבח ומעלת הברכות וסיפרנו סיפור בנושא. כדי שיהיה 'עובר לעשייתן' חילקנו סוכריה לכל 

ילד בתורו, שיברך בקול וכולם עונים 'אמן'. אנו משתדלים בכל פעם שאנו מחלקים ממתק, או כשישנה 

 שילדינו ימשיכו כך תמיד. עוגה ליום הולדת וכו', שכל ילד מברך בקול וכולם עונים 'אמן'. אנו תקווה

כיבוד אב  ותלמדנו הלכלאחר מכן . בתחילת השנה למדנו את הלכות חודש אלול וימים נוראים הלכה:

ואם, עד כמה הכרת הטוב אנו חייבים להורינו היקרים. ניכר הדבר שהדברים חדרו לליבותיהם של ילדינו 

לפני  , על היישום של הדברים בבית, ב"ה.ואף שמחתי לשמוע משובים חיוביים מאד מכם הורים ,היקרים

יית אמן, במסגרת מבצע כללי של הת"ת, על אמירת הברכות ענ חודש שבט עברנו ללמוד הלכות ברכות.

הילדים ברכו את הברכות . ועברנו לשאר ברכות. גם פה ניכר היישום של הדבר התחלנו עם ברכת המזון

 ילדים. אשרינו.בקול, ענו אמן, והיה על זה המון מיקוד מצד ה

לא בבת אחת, אלא  -התחלנו להוסיף קטעים בתפילה, ובבחינת "מוסיף והולך" מתחילת השנה  בתפילה:

מרה. לאחר מכן גם ברכות קריאת שמע. כיום אנו מתפללים את כל יבכל שבוע פרק אחר מפסוקי דז

 התפילה מתחילה ועד סוף תפילת שמונה עשרה.

במהלך הלימוד  :כתיבה , ביניהןמיומנויות חשובותאשונה של השנה הדגשנו ורכשנו במהלך המחצית הר

אנו משלבים עבודה על הכתיבה. מבחנים נערכים ב'מחברת מבחנים' המיוחדת לכך, על מנת שילדינו 

יטמיעו ויתרגלו כמה שיותר את הכתיבה במחברת, על כל המשתמע מכך. כך גם המבחנים לא הולכים 

לה ומשתדלים אנו כותבים במחברת משנה רגי ,לאיבוד וניתן לעקוב אחר ההתקדמות. במשך השבוע

אנו  .ת טבלאותיבניבאנו מתמקדים גם  להטמיע את מיומנויות הכתיבה, ניסוח נכון, עיצוב הכתיבה וכו'.

 בתחילת הדרך, וישנם כאלה שכבר התחילו לעשות זאת עצמאית.

 המלמד

 דוד הרב
 קויתי
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תעודות הצטיינות שבועיות שנמסרות על  5-9חוץ ממכתבי הנחת, אני משתדל בכל שבוע להעניק  חיזוקים:

 ב מיכאל כדי לחזק ולעודד את הילדים.ידי הר

 בכל: שלנו השבת עונגמשחקים שונים וכן  במהלך מחצית זו שילבנו דגשים חינוכיים וחברתיים מגוונים,

 .'וכו חטיף או ממתק ,עוגה מביא בתורו ילד כל, שישי יום

 מספרים, תורה דבר אומרים, שבת שיר שרים אנו. לנושא וההירתמות ההשקעה על ,ההורים ,לכם תודה

 .שלום שבת...ו קשר דף מקבלים מקבלים תעודות הצטיינות מהרב מיכאל,, סיפור

ב"ה מכתבי הנחת שאני משתדל לתת, גורמים לי שמחה רבה, ובוודאי גם לכם, וכמובן לילדים.  נחת:

 נשתדל להוסיף ולהתמיד בהם בעז"ה.

אחד בדרכו, ולהפיק ממנו את המירב ואת ילדיי המתוקים ומקווה לקדם כל -אני אוהב מאד את ילדיכם

המיטב, שיגיע למקסימום ההישגים שביכולתו, על מנת שימצה את הכישרונות בהם חנן אותו ה' יתברך 

 ויוציאם מן הכח אל הפועל.

הוא לראות את ילדינו גדלים בתורה ויראת שמים עם דרך ארץ   שלכם ושלנו  כל רצוננו ומאוויינו

תלוי בתפילה, אנא התפללו יום יום להצלחתנו בחינוכם, ונזכה לראותם שיהיו בעלי ומידות טובות. הכל 

מידות טובות, בעלי אהבת ה' עצומה, בעלי אהבת תורה עצומה, בעלי יראת שמים עצומה ובעלי אמונה 

 תמימה ועצומה בה' יתברך ובחכמי ישראל האמיתיים.

 באהבה רבה,

 הרב דוד

 

 שלום רב,

 ירה נחמדה, ילדים נחמדים.ואני שמח ללמד כיתה זו, או

עשר: -שנה עסקנו בשלשה ספרים מתוך התריבמהלך המחצית הראשונה של ה

 יונה, נחום וחבקוק.

 טובה, ישנה הקשבה והשתתפות. ירהותנהל באומהלימוד בכיתה 

 יניהן:הדגשנו ורכשנו במהלך המחצית הראשונה של השנה מיומנויות חשובות, ב

 זמנים, סדר ויחס נכון ללמידה. – הרגלי למידה, כתיבה מסודרת

 הקשבה, חשיבה וכתיבה מסודרת.במהלך הלמידה הבנים זוכים ל

 !כה לעוד מחצית מוצלחת של התקדמותבעז"ה נז

 אושרי ורהפטיגהרב 

 
 ה' עמכם! ,הורים יקרים

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

לומדים אותם, שואלים ומצליבים מידע עם שאר המקומות בבחינת "דברי תורה 

 עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר".

 הלימוד בכיתה מתקיים באווירה טובה ובדיבוק חברים.

אנו לומדים כארבעה פרקים בשבוע ומשתדלים בעיקר לדלות ולשאוב את 

ם הרבים הקיימים בספר בבחינת "נבואה שהוצרכה לדורות נכתבה ושלא המסרי

הוצרכה לא נכתבה". המסרים הם בתחומים שבעבודת ה' הכללית שלנו ביחס שבין אדם לבוראו ובין אדם 

 לחבירו כולל ביטחון בה', אמונה וכו'. 

ר על נביאים ראשונים החל עד עתה זכינו לחזור על ספרים מלכים א' ומלכים ב ובמחצית ב' נחל שוב לחזו

 שנזכה לחזור על לימודינו ולהפנים את כל המסרים שנתנו לנו נביאינו. י רצוןיה מספר יהושע.

 !בהצלחה רבה לכל הבנים היקרים

 ,אוהבכם ומוקירכם

 אשואל הרב אילן

 נביא

 ושריאהרב 
 ורהפטיג

 

 ושננתם

 אילןהרב 
 אשואל
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 ,וברכה שלום

 .הגמראעדים צעדים ראשונים בלימוד בסייעתא דשמיא אנו צו

בתקופה הראשונה של השנה עסקנו במבוא לתורה שבעל פה. אופן העברת התורה 

המבוסס על המשנה באבות "משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע...", העברת 

י רבי יהודה הנשיא והסיבה ל ידמדור לדור עד לסידור המשנה ע הפ-להתורה בע

חולק למבוא  הפ-לשבע לכך, עריכת הגמרא, סדר הדורות ועוד. המבוא בתורה

בראש  –למשנה ומבוא לגמרא. בהמשך למדנו את כתב רש"י ומבנה דף הגמרא 

עמוד א' ועמוד ב', רש"י ותוספות ומיקומם בדף,  –הדף: שם הפרק, מספר הפרק ושם המסכת. דף הגמרא 

מצווה, תחילת משנה וגמרא, דיבור המתחיל ברש"י ובתוספות, מסורת הש"ס, תורה אור, עין משפט נר 

 כתב רש"י.ע והגהות הב"ח ותפקידו של כל אחד מהם. קיימנו מבחנים על המבוא לתושב"

הלימוד שלנו הוא בפרק חמישי במסכת ברכות 'אין עומדין' ואנו כותבים ומתרגלים במקביל בחוברת 'יגעת 

אנו ממשיכים בלימוד הגמרא תוך דגש שילווה אותנו כל השנה על מבנה  ומצאת' של הרב חיים אפרתי.

 השקלא וטריא וכמובן לימוד המילים בארמית. 

 דגש מיוחד ניתן לחיבור הבנים ללימוד הגמרא מתוך שמחה בכניסתם הראשונה ללימוד זה.

 ב"ה הבנים שואלים ומקשים, מתרצים ונעשים שותפים פעילים בלימוד החי של הגמרא.

 הי רצון שחדוות הלימוד תמשיך ללוות את הבנים היקרים כל הזמן.י

 אוהבכם ומוקירכם

 הרב אילן

 
 להורים היקרים, שלום וברכה!

 ב"ה מדהים לראות את התקדמותם של הבנים המתוקים.

זו השנה השלישית שאני מלמד את הבנים עברית ובהחלט רואים התקדמות 

 'לומדים להצליח'הרמה בחוברת  ברמת הכתיבה, הניסוח והחשיבה.מרשימה 

 'לכיתה ה 'הבנים מרגישים את ההבדל ברמה בין כיתה ד .היא רמה גבוהה

הילדים לומדים ברצינות ומיישמים את מה  ומתמודדים יפה עם המטלות.

יערך מיצ"ב פנימי ואני מכוון את הלימוד על יהשנה  שלמדנו בשנים הקודמות.

הבעה וניסוח נכון לשאלות והבעה בכתיבת פסקאות תמצות בעיקר אנו לומדים  .בומנת שהבנים יצליחו 

 כעת אנו שמים דגש על כתיבת נימוק וזיהוי מטרת הטקסט. ופסקאות טיעון.

ות רצינית למטלות ורק כך אפשר כיתה כמה חשוב להשקיע ולהתמיד בכתיבה ובהתייחסה מדגיש בפניאני 

 להתקדם בלימוד העברית.

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

 הרב דוד בן ישי

 
 !וברכה שלוםהורים יקרים, 

 הולכת ומשתכללת.לדרישות  סתגלותירה וההוהאו, אנו בלמידה חיובית, ה"ב

בשלב  .פיות הנגזרת מתוכנית העבודהירמת הצ לוהפנמה שה קיימת הבנה "כעת ב

 .זה אני משלב למידה מהחוברת והכנה מוכוונת למבחן המיצ"ב ע"י דפי עבודה

אנא עודדו את הבנים היקרים להתמיד בהשלמת דפי העבודה אשר מהווים הכנה 

 .טובה למבחן המיצ"ב הארצי

 :ו בנושאיםבמהלך המחצית הראשונה של השנה עסקנ

 פעולות חשבון במספרים עד מליון 9 -

 סדרות מספרים -

 כולל בעיות בשברים, חיבור וחיסור שברים -

 עברית

 הרב דוד
 ישי-בן

 

 חשבון

 משהרב ה
 ןיוח

 

 גמרא

 הרב אילן
 אשואל
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 בעיות רב שלביות -

 .תרגול בעיות בשברים, השוואת שברים, צימצום והרחבה -

  .חיובית וטובה ירהותנהל באומהלימוד בכיתה 

 כערובה להצלחה. –שיעורי הבית  –ניכרת הבנת החשיבות של השקעת הבנים בתירגול בבית 

פעולות  9-שליטה ב , ביניהן:מיומנויות חשובותהדגשנו ורכשנו במהלך המחצית הראשונה של השנה 

 הבנתה וניתוח הנדרש., לוליתיקריאת בעיה מ, חיבור וחיסור שברים, החשבון

מוכנות לשיעור . בב(   דרך ארץ. (א  , ביניהם:מגווניםולימודיים דגשים חינוכיים במהלך מחצית זו שילבנו 

 .התרגול של החומר הנלמד הכרחי ביותר להפנמת החומר (גכדבעי.   

 .91 -כהכיתה ממוצע , טובים היו הישגי הבנים

עלינו  – מכך עמידה במבחן המיצ"ב תונגזר –לעמוד בתוכנית העבודה  ל מנתע בנוסף, חשוב לי לציין כי

אי"ה נבצע מבחן מיצ"ב דוגמת המבחן שיתקיים  ןכמו כ, להמשיך ביתר שאת את השילוב של דפי העבודה

 . איירחודש במהלך 

  –ולסיום המחצית, ברכותיי לילדים היקרים 

כך , שצמיחתו תעלה יפה ל מנתהשקיה והשקעה מתמדת ע ,"כי האדם עץ השדה" כפי שהעץ זקוק לטיפוח

ה כי אנו מכוונים לאמת ולכוחות של כל אחד ואנו תפילה ותקו .אנו משתדלים להשקיע בבנים היקרים

הוציא כוחותיהם מן ם ליראה את הבנים היקרים והמתוקים, צומחים ומלבלבים ומצליחיתן ה' שנ .ואחד

 .הכוח אל הפועל

 ,בברכת התורה

 !עלו והצליחו

 משה חיוןהרב 
 

 !שלום וברכה ,הורים יקרים

 .השיעור זורם ומעניין .אחת לשבוע אנו נפגשים לשיעור מדעים

 כסף, זהב, נחושת וכו' מתוך ספר 'פלאי היקום'. –אנו לומדים על סוגי המתכות 

 נערכו מספר ניסויים במהלך המחצית. 

מסכמת על הנלמד במהלך המחצית. לקראת סוף המחצית התקיימה עבודת כיתה 

 היה מרענן ונפלא!

 במחברת. 59בספר ובהתאמה בעמ'  79עם סיום מחצית א' אנו אוחזים בעמ' 

 !ברכת הצלחה לכולם גם בהמשך

 בן ציון בורובסקיהרב 
 

 הורים יקרים, השלום והברכה.

אגירת אוצר מילים, ע"י : ראשונה של השנה עסקנו בנושאיםבמהלך המחצית ה

 .קריאה, הכתבות וכו'

 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, ושילוב של מילים לצורך בניית משפט.

כל תלמיד  ית זו שילבנו דגשים חינוכיים וחברתיים מגוונים, ביניהם:במהלך מחצ

 .והקפדה על הזמניםרשאי לשאול, אר ורק עם אצבע, אין להתפרץ ללא רשות, 

 יפים מאוד, התלמידים מראים התקדמות בקריאה והבנה. הישגי הבנים היו

 .כל המשך עבודה בבית, רק עוזרת לציין כיבנוסף, חשוב לי 

 !ו ללמוד יפה כמו שעשיתם עד עכשיוהמשיכ –תלמידים יקרים, ברכתי עם סיום המחצית 

 יוסף ירוןהרב 

 אנגלית

 יוסףרב ה
 ירון

 

 מדעים

 רב בן ציוןה
 בורובסקי

 


