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 תשע"ט אב בס"ד
 
 

 'וכיתה   

 

 ...המחציתבמה התקדמנו 
 

 ב"ה פתחנו את שנתנו השניה בשמחה רבה.

 למדנו את מסכתות עירובין, פסחים, שקלים, מגילה, תענית וחגיגה.

ב"ה זכינו לסיים סדר מועד בארוע מרגש ורב רושם, עמכם ההורים, עם הסבים, 

כיבדונו בנוכחותם הרב הראשי לישראל הרה"ג הרב דוד לאו שליט"א, וכן כב' וכן 

הרב הראשי לעיר אשקלון הרה"ה הרב יצחק ברדא שליט"א. כמו שכתבתי, היה 

בלבותיהם של ילדינו, לתקופה שיזכר ארוע מאד מרגש, מרומם ומעצים, שבטוחני 

 . ארוכה

וכרגע אנו בקו הסיום של סדר נזיקין, ואף הספקנו ללמוד מסכתות סנהדרין בלימוד לאחר מכן, התחלנו 

מצד הילדים, ממש כמאמר חז"ל: "הרוצה רבות שאלות סכתות מאד מעניינות, שגרמו ל. ממסכת מכות

 להחכים יעסוק בענייני ממונות".

 הוספנו גם הלכות תפילה וכבוד הורים. ו הלכות חג בחג לפני המועדים.בנושא הלכה למדנ

. הילדים תמיד גילו התעניינות רבה, והפעילו חשיבה טובה הבאה מצויינתוירה והלימוד בכיתה התנהל בא

חומר, השלכה, הסקת לת שאלות רבות, טובות ומגוונות, המעידות על חשיבה, ניתוח של הילידי ביטוי בשא

טוי בדיונים רבים סביב העניינים והנושאים יהיה לנו ממש בית מדרש חי ותוסס, שבא לידי בכו'. מסקנות ו

 המלמד

 דוד הרב
 קויתי
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מהשאלות מצאנו בדברי המפרשים, והייתי צריך להחזיק את המשניות עם  (!!)שלמדנו. הרבה מאד

 .המפרשים צמוד לידי על השלחן, כדי לענות לילדים ולהראות להם, שב"ה, הם חושבים בכיוון הנכון

הדגשנו ורכשנו השנה מיומנויות חשובות: התמקדנו הרבה בשאלות המצריכות חשיבה עמוקה יותר מאשר 

 רמת הפשט, הבנת דבר מתוך דבר, הסקת מסקנות והשלכה.

כן התעסקנו בכתיבת טבלאות, והילדים היום יודעים לבנות טבלה באופן עצמאי, וישנם ילדים שאת 

טבלה, דבר המעיד על יכולת ניתוח, ארגון וסדר, וידיעה ושליטה  התשובות למבחן כותבים פשוט בצורת

  מצויינת בחומר.

בנושא קיום המצוות  ת, בכתה ו', שנה לפני בר מצוה, דברנו רבות רבות על בגרות, אחריות ורצינוהשנה

בכלל, ובחיים האישיים בפרט. להיות בוגר משמעו לדאוג גם לזולת ולא רק לעצמך, לקחת אחריות על 

  ברים שאתה עושה, לטוב או למוטב, קיום מצוות כגון תפילה וכו'.ד

כפרוייקט בר מצוה, דיברנו שכדאי ללמוד משניות ולסיים בבר מצוה, כל אחד מה שיוכל, סדר, שניים או 

 אפילו כל הש"ס, וישנם ילדים שלקחו זאת ברצינות, ועכשיו בעיצומו של הפרוייקט.

סיומי סדרים ומסכתות, שהילדים למדו באופן עצמאי וסיימו בכתה, היו לנו כמה וכמה סיומים השנה, 

 ב"ה. אשרינו שזכינו.

היו טובים מאד. והם אף זוכרים את החומר  ב"ה, ילדינו יודעים היטב את החומר ושולטים בו. הישגיהם

ם של בצורה מעולה, והדבר בא לידי בטוי הן במבחנים שאנו עורכים באופן שוטף והן במבחנים התקופתיי

 המפקח הרב שלום.

ידעו מיד הילדים כשהיתה במשנה אמירה שהזכירה מאמר אחר במקום אחר, בנוסף, חשוב לי לציין כי 

, באיזה מסכת ובאיזה פרק ומשנה!! ודבר ים שידעו לומר את המיקום המדוייקלומר זאת, ואפילו היו ילד

 !ה נשנה כמה פעמים. אשרינו שזכינוז

 

 .נו הנפלאיםשנתיים פשוט נפלאות בהם לימדתי את ילדילסיום, כאן באות 

 ילדיי המתוקים.-אני אוהב מאד את ילדיכם מאד מאד נהניתי.

השתדלתי לקדם כל אחד בדרכו, ולהפיק ממנו את המירב ואת המיטב, שיגיע למקסימום ההישגים 

 ח אל הפועל. שביכולתו, על מנת שימצה את הכישרונות בהם חנן אותו ה' יתברך ויוציאם מן הכ

 

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

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

ראת שמים עצומה ובעלי אמונה תמימה טובות, בעלי אהבת ה' עצומה, בעלי אהבת תורה עצומה, בעלי י

 ועצומה בה' יתברך ובחכמי ישראל האמיתיים.

 מאחל להם הצלחה רבה מקרב לב בכל אשר יפנו ויעשו.

 

וגם לכם ההורים, שלוחה ברכה. נהניתי מאד גם לעבוד אתכם, אני מודה לכם על כל הגיבוי, האמון 

 להצלחה, וב"ה שזכינו.והתמיכה ללא סייג שנתתם בי. זו אחת מבין הערובות 

 

 !בברכת חופש נעים

 באהבה רבה ועצומה

 הרב דוד
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 להורים היקרים!

במחצית זו למדנו ספר עזרא ונחמיה, למדנו על שיבת ציון בימי עזרא וחידוש 

 העבודה בבית המקדש.

בדור שלנו, במהלך הלימוד השווינו את הפסוקים למהלכים דומים שאנו עוברים 

דור שחווה את אותו תהליך של חזרה מהגלות, וראינו שהרבה דברים שחוו אנשי 

 העליה בימי עזרא אנו חווינו וחווים עד היום.

שמנו דגש על כך שמצבנו בארץ ישראל היום הרבה יותר טוב מן העבר ועל כך אנו 

 מלאים שבח והודיה לבורא עולם.

 !'בהצלחה כיתה ו

 הרב דוד

 

 יקרים, שלום רב!הורים 

 למדנו השנה את הגמרא במסכת קידושין העוסקת בחיובי האב לבנו והבן לאביו.

הלימוד בכיתה נעשה מתוך שמחה והתלהבות ביחד עם שמירה על רצינות 

הלימוד. במהלך הלימוד השתדלנו לעמוד על היסודות הבסיסיים של לימוד 

בעלות משמעות מיוחדת, ארמית, ועוד. כמו כן, ניתן הגמרא, כגון מבנה מילים 

 דגש על כתיבה ושיעורי בית כחלק מהדרכים להטמעת החומר הנלמד.

 הכיתה למדה יפה וניכר שיש התקדמות רבה בלימוד.

 בהצלחה בהמשך!

 הרב דביר עזאני

 

 !וברכהשלום , הורים יקרים

ברית. הבנים הצדיקים למדו, ע –ב"ה סיימנו שנת לימוד של לשון הקודש 

התקדמו ופיתחו את איכות שימושם הנכון בשפת הקודש בלמידה ובתרגול כלי 

 עבודה בניתוח והבעה. 

חדשים וכאלו שכבר  –למדנו נושאים שונים  במהלך המחצית השניה של השנה

וני, הן בניתוח והבנה והן בהבעה נלמדו. תרגלנו ופיתחנו, הן בתחום הידע הלש

בכתב. ניכר שהבנים הפנימו בצורה יפה את הנלמד ושעיסוקם בתורה מקנה להם 

 גם יכולת יפה ומפותחת להבעה והתנסחות.

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

 ליך ספירלי אנו מתקדמים בתחומים השונים.אותם הם מתרגלים בשיעור, כך בתה

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

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

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

 חלקכם משמעותי מאד בהטמעת הנלמד. .המשימות

. מה טובה של תחומי הלמידה בעבריתרוב הבנים נמצאו ברו י מפקח משרד החינוךל ידנבחנו ע הבנים

התחומים בהם נמצא צורך לקדם נמצאים בתהליך השלמה והטמעה וב"ה כבר ניכר שהדברים נקנים 

 עים. ומוטמ

מלפני אבינו שבשמים, שנזכה לראות בפריחת ולבלוב הבנים בתורה מתוך שימוש נכון בשפת  י רצוןיה

 הקודש ופיתוח הכלים לגלות אוצרותיה קריאה וכתיבה.

 שפע נחת!

 אהרון קופמן

 עברית

 אהרןהרב 
 קופמן

 

 גמרא

 דבירהרב 
 עזאני

 

 נביא

 הרב דוד
 ישי-בן
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 !הורים יקרים שלום וברכה

רבים ביניהם: מס' טבעיים, שברים, במהלך המחצית השנייה עסקנו בנושאים 

קנה מידה, מס' ופעולות, יחס, חקר נתונים, גופים, מעגל ועיגול, חישוב נפחים 

 וגופים משוכללים.

 חוברות העבודה!ל ארבעת במהלך המחצית זכינו לסיים את כ

 הלימוד בכיתה התנהל באווירה טובה!

 .הילדים גילו רצינות רבה בלימוד החומר מו כןכ. הישגי הבנים היו מעולים

שילבנו דגשים חברתיים ו במהלך המחצית רכשנו מיומנויות חשובות כמו הבנת הנקרא, התמדה וריכוז

 כגון: עזרה לזולת בהתקדמות בחוברות.

 עלו והצליחו! גאה בכם מאוד!

 בן ציון בורובסקיהרב 

 

 !שלום וברכההורים יקרים 

אקלים, מצב סוציואוקונומי,  נושאים ביניהם: פרבמהלך המחצית עסקנו במס

 התקדמנו יפה בחוברות העבודה., ואוכלוסין וקריאת אטלס

במהלך מחצית זו הדגשנו ורכשנו מיומנויות חשובות של עבודה עצמית וחשיבה 

 .מחוץ לקופסא

ביניהם: עזרה לזולת בעבודה  שילבנו דגשים חינוכיים וחברתיים מגוונים,כמו כן 

 בחוברת.

 ילדים נהנו מאוד מהלימוד.וה הישגי הבנים היו טובים. הלימוד התנהל באווירה טובה

 כל הכבוד! המשיכו כך!

 בן ציון בורובסקיהרב 

 

 !שלום וברכה להורים היקרים

 .השימושים בשפההמשכנו לחזק ולתגבר את של השנה השניה במהלך המחצית 

. story land עסקנו בהרחבת אוצר המילים תוך כדי לימוד הסיפורים בספר

 בספר ובחוברת מובאים תרגולי שפה רבים בקריאה במלל ובשיר.

כזיים בדברים מרלעסוק ו 9,9את יחידות זכינו להתקדם ולסיים במהלך המחצית 

 .9ביחידה 

התקדמות בכבוד וביחס  ניכרתהלימוד בכיתה התקיים בנעימות ובכבוד ובהחלט 

 .עם תקווה לעוד התקדמות בהמשך הדרך, לשיעור

קריאה מוטעמת ורהוטה, שימוש באוצר  במהלך מחצית זו הדגשנו ורכשנו מיומנויות חשובות, ביניהן:

 פה והכרת הכללים להווה פשוט והווה מתמשך.-מילים רחב יותר הן בכתב והן בעל

בעיקר שמנו דגש על כבוד הדדי והכרת ווכיים וחברתיים מגוונים, במהלך המחצית שילבנו דגשים חינ

 הטוב.

 .יביאו את כל אחד למקום טוב יותר המשך חיזוק לכל תלמיד במקום שלו .יפים וטובים הישגי הכיתה היו

 כולנו. כל שינון ותרגול ועזרה נוספים בבית וכו'.. בהחלט יעזרו לקידום בנוסף, חשוב לי לציין כי

 !באה, המשך יגיעה מתוך כבוד ואהבהטוב ורענון כוחות לשנה ה מאחל קיץ

 מאיר קקוןהרב 

 חשבון

 בן ציוןרב ה
 בורובסקי

 

 גאוגרפיה

 בן ציון רבה
 בורובסקי

 

 אנגלית

 מאיררב ה
 קקון

 


