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 'וכיתה 
 ...המחציתבמה התקדמנו 

 
 
 

 הורים יקרים שלום וברכה.

 ."חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה"

 זו.שאלה גדולה נשאלת על אמרה 

כיצד אנו יכולים ללמד ולחנך ולהנחות תלמידים על פי דרכם, כאשר בדרך כלל 

דרכם היא לרצות בהיפך מהלמידה ומהמסגרת אותה אנו מציבים להם ועל פיה 

 אנו רוצים לחנכם?

בזאת התמדנו והשתדלנו במחצית זו. לחבר את הילדים ללימוד ולתורה מתוך 

שמבטאת את מיצוי הכוחות הטמונים בילדים ולהביא לרמה שמחה והתלהבות בשילוב עשייה ברוכה 

 מקסימלית שהנער עצמו רוצה ושמח בלימודו, תורתו ובתלמוד תורה בכלל.

 !שנזכה להמשך לימוד והתקדשות ברוכים

במהלך המחצית הראשונה של השנה למדנו את מסכתות סוכה, שקלים ומחצית ממסכת עירובין. תוך 

עסקנו בכוחות הנפש שבנו, ללמוד אותם ולפתח אותם, למדנו  בחנו עליהם רבות.שינון למידה ועיון. ואף נ

למדנו את הלכות סוכה, חנוכה, תפילה  על גיל ההתבגרות תוצאותיו השלכותיו וכיצד אנו מתנהלים בתוכו.

 וברכות, ועוד.

 .השקעה גדוליםבבהתלהבות ו ,שמחה ומגובשת וירהותנהל באמהלימוד בכיתה 

למדנו להעמיק ולשאול  , ביניהן:מיומנויות חשובותהדגשנו ורכשנו במהלך המחצית הראשונה של השנה 

 שאלות עומק ולחפש תשובות עליהם, רכשנו סדר וארגון בכתיבה ובלמידה.

 .בנושא מבצעי צה"ל מכל הזמנים עבודה שנתיתבמהלך מחצית זו פתחנו בכתיבת 

בצע אנטבה, מבצע תרנגול, מבצע שלמה, מבצע עמוד ענן, מבצע מ :בין הנושאים שנבחרו על ידי הבנים

 .שמחים בעבודות ובמרץ רב עמלים עליהם, הבנים מקבלים ליווי והכוונה לכתיבת העבודה חומת מגן ועוד.

 , ביניהם:דגשים חינוכיים וחברתיים מגווניםמהלך מחצית זו שילבנו ב

 ,דת כיתה המתחלפת לאחר מס' חודשיםחרנו ועב

 ,ם קומזיץ ומשחקים שועד כיתה ארגןארגנו שתי ערבי כיתה ע

 , בוקר כיתה עם משחק המירוץ למיליון...

 צבענו את הכיתה,

 יצאנו לפארק בגין לפעילות מגבשת ומהנה,

 ,טוב, חיבוב ארץ ישראל ואהבת החברבנושא הכרת ה "תהכנו הצגה מושקעת מאד להורים ולילדי הת

 .םשרורה היריעה מלפועוד פעילויות רבות בין לבין שקצ, וחוויות רבות בנושאי גיבוש רבים עברנו משחק

 והכל מתוך השקעה ושמחה. 011-ל 91בין  גבוהים מאד הנעים הישגי הבנים היו

 המלמד

 אריאל הרב
 רוזנטל
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 –ברכותיי לילדים עם סיום המחצית 

משלו ומשירת "דע לך שכל רועה ורועה יש לו ניגון מיוחד משלו. דע לך שכל עשב ועשב יש לו שירה מיוחדת 

 ."העשבים נעשה ניגון של רועה

יהי רצון שנזכה להמשיך יחדיו ולעלות קומה נוספת באחריות האישית והכיתתית בחשק התורה והלמידה 

 ובהמשך החתירה למצויינות אישית ותורנית.

. ויחדיו כולם בועש בשכל העשבים הרכים יגדלו מתוך צמיחה אישית ומתוך השירה המיוחדת של כל עש

 יהוו את שירת הרועה. 

 ויהי רצון שיהיה הרועה ראוי לשירה הזו וינגן את שירת העשבים.

 ,לעלות קומה נוספת באחריות האישית והכיתתית, יהי רצון שנזכה להמשיך יחדיו

 ,החתירה למצויינות אישית ותורנית בחשק התורה והלמידה ובהמשך

 הרב אריאל רוזנטל

 

 ה!וברכ לוםשהורים יקרים, 

 .ספר דניאל עזרא ונחמיהבמחצית זו למדנו את 

ב"ה אני מלא התפעלות לראות את התהליכים החינוכיים שילדכם עברו במהלך 

 .השנים

והמשכנו גם בשאר הכיתות ללמוד יחד ומדהים  'חינכתי את הבנים בכיתה א

 לראות את ההתפתחות של הילדים בצורה חיובית, בוגרת ורצינית.

 אנו לומדים בכתובים.בהם השנה יש לנו שלש שעות שבועיות יחד בימי חמישי, 

 במחצית זו למדנו את ספר דניאל, ספר מרתק על תקופת ממלכת בבל, נבוכדנצאר ודניאל.

 קישרנו את הנאמר בספר דניאל על ארבעת המלכויות לדברים אקטואליים המתרחשים בתקופתינו.

 הספר למדנו מתוך תרגום שכן הספר ברובו כתוב בארמית.רוב את 

 ציון ותחילת בניית בית שני לאור הצהרת כורש. תביכעת אנו עוסקים בספר עזרא העוסק בש

 מגילת אסתר ונחמיה.את ספר עזרא, בעז"הי במחצית הבאה נלמד 

 חמים ונעים! ,ברכת חורף בריא

 הרב דוד בן ישי

 

 ה!שלום וברכ ,הורים יקרים

התחלנו השנה עם ספר שמואל א' התקדמנו בשמואל ב' ואחר כך  'ושננתם'ב

 '.מלכים א' כאשר כעת אנו אוחזים ואוטוטו מסיימים את ספר מלכים ב

אני חוזר  הלימוד נערך מתוך שמחה רבה כאשר )בפרקים מסויימים הקשים יותר(

בקצרה על הפרק ואז אנו עובדים בחוברות שחולקו לילדים מראש, כשמי שעובד 

ועונה על למעלה מחצי חוברת )לפחות חצי מכמות השאלות בכל פרק( זוכה לציון 

 .ין בתעודהימגן ולמעשה מבטיח לעצמו ציון מצו

 !ח לכל הצדיקים, חילכם לאורייתאישר כי

 ו!עלו והצליח

 בן ציון בורובסקיהרב 

 
  

 נביא

 דודהרב 
 ישי-בן

 

 ושננתם

 ציון-בןהרב 
 בורובסקי
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 הורים יקרים, שלום וברכה!

 סוגיות ממסכת קידושין.עם הבנים אנו לומדים בגמרא 

שמח ויסודי. את הלימוד מלווה חוברת 'יגעת ומצאת'  ,הלימוד בכיתה ב"ה חי

להטמעת היסודות של הלימוד. במהלך השיעור אנו משתדלים להדגיש את מבנה 

הגמרא מושגי יסוד מילים בארמית וכמובן לחבר את הבנים ללימוד הגמרא 

 בשמחה.

 הבנים לומדים ומשתתפים יפה מאוד בלמידה. ידיעותיהם טובות.

 פתח ויסוד להמשך דרכם בלימוד הגמרא בעז"ה.לימוד זה מהווה 

 בברכת הצלחה רבה!

 הרב דביר עזאני

 

 !וברכהשלום , הורים יקרים

ב"ה הבנים הצדיקים לומדים, מתקדמים ומפתחים את איכות שימושם הנכון 

 בשפת הקודש ומָתרגלים כלי עבודה נכונים בניתוח והבעה. 

הראשונה של השנה למדנו נושאים שונים חדשים וכאלו שכבר במהלך המחצית 

למדו אותם תרגלנו ופיתחנו, הן בתחום הידע הלשוני, הן בניתוח והבנה והן 

בהבעה בכתב. ניכר שהבנים מפנימים בצורה יפה את הנלמד ושעיסוקם בתורה 

 מקנה להם גם יכולת יפה ומפותחת להבעה והתנסחות.

רה יעילה ותכליתית, הבנים לומדים לנצל את זמן השיעור לקניית המיומנויות ויותנהל באמהלימוד בכיתה 

 אותם הם מתרגלים בכיתה ואת הנשאר בשיעורי הבית.

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

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

ים בשיעורי הבית ובהשלמת בהזדמנות זו אומר תודה להורים העוקבים ומסייעים לבנ .בשיעורי הבית

 חלקכם משמעותי מאד בהטמעת הנלמד. .המשימות

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

 הקודש ופיתוח הכלים לגלות אוצרותיה בקריאה ובכתיבה.

 שפע נחת!

 אהרון קופמןהרב 

 

 ה!וברכ שלוםהורים יקרים, 

בפרט הלמידה בעלייה, וב"ה הלמידה טובה ובאווירה של רצון להתקדם. רצינות 

 ניים.יבחטיבת הב ת הבניםדה כי הכנה טובה הינה מפתח להצלחלאור העוב

 :הראשונה של השנה עסקנו בנושאים במהלך המחצית

 כפל וחילוק המבנה העשרוני, חיבור וחיסור, *

 בעיות מלוליות רב שלביות *

 בשילוב שברים מעורבים ושבר מדומה, פעולות חשבון בשברים 9 *

 בשילוב בעיות בגיאומטריה, בשברים בעיות מלוליות *

 תקדם בחומר.טובה ורצון טוב לה וירהותנהל באמהלימוד בכיתה 

 , ביניהן:מיומנויות חשובותהדגשנו ורכשנו במהלך המחצית הראשונה של השנה 

 רוקן לחלקים.יע"י פ, ניתוח בעיות מלוליותו טריה ע"י שימוש במיומנות בתרגילי כפלמפתרון בעיות בגיאו

 

 עברית

 אהרןהרב 
 קופמן

 

 חשבון

 משהרב ה
 ןיוח

 

 גמרא

 דבירהרב 
 עזאני
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 במהלך מחצית זו שילבנו דגשים חינוכיים וחברתיים מגוונים, ביניהם:

 הזקוקים לסיוע בלמידה. מידיםלהתלמידים המתקדמים משמשים חונכים לת –איש את אחיו יעזורו 

 .99 -הממוצע כ .טובים מאוד הישגי הבנים היו

להצליח בחשבון  ל מנתמוטמעת הגישה כי עים ענייני דרך ארץ, מעת לעת מודגש בנוסף, חשוב לי לציין כי

 לעיתים אף לתרגל הרבה., חובה לתרגל

 :מחציתסיום העם לילדים ותיי ברכ

וה כי בפעילותנו השוטפת ביחס וכשם שהעץ זקוק להשקיה, טיפוח ודישון כך אנו תק, כי האדם עץ השדה

 נאים. רותיפאנו לבנים היקרים מטפחים מדשנים ומצמיחים 

 יתן ה' שכוחותנו ומגמתנו תתן פרותיה בכוון זה!

 משה חיוןהרב 
 

 שלום וברכה! הורים היקרים,ל

תית ומהנה המרחיבה את הדעת בהרבה יבגאוגרפיה יש לנו שעה שבועית חווי

 נושאים מעניינים וחשובים. הלימוד הוא מתוך חוברת צבעונית המותאמת לחינוך

 התורני ביחד עם אטלס וכתיבה במחברת.

במחצית הראשונה עסקנו בכל הקשור למפה, למדנו הרבה מושגים חדשים: מהי 

מפה, כיצד מכינים אותה ומה השימוש בה, כיצד קוראים מפה, האטלס ושימושיו 

וסוגי מפות. בכל אחד מהנושאים תרגלנו ולמדנו את המושגים הקשורים לאותו 

 נושא.

 נתמקד בחלקה השני של החוברת ונלמד על אזור הים התיכון. במחצית הבאה

 ד יחד אתכם ולראות את התקדמותכם.תלמידיי היקרים, אני שמח להגיע לכיתה בימי חמישי וללמו

 !המשך שנה נעימה והצלחה בלימודיכםאני מאחל לכם 

 הרב דוד בן ישי

 

 !להורים שלום

ה האנגלית תוך הרחבת אוצר ממשיכים בהרחבת ידיעותינו בשפבמחצית זו אנו 

אנו עובדים על  .על ידי קריאה דיאלוגים, שירה תרגול השפה הדבורה, המילים

 .5כף מסיימים את יחידה ית .זמן הווה פשוט

 .הילדים עובדים יפה תוך מתן דגש על נתינת כבוד לכולם

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

 .חזקנו את היכולת להתבטא באנגלית בעל פה

זקנו את נושא הוותרנות יח נוכיים וחברתיים מגוונים, ביניהםבמהלך מחצית זו שילבנו דגשים חי

 .והאכפתיות מהחבר

 .הישגי התלמידים יפים וראויים

 .הבניםבנוסף, חשוב לי לציין כי העשרה ותרגול בבית ישפרו את התקדמות 

 !מאחל לכל התלמידים המשך צמיחה ונתינה של פירות טובים בכל התחומים

 מאיר קקוןהרב 

 מורה לאנגלית

 גאוגרפיה

 דוד רבה
 ישי-בן

 

 אנגלית

 מאיררב ה
 קקון

 


