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 תשע"ט אב בס"ד
 
 

 'זכיתה   

 

 ...המחציתבמה התקדמנו 
 

 !הורים שלוםל

 עומדים אנו בסיומה של שנה נפלאה. השנה הייתה למידה משמעותית מתוך

 מורגש כי הבנים התבגרו התעלו ומתעלים.אווירה משפחתית רצינית וטובה, 

 בשנה זו עסקנו רבות בבנייה החינוכית והחברתית של הבנים.

מציעא, -התקדמנו בלימוד גמרא מסכת בבאבמהלך המחצית השניה של השנה 

)לקראת  סנהדריןומציעא -בא, בבתרא-בבא ,קמא-מסכתות בבא –ובמשנה 

 .(סיום

י השנה ובפרט ביחס לשאלות המטרידות את הבנים בגיל זה. עלו עסקנו בנושאים הקשורים לארועכמו כן 

 .בשיעורי אמונה ובשיעורי מחנךאליהן התייחסנו שאלות אמוניות וערכיות 

 '.חמדת הימים'נושא נוסף שעסקנו בו הוא הלכות שבת בליווי החוברת 

 .נינוחה ונעימה, פחתיתאוירה משבהלימוד בכיתה התנהל 

 .סיכוםוכתיבה  ורכשנו מיומנויות חשובות, ביניהןבמהלך מחצית זו הדגשנו 

ו ליווי והכוונה לכתיבת הבנים קיבלגדולי ישראל. במהלך המחצית עסקנו בכתיבת עבודה שנתית בנושא 

 העבודה.

 .טובים הישגי הבנים היו

 .החברתינערכו פעילויות שונות לחיזוק הפן ובמהלך המחצית שילבנו דגשים חינוכיים וחברתיים מגוונים, 

 ,מאמין בכם מאוד

 הרב דביר

 המלמד

 דביר הרב
 עזאני
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 וברכה! שלום

, ומידי פעם עיון 'של השנה המשכנו בלימוד דברי הימים ב השניהבמהלך המחצית 

לצערי לא סיימנו את ספר דברי הימים, אנו נמצאים בפרקים  במקבילה במלכים.

 החופשה.האחרונים. אני ממליץ לילדים לסיימו בימי 

 תקדמו ביכולת סיכום עצמית.ה הבניםו טובה הלימוד בכיתה התנהל באוירה

בעיקר סיכום תוך  במהלך מחצית זו הדגשנו ורכשנו מיומנויות חשובות, ביניהן

 כדי הלמידה.

 למידה בצורה מכובדת ומכבדת. במהלך המחצית שילבנו דגשים חינוכיים וחברתיים מגוונים, ביניהם

 כולם בהצלחה רבה בשנה הבאה.אני מברך את 

 אושרי ורהפטיגהרב 

 

 הורים יקרים שלום וברכה.

זכינו להתקדם בפרקים ולהפיק מהם  .במהלך המחצית למדנו בספר שמואל א'

הישגי הבנים היו ו הלימוד בכיתה התנהל באווירה טובה תובנות רבות לחיינו.

 .טובים

רכשנו מיומנויות של חשיבה  זו הדגשנו ורכשנו מיומנויות חשובותבמהלך מחצית 

 .והשקפה נכונה על החיים

 .במהלך המחצית שילבנו דגשים חברתיים של אהבת הזולת ונתינה מעצמי

 .הילדים שיתפו פעולה יפה מאוד בלימוד בנוסף, חשוב לי לציין כי

 עלו והצליחו! גאה בכם מאוד!

 בן ציון בורובסקיהרב 

 

 הורים ותלמידים חביבים ויקרים!

 –בבא מציעא ממסכת שני פרק עם הבנים פעם בשבוע, במהלך השנה זכינו ללמוד 
למדנו את חלקו הראשון של הפרק, העוסק בסוגיות יאוש והשבת . 'אלו מציאות'

 אבידה.
 בלימוד הושם דגש על הבנת פשט הסוגיא.

טובה ונעימה. הבנים ב"ה השתתפו ולמדו יפה מאוד!  הלימוד התנהל באווירה
 ניכרת על הבנים אהבת התורה!

מלימודנו המשותף, הבנים רכשו מיומנויות חשובות וכלים נוספים בלימוד הגמרא, שיהוו בעז"ה בסיס 

הכרת סוגיות נוספות, מושגים, מילים ארמיות, מבנה סוגיא, לימוד  –חשוב להמשך התפתחותם התורנית 
 רש"י ועוד.

 בעיקר כהעתקה מהלוח, שהיה לנו לעזר רב.  –את סיכומי הסוגיות הבנים כתבו במחברותיהם באופן קבוע 
הבנים נבחנו על הנלמד. ב"ה הצלחת הבנים יפה מאוד! ניכר שהבנים עמלו בתורה בלימוד סוגיות אלו 

 בחשק ובשמחה!

'חובת , בעיקר על בסיס הספר בודת ה'התחזקות בעהשתדלנו להקדיש זמן מסויים לבפתיחת השיעור 
 .האדמו"ר מפיאסצנא הי"דשל  התלמידים'

 מודה אני לקב"ה שזיכני ללמוד עם הבנים המתוקים, המלאים אהבת תורה ויראת שמים!

 בברכת הצלחה רבה לכל אחד ואחד מהבנים, שימשיך לעלות מעלה מעלה בתורה ובמידות טובות!

 על קשר! בהמשך הדרך! ושימרו  בהצלחה רבה

 הרב מיכאל

 ושננתם

 ציון-הרב בן
 בורובסקי

 

 נביא

 אושרי הרב
 ורהפטיג

 

 גמרא

 הרב מיכאל
 שלמה-בן
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 הורים יקרים,

של השנה עסקנו בעניינים אמוניים מחשבתיים  השניהבמהלך המחצית 

 .העולים מהבנים המטרידים את הבנים בגיל זה תוך יחס לנושאים

 .בנוסף עסקנו ברעיונות שעניינם חיזוק בעבודת ה' הפרטית של כל תלמיד

 בו ברגישות המתאימה הוא כל הקשור לתהליכי ההתבגרותושא נוסף שעסקנו נ

 .של הבנים

הלימוד בכיתה התנהל מתוך דיון פתוח וחפשי תוך נתינת מקום לכל אחד להביע 

 .חבריו לכיתה את עצמו, גם בניגוד לדעת

 שנזכה להתחזק באמונה ובעבודת ה',

 הרב דביר עזאני

 

 לפרשת מסעי, כ"ט בתמוז, ערב ר"ח אב, תשע"טיום חמישי  ב"ה,
 

 להורי כתה ז' שלום וברכה,

במהלך המחצית השניה של השנה עסקנו בניבים וביטויים יפים בעברית מקורם 

 חלוקת משפט לשם עצם )מוחשי או מופשט(, תואר, ופועל. שם הפועל.  והסברם

 וכמובן עבודה בחוברת 'חוטבים לשון'.

כלל השתתפו יפה, עבדו למופת, וחידשו חידושים -בדרךהילדים המתוקים ב"ה 

 והברקות לא מעטות.

מילים  שתי כיצד נזהה הדגשנו ורכשנו במהלך המחצית השניה של השנה מיומנויות חשובות, ביניהן:

סמוכות אם הן סמיכות או שם ותוארו )ארון חשמל, עבד כנעני וכד'(, לחלק את המשפט ל: שם עצם, שם 

 חשיבות הפיסוק להבנת המשפט, הקטע או הסיפור. ,תואר או פועל

 .במהלך מחצית זו שילבנו דגשים חינוכיים וחברתיים מגוונים

 אני מקווה שבנכם יעלה ויצמח בע"ה בכל התחומים בהנאה ובסיפוק עצמי,

 וימצא חן ושכל טוב בעיני אלקים ואדם.

 צורי קטן הרב

 

 !והברכה הורים יקרים, השלום

מגוונים, כגון: תרגילי  במהלך המחצית השניה של השנה עסקנו בנושאים

, Y-ו Xמערכת צירים  ,גאומטריה בסוגי משולשים, מקבילית, טרפז, מעגל

 פונקציות, ועוד.

 .691במהלך המחצית זכינו להתקדם עד הספר השלישי, עמוד 

 וקשה.טובה והתלמידים עבדו יפה  הלימוד בכיתה התנהל באוירה

דליית הנתונים מתוך התרגיל, ועבודה על : ורכשנו מיומנויות חשובות, ביניהןבמהלך מחצית זו הדגשנו 

 התרגיל לפי הסדר. אין לקפוץ שלבים, כי אז קשה מאוד לזכור איך לפתור נכונה.

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

 להתפרץ לתוך דברי החבר.

 .יפים מאוד היו הישגי הבנים

 ככל שתלמידים יותר מתרגלים, כך רואים איך הם יותר מוכנים לשיעור הבא. בנוסף, חשוב לי לציין כי

 , ותחזרו אלינו בכוחות מחודשים.תקופת החופשהתנוחו ב

 וסף ירוןהרב י

 

 עברית

 צוריהרב 
 ןקט

 

 חשבון

 יוסףרב ה
 ןירו

 

 אמונה

 הרב דביר
 עזאני
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 !וברכהשלום , הורים יקרים

 ה זכינו ללמוד יחד ולהתקדם במדעי החומר."ב

חוק שימור , . סוגי אנרגיה0  במהלך המחצית השניה של השנה עסקנו בנושאים:

 . מונחים במדעים9. מסה וחומר.  5  האנרגיה 

הספקנו חלק ) 'כיתה זלמדעי החומר בספר 'במהלך המחצית זכינו להתקדם 

 .מהספר(

המדע  בנוסף, חשוב לי לציין כי .טובה וחיובית הלימוד בכיתה התנהל באוירה

 .הינו חלק בלתי ניפרד מאמונתנו בה' יתברך

 .הכרת מונחים מדעיים במהלך מחצית זו הדגשנו ורכשנו מיומנויות חשובות, ביניהן

ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול ' במהלך המחצית שילבנו דגשים חינוכיים וחברתיים מגוונים, ביניהם

 !'בתורה 

 .(79 -טובים )ממוצע כ ישגי הכיתה היוה

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

 .פלאה יום יוםהנ

 עלו והצליחו.

 משה חיוןהרב 

 

 שלום וברכה! יקריםההורים ל

אוצר המילים ובהתקדמות במהלך המחצית השניה של השנה עסקנו בהרחבת 

על ידי  פה-שלנו. בספרים חיזקנו את שימושי השפה בכתב ובעל בספרי הלימוד

 פה ובשיר.-וכן בהבעה בעל תרגולי קריאה רהוטה

למדנו  9וחלקים מרכזיים של יחידה  9-9במהלך המחצית זכינו לסיים יחידות 

 זמני הווה עבר וכן מעט עתיד.

האוירה . טובה. והתלמידים עבדו והתקדמו יפההלימוד בכיתה התקיים באוירה 

 היתה של כבוד הדדי ונעימות.

 במהלך מחצית זו המשכנו לחזק קריאה ומיומנות של הבנת הנקרא והנשמע תוך חיזוק ההבעה בעל פה.

ושת האחריות ללמידה ועשות חבמהלך המחצית המשכנו לחזק את אהבת הרע וכבוד המורים. וכן את ת

 .טוב

 .יפים מאוד היו הכיתההישגי 

 משך שינון ותרגול בכל דרך, יביאו להמשך שיפור והצלחה.ה בנוסף, חשוב לי לציין כי

 מנוחה וגיוס כוחות טובים להצלחה בהמשך הדרך., מברך את כולם בקיץ מועיל

 מאיר קקוןהרב 

 אנגלית

 מאיררב ה
 קקון

 

 מדעים

 משהרב ה
 חיון

 


