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 'זכיתה 
 ...המחציתבמה התקדמנו 

 
 

 

 !שלום רבהורים יקרים, 

 ם.תהליו גמרא, משנה –זוכה אני ללמוד עם הבנים 

של למידה והכרת הכיתה, מחצית שיש בה  אנו בסיכומה של מחצית, מחצית טובה

 ירה טובה.והרבה סיפוק. זו כיתה טובה שנעים ללמד בה, האו

, מסכת סוכה פרק ראשון – בגמראבמהלך המחצית הראשונה של השנה עסקנו 

בימים אלו אנו בעיצומה של חזרה על הנלמד מתחילת השנה,  .הגענו לדף ו ע"ב

תלמידים רבים מגלים שליטה יפה בנלמד. לקראת חידון הצפוי להתקיים בקרוב. 

בלימוד העיוני, מורגש שהבנים לומדים להעמיק, לשאול, להשיב ולדייק. מהלך הלימוד מלווה במשימות 

 חזרה, בדפים ובמחברת. מידי שבועיים מתקיים מבחן על הנלמד. הישגי הבנים יפים מאוד.

מידי שבועיים מתקיים  .מציעא-בבא מסכתואנו לקראת סיומה של  קמא-באלמדנו מסכת ב – במשנה

מבחן על הנלמד. בנוסף לכך, מתקיימים מבחני סיכום של כמה פרקים או מסכת על ידי המפקח הרב שלום 

 בן שושן.

א, בעיקר פרקים המופיעים בתפילה. הפרקים שנלמדו עד כה:  – תהליםאנו לומדים ספר  נביאבשיעורי 

 כ"ז, קמ"ה, ק, ק"נ.

 א כפול:שג הניכר הויהה הוא סיכום השיעור. –בשיעור זה הדגש 

השיעור מועבר באופן איטי יותר המאפשר לבנים לסכם את הנלמד  – יכולת לסכם שיעור)א( 

שהן מלאות, מבטאות יפה את סיכום השיעור, וגם יפות  –במחברותיהם. ניתן לראות במחברות הבנים 

 מבחינה חיצונית. 

 הכתיבה ממקדת את הבנים לחיזוק ההקשבה. – יכולת ריכוז והקשבה)ב( 

 הלמידה טובה, ישנה הקשבה והשתתפות.. וביחס כיתתי טוב ונעים טובה וירהותנהל באמהלימוד בכיתה 

זמנים, עמידה ב , ביניהן:מיומנויות חשובותהדגשנו ורכשנו במהלך המחצית הראשונה של השנה 

 .נלמדהנקרא, חזרה על הסיכום, הבנת השתתפות נכונה, חשיבה עצמית, יכולת 

אכפתיות לציוד, לכיתה, דגש על  , ביניהם:דגשים חינוכיים וחברתיים מגווניםבמהלך מחצית זו שילבנו 

 ן אדם לחברו, עזרה הדדית, יחס לתפילה.יב

בכיתה. שעת מחנך מוקדשת גם היא  כישורי חייםהיועץ, הרב אבינועם מימון, העביר פעמיים פעילות 

 ניכר שהבנים בהתקדמות יפה בתחום זה. לנושאים אלו ואחרים.

שיחות חיזוק של רבנים, שבת חטיבה נפלאה, ערב כיתה מגבש, התוועדויות יחודיות  –בנוסף, התקיימו 

 בשיתוף כיתה ח' סביב אירועים מיוחדים, כגון ערב שבת שירה, ט"ו בשבט, ועוד.

 ת החברתיות אנו שואפים לכך שהתלמידים הם אלה שיתכננו ויעבירו את הפעילות.בפעילויו

 המלמד

 אושרי הרב
 ורהפטיג
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בתקופה האחרונה, הרב אריאל רוזנטל מרכז את הפעילות החברתית של החטיבה, ומכוין את התלמידים 

 ליוזמות ברוכות.

 ך את כולנו למחצית טובה אף יותר,אני מבר

 ועבודת ה'.של התקדמות בכל תחום, לימודי, חברתי, מידות 

 אושרי ורהפטיגהרב 

 

 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

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

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 

 .מגן ולמעשה מבטיח לעצמו ציון מצוין בתעודה

 א!כוח לכל הצדיקים, חילכם לאוריית שריי

 ו!והצליחעלו 

 בן ציון בורובסקיהרב 

 

 הורים ותלמידים חביבים ויקרים!

. כעת אנו סוכהממסכת  פרק שלישיעם הבנים פעם בשבוע, זוכים ללמוד אנו 
 .אע"לא אוחזים בדף 

הבנים כותבים במחברותיהם את תמצית הנלמד באופן קבוע. מושם דגש על הבנת 
 התלמידים נבחנים על הסוגיות.פשט הסוגיא. 

 הבנים ב"ה משתתפים ולומדים יפה מאוד! ירה טובה ונעימה.והלימוד מתנהל באו
 ניכרת על הבנים אהבת התורה!

במהלך לימוד הסוגיות הבנים רוכשים מיומנויות חשובות וכלים חשובים בלימוד הגמרא, המהווים בסיס 
כרת סוגיות נוספות, מושגים, מילים ארמיות, מבנה ה –חשוב להמשך התפתחותם הטובה בבנין התורה 

 סוגיא וכו'.
 הישגי הבנים יפים מאוד!

. התחלנו להכיר מעט את התחזקות בעבודת ה'משתדלים להקדיש כמה מילים לבפתיחת השיעור אנו 
 , ממנו נמשיך ללמוד אי"ה בהמשך השנה.'חובת התלמידים' , בעל ספרהאדמו"ר מפיאסצנא הי"ד

 כו לראות את פירותיכם המשובחים היוצאים מנטיעת עמלכם!נברככם שתז
 הרב מיכאל בן שלמה

 

 שלום רב! הורים יקרים,

 במקצוע אמונה אני משתדל לגעת בשני נושאים מרכזיים:
עניינים אמוניים מחשבתיים המטרידים את הבנים וכן עניינים של חיזוק  א.

 בעבודת ה'.

 הקשורים להתבגרות של הבנים.נושאים  ב.
הלימוד בכיתה התנהל מתוך דיון פתוח וחפשי תוך נתינת מקום לכל אחד להביע 

 את עצמו גם בניגוד לדעת חבריו לכיתה.
 ,אמונה ובעבודת ה'שנזכה להתחזק ב

 הרב דביר עזאני
 
 

 גמרא

 מיכאלהרב 
 שלמה-בן

 

 ושננתם

 ציון-הרב בן
 בורובסקי

 

 אמונה

 הרב דביר
 עזאני

 



 
 )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 - 

 

     

 

 

 !וברכה שלוםהורים יקרים, 

 מאד, ורובם לומדים ברצינות.הילדים מתוקים ונבונים 

 : במהלך המחצית הראשונה של השנה עסקנו בנושאים

 מספר סודר ומספר מונה 

 היא כך:תאריך כתיבת לדוג' ש, איך משתמשים במספרים נכון – מספרים 

 מות.א 9צריך לומר  -ד' אמות , י'שרה ולא ע 

  .'ובתואר להוסיף הבדל בין סמיכות לתואר. בסמיכות להוסיף בין המילים 'של

 .''שהוא

 לי זמניםב – שם הפועל. 

 ענות ממה שאתה יודעל – ניתוח המבחן. 

 סיכום לא יכול להיות יותר ארוך מהמאמר עצמו עצמו. וגם שלא יהיה משעמם – כיצד מסכמים. 

 פרס פחית. להסביר את: מקור הביטוי, השתלשלותו וכיצד הוא היום.   למשל:   – מבצע ניבים שבועיים

 ., אומר דרשני. בעטיו. ברכה לבטלה61 בטל ב

השיעור נערך באופן פרונטאלי, וכלל ראיות מפרשת השבוע ורש"י, העוסקות בדקדוק ובענייני לשון. בנוסף, 

 הבנים ביצעו משימות מתוך החוברת. ונערכו חידות בנושאים השונים.

 הבנים משתתפים ונהנים בשיעור, ומורגשת שותפות מלאה של רובם.

מיצ"בים במהלך המחצית. הבנים עשו אותם ברצינות ובכובד ראש. הישגיהם היו יפים. ניכרת  5 קיימנו

 התקדמות.

 בברכה הצלחה רבה בהמשך!

 קטן צוריהרב 

 

 !הורים יקרים, השלום והברכה

 במהלך המחצית הראשונה של השנה עסקנו בנושאים:

חוקיות בסדרה, סדר פעולות חשבון, ביטויים אלגבריים, ולא רק מספרים, 

 טח, היקף ונפח, ועוד.ש – הנדסהובחזקות, שורשים, 

 טובה, התלמידים למדו יפה, וכתבו במחברת. ירהותנהל באומהלימוד בכיתה 

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

פעולות חשבון, פתרון נכון של תרגיל לפי הסדר המתבקש, דליית נתונים סדר 

 מבעיות מילוליות ע"מ להגיע לפתירת התרגיל, שימוש במחשבון לצורכי חזקות, שורשים וכדומה, ועוד.

כל תלמיד רשאי לשאול, אך ורק  מגוונים, ביניהם: לימודייםו שילבנו דגשים חינוכיים ובמהלך מחצית ז

 והקפדה על עמידה בזמנים.ין להתפרץ ללא רשות, עם אצבע, א

 וירה לימודית בכיתה.ויפים מאוד, התלמידים מראים רצינות, וניכרת א היו הישגי הבנים

 .ל המשך עבודה בבית, רק עוזרתכ בנוסף, חשוב לי לציין כי

 !ו ללמוד יפה כמו שעשיתם עד עכשיוהמשיכתלמידים יקרים, 

 יוסף ירוןהרב 

 

  

 עברית

 צוריהרב 
 ןקט

 

 חשבון

 יוסףרב ה
 ןירו
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 !שלום וברכה ,הורים יקרים

 .אחת לשבוע אנו נפגשים לשיעור מדעים

. אנו לומדים על מולקולות, אטומים ועוד, מתוך ספר 'מדעי השיעור זורם ומעניין

 החומר'.

 מידי שבוע נערכים ניסויים מרתקים על ידי אחד מהבנים או על ידי.

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

 היה מרענן ונפלא!

 מוד ב"ה פורה ומהנה ומחכים מאוד.הלי

 !ברכת הצלחה לכולם גם בהמשך

 בן ציון בורובסקיהרב 

 

 !להורים שלום

במחצית זו אנו ממשיכים בהרחבת ידיעותינו בשפה האנגלית תוך הרחבת אוצר 

 .תרגול השפה הדבורהו המילים

העוסקות  0-5במהלך המחצית הראשונה של השנה עסקנו בעיקר בלימוד יחידות 

בזמני ההווה. כן הרחבנו ותרגלנו את מבנה המשפט החיובי והשלילי ושימוש 

 בשיעורים תרגלנו הקשבה לקטעי אנגלית ולשירים מהתקליטון. whבשאלות 

 .פה-עודדנו התנסות בהבעת השפה בעלו

 .התלמידים לומדים יפה ומסייעים האחד לשני

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

 .קריאה רהוטה מהירה ומדוייקת, תוך העשרת והרחבת אוצר המילים

את נושא הוותרנות חזקנו  במהלך מחצית זו שילבנו דגשים חינוכיים וחברתיים מגוונים, ביניהם:

 .והאכפתיות מהחבר והחשיבות של המאמץ ככלי להתקדמות

 .יפים וטובים היו הישגי הבנים

 .המשך תרגול ושינון בבית יחזקו ויבססו את הנלמד בנוסף, חשוב לי לציין כי

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

 מאיר קקוןהרב 

 מורה לאנגלית

 

 אנגלית

 מאיררב ה
 קקון

 

 מדעים

 רב בן ציוןה
 בורובסקי

 


