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 תשע"ט אב בס"ד
 
 

 ח' כיתה  

 

 ...המחציתבמה התקדמנו 
 

 !לום רב לכולםש

 :הבאים במהלך המחצית השניה של השנה עסקנו בנושאים

 במשנה: סיימנו עדויות, ע"ז והוריות.

 סיימנו פרק ג בב"מ.בגמרא: 

בהלכה: המשכנו הלכות תפילה ועברנו למסכת אבות, סיימנו הקדמת הרמב"ם 

 שמונה פרקים. -לאבות 

טובה מאוד, רבים משתתפים בשיעור ויוצרים  הלימוד בכיתה התנהל באוירה

 ירת דיון.ואו

קורתית, שאלת יה בכתיבה מנוסחת, חשיב במהלך מחצית זו הדגשנו ורכשנו מיומנויות חשובות, ביניהן:

 שאלות, הכרת יסודות באמונה.

 במהלך המחצית כתבו הילדים עבודה שנתית על גדולי ישראל, העבודות שהוגשו היו עבודות טובות ויפות.

בין אדם לחבירו, למידה ברצינות עד  במהלך המחצית שילבנו דגשים חינוכיים וחברתיים מגוונים, ביניהם:

 הישיבות.הסוף, הכוונה והכנה לקראת 

 גדלה הידיעה בגמרא והיכולת להתמודד לבד, חשיבה מפותחת יותר ויתר בגרות.ו: הי הישגי הבנים

 

 אני מברך את כולם בהצלחה בשנה הבאה בישיבות, המשך צמיחה ופריחה, ושמירה על קשר.

 אושרי ורהפטיגהרב 

 

 המלמד

 אושרי הרב
 ורהפטיג

 



 
 )ע"ר(תלמוד תורה דביר 

 

 ttdvir@gmail.com ,www.dvir.org, 19-8781979: פקס, 19-8598599: טלפון, 88799 מיקוד 061. ד.ת איילון נוף

- 2 - 

 

    

 

 וברכה! שלום

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

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

 האחרונים. אני ממליץ לילדים לסיימו בימי החופשה.

 .טובה הלימוד בכיתה התנהל באוירה

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

 הלמידה.

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

 תקדמות ביכולת סיכום עצמית.ה היו הישגי הבנים

 !רך את כולם בהצלחה רבה בשנה הבאהאני מב

 אושרי ורהפטיגהרב 
 

 יקרים שלום וברכה.הורים 

זכינו ללמוד ולהוציא מתוך , ובמהלך המחצית התקדמנו בפרקים מספר שמואל

 .פרקי הנביא תובנות לחיים

 הלימוד התנהל באווירה בוגרת

 .במהלך המחצית רכשנו מיומנויות רבות ביניהם השקפה נכונה ואהבת הבריות

 .ל בגרות ונתינהבמהלך המחצית שילבנו דגשים חינוכיים וחברתיים מגוונים ש

 .הישגי הבנים היו מעולים

 .הילדים שיתפו פעולה בצורה בוגרת בנוסף, חשוב לי לציין כי

 עלו והצליחו! גאה בכם מאוד!

 ו..תהיו בקשר..

 אוהב, בן ציון בורובסקי.

 

 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.

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

ודנו המשותף, הבנים רכשו מיומנויות חשובות וכלים נוספים בלימוד הגמרא, שיהוו בעז"ה בסיס חשוב מלימ
הכרת סוגיות נוספות, מושגים, מילים ארמיות, מבנה סוגיא, לימוד רש"י  –להמשך התפתחותם התורנית 

 ועוד.
 ח, שהיה לנו לעזר רב. בעיקר כהעתקה מהלו –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 התחזקות בעבודת ה'השתדלנו להקדיש זמן מסויים לבפתיחת השיעור 

 .האדמו"ר מפיאסצנא הי"דשל  התלמידים'
 לקב"ה שזיכני ללמוד עם הבנים המתוקים, המלאים אהבת תורה ויראת שמים!מודה אני 

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

 בהמשך הדרך! ושימרו על קשר!  בהצלחה רבה

 הרב מיכאל

 ושננתם

 ציון-הרב בן
 בורובסקי

 

 גמרא

 מיכאלהרב 
 שלמה-בן

 

 נביא

 אושרי הרב
 ורהפטיג
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 הורים יקרים,

של השנה עסקנו בעניינים אמוניים מחשבתיים המטרידים  השניהבמהלך המחצית 

בנוסף עסקנו ברעיונות  .העולים מהבנים את הבנים בגיל זה תוך יחס לנושאים

ושא נוסף שעסקנו בו ברגישות נ .שעניינם חיזוק בעבודת ה' הפרטית של כל תלמיד

 .של הבנים המתאימה הוא כל הקשור לתהליכי ההתבגרות

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

 .חבריו לכיתה את עצמו, גם בניגוד לדעת

 שנזכה להתחזק באמונה ובעבודת ה',

 הרב דביר עזאני

 

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

 !עד בלי דיהורי ותלמידי כתה ח' היקרים והחביבים ל

היתה לי הזכות ללמדכם שנה שניה, מאד נהניתי מכם מתבונתכם, משיתוף הפעולה 

 ומחוש ההומור שלכם. ומאחל לכם הצלחה בע"ה בכל אשר תפנו.

 ,השנה התרכזנו בכמה עניינים

כתיבה חופשית של חיבורים וסיפורים. ניתוח ניבים וביטויים. חלוקת  - לדוגמא

)לפעמים גם שם הפועל(, ותואר, וכן ההבדלים בן שם+תואר,  שם פרטי(, פועל שם )שם עצם, או המשפט ל:

 חשיבות הפיסוק להבנת המשפט, הקטע או הסיפור. קיר(.- שמות בסמיכות )כמו בין לוח ירוק ללוח 5לבין 

 כל זה כמובן בשילוב סיפורים ועניינים חינוכיים.  כמובן בנוסף לעבודה עקבית בספר  'חוט"בים לשון'. 

 !מה, והצלחה בדרככם החדשה. כה לחיחופשה נעי - ונסיים שוב בברכה

 קטן צורירב ה

 

 הורים יקרים!

הצלחנו לסיים את כל החומר הנדרש ואף  ית,בה זכינו ללמידה טובה ואפיקטי"ב

 '.מעט הכנה לקראת כיתה ט

 הבנים המתוקים הפגינו סבלנות ושיתוף פעולה מבורך.

 .5    סטטיסטיקה והסתברות .0 במהלך המחצית השניה של השנה עסקנו בנושאים:

    תרגילים ובעיות מלוליות -. מערכת שתי משוואות בשני נעלמים 9   דמיון משולשים 

 .. טכניקה אלגברית6    תיבהונפח . נפח גליל 9  שפט פיתגורס מ .9

מו כ. 991-991ם עמודי ,בכל הנושאים הנ"ל ',חלק ב - ספרב כהספק לימודי במהלך המחצית זכינו להתקדם

 הרחבנו בטכניקה אלגברית כהכנה לקראת הישיבה התכונית.כן 

 .טובה מאוד, תוך כבוד הדדי והבהרת החשיבות ללמידה רצינית הלימוד בכיתה התנהל באוירה

, עבודה מסודרת הפתרוןחשיבות הצגת דרך  במהלך מחצית זו הדגשנו ורכשנו מיומנויות חשובות, ביניהן:

מושים מעשיים מהלמידה : קריאת נתונים ,שימוש בפונקציה קוית , שימושים הסטטיסטיקה יש ,ומובנית

 ,שימוש במשפט פיתגורס לבעיות המרחב ובתלב מימד.

חניכה של תלמידים מתקדמים את  במהלך המחצית שילבנו דגשים חינוכיים וחברתיים מגוונים, ביניהם:

 !'האמן –יגעת ומצאת ' .מגיעים להשגים -במאמץ מתמיד ן שוכהמתקשים, 

 .(99-ממוצע  כ)טובים מאוד  הישגי הבנים/הכיתה היו

 יחד עם זאת הינה אמצעי ולא מטרה בפני עצמה. המתמתיקה חשובה לחיים, בנוסף, חשוב לי לציין כי

 יהי רצון שתמשיכו להצליח, יהא ה' בעזרכם,

 .ה ותזכו לקדש שם שמיים בכל מקוםוהירא תעלו מעלה מעלה במעלות התורה

 משה חיוןהרב 
 

 חשבון

 משהרב ה
 ןחיו

 

 אמונה

 הרב דביר
 עזאני

 

 עברית

 הרב צורי
 קטן
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 !שלום וברכה ,רים יקריםוה

 זכינו ללמידה טובה, התלמידים גילו עניין ושיתפו פעולה. ה,"ב

. האטום והטבלה המחזורית 0  :ת השניה של השנה עסקנו בנושאיםבמהלך המחצי

 , ועוד.. אנרגיה חשמלית9   . תרכובת ותערובת.5  )חלקה ( 

הספקנו חלק ו, 'מדעי החומר לכיתה חבספר במהלך המחצית זכינו להתקדם 

 .מהספר

 טובה וחיובית. הלימוד בכיתה התנהל באוירה

 וחשיבותה. טבלה המחזוריתבשימוש  במהלך מחצית זו הדגשנו ורכשנו מיומנויות חשובות, ביניהן:

 .חניכה של תלמידים טובים לחבריהם חינוכיים וחברתיים מגוונים, ביניהם:במהלך המחצית שילבנו דגשים 

 .טובים כיתה היוישגי הבנים/הה

 המדע הינו חלק בלתי ניפרד מתורתנו הקדושה. בנוסף, חשוב לי לציין כי

 ,יתן ה' שתעלו מעלה מעלה בתורה וביראת שמיים טהורה

 יום, עלו והצליחו.תזכו לראות את ה' יתברך הכל הבריאה הניפלאה יום 

 משה חיוןהרב 

 

 !הורים יקרים, השלום והברכה

 :השניה של השנה עסקנו בנושאים במהלך המחצית

 present simple, present) המשך אגירת אוצר מילים, דקדוק נכון בהווה

progressive) עבר וב(past simple, past progressive)  ,  נכונה וקריאה

 ורצופה.

 .059עד עמוד בספר במהלך המחצית זכינו להתקדם 

 .טובה, והתלמידים למדו יפה הלימוד בכיתה התנהל באוירה

תרגול אוצר מילים, ותרגולי כתיבת משפטים  במהלך מחצית זו הדגשנו ורכשנו מיומנויות חשובות, ביניהן:

 באופן נכון.

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

 להתפרץ לתוך דברי החבר.

 יפים. הישגי הבנים/הכיתה היו

ככל שתלמיד יתרגל יותר, כך הוא יצליח יותר. קשה לזכור מילים מקריאה או  בנוסף, חשוב לי לציין כי

 כתיבה פעם אחת.

 

 ו לגדול בתורה בכל מקום שאליו תפנו.שמחתי ללמד אתכם במשך השנים שלמדתם פה,  תזכ

 !עלו והצליחו

 יוסף ירוןהרב 

 מדעים

 משהרב ה
 חיון

 

 אנגלית

 יוסףרב ה
 ןירו

 


