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 'חכיתה 
 ...המחציתבמה התקדמנו 

 
 
 

התחלנו את השנה באווירה משפחתית רצינית וטובה, מורגש כי הבנים התבגרו 

התעלו ומתעלים. הכיתה מגובשת, וניכר כי היא נבנית בתחום החברתי ובתחום 

 הלימודי. 

בשנה זו עסקנו רבות בבנייה החינוכית והחברתית של הבנים, בעיקר בשיחות 

 אישיות וכלליות.

אותו אני  -קשר מיוחד ביני לבין הבנים, קשר הרגשתי היא, שב"ה נבנה בכיתה 

מצפה ומקווה להמשיך ולפתח. אני מקווה כי הפתיחות והאמון שאני חש כלפי 

 תלמידי הכיתה ילכו ויתעצמו, ואני תפילה שכל אחד מהבנים יתעלה לפי כוחו.

ל המקצועות, בכיתה אני משתדל מאוד לשדר לבנים שהם חשובים ובוגרים, וכמובן נדרשת מהם רצינות בכ

 במטרה לקדמם לרמה של מוכנות למבחני המעבר לישיבות המשך. 

טיולים ופעילויות ספורטיביות יציאה ליום ספורט, יום גיבוש  –הבנים נהנו  מפעילויות חברתיות מגוונות 

בענבה, התנדבות בחסדי אנוש, סיום, סעודות ר"ח, שבת חטיבה, בוקרי לימוד עם אבות, התוועדויות, 

 ת של רבנים, עונגי שבת קצרים בחלק מימי שישי, בישולים ביחד.שיחו

אנו לומדים שיעור חסידות  בימי שלישי לפני תפילת מנחה בשיעור זה אנו עוסקים ברעיונות  :תורה לשמה

מדי בוקר מתכנסת חבורה על כוס תה חם  .קב"ההמעולם החסידות של חיבור וחיזוק הקשר בינינו לבין 

 ללימוד פרק ברמב"ם היומי אחר התפילה.  

השתדלנו השנה לעלות קומה נוספת בלימוד, כדי לתת לבנים את כל הכלים שהם צריכים  ישיבות המשך:

 כדי להתקבל לישיבות ההמשך. הבנים נרשמו ונבחנו לישיבות, כל אחד על פי כישוריו ורצונותיו ואני תקוה

הבנים  ,שכל אחד ימצא את המקום אשר בו יוכל להתפתח בצורה הטובה ביותר. לקראת ההכנה לישיבות

סימולציה של ראיון ערך עימם נפגשו עם הרב שלום בן שושן שנתן לבנים כלים כיצד ניגשים לפתור אנסין ו

בנים יתקבלו ה שהוכל זה נעשה בתקו .הבנים שמעו שיעור אנסין מהרב שליט ,קבלה לישיבה. בנוסף

 לישיבות הטובות המתאימות להם ביותר.

 אנו עוסקים ולומדים בעיון את מסכת סוכה פרק ראשון. הגענו לדף ז עמוד א.  גמרא עיון:

ברוך ה' הכיתה לומדת היטב, הלימוד היה מאוד רציני יפה ומהנה. השתדלנו ללמוד בשמחה וביסודיות, עם 

עשה תוך שימת דגש על הטמעת יסודות בלימוד הגמרא. כמו כן, התלהבות וחיות בשעת הלימוד. הלימוד נ

חלק מהתלמידים יודעים חלקים נרחבים של השקלא וטריא של הגמרא בצורה מופלאה, וב"ה הבנים 

 יודעים היטב את הנלמד. 

דף ו עמוד ב' . מי שיעמוד במשימה מיוחדת זו עד מדף ב עמוד א  לא וטריאהצבתי לבנים יעד של לימוד שק

 זכה בכרך של גמרא שוטנשטיין.  י

 המלמד

 דביר הרב
 עזאני
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"ה, אנו מקוים סיימנו את מסכת בבא בתרא, סנהדרין, וב"ה מסיימים את מסכת שבועות. בע משנה:

 לסיים סדר נזיקין.

רבינו עובדיה  –עשרה פעמים, והתמקדות בלימוד פרשני המשנה -הלימוד נעשה תוך שינון כל משנה אחת

 דגש על מבנה כללי ללימוד משנה: מקרה, דין וסיבה.מברטנורא ותפארת ישראל. אנו נותנים 

 בהצלחה רבה בהמשך!

 הרב דביר

 

 !שלום רבהורים יקרים, 

במהלך המחצית הראשונה של השנה למדנו כמה פרקים בתהלים: פרק א, כ"ז, 

 קמ"ה, ק, עתה אנו בפרק ק"נ.

 .טובה תנהל באוירהמהלימוד בכיתה 

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

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

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

פה את סיכום השיעור, שהן מלאות, מבטאות י –את הנלמד במחברותיהם. ניתן לראות במחברות הבנים 

 וגם יפות מבחינה חיצונית. 

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

זמנים, למידה מכובדת, דרך ארץ והרגלי  במהלך מחצית זו שילבנו דגשים חינוכיים מגוונים, ביניהם:

 למידה.

 הצלחה לקראת המחצית הבאה,נברך את הבנים ב

 בלמידה ובהתקדמות לקראת הישיבות.הצלחה 

 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

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

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

 .ורייתאח לכל הצדיקים, חילכם לאישר כי

 ו!עלו והצליח

 בן ציון בורובסקי

 

 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 

 הסוגיא. התלמידים נבחנים על הסוגיות.פשט 
 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 

הכרת סוגיות נוספות, מושגים, מילים ארמיות, מבנה  –תורה חשוב להמשך התפתחותם הטובה בבנין ה

 ושננתם

 ציון-הרב בן
 בורובסקי

 

 נביא

 אושרי הרב
 ורהפטיג

 גמרא

 מיכאלהרב 
 שלמה-בן
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 סוגיא וכו'.
 הישגי הבנים יפים מאוד!

. אנו נמצאים בעיצומו של התחזקות בעבודת ה'משתדלים להקדיש כמה מילים לבפתיחת השיעור אנו 
 .האדמו"ר מפיאסצנא הי"דהספר 'חובת התלמידים', של 

 המשובחים היוצאים מנטיעת עמלכם!נברככם שתזכו לראות את פירותיכם 
 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'.
 הבנים.נושאים הקשורים להתבגרות של  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

 

 !וברכה שלוםהורים יקרים, 

מתכוננים , לומדים ברצינות, וגרים, מבינים עניין, בהילדים כולם מתוקים

 ומתרגשים לקראת שנה הבאה לישיבות.

 :הראשונה של השנה עסקנו בנושאיםבמהלך המחצית 

סוגי קשרים , יותר פסיקים ונקודות ,סימני פיסוק, ומדוייקתקריאה נכונה 

, אומר 61הניבים: בטול ב] פרסמבצע ניבי , הבדל בין שם לתואר, בטקסטים

 [.המוגמרדרשני, בעטיו. ברך על 

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.

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

 התקדמות.

 בברכה הצלחה רבה בהמשך!

 קטן צוריהרב 

 

 !וברכה שלוםהורים יקרים, 

מתקדמים יפה מאוד בחומר, בהמשך כך נכין את  ,ה הלמידה חיובית מאוד"ב

 .כוניותיעצמנו היטב לקראת הישיבות הת

נה יחס ופרופורציה וק במהלך המחצית הראשונה של השנה עסקנו בנושאים:

, אחוזים, ה שוקייםומשולש שו, חפיפת משולשים, יתוהפונקציה הקומידה, 

 .משוואות בנעלם אחד ובעיות במשוואות

ליבת הכיתה מאוד רצינית ומובילה  .טובה מאוד וירהותנהל באמהלימוד בכיתה 

 קדימה.

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

 .ויתוהתמצאות בפונקציה הקוכן  פתרון בעיות וגישות לטיפול בהם, )מציאת הנעלם(

 עברית

 צוריהרב 
 ןקט

 

 חשבון

 משהרב ה
 ןחיו

 

 אמונה

 הרב דביר
 עזאני
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החשבון חשוב, אך ורק . דרך ארץ במהלך מחצית זו שילבנו דגשים חינוכיים וחברתיים מגוונים, ביניהם:

 ' יותר טוב ...צעי להיות עובד המכא

 .97-, ממוצע כטובים מאוד הישגי הבנים היו

ות יחד עם זאת למר .יתבאפקטי הבנים היקרים מגלים רצינות ואכפתיות ללמידה בנוסף, חשוב לי לציין כי

 לעמוד בתוכנית הלימודים. ל מנתביתר שאת ע ך, אנו נדרשים להמשיחלוקת התעודות והקבלה לישיבות

 :המחציתסיום עם לילדים ברכותיי 

, שנזכה לראות את הבנים 'יתן ה, בלובאים את הטבע והצומח מתעורר לחיים, לפריחה ולואנו רזו בתקופה 

כל דרך לוהמטען שספגו כאן מאז ילדותם יהא משענת איתנה  בהמשך דרכם, היקרים פורחים ומשגשגים,

 אל.-בה ילכו ויצעדו בדרך העולה בית

 ,בברכת התורה

 ןמשה חיוהרב 

 

 !שלום וברכה ,הורים יקרים

 .אנו נפגשים לשיעור מדעיםאחת לשבוע 

. 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.

כיתה מסכמת על הנלמד במהלך המחצית.  התקיימה עבודתלקראת סוף המחצית 

 היה מרענן ונפלא!

 מוד ב"ה פורה ומהנה ומחכים מאוד.הלי

 !ברכת הצלחה לכולם גם בהמשך

 בן ציון בורובסקיהרב 

 

 !הורים יקרים, השלום והברכה

ע"י קריאה, אגירת אוצר מילים, בבמהלך המחצית הראשונה של השנה עסקנו 

 .הכתבות וכו'

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

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

שילוב של אותיות לצורך בניית מילה, ושילוב של מילים לצורך בניית משפטים 

 בזמנים שונים.

כל תלמיד רשאי לשאול, אר ורק  ם מגוונים, ביניהם:לימודיינו דגשים חינוכיים ושילב במהלך מחצית זו

 והקפדה על זמנים.עם אצבע, אין להתפרץ ללא רשות, 

 יפים מאוד, התלמידים מראים התקדמות בקריאה והבנה. היו הישגי הבנים

 .כל המשך עבודה בבית, רק עוזרת בנוסף, חשוב לי לציין כי

 !ו ללמוד יפה כמו שעשיתם עד עכשיוהמשיכתלמידים יקרים, 

 יוסף ירוןהרב 

 מדעים

 רב בן ציוןה
 בורובסקי

 

 אנגלית

 יוסףרב ה
 ןירו

 


