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 'בכיתה 
 ...השנהבמה התקדמנו 

 
 

 
 להורים היקרים!

במשך השנה למדנו את סוף חומש בראשית, חומש שמות ושלושת הפרשות 

הלימוד בכיתה נעשה מתוך רצון להצמיח כל תלמיד  הראשונות של חומש ויקרא.

ותלמיד בפני עצמו ולעורר בתוכו את הרצון להתקדם. יחד עם זאת לאחד בין 

 רות.בהחברים ולהוסיף שמחה בלימוד ובח

במהלך השנה רכשנו מיומנויות חשובות: התמקצעות בטעמי החומש ובשינון 

תשובה תקינה. שימוש מתוך תיקון קוראים, שאילת שאלות נכונה וארגון 

במחברת ותכנון השימוש בעמוד במחברת. כיצד ניגשים לדף עבודה והיכן נחפש בו הוראות שיעזרו לנו 

 השולחן וסביבו. להשלים אותו. ארגון וסדר בתא הספרים, על

במשך השנה שילבנו דגשים חינוכיים וחברתיים מגוונים, ביניהם: האכפתיות שלי כלפי הכלל, שבאה לידי 

טוי בתורנויות בכיתה, בעזרה בניקיון הכיתה מידי פעם בפעם ובעזרה לאב הבית בתלמוד תורה. בי

באכפתיות שלי מהחבר שלי, מה הוא מרגיש והאם ההתנהגות שלי כלפיו נעימה עבורו. עין טובה כלפי 

דנו  הזולת. שיחקנו משחקים חברתיים שונים בשעות החברה ועשינו הצגות קצרצרות למקרים ודנו בהם.

בסיפורים של חיים ולדר ועוד. עסקנו באחדות הכיתה, הן בקביעה משותפת של כללי משחק כיתתיים והן 

 במשחקים מגבשים בשעת מחנך.

 ב"ה, התלמידים השקיעו במהלך השנה וניכרת התקדמות יפה.

אירועים בנוסף חשוב לי לציין את הערכתי כלפיכם ההורים, על העין הטובה, על הפרגונים, על העזרה ב

 כיתתיים ועל האכפתיות והמעורבות שלכם בתהליכים החינוכיים של ילדיכם.

 תלמידי היקרים!

 ה ותאזרו חיל לקראת שנת הלימודים הבאה.שאני מאחל לכם שתהנו בחופ

 בהערכה ובתודה,

 יצחק גרזוןהרב 

 
 , שלום וברכה!ם יקריםהורי

 בלימוד ספרי יהושע וספר שופטים.במהלך השנה התמקדנו 

 ב"ה זכינו לסיים את שני הספרים.

ילדים רכים בשנים משננים בטעמי נביא את פסוקי הנביאים  מרגש לראות

 הראשונים וכבר סיימו שני ספרים בנביאים.

הלימוד היה מרתק ומלווה בהסברים ודגש על מסרים חינוכיים ואמוניים 

 המלמד

 יצחק הרב
 גרזון

 

 נביא

 הרב דוד
 ישי-בן
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 נביא.הנלמדים מהפסוקים ומהסיפורים ב

במהלך השנה למדנו את טעמי הנביא, המטרה הייתה להביא את הילדים לעצמאות בקריאת הנביא עם 

 הטעמים.

 במהלך הלימוד הילדים ציירו קטעים מהנלמד בנביא והגיעו לתוצרים נפלאים.

 התקדמנו במיומנות כתיבה במחברת במספר תחומי כתיבה.

 

 שמחה ותזכו לסיים עוד ספרים רבים.היקרים המשיכו ללמוד את ספרי הנביא בחשק וב 'כיתה ב

 בהצלחה בהמשך הדרך!

 ערכה רבההבברכה וב

 הרב דוד בן ישי

 
 ים!הורים יקר

לעת סיום, מרגש לכתוב את המילים האחרונות שאת השנה מסיימות. רוצה אני 

ועזרה שהיטיבו את הצמיחה. ברוך ה' שליוותה אותנו להודות לכם על הבנה 

סייעתא דשמיא! תודה! על שיתוף פעולה. וסליחה! על טעות אם נעשתה. נושאת 

מכאן תפילה שיצמחו השתילים לאילנות מלבלבים. אמן! בברכה להמשך מוצלח 

 ופורה.

יבת משפטים תקינים, במהלך מחצית ב' עסקנו בנושאים: הבנת הנקרא: מילוי הוראות, מאזכרים, כת 

סימנים  -מילות יחס, מבנה משפט ועוד. הבעה בכתב: למדנו על כללי סיפורי חוויה ועלילה, וכן כתיב וכתב 

 לזכירה, לכתיבה נכונה וללא שגיאות כתיב. הלימוד בכיתה התנהל ב"ה, באווירה רצינית ונעימה. הילדים

.  הדגשנו ורכשנו במהלך מחצית ב' של השנה נהנו ללמוד ולהיווכח שהם יודעים ושולטים ב"ה בנלמד

ליו הגעה בזמן לכיתה, עמידה במקום ליד שולחן נקי וע ,מיומנויות חשובות, ביניהן: מוכנות נכונה לשיעור

ם: חומר השיעור ושיעורי בית מוכנים. במהלך מחצית זו שילבנו דגשים חינוכיים וחברתיים מגוונים, ביניה

חבר הן בדיבור והן במעשים. הישגי הבנים בכיתה היו ב"ה מצוינים, תודות דרך ארץ למורים, ורגישות ל

לאו ) לסייעתא דשמיא ולשקידתם. בנוסף, חשוב מאד במהלך החופש, לדרבן הילדים לקריאה מרובה

, כדי שישמרו על רמתם בהבנת הנקרא. ברכת הצלחה רבה לתלמידיי המקסימים! (דווקא של קומיקס

את חכמותיכם. למדתי אף אני רבות, מכל ילד וילד: יושר, עדינות, סבלנות, נהניתי ללמדכם ולשמוע 

 תמימות בדרכי ה' ועוד, בבחינת "... ומתלמידיי יותר מכולם". אשריי שזכיתי. 

 הצלחה רבה בכל אשר תפנו! 

 המורה ציפי

 

 הורים יקרים!

והבנה ורק לאחר מכן עברנו לטיפים ולתרגול. עורי חשבון, התבססו על הגיון יש

כך בעז"ה הילדים יזכרו את הנלמד ויחדדו את שכלם. ואכן, תענוג היה לראות 

מהלך מחצית ב' עסקנו ד. באת ידיעתם של הבנים ושליטתם בחומר הנלמ

ביסוס חיבור וחיסור בעשרת ראשונה, שבירת העשרת, פתירת תרגילים ים: בנושא

, שאלות חשבוניות בחיבור חיסור כפל וחילוק, הבנת (רוחבלאורך ול)עד אלף 

משקל מדידות אורך, רוחב, היקף,  0,1,2,3,4,5,10 מהות כפל וחילוק, פתירת תרגילי כפל וחילוק בכפולות

הלימוד התנהל באווירה נעימה ומשוחררת. הילדים התייחסו למקצוע וד. בחיבור ובחיסור, השוואה וע

 עברית

 מורה ציפיה
 זלץ

 

 והנדסה חשבון

 מורה ציפיה
 זלץ
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וויתי, הם נהנו לגשת ללוח ולפתור תרגילים ושאלות מחשבה, שאלו שאלות החשבון כשיעור מאתגר וח

דגשנו ורכשנו במהלך מחצית . הכשלא היה ברור להם ושמחו להיווכח שהם ב"ה קוצרים פרות ומצליחים

כתיבת פתרון שאלות חשבוניות, , ב' של השנה מיומנויות חשובות, ביניהן: סימני חשבון ביניהם כפל וחילוק

 שגי הכיתה היו ב"ה גבוהים.יהד. רגילים במחברת ועוכתיבת ת

 בהנדסה למדנו משקלים, ושעון, הזזה, חזרנו על שיקוף וסימטריה.

י הבתי מאד להיכנס לכיתתכם השמחה. המרץ שהבאתם גם לשיעורא -ד לילדי הכיתה ולכל אחד בנפר

  .חשבון תרמו הרבה ללמידה ובעיקר לחוויה בשיעורי חשבון

 המורה ציפי

 
 וברכה! תה ב', שלוםיכתלמידי להורי 

הבנים חזרו על החושים. הפעילו את כל החושים כדי ללמוד על החומרים. 

החומרים: מתכות למיניהם )ברזל, זכוכית, פלסטיק(. כמו כן, למדו את התכונות 

 של החומרים.

באופן חוויתי, תוך כדי הלימוד בכיתה מתנהל באווירה טובה והשיעור מועבר 

מילוי הוראות בחוברת. ראוי לציין את מידת ההתעניינות המרובה שהבנים מגלים 

 בשיעורים, הם משתתפים נפלא והשיעור מועשר בזכותם. ניכרת אווירה לימודית בכתה, חריצות וידע רחב.

 !ברכה והצלחה

 המורה ציפי זלץ

 

 !וברכה שלוםהורים יקרים, 

 –אנו מתעמלים עם הבנים במגוון רחב של פעילויות ספורט, לחיזוק ושחרור הגוף 

משחקי כדור, ריצה בין קונוסים, תחרויות ריצה, קליעה למטרה, זריקת כדורים, 

 תחרויות על זמנים, תרגילי מתיחה ושחרור.

חברתיים וחינוכיים חשובים, ביניהם: גיבוש שיעור זה כולל בתוכו היבטים 

 הכיתה כקבוצה, ויתור, יחס מכבד, ועוד.

 הבנים משתתפים יפה מאוד ובהנאה מרובה, ומצפים לשיעור זה כל השבוע.

 בברכת 'נפש בריאה בגוף בריא'

 דוד בן ישי הרב

 

 מדעים

 מורה ציפיה
 זלץ

 

 חצר פעילה

 רב דודה
 ישי-בן

 

 חצר פעילה

 רב דודה
 ישי-בן

 


