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 חה'תשע" אב-מנחם בס"ד
 

 

 
 
 

 'גכיתה 
 ...השנהבמה התקדמנו 

 
 
 

 להורי תלמידי כיתה ג' היקרים!

לגדל  ב"ה! כמה מרגש לסכם )יותר קל מלומר לסיים( שנתיים נפלאות של זכות

ולגדול עם בניכם הצדיקים והמתוקים! שנתיים שבהם זכיתי לראות אותם גדלים 

 ומתבגרים וגם נשארים טהורים וזכים.

בלימודי החול ההספקים חשובים וכשאותם מסכמים אפשר לקבל סיפוק 

מהתקדמות הבנים, אך בלימוד החומש, אנו יודעים שאלו רק סימנים, מאיפה עד 

 חזרנו, אך העיקר הוא כמה התרוממנו.איפה הגענו, כמה 

 להלן ההספקים בתחומים השונים:

 תורה:

  נת הפשט, וסיימנו את חומשי ויקרא ובמדבר, בלימוד בכיתה, בשינון ובהב -ב"ה עמדנו בתכנית ההספק

 ובעזרתכם, בחזרה השבועית בדפי קשר בבית ומבדקים שבועיים בימי ראשון.

  ילדי הכיתה את מיומנות רכישת טעמי המקרא, והתקדמו באופן ב"ה במהלך השנה השלימו רוב ככל

משמעותי בתחום הקריאה והכתיבה בעזרת העבודה במחברות, במסגרת הלמידה היומיומית ובתוספת 

בה של תגבור ורכישת מיומנויות ע"י הרב דוד בן ישי בשיעורי עברית והרב אריאל פילוסוף בשיעור הכתי

 השבועי.

 פיתוח האישיות, בבניין המידות וההעצמה אישית וחברתית, ובמהלך השנה ב"ה עשינו תהליכים ל

ערכנו שני ערבי כיתה עם שינה אצל חברים דבר שחיזק את הקשרים בין הבנים. וזאת בנוסף להמשך 

 שימור וחיזוק נושאים אותם רכשנו כעבודה על יחס לתפילה, סדר ומשמעת ועוד.

 –בנים, ולקדם כל תלמיד בתחום בו הוא צריך חיזוק השתדלנו לתת מענה לצרכים פרטניים של ה

 בחיזוקים חיוביים, בפיתוח מיומנויות )כתיבה, טעמים ומענה לכישורים חברתיים וכו'(, בהנחיית היועץ

ו/או המורה רונית, בהתקדמות בתהליכים, במעקב התפתחותי ובהפניית תלמידים לתגבור וסיוע מקצועי. 

שמירה על קשר, מעקב בהודעות ובשיחות, ובהרבה גיבוי פעולה שלכם, ב בשיתוף -וזאת רבות בזכותכם 

 וחיזוק )גם אם לא תמיד צדקתי(. תודה וברכה על כך, על האמון, ועל המרחב!

 

נאחל לכם ההורים היקרים והמסורים שתזכו לראות בהמשך צמיחת הבנים יום יום וגם בפרספקטיבה 

בונים את אישיותם ואת העולם בתורה ממש מחזיקים! רחבה כיצד עולים ומתגדלים בכל התחומים, 

 המלמד

 אהרן הרב
 קופמן
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על ולהביאם להנהיג את הדורות הבאים -שנזכה ולו רק לא להפריע לכוחותיהם המדהימים לנסוק אל

 ל לגילוי שכינתו בגאולה שלמה מהרה וברחמים!-בתורה ובמעשים טובים, לפעול עם א

 בהערכה ובגעגועים!

 אהרון קופמןהרב 

 שישקיף עליהם גדלים וחוזר אל הצעירים. 

 

 

"ה זכיתי השנה ללמד בכיתה זו. עבורי זו הייתה הנאה של ממש לראות איך ב

הבנים הצדיקים לומדים בשמחה ובהתלהבות ומחכים בכל פעם לשמוע את 

 סיפורי הנביא. ב"ה זכינו לסיים את ספר שמואל א' וספר שמואל ב'. 

במהלך הלימוד שילבנו שינון משותף של הפסוקים והסבר של פשט הפסוקים. 

ההסבר הועבר בצורת סיפור מתוך מחשבה ליצור עניין וחיבור של התלמידים 

לנביא. במהלך הלימוד נכנסנו פעמים רבות לעניינים של מוסר ומידות הנובעים 

 מכל למדו בשמחה.  מתוך הסיפורים וב"ה ניכר היה שהבנים גילו עניין רב והחשוב

 בהצלחה לכל התלמידים הצדיקים!

 הרב נועם שחור

 

 ה' עמכם! ,הורים יקרים

במהלך כל השנה השקענו זמן רב, כשעתיים שבועויות, בחזרות על לימוד הנביא 

 שכבר למדו הבנים בשנה הקודמת.

הפסוקים, והרחבה והעמקה החזרות כללו שינון הפרק וחזרה כללית על פשט 

 בחלק מסיפורי הנביא.

 הספקנו השנה לעשות חזרה על ספרי יהושע ושופטים וקצת מספר שמואל א.

 על כל עשרה פרקים הילדים נבחנו במבחן שהרב אילן רכז התוכנית חיבר.

 

 א.אשריכם ילדי כיתה ג שזכיתם לחזור על לימודכם ובכך לזכור יותר טוב את פסוקי וסיפורי הנבי

  ,בברכה

 הרב דוד בן ישי

 

 שלום רב! להורים היקרים,

במהלך המחצית השניה המשכנו בלימוד יסודות העברית בהבנת הנקרא, בידע 

 הלשוני, בכתיבה נכונה ובהבעה בכתב.

חיזקתי אצל הבנים את המיומנויות הנדרשות לגילם, תרגלנו רבות את 

וב"ה סיימנו ללמוד את הנדרש לפי תוכנית הלימודים בכיתה המיומנויות השונות 

 אות'.-ג. סיימנו לתרגל את שני החוברות 'לומדים להצליח' ו'סוד

בעזרת ה' שנה הבאה אני ממשיך עם הבנים לכיתה ד' ואמשיך להקנות להם את 

 יסודות העברית בתחומים השונים.

 

 תלמידי כיתה ג',

 לשנת תשע"ט עם כוחות מחודשים ללמידה יעילה ומחכימה. הנו ותצברו כוחות בקיץ ותגיעוית

 בהצלחה רבה

 הרב דוד בן ישי

 עברית

 הרב דוד
 ישי-בן

 

 נביא

 נעםהרב 
 שחור

 

 ושננתם

 הרב דוד
 ישי-בן
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 להורי כיתה ג' היקרים שלום וברכה!

 הבאים: ראשונה של השנה עסקנו בנושאיםבמהלך המחצית ה

, חיבור 10,000, המבנה העשרוני עד גימטריה, סדר פעולות חשבון –בחשבון 

 .שברים יסודיים, חילוק, בעיות מילוליות, כפל מאונך, וחיסור מאונך

מידות , קווים מקבילים, הכרת מרובעים, כרת זוויות ומשולשיםה – בגיאומטריה

 .משקל וכו'( ,שונות )אורך

טובה ונעימה שהתחזקה לענ"ד במהלך השנה  הלימוד בכיתה התנהל באוירה

 .(כמובן שהיו עליות ומורדות)

בעיות ו של פתירת תרגיליםשונות מיומנויות  ורכשנו במהלך המחצית הראשונה של השנההדגשנו 

 .מילוליות

ועולה  ההשקעה היא העיקר הגדול - נוכיים וחברתיים מגוונים, ביניהםבמהלך מחצית זו שילבנו דגשים חי

מטרת  -דעהו" "בכל דרכיך , חשיבות עבודה מסודרת וחשיבה מסודרת, על הציון )כמובן השקעה אמיתית(

ר לעבודתו וד כלי עזע -הלימוד )מלבד עצם זה שחייבים להיבחן בסוף( היא להוסיף נדבך נוסף בעבודת ה' 

 .יתברך וכן חידוד השכל

 .יפים מאוד בעז"ה הישגי הבנים/הכיתה היו

ל אחד כ -יש לכם ילדים מאד חמודים ומתוקים  .נהניתי מאוד מאוד ללמד בכיתה בנוסף, חשוב לי לציין כי

 עם כוחות מאד גדולים ויפים! שנזכה לכוון לשם שמיים ולהגדיל תורה ולהאדירה!

אני מאחל לכם תלמידים יקרים שתזכו לנצל את החופשה בצורה נכונה ולהמשיך לגדול ולהעפיל מעלה 

 ולהתכונן לקראת השנה החדשה ותהי ברכת ה' עליכם בכל מקום שאליו תפנו!

 איתמר חסןהרב 

 

 ,הורים יקרים שלום וברכה

 .במהלך השנה עסקנו במספר נושאים ביניהם: סלעים, מים, צמחים ובעלי חיים

 הלימוד התנהל ב"ה באווירה טובה ונעימה.

הדגשנו ורכשנו במהלך השנה מיומנויות חשובות, ביניהן: קריאת טקסט, הבנתו 

 .ועניית תשובות

שים חינוכיים וחברתיים מגוונים, ביניהם: לחייך אל במהלך השנה שילבנו דג

 .העולם ולראות את הטוב שבכל דבר

 .חשוב לי לציין כי נהניתי מאוד ללמדם ואף ללמוד מכם השנה דברים רבים הישגי הבנים היו מעולים!

 !ילדים יקרים

 ויותר את מי שיצר כלהמשיכו לאהוב את טבע הבריאה, יש בה המון יופי, אט אט גם בזכות כך נאהב יותר 

 !אלו, בורא העולמים

 בן ציון בורובסקיהרב 

 
 !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, 

שיעור זה כולל בתוכו היבטים  תחרויות על זמנים, תרגילי מתיחה ושחרור.

חברתיים וחינוכיים חשובים, ביניהם: גיבוש הכיתה כקבוצה, ויתור, יחס מכבד, 

 ים לשיעור זה כל השבוע.הבנים משתתפים יפה מאוד ובהנאה מרובה, ומצפ ועוד.

 בברכת 'נפש בריאה בגוף בריא'

 דוד בן ישי הרב

 חשבון

 רב איתמרה
 חסן

 

 מדעים

 רב בן ציוןה
 בורובסקי

 

 חצר פעילה

 רב דודה
 ישי-בן

 


