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 'דכיתה 
 ...השנהבמה התקדמנו 

 
 
 

בשעה טובה הסתיימה לה שנת לימודים מוצלחת וטובה מלאה בעשיה התקדמות 

ולמידה. ניתן לראות שכל אחד מתלמידי הכיתה למד הרבה דברים חדשים עלה 

ב"ה עבורי זו הייתה שנה משמעותית, היה נעים וכיף ללמד התקדם והתבגר. 

 והתקדמות. בכיתה זו וב"ה הייתה בכיתה אווירה טובה ונעימה, אוירה של עשיה

התחלנו את השנה בלימוד הפרשות האחרונות של ספר במדבר המשכנו בלימוד 

ספר דברים וב"ה זכינו לסיימו. לאחר מכן התחלנו בלימוד המשנה וב"ה זכינו 

ובימים אלה סיימנו את מסכת ברכות. אנו משתדלים לשמור על רמת לימוד גבוהה הכוללת הבנה טובה, 

ל הפסוקים והמשניות עד רמה של זכירת הפסוקים והמשניות בע"פ. כך למשל כתיבה, ושינון משמעותי ש

בימים אלו בהם אנו מסיימים את מסכת ברכות הבנים מסוגלים לשנן יחד את כל המסכת כשהמשניות 

 שלפניהם סגורות!! פשוט אלופים!!!

ה ב"חברותות" מדי שבוע קיימנו בכיתה חזרה על פרשת השבוע שכללה שינון של הפרשה, לימוד הפרש

ומבחן מסכם על הנלמד. כמו כן במהלך השנה קיימו הבנים חזרות על נביאים ראשונים. לפני החגים 

 הקדשנו זמן משמעותי ללימוד הלכה ולהכנה לקראת החג. 

במהלך השנה השתדלתי לשים דגש מיוחד על החינוך לאהבת תורה ועל השמחה בלימוד, הגיוון בנושאי 

 ובמנגינה נעימה הוסיפו מאד לאווירת הלימוד. סיומי פרשות התורה היו רגעי שיא הלימוד והשינון בקצב

 בלימוד ובכל סיום היה ניתן להרגיש באוויר את השמחה הפורצת של הבנים.

באופן מיוחד התרגשנו כולנו, הורים ילדים ומורים במעמד סיום חמישה חומשי התורה. ב"ה המעמד היה 

ושם של חיבור לתורה בלב הבנים עוד שנים רבות. ההתרגשות מהסיום מרגש ומיוחד שוודאי ישאיר ר

ליוותה אותנו גם בהמשך בלימוד המשנה, הבנים נכנסו ללימוד בשמחה גדולה וברצינות. ההצלחה של 

 מעמד הסיום הייתה ללא ספק בשל השותפות המלאה שלכם ההורים יחד עם צוות ההוראה וכמובן הבנים. 

ו הבנים בכתיבת חידושי תורה על פרשיות התורה. אספנו יחד את כל החידושים לקראת סיום החומש עמל

יחד עם חידות על פרשת השבוע וזמירות מבוארות, וב"ה הוצאנו חוברת יפה ומהודרת בשם "נפלאותך 

אשיחה". החוברת חולקה לילדים במהלך הסיום וב"ה אני שומע שמדי שבוע הבנים אומרים דברי תורה 

 תוך החוברת, שואלים שאלות על פרשת השבוע ושותפים בשירת הזמירות. בשולחן השבת מ

"ס שסיום  – שמ"ע ב"ם' מבצע'כחלק מההכנות לקראת סיום החומש ולקראת לימוד המשנה התחלנו ב

צווה". ב"ה ישנה הצלחה גדולה למהלך זה וכל תלמידי הכיתה שותפים במבצע מר הבד עשניות מ

ומתקדמים בכל שבוע בלימוד אישי של משניות וזאת מלבד המשניות שאנו לומדים בכיתה. כדי לחזק את 

 המלמד

 נעם הרב
 שחור

 



 
 )ע"ר(תלמוד תורה דביר 

 

 ttdvir@gmail.com ,www.dvir.org, 08-9790473: פקס, 08-9259244: טלפון, 99785 מיקוד 160. ד.ת איילון נוף

- 2 - 

 

    

 

המבצע ולאפשר לתלמידים להתקדם ולהצליח במבצע גם בשנים הבאות השגנו בס"ד עבור כל תלמיד סט 

. הבנים התרגשו מאד לקבל מתנה זו וכבר משתמשים במשניות אלו. התלמידים הונחו משניות מבוארות

להקדיש את הלימוד עבור השמות שמסרו התורמים ומופיעים בתחילת כל משנה. הנהגנו בכיתה שמידי 

ראש חודש אנו עורכים בכיתה סעודת ראש חודש ובה אנו מקיימים סיומי מסכת לכל התלמידים שסיימו 

ו חודש, בהזדמנות זו הבנים משתפים את חבריהם במה שלמדו ומקבלים תעודת הערכה. עד מסכת באות

כה היו כבר עשרות רבות של סיומי מסכת והכוונה להמשיך במבצע זה גם בשנים הבאות. יישר כוח גדול 

עיר להורים שדוחפים וקובעים זמן קבוע ללימוד עם הבנים וכמובן יישר כוח לבנים הצדיקים שכבר בגיל צ

מרגילים את עצמם לקביעת זמן והספק קבוע ללימוד תורה, "אשריכם תלמידי חכמים שדברי תורה 

 חביבים עליכם!"

אנו בכיתה אוהבים מאד לשיר. בכל בוקר לאחר התפילה אנו פותחים בשירה משותפת של כמה שירים. 

בעצמנו שירים המסייעים  מידי פעם אנו לומדים בכיתה שיר חדש ושרים אותו יחד ולפעמים אנו ממציאים

 ישראל ילנו לזכור את מה שלמדנו. למשל בתחילת השנה חיברנו שיר הכולל בתוכו את המסעות של בנ

במדבר ובימים האחרונים חיברנו שיר הכולל בתוכו את פתיחת כל המשניות של מסכת ברכות ומסייע לנו 

ידי יום שישי אנו שרים יחד את . בימי שישי עניין השירה מקבל מקום מיוחד. מל פהלזכור את המסכת בע

זמירות השבת. אנו מקדישים זמן ללימוד וביאור הזמירות ושרים אותם יחד בליווי נגינה בגיטרה. ב"ה 

 הבנים כבר מכירים היטב את הזמירות ובכל פעם שאנו שרים יחד ישנה אווירה שמחה ומיוחדת. 

 יהם של הבנים באומנות ובציור. לפני החגיםבהזדמנויות שונות השתדלתי להביא לידי ביטוי את כישרונות

ה הכנו יחד יצירות מיוחדות ופעמים רבות קיימנו בכיתה תחרויות ציור. הזדמנויות אלו תרמו להווי הכית

 והביאו לידי ביטוי את הכישרון והיצירתיות של הבנים. גם מקומו של הבישול לא נפקד, ומידי פעם הכנו

הפרשות ערכנו סעודות שונות ומגוונות, פעם סעודה בסגנון סיני ופעם יחד מיני מטעמים. לכבוד סיומי 

פלאפל או שווארמה, או ארוחת בוקר חלבית שכללה הכנת פיצה או בוקר טוסטים מיוחד. בחורף הכנו יחד 

נה מרק חם וטעים, בחודש אדר חגגנו יחד בבוקר שוקולד מתוק ומיוחד ולפני שבועות הכינו הבנים עוגת גבי

 טעימה.  הבנים היו שותפים בהכנות וכמובן נהנו מאד.מתוקה ו

פעמים רבות קיימנו בכיתה מבצעים ומשימות מיוחדות כדי להתרענן ולשבור את השגרה. כך למשל בחודש 

אדר קיימנו בכיתה משימות מיוחדות שהוסיפו מאד לאווירה השמחה בכיתה ותרמו מאד לגיבוש ולשיתוף 

  קשו הבנים להגיע לכיתה מחופשים לפי נושאים שונים. בין המשימות היו:פעולה בין הבנים. בכל יום התב

שנה למדינה, משימת בעלי מקצוע, משימת צבעים  70משימת ש"ס משניות, משימת ההפכים, משימת 

ועוד.. לפני חג השבועות התקיים מבצע מיוחד הנקרא "מלך הבטטות". הבנים התבקשו להביא בטטות 

עד שבועות תהיה הכיתה שלנו מלאה בעלים ירוקים ויפים. הבנים שיתפו פעולה ולגדל אותם בכיתה כך ש

 והתוצאה הייתה נפלאה. 

בכיתה פעלו במהלך השנה ועדות שונות שהוסיפו מאד להווי הכיתה. כך למשל: ועדת עיתון כיתה הוציאו 

ומים הרבים שהיו מידי שבועיים עיתון כיתתי מושקע ויפה, ועדת סיומים הייתה אחראית לארגן את הסי

במהלך השנה, ועדת ציור ארגנה את תחרויות הציור הכיתתיות, ועדת חנות הפרסים תפעלה באופן מלא 

 את החנות וחברי ועדת שינון היו האחראים הבלעדיים למעקב מסודר ולהכרזה של השינונים.

ם שהצטיינו בלימוד אחת הדרכים לעידוד ולחיזוק הלימוד בכיתה הייתה בעזרת "חנות הפרסים". תלמידי

זכו בנקודות בהם יכלו לקנות בחנות הכיתתית. החנות כללה עשרות רבות של סוגי פרסים )שאינם 

ממתקים( שהתעדכנו מדי כמה שבועות. עבורי זו הייתה הזדמנות טובה לפרגן ולשבח את הבנים על 

סיפו מאד לאווירה ההשקעה היום יומית בעמל ובלימוד התורה וב"ה הפרסים הביאו לשמחה רבה והו

 הטובה בכיתה.
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בהזדמנות זו ברצוני להודות לכם ההורים על הזכות ללמד את בניכם הצדיקים. תודה על שיתוף הפעולה 

הפורה במשימת החינוך ועל האמון שנתתם בי. יהי רצון שנזכה לראות את הבנים עולים מעלה מעלה 

 בתורה, במידות וביראת שמים מתוך בריאות ושמחה.

היקרים, אתם אלופים!! תמשיכו להיות צדיקים ומתוקים כמו שאתם. שיהיה לכם הרבה  יתלמידי ולכם

 הצלחה בהמשך הדרך, ואל תשכחו לשמור על קשר..

 באהבה ובהערכה רבה!

 הרב נועם

 

 הורים יקרים ה' עמכם!

דשמיא ליוותה אותנו "ה זכיתי השנה ללמד את תלמידי כיתה ד' נביא. סייעתא ב

כל השנה וב"ה זכינו לסיים את לימוד שני ספרי מלכים: ספר מלכים א' במחצית 

 . א' וספר מלכים ב' במחצית ב'

במשך השנה למדנו על סוף תקופת מלכות דוד המלך, מלוכת שלמה, בניית בית 

המקדש הראשון והתפלגות המלוכה שבאה לידי ביטוי בד"כ במלכים צדיקים 

 יהודה ומלכים רשעים במלכות ישראל. בתום לימוד שני הספרים למדנו על גלות ישראל מארצו.במלכות 

הלימוד בכיתה לא הסתכם רק בחומר הנלמד אלא שולבו בו סיפורים על גדולי ישראל, סיפורים ממורשת 

 ו פניניםמתוך הלימוד למדנו ודלינ הלימוד בספר. צה"ל ודברי מוסר והגות שנלמדו, וגם כאלו שלא, מתוך

יקרים מפז שישמשו אותנו לכל החיים. למדנו ערכי יסוד ונצח של עם ישראל כגון: שמירה או אי קיום 

 מצוות ה' והקשר לעונש או הרווחה, הדבקות בה' בכל מצב ועוד.

 הלימוד היה פורה ומעניין, הכיתה שיננה יפה, הקשיבה והשתתפה באופן פעיל, הן בתשובות לשאלותיי והן

 איזה הוא חכם :מאמר התנא באבות: "בן זומא אומר הם ותשובותיהם המחכימות והתקיים בנובשאלותי

ר הגמרא: צט(, )אבות ד'/א'(. וכמאמ/)תהילים קיט "מכל מלמדי השכלתי"שנאמר  הלומד מכל אדם -

"אמר רב נחמן בר יצחק: למה נמשלו דברי תורה כעץ שנאמר "עץ חיים היא למחזיקים בה" לומר לך מה 

דאמר ר' חנינא: הרבה ץ קטן מדליק את הגדול אף תלמידי חכמים קטנים מחדדים את הגדולים והיינו ע

הבנים התנהגו למופת  ומחבריי יותר מרבותיי ומתלמידיי יותר מכולן )תענית, ז.(. יילמדתי מרבות

בחינות ומסופקני הנאתו של מי הייתה גדולה יותר שלי או שלהם. השתדלתי מאד לדאוג לבנים מכל ה

ך.." שלכבוד תלמידך חביב עליך כ גשמית ורוחנית ולקיים את דברי התנא באבות: "רבי אלעזר אומר: יהי

 )אבות ד'/ט"ו(.

ות, יות חשובות כגון: שמירה על זמנים, כניסה בזמן, ישיבה נכונה, דיבור ברשוהשנה הדגשנו ורכשנו מיומנ

 כבוד הזולת, עזרה לזולת, המחשבה על החבר וכו'.

כל השנה התקיימו מבדקים אחת לארבעה פרקים, הבנים כתבו תשובות במחברת בסיום כל פרק שנלמד ב

 ועמדנו על כללי כתיבה, ניסוח תשובות באופן מלא, עניית תשובות לשאלה המכילה מספר מרכיבים וכו'.

תוך הלימוד במהלך השנה שילבנו דגשים חינוכיים וחברתיים בהם נושאים דגשים חינוכיים שעלו כאמור מ

כשאנו משתדלים ליישמם בחיי המעשה. השתלתי מאד לתת מקום נכבד גם לחלק החברתי בעיקר בתוך 

 הכיתה. הדברים שנראים בעינינו קטנים בעיני שמיא גדולים הם עד מאד. במהלך השנה קיימנו חידון נושא

 ום הסיומים לא נפקד.פרסים על כל אחד מספרי מלכים בהם הוכתרו חתן הספר וסגניו. כמובן שגם מק

 נביא

 אילןהרב 
 אשואל
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הבנים התקדמו מאד וראיתי כיצד הם מתבגרים מבחינה גופנית ורוחנית. השתדלתי להטמיע בבנים גם את 

הביטחון העצמי בכל אחד ואחד והאמונה כי בעזרת ה' כל אחד יכול להתעלות ולהצליח מהמקום בו הוא 

 .יםולת להתמודד עם קשינמצא. נקודה חשובה נוספת שהשתדלתי לתת עליה את הדעת היא היכ

בשיחת הסיכום שלי עם הכיתה, ראשית, קשה הייתה עליי הפרידה, אך שימח את לבי כשנשאלו מה היה 

, החידונים, דברי המוסר, ההסבר הבהיר רה הטובה, הסיפוריםלהם טוב בשיעור נביא? ציינו הם את האווי

לא היה טוב? ציינו הם בעיקר את  וכן גם את הבדיחות שהשרו אווירה שמחה בכיתה. לשאלתי גם מה

הכתיבה המרובה, כללי הכתיבה ובהם הדרישה להתנסח באופן מלא ואת דרישתי שלא לצאת מוקדם בעת 

כתיבת מבחן אלא לאחר זמן שקבעתי, השתדלתי להסביר לבנים בשפה ברורה ובנעימה קדושה את 

העריך זאת. אמרתי לבנים כי דלתי חשיבות הדברים עליהם עמדתי ובטוחני כי בהמשך הלא רחוק ידעו ל

 תמיד פתוחה והם יכולים בכל עת וצורך לגשת אליי ולהיעזר בי בכל תחום. 

תודה רבה מעומקא דליבא לכם ההורים על הפרגון הטוב שנתן לי הרבה כח. לא נותר לי אלא לאחל לכם 

 יימי מצוות בישראל. ההורים לראות את הבנים גדלים ביראת שמים ומידות טובות, עוסקים בתורה ומק

 אודה את ה' בכל לב שזיכני להיות חוליה קטנה בשרשרת מסירת התורה ושותף בבניין הבנים.

 בהצלחה רבה בהמשך!

 הרב אילן

 

 ה' עמכם!, הורים יקרים

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

החזרות כללו שינון הפרק וחזרה כללית על  הבנים בשנה הקודמת. שכבר למדו

 פשט הפסוקים, והרחבה והעמקה בחלק מסיפורי הנביא.

 הספקנו השנה לעשות חזרה על ספרי יהושע ושופטים ורוב ספר שמואל א'.

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

 

 שזכיתם לחזור על לימודכם ובכך לזכור יותר טוב את פסוקי וסיפורי הנביא. 'אשריכם ילדי כיתה ד

 בברכה, 

 הרב דוד בן ישי

 

 הורים היקרים, ל

במהלך מחצית זו התקדמנו במיומנויות השונות בהבנת הנקרא, במידע לשוני 

 בכתיבה נכונה ובהבעה בכתב.

 תוכנית הלימודים של כיתה ד.תרגלנו ולמדנו את הנדרש לפי 

בעזרת ה' בהמשך יוסיפו הבנים קומה נוספת בלימודי העברית על היסודות 

 שרכשו בארבע שנותיהם בת"ת.

 

 המתוקים והיקרים, 'ילדי כיתה ד

 ד בלימוד העברית. –במהלך שלשת השנים  האחרונות ליויתי אתכם מכיתה ב בלימוד הנביא ובכיתות ג  

 תכם בלימוד התורה, בהרגלי למידה ובהקניית ערכים.נהנתי מאוד לקדם א

 חווינו יחד חוויות רבות בשלושת השנים הללו ושמחתי לראות כיצד גדלתם והתבגרתם.

 בהצלחה בכיתה ה' ובהמשך הדרך!

 באהבה ובהערכה רבה,

 הרב דוד בן ישי

 עברית

 הרב דוד
 ישי-בן

 

 ושננתם

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

 הבאים: הראשונה של השנה עסקנו בנושאים במהלך המחצית

, כפל מאונך, חיבור וחיסור מאונך, עיגול מספרים, מספרים עד מיליוןה – חשבוןב

, בעיות מילוליות, שברים, מספרים ראשוניים ופריקים, חזקות, חילוק ארוך

 . גימטריה

סימטריה רגילה , אלכסונים של מצולע, ישובי היקף ושטחח – בגיאומטריה

 .חישובי נפח ושטח הפנים של תיבה, חזרה על משולשים ומרובעים, וסיבובית

 .הד בכיתה התנהל בסה"כ באווירה טובהלימו

לתפוס רעיון מרכזי או  הדגשנו ורכשנו במהלך המחצית הראשונה של השנה מיומנויות חשובות, ביניהן:

 ., פתרון תרגיליםכלל מרכזי בנושא מסויים

וכן  ואהבת לרעך כמוך"" -דרך ארץ  דגשים חינוכיים וחברתיים מגוונים, ביניהם: במהלך מחצית זו שילבנו

 .עמידה בזמנים

 .ב"ה יפים הישגי הבנים היו

 .נהניתי מהתלמידים בנוסף, חשוב לי לציין כי

התחזקו בתורה ויראת , תמשיכו לעלות מעלה מעלה, לכם חופשה נעימה ללתלמידים היקרים אני מאח

 ישראל!אשריכם , גודל הזכות שנפלה בחלקכם להיות בני תורה שמיים והבינו את

 בברכה רבה

 איתמר חסןהרב 

 

 !וברכה שלוםהורים יקרים, 

 .ה למדנו באוירה חיובית וכיפית עם הבנים היקרים"ב

 במהלך המחצית הראשונה של השנה עסקנו בנושאים:

בעלי חיים  * צרכי הקיום של בעלי החיים  מאפייני החיים של  -* מסע לעולם החי 

 ו'(.זוחלים וכ ,דגים, עופות, * קבוצות בעלי חיים )יונקים

 .טובה מאוד ולבבית הלימוד בכיתה התנהל באוירה

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

 .הפרטים הקטנים בתוך הטבע הנפלא שה' טבע בעולמותבוננות גם על ה * ה פלאות הבריאהתבוננות על נ *

 במהלך מחצית זו שילבנו דגשים חינוכיים וחברתיים מגוונים, ביניהם:

 רה"מיד תמיד "דרך ארץ קדמה לתו* ת

 . לראות ולהתבונן בנפלאות ה'  בתוך הטבע ומדעי הטבע *

 .ולה בתצפיות ובסיורים שעשינוטובים מאוד, שיתפו פע היו הישגי הבנים

מעבר לחומר הפרונטלי, השתדלנו שהבנים יגלו עניין בתופעות טבע שנגלות  בנוסף, חשוב לי לציין כי

 .יחקרו בעצמם ויבררו ,לעיניהם

 ילדים יקרים!

בכל אשר תעשו, עלו והצליחו!!! ויהא ה' בעזרכם  .יהי רצון שתמשיכו לעלות במעלות התורה והיראה

 ,אוהבכם מאוד

 משה חיוןהרב 

 

 

 

 

 חשבון

 רב איתמרה
 חסן

 

 מדעים

 משהרב ה
 חיון
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 !הורים יקרים, השלום והברכה

הכרת האותיות וקריאת מילים, בבמהלך המחצית הראשונה של השנה עסקנו 

 .משפטים שלמים שבהמשך השנה הפכו לקרית

רצינית. התלמידים למדו יפה, ורואים תוצאות  הלימוד בכיתה התנהל באוירה

 בסוף השנה.

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

כתיבה נכונה של האותיות, וקריאה נכונה של כל מילה ומילה לפי צליל האותיות 

 שלמדנו.

יית תשובות בהצבעה, נתינת נע במהלך מחצית זו שילבנו דגשים חינוכיים וחברתיים מגוונים, ביניהם:

 מקום וכבוד גם לחברי בזמן ששואל או עונה.

 פים מאוד.י הבנים/הכיתה היוהישגי 

 .מותנית בהשקעתו של כל אחד ואחדהתקדמות במקצוע זה, כי הבנוסף, חשוב לי לציין 

 אשמח לראות אתכם לאחר החופשה בריאים ושלימים עם כוחות מחודשים ללמוד.פ ילדים יקרים,

 יוסף ירוןהרב 

 
 !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.

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

 קבוצה, ויתור, יחס מכבד, ועוד.הכיתה כ

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

 בברכת 'נפש בריאה בגוף בריא'

 דוד בן ישי הרב

 

 אנגלית

 יוסףרב ה
 ירון

 

 חצר פעילה

 רב דודה
 ישי-בן

 


