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 ...השנהבמה התקדמנו 

 
 
 

ב"ה פתחנו את השנה בשמחה, וזכינו עד כה ללמוד מסכתות יומא, שבת, ראש 

  מסכת מועד קטן.השנה, ביצה, וכרגע אנו בקו הסיום של 

ב"ה ילדינו יודעים היטב את החומר ושולטים בו. הם מגלים התעניינות רבה, 

ומפעילים חשיבה טובה הבאה לידי ביטוי בשאלת שאלות רבות, טובות ומגוונות, 

גם בשינון  המעידות על חשיבה, ניתוח של החומר, השלכה, הסקת מסקנות וכו'.

 ם בהתלהבות רבה, ב"ה. אשרינו שזכינו!המשנה נשמע קולנו ברמה, ואנו משנני

 במהלך השנה עסקנו ב:

האר"י הקדוש כותב שכל יראת השמים של האדם תלויה בברכות שלו וסגולה עצומה ליראת שמים  ברכות:

היא לברך ברכות בכוונה, ומברכותיו של אדם ניכר מה הוא. וכן לגבי אמירת אמן, שעל כך נאמרו מעלות 

ר בלימוד קורבות ועצומות. לכן, כדי לגדל את ילדינו ליראת שמים טהורה, פתחנו, בתחילת השנה, כל ב

מאמר חז"ל בשבח ומעלת הברכות וסיפרנו סיפור בנושא. כדי שיהיה 'עובר לעשייתן' חילקנו סוכריה לכל 

 ילד בתורו, שיברך בקול וכולם עונים 'אמן'. השתדלנו בכל פעם שחילקנו ממתק, או עוגה וכו', שכל ילד

 'אמן'. אנו תקווה שילדינו ימשיכו כך תמיד.יענו ברך בקול וכולם י

בתחילת השנה למדנו את הלכות חודש אלול וימים נוראים, לפני חודש שבט עברנו ללמוד הלכות  הלכה:

ה ברכות. לאחר מכן למדנו הלכות חג בחג, וכן הוספנו הלכ' כיבוד אב ואם, למען נדע להוקיר ולהכיר טוב

לדים די הפנימו את להורינו, ומשם גם לבוראנו. ב"ה, שמעתי פידבקים חיוביים מאד מהורים על כך שהי

 העניין וזה די ניכר בבית. אשרינו שזכינו!

אלא  לא בבת אחת, -מתחילת השנה, התחלנו להוסיף קטעים בתפילה, ובבחינת "מוסיף והולך"  בתפילה:

בכל שבוע פרק אחר מפסוקי דזימרה. לאחר מכן גם ברכות קריאת שמע עד שכיום אנו מתפללים את כל 

 תפילת שמונה עשרה.התפילה מתחילה ועד סוף 

, ביניהן שילבנו עבודה על הכתיבה. במשך השבוע, כתבנו במחברת מיומנויות חשובותהדגשנו ורכשנו השנה 

ל עמשנה רגילה והשתדלנו להטמיע את מיומנויות הכתיבה כגון: ניסוח נכון, עיצוב הכתיבה וכו'. שמנו דגש 

באופן עצמאי, בתשובותיהם. כן התמקדנו הרבה בניית טבלאות וישנם כאלה שכבר התחילו לבנות טבלאות 

 בשאלות המצריכות חשיבה עמוקה יותר מאשר רמת הפשט, הבנת דבר מתוך דבר, הסקת מסקנות והשלכה.

נו במהלך השנה שילבנו דגשים חינוכיים וחברתיים מגוונים, ביניהם עונג השבת שלנו: בכל יום שישי, חילק

שבת, אומרים דבר תורה, מספרים סיפור, שומעים ד"ת קצרצר   חטיף או ממתק כלשהוא, אנו שרים שיר

 .מהרב מיכאל, מקבלים דף קשר ו...שבת שלום

 ב"ה מכתבי הנחת שהשתדלתי לתת, גרמו לי שמחה רבה, ובוודאי גם לכם, וכמובן לילדים.  נחת:

ביום שישי  : דאגנו לחלק במהלך השנה תעודות הצטיינות. הדבר נעשה בסוף השבוע,תעודות הצטיינות

 המלמד

 הרב דוד
 קויתי
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טרם היציאה הביתה, בכל פעם שתי תעודות לשני ילדים בנושאים שונים: לימוד תורה, השקעה בלימודים, 

 בין אדם לחבירו, תפילה וכו'. 

היו טובים מאד, והם אף זוכרים את החומר בצורה מעולה, והדבר בא לידי בטוי הן  הישגי הילדים

נים התקופתיים של המפקח הרב שלום. כדוגמה לכך אזכיר, במבחנים שאנו עורכים באופן שוטף והן במבח

שעד עכשיו, כשאני שואל  איפה נתקלנו במושג מסויים, גם אם זה דבר שנלמד לפני כמה חדשים, הילדים 

פשוט "שולפים" את התשובה וחלקם אף מציינים באיזו מסכת  ואת הפרק והמשנה, ודבר זה נשנה כמה 

 פעמים. אשרינו שזכינו.

ם. השתדלתי לקדם כל אחד בדרכו, ולהפיק ממנו את ילדיי המתוקי-, אני אוהב מאד את ילדיכםלסיום

המירב ואת המיטב, שיגיע למקסימום ההישגים שביכולתו, על מנת שימצה את הכישרונות בהם חנן אותו 

 ה' יתברך ויוציאם מן הכח אל הפועל.

 

ילדינו גדלים בתורה ויראת שמים עם דרך ארץ הוא לראות את  שלכם ושלנו  כל רצוננו ומאוויינו 

ומידות טובות. הכל תלוי בתפילה, אנא התפללו יום יום להצלחתנו בחינוכם, ונזכה לראותם שיהיו בעלי 

מידות טובות, בעלי אהבת ה' עצומה, בעלי אהבת תורה עצומה, בעלי יראת שמים עצומה ובעלי אמונה 

 האמיתיים. תמימה ועצומה בה' יתברך ובחכמי ישראל

 בברכת חופש נעים!

 באהבה רבה,

 הרב דוד

 

 !להורים שלום

תי יעם ילדים טובים, נהנ נפלאהזו כיתה  .השנה 'שמחתי מאוד ללמד בכיתה ה

 תם.ילהיות א

בדיה, יונה, ולמדנו תרי עשר, הספקנו: עראשונה של השנה במהלך המחצית ה

 צפניה, חגי.מיכה, נחום, חבקוק, 

 .טובה מאוד הלימוד בכיתה התנהל באוירה

התלמידים העתיקו את  השנה מיומנויות חשובות, ביניהן: הדגשנו ורכשנו במהלך

 הסיכום מהלוח, בכך רכשו כלים כיצד לסכם נושא או פרק.

 הקשבה.ודרך ארץ, זמנים  במהלך מחצית זו שילבנו דגשים חינוכיים וחברתיים מגוונים, ביניהם:

 ידיעת החומר, הרחבה. הישגי הבנים/הכיתה היו

 אני מאחל לילדים המשך למידה באוירה טובה ומכבדת.

 אושרי ורהפטיגהרב 

 
 הורים יקרים ה' עמכם!

במהלך השנה זכינו לחזור, ללמוד ולהתחדש עם הבנים על הספרים הבאים: 

חשיבות גדולה מייחסים חז"ל לחזרה על שופטים. ו ב', יהושעמלכים א', מלכים 

הלימוד. במסגרת מבצע 'ושננתם' חזרנו על פשט הכתובים והבנים נבחנו במועדים 

שנקבעו מראש, על מנת להקל עליהם, הבנים לא נבחנו כבעבר על כל הספר אלא 

חולקו המבדקים למספר חלקים בכל ספר. השתדלתי מאוד להכניס עניין ללימוד 

המאורעות שהתרחשו בכל ספר. יישר כח גדול לתלמידים לא רק  זה, ולהחיות את

על המאמץ אלא גם על המוטיבציה הגבוהה והידע הרב שגילו. נהניתי ללמד אותם ואני מקווה שהם 

 ימשיכו לצעוד בדרך זו ולעלות במעלות התורה והיראה.

 בהצלחה רבה בהמשך!

 הרב אילן

 נביא

 ושריאהרב 
 ורהפטיג

 

 ושננתם

 אילןהרב 
 אשואל
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 ה' עמכם! ,הורים יקרים

זכות גדולה נפלה השנה בחלקי ובחלקי הבנים להתחיל בלימוד תורה שבעל פה, 

 . 120לימוד שילווה את הבנים מעתה ועד 

יתה להנחיל לבנים את האהבה והחוויה שבלימוד ימטרה עיקרית בלימוד זה ה

 הגמרא. 

ובין השאר עסקנו בהנחלת התורה  הפל התחלנו את השנה בהקדמה לתורה שבע

ל מקבלתה ממשה רבינו ע"ה ומסירתה כפי שמופיע במשנה הראשונה במסכת הח

אבות: "משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים..." מתוך משנה זו קראנו בהקדמת הרמב"ם 

זמן חתימת התלמוד.  –דורות ממשה רבינו ועד רב אשי  40למשנה תורה את השתלשלות ומסירת התורה 

הגדול של רבי יהודה הנשיא שערך את המשנה ועל הסיבה בה עשה דבר שהיה אסור למדנו על המפעל 

 שישה סדרי משנה וביאור כללי של המסכתות הנמצאות בכל סדר."עת לעשות לה' הפרו תורתך",  –לעשותו 

לאחר לימוד ההקדמה למדנו את כתב רש"י המהווה בסיס ללימוד בכלל והגמרא בפרט. בתחילה למדנו את 

האותיות, אחכ' מילים ולבסוף התקדמנו לרמה של קריאת משפטים. לפני תחילת הלימוד הבנים קיבלו 

ר הפרק, צילום של דף גמרא ובו הסבר על כל התוספות הנמצאות בו, מיקומם ותפקידם: שם הפרק, מספ

שם המסכת, דף הגמרא )כפי שמופיעים בראש דף הגמרא(, פתיחה למשנה ופתיחה לגמרא, רש"י ותוספות 

 כולל דיבר המתחיל, מסורת הש"ס, עין משפט נר מצווה, הגהות הב"ח, תורה אור וכו'.  

 ב"ה התחלנו בלימוד המשנה והגמרא בפרק חמישי במסכת ברכות, פרק אין עומדין. 

שהצבתי לנגד עיניי הייתה, שבשונה מלימוד המקרא והנביאים בהם קיבלו הבנים את הסבר  מטרה נוספת

הרב בכיתה כ'תורה מסיני' עם שאלות כאלו ואחרות, קצת יותר במשנה בהם נדרשו לטעמי הדינים שצויינו 

קתו במשנה, בגמרא ניסיתי להעביר לבנים את אופי ניהול הדיון בין החכמים שככל אחד מהם טוען לצד

ועליו להוכיח מנין למד זאת או מה המקור לדבריו כשהילדים ילמדו מכך ואף הם יקשו ויתרצו אחד את 

חברו. תרגלנו זאת בין השאר בכך שביקשתי מהבנים לנסות לומר בעצמם מה יהיה המהלך הבא בגמרא 

 לפני שלמדנו אותו.

וד הגמרא כשבכל מבדק נדרשו הבנים כניסת הבנים ללימוד השפה הארמית המהווה חלק נכבד מלימ ,כמובן

 אך לעניות דעתי המטרות אותן הצבתי השיגו את יעדן. ,בלימוד לא הספקנו הרבה ,לבאר מילים. אמנם

בשמחה  הפל אני תפילה ליושב מרומים שפתיחת לימוד הגמרא יהיה פתח לחשק ועסק לימוד תורה שבע

 ובאהבה בהמשך דרכם וחייהם של הבנים.

אני באופן אישי מאד נהניתי מהלימוד הקשיבה והשתתפה באופן פעיל,  ה ומעניין, הכיתההלימוד היה פור

הן בתשובות לשאלותיי והן בשאלותיהם עם הבנים, מדרך מחשבתם של הבנים שבעזה"י תגדל ותתפתח 

לומד מכל ה - איזה הוא חכם :ותשובותיהם המחכימות והתקיים בנו מאמר התנא באבות: "בן זומא אומר

צט(, )מסכת אבות ד'/א'(. וכמאמר הגמרא: "אמר רב /)תהילים קיט "מכל מלמדי השכלתי"שנאמר אדם 

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

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

  מרבותיי ומחבריי יותר מרבותיי ומתלמידיי יותר מכולן )תענית, ז.(.

הבנים התנהגו למופת ומסופקני הנאתו של מי הייתה גדולה יותר שלי או שלהם. השתדלתי מאד לדאוג 

לבנים מכל הבחינות גשמית ורוחנית ולקיים את דברי התנא באבות: "רבי אלעזר אומר: יהי כבוד תלמידך 

  ך.." )מסכת אבות ד'/ט"ו(.שלליך כחביב ע

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

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

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

 בהצלחה רבה בהמשך!

 הרב אילן

 גמרא

 הרב אילן
 אשואל
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 !ילדים חביבים ויקרים

 אין סיפוק יותר גדול למורה מאשר לראות את ההתקדמות של תלמידיו.

, בהיבט הפיזי – ב"ה עם כיתתכם זכיתי לראות את התקדמותכם במספר היבטים

 בהיבט הבגרות הנפשית והשיכלית.וכן  בהיבט הלימודי

ומה הנשענת על הנלמד בשנים עברו. השנה עלינו עוד קומה בלימוד העברית, ק

 לימוד היה ברמה יותר גבוהה עם דרישות יותר גבוהות וב"ה ניכר שהתקדמתםה

 בתחום ההבנה ובתחום ההבעה בכתב., מאוד בלימוד העברית

 ב והצלחתם ובגדול, יישר כח לכם !!!"מיצבסוף השנה נדרשתם לעמוד במשימה של ה

 עלו והצליחו בהמשך דרכיכם!

 בברכה והערכה רבה,

 הרב דוד

 
 !וברכה שלוםהורים יקרים, 

פעולות  4עם חזרה קצרה על , ה התחלנו את השנה באוירה טובה וחיובית"ב

דיברנו על הצורך למאמץ  .במספרים גדולים וכן רענון קצר על מושגי השבר

הבנים היקרים גילו רצון . עמד לפתחנושמשותף לקראת מבחן המיצ"ב הארצי 

 והבנה למאמץ הנדרש, אשר בסייעתא דשמיא הניב פירות מתוקים.

 :ה של השנה עסקנו בנושאיםבמהלך המחצית הראשונ

ת פעולות במספרים עד מליון  *שברים פשוטים  *בעיות מלוליות דו שלביו 4* 

*הרחבה וצימצום שברים *מכנה משותף *השבר כחלק משלם *מספרים עשרוניים *עיגול ואומדן *חיבור 

מרובעים, שטחים והיקפים : וחיסור במאונך *ממוצע *חקר נתונים *משבר עשרוני לאחוזים  *גיאומטריה

 .במשולש גובה המשולש,

, זקים משכו את הכיתה כלפי מעלהטובה מאוד וחיובית, התלמידים הח הלימוד בכיתה התנהל באוירה

ומאידך השתדלנו לתת מענה גם לבנים החביבים  ,עובדה שתרמה לכך שהרמה הכיתתית טובה מאוד מחד

 שלא צעדו בקצב הכיתתי.

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

 ( 3/5:1/5=3ההגיון העומד אחרי  :ר מתוך שבר מקבלים שלם )לדוגמאיות מלוליות  *כיצד בתרגילי שבבעב

 .פעולות בשברים עם מכנה משותף *פתרון בעיות בגיאומטריה 4* 

 '.דרך ארץ קדמה לתורה'השנה ניתן דגש כי כל במהלך 

 .הבקיאות בחשבון הינה נדבך שנבנה על בסיס הקודש, החשבון הינו אמצעי ולא מטרה בפני עצמו

)לא כולל  82 עמד על , הציון ממוצע במבחן חשבון המיצ"ב הארצי ,טובים מאודו הבנים/הכיתה היהישגי 

 .77.6הממוצע כולל המותאמים   .נוך(יכך מחשבים במשרד הח .הבנים עם ההתאמות

הבנים היקרים שיתפו פעולה באופן מעורר התפעלות, בהכנה לקראת מבחן  בנוסף, חשוב לי לציין כי

 .ה"בחשבון, מה שהוכח כמאמץ נושא פרי, בהמיצ"ב 

 

 ילדים יקרים!

שתמשיכו לעלות במעלות התורה והיראה ומתוך כך גם לעלות ולהצליח בחשבון,  ותברכותיי הלבבי

 .תמשיכו הלאה במאמצכם זה ותזכו לראות ברכה גדולה בעמלכם

 ,באהבה רבה

 משה חיוןהרב 
 
 
 

 עברית

 הרב דוד
 ישי-בן

 

 חשבון

 משהרב ה
 ןיוח

 



 
 )ע"ר(תלמוד תורה דביר 
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 !שלום וברכה, יקריםהורים 

אוצרות האדמה, תחנת הכוח, הקול,  במהלך השנה עסקנו בנושאים רבים ביניהם:

 ן.והאוזהדיבור 

 .הלימוד בכיתה התנהל באווירה טובה וחברית

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

 ועניית תשובות.

חינוכיים וחברתיים מגוונים, ביניהם: דרך ארץ, סובלנות וראיית הטוב שבכל במהלך השנה שילבנו דגשים 

 .דבר

 הישגי הבנים השנה היו מעולים ב"ה.

 חשוב לי לציין כי הילדים באמת השתדלו לעמוד בקצב ובהספקים. ףבנוס

 

 ילדים יקרים!

 יתברך, עלו והצליחו! אני מברך אתכם שתזכו לראות את כל יופי הבריאה וכך להכיר יותר ויותר בגדולתו

 

 בן ציון בורובסקיהרב 

 
 

 הורים יקרים השלום והברכה.

קריאת מילים, שבהמשך השנה ראשונה של השנה עסקנו בבמהלך המחצית ה

 .הפכו לקריאת משפטים שלמים

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

 השנה.בסוף 

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

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

 .שלמדנו. היו גם הכתבות במשך השנה כדי להגדיל את אוצר המילים

עניית תשובות בהצבעה, נתינת  ים, ביניהם:במהלך מחצית זו שילבנו דגשים חינוכיים וחברתיים מגוונ

 מקום וכבוד גם לחברי בזמן ששואל או עונה.

 יפים מאוד. הישגי הבנים/הכיתה היו

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

 

 ילדים יקרים,

 דשים ללמוד.אשמח לראות אתכם לאחר החופשה בריאים ושלימים עם כוחות מחו

 יוסף ירוןהרב 

 אנגלית

 יוסףרב ה
 ירון

 

 מדעים

 רב בן ציוןה
 בורובסקי

 


