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 חה'תשע" מנחם אב בס"ד
 

 

 
 
 

 'וכיתה 
 ...השנהבמה התקדמנו 

 
 
 

 !שלום וברכה ,הורים יקרים

אם היו בני אדם מרגישים במתיקות וערבות התורה היו משתגעים ומתלהטים "

 .ם"כי התורה כוללת כל הטובות שבעולאחריה. 

ברוך ה' זכינו בשנה עצומה. שנה בונה ועמוקה. למדתי מהילדים המון וגדלתי עמם 

העיסוק בתורה וההעמקה בדברי ה' הפכו אותנו לאנשים גדולים שמשתדלים  .יחד

להפנים את דבר ה' בכל רובד בחיים. בלמידה, בהפסקה, בשעות הפנאי, בקימה 

 .ההורים ועד ועוד בבוקר, בכיבוד

 :הנשבמהלך ה

ת עעירובין, מועד קטן וחגיגה. וכ עסקנו ושיננו מסכתות סדר מועד. למדנו את מסכתות: סוכה, שקלים,  -

מסיימים את מסכת בבא קמא מסדר נזיקין. כל משנה ומשנה הפכנו בה ולמדנו את עומקה וסברותיה. ואת 

 .התחברנו מתוך לימוד התורה לנותן התורה ולמדנו לאהוב את דברוהרלוונטיות לחיינו. 

לצלוח ולמדנו והתבוננו בגיל ההתבגרות. למדנו את תופעותיו, כוחו וחולשתו, ולמדנו כיצד להתמודד איתו   -

 ...אותו בשמחה. שנזכה

רו, כל הלכות אדם לחבי למדנו הלכות הנוגעות לחיינו ברובד הכי פרקטי ומעשי, הלכות חגים, הלכות יום יום, -

 .םמם וחיזקנו על ידי מבצעי הלכה שונייהשתדלנו ליישם אותם ולקי ,זאת תוך עיון והבנת מקורותיהם. כמו כן

תן למדנו ושיננו את פרשות השבוע תוך מבט אמוני עמוק על כל עלייה ועלייה, על ידי שאילת שאלות ומ  -

וב. כיצד לשאול שאלות עיון וכיצד נענה עליהם במבט תשובות עומק. מתוך כך למדנו כיצד להתבונן בכת

 .אמוני עמוק. מתוך כך העמקנו ביסודות  האמונה ובנינו אותם שלב אחר שלב

 השתדלנו להעצים את כלל כוחות הנפש וללמוד אותם. בהצגה, בבנייה, בטיולים, בערבי כיתה, בתכנון  -

 ' נוצרה הרגשה אדירה של עוצמה והעצמה של כל ילדוביצוע, ביזמות, בגמילות חסד, באמונה ועוד. ברוך ה

 .וילד בניגון המיוחד שלו

שמחה ועוצמתית. תוך דגש על אהבת המסגרת והגבולות וראיית הגבול ככוח  הלימוד בכיתה התנהל באוירה

 .לבנייה והעצמה. התקדמנו ככיתה ובעזרת ה' נזכה להשלימם בכוחות הנפש בהמשך הדרך

הבנה, אנליטיקה, שמחת השינון, כתיבה וכתיבה  שנה מיומנויות חשובות, ביניהן:ה הדגשנו ורכשנו במהלך

 .םאחריות על כוחותי וזמני, כתיבת עבודה וכתיבת סיכו, יכולת למידה עצמית, ויכולת שליטה עצמית ,יוצרת

בי עליו ועל עצמי. יכולת הכלת האחר, ונתינה. אהבת השונה ומבט חיו :למדנו מיומנויות חברתיות רבות

 .משחק ושיתוף ועזרה לחבר בזמן משבר. יכולת שימת האחר במרכז לפני והדאגה למרקם החברתי שסביבי

 המלמד

 אריאל הרב
 רוזנטל
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בין הנושאים  שנה של מדינתינו האהובה. 70מבצעים ב במהלך השנה עסקנו בכתיבת עבודה שנתית בנושא

שמשון, מבצע שובו אחים וצוק  שלמה, מבצעמבצע אנטבה, מבצע תרנגול, מבצע  - שנבחרו על ידי הבנים

 ד ועוד.ואיתן, מבצע עמוד ענן ועופרת יצוקה וע

 הבנים קיבלו הכוונה וליווי במהלך כתיבת העבודה ותוצאותיהם יפות ומרשימות.

ינו ניחשנו כי הבנים הפנימו וגדלו באהבת מדינתנו וראיית החסד האלוקי העצום בקיום מדינתנו. נפקחו ע

 הרעיף עלינו בכל מבצע ומבצע. יבונו של עולםסים הגדולים שרבראיית הנ

 השגנו הישג גדול וסיימנו בחתונה מרגשת בסיום סדר מועד. בבניית שלב רוחני תורני עצום. ,ועל כולנה
 

צלי כמלך שזימן את בניו לסעודה לכך וכך ימים, כיון שהגיע זמנן להפטר אמר אעצרתי אתכם  -"עצרת הוא 

 :"י עוד יום אחד, קשה עלי פרידתכםבני בבקשה מכם, עכבו עמ

קשה  -, כשאתם נפרדים תאומר רבונו של עולם, אחרי שהייתם אצלי בבית גנזי, בחדרי הפנימיים ביותר, כע

 .עלי פרידתכם

 .ילדים נפלאים שלי

ד תי. עסקתי בכם יומם ולילה, חשבתי כיצד אני יכול לעזור לכל אחד ואחושנכנסתם לבית גנזי, לליבי, לרג

 .יתכםא  -. בכיתי ושמחתי, הזלתי דמעה והתרגשתי מכם

דתכם. הלב שלי נשאר איתכם. כל אחד מכם הוא עולם ומלואו קודש קודשים קשה עלי פרי -ועתה, כשנפרדים 

 .סופיות. נועדתם לגדולות ועשיתי כל שביכולתי לעזור לכם בנתיב הגדול של חייכם-בעוצמות אין אמל

 .לבתי, כעסתי, התייאשתי לרגעים, החמצתי פנים ולא ראיתיכםאני מבקש מחילה אם פגעתי, הע

 !בהצלחה גדולה גדולה בהמשך

 אריאל רוזנטלהרב 

 

 !להורים היקרים

במחצית זו למדנו ספר עזרא ונחמיה, למדנו על שיבת ציון בימי עזרא וחידוש 

 העבודה בבית המקדש.

הפסוקים למהלכים דומים שאנו עוברים בדור שלנו, במהלך הלימוד השווינו את 

דור שחווה את אותו תהליך של חזרה מהגלות, וראינו שהרבה דברים שחוו אנשי 

 העליה בימי עזרא אנו חווינו וחווים עד היום.

שמנו דגש על כך שמצבנו בארץ ישראל היום הרבה יותר טוב מן העבר ועל כך אנו 

 מלאים שבח והודיה לבורא עולם.

 !בהצלחה כיתה ו

 דודהרב 

 

 !שלום וברכה ,הורים יקרים

הלימוד בכיתה התנהל  .במהלך השנה עסקנו בחזרות על ספרי נביאים ראשונים

 .הישגי הבנים היו טובים .באווירה טובה

שימת לב לתוכן הטקסט  ך השנה מיומנויות חשובות, ביניהןהדגשנו ורכשנו במהל

 .תשובות קצרות וקולעותתוך כדי קריאה ועניית 

דרך ארץ  במהלך השנה שילבנו דגשים חינוכיים וחברתיים מגוונים, ביניהם:

 .ומידות טובות כמו גם עין טובה על עצמנו ועל הזולת

 .תי ללמד וללמוד הנהגות טובות מהילדיםיחשוב לי לציין כי אף אני נהנ

 ילדים יקרים!

 !מתוך שמחה ובריאותלות עוד ועוד בדרך העולה בית ה' לעשות מהתורה עסק ולעמברך אתכם שתמשיכו 

 בן ציון בורובסקיהרב 

 נביא

 דודהרב 
 ישי-בן

 

 ושננתם

 ציון-בןהרב 
 בורובסקי
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 !שלום רב, הורים יקרים

 .למדנו השנה את הגמרא במסכת קידושין העוסקת בחיובי האב לבנו והבן לאביו

. שמירה על רצינות הלימודהלימוד בכיתה נעשה מתוך שמחה והתלהבות ביחד עם 

במהלך הלימוד השתדלנו לעמוד על היסודות הבסיסיים של לימוד הגמרא, כגון 

מבנה מילים בעלות משמעות מיוחדת, ארמית, ועוד. כמו כן, ניתן דגש על כתיבה 

 ושיעורי בית כחלק מהדרכים להטמעת החומר הנלמד.

 .הכיתה למדה יפה וניכר שיש התקדמות רבה בלימוד

 !לחה בהמשךבהצ

 הרב דביר עזאני

 

 !וברכהשלום , הורים יקרים

שפת הקודש שלנו יחד. סיימנו במהלכה את  -ב"ה סיימנו שנה של לימוד השפה 

ותוך כדי לימודו השלמו והרחבנו את תחומי הלימוד  'לומדים להצליח'ספר ה

בתחילת  –מבחני מיפוי  שניו ערכנממאגרי מידע שונים ומגוונים. בהעשרות נוספות 

השנה ולקראת סופה וב"ה המיפוי הראה התקדמות יפה ברכישת המיומנויות 

 שנרכשו, את התחומים שהתגלה בהם פער השתדלנו לחזק בחודש האחרון.

בתחילת השנה הבהרתי לבנים וגם לכם שעיקר הלמידה וממילא המדידה מתבצעת 

פעמים  4בעבודה במחברת ועליה גם מושם הדגש העיקרי בציון, לכן השתדלתי לעשות מעקב מחברות 

במהלך השנה ושם כתבתי הערות להשלמה ודגשים לחיזוק אישי, ובמקביל יידעתי אתכם בהודעות כלליות 

יכל לסייע לבנו להשלים חוסרים וליישר קו  –לפני ואחרי. מי מכם שעקב  –ות אלו ופרטיות על בדיק

 משמעותי מאד בהטמעת הנלמד. 

מלפני אבינו שבשמים, שתזכו לראות בהמשך צמיחת ופריחת בנכם בתורה בשימוש נכון בשפת  צוןרי יה

 הקודש בקריאה ובכתיבה.

 שפע נחת!

 אהרון קופמןהרב 

 

 ה!וברכ שלוםהורים יקרים, 

 .מאמץ שנשא פירות .בכיתהטובה מודית יאוירה ל ורצה עשינו מאמץ מבורך לי"ב

מאמץ לשיתוף פעולה הן בפן החברתי והן בפן הלימודי )תלמיד חזק כמו כן נעשה 

חונכות(, מתוך כך הצלחנו בסייעתא דשמיא לעמוד  -מסייע לתלמיד מתקשה 

 .ת מעט חומר מאתגר מעבר לתוכניתואף לתכל תוכנית הלימודים בבהצלחה 

 של השנה עסקנו בנושאים: השניה במהלך המחצית

פעולות בשברים *בעיות  4-פעולות חשבון במספרים גדולים  *חזרה והעמקה ב 4 *

פעולות  4 - *מספרים עשרוניים תרגילים ובעיות  -מלוליות בשברים *קנה מידה )ערך משולש( *חלק מכמות 

גופים, מעגל  -יאומטריה גמצום  *ניים  *אחוזים ובעיות באחוזים *בעיות תנועה *יחס וצבמספרים עשרו

 ., גופים משוכלליםועיגול, חישוב נפחים

 .ה"ית, בבטובה ואפקטי הלימוד בכיתה התנהל באוירה

פרט ב*גישה לבעיות מלוליות,  של השנה מיומנויות חשובות, ביניהן:השניה  הדגשנו ורכשנו במהלך המחצית

 . *שליטה בשברים על כל אופניהם *הכרת גופי נפח, גופים משוכללים והדרך למצא את נפחם בעיות תנועה

 במהלך מחצית זו שילבנו דגשים חינוכיים וחברתיים מגוונים, ביניהם:

 "* תמיד תמיד "דרך ארץ קדמה לתורה

 עברית

 אהרןהרב 
 קופמן

 

 חשבון

 משהרב ה
 ןיוח

 

 גמרא

 דבירהרב 
 עזאני
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 , גם אם עיסוקנו יהיה חשבון אולמרות חשיבות החשבון, החשבון אינו מטרה בפני עצמו אלא אמצעי בלבד *

 .דומיו יהיה זה על בסיס הקודש

 "ה.ב 80טובים מאוד, הממוצע הכיתתי מעל  היו הישגי הבנים

יה הללמידה חיובית ויעילה,  -הן של המערכת והן של הבנים היקרים  -המאמץ  בנוסף, חשוב לי לציין כי

 .דיםראוי וחשוב, בסופו הגענו לעמידה בתוכנית הלימו

 

 ילדים יקרים,

תזכרו  עולה בית אל , תזכו להגדיל תורה ולהאדירה,ה -יתן ה' שתמשיכו לעלות מעלה מעלה בדרך הסלולה 

 !עלו והצליחו. תמיד שהחשבון הינו קומה שנבנית על בסיס הקודש

 !באהבה רבה

 משה חיון הרב

 

 הורים היקרים,ל

לנו שעה שבועית נפלאה שבה למדנו מתוך חוברת המקנה את במהלך השנה הייתה 

 יסודות הגאוגרפיה ללומד המתחיל.

עברנו על  חלקי החוברת, התלמידים נחשפו לעולם מושגים חדש ולמיומנויות 

 בסיסיות בקריאת מפות באטלס.

 .תלמידים נבחנו על המושגים בחוברתה

התיכון, התמקדנו בנופים,  במהלך המחצית השנייה עסקנו בלמידה על איזור הים

 באקלים, באורח החיים ובכלכלה במדינות השוכנות לחופי הים התיכון.

תלמידי כיתה ו היקרים, אני מאחל לכם שתצליחו בהמשך הדרך בחטיבה, אהבת התורה שבכם ומידותיכם 

 הטובות שעליהם עמלתם בכיתות היסוד ילוו אתכם ויסייעו לכם בהמשך הדרך .

 !בהצלחה רבה

 רב דוד בן ישיה                                                                                                                     

 

 !להורים שלום רב

 בעיקר בזמן הווה פשוט וממושך.של השנה עסקנו  השניה במהלך המחצית

ידי -הרחבנו את אוצר המילים על הבנת הנקרא והנשמע, תרגלנו קריאה שוטפת,

 .במגוון רחב של דרכי הקנייה

האווירה הלימודית לרוב הייתה נעימה ומכבדת, עבדנו על חיזוק המוטיבציה 

חיזקנו את החשיבות של מתן כבוד האחד לחברו  ללמידה בכלל ובאנגלית בפרט.

 .ובין התלמיד והמורה

של יכולת להתמודד עם טקסט  של השנה מיומנויות חשובות השניהת הדגשנו ורכשנו במהלך המחצי

 נשמע.ההבנה של הכתוב ו, באנגלית

 .את עצמך בעל פה ונתנו אפשרות לבטא הרחבנו את משפחות המילים

 .מעל לכל הנושא של כבוד הדדי ומעורבות תוך הבעת דאגה ורצון לשאוף להצלחה ולעזור לחברך גם

 .בהכתבות ובמבחניםועמדו בהצלחה טובה  הילדים התקדמו יפה השנה,

ם כי תרגול נוסף ולמידה בעזרת כלים נוספים בבית יהוו קרש קפיצה והתקדמות ג בנוסף, חשוב לי לציין כי

 .בהמשך הדרך
 

 .אפתנותושלומדים טובים יותר, מתוך ענווה  י שתזכו להיותימאחל לכם תלמיד

 .הבאה קיץ טוב ומועיל להתראות בשנת הלימודים

 מאיר קקוןהרב 

 גאוגרפיה

 דוד רבה
 ישי-בן

 

 אנגלית

 מאיררב ה
 קקון

 


