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 חה'תשע" אב-מנחם בס"ד
 

 

 
 
 

 'זכיתה 
 ...השנהבמה התקדמנו 

 
 

 

 !הורים שלוםל

אנו מסכמים שנה מבחינה לימודית, רואים שהכיתה התקדמה, בשלה יותר 

הרבה כלים ולמדו לחשוב לבד, לשאול ולענות. היתה שנה מבחינה לימודית, רכשו 

 תי ללמד בכיתה.יטובה, נהנ

 :במהלך השנה עסקנו ב

 מסכת סוכה עד דף י"א. בעיון. גמרא:

 .מסכת ב"ק, ב"מ וב"ב משנה:

 .פרקים מסוימים בספר תהלים בעיון תהלים:

 !טובה מאוד הלימוד בכיתה התנהל באוירה

 :מיומנויות חשובותהדגשנו ורכשנו במהלך השנה 

לתמצת ולסכם נושא  תלת שאלות והעלאת סברות, כמו כן יכוליבגמרא ומשנה הדגשנו יכולת חשיבה, שא

 .יכולת לסכם את השיעור תוך כדיאת ה – בתהליםואילו  ,שנלמד

שנתית עסקה השנה בעליות למיניהן, התלמידים כתבו למן העליה הראשונה ועד החמישית, העבודה ה

 היו טובות וממצות.העבודות 

דרך ארץ, הרגלי למידה, כבוד  במהלך מחצית זו שילבנו דגשים חינוכיים וחברתיים מגוונים, ביניהם:

 ., גיבוש כיתתייהדד

כפי שציינתי, בפן הלימודי רואים התקדמות יפה, הדבר מתבטא בדינמיקה שבשיעור. בפן החברתי הכיתה 

 מגובשת יותר.

 ם לקראת שנה הבאה, בעז"ה נתחיל אותה בתנופה שתמשיך כל השנה.בהצלחה לכול תלמידים יקרים,

 אושרי ורהפטיגהרב 

 

 ה!שלום וברכ ,הורים יקרים

 .במהלך השנה חזרנו על ספרי הנביאים הראשונים

 .הלימוד התנהל באווירה טובה ובוגרת

הבנת טקסט הכתוב,  ביניהן:הדגשנו ורכשנו במהלך השנה מיומנויות חשובות, 

 .בניית כותרת וניתוח

דרך ארץ בין ם: ינוכיים וחברתיים מגוונים, ביניהבמהלך השנה שילבנו דגשים ח

 .אדם לחברו, חיוך לעולם וראיית הטוב בכל אחד ואחד

 !הישגי הבנים היו מעולים

 המלמד

 אושרי הרב
 ורהפטיג

 

 ושננתם

 ציון-הרב בן
 בורובסקי
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 .ם הנהגות רבות וטובותהם ואף ללמוד מנהניתי מאוד ללמדחשוב לי לציין כי 

 

 ילדים יקרים!

 .מברך אתכם שתזכו להמשיך ולהתעלות בדרך העולה בית ה' ומתוך שמחה ובריאות

 בן ציון בורובסקיהרב 

 

 יקרים!ותלמידים חביבים והורים 

. שלישיבמהלך השנה זכינו ללמוד עם הבנים פעם בשבוע, גמרא מסכת סוכה פרק 

. בלימוד הושם דגש על בענייני הלולבלמדנו את חלקו הראשון של הפרק, העוסק 

 הבנת פשט הסוגיא.

ראינו כיצד ההלכות המובאות בסוגיות, נלמדות בדרשה ובדיוקים מתוך 

 פה לתורה שבכתב.-חיבור תורה שבעל –הפסוקים עצמם 

 יפה מאוד!השתתפו ולמדו הבנים ב"ה  ירה טובה ונעימה.ותנהל באוההלימוד 
 ניכרת על הבנים אהבת התורה!

כלים נוספים בלימוד הגמרא, שיהוו בעז"ה בסיס רכשו מיומנויות חשובות ומלימודנו המשותף, הבנים 

הכרת סוגיות נוספות, מושגים, מילים ארמיות, מבנה סוגיא, לימוד  – התורניתחשוב להמשך התפתחותם 

 רש"י ועוד.

 בעיקר כהעתקה מהלוח, שהיה לנו לעזר רב.  –במחברותיהם באופן קבוע את סיכומי הסוגיות הבנים כתבו 

הבנים נבחנו עליה. ב"ה הצלחת הבנים יפה מאוד! ניכר שהבנים עמלו בתורה בלימוד  –בסיום סוגיא 

 סוגיות אלו בחשק ובשמחה!

ובת 'ח, בעיקר על בסיס הספר התחזקות בעבודת ה'השתדלנו להקדיש זמן מסויים לבפתיחת השיעור 
 .האדמו"ר מפיאסצנא הי"דשל  התלמידים'

 מודה אני לקב"ה שזיכני ללמוד עם הבנים המתוקים, המלאים אהבת תורה ויראת שמים!

 בברכת הצלחה רבה לכל אחד ואחד מהבנים, שימשיך לעלות מעלה מעלה בתורה ובמידות טובות!

 בהצלחה רבה!  הרב מיכאל

 
 !יקריםהורים 

 :נושאים מספרלגעת ב נושתדלהבמקצוע אמונה 

בגיל זה תוך יחס לנושאים  נים אמוניים מחשבתיים המטרידים את הבניםיעני ב.

 העולים מהבנים.

 .הפרטית של כל תלמיד בעבודת ה'בנוסף עסקנו ברעיונות שעניינם חיזוק 

התבגרות ה נושא נוסף שעסקנו בו ברגישות המתאימה הוא כל הקשור לתהליכי ג.

 של הבנים.

 גם בניגוד לדעת ,הלימוד בכיתה התנהל מתוך דיון פתוח וחפשי תוך נתינת מקום לכל אחד להביע את עצמו

 חבריו לכיתה.

 שנזכה להתחזק באמונה ובעבודת ה',

 הרב דביר עזאני

 

 

 

 

 גמרא

 מיכאלהרב 
 שלמה-בן

 

 אמונה

 הרב דביר
 עזאני
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 !והתלמידים היקרים שלום וברכה' להורי כתה ז

ניבים וביטויים יפים בעברית מקורם בשל השנה עסקנו השניה במהלך המחצית 

חלוקת משפט , והסברם, )כגון: שמח לאיד, שיעור קומה, מדרון חלקלק ועוד(

 לשם עצם )מוחשי או מופשט(, תואר, ופועל. שם הפועל. משקלי שמות.

 '.וכמובן עבודה בחוברת 'חוטבים לשון

השתתפו יפה, עבדו למופת, וחידשו חידושים  כלל-רךהילדים המתוקים ב"ה בד

 .והברקות לא מעטות

 של השנה מיומנויות חשובות, ביניהן:שניה הדגשנו ורכשנו במהלך המחצית ה

גי הבחנה בין סו ,סמיכות או שם ותוארו )ארון חשמל, עבד כנעני וכד'( מילים סמוכות אם הן 2כיצד נזהה 

 .'מקום וכו-מחלה, מקטל-למשל: קטלת ,משקלים ל פישמות ע

הערך בדרך ארץ. זהירות בחיים  ונים, ביניהםבמהלך מחצית זו שילבנו דגשים חינוכיים וחברתיים מגו

 .בעקבות אסון השיטפון בנגב, אך גם מן הזהירות לא להזהר מדי... ועוד נושאים  חינוכיים רבים

 .עצמי, וימצא חן בעיני אלקים ואדםמקווה שבנכם יעלה ויצמח בע"ה בכל התחומים בהנאה ובסיפוק 

 צורי קטן הרב

 

 !השלום והברכה ,הורים יקרים

שונים ומגוונים, כגון: חוקיות ם של השנה עסקנו בנושאיהשניה במהלך המחצית 

בסדרה, ביטויים אלגבריים, חוקי החזקות, שורש ריבועי, שטח והיקף של כל מיני 

 מצולעים, ועוד.

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

 בסוף השנה.

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

 סדר פעולות כאשר באים לפתור תרגיל. הוצאת הנתונים מהתרגיל ע"מ שנוכל לפתור אותו.

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

 מקום וכבוד גם לחברי בזמן ששואל או עונה.

 פים מאוד.י הישגי הבנים/הכיתה היו

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

 

 ילדים יקרים,

 ים ושלמים, עם כוחות מחודשים.אשמח לפגוש אתכם לאחר החופשה בריא

 יוסף ירוןהרב 

 

 !שלום וברכה, הורים יקרים

מבוא למדעי החומר, האנרגיה שסביבנו,  במהלך השנה עסקנו בנושאים הבאים:

 .תכונות ושימושים -גוף וחומר וכן חומרים 

 .הלימוד בכיתה התנהל באווירה טובה

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

 .קריאת טקסט, ניתוחו ועניית תשובות מדוייקות

דרך ארץ ועין  שילבנו דגשים חינוכיים וחברתיים מגוונים, ביניהם:שנה זו  במהלך

 .טובה על כל הסובב אותנו

 .הישגי הבנים היו טובים מאוד

 עברית

 צוריהרב 
 ןקט

 

 חשבון

 יוסףרב ה
 ןירו

 

 מדעים

 רב בן ציוןה
 בורובסקי
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 משלל הניסויים היצירתיים שהילדים ביצעו.חשוב לי לציין כי נהניתי עד מאוד 

 ילדים יקרים!

 מאחל לכם שתזכו להמשיך ולהתעלות בדרך העולה בית ה' ומתוך שמחה ובריאות.

 בן ציון בורובסקיהרב 

 

 !להורים שלום רב

רכישת מבנה השפה בעיקר בזמן הווה של השנה עסקנו ב השניהבמהלך המחצית 

בקריאה של  הקניית הזמנים נעשו תוך כדי התעסקות נגענו מעט בזמן עתיד. ,ועבר

 פה.ים, תרגול של אמירה ודיבור בעל סיפורים, שירת שיר

 .בדרכי הקנייה מגוונות, רחבת אוצר המילים במגוון תחומיםעבדנו על ה

רוח של חריצות ושאיפת  באוירה נעימה ומכבדת, עם הלימוד בכיתה התנהל

 .הצלחה

בעיקר יכולת של קריאה והבנת ל השנה מיומנויות חשובות, ש השניהשנו ורכשנו במהלך המחצית הדג

 .מתוך החוברת וספר הלימוד אנסינים

כבוד מורו רבו וחבירו מתוך דאגה כגון  במהלך מחצית זו שילבנו דגשים חינוכיים וחברתיים מגוונים

 .לקידום של כל החברים בכיתה

 .חומר הנדרש והצליחו יפה בבחינות ובהכתבותהבנים הספיקו את מרבית ה

יתאמנו בהקשבה , כל שינון ותרגול שיעשה בבית במגוון רחב יותר של אמצעים בנוסף, חשוב לי לציין כי

 .יביאם להצלחה טובה יותר בהמשך , לשפה דבורה

 

 ,י היקריםיתלמיד

 .ברצוני לאחל לכם קיץ מועיל, והמשך למידה מתוך ענווה ושאפתנות

 בברכת עלו והצליחו

 ןמאיר קקוהרב 

 אנגלית

 מאיררב ה
 קקון

 


