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 'חכיתה 
 ...השנהבמה התקדמנו 

 
 

 הייתה למידה משמעותית מתוך  השנהעומדים אנו בסיומם של שנתיים נפלאות. 

.  ומתעלים התעלו התבגרו הבנים כי מורגש, וטובה אווירה משפחתית רצינית

  .הבנים של והחברתית החינוכית בבנייה רבות עסקנו זו בשנה

שמחתי מאוד להכיר את תלמידי הכיתה המיוחדים כל אחד לפי יכולותיו 

 כוחו לפי יתעלה מהבנים אחד שכל תפילה ואניוכישרונותיו, אופיו ואישיותו, 

 בהמשך בישיבה שבחר.

 התקדמנו במסכת סוכה עד דף יא'. :גמרא

 פרשני בלימוד והתמקדות, פעמיםמספר  משנה כל שינון תוך נעשה . הלימודסדר נזיקין סיימנו את :משנה

 בתקוה להמשך לימוד ושינון עצמאי של המשניות . ישראל ותפארת מברטנורא עובדיה רבינו – המשנה

 ת את הבסיס והתמצית של תורה שבעל פה.המהוו

 בהמשך רבה בהצלחה

 !שימרו על קשר

 דביר הרב

 

 !שלום רב

הלימוד  .רקים מסוימים בספר תהליםבפ של השנה עסקנו השניהבמהלך המחצית 

ידיעת פרקי תהלים  הישגי הבנים/הכיתה היו .טובה בכיתה התנהל באוירה

 .לעומק

 מיומנויות חשובות, ביניהן:הדגשנו ורכשנו של השנה  השניהבמהלך המחצית 

זמנים,  שילבנו דגשים חינוכיים וחברתיים מגוונים, ביניהם:וכן  הקשבה וכבוד

 .הרגלי למידה

 !בהצלחה בהמשך הדרך

 אושרי ורהפטיגהרב 
 

 ה!שלום וברכ ,הורים יקרים

 .במהלך השנה חזרנו על ספרי הנביאים ראשונים

 .התנהל באווירה טובההלימוד 

הוצאת תובנות מתוך  הדגשנו ורכשנו במהלך השנה מיומנויות חשובות, ביניהן:

 .פשט ודרש הכתוב תוך דוגמאות ליישומן בחיי היום יום

במהלך השנה שילבנו דגשים חינוכיים וחברתיים מגוונים, ביניהם: חיוך אל 

 .העולם וראיית הטוב בכל דבר

 ושננתם

 ציון-הרב בן
 בורובסקי

 

 המלמד

 דביר הרב
 עזאני

 

 נביא

 אושרי הרב
 ורהפטיג
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 !תם השנהיחשוב לי לציין כי נהניתי מאוד להיות א. הישגי הבנים היו טובים

 מברך אתכם שתזכו להמשיך ולגדול בדרך העולה בית ה' מתוך שמחה ובריאות. ילדים יקרים!

 ו!עלו והצליח

 בן ציון בורובסקי

 

 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 

רמיות, מבנה סוגיא, לימוד ת נוספות, מושגים, מילים אהכרת סוגיו – התורניתחשוב להמשך התפתחותם 

 רש"י ועוד.

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

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

 ובשמחה! סוגיות אלו בחשק

'חובת , 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!

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

 בהצלחה רבה!  הרב מיכאל
 

 הורים יקרים,

 :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 נושא נוסף שעסקנו בו ברגישות המתאימה הוא כל הקשור לתהליכי ה 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',

 עזאניהרב דביר 

 

 !להורי ותלמידי כתה ח' היקרים והחביבים עד בלי די

 היתה לי הזכות ללמדכם שנה שניה, ומאחל לכם הצלחה בע"ה בכל אשר תיפנו.

כתיבה חופשית של חיבורים וסיפורים.  - השנה התרכזנו בכמה עניינים. לדוגמא

 )שם עצם, או שם פרטי(, פועלניתוח ניבים וביטויים. חלוקת המשפט ל: שם 

שמות  2ן שם+תואר, לבין י)לפעמים גם שם הפועל(, תואר, וכן ההבדלים ב

קיר(. כל זה כמובן בשילוב סיפורים ועניינים -בסמיכות )כמו בין לוח ירוק ללוח

 עברית

 צוריהרב 
 ןקט

 

 גמרא

 מיכאלהרב 
 שלמה-בן

 

 אמונה

 הרב דביר
 עזאני
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 חינוכיים. בנוסף לעבודה עקבית בספר המצויין 'חוט"בים לשון'.

 – ונסיים בברכה

 ה בדרככם החדשה. כה לחי.ופשה נעימה, והצלחח

 קטן צורירב ה

 

 !וברכה שלוםהורים יקרים, 

אף מעבר ומרץ רב, עמדנו בתוכנית הלימודים ה למדנו באוירה טובה מאוד וב"ב

, הבנים 'לקראת סוף השנה הרחבנו מעט בחומרים השייכים לכיתה ט .לכך

 ומעורר התפעלות.היקרים שיתפו פעולה באופן משביע רצון 

 :נושאיםשל השנה עסקנו ב השניהבמהלך המחצית 

*הפונקציה הקוית )העמקנו( *חפיפת משולשים  נה מידהקו פרופורציה *יחס,

ש *אחוזים ובעיות באחוזים *משוואות ובעיות ממעלה ראשונה "*משולש ש

תי משוואות בשני *טכניקות ובטויים אלגבריים *סטטיסטיקה והסתברות *דמיון משולשים *מערכת ש

 .שובי נפחיםיחי פיתגורס  *"כולל פתרון בעיות  *משפט פיתגורס ופתרונות גיאומטריים ע, נעלמים

 .עם גילוי רצון חיובי של הבנים היקרים טובה מאוד וחיובית, הלימוד בכיתה התנהל באוירה

 של השנה מיומנויות חשובות, ביניהן: השניההדגשנו ורכשנו במהלך המחצית 

לצאת ' –פתרון תרגילי ובעיות חשיבה לאורך השנה ת ושימושיה  *רה לעומק של הפונקציה הקוי*הכ

שליטה * *יכולת לפתור בעיות הסתברות וסיכוי, הרציונאל שאף זה נחשב כמדע מדוייק   'מהקופסא

 .בפתרון בעיות שונות

 במהלך מחצית זו שילבנו דגשים חינוכיים וחברתיים מגוונים, ביניהם:

 למרות חשיבות החשבון, צריך לזכור כי הוא אינו מטרה בפני עצמו, ". ארץ קדמה לתורה תמיד "דרך תמיד

מי מהתלמידים שימשיכו בעז"ה  . קודשבתמיד  אאלא אמצעי לשמש את הקודש וכי הבסיס לכל הו

 -לם בעובמקצועות החופשיים יזכרו כי הראשית לכל היא יראת ה', גם מי שיזכה להיות המדען הראשון 

 .הבסיס לזה הוא הקודש

 .85טובים מאוד, ממוצע כיתתי  הישגי הבנים/הכיתה היו

 .ובכל המטלות נית הלימודיםלעמוד בכל יעדי תוכה זכינו "ב בנוסף, חשוב לי לציין כי

 

 ילדים יקרים!

יך כל אחד בישיבה שבחר להמש ,יהא ה' בעזרכם .יהי רצון שתמשיכו להגדיל ולהאדיר את תורתנו הקדושה

עלו והצליחו בדרך  .תזכו להיות שליחים נאמנים לתורת ה' ובכל מקום לקדש שם שמיים .בה את למודיו

 העולה בית אל, אמן!!!

 ,באהבה רבה וגעגועים

 משה חיוןהרב 

 

 !שלום וברכה ,רים יקריםהו

אטומים,  ביניהם:במהלך השנה עסקנו בספר מדעי החומר במספר נושאים 

 .יסודות והטבלה המחזורית, תרכובות ותערובות ושינויים בחומר

 .הלימוד התנהל ב"ה באווירה טובה ובוגרת

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

 וכן לקחים רבים לחיים מדברי רבותנו הקדושים.

חברתיים מגוונים, ביניהם: אהבת הזולת במהלך השנה שילבנו דגשים חינוכיים ו

 וראיית הטוב בכל דבר וכמובן גם דרך המדעים, לראות בגדולת הבורא.

 מדעים

 רב בן ציוןה
 בורובסקי

 

 חשבון

 משהרב ה
 ןחיו
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 .הישגי הבנים היו טובים

 חשוב לי לציין כי מאוד נהניתי ללמדכם ואף ללמוד מכם רבות.ף נוסב

 

 יקרים!תלמידים 

 ו והצליחו!מברך אתכם שתמשיכו בדרך העולה בית ה' מתוך שמחה ובריאות, על

 בן ציון בורובסקיהרב 

 

 !הורים יקרים השלום והברכה

קריאת משפטים, בזמנים שונים, נו בשל השנה עסק השניהבמהלך המחצית 

 ותגבור אוצר המילים.

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

 בסוף השנה.

 ל השנה מיומנויות חשובות, ביניהןש השניההדגשנו ורכשנו במהלך המחצית 

היו גם הכתבות  קריאה נכונה של כל מילה ומילה לפי צליל האותיות שלמדנו.

 במשך השנה כדי להגדיל את אוצר המילים. כמו כן עסקנו בלימוד זמנים שונים במשפטים.

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

 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 

 

 תלמידים יקרים,

 !מקום ומקום שבו תמשיכו שנה הבאה עלו והצליחו בכל

 יוסף ירוןרב ה

 אנגלית

 יוסףרב ה
 ןירו

 


