
דף קשר

לכבוד 

הורי התלמיד היקר:
ב- בצפר הגדול בעולם – קול חי

שלום וברכה,

בס"ד

1. המשכנו גם השבוע לחזק את התלמידים היקרים לעודד את רוחם ולזרז אותם בהקפדות שונות ובפרט 
בעניין עניית אמן ואמירת ברכות השחר בחברותא.

2. בהקשר זה נציין, כי אנו מקבלים תגובות נלהבות ביותר לסדרה המרתקת חבורת האמן המושמעת כל 
יום בפתח השעה השניה. 

3. מעבר לשיעורים והפינות הקבועות, התחדשנו השבוע עם פינה מרעננת – פינת הלימונדה, במסגרתה 
שיתפו אותנו התלמידים בסיפורי אמונה והשגחה שהם זכו לראות כאשר מצב שהיה נראה 'חמוץ' ולא 
ומלאת  חיובית  לחשיבה  ומעודדת את התלמידים  זה  פינה  ומתוק.  חיובי  לבסוף כמשהו  מעודד התברר 

אמונה והפנמה ש... כל מה שהשם עושה, הכל לטובה!
שצובר  ועמוק  מורכב  חידה  בכתב  התלמידים  את  אתגרנו  שם  חידה  הכתב  בפינת  נרשם  נוסף  גיוון   .4
נקודות ממאזין למאזין, נקודות אלו מתורגמות לשווי כספי של הפרס שיינתן לפותר החידה במלואה! נציין 
כי התלמידים הנפלאים והמוכשרים של הבצפר הצליחו לפענח חלק ניכר של החידה אך בהתאם למדיניות 

שהצבנו לעצמנו אנו דורשים את הפתרון המלא. 
5. פינה נוספת ופופולארית, היא הפינה 'יש לי מושג' שהינה בבחינת מעט המכיל את המרובה ומחכימה 

ומרתקת כאחד את התלמידים היקרים.

הספקים:
הלכה – בתקופה זו בה התלמידים שוהים בביתם שעות רבות מצאנו לנכון להתמקד בלימוד 'הלכות כיבוד 
הורים' מתוך חוברת שהופקה במיוחד על ידי מכון 'עולמות של חינוך'. השבוע ציטטנו מספרים קדמונים על 

גודל החיוב והשכר למקיימי המצווה בהידור.

חיזוקים רוחניים –  המשכנו להתחזק באמירת מאה ברכות ביום כהלכתן בכוונה רבה ובהקפדה מיוחדת על 
כך שיענו אמן אחר ברכותיהם. כמו"כ, חיזקנו את ענין 'בין אדם לחברו' ובין אח לאחיו ולאחותו... כאשר המחנך 
הרב פנט העניק מספר 'טיפים' לתלמידים איך להצליח ולשמור על אווירה טובה ונעימה גם כאשר המצב מאלץ 

אותנו לשהות במשך שעות וימים זה לצד זה.

פסח – המשכנו באמירת ווארטים על ההגדה של פסח ובכתיבתם במחברת 'פסח' . 

היוצרים הצעירים – פינה זו מציפה את משרדי הבצפר ואת תיבת המייל שלה בהררי דפים עמוסים בכתיבה 
שהתקבל.  מהחומר  דוגמאות  מספר  מקריאים  שבאולפן  הבצפר  ילדי  יום  מידי  כאשר  ואיכותית  משובחת 
להזכירכם: החיבור הנבחר יוקלט אי"ה ע"י מקהלת הילדים 'שיר הלל' וכותב השיר או מי מטעמו )או מטעמה( 

יזכה אף הוא להשתתף באופן אקטיבי בהקלטת השיר. ניתן להמשיך ולשלוח חיבורים לפינה זו.

לסדרה  דרוכה  ובציפייה  בהנאה  האזינו  התלמידים   – חינוכית  פנאי  פעילות 
הלכות  הפרקים  לאורך  נשזרו  המרתקת,  העלילה  שלצד  אמן'  'חבורת  החדשה 
רבות בעניין עניית אמן. בכל יום בתחילת השעה השנייה אנו משמיעים פרק חדש. 

הסדרה מושמעת באדיבותם הרבה של ארגון 'בני אמונים'.

הספק הלימודים השבועי

הגדול בעולם
של קולחי

הבצפר ערש"ק פרשת ויקרא



בס"ד

משימה שבועית

הודעות:

שיעורי בית

נא הקפידו על שמירת זמני הלימודים.
 תחילת הלימודים בשעה 11:00 סיום ב13:00.

ביום רביעי, עקב התפילה המיוחדת של ערב ראש חודש, זמני הלימודים בצבפר 
קוצרו על מנת לאפשר לתלמידים להשתתף אף הם בתפילה המיוחדת

בכל עניין ונושא ניתן לכתוב לנו למייל הייעודי של הבצפר
bezefer93@gmail.com 

הקפידו להחזיר את הספח דלהלן כשהוא מלא וחתום. 
bezefer93@gmail.com ניתן לשלוח לפקס 03-5785541 או למייל

היוצרים הצעירים – התלמידים מתבקשים לנסח שיר יפה חרוז היטב 
שעוסק במצב הכללי מתוך זווית ראיה אופטימית ומלאת אמונה 

bezefer93@gmail.com  :ולשלוח 03-5785541 או למייל
השיר הזוכה יבוצע על יד מקהלת הילדים 'שיר הלל' 

ויזכה את כותבו להשתתף בהקלטת השיר באולפן הקלטות.

בכל יום, ניתנו שיעורי בית בהלכות כיבוד הורים. התלמידים כתבו תשובות למופת.

בברכת שבת שלום
אשר גרייבר – מנהל כללי                                       הרב מאיר פנט – מנהל חינוכי

לכבוד

הנהלת הבצפר הגדול בעולם של קול חי
בננו )שם פרטי(______________   משפחה_____________ עיר__________

התנהג השבת כדלהלן:

כיבוד הורים__________________________
תפילות_____________________________

זמן לימוד ושינון:_____________________________
עזרה בבית:_____________________________

חתימת הורים___________________  מספר טלפון )לשימוש במקרה של זכייה(___________________

הגדול בעולם
של קולחי

הבצפר


