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לכבוד 

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

שלום וברכה,

בס"ד

במהלך השבוע השתדלנו להרבות בדברי חיזוק לתלמידים היקרים בעקבות המצב הקשה בארץ ובעולם.
בכל יום בפתיחת הלימודים, העביר המחנך הרב מאיר פנט מסר חינוכי מחזק ומעצים במטרה לעזור לתלמידים 

לצלוח בשלום את התקופה הלא פשוטה.
כמו"כ, אירחנו בבצפר, אנשי חינוך נוספים כמו הרב אברהם ברזילי יו"ר אתגרים בחינוך, הסופר ר' חיים ולדר 
- כולם תרמו מניסיונם העשיר, במתן עצות מחכימות  והרב מיכאל סעדה סגן מנהל בת"ת הרא"ם רחובות, 
ודברי עידוד וחיזוק שהתקבלו אצל התלמידים בחיבה רבה. בנוסף, העניקו הנ"ל מענה פרטני לשאלות ולבטים 

שהוצגו של ידי התלמידים. 
כנציגים  יום תלמידים שונים ששמשו  בכל  בבני ברק אירחה  חי  קול  רדיו  כיתת הבסיס הממוקמת באולפני 
ילדים שונים  בכל פעם  יזמן  צוות ההפקה של הבצפר  הנוספים ברחבי הארץ.  נאמנים של אלפי התלמידים 

להתארח באולפן.

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 פתחנו בלימוד והתחקות אחר 

דרכיהם של גדולי עולם: תנאים ואמוראים בעניין זה של מצוות כיבוד אב ואם.

חיזוקים רוחניים – עודדנו את התלמידים להתחזק באמירת מאה ברכות בים כהלכתן בכוונה רבה ובהקפדה 
מיוחדת על כך שיענו אמן אחר ברכותיהם.

פסח – התחלנו באמירת ווארטים על ההגדה של פסח. התלמידים הביאו לשם כך מחברת פסח כשבמהלך 
השבועות הבאים הם ימלאו אותה אי"ה בפירושים נאים לקראת ליל הסדר.

גדולי ישראל – בדרך חווייתית ומאתגרת העלינו את דמותם של גדולי ישראל באמצעות כתבי חידה מרתקים 
זצ"ל,  'החפץ חיים'  נאים. השבוע התמקדנו בדמויותיהם של מרן  נכונה בפרסים  שזיכו כמובן את הפותרים 
מרן הרב שטיינמן זצ"ל, והרה"ק ר' אלימלך ליז'ענסק זי"ע שיום ההילולא שלו חל השבוע. נתנו דגש מיוחד על 

מידותיהם המופלאות של ענקי רוח אלו.

פעילות פנאי חינוכית – התלמידים האזינו בהנאה ובציפייה דרוכה לסדרה החדשה 'חבורת אמן' שלצד העלילה 
המרתקת, נשזרו לאורך הפרקים הלכות רבות בעניין ענית 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



בס"ד

משימה שבועית

הודעות:

שיעורי בית

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

אנו מעודדים את אלפי תלמידנו לשמור על רוגע ושלווה
לצד שמירה קפדנית על הוראות משרד הבריאות.

הורים יקרים, לתועלת בנכם, נא עודדו את הילדים להאזנה עקבית ורצופה.

הקפידו להחזיר את הספח דלהלן כשהוא מלא חתום. 
.bezefer93@gmai.com ניתן לשלוח לפקס 03-5785542 או למייל

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

.bezefer93@gmai.com  ולשלוח 03-5785542 או למייל
השיר הזוכה יבוצע על יד מקהלת הילדים 'שיר הלל' 

ויזכה את כותבו להשתתף בהקלטת השיר באולפן הקלטות.

 בכל יום, ניתנו שיעורי בית בהלכה, התלמידים השיבו 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


