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 מבצע    

  לכל המשפחה!     
 

מר מילים, מיזם תפילה  ומהלב ולא רק ל  באמידה מול הקב"ה והן צריכות למתוך הבנה כי התפילה והברכות הן ע

 באהבה בשיתוף עם משפחת ולדמן יוצאים במבצע ברכות ייחודי

 רך את ה' בכוונה באהבה ובנחת!  , לבזצ"ל במבצע זה נצעד בדרכו של הרב אליעזר ולדמן

 בשביל לברך עם כל הלב, צריך קודם כל להבין מה שאומרים... 

וכן סרטונים על הבנת   תלמדו ותבינו כל אחת מהברכות ומברכות הנהנין, ב תדאגה! אנחנו נפרסם סרטון על כל אח  אל

 . המשמעות של ברכה ועניית אמן

 אז מה עושים? 

 מהקישור המצורף בהמשך. סרטון דרך צפייה בעליה  לומד הוא רוצה להבין היטב, ברכה שכל ילד בוחר  .1
. )ניתן לצפות  כל ברכה לזמן המתאים ובכוונה, בחמש הזדמנויות שונות, ב מברך את אותה ברכה, בקול רם .2

 ביותר מברכה אחת ולהרכיב את חמש הפעמים מכמה ברכות בהן צפיתם( 
 ונכנס להגרלה הארצית.  https://forms.gle/bJoPzaNXfURTS8Dj6 מדווח על כך כאן .3

 הזוכים? מי 

וכך כל המשפחה  שהרכז הבית ספרי יחליט עליו מאכל נחמד ילד אחד בלפחות כל בית הספר שישתתף במבצע, יזכה  מ

 תזכה לברך עוד כמה ברכות )לפני ואחרי האכילה(. 

 בכינוס הפתיחה נגלה את הפרס!  – זוהי הפתעה   בנוסף יהיה לנו זוכה ארצי שיקבל......... 

 

 יל את סיכוייכם בהגרלה? רוצים להוסיף עוד ולהכפ

 מגדילים את סיכוייכם לזכות.  –ברכות נוספות שתדווחו שבירכתם לפי ההסבר למעלה  5כל  .1
וכך תוכלו לדווח גם על זה   ואתם תענו אמןובקול רם יברך בכוונה שיצפה בסרטון , אפשר לצרף אח/הורה,  .2

מילה אמן )שם תבינו שעניית אמן שווה כאילו זו ברכה שלכם ובתנאי שצפיתם בסרטון המסביר את משמעות ה

 לפחות כמו ברכה!( 
למדו את ברכת 'בורא נפשות רבות' או ברכת 'מעין שלש'  בעל פה, מצאו מישהו שיבחן אתכם, דווחו לנו  .3

 ניס אתכם להגרלה! על כך וגם זה יכבטופס הדיווח 

 :לצפיה נמצאים כאן )בהמשך יתווספו עוד( סרטונים על הברכות

https://youtube.com/playlist?list=PLOr5C9Yi2Y620pM7nX8PqRUFGqj6ejHq_ 

 9:15ראשון י"ד בשבט בשעה המבצע יתחיל בכינוס בע"ה ביום 

 !ויסתיים ביום ראשון כ"א בשבט

 https://katzr.net/badc7aכאן: הקישור לכינוס 

https://forms.gle/bJoPzaNXfURTS8Dj6
https://youtube.com/playlist?list=PLOr5C9Yi2Y620pM7nX8PqRUFGqj6ejHq_
https://katzr.net/badc7a

