
 2012 ספטמבר 02  ב"תשע אלול ו"ט ראשון יום          ד"בס

  הספר בתי מנהלי לכבוד

 !וברכה שלום

 מופת מכון ג"תשע  - חינוכיות משימות: הנידון

 ,נכבדי

 להביא מבקשים אנו, ג"תשע לשנת החינוכיות המשימות על הדתי החינוך הנהלת להודעת בהמשך

 :הבאים הפרטים את לידיעתכם

 ל"זצ קוק הכהן יהודה צבי הרב של לדמותו – ותלהזדה דמות (א

 :הבאות התכניות את שינובר צבי הרב של בניהולו נחלים, מופת במכון להשיג ניתן

 .מלא בצבע מ"ס 35X50 בגודל כרזות עשרה שש הכוללת ענק תערוכת (1

 .ובמשנתו ה"הרצי של הפעילות בתחומי עוסקות הכרזות

 .לנושא וקשר אוירה יוצרת היא ובכך הספר בית במסדרון לתלייה מיועדת התערוכה

 .משלוח דמי ₪ 25+  ₪ 200  - התערוכה עלות

 . "ה"הרצי על מספרות תמונות" לתלמיד עבודה חוברת (2

 : ובה מלא בצבע כרומו עמודי 84 בת החוברת

 נדירות תמונות, ביניהם, ה"הרצי של ומשנתו פועלו, חייו מהלך על מספרות תמונות (א

 הרצל בהר העצמאות יום ליל משואת מדליק ה"הרצי נראה בה נדירה תמונה: כמו

 ישראל מדינת כלפי הממלכתית גישתו על המעידה תמונה, ז"תשי בשנת בירושלים

 .וסמליה

 .עצמית לעבודה לתלמיד ופעילויות הפעלות, החוברת של השני בחלקה (ב

 .מ"מע פלוס ₪ 10 – חוברות 20 לפחות של מרוכזת בקנייה החוברת עלות

 "שלכם כולי"  - "מופת" תיאטרון הצגת (3

 .מצורף חוזר ראה .היסודיים הספר לבתי מתאים – ה"הרצי מחיי חינוכיות סיטואציות

 .מ"מע כולל ₪ 1800 – ההצגה עלות

 . 054-4207687: טלפון – שרגא הרב: אצל להזמין ניתן ההצגה את

 

  אבות מסכת על השלישי הארצי החידון (ב

 ב – א"תשע בשנים שהתקיימו אבות מסכת על החידונים שני של הגדולה ההצלחה בעקבות

 (.ובנות בנים) ח – ז – ו - ה: לכתות המיועד החידון את השנה גם לקיים ד"החמ בהנהלת הוחלט

 על אקטואלי פירוש -  "ישראל עם של החיים חכמת" הספר פי על החידון ייערך השנה גם

 .מידיםלתל מעובדים התנאים בסיפורי מלווה אבות מסכת

 . מ"מע כולל ₪ 25 של עלות במחיר הלימוד ספר את לרכוש ניתן

 .בהמשך שיפורסמו בשלבים ייערך החידון

 ודרכי רכז שם צרפו אנא) . chidonavot@gmail.com: מייל האי כתובת דרך לחידון הרישום

 (.התקשרות

 

 : אל יפנו אלו בתכניות המעוניינים

 שינובר צבי הרב

 44950 נחלים מופת מכון

 03-9337568: פקס  03-9331479: טלפון        

  mofet1@gmail.com:  מייל 

 לנושא הכנה – ארצי כנס יתקיים 28/10/2012 חשון ב"י ראשון ביום כי ולהזכיר לשוב ברצוננו

 מינהל ראשי בהשתתפות 16:00 מהשעה החל, רחובות" יעקב רשתמו" במכללת ה"הרצי

 .זה תאריך שריינו נא. ומורים מחנכים, מנהלים, הדתי החינוך

 .כבעבר לרשותכם לעמוד שמחים ואנו הפעולה שיתוף על לכם מודים אנו

 

 טובה שנה בברכת

 שינובר צבי
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