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מופ"ת מרכז הדרכה פדגוגי
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אל מנהלי בתי החינוך של החמ"ד, רבני בתי הספר ורכזי החינוך החברתי
שלום וברכה, 

בשנת הלימודים הבאה עלינו לטובה - תשע"ח תציין מדינת ישראל מלאת 70 שנה להקמתה ולהכרזת עצמאותה. 

הנהלת החמ"ד בשיתוף עם מכון מופ"ת בראשותו של צבי שינובר מנהל המכון מכינים עבורכם את התוכניות הבאות: 

החידון הארצי השביעי של החמ"ד- תשע"ח

כמידי שנה נקיים גם בשנת הלימודים הקרובה חידון ארצי על הנושא: 70 שנה למדינת 
ישראל וזאת על פי הספר: מדינת ישראל מעם למדינה, אישים ושורשים.

ספר זה ישמש כחומר לקראת החידון הארצי של החמ"ד שיתקיים בעז"ה בשנת הלימודים 
תשע"ח. 

ממבשרי  החל  והכללית  הדתית  הציונות  של  וההגשמה  החזון  פרקי  מובאים  בספר 
וההקמה  המאבק  הקיבוצים,  היישובים,  המרכזיים,  האישים  העליות,  הדתית,  הציונות 
של המדינה והצביון הרוחני של מדינת ישראל על רקע האירועים המסעירים שאירעו 

במשך 70 שנותיה. 

בספר כ-400 עמודי כרומו בצבע מלא ובכריכה קשה ומחירו 50 ₪ בלבד כולל מע"מ.

החידון מיועד לתלמידי כיתות ה' - ח'.   

תערוכת כרזות על דמות המופת לשנת תשע"ח - הרב מאיר יהודה גץ - רב הכותל

המיועדת  ס"מ   35*50 בגודל  כרזות  כ-20  ובה  כרזות  תערוכת  מכינים  אנו  שנה  כמידי 
לתלייה במסדרון בית הספר. 

בתערוכה מובאים תולדות חייו, דמותו, הגותו ופועלו של הרב גץ - רב הכותל החל משחר 
נעוריו שבתוניס ועד ערוב ימיו כרב הכותל בארץ ישראל. 

נאה, בצבע מלא על כרזות עם למינציה לשמירה על  התערוכה מוגשת בצורה גרפית 
איכותן. 

לתערוכה מצורפת חוברת פעילויות מגוונות וחינוכיות לתלמידי הכיתות הנמוכות.

עלות התערוכה בצירוף 2 חוברות לדוגמא כולל דמי משלוח סך הכל 350 ₪ כולל מע"מ.

נדאג  ואנו  לעיל  הרשומים  הפרטים  פי  על  בטלפון,  או  בכתב  הזמנתכם,  לקבל  נשמח 
לשלוח את הספרים והערכה באמצעות דואר שליחים עד לבית הספר. 

בברכה נאמנה ובברכת חופש נעים

צבי שינובר 
  

כריכת השער של 
ספר החידון

הרב מאיר יהודה גץ - 
דמות המופת של החמ"ד 

לשנת תשע"ח

א. 

ב.

ההרשמה לחידון נעשית בנפרד מהזמנת הספרים והערכות על פי הקישור: 
https://goo.gl/forms/cZD6RMarlGsakZ4Q2

)ניתן להזמין ספרים גם דרך טופס ההרשמה לחידון(



תמונות מספרות

משרד החינוך
מינהל החינוך הדתי


