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 293סימוכין: 

 

 "חוקרים את העבר, מוקירים את הווה, חוזים את העתיד"

 

 מנהלי מחוזות 

  מפקחי מחוזות

 מנהלי בתי ספר

 וגננותמורות , מורים

 

 שלום רב,

 

כתובת  ".שבעים שנה לעצמאות ישראל" משרד החינוך השבוע עלה לאוויר אתר

 http://edu.gov.il/special/israel70 האתר:

 

 באתר שבעים שנה לעצמאות ישראל ניתן למצוא:

 כנית השנתיתמתווה הת 

  של המנהל הכלליו החינוך שרשל אגרות ברכה 

 מערכי שיעור למורים בכלל תחומי הדעת 

 שיעורי חינוךהפעלות ל 

  לגני הילדיםופעילות חוברת שנתית 

 חבילות תוכן רלוונטיות של הספריה הלאומית 

  מגזריים, כחלק מההכרות עם  -הסבר על מתווה המפגשים הבין

 החברה הישראלית

 בתי הספרהמוצעים לארגונים חיצוניים  מתווים של 

 שנת השבעים בנושאמוזיאונים  של תערוכות, פעילויות וסדנאות 

  לכבוד שנת השבעים ל תרבות ארציס מופעי 

http://edu.gov.il/special/israel70
https://youtu.be/3gt0R5QU1T4
https://youtu.be/3gt0R5QU1T4
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נכתבות הנוספים, ביניהם חוברות למחנכים  יועלו לאתר חומרים לאורך השנה

של פעילות בימים אלו בשיתוף עם יד בן צבי ומרכז זלמן שז"ר, עדכונים ותמונות 

ופירוט הפרויקטים הייחודיים המוצעים לבתי הספר  המתקיימת במוסדות החינוך

 על ידי המחוזות והאגפים השונים.

 

עמוד  באמצעות להתעדכן בחומרים המועלים לאתר אנו מזמינים אתכם

 שלנו. הפייסבוק

  

ת לשלומית ראונר, מדריכה ארצית לשאלות והצעות, הנכם מוזמנים לפנות בכל ע

 .shlomitrau@education.gov.il שנה לעצמאות המדינה: 70בנושא 

  

 ם מוצלחת, מעניינת, מגוונת וטובהשנת שבעיבברכת 

 מירי נבון                                 

 

 המינהל הפדגוגי סמנכ"ל בכיר מ"מ

 

 העתק

 מר שמואל אבואב, המנהל הכללי, משרד החינוך

 מר משה ויינשטוק, יו"ר המזכירות הפדגוגית

 מר איל רם, סמנכ"ל מינהל עובדי הוראה

 ד"ר עופר רימון, סמנכ"ל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע

 גב' טליה נאמן, מ"מ מינהל חברה ונוער

 מר אריק וירצבורגר, סמנכ"ל חינוך יד בן צבי

 פורום שבעים שנה

 

https://www.facebook.com/70israel/
https://www.facebook.com/70israel/
https://www.facebook.com/70israel/
https://owa.education.gov.il/owa/UrlBlockedError.aspx

