
 תערוכה ברוך השם אני קורא

 

הרבה ספרים נכתבים בשנים האחרונות לילדים. אבל כמה מהם נכתבים על ידי 

 סופרים מהמגזר הדתי לאומי? וכמה מהם מתאימים כמו כפפה ליד לילדי המגזר הדתי?

 

השנה החלטנו להקים תערוכה שתציג ספרים שנכתבו על ידי אנשי "המגזר" ומטבע 

 הדברים ספרים אלו יש להניח מתאימים יותר לילדי החמ"ד.

 

 התערוכה מתמקדת בנושאים הבאים: 

 

 הומור 

 

 

 זהות והיסטוריה 

 

 

 תורה וספרות חז"ל 

 

 

 חינוך למצוות 

 

 

בבתי הספר של חמ"ד היא הרב צבי נריה  בנוסף הדמות המרכזית אשר נבחרה השנה

 זצ"ל. 



אנו מציגים כחלק מהתערוכה קווים לדמותם של הרב והרבנית נריה וספרים הקשורים 

 אליהם ואל עשיתם.

 

אנו מקוים שהתערוכה תהיה לך הסטודנטית ולכם המרצים, השראה לפרסום סיפורים 

 שאולי אתם שומרים במגירה.

 

 ה לקראת שבוע חמ"ד תשע"ט!אנו שמחים להציג את התערוכ

 

 הנכם מוזמנים לבקר בספרייה וליהנות מהתערוכה. 
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