
 
 

     

 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 המינהל הפדגוגי
 ספר-ספריות בתי

 

 

 

 :ז, קיץ תשע"ספר יסודיים ועל יסודיים-ימי עיון לספרנים בבתי

 "צועדים קדימה: להתעדכן ולעדכן  –ספרית בית הספר "
 

 ,אילן-אוניברסיטת ברבקמפוס יון אשר ייערכו עהספר לימי ה-הננו מתכבדים להזמין את ספרן/ית בית
 

  ,2017ביולי   5, 4,  ז, תשע"תמוזב' יא -'י ,ירביעו לישישבימים 
 

 , ננוטכנולוגיה.206בניין בקומת הכניסה,  באודיטוריום
 
 

 בתכנית:
 

 
 77.1.4 שי ילשיום 

 
 התכנסות רישום וקפה של בוקר       8:30  – 9:00

 רגבאהרוני  מיכל – תמפגש סופר      9:00 – 10:00

 מר חיים  גרינבוים - ספרות ילדים חרדית , מגמות     10:00 -11:00

 יפית פינקוביץ גב' –כלים דיגיטאליים לפעילויות עידוד קריאה      11:15-12:15

 בספריה  PBLפרויקט +  פרזנטציות בתי"ס יסודיים     12:15-13:30

 הפסקת צהרים     13:30-14:00

  רון פוגל –על ספרות וספרנים בקולנוע      14:00-15:00

 

 

 7.7.15י  רביעיום 

 התכנסות רישום וקפה של בוקר       8:30 – 9:00

 ד"ר רונית גז –התנועה הפמיניסטית לדורותיה והשפעתה על חקר הכתיבה הנשית      9:00 – 10:00

                        ענבל יסעור – יפים שימושיים למורים ותלמידים"ט -"חיפוש מידע      10:00-11:00

 משרד החינוך מידע ומדיניות  - עבודות גמר וחקר     11:15-12:00

 ואב לויוי אורן רחום   -שיווק הספרייה     12:00-13:00

 יסודיים על  פרזנטציות בתי"ס   13:00-13:30

 הפסקת צהרים    13:30-14:00

  "פואטרי סלאם" מופע    14:00-15:00

 
     האולם ממוזג! כדאי להצטייד בלבוש חם!     

 בברכה,        
 
 

                                     חיים מרציאנו                                                                                    שושי שלומי
       לפיתוח מקצועיהיחידה מנהל                                             ספר            -על ספריות בתי ממונה

 
  

 



  
 

 

 .שעות 16ההשתתפות ביומיים תקנה צבירה לגמול השתלמות של 
 

  עלות:  

 
 ₪ 150המחיר המלא ליומיים: 

 
 .₪ 130,  27.6.17 , בתמוז ג' מחיר בהנחה ליומיים לנרשמים עד לתאריך

 

 ליום אחד.₪  90ליומיים, ₪  180לנרשמים ביום ההשתלמות, מחיר מלא: 

 .על בסיס מקום פנויביום הכנס ההרשמה 

 

 (.על בסיס מקום פנוי) .וללא גמול השתלמות ליום₪  90, בעלות של 28.6.17 -בייפתח באתר ליום אחד  הרישום

 

 רישום באינטרנט בלבד!ה

 

 

 /http://www.pmbiu.co.ilה: באתר היחידרישום מהיר וקל  -"נרשמים בקליק"

 

  "קורסים". בדף הבית לחץ על 1

 לחץ על "קורסי קיץ".. 2

 . בחר ב"ימי עיון לספרנים"3

 לקורס". הרשמה. בתחתית העמוד לחץ על "טופס 4

  . יש למלא את טופס הרישום על כל פרטיו!5

 

 

 היחידה לפיתוח מקצועי., 5318445-03טלפון לבירורים: 

 
 

 מספר המקומות מוגבל! ההרשמה על בסיס "כל הקודם זוכה"!
 
 
 !!בכנס להתראות
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