
 
 

     

 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 המינהל הפדגוגי
 ספר-ספריות בתי

 

 

 

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

 "שנות פעילות 70  –ספרית בית הספר "
 

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

  .2018ביולי  4, 3,  ח, תשע"תמוזב' אכ -'כ ,ירביעו לישישבימים 
 

 , ננוטכנולוגיה.206בניין בקומת הכניסה,  באודיטוריום
 
 

 בתכנית:
 

 
 87.1.3 שי ילשיום 

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

 תכנית חומש משרד החינוך –ספריות בתי ספר        9:00 – 9:30

 ִסלביה קמוביץ הראבןגב'  –ספריית פיג'מות בבתי הספר היסודיים       9:30 -10:00

 מוזיאון ישראל גב' אורנה גרנות – על מילים , תמונות ומה שביניהם איור זה כל הסיפור     10:00-11:00

 הפסקה     11:00-11:15

 דבורה ענבי –כלים דיגיטאליים לעידוד קריאה      11:15-12:00

 גילי בית הלחמי –איך מספרים סיפורים ?      12:00-13:00

 הפסקת צהרים     13:00-13:45

 הסופרת נאווה מקמל עתיר –"הדיירת מעליית הגג"      13:45-15:30

 

 18.7.4י  רביעיום 

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

 יותם שווימר – איך עושים את זה?איך מדברים את זה,  -ספרות ותרבות לילדים      9:00 – 10:00

 מישל קישקה –רומן גראפי      10:00-11:00

 הפסקה     11:00-11:15

 ד"ר טל סינס –מוח ולמידה      11:15-12:00

 ענבר יסעור –גוגל סקולאר ומאגרים חינמיים לתלמידים     12:00-13:00

 ספריה מובילה שינוי – יסודיים על  פרזנטציות בתי"ס   13:00-13:30

 הפסקת צהרים    13:30-14:00

 "תמונת אישה" מופע מחווה לתרצה אתר    14:00-15:30

 
     האולם ממוזג! כדאי להצטייד בלבוש חם!     

 בברכה,        
 

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

 



  
 
  

 
 

 .שעות 16ההשתתפות ביומיים תקנה צבירה לגמול השתלמות של 
 

  עלות:  

 
 ₪ 150המחיר המלא ליומיים: 

 
 .₪ 130,  25.6.18 , בתמוז 'יב מחיר בהנחה ליומיים לנרשמים עד לתאריך

 

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

 .על בסיס מקום פנויביום הכנס ההרשמה 

 

 (.מקום פנויעל בסיס ) .וללא גמול השתלמות ליום₪  90, בעלות של .1828.6 -בייפתח באתר ליום אחד  הרישום

 

 רישום באינטרנט בלבד!ה

 

 

 ה: רישום מהיר וקל באתר היחיד -"נרשמים בקליק"

https://www.biupayments.com/summer.aspx 

 

  יש למלא את טופס הרישום על כל פרטיו!אנא שימו  לב: 

 

 

 היחידה לפיתוח מקצועי., 03-5318445טלפון לבירורים: 

 
 

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

 
 

 
 

https://www.biupayments.com/summer.aspx

