
 
 

     

 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 המינהל הפדגוגי
 ספר-ספריות בתי

 

 

 

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

 " קריאת כיוון–ספריות בתי ספר "
 ,אילן-בקמפוס אוניברסיטת בריון אשר ייערכו עהספר לימי ה-הננו מתכבדים להזמין את ספרן/ית בית

 
  .9201ביולי  3, 2,  ט, תשע"סיווןב' ל -"טכ ,ירביעו לישישבימים 

 
 של האוניברסיטה יש שאטל עד למקום ( 10)משער   . -1קומה  63אולם  905הכנס יתקיים בבניין 

 
 

 בתכנית:
 

 
 97.1.2 שי ילשיום 

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

 בסימן קריאה.שאלות  - טלי אשר         9:00 – 10:00

 . האתרהתחדשות  –ספריות בתי ספר       10:00 -10:30

 . יעל שגב. ד"ר  ילדים בין ספרי זיכרון לספרות יפה: התמודדות עם נושא המוות בספרות     10:30-11:30

   הפסקה     11:30-11:45

                              גילוי והתפתחות.הספרייה כמרחב להתבוננות,  - "לפתוח לרגע את דלת הקסמים"     11:45-12:45

 המרכז הישראלי לביבליותרפיה. -מ.י.ל.ה -פלדמן, ביבליותרפיסטית, ה-גב' אפרת חבושה

  יותם שווימר –ללמוד לאהוב לקרוא      12:45-13:30

 הפסקת צהרים     13:30-14:00

 שי גלבר  –צחוק צחוק אבל ברצינות...      14:00-15:30

 

 91.7.3י  רביעיום 

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

 . ליעד שוהם – " "מאחורי הקלעים של כתיבת מתח     9:00 – 10:00

 .מיכל סטרנין – תפקידם החינוכי של הספרנים בהכוונת תלמידים בקריאת ספרות בנושא השואה     10:00-10:45

 .פרופ' אילנה אלקד להמן –מועדוני קריאה בבתי הספר      11:00-12:00

 .  ספריה לאומיתחוקרים ומגלים ב    12:00-13:00

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

 הפסקת צהרים    13:30-14:00

  .אבשלום קורד"ר  –פלא העברית    14:00-15:30

  
     להצטייד בלבוש חם!האולם ממוזג! כדאי      

 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,  24.6.19 , בתמוז 'יב 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 9.6.162 -בייפתח באתר ליום אחד  הרישום

 

 רישום באינטרנט בלבד!ה

 

 

 http://www.pmbiu.co.il/ה: רישום מהיר וקל באתר היחיד -"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: 

 
 

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

 
 

 
 

http://www.pmbiu.co.il/

