
מכללת אורנים ואסמ"י מזמינים ליום עיון בנושא: 
פעילויות חדשניות בספריות ציבוריות ובספריות בתי ספר 

ספרייה 
קצת 

אחרת

 31.10.19
יום ה', ב' בחשון תש"פ

כיתה 202 בית 50 - הספרייה המרכזית במכללת אורנים

בתוכנית

הרשמה ופגישה על כוס קפה 9:30-8:45

פתיחה וברכות:  
ברכת הנהלת היחידה ללימודי חוץ 
ברכת אסמ"י - תשורה רטנר,  יו"ר  

הצדעה לד"ר זהבה שמר עם פרישתה לאחר כשלושה עשורים באורנים
ד"ר חני חץ - רכזת המסלול למידענות, ספרנות וניהול ידע באורנים

10:00-9:30

MakerSpace בספריות  - בארץ ובעולם  
שמוליק צ'אשו - מהנדס )31(, מורה וחוקר  חינוך ליזמות בבתי ספר יסודיים ותיכוניים 

10:20-10:00

צא מזה  - סדנה לבניית חדרי בריחה בספרייה 
בהדרכת שמוליק  צ'אושו , מהנדס )31(, מורה וחוקר  חינוך ליזמות בבתי ספר יסודיים 

ותיכוניים  

11:00-10:20

ספרייה, כתיבה וסיפור אישי
אשרת כהן - ספרנית במכללת גליל מערבי

11:20-11:00

משהו על עידוד הקריאה 
אלהאם חנא  - מרצה לספרנות באורנים, ספרנית בספריית המכללה האקדמית גליל 

המערבי, חברת ועד אסמ"י

11:40-11:20

מצעד הספרים ועידוד הקריאה - לכולם: על פעילות של עידוד הקריאה בחינוך המיוחד 
ד"ר ג'ומאן טנוס נג'אר - מנהלת בית הספר סווא לילדים מיוחדים, 

וופאא ח'ורי - רכזת החינוך הלשוני, בית הספר סווא  

12:00-11:40

הפסקה + כיבוד 12:40-12:05

אייקסט - ספרים מושמעים לעידוד הקריאה בקרב תלמידים בכלל ולקויי למידה בפרט 13:25-12:45

נהלל - ספרייה מובילה שינוי: על שילוב בין ספרייה אזורית וספריית בית הספר 
נורית גבעוני - מנהלת ספרייה אזורית, עמק יזרעאל   

13:50-13:25

מתיחת פנים וחדשנות באתר הספרייה 
קרן בובינדר – דוקטורנטית באוניברסיטת בר אילן, מנהלת הספרייה בבית הספר הריאלי, 

בפרויקט משותף עם 
כתרי יפימוב – מומחה לתקשורת חזותית 

14:25-13:55

אסמ"י שיח חברים -  חשיבות הרישום במאגר הספרנים הארצי של ההסתדרות לקראת 
הרפורמה בשכר הספרנים

ליאור אביבי - חברת ועד באסמ"י

14:55-14:25

סיכום ומילות תודה 15:00         

יום העיון ניתן ללא תשלום לספרנים, באדיבות היחידה ללימודי חוץ באורנים  
חשוב מאוד: הירשמו בהקדם כדי להבטיח את מקומכם!

להרשמה

קיום יום העיון מותנה במספר הנרשמים
  negishut@oranim.ac.il:לפניות בדבר הסדרי נגישות יש לשלוח מייל עד שבוע לפני האירוע לכתובת

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZXNKbCB_I_dbSFIWhMA7GvOZFlI6Yn7zDChYINCzxqMgc1g/viewform

