תינוקות טף ומשפחותיהם
בישראל

הפקולטה למדעי החברה
בית הספר לחינוך ע"ש פרופ' חורגין
המגמה להתפתחות הילד

בחסות קרן הריס
אוניברסיטת בר-אילן

הזמנה
לכנס הארצי השנתי ה23-
בנושא:

עשייה תואמת התפתחות ( )DAPעם תינוקות ופעוטות:
מחשבים מסלול מחדש
יום ה' ,כ"א כסלו ,תשע"ט 29.11.2018
מרכז ע"ש וואהל בניין , 1401רח' מקס ואנה ווב ,רמת אילן
(מול הקמפוס החדש)

אוניברסיטת בר-אילן

11.2016.
[הקלד ציטוט מהמסמך או סיכום של נקודה מעניינת .באפשרותך למקם את תיבת הטקסט בכל
מרכז ע"ש וואהל בניין  1401רח' מקס ואנה ווב ,רמת אילן
מקום במסמך .השתמש בכרטיסיה 'כלי ציור' כדי לשנות את עיצוב תיבת הטקסט 'ציטוט'].
(מול הקמפוס החדש)

אוניברסיטת בר-אילן
החדש)לחץ כאן
לכנס
ותשלום
הקמפוס
לרישום (מול
לפרטים נוספים ניתן לפנות לרנה ברוקRenee.Bruck@biu.ac.il :

עשייה תואמת התפתחות ( )DAPעם תינוקות ופעוטות:
גגגגגגגככג
מחשבים מסלול מחדש
יום ה' ,כ"א כסלו ,תשע"ט ()29.11.2018

8:00-9:00

התכנסות ,רישום וכיבוד קל

9:00-9:15

דברי פתיחה
פרופ' עפרה קורת ,ראשת תכנית הריס ,ביה"ס לחינוך ,אוניברסיטת בר-אילן

9:15-10:00

עשייה תואמת התפתחות בגיל הרך :התפתחות ,פדגוגיה ,הקול
הילדי ומה שביניהם
ד"ר צילי שוחט ,תכנית הריס ,ביה"ס לחינוך ,אוניברסיטת בר-אילן

10:00-10:45

טיפוח חשיבה יצירתית (גם) בהשראת גני רג'יו אמיליה
ד"ר קלודי טל ,מכללת לינסקי לחינוך

10:45-11.00

ספריית פיג'מה לקטנטנים :קריאה בהנאה בגיל הרך

סילביה קמוביץ הראבן ,המנהלת החינוכית של תכניות ספריית פיג'מה
11.00-11:30

הפסקה

11:30-12:15

מעל ,מעבר ומאחורי הצלילים :התאמת תכנית מוסיקלית להתפתחותם של תינוקות
ופעוטות במסגרות החינוכיות
ד"ר טלי גורלי-טוראל ,בית הספר לאמנות וחברה "מוסררה"; מטפלת דיאדית
להורים ותינוקות

12:15-13:00

"הנה כחמר ביד היוצר" :התבוננות בראשית העשייה הילדית בחול ,בחמר ובציור
גב' צילה גביש( ,גמלאית) מכללת אורנים

13:00-13:45

הפסקת צהרים

 13:45-14:30הערכה תומכת התערבות :מודל עבודה במסגרות חינוכיות לגיל הרך
ד"ר תרצה יואלס ,המחלקה לפסיכולוגיה ,אוניברסיטת חיפה
 14:30-15:00לצייר במלים ולכתוב בתמונות
רינת הופר ,סופרת ילדים
דברי סיכום פרופ' עפרה קורת

חברים נכבדים,

אנו מאפשרים שתי דרכי תשלום:

כרטיס אשראי :התשלום לכנס מתבצע דרך קישור לחברת "איזי פיי" .הקישור
צבוע בצבע כחול ,ולתשלום יש לעמוד על הקישור ,וללחוץ  CTLו CLICK-בעכבר.
המחאה  :נא למלא את הספח הרצ"ב ולשלחו אלינו לכתובת שמופיעה למטה (לא למרכז ע"ש וואהל).

יש לצרף המחאה ע"ס  ₪ 160למשתתף ,לפקודת אוניברסיטת בר-אילן ,עד ה.15/11/2018-
לתשומת לבכם:
 הרשמה והבטחת מקומות תתאפשר רק באמצעות תשלום מראש.
 למשלמים באמצעות המחאה תינתן קבלה ביום הכנס .אוניברסיטת בר-אילן היא מוסד ללא כוונת
רווח ולכן ,לא תינתן חשבונית מס .אין באפשרותנו לאשר את הגעת ההמחאה בדואר.
 אין צורך למלא את טופס ההשתתפות בתשלום עם כרטיס אשראי.

ביטול ההשתתפות :עד שבועיים לפני הכנס ( )15.11.2018יוחזר הכסף במלואו ,לאחר מכן לא
יוחזרו דמי ההשתתפות.






לכבוד
תכנית הריס
אוניברסיטת בר-אילן
רמת-גן 5290002



















כנס בנושא:
עשייה תואמת התפתחות ( )DAPעם תינוקות ופעוטות:
מחשבים מסלול מחדש
יום ה' ,כ"א כסלו ,תשע"ט ()29.11.2018

לרישום ותשלום לכנס לחץ כאן
אני מעוניין/ת להשתתף בכנס (נא לכתוב את כל הפרטים באופן ברור).

האם השתתפת בכנסים קודמים שלנו?

כן

לא

שם_____________________________
מקום עבו דה______________________________________תפקיד________________
תחום התמחות ______________________ טל______________________________:
*דואר אלקטרוני _________________ פקס______________________________
בכנסים העתידיים ,אני מעוניין/ת בנושאים הבאים ________________________________
הצעות או הערות________________________________________________________
ההזמנה תשלח בדואר אלקטרוני בלבד .אנא ציין/י את כתובת הדואר האלקטרוני המלאה וידע/י אותנו על כל שינוי.

