
 אנו מזמינים אתכם, המעוניינים להקים ספריות ואנשי הספריות, במרחב הכפרי הרוצים להרחיב 
את סט היכולות בניהול הספרייה, בסידור אוסף הספרים ובמפגש עם קהל הקוראים. 

בואו לגלות כיצד יכולה הספרייה המקומית להפוך למרכז קהילתי ותרבותי שוקק חיים. 
 הקורס יעסוק בהיבטים שונים מחיי הספרייה הציבורית – תפעול, קטלוג, ניהול, שיווק, פרסום 

וגם עיסוק בספרות ותרבות.

הנושאים בקורס  •
כיצד להרחיב/לצמצם את אוסף הספרים? אוסף הספרים    
כיצד לבחור קטגוריות למדפים השונים?     
האם להכניס מדיה שאינה ספרים ואיזו?     

הכרת תוכנת קטלוג בסיסית.   

ניהול תקציב, קשר עם ענפי הקהילה השונים ורתימתם למען הספרייה. ניהול הספרייה   

כיצד מוציאים את הספרייה החוצה? כיצד מושכים קהלים שונים,  שיווק     
איך פותחים דף בפייסבוק?   

כיצד לאתר ולהבין את צרכי הקהילה?  קהילה     
כיצד לרתום כוח קהילתי לספרייה?    
כיצד להפוך למוסד קהילתי מרכזי?   

איך להכיר את הספרים בספרייה?  ספרות     
אילו ז'אנרים חדשים נולדו לספרות הנוער?     

כיצד לקרוא ספרי ילדים?   

מתי?  •
החל מה-17.10.17 בימי ג' אחת לכשלושה שבועות. בשעות 9:30 - 14:00  

כמה מפגשים?  •
8 מפגשים  

איפה?  •
בבית תנועת המושבים רח' ליאונרדו דה וינצ'י 19 תל אביב. )מתוכם יומיים סיורים בספריות שונות(.  

עלות  •
1400 ₪ )ניתן לחלק לעד 10 תשלומים(  

הרשמה  •
ההרשמה עד ה-28.9.2017  

kehila@tmoshavim.org.il :באמצעות טופס הרישום בפקס 03-6918996 או לדוא"ל  

בברכה,  
צוות אגף חברה וקהילה  

• מותנה במספר משתתפים.  

 קורס נאמני ספרייה במרחב הכפרי 

לפרטים נוספים נשמח להשיב בכל עת  >>

יהודה אלטון לירז רם     
052-2742821    050-4408680   

03-6086309  

אגף חברה וקהילה



kehila@tmoshavim.org.il :נא לשלוח את טופס הרישום שלהלן לפקס: 03-6918996 או לדוא"ל  •

שם פרטי:                                            שם משפחה:                                                    

ישוב:                                                        היישוב שייך למועצה אזורית:                                                                                   

טלפון נייח:                                                                       נייד אישי:                                                                                    

דוא"ל:                                                                                                                                                                              

האם יש ביישוב ספריה?    ]  [ כן      ]  [ לא  

אופן התשלום?    ]  [ עצמאי      ]  [ היישוב משלם  

יש לשלוח את ההמחאה על שם "טל ניר" )בלבד( כמפורט להלן בדואר לכתובת:
תנועת המושבים, אגף חברה וקהילה, ליאונרדו דה וינצ'י 19, תל אביב מיקוד 64733

לפרטים נוספים נשמח להשיב בטל': 03-6086309-342

למשלמ/ת עצמאי/ת:   •
הנני מתחייב/ת לשלם ל"טל ניר" סך של 1,400 ₪ בגין השתתפותי בקורס נאמני ספרייה במרחב הכפרי, אשר יתקיים   

בתנועת המושבים החל מתאריך 17.10.2017.  

חתימה:                                                                         תאריך:                                                                                       

למי שעבורו התשלום מתבצע על ידי היישוב, נא להחתים במזכירות:   •

היישוב                                                                       מתחייב לשלם ל"טל ניר" סך של 1,400 ₪ בגין השתתפותו של   

                                                                          בקורס נאמני ספרייה במרחב הכפרי, אשר יתקיים בתנועת המושבים 

החל מתאריך 17.10.2017  

שם ותפקיד:                                                                       חתימה:                                                                            

חותמת היישוב:                                                                  תאריך:                                                                            

טופס רישום  •

 קורס נאמני ספרייה במרחב הכפרי 


