
הזמנה אישית

הארצי של עוגניםלכנס 
בישראללשכת גני הילדים 

3/5/2018
ג בעומר"ל, ח"אייר תשעח "י–יום חמישי 

חווייתית ופדגוגית, קסומהבאווירה 
מדהיםבניחוח מוסיקלי

,ישראללמדינתשנה70בסימן 

שלכן ובשבילכן

ל עוגנים"סמנכזייפלדמר רביב 
והצוות המובילורברשרית 



,אנשי הצוות החינוך לגיל הרך, גננות ובעלי גנים

לשכת גני  -" עוגנים"לכנס הארצי של , מוזמנים כמידי שנה ומיטב המסורתהנכם , יקיריי

בפתח  " גארדנסליאל "ה באולם האירועים המפואר "יתקיים איהכנס .  הילדים בישראל

(.ירקוניםסמוך לצומת )תקוה 

כלים  , ותנועהבתוכנית עשירה ומגוונת של מוסיקה , יום שכולו בשבילכם לגוף והנשמה

.כייף וחוויה, פדגוגיה, לניהול

,  תערוכת ציוד גני ילדים של מיטב הספקים והיצרנים בישראל, בקפה ומאפה, אתכןנפנק 

הפתעותועוד הרבה , השףארוחת צהריים בשרית כולל קינוחים בניצוחו של 

:סדר היום שלכן

קפה ומאפה, סיור בדוכנים, רישום לכנס וחלוקת השי, פניםקבלת , התכנסות8:00-9:00

.שנה למדינת ישראל70בסימן –" צבעים בארץ ישראל"–1השתלמות 9:15-10:45

קצב וחוויה , במוסיקה ותנועה, השתלמות מדהימה למסיבת סוף שנה

סתויוחנה חיוחמושרונה : מאת

שרותיםמפגש עם ספקים ונותני , זמן חופשי להתרעננות10:45-11:45

ניהול גן ילדים למצוינות עסקית וחינוכית בעידן המדיה החברתית–2השתלמות 11:45-12:45

לשכת גני הילדים בישראל–ל עוגנים "סמנכ–זייפלדרביב : מאת

.זמן חופשי להתרעננות מפגש עם ספקים+ ארוחת צהריים 12:50-13:50

שרותיםמפגש עם ספקים ונותני , זמן חופשי להתרעננות13:50-14:30

.לימור גזית: מאת, "תקשורת אפקטיבית כמנוע צמיחה"-3השתלמות 14:30-16:00

.חופשי לספקים וחלוקת שיזמן 16:00-16:30

והמציאות בשטח בזמן נתון, זמני ההרצאות והמופעים עלולים להשתנות לפי הצורך* 



...כדאי לדעת וחשוב שתזכרו

עלויות•

מ"מע+ ₪ 85–המחיר לחבר עוגנים •

מ"מע+ ₪ 127–( בת זוג/ בן , איש צוות)המחיר לאורח מטעם חבר עוגנים •

( המחיר שמשולם בגין האורח איננו כולל את השי הניתן אך ורק לחבר עוגנים)

מ"כולל מע₪  226–המחיר לאורחים חיצוניים •

הסעות•

אנשים בהסעה25מותנה במינימום –לאדם ( מ"כולל מע)₪ 60עלות של •

.בדיוק6:50ההסעה מהדרום ומהצפון יצאו בשעה •

חלוקת שי•

.הבאים לכנס–חלוקת השי תינתן אך ורק לחברי עוגנים •

נשים יקרות–וגם בשבילכם , תערוכת ציוד לגני ילדים•

.משחקי חשיבה ועוד, ריהוט לפנים וחצר הגן, מתקני חצר•

.אביזרי בטיחות ועוד, מתנות לסוף שנה, מגון רחב של אביזרים וערכות יצירה•

הפתעותדוכנים מפנקים ושלל •

:להרשמה לכנס התקשרו

052-3005009  ,052-6301046   ,052-6301048    ,03-9629840

שיהיה לכולנולבנתייםאז 

למדינת ישראל70יום הולדת –חג עצמאות שמח 

ורברל עוגנים ושרית "סמנכזייפלדבאהבה גדולה מרביב 


