לכבוד
מנהלי הספריות
"נגישות ועתידנות בעיר ללא הפסקה"

כנס מנהלי ספריות תשע"ה

ימים ב'-ד'  19 – 17בנובמבר  - 2014תשע"ה,
מלון "דן פנורמה תל אביב" (קויפמן  10תל אביב) 03-5190190 ,
הנכם/ן מוזמנים/ות להשתלמות השנתית למנהלי הספרייה.
להלן תכנית הכנס:
יום שני  71בנובמבר 4172
התכנסות ,רישום וכיבוד קל
10:30 - 09:00
דברי פתיחה וברכות:
11:30 - 10:30
גב' אורלי פרומן ,מנכ"לית משרד התרבות והספורט
פרופ' אורציון ברתנא ,יו"ר המועצה לספריות ציבוריות
מר צביקה מאיר ,מנכ"ל מרכז הספר והספריות בישראל
גב' מרים הילר ,יו"ר איגוד מנהלי הספריות הציבוריות בישראל
מנחה :גב' דפנה נוף ,ראש מינהל הדרכה ,מרכז השלטון המקומי
יו"ר המושב :גב' מרים פוזנר ,מנהלת ספריית בית אריאלה ומחלקת הספריות בעיריית תל אביב-יפו
תל אביב עיר עולם
12:15 - 11:30
גב' יעל צחורי ,מנהלת התיירות ,עיר עולם ותיירות  ,תל-אביב
13:45 - 12:15

מוטיבציה ומחוברות  ,זה לא מה שחשבתם
פרופ' צביקה סגל ,דוקטור לפסיכולוגיה ,פרופסור לניהול משאבי אנוש .
·הסיבות בבסיס הירידה המתמדת במחוברות ומוטיבציית האנשים · הקשר בין מוטיבציה
לאיכות חיים והצלחה מקצועית · מדוע שיטות המוטיבציה הקלאסיות אינן מתאימות יותר
לתקופתנו ולדורות הצעירים · כיצד באמת אנשים צרכים לבנות לעצמם מוטיבציה בעבודה,
תפקיד המנהל בבניית מחוברות וחיזוק המוטיבציה של עובדיו ,בניית מחוברות ברמת ארגון

ארוחת צהרים
13:45
קבלת חדרים ,התארגנות ומנוחה
16:00 - 14:00
הפסקת קפה ועוגה
16:30 - 16:00
היערכות לחודש הקריאה 4172
17:00 - 16:30
מר צביקה מאיר ,מנכ"ל מרכז הספר והספריות בישראל
יו"ר המושב :גב' ורדה שמש ,מנהלת הספריה הציבורית אבן יהודה
"נגישות מתחילה באנשים  :נגישות כהשקפת עולם ,ולא רק נגישות "לפי החוק"
18:30 - 17:00
שמות המרצים יפורסמו בהמשך
19:15 - 18:30

ספרנים וספריות בראי הקולנוע
מבקר הקולנוע רון פוגל
בהרצאה נבחן את הייצוג הקולנועי של הספריות והספרנים לאורך ההיסטוריה .מהספריות
ששימשו את המלוכה בעת העתיקה ,דרך חדרי שימור כתבי העת בימי הביניים ועד לספריות
הציבוריות והלאומיות של ימינו .נפגוש את הספריות המפורסמות ביותר וגם כמה ספרנים
קולנועיים שעשו היסטוריה .יוקרנו בין היתר קטעים מהסרטים "שם הורד" "מלאכים בשמי
ברלין" ועוד

20:15 - 19:15

ארוחת ערב

20:45

התכנסות בלובי המלון

22:30 - 21:00

סיור בשרונה – המושבה הטמפלרית המתחדשת.
בסיור ,נערוך היכרות מעמיקה עם מתחם הפארק העירוני ההיסטורי הראשון מסוגו בישראל,
אשר חווה שלושה מהפכים דרמטיים :ממושבה גרמנית טמפלרית מוריקה ושלווה (,)1871
למרכז שלטוני וביטחוני ישראלי ( ,)1948למוקד עלייה לרגל ,אי ירוק של היסטוריה ונוסטלגיה
ומרכז בילוי וקניות עירוני מסוג אחר (.)2013
את ההתפתחויות המרתקות ,שאין להן אח ורע בסיפור הישראלי והתל-אביבי ,נסקור תוך
חשיפת המטיילים לשורה של פרשיות בלתי מוכרות/אפלוליות .בעיקר מהשנים שקדמו להקמת
המדינה.
במהלך הסיור ,שייערך מעל ומתחת לפני האדמה ,ויעבור באתרים המרכזיים של המושבה
(היקב המודרני הראשון בארץ ,בית הבד הממונע הראשון בארץ ,ומרכז המבקרים החדש )...
יהיה ביטוי למאבק הציבורי על שרונה ולהשפעותיו ארוכות הטווח.

יום שלישי  71בנובמבר 4172
09:00 - 07:30

ארוחת בוקר

יו"ר מושב :גב' לאה אלון ,מנהלת רשת הספריות נתניה
מגמות העל בישראל ובעולם
10:00 - 09:00
פרופ' דוד פסיג
ההרצאה עוסקת במגמות הגלובליות ומנסה לזהות מספר מגמות סבירות בתחומי החברה,
הכלכלה הגלובלית ,והטכנולוגיות שישנו את חיי האדם במאה ה .21-ההרצאה תתמקד
במגמות עולמיות והשתלבות מדינת ישראל במגמות אלו
10:15 - 10:00

עליה לאוטובוסים – יציאה לסיורים המודרכים בתל אביב

12:15 - 10:15

סיורים מודרכים בתל אביב – אנא ציין/י בטופס ההרשמה את הסיור המבוקש .
מספר המקומות מוגבל בכל סיור  .כל הקודם זוכה !
סיור גרפיטי
.7
במבוך הנגריות ,והמוסכים של שכונת פלורנטין ,מחוץ לעולם הגלריות והמוזיאונים נגלות
יצירות אמנות עליהן איש לא שמע .מיהם אמני רחוב? מה הם רוצים להגיד? ומה זה בכלל
גרפיטי? ניכנס אל תוך אזור הנגריות של פלורנטין ונדבר על תרבות אמנות הרחוב ,הגרפיטי,
ונלמד לזהות טביעות אצבע של אמנים פעילי לילה בולטים בתל אביב .נדבר על המקימים
הסלוניקאים של השכונה ועל הדיירים החדשים של השכונה.
יפו העתיקה
.4
סיור מרתק אחר האנשים שפעלו ביפו והטביעו את חותמם ,החל מסיפור האהבה של
אנדרומדה ופרסאוס ,הצייר נחום גוטמן ,יוסף מויאל ומגדל השעון ,אריס סאן ותחילתה של
המוסיקה הים תיכונית בארץ ,נפוליאון כובש העיר ,אבו נבוט בונה העיר ועוד רבים אחרים.
מסלול ציורי לאור הירח ,לאורך סמטאות יפו העתיקה ,כיכר השעון ,המסגד של אבו נבוט ,דרך
המנזר היווני ,גן הפסגה ונקודת התצפית אל נמל יפו ,המעורר זיכרונות וגעגועים.
פלורנטין מתעוררת
.3
סיור בשכונה הוותיקה המחדשת בשנים האחרונות את פניה .השכונה שהוקמה כמרכז
למלאכה זעירה ,הפכה עם השנים לאחת המרתקות בתל אביב ,כשהיא משלבת בין אזורי
מגורים בעלי ארכיטקטורה ייחודית ,אזורי תעשיה זעירה וכמובן שוק תבלינים שהפך עם הזמן
לשוק ציורי הומה אדם המציע מטעמים ייחודים לצד סיפורים מעניינים .לכל מעדנייה או חנות
הסיפור הייחודי שלה ,אותו נשמע במהלך הסיור לצד טעימות ממגוון מקומות בעולם -תורכיה,
יוון ,תימן ,פרס הודו ועוד .קלסתרון של שכונה בה חיים זה לצד זה עולים חדשים וותיקים,
סטודנטים ואומנים ובה מתממש כור ההיתוך הארץ ישראלי.
נווה צדק ומתחם התחנה
.2
הסיפורים ,האנשים ,הרכילות והנוסטלגיה בסמטאותיה הקסומות של השכונה הראשונה של
תל אביב -כאן הכל התחיל .נווה צדק ,השכונה הראשונה מחוץ לחומות מהווה מוקד רוחני,
תרבותי ואמנותי יקר ערך ליישוב המתפתח .במהלך הסיור נשמע את סיפורה של השכונה

שהפכה משכונת עוני מתפוררת ,לאחת הדוגמאות המרשימות בשימור שכונות שבתיה מספרים
את סיפור הקמתה .הסיור יעבור בין הרחובות הציוריים ויספר את סיפורן של משפחות שלוש,
רוקח ,גוטמן ,אמזלג ,הרב קוק ואחרים שפעלו בשכונה וישלב סיפורי אהבה שהתרחשו
בשכונה.
סיור ספריות בבית אריאלה
.2
תערוכת "אני מכאן – מקומיות ישראלית באיורי ספרות ילדים ופעוטות מתש"ח ועד תשע"ד,
 ,"2014-1948בהנחיית האוצרת ,המאיירת ליאורה גרוסמן
ביקור בספריית הילדים המחודשת ושיחה עם ד"ר אורן צוקרמן מן המעבדה לחדשנות במדיה
בבינתחומי בהרצליה על ה"מייקטק – מקום לעשייה דיגיטאלית עש" שרה פיין"
טעימות ממופע חדש בהפקת בית אריאלה ,קברכט – קברט יצירות ברטולד ברכט (וכיבוד קל)
סיור בארכיון גנזים – המכון הביו-ביבליוגרפי ע"ש אשר ברש לחקר תולדות הספרות העברית
בעת החדשה – של אגודת הסופרים העבריים
13:30 - 12:30

"זמן איגוד  -מידע ובחירות להנהלת איגוד מנהלי הספריות הציבוריות"

16:00 - 13:30

ארוחת צהריים ומנוחה

יו"ר המושב :מר עופר סלע ,מנהל הספריה העירונית ערד
בקצרה על  ...מרתון מנהלי ספריות
16:30 - 16:00
חלק א':
לאן את רצה ,ריצה לגוף ולנפש
גב' כרמל ריקי ,מנהלת הספרייה העירונית ראש העין
"ירושלים של זהב" שימוש בפריטי מקור בתהליך ההוראה
גב' שולמית מרסיאנו ,מנהלת הספרייה הציבורית אפרת
17:00 - 16:30
17:45 - 17:00

הפסקת קפה ועוגה
חלק ב':
עברית באנגלית -מקריות או לא?
מר גולדפרב ירון ,מנהל התרבוטק בבת ים רשת ספריות ומרכז תרבות
ספרייה תחת אש -תפקוד הספרייה בזמן מבצע "צוק איתן"
גב' גלית כנעני ,מנהלת הספרייה העירונית רשת המתנסים קריית גת
של מי הספרייה הזו? זה ,הסיפור שלנו
גב' ורדה שמש ,מנהלת הספרייה ע"ש ורדה ריכטר באבן יהודה

טקס פרידה ממנהלי ספריות שפרשו
18:30 - 17:45
אתנחתא מוזיקלית – להקת דיסקאבר
יו"ר המושב :גב' אריון שחף ,מנהלת רשת הספריות הרצליה
"איפה אלה-קרי ומה קרה לנוריקו-סאן?"
19:15 - 18:30
גב' דבורית שרגל ,יוצרת הסרט " איפה אלה-קרי ומה קרה לנוריקו-סאן?" על תהליך העבודה
על הסרט ,המתחקה אחר גיבורי סדרת ספרי ילדי העולם
20:30 - 19:15

ארוחת ערב

21:00

מופע ערב " -שירים לאורך החוף"
המשורר נתן יונתן  -השירים והסיפורים
הנחיה -נועם גיל-אור  /שירה -חני דינור  /פסנתר והפקה מוסיקלית -רמי הראל
המופע מביא את סיפורו הייחודי של המשורר הישראלי לאורך תחנות חייו השזורות בשיריו
ומסופר בדרך קלה  ,נעימה וקולחת מפי מגיש תוכניות המוסיקה והזמר העברי נועם גיל-אור
שגם קורא משירת יונתן.
את השירים מבצעת הזמרת חני דינור שהוציאה לאור השנה את הפרויקט 'משוררים בדואט'
שהתקבל לפסטיבל ישראל הממקם אותה בצמרת המלחינים והמבצעים של שירי המשוררים
בישראל ,ולצדם הפסנתרן והמעבד רמי הראל הנחשב לאחד המנהלים המוסיקליים
המבוקשים ביותר בשנים האחרונות במופעי מחווה למשוררים ויוצרים בזמר העברי.

יום רביעי  71בנובמבר 4172
ארוחת בוקר
08:45 - 07:30
יו"ר המושב :גב' תרצה שקד כהן ,מנהלת ספריה ציבורית כפר יונה
מלחמות בעידן התקשורתי  -איך תראה המלחמה הבאה:
10:00 - 09:00
מר אלון בן דוד ,פרשן צבאי ועיתונאי טלוויזיה .משמש כפרשן צבאי של חדשות  10וכתב המגזין
האמריקני "אוויאיישן וויק".
ישראל מצויה כבר היום במלחמה חשאית מתמדת ,שחלקה מתנהל בעולם הסייבר .איך משנה
הטכנולוגיה של המאה ה 21את אופי המלחמה? מה המשמעות של מלחמת סייבר? האם במזרח
התיכון המשתנה נשקפת לישראל סכנת מלחמה? ואם כן  -האם ישראל ערוכה לה?
10:30 - 10:00

הפסקת קפה ועוגה  -פיזור לשני מושבים המקבילים

יו"ר המושב :גב' מיקה בכר ,מנהלת הספריה הציבורית כוכב יאיר
מושב א" –:פני הדור"
12:45 - 10:30


מיהו דור המסכים? השפעת המסכים על ילדים ומתבגרים ומשמעות הקריאה בהקשר זה?
ד"ר שלי גפן ,מרצה וחוקרת תקשורת המתמחה ביחסים סביב המסכים.
התקשורת הפכה להיות חלק בלתי נפרד מחיינו כפרטים וכמשפחה .אמצעי התקשורת
משמשים אותנו למילוי צרכים שונים במסגרות שונות כגון בית ,לימודים ,עבודה ועוד .ילדינו
נולדו למציאות זו ומתמצאים בה באופן כמעט טבעי .סיטואציה זו מעלה שאלות ודילמות
רבות בקרב הורים ואנשי חינוך שאינם יודעים כיצד להתנהל במציאות תקשורתית זו ולגדל
בה ילדים כראוי .בהרצאה נבין את המציאות התקשורתית שבה גדלים ילדינו ונציע כלים
להחזרת הסמכות למבוגרים.



דור ה Y -ודור ה - Z -גב' מלי אלקובי  ,מנכ"לית ובעלים דינמיקס
עובדי ה ,Y-התופסים נפח מרשים של  38%משוק העבודה היום בישראל ,שונים באופן
בו הם מתעדפים את סדרי העדיפויות שלהם בחיים .כמו כן הם זקוקים ליותר
מנטורינג ואימון מהמנהלים שלהם ,להמון פידבקים ותשומת לב ולסביבת עבודה
טכנולוגית ואינטראקטיבית שתאפשר קידום מהיר ושיתוף של ידע ומשימות.
מנהלים השייכים לדור ה  ,)1965-1976( Xהביבי בומרס ( )1946-1965והמסורתיים
( )1928-1945מתוסכלים מפערים אלה ולעיתים מתרגמים את השונות של עובדי ה Y
לחוסר מחויבות ומקצועיות בעבודה.
ההרצאה מעניקה רקע תיאורטי ומעשי לגשר על הפערים על מנת לעבוד בשיתוף
פעולה ,להגדיל תפוקה ולשמר את העובדים והמנהלים בארגון.

 חיים במרחב הדיגיטלי
גב' אורנה היילינגר  -מנהלת המרכז לאינטרנט בטוח ,איגוד האינטרנט הישראלי
רשת האינטרנט שינתה את חיינו ללא הכר ,ויצרה מציאות שונה לחלוטין בעולמנו .גם
אם חיינו השתנו בעקבות השימוש ברשת ,מבחינת ילדינו זו המציאות אותה הם חיים
יום יום .אם בעבר ידענו לצייד אותם בעצה כיצד לנהוג ברחוב ,היום אנו זקוקים
לכלים והנחיות המותאמים לעולמם העכשווי -הרשת.
בשיחה פתוחה המלווה בדוגמאות ממקרים אמיתיים -נדבר על חוזקותיו של
האינטרנט בצד הסכנות ,והכלים להתמודד עם העולם החדש.
הגנה על הפרטיות/התמכרות לרשת  /אלימות ברשת -אלו הנושאים המרכזיים עליהן
תדון ההרצאה -כיצד התופעות מתרחשות ומה ניתן לעשות..

מושב ב' :בקצרה על המילה הכתובה
יו"ר המושב :גב' יורית מורג ,מנהלת הספריה העירונית באר שבע
 איך לדבר על ספרים שלא קראנו ?
מר יולי שפירא ,מפתח תוכן  ,מרצה ומנחה
אנה קארנינה ,מובי דיק ,שם הורד ,בעקבות הזמן האבוד ,יוליסס ,דון קיחוטה,
האיש בלא תכונות - ,על אילו מבין ספרים גדולים אלו:
''דיברת באופן משכנע מבלי להתאמץ לקרוא? קראת לפני כל כך הרבה שנים ,שאינך
זוכר דבר מלבד הכותר? דפדפת מספיק על מנת לגבש דעה? שמעת את כולם מדברים
עליו ,ולא ראית סיבה לקרוא? באמת קראת? '' (פייר באיירד)
מפגש מרתק שיוקדש לספרים הללו וליוצריהם ,ויעניק כלים שיעזרו לנו לדבר עליהם
מבלי שקראנו ומבלי שנתבייש בכך .מפגש מעשי ,מצחיק ומעורר מחשבה לאוהבי
הספרים באשר הם.

13:00 - 12:45



מעמדו ותרומתו של סמיח אל קאסם לשירה ולספרות הערבית
ד"ר נביה אל קסאם ,מבקר ספרותי ומרצה במכללה האקדמית העברית בחיפה.
סמיח אל קאסם נפטר לפני כשלושה חדשים .היה משורר וסופר מוכר בעולם הערבי
כולו .שמש כעורך העתון "כל אל ערב" ו"אל אתחאד".



על ספרים ומה שהם מלמדים אותנו
מר אירי ריקין  ,מבקר ספרות
על עתידה של המילה הכתובה בעידן התמונה ההרצאה בוחנת את מגוון "האיומים"
המשחרים לפתחה של תרבות הקריאה האנושית .במסגרת ההרצאה נברר את
סגולותיה של הספרות כתעודת זהות של התודעה האנושית – כל הדברים שאנחנו
מסתירים לפעמים גם מעצמנו ,מתחת לכל העמדות הפנים .עוד נשאל האם תמונה
אחת אכן שווה אלף מלים? האם הרגלי קריאה מפותחים של אדם/חברה ,מבטיחים
בני אדם מאושרים ,חכמים וטובים? האם ייעלם הספר מהעולם בעידן הצ'יפ-קליפ?

הפסקה ופינוי חדרים

יו"ר המושב :גב' דניאלה לבקוביץ ,מנהלת רשת הספריות העירוניות רמלה
על חשיבה ומחשבות ומה שבינהן
14:00 - 13:00
ליאור מנור ,קוסם ,אמן טלפתיה
14:15 - 14:00

שיחת סיכום מילוי משובים וחלוקת תעודות
הכרזה על הנהלת האיגוד החדשה
גב' מרים הילר ,יו"ר איגוד מנהלי הספריות הציבוריות בישראל
גב' אריון שחף ,מנהלת רשת הספריות הרצליה ויו"ר ועדת השתלמויות
איגוד מנהלי הספריות הציבוריות

14:15

ארוחת צהריים ופיזור

(*) יתכנו שינויים
בברכת השתלמות פוריה,
צביקה מאיר
מנכ"ל
מרכז הספר והספריות

מרים הילר
יו"ר
איגוד מנהלי הספריות

דפנה נוף
ראש מנהל הדרכה
מרכז השלטון המקומי

