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מרכז הספר 
והספריות



איך יראה 
המולטידע שלך?

ברוכים הבאים לכנס קהילת המידע 2015! 

גם השנה תוכלו לבחור ממגוון הרצאות בתחומי עניין שונים.

 אנו מזמינים אתכם לעיין בתכנים המוצעים ולהרכיב לעצמכם 
כבר עכשיו את המולטידע האישי שלכם.

 

יום ב'   )מושבי בחירה(
 חוק הספרות והשלכותיו על ספריות, מו״לים וסופרים

 ספריות אקדמיות בעידן ״הכל נגיש״
 עסקים כרגיל - העולם המסחרי והספריות #1

RDA - Resource Description and Access 
 הספריה הלאומית כמשמרת תרבות

 קהילה, ספרים וספריות בעידן של שינוי
 שולחן עגול -  למידת עמיתים #1

 סדנת כתיבה יצירתית - פרוזה מזורזת

יום ג'    )מושבי בחירה(
 פוליטיקה של עריכה וביקורת ספרותית

 ישראל וספריות דיגיטליות אירופיות
 עסקים כרגיל - העולם המסחרי והספריות #2 

  סדנא - כיצד ניתן להרחיב את תפיסת התפקיד של 
ספרני בתי הספר 

 ספרות ילדים ערבית בארץ
 שירות ורשתות חברתיות במרכזי מידע ובספריות

 שולחן עגול: למידת עמיתים #2

נפגש בכפר המכביה : (
בהשתתפות



התכנסות ורישום, קפה ומאפה8:00 – 9:00

פתיחת הכנס9:00 – 9:30

דברי פתיחה:
הנחייה: ד"ר מרים פרבר, יו"ר שותפה בכנס

ברכות
אורלי פרומן, מנכ"לית משרד התרבות

 הסופר פרופ׳ חיים באר, יו”ר שותף בכנס
צביקה מאיר, מנכ”ל מרכז הספר והספריות בישראל

יולי שפירא, עורך תוכן ומרצה
על וודי אלן ופליני - איך הופכים לתלמיד מצטיין בכיתה של אדם שלא פגשת מעולם?

10:15 – 9:30
 מליאה 1    יו"ר: ד"ר מרים פרבר, יו"ר שותפה בכנס, אוניברסיטת בר אילן

יאיר גרבוז,  צייר, סופר ופובליציסט ישראלי 
ראשי מוסדות התרבות כשותפים בהשגחה     

הפסקה10:15 – 10:30

12:30 – 10:30

מושב 1
חוק הספרות 

והשלכותיו על 
ספריות, מו”לים 

וסופרים 

יו"ר ומנחה:  עופר סלע, 
מנהל הספריה בערד ונציג  

הספריות הציבוריות 
 

רב שיח בהשתתפות:
הסופרת עירית לינור
ירון סדן, מיוזמי החוק

ג'קי בריי, מנכ"ל הוצאת 
ספרים עם עובד

רביטל ויטלזון, נציגת סטימצקי
דני טל, ממונה על החוק להגנת 

הספרות והסופרים בישראל, 
משרד הכלכלה

מושב 2
ספריות אקדמיות 

בעידן ״הכל נגיש״

 יו"ר: פרופ׳ יהודית בר אילן, 
אוניברסיטת בר אילן

ריקי גרינברג, 
אוניברסיטת חיפה

שירותי ספריות בעידן 
המידע, יעץ אלקטרוני

ד"ר ג'ני ברונשטיין, 
אוניברסיטת בר אילן 

הריאיון המסייע 
ככלי תקשורת עם 

צרכן  המידע

ד"ר דן בוכניק, 
אוניברסיטת בר אילן

אבטחת מידע 
בסביבה מקוונת

מושב 3
עסקים כרגיל - העולם 
המסחרי והספריות #1 

יו"ר:  מיכל כץ שמשי 
מרכז הספר והספריות בישראל

מאיר קינן, 
מנכ"ל אגרון BC&C  בע”מ

אגרון 15 – תוכנה 
אינטראקטיבית

חשיפה ראשונה!
אודי הרשלר, מנכ"ל  יומני
על מידענות בעידן 

מהפכת הווב 2

שרון דורון, מנהלת צ'ק פוינט 
GUS טכנולוגיות מיגון ישראל בע”מ

מיגון מחשבים ניידים 
וטאבלטים בספריות

 
אידאה מערכות מידע 
הספריה בעידן המידע 

החדש – מרכז ספרותי, 
 עדכני ומרכזי בחיי הקהילה

מושב 4
מיני סדנא 

יו"ר: מרים פוזנר
מנהלת ספריית שער ציון 

בתל אביב בית אריאלה ורשת הספריות 

ד"ר שחף הגפני, 
מכללה אקדמית גורדון 

אהבה כהן,
מכללה אקדמית בית ברל

מהו  RDA והאם הוא 
חשוב להצגת המטה 

דאטה?

הרצאת מבוא ודברי הסבר

ארוחת צהרים וביקור בתערוכה12:30 – 13:45

15:15 – 13:45

מושב 5
הספריה הלאומית 

כמשמרת תרבות

יו"ר ומנחה:  
הסופר פרופ' חיים באר,

יו"ר שותף בכנס 
ואוניברסיטת בן גוריון 

רב שיח בהשתתפות:
דוד בלומברג יו”ר דירקטוריון 

הספריה הלאומית
ד”ר חזי עמיאור, אוצר 

אוסף ישראל בספריה הלאומית
ד”ר אביעד סטולמן, ראש 
אגף האוספים בספריה הלאומית

מושב 6
קהילה, ספרים 

וספריות בעידן של 
שינוי

יו"ר: תרצה שקד כהן 
יו"ר איגוד מנהלי הספריות 

ד"ר איתי ברגר, היחידה 
לנוירולוגיה של הילד, בי"ח 

הדסה והאוניברסיטה העברית

השפעת ספרי 
אודיו על תפקודים 
קוגניטיביים בילדים

 אורית גידלי, 
משוררת סופרת ילדים ובעלת 

בלוג היצירה ג'ינג'י 

על השירה לילדים, 
חשיבותה והדרך אליה

טלי אשר, מכון מנדל
ספריות כמעצבות זהות: 

נעליים כן ספרים לא.
הצעה להבנייה מחודשת של 
מהות הספריה בעידן הנוכחי

מושב 7
שולחן עגול:

למידת עמיתים #1 

יו"ר:  רון ניסל מילר, 
מנהל הספריה האזורית במשגב

יפעת קדר ואפרת הברמן, 
הספרייה לאמנות ע"ש מאירסון, 

מוזיאון תל אביב לאמנות

למידת עמיתים בנושא: 
הפורום למרכזי מידע 

מרכזי תיעוד וארכיונים 
בתחומי האמנות

סנה פסקין וסיגל סקיזדה, 
ספריית שער ציון בית אריאלה, 

תל אביב

למידת עמיתים בנושא: 
״משולבים”

שילוב בני שירות לאומי בעלי 
צרכים מיוחדים בעבודות ככוח 

עזר בספריית שער ציון בית 
אריאלה – פרויקט ייחודי

מושב 8
סדנא: 

פרוזה מזורזת

יו"ר:  יורית מורג, 
מנהלת הספריה העירונית 

בבאר שבע

מיני-סדנת כתיבה, 
עם הסופר יונתן יבין, 

שיחשוף את התפרים 
שמסתירים הסופרים.

הפסקת קפה ועוגה15:15 – 15:45

16:30 – 15:45
 מליאה 2    יו"ר: ד"ר מרים פרבר, יו"ר שותפה בכנס, אוניברסיטת בר אילן

רב שיח בנושא: החיים הסודיים של שירי האהבה     
מנחה: יולי שפירא, עורך תוכן ומרצה 

משתתפים: המשוררת טל ניצן, המשורר רפי ויכרט, המשורר והאנליטיקאי היונגיאני גיא פרל

17:30 – 16:30

מופע ערב
סרנדה לאישה

נשים בזמר העברי: שיר הלל למין הנשי במופע מוסיקלי רב-תחומי
בהשתתפות: אסנת גולדפרב - ארזואן, הנחיה, שירה, חליל וחליליות

                   רויטל רביב - שירה 
                   צביקה פוגל - שירה וקלידים 

יום ב'     23.2.15 



יום ג'     24.2.15 
התכנסות ורישום, קפה ומאפה8:00 – 8:45

9:15 – 8:45

דברי פתיחה: ד"ר מרים פרבר, יו"ר שותפה בכנס    |    הסופר פרופ׳ חיים באר, יו”ר שותף בכנספתיחת הכנס

טקס הענקת פרס 
ספרות ילדים

טקס הענקת פרס הספריות הציבוריות לספרות ילדים לשנת 2015
מוענק ע”י:

תרצה שקד כהן, יו”ר איגוד מנהלי הספריות הציבוריות בישראל
צביקה מאיר, מנכ”ל מרכז הספר והספריות בישראל

10:15 – 9:15
 מליאה 3    יו"ר: הסופר פרופ׳ חיים באר, יו"ר שותף בכנס, אוניברסיטת בן גוריון

פרופ׳ יעל דר,  התכנית למחקר תרבות הילד והנוער אוניברסיטת תל אביב 
האם יש יפה ספרותי אבסולוטי לילדים?     

הפסקה10:15 – 10:30

12:30 – 10:30

מושב 9
פוליטיקה של עריכה 

וביקורת ספרותית 

יו"ר: פרופ' אורציון ברתנא, 
יו"ר המועצה לספריות הציבוריות 

ואוניברסיטת אריאל

 נועה מנהיים, 
הוצאת כנרת זמורה דביר 

 שולחן עורך: 
על אמנות העריכה 

וגבולותיה 

הסופרת שהרה בלאו

ידיים זרות אוחזות בלב 
 החשוף": 

יחסי סופרת-עורכת, 
מערכת היחסים 

העדינה ביותר

פרופ' יגאל שוורץ, 
מכון הקשרים אוניברסיטת בן 

גוריון בנגב 

 העורך הספרותי 
כסוכן כפול

מושב 10
ישראל וספריות 

דיגיטליות אירופיות 
 Europeana & Scientix/
LRE for Schools

יו"ר: פרופ' סנונית שהם, 
אוניברסיטת בל אילן

 
נועם קוריאט, משרד החינוך, 

מינהל מדע וטכנולוגיה

ספרים דיגיטליים 
והקטלוג החינוכי

דב וינר, מנהל מדעי, 
 Judaica Europeana

 Europeana סקירת
ומיזם המתעד את 
התרומה היהודית 

לציביליזציה האירופית: 
Judaica Europeana 

 ד"ר סוזן חזן, 
מוזיאון ישראל ירושלים

מוזיאון ישראל ומיזמים 
דיגיטליים אירופיים

 EAGLE  כדוגמאת 
 
רם שמעוני, משרד התרבות 

והספורט, מינהל התרבות, המחלקה 
למוזיאונים ואומנות חזותית

הפורטל הלאומי – 
מוזיאונים בישראל: 

התהוותו ושילובו בספרייה 
הדיגיטלית האירופית 

Linked Heritage מיזם

מושב 11
עסקים כרגיל - העולם 
המסחרי והספריות #2 

לני ריפא וטלי מור 
מרכז הספר והספריות בישראל

 
סיגל חבז, מנהלת שיווק 

וניהול לקוחות, חברת ספר לכל 
שיווק והפצה בע"מ

יעילות בספריה ככלי 
לחיזוק המוניטין של 

הספרייה 
חברת ספר לכל ככלי לשימור 

הקהל בספריה

אדר' קמילה לרסון,  
 BCI דנמרק

נישה פרוייקטים וספריות בע"מ 

מגמות בתכנון ספריות 
באירופה

ההרצאה תועבר בשפה האנגלית 
ללא תרגום 

מוטי הראל, 
מנכ"ל IDnext בע"מ   

ביבליאוטקה – מערכת 
ליישום טכנולוגית 

RFID בספריות

דניאל פחימה, 
מנכ"ל  דני ספרים הוצאה לאור

הספרות היהודית 
לאורך ההיסטוריה 

והמגמות בחברה 
הישראלית חרדית

מושב 12
סדנא מקצועית

יו"ר שושי שלומי, 
מפקחת על ספריות בתי 

ספר, משרד החינוך 
 
ד״ר רותי אש ארגייל, 

מרכז חינוך ליאו בק, חיפה

כיצד ניתן להרחיב 
את תפיסת 

התפקיד ולהעצים 
את המסוגלות 

המקצועית של 
ספרני בתי הספר 

על מנת ליצור 
מעורבות גבוהה 

יותר בתהליכי 
למידה

ארוחת צהרים וביקור בתערוכה12:30 – 13:45

15:15 – 13:45

מושב 13

ספרות ילדים ערבית בארץ

 יו"ר ומנחה: 
 עלא חליחל, סופר ועיתונאי 

רב שיח על כיווני התפתחות 
אפשריים

בהשתתפות:
ד''ר בהאא' מחו'ל, 

ראש המחלקה לערבית; תחום שפות, 
מט״ח –המרכז  לטכנולוגיה חינוכית . 

חוקרת ומרצה מכללת אורנים.

פאטמה אבו אחמד,
מפקחת ארצית על גני ילדים בחברה 

הערבית.

פאדל עלי
משורר וסופר ילדים

מושב 14

שירות ורשתות חברתיות 
במרכזי מידע ובספריות

 יו"ר: ד"ר אולגה גולדין, 
ECI – TELECOM מרכז המידע

 
 ד״ר אולגה גולדין, 

ECI – TELECOM מרכז המידע

Are you ready to   
Bring Your Own Device? 

ההרצאה תועבר בשפה העברית 

קרן אגמון, 
מידענית, ספריה רפואית תל השומר 

הרשתות החברתיות, 
הדיגיטיזציה של הספרים 
ופריחת קהילות הספרות 

טל קמינסקי רוזנברג, 
נפרומור, מכונים נפרולוגיים

חכמת ההמון המקצועי 
ברשתות חברתיות 

הדוגמא של קבוצת “דיאטניות 
ודיאטנים” בפייסבוק

מושב 15

שולחן עגול: למידת עמיתים #2 

יו"ר  אריון שחף,
מנהלת רשת הספריות בהרצליה
 

 דניאלה לבקוביץ, 
מנהלת רשת הספריות ברמלה

למידת עמיתים בנושא: 
הספריה הציבורית וספריות בתי 

 הספר – מה הקשר? 
ספריה בקהילה רב תרבותית

Case Study
"קוראים ומבשלים שלום"

ספריה עירונית רמלה ופרוייקט גן 
ערבי יהודי בחברה רב תרבותית  

ד"ר עדנה פשר, יועצת לניהול, מלווה את 
מיזם "הספריה הציבורית מתחדשת"

למידת עמיתים בנושא: 
חדשנות בספריות הציבוריות 

שותפים בפאנל: 
יוזמי המיזם:

גב' שושנה לנגרמן
גב' ג'ניה ורדי 

מר שי ענבר

הפסקת קפה ועוגה15:15 – 15:45

16:30 – 15:45
מליאה 4     יו"ר:  ד"ר מרים פרבר, יו"ר שותפה בכנס, אוניברסיטת בר אילן

Epoch Times ,בן קמינסקי
 המהפכה הטכנולוגית הבאה כמשפיעה  על התרבות שלנו, וכמעצבת מחדש את החברה שלנו

17:30 – 16:30
מופע ערב

"שושנת פלאים": שאול טשרניחובסקי - שירים וסיפורים
 בהשתתפות: מיקה קרני - שירה וכינור / חני דינור - שירה וקריאה / אורי בנאי - שירה ומשחק / 

רמי הראל - פסנתר והפקה מוסיקלית.

http://www.europeana.eu/
http://scientix.eu/
http://lreforschools.eun.org/
http://pro.europeana.eu
http://www.judaica-europeana.eu
http://www.imj.org.il
http://www.eagle-network.eu/
http://www.linkedheritage.eu/



