
   

 

 
 לכבוד

 מנהלי הספריות
 העתיד כבר כאן""  

 הציבוריות בישראל ספריותהכנס מנהלי 
 ,  ותשע" - 2015 באוקטובר 28 – 26ד'  -ימים ב'

 לאונרדו" אשדוד"מלון 
 

 : כנית הכנסלהלן ת
 

 2015 באוקטובר 26יום שני  
 

 התכנסות, רישום וכיבוד קל   10:30 - 09:00

 כות:דברי פתיחה ובר  11:30 - 10:30
 מרכז השלטון המקומי  ראש העיר מודיעין מכבים רעות ויו"ר, חיים ביבסמר 

  משרד התרבות והספורט מנכ"ל, עו"ד יוסי שרעבי
 , מנכ"ל עיריית אשדוד אילן בן עדי מר

 משרד התרבות והספורט ממונה ספריות ציבוריות,, מר בועז דהן
  , מנכ"ל מרכז הספר והספריות בישראל מר צביקה מאיר

 יו"ר איגוד מנהלי הספריות הציבוריות בישראל , כהן-תרצה שקדגב' 
 , מרכז השלטון המקומימינהל ההדרכהרכזת השתלמויות,  ,עדי דורהגב'  : מנחה                          

 
 העירונית בכפר יונה הייהספרמנהלת  ,כהן-תרצה שקד  יו"ר המושב:   

 המדריך לעתיד  12:30 - 11:30
מתחילות לנוע בימים אלו בצעדי ענק הבהרצאה נסקור את הטכנולוגיות  – ועי צזנהד"ר ר

שיתעצב בזכות כפי נדבר על העולם בעוד עשרים שנים,  דימה, ולשנות את העולם ביחד עמן.ק
 !יל כבר כאןוהוא מתח -טכנולוגיות אלו. העתיד עומד להיות מדהים 

 
 ), PIAACבוגרת בישראל (סקר מיומנויות האוכלוסייה ה 30:13 - 30:12

  לשכת הסטטיסטיקן הממשלתי, מנהל סקר המיומנויות –מר צביקה אמיר 
 

 ארוחת צהרים    13:30

 קבלת חדרים, התארגנות ומנוחה               16:00 - 14:00

 הפסקת קפה ועוגה  16:30 - 16:00

 DRM-הספריות הציבוריות ומלחמתן ב  17:00 - 16:30
  מנכ"ל מרכז הספר והספריות בישראל, צביקה מאירמר 

 ה העירונית בערדימנהל הספרי ,עופר סלע : יו"ר המושב   
  .TEDבנוסח  י הספריותות/הרצאות של מנהלבקצרה על...   03:18 - 17:00

 

  ,עבודה, משפחה ואני נפגשים -שלושת מעגלי החיים-אפשר! גם וגם וגם  
 ״מנהלת רשת ״כותר ראשוןלוי, -ועה מיכאלינ

 

  ,דימוי הספרן  בקולנוע –"את לא נראת כמו ספרנית" 
 מנהלת ספרייה כפר תבורלילך סימן טוב,  

 

 תקשורת לא אלימה לניהול יעיל, מקרב, בונה ומספק של מערכות יחסים -ג'ירפית מדוברת
 מנהלת רשת הספריות רחובותבן ישי, –סיגל לוי 

 

 ,מי באמת המציא את המחשב?  סיפור אישי
 מנהלת מערכת הספריות הרצליה ,גיחון שחףאריון 

 

  אישי מבט –ישראל  פולין יחסי
 רעות -מכבים -מנהלת רשת הספריות מודיעין ,אווה רוכמן

 
  , העברת מסרים אפקטיבית בעידן הגלובליזציה 19:30 - 18:30

, קריירה ומשאבי אנוש, המרכז מרצה בכירה ויועצת לניהול בינ"ל, ד"ר ענת גייפמן ברודר
  .ללימודים אקדמיים ועמותת גבהים התומכת באינטגרציה של עולים בישראל



   

 

 
 ארוחת ערב  20:30 - 19:30

 
 העבריים מדימונה  -ערב מופע  22:30 - 21:00

 
  
 2015 אוקטוברב 27יום שלישי  

 
 ) לבחירתכן/ם , (פעילות רשות בוקר ספורטיבי  07:45 – 07:00

רשת הספריות מנהלת , טובים-לאה בןיית בהנח(מספר המקומות מוגבל)  פילאטיס -
  .השרון-ברמת הציבוריות

 בטיילת הסמוכה (מומלץ להצטייד במים). באופן חופשיהליכה /ריצה  -
 

  ארוחת בוקר  09:00 - 07:30
 

 מנהלת רשת הספריות העירוניות בנתניה ,לאה אלון  מושב:היו"ר       
  ד"ר תום רן ,"מדע (כבר לא כל כך...) בדיוני" 10:15 - 09:00

כיצד התחלנו להנדס מערכות ויצורים  –הצצה למהפכה המטורפת שמתרחשת היום בעולם 
 חיים על מנת ליצור תרופות חדשות ואף יצורים חיים מאפס במבחנות.

יתייחס להשלכות הצפויות מפיתוחים ו תום בהרצאתו מדבר על יצירת חיים ביולוגיים חדשים,
 טכנולוגיים שכאלה.

 
  סיורים  13:30 - 10:30

סיור בדגש על אדריכלות  -אדריכלות מקצה לקצה ( מבנים וסיפורים מקצה לקצה )  
 והסיפורים שמאחורי המבנים.  

מה הקשר בין הלוויתן שבלע את יונה לבין המשכן לאמנויות הבמה? בין אחד מארמונות מלך 
ים ייחודיים הפרושים מרוקו לבין ליאונרדו ולא דה וינצ'י? בסיור נסקור מבנים אדריכלי

 לאורך חופה של העיר ונגלה את הסיפורים הייחודיים של כל אחד ואחד. 
 

 "לזכור את העבר, לחיות את ההווה, להאמין בעתיד"  (אבא קובנר) -מאז ועד היום   
אשדוד היא עיר המקיימת דיאלוג מתמיד בין עברה לבין ההווה שלה. בסיור נחזור אל העבר, 

 .ידועים וחשובים בעירנבלה בהווה ונדלג לעתיד וכל זאת דרך אתרים 
 

 ארוחת צהרים    13:30
 

 הפסקת קפה ועוגה  16:30 - 16:00
 

 ת ברמלהמנהלת רשת הספריות העירוניו ,דניאלה לבקוביץ: יו"ר המושב    
  שיזף רפאלי פרופ', מידע וידע: הקריאה והכתיבה בעידן ההמון החכם והמרושת  18:00 - 16:30

      
 יו"ר איגוד מנהלי הספריות הציבוריות בישראל ,תרצה שקד כהן: יו"ר המושב    

  מושב מיוחד שלנו ובשבילנו הכולל: -"הם משלנו" 19:30 – 18:00
  טקס פרידה מהמנהלות הפורשות

 זהבית אלמליח (שדרות),  ,(ראשון לציון) , רחלי לשםהשרון)-(רמת ה שלואדו
  (עמק המעיינות).  גליל תחתון), שושי יעקובי( מלכה מצפה (קריית אתא), דינה באר

  בהשתתפות: תוכנית אמנותית על בסיס הכשרונות המצויים בינינובשילוב 
 , ערן מוסקוביץ' (בית שאן), אסי הירשפלד (קריית אונו), רותי קלמן (דימונה)

 ים).-מנחה שותף: ירון גולדפרב (בת .עופר סלע (ערד)
 חברי האיגודחברות ואסיפה כללית של  

 
 ארוחת ערב   20:45 - 19:30

 
 האנדלוסית של אשדוד – מופע ערב 21:20

 
 
 
 
 



   

 

 2015 באוקטובר 28יום רביעי  
 

 ופינוי חדרים  ארוחת בוקר  08:45 - 07:30
 

 ה העירונית בנצרתיימנהלת הספר ,היןאנוהא ש  :המושב יו"ר  
   מאמן עסקי בנושא הצלחהקורטאם, ד"ר אשרף  ,סודות ההצלחה בחיים              10:00 - 09:00

 ג'רייס עוואד.  מאת –ספר "ההד" המבוססת על  הד"ה"ההצגה   11:00 – 10:00
מזרח  –תרבויות שונות מלם ומנם הספר מביא סיפורים עממים שאסף המחבר מרחבי העוא

ומערב, אך ההצגה סבה סביב יחסה של החברה הערבית כיום כלפי מוסר ההשכל בכל אחד 
האחריות , הנחישות ?איפה באמת נמצאים ערכי המוסר? מה נלמד: ואחד מהסיפורים האלה

 זכויות וכבוד האדם.... ,מעמד האישה ,האישית
 

  פה ועוגההפסקת קו פינוי חדרים   11:20 – 11:00
 

 פיצולים) 3ספרות רב תרבותית (            30:12 - 20:11

 יה הציבורית בבית ג'אןימנהלת הספר ,הטילדליה ע  : יו"ר המושב   
  ורסד"ר ג'וני מנ, כותב-מקורא למחבר - ספרות ערבית

 תקווה חרות דוד, מנהלת רשת הספריות בפת  : יו"ר המושב   
 , אלון חילו יב להיענש?"האם ההומו חי" – ספרות גאה

) הוא מחבר הרומנים ההיסטוריים "אחוזת דג'אני" ו"מות הנזיר", 1972אלון חילו (יליד 
אירוטית של אירועים מימי ראשית הציונות. חילו, -המציעים, כל אחד בדרכו, קריאה הומו

שאל שיצא פומבית מהארון לפני כשנה, יתמקד בהרצאתו בפן ההומופובי של ספרים גאים וי
 את השאלה המתבקשת: האם ההומו באמת חייב למות בסוף הסיפור?

 
 שורקנחל ת האזורייה ימנהלת הספר ,נירית כנה  : יו"ר המושב   

 חיים גרינבויים האם החרדים קוראים רק סיפורי צדיקים? - יהודיתספרות 
הרחק  בו נציץ לעולם הספרות החרדי התוסס, הפועל כיקום מקביל,מפגש מפתיע ומסקרן 

מ'צומת ספרים' ו'סטימצקי'. מדוע בבני ברק לא שמעו על "ארבעה במאה"? איך קרה 
גבר? מדוע צריך חותמת הכשר … שהסופרת החרדית הפופולרית ציפורה אדלר היא בעצם

 לספרי ילדים, ומה התחליף החרדי ל'פאודה' ול'בית הקלפים'?
 

 וניות בהרצליהמנהלת רשת הספריות העיר ,אריון שחף: יו"ר המושב   
 ד"ר עוז גוטרמן , וינרים, לוזרים ומה שביניהם -מפתחות ההצלחה     14:00 - 12:30

ההרצאה לוקחת את הידע החדש והרלוונטי ביותר במחקר המודרני ופורשת אותו בפני השומע   
 בצורה ברורה, ישימה ומרתקת: מדוע אנשים מסוימים יוצאים ממעגל העוני, בעוד שמשפחות

ת נשארות בו במשך שנים? כיצד קורה שאנשים בעלי כישורים בינוניים מתפתחים אחרו
בעוד אנשים מלאי כישרון נשארים מאחור? מה הם הגורמים המרכזיים  ומתקדמים,

 תחושת תקיעות? מאתנו שמייצרים אצל כל אחד
    

 מילוי משובים וחלוקת תעודות ,שיחת סיכום 14:20 - 14:00
 

 ארוחת צהריים ופיזור               14:20

 

 ם(*) יתכנו שינויי

 ה,יהשתלמות פוריבברכת 

 
 ארי שטיינברג  כהן  -תרצה שקד צביקה מאיר

 סמנכ"ל כספים, תפעול ופיתוח עסקי    יו"ר   מנכ"ל
 מרכז השלטון המקומי  איגוד מנהלי הספריות   מרכז הספר והספריות


