
        

  

  
  

  לכבוד
  מהלי הספריות

  "עולם משתה מרוב אמביציותה"  
  הציבוריות בישראל ספריותהכס מהלי 

  ,  זתשע"כ"ט בחשון  –כ"ז , 2016 בובמבר 30 – 28ד'  -ימים ב'
  ירושלים" קראון פלאזה"מלון 

  : כית הכסלהלן ת
  

 2016 בובמבר 28יום שי  
  התכסות, רישום וכיבוד קל     10:30 - 09:00

  דברי פתיחה וברכות:    11:30 - 10:30
  ראש מיהל תרבות במשרד התרבות והספורט, גב' גלית והבה שאשו      

    מרכז השלטון המקומי ציג/ת 
   משרד התרבות והספורט ממוה ספריות ציבוריות,, מר בועז דהן

  , מכ"ל מרכז הספר והספריות בישראל  מר צביקה מאיר
  וד מהלי הספריות הציבוריות בישראל יו"ר איג, כהן-תרצה שקדגב' 

ית דהאן גדש,: חהמהלת מחלקת הדרכה, מרכז השלטון המקומי גב' אילמ  
  

  
  מהלת רשת הספריות והקתדרה תיה -לאה אלון   יו"ר המושב:   

  
  אבא סיפור    15:12 - 11:30

                                         ים ב חווהבאמצעות המוזיקהתרגשתכ ,וסטלגיה עלי ערך מוסף ציףו.  
   .מפיק מוזיקלי, יוצר ובמאימאמן,  ,רון לן רידר את המפגש יחה                                        
   אותו הפיק "שישה עשרהכבש ה"יספר על ש דודו אלהרריתארח במפגש              
  .יפור" עבורוס מה זה ה"אבאו             

  
   משחקים בחצר הקדמית, משחקים בחצר האחורית  30:13 - 15:12

  .י החייםעל חיי התיאטרון ומשחק, סדרה שדה פוגשת אתעדה מזי"א כש
  

  ארוחת צהרים       13:30

  קבלת חדרים, התארגות ומוחה                16:00 - 14:30

  קפה ועוגה    16:30 - 16:00

  

  הציבורית מזכרת בתיה ההספריימהלת  -מרים אור  : יו"ר המושב   
  

  ה עצמיתעל פריצת גבולות והגשמ - כגד כל הסיכויים    03:17 - 30:16
  של  66-מדליקת משואה בטקס יום העצמאות הו תלימפיאספורטאית פר פסקל ברקוביץ,

    מדית ישראל.
  

  רס פואטיקה",שירה ועוד עעל " לשיחה חכימי תהילה מארחת אתעדי קיסר   30:18 - 03:17
" המבליטה רס פואטיקהע" את קבוצת משוררת ועיתואית, מייסדת ומהלת - י קיסרעד  

  .באמצעות שירה התרבות המזרחית
  משוררת ומהדסת מכוות, גרה ביפו.  - תהילה חכימי

   ,למשוררים בראשית דרכםבפרס שרת התרבות  2015בשת שתיהן זכו 
  .לספרי שירה עבריים מקוריים ובפרס ברשטיין

  
  יה כפר טוראןימהלת הספר -דווי עיירוז : ו"ר המושבי    

  
   עברית וערבית בסלג הישראלי ובשפת הערבים בישראל –"וואלה בסדר"    30:19 – 30:18

  ד"ר עבד אלרחמן מרעי וד"ר רוביק רוזטל. –שיח מרתק בהשתתפות כותבי הספר -דו                                         
  

  ארוחת ערב    20:30 - 19:30
  

  סלאם ג'אם -ערב מופע    22:30 - 21:00
  .ישראל בג'אם מוזיקלי "פואטרי סלאם"משוררים מבית מיטב ה

  .וורד משובח-פואטית איטימית ובועטת של ספוקן חגיגה             
  לוסי איוב, צביה מרגליות, אריק אבר, איציק פצצתי בהשתתפות:

  
  
  



        

  

  
  
  
  
  

  2016 בובמבר 29יום שלישי  
  

    ארוחת בוקר    08:45 - 07:30
  

  מהלת רשת הספריות חוויות רחובות -בן ישי -סיגל לוי  מושב:היו"ר       
  

  הספריות הציבוריות בקדמת הטכולוגיה   00:10 - 0009:

  יה העירוית מידעטק הריהיהספר, מהלת ירדה פתלי ,חדשות טכולוגית בספרייה      

  , מהלת רשת הספריות של ראשון לציון וי מיכאליועה ל ,קריאת ספרים דיגיטלית

   ,בספרייה ציבורית makerspaceמקרה פרטי של  -המייקטק בבית אריאלה 

  , מהלת בית אריאלה ומחלקת הספריות של ת"א מרים פוזר              
  

 ת קהילהפלטפורמת הבלוגים לטובת צמיחה, שיווק וביימשמשת איך  - כוחו של בלוג  11:00 – 10:00
  יוית צוק הבלוגרית

  
  הפסקת קפה ועוגה   11:30 – 11:00

  
  האזורית עמק יזרעאל  ההספריימהלת  -ורית גבעוי   מושב:היו"ר       

  
   רובוט ספר לי סיפור    30:12 - 30:11

  העוסק ביו מדיה וקולוע,  יורם שפר            
   .המקצועי שלו על ביה מלאכותית והשפעתה על העולם            

  
   הספריות  – ותים/פרידה ממהלטקס  –הם משלו       13:30- 12:30

  

  ארוחת צהרים       13:30
  

  קפה ועוגה    16:30 - 16:00
  

  מהל הספרייה הציבורית ערד -עופר סלע : יו"ר המושב    
  

  מראש)(ברישום  סדת שולחות עגולים -אם מדברים מגיעים למקומות פלאים    00:19 - 16:30

  סדאות ופיתוח ארגוי – Boleroבהחיית       

  שירותי ספרייה לציבור החרדי בישובים מעורבים  -"כל אחד ממקומו" )1

  לאן? –מקצוע הספרות  - "מי הזיז את הגביה שלי" )2

  הספרייה כקודת זיוק לתרבות - "ג'וגל מופלא" )3

  איפה הוער? איסטגרם ספרותי - "יומו של חון" )4

  שיתופי פעולה עם ספריות בתי ספר   - "חסמבה" )5

  "הלקוח תמיד צודק...עד שצועק" - "אמילי מר" )6

  שה 20הספריות בעוד  - "המדריך לעתיד" )7

  דילמות יהוליות –ההגת צוות צומח  - "להוביל לשיוי" )8

  מעמדה של הספרייה ברשות, הספרייה כגורם משמעותי בעיר - אחוות הטבעת" -"שר הטבעות )9

  לאן? –הספריות האזוריות  - ""העולם הוא שטוח )10

  

  כל מהלי הספריות ההלת האיגוד עם של דיווח ושיח פתוח  –זמן איגוד    30:19 – 00:19
  
  
  
  
  



        

  

  
  
  
  

  
  והתארגות לסיורארוחת ערב     20:15  - 19:30

  
  ערב סיורי  15:20
  

  טעימה משוק מחה יהודה  

בים ובתי הקפה ביקור וסיפור טיול ערב בשוק מחה יהודה עת הדוכים סגרים ופתחים הפא  
מעדיית מרציפן, ביקור בבית הכסת שבתוך השוק בית זבול, ביקור במאפיית הברירה 

החמארה ,השוק העיראקי והשוק הגרוזיי בית הקפה פאב  הטבעית הסבר וטעימות חים,
קאזיו דה פאריז ,רחמו, החצפורי ,והסיפור של הער שעלב ופתח מכולת סיטואית מאוד 

  מצליחה .
    
   אירופה בירושלים  

-בקר בשער יפו ספר את סיפור הפרצה בשער משם משיך לכסיית המשיח האגליקית 
שה של איסור ביה מוסלמי .יכס לחיזיון הלילי  700לאחר כ  1861שבתה ב  1הכסייה ה 

  במגדל דוד ומשם משיך ליחוח צרפתי וביקור בכסיית וטרדאם דה גרוזלם

    
    הליכה ברחוב יפו  

לכיוון החומות סיפורו של הרחוב ולמי שייכים רוב הכסים לאור כל הרחוב לאחר  מכן יכס 
לרובע הוצרי בקר באכסיה לותרית יפיפייה ועלה לעבר תצפית מדהימה שעל גגה. רד 

ר ומשיך לעבר טיילת החומות הדרומית לדברים שרואים רק מלמעלה ושתיקח אותו עד שע
  האשפות שם רד לרחבת הכותל המערבי לביקור ותפילה

  
  משכות שאים  
מחוץ לחומות הלוא היא משכות משאים שמע על הכוח המיע מאחורי  1בקר בשכוה ה  

ושוטט בין סמטאות הבתים המטופחים .משם דרך גן יפה ומזרקת האריות  משה מוטפיורי

רחה .ורגיש כאילו או היום כבית הא משיך לעבר הכסייה הסקוטית אשר משמשת
רד משם למרכז למורשת בגין למוזיאון איטראקטיבי ומיוחד על ראש ממשלה . בסקוטלד

  אהוב וצוע .
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



        

  

  
  
  
  

 2016בובמבר  30יום רביעי  
  

  ופיוי חדרים  ארוחת בוקר    08:45 - 07:30
  

  ה הציבורית זכרון יעקבילת הספרימה -אורלי אבי   :יו"ר המושב  
  

   21 -במאה ה חדשות  30:10 - 09:00
על משמעות החדשות והשפעתה על חייו, , 1עיתואי, עורך חדשות החוץ בערוץ אורן הרי,                                              

  על שליטה בידע ויכולת חדשות כאמצעי הישרדות בעולם בו או חיים.
  

   הפסקת קפה ועוגהו פיוי חדרים     00:11 – 30:10
  

  ג'ת הגלילית ההספריימהלת  -אמאל עג'מיה   :יו"ר המושב  
  

  גשר לקשר            15:12 - 00:11
  ישראלי, זוכה פרס אופיר ובמאישחקן ורמן עיסא,                                         

  
  מופע ת"כי שון ולא שגרתי  - תם""זכר וקבה ברא או       30:13 - 15:12

   אטרון האקדמיהית משתתפי 4 בביצועמופע                                          
  מרצה שהגיע לשוחח על מעמדה של האישה במקרא מופתע ע"י הדמויות הת"כיות                                          

                          בשלל סצות מספר הספרים,  עליהן הוא מספר, המופיעות על הבמה ומפיחות חיים                                          

  .במשחק, בשיח ובשירה                                         
        

  מילוי משובים וחלוקת תעודות ,שיחת סיכום  45:13 - 30:13
  

  פיזורארוחת צהריים ו                13:45

  

  ח.". טלם(*) יתכו שיויי

  

  

  

  

  ,ומהה היהשתלמות פוריבברכת                                                                 

  

  

  

  
  אילית דהאן גדש                  כהן  -תרצה שקד         צביקה מאיר            
  מהלת מחלקת הדרכהות                     איגוד מהלי הספרי יו"ר    מרכז הספר והספריות מכ"ל

  מרכז השלטון המקומי              הציבוריות בישראל          


