לכבוד
מנהלי הספריות

קהילה רב ערוצית
כנס מנהלי ספריות תשע"ד

 22 - 27באוקטובר  - 2213תשע"ד ,מלון "דן כרמל" חיפה (שד' הנשיא  ,58-57חיפה )20-5323232
הנכם/ן מוזמנים/ות להשתלמות השנתית למנהלי הספרייה.
להלן תוכנית הכנס (*):
יום ראשון –  27באוקטובר 2213
התכנסות ,רישום וכיבוד קל
12:32 – 22:22
דברי פתיחה וברכות:
11:32 – 12:32
מר שמעון אלקבץ ,ראש מינהל תרבות ואמנות במשרד 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 בישראל ומנהלת הספריות הוד השרון
מנחה :גב' דפנה נוף ,סמנכ"ל הדרכה ,מרכז השלטון המקומי בישראל
12:32 – 11:32

חכמת ההמונים– דרך חדשה לחשיבה וקבלת החלטות
מר ליאור צורף ,חוקר ומומחה בתחום חכמת ההמונים

13:32 – 12:32

המחלקה לספריות  -תכנית עבודה לשנת 2214
ד"ר רבקה שויקי ,הממונה על הספריות הציבוריות ,משרד התרבות והספורט
איגוד מנהלי הספריות – זמן איגוד
גב' מרים הילר ,יו"ר איגוד מנהלי הספריות הציבוריות בישראל
ומנהלת ספריות ציבוריות הוד השרון

13:32
11:22 -10:22

ארוחת צהרים
קבלת חדרים ,התארגנות ומנוחה

11:32 – 11:22

הפסקת קפה ועוגה

מגדר וצבע
12:22 – 11:32
יו"ר המושב :גב' יורית מורג ,מנהלת הספריה העירונית באר שבע
המוח הנשי והמוח הגברי
פרופ' יורם יובל ,פסיכואנליטיקאי ,פסיכיאטר וחוקר מוח
מעמד אישה – מגמות בחברה הישראלית
גב' ורד סוויד ,מנהלת הרשות לקידום מעמד האישה ,משרד ראש הממשלה
ורודים ותכולים
גב' נעמי דרום ,עיתונאית
22:18 – 12:18

ארוחת ערב

22:32 – 21:22

סיור לילי בחיפה

יום שני  28באוקטובר 2213
25:08 – 27:32

ארוחת בוקר

2:08 – 22:22

"לראות ולקרוא"

יו"ר המושב :גב' מיכל גאולה ,מנהלת רשת הספריות העירוניות כפר סבא

איך אורזים סיפור:על עיצוב עטיפות לספרים
גב' עדה רוטנברג ,מעצבת ועורכת גרפית ,מרצה לתקשורת חזותית
12:08 – 22:08

הדור השני – דברים שלא סיפרתי לאבא
הצצה מאחורי הקלעים של יצירת רומן גרפי המטפל בנושא הדור השני של השואה
מר מישל קישקה ,מרצה בכיר באקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל ,ירושלים

11:18 –12:08

הפסקה והתארגנות לסדנת outdoor

10:22 –11:18

סדנת ( outdoorבשטח המלון)

11:22 –10:22

ארוחת צהריים ומנוחה

"בקצרה על - " ...מרתון מנהלי ספריות
17:08 –11:22
יו"ר המושב :מר עופר סלע ,מנהל הספריה העירונית ערד
11:32 – 11:22

הרצאות של מנהלי ספריות:
חלק א':
" להוסיף משמעות לחיים"
מר רון ניסל מילר ,מנהל הספרייה האזורית משגב
" מה לדמות ונוס במשנה תורה לרמב"ם מהדורת של"ד "1774-
ד"ר רותי קלמן ,מנהלת הספרייה העירונית דימונה

17:22 –11:32

הפסקת קפה ועוגה

17:08 –17:22

חלק ב':
" עקרונות העמידה מול קהל"
מר אסי הירשפלד ,מנהל הספרייה העירונית קרית אונו
" העצמת מתנדבים בספרייה"
מר ערן מוסקוביץ ,מנהל הספרייה העירונית בית שאן
" רשמים מהספרייה המרכזית של קופנהגן דנמרק"
גב' מרים פוזנר ,מנהלת ספריית בית אריאלה ומחלקת הספריות

תודה לגב' רונית דרזנר מנהלת ספריה עירונית בית שמש ולעו"ד ירון אלירם "מנכ"ל "טד מד ישראל" על הייעוץ בהכנת מושב זה.

12:22 –17:08

טקס פרידה ממנהלי ספריות שפרשו
אתנחתא מוזיקלית – הזמרת שולי נתן

22:32 – 12:22

ארוחת ערב במלון

21:22

ויטלי "טריו טריפ"

מסע בינלאומי מרתק ורגיש ,שאינו תלוי בזמן או סגנון מוסיקלי ,מקצבים קובניים משולבים עם מקצבים
מרוקאיים ,מקצבי טנגו שמשדרגים תנועות הריקוד המסורתי ,מוטיבים של מוסיקה בלקנית עם מקצבי ג'אנגל,
מוסיקה אירית ומקצבי פאנק ורוק.
הרכב מוסיקלי ייחודי שמנגן בסגנון מוסיקת עולם ,לחנים ידועים ומנגינות מקוריות ,שהולחנו ע"י ויטלי פודולסקי.
חברי הלהקה יוצרים בנגינתם מרקם של צלילים חדשים וקסומים שטרם נשמעו.
/
ויטלי פודולסקי – אקורדיון
אדמונד גילמור  -קונטראבס וגיטרה בס /

עידו מיימון  -תופים
שלמה בת עין -כלי הקשה

יום שלישי –  22באוקטובר 2213
25:08– 27:32

ארוחת בוקר

"פנטזיה (שם זמני)"
12:32 – 22:22
יו"ר המושב :גב' לאה אלון ,מנהלת רשת הספריות העירוניות נתניה
דר' רוזלין דעים  -מצב ספרות ילדים ערבית
מר דודי קאופמן – פנטזיה כמציאות
12:08 – 12:32

פיזור למושבים המקבילים

שלושה מושבים מקבילים (בהרשמה בזמן הכנס)
11:32 – 12:08
מושב א':
יו"ר מושב א' :גב' ירדנה נפתלי ,מנהלת הספריה העירונית מידעטק נהריה
סדנת קריאייטיב באינטרנט כתיבה שיווקית ,המסר הפרסומי ,סלוגנים וכתיבה תכליתית
באינטרנט
מר אורן רחום  -קופירייטר בכיר במשרד פרסום .מר יואב לוי -מנהל קריאייטיב בסטודיו לעיצוב.
מושב ב':
יו"ר מושב ב' :גב' מיקה בכר ,מנהלת ספריה ציבורית כוכב יאיר
מונולוג או דיאלוג – מפגש משחקי הקשבה ותקשורת
מר ניצן קליין – פרספקטיב  ,אימון בעזרת משחק וחוויה.
מושב ג':
יו"ר מושב ג' :גב' אמה יראל ,מנהלת ספריה עירונית גני תקוה
חרות פיננסית
גב' ליזה קמחי ,מאמנת לתקשורת ומנהיגות
12:22 –11:32

הפסקה ופינוי חדרים

"אינטרנט בכותרות"
13:22 – 12:22
יו"ר המושב :גב' תרצה שקד כהן ,מנהלת ספריה עירונית כפר יונה
הפסיכולוגיה של האינטרנט
פרופ' יאיר עמיחי המבורגר
במעמקי הרשת
גב' עינב גלילי  ,מומחית אינטרנט
10:18 – 13:22

זריקת אנרגיה לחיים – הפעלה חווייתית של מדע ,צחוק ותנועה כולל טיפים פשוטים לכוח חיים
דוקטור התלהבות  -מר ערן שחר ,חוקר ומרצה מוביל על התלהבות בחיים ובעבודה

10:32 – 10:18

שיחת סיכום מילוי משובים וחלוקת תעודות
גב' מרים הילר ,יו"ר איגוד מנהלי הספריות הציבוריות בישראל
גב' אדוה שלו ,מנהלת רשת הספריות רמה"ש ויו"ר ועדת השתלמויות איגוד
מנהלי הספריות הציבוריות

10:32

כריכים  +פרי ושתיה לדרך

* (יתכנו שינויים)

מידע על הכנס
מחיר ההשתלמות:
משתתף בחדר זוגי (עם משתתף נוסף)
משתתף בחדר בודד *
משתתף בחדר  +ב.ז שאינו משתתף בכנס
שלושה ימים ללא לינה וללא ארוחת בוקר
ללא לינה וללא ארוחת בוקר – 27.12
ללא לינה וללא ארוחת בוקר – 25.12
ללא לינה וללא ארוחת בוקר – 22.12

מחיר ללא סבסוד:

מחיר לחברי האיגוד:
₪ 1,222
₪ 3,122
₪ 3,222
₪ 1,852
₪ 122
₪ 122
₪ 212

₪ 2,222
₪ 3,222
₪ 0,222
₪ 1,152
₪ 722
₪ 722
₪ 312

* מכסת החדרים הבודדים מוגבלת ולכן קבלת חדר בודד תינתן בעדיפות לחברי איגוד .בנוסף קבלת החדר הינה על בסיס כל
הקודם זוכה ומחייבת תשלום מראש וקבלת אישור בפקס חוזר!
לברור פרטים באשר לחברות באיגוד ,יש לפנות אל הגב' מרים הילר בטלפון22-7027280/1 :
או במייל .sifria@hod-hasharon.muni.il -

לתשומת ליבכם – הסעות !
ההסעות ללא עצירות ביניים

לנוחותכם  ,יש אפשרות להסעות:
 -ת"א – תחנת רכבת ארלוזורוב – רציף נסיעות מיוחדות (צמוד למבנה הירוק של הסדרן) בשעה  54.7בדיוק !

ההסעה מותנת ברישום מוקדם של  04משתתפים לפחות ! הרישום להסעה מסתיים ב – 23.10.2013

נוהל הרשמה

הליך ההרשמה יעשה באמצעות האינטרנט .
ההרשמה תתאפשר רק למנהלי ספריות ציבוריות ראשיות ולמנהלי סניפים בעשר הערים הגדולות בלבד.
על מנת להירשם להשתלמות יש להיכנס לאתר ולבצע את השלבים הבאים:

http://knasim.israelyourway.net/Library-Managers-Conference/Default.aspx
ההרשמה מסתיימת ב – 22.12.2213או עם סיום מכסת החדרים (הראשון מבין השניים)
שלב א'
כניסה למערכת הרישום תתאפשר רק על ידי זיהוי שם משפחה ושם פרטי
למלא את טופס ההרשמה האינטרנטי באופן מלא וללחוץ "שלח" (גם אם עדין אין התחייבות כספית!) –
אישור על ביצוע תקין של שלב א' יגיע ישירות למייל שלך.
מייל זה הינו אישור על קבלת הפרטים בלבד  ,אך אינו מהווה אישור סופי לרישום לכנס!
שלב ב'
נא לסמן בטופס ההרשמה האינטרנטי את הגוף המשלם
למשלמים באמצעות הרשות המקומית או באופן אישי
 .1להוריד את טופס ההתחייבות הכספית המוצג להורדה בטופס ההרשמה באתר.
 .2יש למלא הטופס באחד משתי האפשרויות הבאות:
התחייבות הרשות – להחתים את ראש הרשות /גזבר /מנהל כ"א על טופס ההתחייבות
התחייבות אישית  -למלא פרטי כרטיס אשראי לתשלום.
 .3לשלוח את הטופס החתום לפקס .23-1500281
למשלמים באמצעות "פמי פרמיום"
יש להקים הזמנה במערכת הרכש על הסכום המבוקש (רק לאחר הקמת ההזמנה ,חברת "פמי פרמיום" תוכל לאשר התשלום).
שלב ג'
לאחר שטופס ההתחייבות ייקלט במערכת ,תקבל/י אישור סופי להרשמתך במייל.
לתשומת לבכם ,רק טופס התחייבות מלא כולל חתימה וחותמת של מורשה חתימה ייקלט במערכת.
טופס שיגיע ללא התחייבות זו ייחשב כטופס שלא התקבל ולא ישוריין עבור הנרשם חדר !
אנא הקפידו למלא אחר הוראות אלו!
ביטול הרשמה
ביטולים יתקבלו בכתב בלבד לפקס  – 23-1500281יש לוודא טלפונית קבלת הביטול.
ביטול החל מ –  3ימים לפני הכנס  -יחוייבו במחצית ממחיר העלות.
אי הגעה ללא הודעת ביטול תחוייב בעלות מלאה.
להלן אפשרויות תשלום
המחאה  -לפקודת מרכז השלטון המקומי רצוי לשלוח בדואר רגיל לכתובת :הארבעה  , 12ת"א  10732או להביא את ההמחאה לכנס.
העברה בנקאית  -העברה בנקאית יש להעביר ל:
בנק דיסקונט ( –)11סניף הקריה .מספר סניף  .230מספר חשבון ( 18820מספר מלכ"ר  - )852222200במקרה של העברה
בנקאית יש לשלוח לפקס מס'  23-1500281את פקודת הביצוע של הבנק בציון שם ההשתלמות ושם המשתלם.
כרטיס אשראי –יש למלא פרטי האשראי עבור התשלום לבן/ת זוג על גבי טופס ההרשמה באתר (נא להקפיד למלא את כל הפרטים)
תקציב מחלקת הספריות במשרד התרבות – מנהלי הספריות הציבוריות יכולים לשלם לכנס באמצעות תקציב הספריה
המנוהלת ע"י חברת פמי פרימיום
לא ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי במעמד הקליטה

בברכת השתלמות פוריה,
צביקה מאיר
מנכ"ל
מרכז הספר והספריות

מרים הילר
יו"ר
איגוד מנהלי הספריות

דפנה נוף
סמנכ"ל הדרכה
מרכז השלטון המקומי

