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הספריות  עם  בשיתוף  והספריות,  הספר  מרכז 
והספורט,  התרבות  משרד  ובתמיכת  הציבוריות 
לשוק  הדיגטלי  הספר  חדירת  לקראת   נערכים 
השאלה  מערכת  של  מודל  ומכינים  הישראלי 
דיגטלית  שתשרת את מיגוון הטאבלטים והקוראים 

האלקטרוניים.
הכנס השלושים ואחת של קהילת הספר והמידע 
בישראל עומד בסימן התפתחויות אלו. הכנס  יבחן 
וינתח את ההתפתחויות האחרונות בתחום המידע 
הדיגטלי - אפליקציות קריאה והשאלה של ספרים 
אלקטרוניים  בארץ ובחו"ל, תוך דגש על הערכות 
הספריות לשינוי. בכנס נעלה נושאים כמו זכויות 
יוצרים בעידן הדיגטלי, שימושים בסלולר לקידום 
הספריות, דיגיטציה של חומרי מורשת קהילתית, 
שעת סיפור דיגטלית בספריות באמצעות האיפדים 

ונושאים נוספים הקשורים למהפכת הרשת.
השנה נעסוק במיגוון נוסף של תחומים הקשורים 
לעבודת הספריות ולעידוד הקריאה. כפי שתוכלו 
לראות בחוברת שלפניכם בנינו עבורכם כנס איכותי 
ומקצועי שבו משתתפות דמויות מובילות ובולטות 
בתחומי האקדמיה, הספרות, העיתונות, התרבות, 
תעשיית הספרים, הספריות הציבוריות, הספריות 
האקדמיות וספריות בתי הספר. בנוסף לפאנלים 
ולהרצאות תוכלו במהלך הכנס לפגוש ולהחליף 
מידע ודעות עם למעלה מאלף משתתפים הבאים 

מעולם הספרנות, הספרות והמידענות. 
אין לנו ספק שמפגש כזה יניב תועלת לכולנו.

במהלך שני ימי הכנס נקיים, כמו בכל שנה, תערוכה 
הכנס,  למשתתפי  שתאפשר  מקיפה  מקצועית 
לחברות תוכן ולספקים נוספים, להציג את הרעיונות 
המתקדמים והמוצרים החדשניים ביותר בתחום. אנו 
בטוחים שכל אחד מכם יוכל ללמוד דברים חדשים 

ומעניינים ביריד מקצועי זה.

הספר  של  הפריצה  שנת  תהיה   2013 שנת 
הדיגיטלי בישראל.

ד”ר מרים פרבר
יו”ר הכנס

אוניברסיטת בר אילן

שמוליק שם טוב
מנכ”ל מרכז הספר 
והספריות בישראל

זו השנה הרביעת בה יעניקו הספריות הציבוריות 
הספריות  “פרס   - הנבחר  הילדים  לספר  פרס 
הציבוריות לספרות ילדים”.  זהו פרס שהפך למסורת 
ומדגיש את מחויבות הספריות הציבוריות לעידוד 
בנוסף  בישראל.  נוער  ובני  ילדים  בקרב  קריאה 
כהרגלנו נעניק את פרס ספרן השנה ופרס הספריה 

המצטיינת.
אנו מזמינים אתכם להשתתף באירוע ייחודי זה, 
להיפגש באווירה חגיגית עם חבריכם לעשייה, וכדי 

שלא להחמיץ דבר, להגיע השנה לשני ימי הכנס.

להתראות בכפר המכביה
ב- 27-28 בפברואר 2013!
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יו״ר הכנס: ד״ר מרים פרבר
חברי ועדת ההיגוי: גב‘ אדוה שלו, מנהלת רשת 
הדרכות  ואחראית  רמה“ש  העירוניות  הספריות 
מנהלים באיגוד מנהלי הספריות הציבוריות, גב‘ אוה 
רוכמן, מנהלת רשת הספריות העירוניות מודיעין, 
 ,ECI ד“ר אולגה גולדין, מנהלת מרכז המידע חברת
גב‘ אריון שחף, מנהלת רשת הספריות העירוניות 
הרצליה, ד“ר גבי דותן, מכללה אקדמית בית ברל, 
גב‘ גילה גבאי, מפקחת על ספריות ציבוריות, ד“ר 
ג‘ני ברונשטיין, אוניברסיטת בר-אילן, ד“ר דפנה רבן, 
אוניברסיטת חיפה, מר ויקטור בן נעים, לשעבר מנהל 
המחלקה לספריות, גב‘ מרים הילר, מנהלת ספריה 
עירונית הוד השרון ויו“ר איגוד מנהלי הספריות, 
פרופ‘ סנונית שהם, אוניברסיטת בר-אילן, גב‘ עמליה 
קוצ‘ין, מפקחת ספריות ציבוריות באזור הדרום, גב‘ 
רחלי לשם, מנהלת רשת הספריות העירוניות כותר 
ראשון, גב‘ ריקי כ“ץ, רכזת תחום הדרכה ותוכן, מרכז 
הספר והספריות בישראל, גב‘ שושי שלומי, מפקחת 
ספריות בתי ספר, משרד החינוך, מר שמוליק שם-

טוב, מנכ“ל מרכז הספר והספריות בישראל.

והספריות  הספר  מרכז  המנהל  הוועד  חברי 
בישראל: יו“ר הועד המנהל פרופ‘ סנונית שהם, ד“ר 
אורה נבנצאל, ד“ר אמיר ברנע, רו“ח יגאל טרייבר, 
נהון,  קרין  פרופ'  פרבר,  מרים  ד“ר  חלבי,  מרזוק 

רוזלינד דיוק, רחלי לשם.

הפקת הכנס: שמוליק שם טוב - מנכ“ל
תיקי רוזן - סמנכ“ל כספים

ריקי כ“ץ - הפקת התכנית וארגון
זמירה פילוס - תערוכה

עיצוב הכנס: סטודיו רוית גופמן

רגע לפני
שמתחילים, 

בהשתתפות:
יש לכם סמארטפון?
סירקו את הקוד והגיעו 
לדף הרישום באתר שלנו

חפשו אותנו בפייסבוק
“מרכז הספר והספריות 

בישראל“



התכנסות ורישום - קפה ומאפה8:00 – 9:00

טקס הענקת פרס 9:00 – 09:30
הספריות הציבוריות לספרות ילדים

מרים הילר,  יו"ר איגוד מנהלי הספריות הציבוריות 
שמוליק שם טוב, מנכ״ל מרכז הספר והספריות בישראל

מליאה 2   יו״ר ד״ר מרים פרבר, יו״ר הכנס, אוניברסיטת בר אילן09:30 – 10:30
               רונית מטלון ואריאל הירשפלד משוחחים על:

                "השפעה בלתי הוגנת" - כתיבת הרומן במשותף

הפסקה10:30 – 10:45

מושב 5 10:45 – 12:45
פני הקריאה של ילדי ישראל 

יו“ר אדוה שלו, מנהלת רשת הספריות רמת השרון

מושב 6 
מהפכת הפרסום והשיווק בספריות 

יו“ר אוה רוכמן, מנהלת רשת הספריות העירוניות 
מודיעין מכבים רעות

נילי ונציה, מכון ונציה לשונות ורב תרבותיות
ספרות ילדים בחברה רב תרבותית

)ההרצאה בשילוב קטעי משחק חיים על הבמה(

אורן רחום, קופירייטר בכיר במשרד פרסום
יואב לוי, קופירייטר ושותף בסטודיו לעיצוב תוכן 

קריאייטיב בספריות )מה היה קורה אם משרד 
פרסום היה מפרסם פעילות בספריה???(

גיל ונטורה, פסיכולוג, יועץ קריירה ומאמן חשיבה
מטקסט להייפרטקסט: מה קרה לקריאה של 

הילדים שלנו? 
 evrit ,מרב אתרוג בר

ipad שעת סיפור באמצעות
סופר הילדים רוני חפר

ללטף את הדרקון - ספר ילדים בדרך מהנייר
למסך המגע

עדי יופה, טרנדולוגית ומומחית לחדשנות מוצרית, 
spotrend

הטרנדים העכשויים ועתידה של הספריה

ד״ר רחל קדר, אוניברסיטת בר אילן
"פנים אל מול פנים" - שיווק אישי

יותם שווימר מנהל אתר הפנקס כתב עת מקוון 
לספרות ותרבות לילדים

על אודות "הפנקס" ונחיצותו של השיח הביקורתי 
על תרבות לילדים

שרית חיים, מתן יעוץ ושירותי מידע
רשתות חברתיות בשירות הספריה

ארוחת צהרים וביקור בתערוכה12:45 – 14:00

מליאה 3   יו״ר ד״ר מרים פרבר, יו״ר הכנס, אוניברסיטת בר אילן14:00 – 14:45
               טובי פולק, יזם ועורך ראשי של "מגפון"

                'מעיתונות ממסדית לתוכן עצמאי - מתקשורת מסורתית לתוכן גולשים

הפסקה14:45 – 15:00

מושב 15:007 – 16:00
הרגלי קריאה במגזר הערבי

יו“ר פרופ' סנונית שהם, יו"ר הועד המנהל מרכז 
הספר והספריות ואוניברסיטת בר אילן

מושב 8
אג'נדה חברתית

יו“ר לאה אלון, מנהלת רשת הספריות נתניה

פרופ' סנונית שהם ותמר שהם גואטה, אוניברסיטת 
בר אילן

עמדות של ילדים ערבים ובדואים כלפי קריאה 
ומחשבים: מחקר בקרב המשתתפים בפרויירקט 

הניידות

ד"ר חנה הרציג, האוניברסיטה הפתוחה
המחאה החברתית וביטוייה בסיפורת הישראלית

ד"ר מחמוד אבו פנה, חבר האקדמיה ללשון הערבית 
בחיפה

כיוונים ומאפיינים בספרות ילדים בערבית 

נטע אורן, המחלקה ללימודי מידע, אוניברסיטת בר אילן
נשים בעולם דיגיטלי

הפסקה קפה ומאפה16:00 – 16:30

מופע תרבות: "רזי לילה" מיצירתו של ח.נ.ביאליק - אורי מילס וערבה גל בליווי נגנים.16:30 – 17:15
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התכנסות ורישום - קפה ומאפה8:00 – 9:30

פתיחת הכנס9:30 – 11:00
ברכות

פתיחה והנחייה: ד״ר מרים פרבר, יו״ר הכנס
אורלי פורמן, מנכ"לית משרד התרבות והספורט

שמעון אלקבץ, ראש מנהל תרבות, משרד התרבות והספורט
שמוליק שם טוב, מנכ״ל מרכז הספר והספריות בישראל

טקס הענקת פרס ספרן השנה
ופרס הספריה המצטיינת

רבקה שויקי, הממונה על הספריות הציבוריות, 
המחלקה לספריות, משרד התרבות
ד״ר שחף הגפני, יו״ר אס״י – אסמ״י

מליאה 1   יו״ר ד״ר מרים פרבר, יו״ר הכנס, אוניברסיטת בר אילן11:00 – 12:00
               הסופר ד“ר גדי טאוב

                תל אביב הסמויה מן העין: בעקבות הספר והסדרה “אלנבי“

הפסקה12:00 – 12:15

מושב 1 12:15 – 13:45
כמה מגה בייט יש בספר?  

וירטואליזציה בעולם הספריות 
יו“ר ד"ר רבקה שויקי, הממונה על המחלקה 

לספריות ציבוריות, משרד התרבות

מושב 2 
להסתכל אחורה לראות קדימה

מורשת קהילתית 
יו“ר עמליה קוצ'ן, מפקחת על ספריות ציבוריות

ד"ר אמנון דקל, שנקר, מכללה להנדסה ועיצוב
אמזון עלי אדמות - הטלפון הסלולרי החכם 

בשירות הספריה

רותי פרנסדורף, מכללה אקדמית בית ברל 
העצמה קהילתית באמצעות תיעוד

שמוליק שם טוב, מרכז הספר והספריות
ומרצה אורח, מומחה לספר והשאלה דיגיטלית
איך תשפיע השאלת ספרים אלקטרוניים על 

הספריה הציבורית

ד"ר אורית שחם גובר, אוצרת 
בית הפלמ"ח – מהפוליטיקה של הייצוג לפואטיקה 

של התצוגה

שמחה סיגן, מנהל סגמנט - חברה לייעוץ שיווקי
אפליקציות ווב בשירות הספריה והקוראים

אורלי סימון, הספריה הלאומית 
סקירת פרויקטי מורשת מקומית מהנעשה בעולם 
והצגת מודלים לאתרי היסטוריה מקומית בישראל

ארוחת צהרים וביקור בתערוכה13:45 – 15:00

מושב 15:003 – 16:20
זכויות יוצרים – איך משתמשים 

ונשארים בחיים? 
יו“ר ד"ר ג'ני ברונשטיין, אוניברסיטת בר אילן

מושב 4
מימדים רבים ומעניינים לה לספרות

יו“ר גילה גבאי, מפקחת על ספריות ציבוריות
קרייג אריאב, צלם ומומחה לאיתור תוכן ויזואלי 

תמונות ברשת – איך עושים את זה?
מרזוק חלבי, סופר ועיתונאי 

יחסי שפה: ידידות עוינות ומעמד השפות העברית 
והערבית בזירה התרבותית

ד"ר אולגה גולדין, מרכז המידע חברת eci טלקום
הקלות הבלתי נסבלת של שימוש בתכנים 

אלקטרוניים

מרגלית טובי,  מספרת סיפורים 
לא רואה ממטר - ספרים, סיפורים  ואינטרנט 
 בעולמה של  מספרת סיפורים  עיוורת מלידה

שני אבנשטיין, עורכת ראשית פרוייקט בן יהודה
פרוייקט בן יהודה: על זכויות יוצרים וכינוס הרוח 

בעידן האינטרנט

אלכס אפשטיין, מחבר הסיפורים הקצרים הראשון 
בפייסבוק

לקסם הבא אזדקק לכנפיים על ספרות דיגיטלית 
וחברתית

הפסקה קפה ומאפה16:20 – 16:40

מופע תרבות: קרן הכט פוגשת את הָאִרִיקים, ערב מחווה לזמרים אריק איינשטיין ואריק לביא.16:40 – 17:30
קרן הכט: שירה, אמיר ניר: קלידים, אורי דרור: גיטרה.
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התערוכהמידע כללי

מתנה לכל נרשם

זכאות בקרן "ידע" לאקדמאים במח"ר
ספרנים החברים וזכאים בקרן "ידע" לאקדמאים 
במח"ר זכאים להחזר בעלות הכנס. ההחזר יינתן 
בהתאם לקריטריונים של הקרן, לאחר הכנס בצרוף 
כנדרש  ומסמכים  ובהצגת קבלות  טופס בקשה 

לקרן ידע.

הסעות לכנס
לרשותכם  נעמיד  נוסף,  וללא תשלום  לנוחותכם 

הסעה בהלוך ובחזור בכל אחד מימי הכנס:
בהלוך - מתחנת רכבת מרכז )ארלוזרוב( בתל אביב.

ההסעה תצא בשעה 8:30 מרציף נסיעות מיוחדות, 
ליד המבנה הירוק )סדרן(, חניון חנה וסע.

בחזור – מכפר המכביה בסיום הכנס לתחנת רכבת 
מרכז )ארלוזרוב( בתל אביב.

לתשומת לבכם – ההסעה על בסיס מקום פנוי – 
כל הקודם זוכה. כמו כן ההסעה הינה ישירה ללא 

עצירות בדרך! לצערנו, לא תעננה פניות בנושא!

ארוחת צהריים גלאט
ניתן להזמין בתהליך הרישום האינטרנטי ארוחת 
צהריים גלאט )הרב מחפוד/הרב לנדא( בתוספת 

תשלום.

חניה
וברחובות  הכנסים  מרכז  בחניון  חופשית  חניה 

הסמוכים.

תערוכה
הכנס ילווה בתערוכה מקצועית שתוצג בכל ימי 

הכנס - 27-28 בפברואר, במתחם הכנס.

הזכות לשינויים שמורה!!

| ריהוט  הוצאות לאור | מחשבים-חומרה ותוכנה 
לספריות ומרכזי מידע | אינטרנט- מוצרים ושירותים   
| ציוד לספריות ומרכזי מידע | ספקים | מוצרים 
| בתערוכה המקצועית  | מציגי תרבות  ושירותים 
השנתית יציגו חברות מכל רחבי הארץ, הישגים, 

חידושים ומבצעים בתחומיהם.

ממבצעים  וליהנות  רכישה  פעולות  לבצע  ניתן 
שמציעים המציגים במשך שני ימי הכנס באמצעות 

תקציב הספריה.

ספר במתנה בתמיכת מפעלי הספרות של מרכז הספר 
והספריות בישראל ובסיוע משרד התרבות והספורט, 

המחלקה לספרות.

כנס קהילת המידע השנתי ה-31

הנחיות
רישום לכנס

הנחות למקדימים להירשם!!!
רישום מוקדם אפשרי עד לתאריך 13.2.13 ובלבד 
שהתשלום יתקבל בפועל עד למועד זה. לנרשמים 

ולמשלמים לאחר מועד זה תחול עליה במחיר.

רישום מוקדם מחיר למשתתף
עד 13.2.13

רישום מאוחר
החל מ- 14.2.13

400 350₪ ₪יום כנס

680 630₪ ₪יומיים כנס

יומיים כנס כולל לינה
HB₪ 1,367₪ 1,417-מחיר לאדם בחדר יחיד

יומיים כנס כולל לינה
HB₪ 1,059₪ 1,109-מחיר לאדם בחדר זוגי

רישום מוקדם מחיר למשתתף
עד 13.2.13

רישום מאוחר
החל מ- 14.2.13

440 390₪ ₪יום כנס

760 710₪ ₪יומיים כנס

יומיים כנס כולל לינה
HB₪ 1,447₪ 1,497-מחיר לאדם בחדר יחיד

יומיים כנס כולל לינה
HB₪ 1,139₪ 1,189-מחיר לאדם בחדר זוגי

מחירי השתתפות לספרני ספריות ציבוריות

מחירי השתתפות לספרנים מספריות אחרות

אפשרויות תשלום
המחאה - לפקודת כנפי משק רצוי לשלוח בדואר 

רגיל לכתובת: מיטב 11 תל אביב.
למקדימים לשלם בצ'ק/מזומן, שיתקבל במשרדי 
13.2.13, תינתן  "כנפי משק" ולפרעון עד לתאריך 
הנחה עפ"י המופיע בטבלת המחירים. תשלום שלא 
כנדרש לא יזכה את הנרשם בהנחה והוא יידרש 

להשלים את מלוא הסכום.
יש למלא פרטי כרטיס אשראי   - כרטיס אשראי 

באתר הרישום לכנס.
 – התרבות  במשרד  הספריות  מחלקת  תקציב 
לכנס  יכולים לשלם  ספרני הספריות הציבוריות 
עבור השתתפות וגם עבור לינה מתקציב מחלקת 
הספריות במשרד התרבות.  הרישום יתבצע מתקציב 
הספריה המנוהל ע"י חברת פמי פרימיום באמצעות 
מילוי טופס ההתחייבות אותו ניתן להוריד באתר 

הרישום לכנס.
התחייבות מוסדית למי שאינו מספריה ציבורית - 
באמצעות טופס התחייבות אותו ניתן להוריד באתר 

הרישום לכנס.
רישום בימי הכנס - יש לפנות לדוכן הנרשמים. 
בהמחאה  או  במזומן/אשראי  יבוצע  התשלום 

לפקודת כנפי משק.
לתשומת לבכם

רק טופס מלא כולל חתימה וחותמת ייקלט במערכת. 
טופס הרשמה שיגיע ללא התחייבות כספית לא 

יטופל וייחשב כטופס שלא התקבל!

ביטול הרשמה
הביטול  שהודעת  בתנאי  השתתפות  לבטל  ניתן 
תגיע עד ה-13 בפברואר בכתב לפקס 03-5656090 
דמי  יוחזרו  אז  בכתב,  אישורנו  לכך  והתקבל 
ההשתתפות בניכוי 80 ₪ דמי טיפול. לאחר מועד 
במלוא  יחויב  והמבטל  החזרים,  יתקבלו  לא  זה 
התשלום!!! למבטלים השתתפות עם לינה – יחושבו 

דמי הביטול בהתאם לחיוב דמי הביטול במלון.

שם הכנס: כנס קהילת המידע ה-31 
תאריכים: 27-28 בפברואר 2013, יז'-יח' באדר תשע”ג

מיקום: מלון “כפר המכביה“, רח’ ברנשטיין פרץ 7, רמת-גן
www.icl.org.il :רישום לכנס באתר

התשלום כולל: קפה ועוגה, ארוחת צהריים, תג משתתף, 	 
תיק כנס, מתנה ואירועי תרבות

שימו לב!!! מספר החדרים המוקצים לנו במלון מוגבל ולכן 	 
הרישום עם לינה - על בסיס מקום פנוי

שימו לב!!! לבירורים בנושא רישום לכנס יש לפנות 
לחברה המארגנת "כנפי משק" בטלפון 03-5656212

ספרני ספריות ציבוריות יכולים לממן גם לינה מתקציב 
הספריה באמצעות "פמי פרמיום" ובאישור מנהל/ת 
הספריה )בטופס ההתחייבות( למגיעים לכנס מצפון 

לחדרה, מדרום לאשדוד, וממזרח למבשרת ציון.
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