כנס קהילת המידע השנתי ה34-
כפר המכבייה | רמת גן |  1-2במרץ 2016

Israeli Center for Libraries

ברוכים הבאים לכנס קהילת המידע 2016
הנחיות למשתתף (נא לשמור למשך כל הכנס)

משתתפים יקרים,

אנו מקדמים בברכה את בואכם לכנס  Multiידע  ,2016להלן פרטים אשר יקלו עליכם את תכנון השתתפותכם:

התכנסות ,רישום וחלוקת חומרי מידע  -במבואת הגן המקורה.
תערוכה מקצועית  -בגן המקורה.
הפסקות קפה  -בגן המקורה ובמתחם התערוכה.
ארוחות צהרים  -בחדר האוכל של המלון ובאוהל "גן וורמס" הסמוך.
אנא הצג/י את שובר הארוחה הנמצא במעטפת הרישום:
יום שלישי  1במרץ  - 2016שובר תכלת יום רביעי  2במרץ  - 2016שובר ירוק
שים/י לב :נא לשמור על השוברים  -לא יינתנו אחרים במקומם  -אנא המנע/י מאי נעימויות!!!
אירועי תרבות
מידי ערב ,כמפורט בתכנית הכנס .מופעי הערב יתקיימו באולם ריימן מרכז.
לוח מודעות
בתוכנית ,הודעות למשתתפים יפורסמו על לוח המודעות במבואת הגן המקורה.
תגי שם
הכניסה לאולמות ההרצאות עם תגים בלבד .המשתתפים מתבקשים לענוד את תגי השם בכל זמן הכנס.
הסעות
משתתפים שנרשמו להסעות בכל בוקר וערב ,לשירותכם יצאו אוטובוסים בשעה  8:30בבוקר מנקודת האיסוף
בתחנת רכבת ארלוזורוב ,בחניון חנה וסע ובסיום כל אחד מימי הכנס מכפר המכביה לתחנת רכבת ארלוזורוב,
לחניון חנה וסע .הקדימו הגעתכם ,לא נמתין למאחרים!
חיובי מלון נוספים
(ללנים בלבד) עזיבת החדר תעשה עד השעה  ,11:00אחרת המלון יחייב על עזיבה מאוחרת .מומלץ לבצע צ´ק
אאוט בבוקר לפני תחילת ההרצאות .בסוף השהות ,המשתתפים מתבקשים להסדיר את חשבונות האקסטרות
במלון (טלפון ,משקאות וכו´) בדלפק הקבלה לפני העזיבה.
תערוכה
לכנס מתלווה תערוכה מקצועית ,הפתוחה למשתתפי הכנס בימים שלישי ורביעי  2-1במרץ  2016בגן המקורה.
תקצירי הרצאות
תקצירי ההרצאות שהועברו ע"י המרצים ,מופיעים באתר הכנס  www.icl.org.ilלשימושכם .לאחר הכנס,
בנוסף לתקצירים יועלו לאתר גם תמונות ומצגות ההרצאות.
טופס משוב
על מנת שנדע מה דעתך על ההיבטים השונים של הכנס ,נודה לך אם תמלא/י בכל אחד מימי הכנס את דפי
המשוב שיחולקו לך ותעביר/י אותם עם סיום השתתפותך לתיבת המשוב שבמבואת הגן המקורה .התייחסותך
חשובה לנו ביותר ,תודה על שיתוף הפעולה.
אישור השתתפות בכנס
משתתפים הזקוקים לטופס אישור על השתתפותם (לא עבור גמול השתלמות) ,מתבקשים לגשת לעמדת
הרישום לקבלת האישור בסוף כל יום כנס.

Israeli Center for Libraries

1

ההרצאות יתקיימו באולמות מרכז הכנסים עפ"י הפרוט הבא:

יום שלישי 1 ,מרץ 2016
9:45-9:00
11:00-9:45

12:30-11:15

15:15-13:45

16:30-15:45

פתיחה וברכות

אולם ריימן מרכז

מליאה - 1

סודות ההצלחה בחיים

אולם ריימן מרכז

מושב - 1

ספרנים במרחב הספרותי

אולם ריימן מרכז

מושב - 2

מה קורא בשוק הספרים האלקטרוניים?

אולם ריימן מערב
אולם ריימן מזרח

מושב - 3

הרצאות של חברות מסחריות

מושב - 4

סדנה

בניין הסמינרים

מושב - 5

ילדים העתיד! ספרות ילדים בעולם משתנה

אולם ריימן מרכז

מושב - 6

מה קורא בשוק הספרים האלקטרוניים?

אולם ריימן מערב

מושב - 7

בלוגים  -כיכר העיר הוירטואלית

אולם ריימן מזרח

מושב - 8

למידת עמיתים שולחן עגול

בניין הסמינרים

מליאה - 2

מקורות ההשראה ויצירתיות בקרב האמנים הגדולים

אולם ריימן מרכז

מופע ערב

אולם ריימן מרכז

17:30-16:30

יום רביעי 2 ,מרץ 2016
9:30-9:00
10:15-9:30

12:30-10:30

15:15-13:45
16:30-15:45
17:15-16:30

פתיחה ,ברכות וטקס פרס מרכז הספר והספריות לספרות ילדים

אולם ריימן מרכז

מליאה - 3

על חיי האהבה וחיי הכתיבה

אולם ריימן מרכז

מושב - 9

הספרייה הציבורית  -מחשבת מסלול מחדש

אולם ריימן מרכז

מושב - 10

 Open Accessפרדיגמות תמחור חדשות בעולם המדעי

אולם ריימן מערב

מושב - 11

הרצאות של חברות מסחריות

אולם ריימן מזרח

מושב - 12

סדנה

מושב - 13

מדיניות חינוך

אולם ריימן מרכז

מושב - 14

הספרייה מרחוק מעולם לא הייתה כל כך קרובה אליך

אולם ריימן מערב

מושב - 15

למידת עמיתים

בניין הסמינרים

מליאה - 4

על הצופן הסודי של הכתיבה

אולם ריימן מרכז

מופע ערב

אולם ריימן מרכז

בניין הסמינרים

חפשו אותנו ב “ -מרכז הספר והספריות בישראל"
נא לשים לב לשילוט ההכוונה • העישון והכנסת דברי אוכל ושתייה לאולמות ההרצאות אסורים.
נא לכבות מכשירי טלפון ניידים בזמן ההרצאות • באי הכנס נהנים מאינטרנט אלחוטי באולמות ההרצאות.
הכנס הינו אירוע נגיש • לבירורים ניתן לפנות לדלפק הרישום.

אנו מאחלים לכם כנס מעניין ,פורה ומהנה.

צוות הכנס ,מרכז הספר והספריות בישראל ,ט.ל.ח .הזכות לשינויים שמורה!
יו״ר הכנס :ד״ר מרים פרבר ,אוניברסיטת בר אילן | הפקת הכנס :מרכז הספר והספריות בישראל ,צביקה מאיר -
מנכ“ל | הפקת וארגון התכנית -ריקי כ“ץ ,מנהלת מחלקת תרבות והדרכה | תערוכה  -זמירה פילוס
קריאייטיב ועיצוב הכנס  -גופמן קריאייטיב | החברה המארגנת  -כנפי משק
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כנס קהילת המידע השנתי ה34-

יום ג'  1 -במרץ 2016
9:00 - 8:00
9:45 - 9:00

11:00 - 9:45

מליאה  - 1יו"ר ד"ר מרים פרבר ,יו"ר הכנס ,אוניברסיטת בר אילן
ד"ר אשרף קורטאם ,סודות ההצלחה בחיים
הפסקה

מושב 1
ריימן מרכז

מושב 2
ריימן מערב

יו"ר מנחם
יו"ר בועז דהן
דולינסקי
הממונה על
המחלקה לספריות אינטר וויו
משאבי מידע
ציבוריות
מה קורא
ספרנים במרחב
בשוק הספרים
הספרותי
האלקטרוניים?
מנחם דולינסקי,
בונים קהילה
אינטר וויו
ספרותית -
הספרנים כחוליה משאבי מידע
ייצוג מו"לים
מקשרת בין
הכותבים לקוראים מודלים לרכישה
ושימוש בספרים
רב שיח
האלקטרוניים
בהשתתפות:
ילנה יארושנקו,
שמעון בוזגלו,
הטכניון
משורר ומתרגם
מה יכולה
נטע הלפרין,
עיתונאית עצמאית ספריה לעשות
כדי לקדם
ומבקרת ספרות
את השימוש
בישראל היום
וההטמעה
חגי ליניק ,סופר
של הספרים
מיכל גאולה,
האלקטרוניים?
מנהלת מחלקת
גיא בן נון,
ספריות כפר סבא
עברית ספרים
דיגיטליים
מגמות בשוק
הספרים
האלקטרוניים
בישראל
 13:45 - 12:30ארוחת צהרים וביקור בתערוכה
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המשך

התכנסות ורישום  -קפה ומאפה בגן המקורה
דברי פתיחה:
פתיחת הכנס
הנחייה :ד"ר מרים פרבר ,יו"ר הכנס ,אוניברסיטת בר אילן
ברכות
ברכות :עו"ד יוסי שרעבי ,מנכ"ל משרד התרבות והספורט
ריימן מרכז
גלית והבה שאשו ,ראש מנהל תרבות ,משרד התרבות והספורט
בועז דהן ,הממונה על המחלקה לספריות במשרד התרבות והספורט
צביקה מאיר ,מנכ"ל מרכז הספר והספריות בישראל

11:15 - 11:00
12:30 - 11:15

יום ג'  1במרץ  2016כא' אדר א' תשע"ו

מושב 3
ריימן מזרח

מושב 4
בניין הסמינרים

יו"ר מיכל כץ
שמשי
מרכז הספר
והספריות
הרצאות של חברות
מסחריות

יו"ר לאה אלון
הספרייה הציבורית
בנתניה

מאיר קינן ,אגרון
אגרון פלוס,
תוכנה אינטרנטית
מירב אשכנזי,
מחברת רב המכר
"משוחררת"
בהוצאת ספר לכל
העצמה נשית,
שחרור מן ההרגל
אל הכוח הטמון בו
קובי דורון,
iCast

ספרים מוקלטים
לתלמידים
ליאור רון,
אידאה
מערכות מידע,
ממשקי חיפוש
והנגשה  -תמונה
אחת שווה אלף
מילים

 15:15 - 13:45מושב 5
ריימן מרכז
יו"ר פרופ' סנונית
שהם
אוניברסיטת בר אילן
ילדים העתיד!
ספרות ילדים בעולם
משתנה
רן לוי יממורי,
ספרי "הר  -יער"
ספרי ילדים
דו  -לשוניים בעברית
ובערבית ,או בשפות
נוספות כבסיס
לפעילות מגשרת
משותפת למגזרים
שונים

סדנה
עו"ד הדס הרטל,
יועצת ארגונית ומנחת
סדנאות
איך מעלים מחוברות
והנעת עובדים בשיטת

תמר הוכשטטר,
כתב העת "הפנקס"
עברית למבוגרים
ואיורית לילדים  -על
סודותיו וחשיבותו של
האיור בספרות ילדים

?recharge

איך להיטען מחדש
בעבודה עמוסת ממשקים?
בסדנה נעשה הכרות עם
הטעויות הבסיסיות בניהול
עצמי.
נפתח מודעות לגורמי כוח
ועניין המניעים אותנו
נעבור חוויה מהנה בקבוצת
עמיתים וחשיפה
למחשבות של אחרים.

הסופרת
שלומית מירון
ילדים וספרים
אלקטרוניים

15:45 - 15:15
16:30 - 15:45

מושב 6
ריימן מערב

מושב 7
ריימן מזרח

יו"ר מנחם
דולינסקי
אינטר וויו
משאבי מידע
מה קורא
בשוק הספרים
האלקטרוניים?
שיקולי רכש -
פאנל ספרנים
ומנהלי ספריות
רב שיח
בהשתתפות:
שלומית פרי,
אוניברסיטת
ת"א,
נעמי אלשייך,
האוניברסיטה
העברית,
מאיה אמיכל,
מכון וייצמן למדע
מנחה:
ד"ר רחל קידר,
אוניברסיטת
בר אילן

יו״ר  -דליה עטילה
יו"ר אריון שחף
רשת הספריות
ספרייה ציבורית בית
בהרצליה
העירוניות
ג׳אן

פרופ' מל
רוזנברג,
מיקרו ביולוג,
מו"ל ,ממציא ויזם
OurBoox
האם ההוצאה
לאור ושימוש
בספרים
אלקטרוניים
חייבים לעלות
כסף?

מושב 8
בניין הסמינרים

בלוגים  -כיכר העיר
הוירטואלית

למידת עמיתים
שולחן עגול

ד"ר ענת קלומל,
האוניברסיטה
הפתוחה
כובעים שונים
לבלוגר (ית)
מידענית עסקית
ופוליטיקאית
שוקי שטאובר,
סופר ,חוקר
ועיתונאי
שימוש בבלוג
ככלי של תצפית
משתתפת  -חקר
ההגירה מישראל
לברלין
ד"ר ג'ני
ברונשטיין,
אוניברסיטת
בר אילן
בלוגים מסביב
לעולם כמקור מידע

נוהא שהין,
הספריה הציבורית נצרת
רכישת ספרים מיובאים
מחו"ל בערבית.
איך מחושב מחיר ספרים
מיובאים מחו"ל ,ומה הם
הגורמים המשפיעים על
מחיר הספרים לעומת
מחירם המקורי?

איגור יבודסין,
מידענות ,שיווק
דיגיטלי וניהול ידע
איך להפוך את
הבלוג למגנט
ששואב לתוכו קהל
קוראים רלוונטי

יעל קטן,
ספריית בית דני,
סניף של ספריית שער
ציון בית אריאלה
בתל אביב יפו
ספריית בית דני כמודל
לשיתוף פעולה עם
המרכז הקהילתי

הפסקת קפה ועוגה הגן המקורה
מליאה  - 2ריימן מרכז יו"ר ד"ר מרים פרבר ,יו"ר הכנס ,אוניברסיטת בר אילן
יולי שפירא ,עורך תוכניות מרכז תרבות בית אריאלה ,מקורות ההשראה ויצירתיות בקרב
האמנים הגדולים

 17:30 - 16:30מופע ערב  -ריימן מרכז לשיר עם סי בשיא הכיף  -סי היימן שירה מפוחית ודרבוקה,
נטלי רותם שירה ,יונתן גרשון קלידים ,מאור ויזל גיטרה
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יום ד'  2 -במרץ 2016
9:00 - 8:00
9:30 - 9:00

10:15 - 9:30

מליאה  - 3יו"ר ד"ר מרים פרבר ,יו"ר הכנס ,אוניברסיטת בר אילן
הסופרת צרויה שלו משוחחת עם הסופר איל מגד על חיי האהבה וחיי הכתיבה
הפסקה

10:30 - 10:15
12:30 - 10:30

מושב 9
ריימן מרכז
יו"ר ומנחה עופר סלע
הספרייה העירונית בערד
הספרייה הציבורית  -מחשבת
מסלול מחדש
ואיך זה אצלכם?
המילה "מותר" החליפה
את המילה "אסור" במרבית
הספריות הציבוריות .אז מה
מותר ומה אסור בכל ספרייה
וספרייה?
רב שיח בהשתתפות:
נורית גבעוני  -ספרייה אזורית
עמק יזרעאל
נירית כנה  -ספרייה אזורית
נחל שורק
סנה פסקין  -ספריית
"שער ציון" בית אריאלה
ענת שטיסל  -רשת הספריות
מודיעין מכבים רעות
המושב בשילוב קטעי
אימפרוביזציה של "הדודות"
בהשתתפות השחקנים:
כרמל נצר
בן פריד
מתן גורן
טל זולטי
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המשך

התכנסות ורישום  -קפה ומאפה בגן המקורה
דברי פתיחה:
פתיחת הכנס
ד"ר מרים פרבר ,יו"ר הכנס ,אוניברסיטת בר אילן
ריימן מרכז
טקס הענקת פרס מרכז הספר והספריות לספרות ילדים
טקס הענקת פרס
לשנת  2016מוענק לסופרת מיכל חזון על ספרה ״שירלי
ספרות ילדים
שמש מנצחת״ מוענק ע"י צביקה מאיר ,מנכ"ל מרכז הספר
והספריות בישראל ותרצה שקד  -כהן ,יו"ר איגוד מנהלי
הספריות הציבוריות בישראל

מושב 10
ריימן מערב

יו"ר פרופ' נועה
אהרוני
אוניברסיטת
בר אילן
Open Access
פרדיגמות תמחור
חדשות בעולם
המדעי
ד״ר מרים פרבר
Open Access
האם יש ארוחות
חינם?

מושב 11
ריימן מזרח

יו"ר טלי מור
מרכז הספר
והספריות
הרצאות של
חברות מסחריות
חגית אמיר
יוסיפון,
נישה פרוייקטים
וספריות בע"מ
ספריות ילדים
בארץ ובעולם
דניאל פחימה,
הוצאת דני
ספרים
התפתחות
הספרות החרדית
אביטל אלנברג,
י.י.דאר
איך לשדרג
ספרייה קיימת
בלי לזרוק את
כולה ולהתחיל
מחדש?
מוטי הראל,

פרופ' יהודית
בר אילן,
אוניברסיטת
בר אילן
Open Access
יתרונות וחסרונות
ד"ר יפעת
בילואוס,
מכון ויצמן למדע
זכויות מחברים ב iDnext -
BIBLIOTECA
Open Access
מערכת RFID
לזיהוי ומיגון
ד"ר סיגל להב
הספרייה
שר,
מיכל אדלר,
מלמ"ד
מגלים עניין
גישה פתוחה
טיפים מנצחים
למאגרים
אקדמיים בהסכמי לשדרוג חוויית
ילדים ונוער
תאגיד/מו"לים
בספריה

יום ד'  2במרץ  2016כב' אדר א' תשע"ו

 13:45 - 12:30ארוחת צהרים וביקור בתערוכה

 15:15 - 13:45מושב 13
ריימן מרכז

יו"ר תרצה שקד  -כהן,
הספרייה העירונית בכפר
יונה ויו"ר איגוד מנהלי
הספריות הציבוריות
מדיניות חינוך

ד"ר יעקבה סצ'רדוטי,
מכללת לוינסקי לחינוך
"טלאי המורכבויות" חשיפת
ילדים לסיפורי השואה

מושב 12
בניין הסמינרים

מושב 14
ריימן מערב

יו"ר מרים פוזנר,
ספריית בית אריאלה
ומחלקת הספריות ת"א יפו

יו"ר ד"ר חני חץ
מכללת אורנים

הספריה מרחוק מעולם לא
הייתה כל כך קרובה אליך

למידת עמיתים

אבי איצקוביץ,
XGmedia
האינטרנט של הדברים

יו"ר יורית מורג,
הספרייה
העירונית
בבאר שבע
סדנה

סיפור מחפש
גיבור :גיבורים
ספרותיים,
הגיבורים של
חיינו והגיבורים
שאנחנו
בסדנה נעסוק
בשאלה אילו
גיבורים מסתתרים
בין כתלי
הספרייה? דרך
התשובות השונות
נעמוד על הגדרת
הגיבור ,תפקידו
ומהותו.
המנחה:
איל איבניצקי,
ביבליותרפיסט,
ממייסדי המרכז
הישראלי
לביבליותרפיה

15:45 - 15:15
16:30 - 15:45
17:15 - 16:30

מושב 15
בניין הסמינרים

ורד רובין,
ד"ר אורית צייכנר,
המכללה האקדמית
סמינר הקיבוצים ומשרד
בית ברל
החינוך
ד"ר אבי כהן,
היעץ הדיגיטלי בספרייה
מפקח מחשבים וטכנולוגיות האקדמית ,תמונת המצב
מידע ,משרד החינוך
כיום ומגמות לעתיד
גילוי ואיתור מידע דיגיטלי
מגמה טכנולוגית חדשה
במשרד החינוך
דיאנה וולוביץ,
יעל אלון
ספריית שער ציון
מכללה אקדמית הרצוג,
בית אריאלה
אתר התנ"ך
( )hatanakh.comמהפכה שירות יעץ ייחודי  -מפתח
בתחום לימוד והוראת התנ"ך העיתונות של ספריית שער
ציון בית אריאלה
הפסקת קפה ועוגה ריימן מזרח

רחל אמיתי ,חט"ב גוונים
ראש העין
צועדים קדימה  -הספרייה
בבית הספר זה לא מה
שחשבתם!
"האחר הוא אני"  -שילוב
פרוייקטים ייחודיים בספריית
בית ספר.
אושרת פרידמן,
רשת הספריות במודיעין
מכבים רעות
פרויקט משותף לספרייה
הציבורית וספריות בתי הספר
במודיעין ,בעקבות הספר:
"מתקן החלומות"
מאת :אורי אורבך ז"ל

מליאה  - 4ריימן מרכז יו"ר ד"ר מרים פרבר ,יו"ר הכנס ,אוניברסיטת בר אילן
הסופר יונתן יבין על הצופן הסודי של הכתיבה
מופע ערב  -ריימן מרכז ברודווי פלוס -מסמטאות ברודווי דרך נופי נאפולי ועד לשבילי
ארץ ישראל הדר איצקוביץ' סופרן ,סיימון קריכלי טנור ,יוני פרחי פסנתר

כנס קהילת המידע השנתי ה34-

6

קומפקטוס ספריות כחול לבן
משתתפת בכנס מולטי-ידע 2016

נתראה שם!

לאה מנחם-עיצובים

קומפקטוס עין החורש
טל 04-6250216 .פקס04-6250300 .
www.compactus.co.il
מערכות מדפים-כונניות-עגלות ספרים-ריהוט משלים-מוצרים משלימים

