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מאולפן ה"ספרייה"באוקטובר

בשידור ישיר

יום שני   19.10.2020
הנחיית הכנס: 

גיל חובב, סופר ואיש תקשורת, בן 58

כל הזכויות שמורות למחלקת "מפגשים" והדרכה, "מרכז הספר והספריות בישראל")ע"ר(

יום שלישי   20.10.2020

10:00  פתיחה וברכות: 
ח"כ חילי טרופר, שר התרבות והספורט 

בועז דהן, הממונה על הספריות הציבוריות, משרד התרבות והספורט
צביקה מאיר, מנכ"ל מרכז הספר והספריות 

10:20   תמונת מצב על הקורונה - נדב איל
"חידש את  קיבל על הדרך בה  2017, אותו  13, חתן פרס סוקולוב לשנת  עורך חדשות 
ועלייתו של  גל הפליטים באירופה  בין היתר בסדרות הכתבות שלו על  סיקור החוץ", 

דונלד טראמפ

10:50   רב-שיח "תרבות בימי קורונה" 
בהשתתפות:

קובי אריאלי |  איש תרבות ותקשורת רב תחומי, מגיש בגלי צה"ל וסטנדאפיסט
ענת לב אדלר | סופרת, עיתונאית ומרצה, מחברת רב המכר "כותבת ומוחקת אהבה"

לירית בלבן | שחקנית קולנוע, טלוויזיה, תיאטרון וקומיקאית ישראלית מוערכת, גילמה דמויות בלתי 
נשכחות ביניהן נעמי כפית מ"הבורר" ופזית חכם מ"חברות"

מאיה קוסובר | מגישה ועורכת פודקאסטים בכאן - תאגיד השידור הישראלי
נדב איל | עורך חדשות החוץ בחדשות 13 וחתן פרס סוקולוב לשנת 2017

11:45   מופע אקוסטי - רונה קינן
מופע אקוסטי המציע מבט אל לב השירים , אל המקום החשוף והראשוני .

המופע יעבור דרך תחנות משמעותיות בעשיה המוזיקלית של רונה.
בין השירים : לחיות נכון, עיניים זרות, אתה מתעורר, הריקוד המוזר של הלב ועוד

10:00  פתיחה וברכות: 
פרופסור סנונית שהם,  יו"ר ועד מנהל - מרכז הספר והספריות

10:10  תפקיד העורכת בעולם הדיגיטלי - נועה מנהיים
עורכת, מסאית ומבקרת תרבות. ראש מחלקת ספרות עברית בהוצאת 'כנרת, זמורה, 

דביר'

10:35  רב-שיח "ספרים וספרות בעולם הדיגיטלי המשתנה"
בהשתתפות:

מאירה ברנע גולדברג | סופרת )'כמה רחוק את מוכנה ללכת', 'משפחה לדוגמה', 'מסעותי עם חמותי', 
סדרת הנוער 'כראמל'(, מרצה, עורכת תרגום, מנחת סדנאות כתיבה, יועצת לסופרים בתחום השיווק 
והכתיבה. בעלת טורים באתר האינטרנט מאקו: 'הספריה של מאירה', 'ילד מיוחד שלי', ובעיתון מלאבס 
ומקומוני רשת שוקן: טור אישי - 'סופר אמא'. זוכת פרס שרת התרבות והספורט על שם דבורה עומר 

לשנת 2018

יניב איצקוביץ' | חתן פרס עגנון לאומנות הסיפור, זכה להצלחה בינלאומית רבה עם ספרו ״תיקון אחר 
חצות״, שנבחר לאחד מעשרת הספרים הטובים של השנה על-ידי ה״סאנדיי טיימס״. ספרו האחרון, ״אף 

אחד לא עזב את פאלו אלטו״, ראה אור לאחרונה וזכה לשבחי הביקורת. )קרדיט תמונה:אריק סולטן(

לינדה מזרחי | סופרת, מנחת סדנאות כתיבה ומו"לית של הוצאות אדל ויהלומים. עד היום הוציאה 
לאור שבעה ספרים שזכו לתגובות נלהבות והפכו לרבי מכר בארץ. אחד מספריה תורגם לאנגלית, נמכר 

ב׳אמזון׳ והתברג ברשימות רבי המכר

נועה מנהיים | עורכת, מסאית ומבקרת תרבות. ראש מחלקת ספרות עברית בהוצאת 'כנרת, זמורה, דביר'

11:30  הופעה - חמי רודנר ויניב איצקוביץ'
ומוכרים  אהובים  שירים  בין  ואינטימי  ספרותי-מוזיקלי  מופע 

לטקסטים שמתארים את קצוות הקיום האנושי


