
  

 

 

 לכבוד

 מנהלי הספריות

 הציבוריות בישראל ספריותהכנס מנהלי 
 , תשפ"ג ובכסל 'ז – 'ה ,2022 בדצמבר  1-בנובמבר  29  , 'ה-'גימים 

  אשדוד לאונרדו פלאזה"מלון "

 

 

  : הכנס )ראשונית( כניתלהלן ת

 

 2022 בנובמבר 29 ישלישם יו  
 קלהתכנסות, רישום וכיבוד   :3010 - 00:09

 

  דברי פתיחה וברכות: :0011 - :3010

 עירונית לתרבות ופנאי, אשדוד.החברה ה, מנכ"ל אורן טואיל

  מרכז השלטון המקומימנהלת מחלקת חברה, עו"ד רות דיין מדר, 

  התרבות והספורטמשרד  ,נציג/ה

יו"ר איגוד מנהלי הספריות ו פר סבאכ ספריות רשתמנהלת , המיכל גאול

 הציבוריות בישראל 

, ראש מינהל לימודים מוניציפליים במרכז השלטון אילנית דהאן גדשמנחה: 

 המקומי

 

  ספונטניים לטווח ארוך :1512 - :0011

 איך נשתמש בספונטניות לטווח ארוך כמפתח חדש לאושר וקבלת

 החלטות בעולם של אי ודאות 

  טייםאיזון בין עבודה לחיים פר "דינמיקסמייסדת ", מלי אלקובי

 

  פאנל נבחרי ציבור בוחרים ספרים :4513 - :1512

 בהשתתפות אנשי ציבור 

משנה בדימוס ופוליטיקאי ישראלי. כיהן כחבר -סופר )"סעיד"(, אלוףרן כהן,  

 ומרצ, שר בממשלת ישראל וסגן שר הבינוי והשיכון. הכנסת מטעם מפלגות רצ

עיתונאי, פובליציסט, שדרן רדיו וטלוויזיה ישראלי, חבר   סופר,, דניאל בן סימון

 .כנסת לשעבר מטעם מפלגת העבודה

 אשת ציבור, סופרת, מרצה חברת כנסת לשעבר,  ,ר עליזה לביא”ד

 נוע. ר מועצת הקול”, יוJ12&UPומייסדת המיזם הטכנולוגי 

 יוצר דוקומנטרי, מחזאי, תסריטאי וסופר. , בהנחיית: שי להב

בעברו היה עיתונאי ומבקר תרבות, ובין היתר ערך את מוסף "תרבות מעריב" 

 שנים. 4במשך 

 



  

 

 

 ארוחת צהרים   13:45

 

 קבלת חדרים, התארגנות ומנוחה            16:00 - 15:00

 

  כקהילההספרייה  / בניית קהילות 30:17 - 16:00

 

 קפה ועוגה 18:00 - 17:30

 

  מפגש מנהלים 00:19 - 00:18

 אתגר ניהול הספריות 

 סיכום ועדכונים של הנהלת האיגוד 

 הצגת דוח כספי 

  

 ארוחת ערב    19:00

 

 אשדודבעיר – תכנית ערב :0022 - 30:20

 פרטים מדויקים ימסרו בהמשך

 
 

 2202 בנובמבר 30י רביעיום   
  ארוחת בוקר 08:45 - 07:30

 

  "על מסרים וסיפורים"         10:00 - 09:00

  , בעלים של משרד קריאייטיבליאור טורם

 

  משחוק בספרייה –בואו נשחק!           0031: - 00:10

  

 ארוחת צהרים  13:00  

 

  2021 -פרידה ממנהלות פורשות טקס  00:17 - 16:00

 

   "על קצה המזלג" לצד קפה ועוגה  30:18 – 00:17

תצוגה ודברי הסבר על פרויקטים שזכו להצלחה: שביל סיפור טיול, ים של 

הרפתקאות, מספרים בסלון, העולם שייך לגיל השלישי ופרויקטים נוספים של 

 ספריות מרחבי הארץ.

  מנהלים לצד קפה ועוגהיוזמות 

 

 



  

 

 

 הסתדרות עם  שיח  :3019 – :3018

 

  ערב חופשיו ארוחת ערב 21:00 - 20:00

 

 

 2022 בדצמבר 1יום חמישי   
 ארוחת בוקר ופינוי חדרים 08:45 - 07:30

 

   "הנבחרות" 30:10 - 09:00

לאורך השנים נשים היוו מיעוט בכנסת ישראל. הסדרה מתעדת את מאבקן לייצוג 

  וראיונות אישיים. בשילוב חומרי ארכיון נדירים, בכנסת

 .11כאן  , יוצרת הסדרה בערוץמפיקה ותסריטאית, אסנת טרבלסי

 

 והמשך פינוי חדרים הפסקת קפה ועוגה   11:00 – 10:30

 

  סוד הספרייה המתחדשת    15:12 – :0011

בעידן הדורש התחדשות מתמדת, גם בספריות, ישנן גישות שונות כיצד לפעול על 

 מנת שהספרייה הציבורית תמשיך להיות רלוונטית לקהילה שאותה היא משרתת. 

במכללת אורנים, ומנהלת לשעבר את ספריית בית אריאלה מרצה , מרים פוזנר

 יפו.-ומחלקת הספריות בעיריית תל אביב

 

  המסע לירח ומעבר לו 13:15 – 12:15

 לירח החל בחלום של שלושה צעירים SpaceILהמסע המופלא של עמותת   

 יה של רבים וטובים שהצטרפו לדרך. יוהמשיך בתוש  

  .SpaceIL, מייסד שותף וסמנכ"ל חינוך בעמותת כפיר דמרי  

 

  מילוי משוביםשיחת סיכום ו :0013 – 15:13

 

 ארוחת צהרים ופיזור   13:00

 ח..ל.ט  /ם)*( יתכנו שינויי

 

 ,ומהנה היהשתלמות פוריבברכת                                                

 אילנית דהאן גדש                   מיכל גאולה             

 ראש המינהל ללימודים מוניציפליים      סבא-כפר ספריותרשת המנהלת 

 מרכז השלטון המקומי  איגוד מנהלי הספריות                      יו"רו

               הציבוריות בישראל

 

 



  

 

 

 

 2022מידע ונהלי רישום להשתלמות השנתית 
 

 
 : להלן מחירי ההשתלמות

     

 מחיר מסובסד לחברי  מחיר 

 איגוד

 מכסת החדרים הבודדים מוגבלת ולכן   -משתתף/ת בחדר יחיד 

 קבלת חדר בודד הינה על בסיס "כל הקודם זוכה". 
3,600 3,250 

 2,250 2,600 משתתף/ת בחדר זוגי )חולק/ת חדר עם משתתף/ת נוסף/ת(

 4,900 5,250 משתתף/ת + ב.ז. שאינו משתתף בכנס

 1,300 1,650 ימים( 3וללא ארוחת בוקר )ללא לינה 

 __ 1,000 29-30.11 –יומיים  –ללא לינה וללא ארוחת בוקר 

 __ 1,000 1.12 -ו 29.11 –יומיים  –ללא לינה וללא ארוחת בוקר 

 __ 1,000 30.11-1.12 –יומיים  –ללא לינה וללא ארוחת בוקר 

 __ 700  29.11 –יום אחד  –ללא לינה וללא ארוחת בוקר 

 __ 700  30.11 –יום אחד  –ללא לינה וללא ארוחת בוקר 

 __ 550 1.12 –יום אחד  –ללא לינה וללא ארוחת בוקר 

  תוספת לארוחת בוקר למשתתף/ת ללא לינה

 רלוונטי רק למשתתף/ת שאינם לנים במסגרת הכנס* 
110 __ 

 __ 65  כשר תוספת לארוחת גלאט

  

 

 

  ! לתשומת לבכם 

 מכסת החדרים הבודדים מוגבלת ולכן קבלת חדר בודד הינה על בסיס כל הקודם זוכה ומחייבת קבלת אישור!)**( 

 

  או עם סיום מכסת החדרים )הראשון מבין השנים(.  17.11.2022 –ההרשמה מסתיימת ב 

  זהו יום שבתון. –יתקיימו בחירות בישראל  1.11.2022בתאריך 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 ההרשמה לכנס

 לרישום באתר המקווןדגשים 

 רשומים במערכת! -מנהלים שהשתתפו בכנסים שהתקיימו בעבר -משתמש רשום באתר .1

 , ומשם להמשיך את תהליך ההרשמה לכנס."משתמש רשום באתר"בעת הרישום, יש ללחוץ על 

 במידה ושכחת את שם המשתמש ו/או הסיסמא, יש ללחוץ על " שכחתי סיסמא" ולהמשיך עפ"י 

 ההנחיות.

 

 ומשם להמשיך את  "משתמש חדש באתר",בעת הרישום, יש ללחוץ על   -משתמש חדש באתר .2

 תהליך ההרשמה לכנס.

 הנחיות מפורטות מופיעות באתר מרכז השלטון המקומי, תחת "פעילויות הדרכה".

 כחלק מתהליך ההרשמה לכנס, עליך להשאיר פרטי אשראי לפיקדון עבור ההשתתפות -אשראי לפיקדון/ ביטחון

 .לא ניתן לבצע ההרשמה ללא השארת הפרטיםובמקביל לדאוג להסדיר התשלום. 

 

 תשלום

לאחר מסירת פרטי אשראי לפיקדון או לתשלום ו/או קבלת התשלום למשרדי מינהל לימודים 

 מוניציפליים במרכז השלטון תקבל/י אישור סופי במייל להרשמתך.

     להלן אפשרויות תשלום למרכז השלטון המקומי

 ,19לפקודת מרכז השלטון המקומי.  נא לשלוח בדואר רגיל לכתובת: הארבעה  -המחאה .1

 .64739ת"א  

. מספר 034סניף הקריה . מספר סניף  –( 11העברה בנקאית יש להעביר ל: בנק דיסקונט ) -העברה בנקאית .2

(. במקרה של העברה בנקאית יש לשלוח לדוא"ל: 580002244)מספר מלכ"ר  663700חשבון 

 sigald@masham.org.il פקודת הביצוע של הבנק בציון שם ההשתלמות ושם המשתלם.את 

 

 נוהל ביטול הרשמה

 יש לוודא קבלת אישור חוזר  nira@masham.org.il לדוא"ל: בכתב בלבדביטולים יתקבלו 

 על הביטול.

 ע"י העובד/ת ו/או המעסיק:במקרה של ביטול ההשתתפות 

 ימי עבודה לפני תחילת הכנס, לא יגבה תשלום. 10עד  .א

מעלות ההזמנה  50%ימי עבודה לפני תחילת הכנס, יגבה תשלום בסך ב 5ימי עבודה ועד  10החל מ  .ב

 שבוצעה.

 ימי עבודה לפני הכנס לרבות אי  הגעה, יגבה תשלום מלא של ההזמנה. 5מ  .ג

 

 להנגשה מכל סוג שהיא, אנא פנה/י לעדי דורה בטלפוןבמידה והנך זקוק/ה 

 adid@masham.org.ilאו במייל:  6844252-03

 

 

mailto:sigald@masham.org.il
mailto:nira@masham.org.il
mailto:nira@masham.org.il
mailto:adid@masham.org.il


  

 

 

 

 

 למידע כללי וברורים ניתן לפנות באפשרויות הבאות:

  :לתמיכה טכנית בעת הרישום ניתן לפנות במיילregister@masham.org.il  או 

 .03-6844223או  03-6844248בטלפון 

 ,לברורים בנושא תוכנית הכנס וסדר היום  -מנהלת תחום השתלמויות עדי דורה 

adid@masham.org.il  6844252-03או בטלפון. 

 ,לברורים בנושא רישום:  -מנהלת תחום מינהל תלמידים נירה בראונשטיין

nira@masham.org.il  6844253-03או בטלפון. 

  לבירורים בנושא הנהלת חשבונות וכספים:     -, מנהלת חשבונותדוידסוןסיגל

sigald@masham.org.il  6844291-03או בטלפון 

  לנושאים הנוגעים לאיגוד - igudlibrarymanagers@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

ההרשמה לכנס הינה באמצעות אתר האינטרנט 
של מרכז השלטון המקומי )דרך דפדפן כרום 

 בלבד(

 
https://www.shelegcrm.com/masham/(S(b1dw1i0rhuk5g2eglz5

hhgdk))/search_activity.aspx?event_no=690163 
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