לכבוד
מנהלי הספריות

כנס מנהלי הספריות הציבוריות בישראל
ימים ג'-ה' 14 – 12 ,באוקטובר  ,2021ו' – ח' בחשון תשפ"ב,
מלון "גולדן קראון" ,נצרת
להלן תכנית (ראשונית) הכנס :

יום שלישי  12באוקטובר 2021
10:30 - 09:00

התכנסות ,רישום וכיבוד

11:00 - 10:30

דברי פתיחה וברכות:
מר חילי טרופר ,שר התרבות (ברכה מצולמת)
מר רז פרויליך ,מנכ"ל משרד התרבות
מר עלי סאלם ,ראש עיריית נצרת
מר רם סידיס ,משנה למנכ"ל מרכז השלטון המקומי
גב' תרצה שקד-כהן ,יו"ר איגוד מנהלי הספריות הציבוריות בישראל
מנחה :גב' אילנית דהאן גדש ,ראש המינהל ללימודים מוניציפליים,
מרכז השלטון המקומי

12:15 - 11:00

אדם מחפש משמעות
ד"ר שמעון אזולאי חוקר וכותב על השאלות הגדולות של החיים ושל האדם –
אושר ,משמעות ,מוסר ,מוות הומור ומיניות .אזולאי מציע ,תפיסת משמעות
ייחודית שנועדה להחליף את אידיאל האושר החמקמק והכוזב.
בהרצאתו של ד"ר אזולאי פתאום מגלים שבפילוסופיה אפשר למצוא גם גוונים
פרקטיים שניתן לתרגם לכלים ממשיים של התנהלות בחיים העסקיים והאישיים
של כל אחד מאתנו.

13:45 - 12:15

13:45

אז מה הסיפור שלך? שיווק ספריות בעידן תחרותי
ד"ר קרן בוכבינדר ,בעשורים האחרונים הרוב המוחלט של הספריות ברחבי
העולם נמצא במרוץ להישרדות .בעולם הרשתות החברתיות ותרבות האינסטנט
של ה'כאן ועכשיו' ,הוכחת הרלוונטיות של מוסדות אלו הפכה עבורן לצורך
קיומי.
באילו אמצעים ספריות משתמשות ומדוע כלים מעולם הפסיכולוגיה החברתית
ומדעי המוח הפכו לשם המשחק בשיווק מוצלח?
בהרצאה זו נסקור את הטכניקות והגישות בהן משתמשות ספריות מובילות
וננתח את המסרים העומדים מאחורי מיזמים ייחודיים מעוררי השראה.
ארוחת צהרים

16:00 - 15:00

קבלת חדרים ,התארגנות ומנוחה

16:30 - 16:00

קפה ועוגה

19:30 - 16:30

"מהרגיל לבלתי רגיל"
פעילות סדנאית בהנחיית עינב אלפיה ,חברת משכוכית

20:30 - 19:30

ארוחת ערב

22:00 - 21:00

תכנית ערב (פרטים בהמשך)

יום רביעי  13באוקטובר 2021
08:45 - 07:30

ארוחת בוקר

13:00 - 8:45

סיורים – (פרטים בהמשך)

13:00
16:30 - 16:00

ארוחת צהרים
קפה ועוגה

17:45 - 16:30

רב שיח מנהלים – דילמות של מנהל/ת ספריה
בהנחיית עופר סלע ,מנהל הספריה בערד

18:30 – 17:45

זמן איגוד
 סיכום ועדכונים של הנהלת האיגוד.
 הצגת המועמדים לבחירות הנהלת האיגוד.

19:30 – 18:30

טקס פורשות – פרידה מחברות וחברים שיצאו לגמלאות (פרטים בהמשך).

21:00 – 19:30

זמן בחירות – בחירות להנהלת האיגוד

20:30 - 19:30

ארוחת ערב

22:00 - 21:00

תכנית ערב

יום חמישי  14באוקטובר 2021
08:45 - 07:30

ארוחת בוקר

10:00 - 09:00

רואים הקול -תרבות ללקויי ראיה באמצעות תיאור קולי
עדי קרוב ,מנהלת הספריה האזורית גולן
מה זה בכלל תיאור קולי? ואיך מרגיש אדם עיוור,
שמגיע לסרט ,הצגה ,או אירוע גדול?
בהרצאה נתנסה בחוויית תרבות בעיניים עצומות,
נבין מהו התיאור הקולי ,מהם האתגרים ,הפתרונות והחוויות בתחום
וכיצד זה קשור לכל אחת ואחד מאיתנו.

10:30 – 10:00

סקירת פעילות הסתדרות המח"ר
אלכסנדרה צ'יבולבסקי ,יו"ר הסתדרות המחר

10:45 – 10:30

הצגת הנהלת האיגוד שנבחרה

11:15 – 10:45

הפסקת קפה ועוגה

12:30 – 11:15

הרצאת סיום

13:00 – 12:30

שיחת סיכום ומילוי משובים

13:00

ארוחת צהרים ופיזור

(*) יתכנו שינויים .טל"ח.
(**) ההשתלמות תתקיים בכפוף להנחיות משרד הבריאות

בברכת השתלמות פורייה ומהנה,
תרצה שקד-כהן
יו"ר איגוד מנהלי הספריות
הציבוריות בישראל

אילנית דהאן גדש
ראש המינהל ללימודים מוניציפליים
מרכז השלטון המקומי

מחירי הכנס ומידע נוסף
להלן מחירי ההשתלמות:
מחיר

מחיר מסובסד לחברי
איגוד

משתתף/ת בחדר יחיד  -מכסת החדרים הבודדים מוגבלת ולכן
קבלת חדר בודד הינה על בסיס "כל הקודם זוכה".
*לחברות/י איגוד תינתן עדיפות בשבוע הראשון להרשמה

3,150

3,050

משתתף/ת בחדר זוגי (חולק/ת חדר עם משתתף/ת נוסף/ת)

2,150

2,050

משתתף/ת  +ב.ז .שאינו משתתף בכנס

4,200

4,100

ללא לינה וללא ארוחת בוקר ( 3ימים)

1,300

1,200

ללא לינה וללא ארוחת בוקר – יומיים – 12-13.10

900

__

ללא לינה וללא ארוחת בוקר – יומיים – 12,14.10

900

__

ללא לינה וללא ארוחת בוקר – יומיים – 13-14.10

900

__

ללא לינה וללא ארוחת בוקר – יום אחד – 12.10

700

__

ללא לינה וללא ארוחת בוקר – יום אחד – 13.10

700

__

ללא לינה וללא ארוחת בוקר – יום אחד – 14.10

500

__

תוספת לארוחת בוקר למשתתף/ת ללא לינה

90

__

תוספת לארוחת גלאט כשר (בד"ץ העדה החרדית)

85

__

 לתשומת לבכם !
בשלב ראשון ההרשמה פתוחה לחברי איגוד בלבד ,עד לתאריך 16.08
החל מה 17.08 -תהיה ההרשמה פתוחה לכולם.
 מכסת החדרים הבודדים מוגבלת
ולכן קבלת חדר בודד הינה על בסיס כל הקודם זוכה ומחייבת קבלת אישור!
 ההרשמה מסתיימת ב –  30.09.21או עם סיום מכסת החדרים (הראשון מבין השנים).
חברי/ות איגוד מנהלי הספריות הציבוריות בישראל
חבר/ת איגוד זכאי/ת להנחה של  ₪ 100ממחיר ההשתתפות במלוא הכנס ,ובקדימות בהזמנת החדרים.
לבירור פרטים באשר לחברות באיגוד ,יש לפנות אל הגב' תרצה שקד-כהן,
יו"ר איגוד מנהלי-הספריות הציבוריות בישראל ,במיילlibtirtza@gmail.com :

ההרשמה לכנס
לכניסה לאתר ההרשמה יש ללחוץ על הלינק המופיע בתחתית המסמך (דרך דפדפן כרום בלבד)

דגשים לרישום באתר המקוון
 .1משתמש רשום באתר  -מנהלים שהשתתפו בכנסים שהתקיימו בעבר  -רשומים במערכת!
בעת הרישום ,יש ללחוץ על "משתמש רשום באתר" ,ומשם להמשיך את תהליך ההרשמה לכנס.
במידה ושכחת את שם המשתמש ו/או הסיסמא ,יש ללחוץ על " שכחתי סיסמא" ולהמשיך עפ"י
ההנחיות.
 .2משתמש חדש באתר  -בעת הרישום ,יש ללחוץ על "משתמש חדש באתר" ,ומשם להמשיך את
תהליך ההרשמה לכנס.
הנחיות מפורטות מופיעות באתר מרכז השלטון המקומי ,תחת "פעילויות הדרכה".
אשראי לפיקדון /ביטחון – כחלק מתהליך ההרשמה לכנס ,עליך להשאיר פרטי אשראי לפיקדון עבור
ההשתתפות ובמקביל לדאוג להסדיר התשלום .לא ניתן לבצע ההרשמה ללא השארת הפרטים.
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
המחאה – לפקודת מרכז השלטון המקומי .נא לשלוח בדואר רגיל לכתובת :הארבעה  ,19ת"א .64739
.1
.2

העברה בנקאית  -העברה בנקאית יש להעביר ל:
בנק דיסקונט ( – )11סניף הקריה  .מספר סניף  .034מספר חשבון ( 663700מספר מלכ"ר )580002244
במקרה של העברה בנקאית יש לשלוח לדוא"לsigald@masham.org.il :את פקודת הביצוע של הבנק
בציון שם ההשתלמות ושם המשתלם.
נוהל ביטול הרשמה
ביטולים יתקבלו בכתב בלבד לדוא"ל nira@masham.org.il- :יש לוודא קבלת אישור חוזר על הביטול.
במקרה של ביטול ההשתתפות ע"י העובד/ת ו/או המעסיק :
א .עד  10ימי עבודה לפני תחילת הכנס ,לא יגבה תשלום.
ב .החל מ  10ימי עבודה ועד  5ימי עבודה לפני תחילת הכנס ,יגבה תשלום בסך ב 50%מעלות
ההזמנה שבוצעה.
ג .מ  5ימי עבודה לפני הכנס לרבות אי הגעה ,יגבה תשלום מלא של ההזמנה.

לאור מגיפת הקורונה והאירועים המשתנים להלן דגשים הנוגעים לקורונה
 .1במקרה של ביטול הכנס ע"י מש"מ – המשתתפים יקבלו החזר כספי מלא.
 .2במקרה של דחיית הכנס – ההרשמה תתבצע אוטומטית למועד החדש ,משתתפים שייבקשו לבטל
את הרשמתם יוכלו לעשות זאת בהתאם לנוהל הביטולים הרגיל.
 .3נרשם חולה קורונה /נדרש לבידוד  -ידווח למינהל לימודים מוניציפליים ,במייל
 ,nira@masham.org.ilעל ביטול השתתפותו מייד עם קבלת הידיעה בצירוף מסמכים רשמיים
שמאשרים את הדבר – עד  48שעות לפני הכנס יקבל זיכוי כספי מלא.
 .4משתתף שפחות מ 48-לפני הכנס ייוודע למצב רפואי שאינו מאפשר את הגעתו (חולה קורנה /בידוד)
– יודיע במיידי על המצב במייל  - nira@masham.org.ilאנו נפעל לזיכוי כספי אך לא ניתן להתחייב
על כך מראש.
 .5משתתף שאינו עומד בתנאי הכניסה להשתלמות כפי שייפורסמו במועד ההשתלמות לא יוכל
להשתתף ולכן עליו לבטל השתתפותו בהתאם לנוהל הביטולים הרגיל.

במידה והינך זקוק/ה להנגשה מכל סוג שהיא ,אנא פנה/י לעדי דורה
בטלפון  03-6844252או במיילadid@masham.org.il :

למידע כללי וברורים ניתן לפנות באפשרויות הבאות:






לתמיכה טכנית בעת הרישום ניתן לפנות לשמרית מוזס במייל:
 register@masham.org.ilאו בטלפון 03-6844227
עדי דורה ,מנהלת תחום השתלמויות –לברורים בנושא תוכנית הכנס וסדר היום
 adid@masham.org.ilאו בטלפון 03-6844252
נירה בראונשטיין ,מנהלת תחום מינהל תלמידים– לברורים בנושא רישום:
 nira@masham.org.ilאו בטלפון 03-6844253
סיגל דוידסון ,מנהלת חשבונות  -לבירורים בנושא הנהלת חשבונות וכספים:
 sigald@masham.org.ilאו בטלפון 03-6844291
תרצה שקד כהן –יו"ר האיגוד – לבירורים הנוגעים לחברות באיגוד
libtirtza@gmail.com

ההרשמה לכנס הינה באמצעות אתר האינטרנט
של מרכז השלטון המקומי (דרך דפדפן כרום בלבד)
https://www.shelegcrm.com/masham/(S(h0b4uxwyjq15mu5btmtk1l5e))/sear
ch_activity.aspx?event_no=488163

