
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ספרניות וארכיונאים שנתי: סמינר
 ימים יתקיים במלון רמדה נתניה 3 -הסמינר בין ה

 2018בדצמבר  2 – 4בתאריכים: 
 

  82.12.201 –יום ראשון 
 ( - 1באולם אופל קומה ) – התכנסות, רישום וכיבוד קל 09:00-10:00

  פתיחה ומנחה הסמינר: 10:30-11:00

 . תנועת המושבים –מנהל פורום ספרנים ואמנים  –יהודה אלטון 

 ברכות:   

    מנהלת אגף חברה וקהילה, בני המושבים ו"שריגים". -שירי ארדיטי נחום

 " אמהות וילדים" –ראש מרכז ימימה לחקר ספרות ילדים  -ד"ר חני לבנת  11:00-13:00

 ארוחת צהריים. 13:00-14:00

 . חלוקת חדרים ומנוחה 14:00-16:00

 קפה ועוגה. 16:00-16:30

  "מארכיון לספרייה" –טבנקיןיד  – ד"ר מאשה זוליטרבסקי בר  16:30-17:45

 הפסקה 17:45-18:00

התפתחות הישוב  סיפור פלטפורמה דיגיטלית, מבוססת ציר זמן, המציגה את - "סיפור מקומי" 18:00-19:00

חברי הקהילה לוקחים חלק בשימור העבר ותיעוד פעילויות הקהילה בהווה, עם  ברצף כרונולוגי.

 הפנים לעתיד.

 ארוחת ערב 19:00-20:00

 מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל – מאיר צור 20:00-22:00

  מנהיגות במעגלי החיים"על ספרו  –אביגדור קהלני   

 

  83.12.1  -יום שני 
 . ארוחת בוקר 07:00-08:30

  . יציאה בהסעה מאורגנת למוזאון ההגנה  8:30

   מוזאון ההגנהסיור והדרכה ב 9:30-12:00

 חזרה בהסעה מאורגנת למלון רמדה  12:00

 . ארוחת צהריים 13:00-14:00

 מנוחה. 14:00-16:00

 קפה ועוגה. 16:00-16:30

 איך מנביטים ארכיונאים בעזרת הספרייה המקומית  –צפריר חובב ד"ר  16:30-17:30

המגיעים לספריית היישוב כקוראים או ספרנים יש לא רק סקרנות ושאיפה לדעת, להבין וליהנות 
ממה שעובר בין ידיהם, אלא גם זיכרון טוב, כושר שיפוט, ומוכנות לחבר אנשים עם סיפורים, חוויות 

 טכנולוגיה. –האיכויות הנדרשות גם לארכיונאים, וכל השאר והסתכלות חברתית. אלו הן 
 הפסקה 17:30-18:00

   סיפור חייה ויצירתה של נעמי שמר –"על הדבש ועל העוקץ" רועי רימשון  18:00-19:00

 ארוחת ערב. 19:00-20:30

  סטנדאפיסטית - יעל קפיטולניק 20:30-22:00



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 84.12.1 –יום שלישי 
 

 . בוקר ופינוי חדריםארוחת  07:00-08:30

 "מספרנות למידענות"  – ריאיר גלאו 08:30-9:45

בעולם משתנה, נעסוק בשינויים הדרמטיים העוברים על עולם הספריות  הספרייה והארכיון

והארכיונים, על הדרך למתג מחדש את הספרייה והארכיון, ועל המקום שלהם כמרכיב בבניית 

 . קהילה

 הפסקה 9:45-10:00

 "העברה בין דורית"  –יו"ר אגף קרקעות ויועמ"ש תנועת המושבים  -עו"ד עמית יפרח  10:00-10:30

 סיפור אישי   – שרה אנג'ל 10:30-11:30

שרה אנג'ל בסיפור חייה. סיפור של נפילה ועלייה, נישואין לפושע, כלא, השיקום וחייה כסופרת. 

תובנות וממלא בתקווה. מהמקום הנמוך ביותר סיפור מרתק, שנון, מצחיק ועצוב, ובעיקר מלא 

 להצלחה ואושר. בלי מתכונים אבל עם דרך. הרצאתה מלאת חכמה ומובאת בכושר ביטוי מעולה

 הפסקה 11:30-11:45

  עיתונאית וסופרת  – ליהיא לפיד 11:45-13:00

 נשים כותבות.ומה התפקיד של  -על כתיבה נשית. על הסיפור האישי שלה, על איך הגיעה לכתוב  

 על הדרך מהספר הראשון ״סודות ששמרתי בבטן״, כתיבת מדור שבועי, רב המכר ״אשת חיל״

 ועל איך בתוך   שיחה שבה נדבר להיות אישה היום, ועד ״להיות אמא של חייל״ שיצא השנה.

  המרוץ של החיים אנחנו לפעמים שוכחות את עצמנו.

  .אלא גם על זה שמותר לנו להיות טובות יותר לעצמנו -במפגש הזה נדבר לא רק על איך להשיג עוד

 סיכום ומשובים.  13:00-13:30

 .ארוחת צהריים ופיזור 13:30-14:30

 

 
 kehila@tmoshavim.org.ilדוא"ל  6086309-03לפרטים נוספים ולהרשמה ניתן לפנות ללירז רם בטל' 

  
 :הגעה למלון רמדה נתניה

 , יוצא בכל רבע שעה למלון. 7קו מתחנה מרכזית בנתניה, לקחת אוטובוס 
 .במלון ומחוצה לווללא תשלום  חניה בשפע –לבאים ברכב פרטי 

 
 
 

 בברכה
 

 יהודה אלטון
 מנהל פורום ספרנים ואמנים

 וצוות אגף חברה וקהילה 
"בני המושבים ו"שריגיםמנהלת אגף חברה וקהילה,  –שירי ארדיטי נחום 

 מנהלת לשכה –לירז רם  
 

 טל"ח. יתכנו שינויים בתכנית 
 מצ"ב טופס רישום 

mailto:kehila@tmoshavim.org.il


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שנתיוארכיונאים ופס רישום לסמינר ספרניות ט
 ימים 3

שלישי  –ראשון   
2018בדצמבר  2 – 4  

כ"ו בכסלו תשע"ט –כ"ד   
 מלון רמדה נתניה

 
 liheks.mtaahsoet.ali.ekאו במייל  03-6918996למלא ולהחזיר בבקשה בפקס 

 

 מושב:__________________________________________

 שייך למועצה אזורית:  ______________________________

 להלן הנרשמות:

 דואר אלקטרוני נייד תפקיד שם ומשפחה 

1     

2     

 
 

 פנסיון מלא. ₪ 1200 (:ת )בחדר זוגי/עלות למשתתפ
 

 
 : תשלום

  נא לעדכן שבוצעה העברה( 430395חשבון  532, בנק הפועלים, סניף טל ניר: ת לבנקאיהעברה(  
  יימסר ביום הכנס, בעת הרישוםנא לא לציין על הצ'ק תנועת המושבים  – "טל ניר"צ'ק לפקודת 
  מזומן 

 לפרטים נוספים, נשמח להשיב בכל עת, להלן: 

 kehila@tmoshavim.org.il 6086309-03אגף חברה וקהילה 

 

 הסכום ישולם )נא לסמן בעיגול(: באופן אישי / ע"י המועצה האזורית / ע"י היישוב 
 

 שם מלא: ____________________  תפקיד:___________________  חתימה:__________________

mailto:kehila@tmoshavim.org.il

