
 

 
 
 
 

 
 לדיגיטציה של התרבות עשירילאומי ה-ןהכנס הבי

 במכון ון ליר בירושלים ,1121 ובמברבנ 21--21, י בכסלו תשע"ד—ט ימים שלישי ורביעי
 הרשמה

 

 
 

 
 ,/היקר /תמשתתף

 ירושלים.ליר ב אשר יתקיים במכון ון ,3102 אנו שמחים להזמינך לכנס העשור של אווה/מינרווה
 

 בכנס השנה:
 מסלול המוזיאונים והשקת פורטל המוזיאונים הלאומי -
 מדעי הרוח הדיגיטליים  -
 נהרופיאיצירתיים של יוהמיזמים ספריות: ענן יורופיאנה וה -
 ערים ידידותיות לאנשים בעולם עשיר בנתונים -
 יודאיקה יורופיאנה -
 דיגיטציה של אוספי אמנות יהודית, פרויקט משותף -
 נגישות לקנון היהודי -
 דלמידה חדשנית: מיזמים עכשוויים בכיתות הלימו -
 האופנה באירופה אונליין מורשת -
 ספרים דיגיטליים: מיזם ספרי לימוד פתוחים -
 

 
  הבסיור בתערוכ כנס וכן לציין אם ברצונכם להשתתףהאו ליומיים של אחד ליום  להירשםשימו לב שניתן לבחור                
 .(והדרכה בתערוכהישראל בתשלום נוסף הכולל כניסה למוזיאון )מסעו האחרון של מלך יהודה"  –"הורדוס                

 
 
 
 
 

http://www.digital-heritage.org.il/
http://www.digital-heritage.org.il/
http://www.digital-heritage.org.il/register2013/
http://www.digital-heritage.org.il/register2013/


 
 בנובמבר  21, יום שלישי

 
 הרשמה – 9311–0311

 אודיטוריום -- 21311–9311
   Linked Heritage and Athena Plus - מסלול המוזיאונים

 הזרמת תוכן ישראלי לתוך יורופיאנה

 Ministry of Cultureוהספורט  משרד התרבות ,רם שמעוני

 םירת תוכן של המשתמש ופרסונות: בדיקת המים היורופיאניייצמשתמשי קצה, 

 The Israel Museum, Jerusalem , ירושלים, מוזיאון ישראלסוזן חזן ד"ר

 דיגיטלייםתוכן וכלים  באמצעותלספר סיפורים 
   MAKASH, דב וינר

 

 הפסקת קפה -- 22311–21311
 

 אודיטוריום -- 21311–22311
 

 מליאה

  EVA Conferences אלקטרונית ואמנות חזותית הדמיהבנושא  מייסד כנסי אווה ,יו"ר3 ג'יימס המזלי

 
 ברכות

 

 The Van Leer Jerusalem Institute בירושלים ליר מכון ון, ראש פרופ' גבריאל מוצקין

 
  The Israel Museum, Jerusalem יאון ישראל, ירושלים, מוז אן וג'רום פישר"ל ע"ש מנכ, סניידר' סג'יימס 

 
************* 

 
פרויקט  ,משרד ראש הממשלהבמורשת מנהל אגף  ,Prime Minister Office, משרד ראש הממשלה ראובן פינסקי

 תשתיות מורשת לאומיתכנית תמ"ר לשיקום והתקדמות ת, מורשת במשרד ראש הממשלה
 
 

, דיגיטציה של תרבות Israel Minerva Forum מינרווה ישראל מתאם פורום ,3102 , יו"ר עמית אווה/מינרווהדב וינר
  עידהוועידה לוובישראל: מ

 

  EVA/Minerva 3102 יו"ר עמית אווה/מינרווה, ד"ר סוזן חזן

 

 ארוחת צהריים – 24311--21311
 

 אודיטוריום – 20311–24311

 מסלול המוזיאונים
 

  המוזיאונים בישראלהפורטל הלאומי של 
 , משרד התרבות והספורטראש תחום מוזיאונים ואמנות פלסטית ,יו"ר3 עידית עמיחי

 מוזיאונים ישראליים בדרך לדיגיטציה :לנוע קדימה

 Ministry of Culture והספורט התרבות , משרדרם שמעוני

 אוסף מוזיאלי, מרישום ידני להנגשה בפורטל הלאומי וביורופיאנה
  , משרד התרבותמריאן אהרון

http://www.digitalmeetsculture.net/article/going-digital-the-israeli-museums-view/
http://www.imj.org.il/
http://makash.org.il/
http://www.eva-conferences.com/
http://www.vanleer.org.il/eng/content.asp?id=645
http://www.imj.org.il/
http://www.pmo.gov.il/English/Pages/default.aspx
http://www.pmo.gov.il/mediacenter/spokesman/pages/spokemoreshet140212.aspx
http://www.minervaisrael.org.il/
http://www.digital-heritage.org.il/
http://www.digitalmeetsculture.net/article/going-digital-the-israeli-museums-view/


 בעידן הדיגיטלי ידערישום פריטי אוסף וניהול 
  , משרד התרבותענת חן

 הקונספט -- הפורטל הלאומי של מוזיאון ישראל
 , משרד התרבותליפיבן כ

 הארכיונים הגדולסקר  –רשת ארכיוני ישראל 

 National Library of Israel הספרייה הלאומית של ישראלמנהל פרויקטים,  ,חזקי קסנט
 

 
 

 יה(יישיבות )קומה שנאולם  -- 20311–24311
 

 יודאיקה יורופיאנה
 

 אוניברסיטת פרנקפורטב ההודיים חדשים בספריית יורופיאנתכנים י ללא סיומת... –דיגיטציה 
 

 Division Frankfurt University אוניברסיטת פרנקפורט יחידת יודאיקה בספרייתראש  ,ברגריורחל הר "דיו"ר3 
Library 

 
 וליורופיאנה EDM-יהודיות ל דטה-מות מטהמיפוי סכ

 National Library of Israel בספרייה הלאומית של ישראל דטה-ה, מתאמת יורופיאנה ומטגנהייםאסתר גו

  Frankfurt University LibraryDivision ספריית אוניברסיטת פרנקפורט ,ITמחלקת  ראש ,מרקו קנפר

 
 ינדיגיטציה של ארכיון הג'וינט האמריק

 JDC , הארכיון העולמי של הג'וינטבפועל מנהל ,שחר באר

 CJD קט דיגיטציה לארכיון הג'וינטמנהלת פרוי ,ברלמרי ה

 
 לרשת מדעי הרוח הדיגיטליים בתחום מדעי היהדותהתוכניות 

  Judaica Europeana יודאיקה יורופיאנה , מנהל מדעי,וינרדב 

 

 
 
 

 אודיטוריום -- 23311–20311
 מסלול המוזיאונים

 
 ד"ר סוזן חזןיו"ר3 

 
  ירושליםבדוד  ו שלוקבר של חדרומד מ-בתלתתיעוד  :הקודשדיגיטציה של 

 הקפריסיאי המכון, STARC, מתאם מחקרים, ר סורין הרמן"ד
  V-must ם, ד"ר גדעון אבני, חמודי חלאילה(אי המאמר: ד"ר סורין הרמן, עמית ר)מחבר

 

  קוביות מדברות, מראות קסם וספרים חיים :תקשורת חבויים במוזיאוןמידע וטכנולוגיית 
 Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, סיק יורגן "רפרופ' ד

 

 .(צילום) תושבים, סטודנטים, מרצים, אמנים מוסררה, אלבומים משפחתיים:
המחלקה לצילום פרסמה קול קורא לכל האנשים הקשורים בדרך זו או אחרת לטריטוריה הנקראת מוסררה לשלוח 

אירועים ונות, חופשות, אירוע משמעותי בחייהם )חתבתהליך אמנותי או  במסגרת שצולמו ,צלומים מתוך אלבומי משפחהת
 משפחתיים(

 אוצרים: אבי סבג ואיילת השחר כהן
  מוסררה הספר בית ומנהל מייסד ,סבג אבי
 מנהל האוסף בית ספר מוסררה ,דבאח אבי

 
 
 
 
 

http://web.nli.org.il/sites/NLI/English/Pages/default.aspx
http://www.ub.uni-frankfurt.de/
http://www.ub.uni-frankfurt.de/
http://www.ub.uni-frankfurt.de/
http://web.nli.org.il/sites/NLI/English/Pages/default.aspx
http://www.ub.uni-frankfurt.de/
http://www.archives.jdc.org/
http://www.archives.jdc.org/
http://www.judaica-europeana.eu/
http://www.v-must.net/
http://www.interdisciplinary-laboratory.hu-berlin.de/de/public/personen-cv/2702/Jurgen-Sieck


 
 ה(יאולם ישיבות )קומה שני -- 23311–20311

 
 TAU Laboratory for Contemporary Urban Design  3ערים ידידותיות לאנשים בעולם עשיר בנתונים

 האיחוד האירופי ,נשטיין"ר צבי וייד 3יו"ר
 

 השפעת טכנולוגיות ניידות על המרחב הציבורי
 אביב-אוניברסיטת תל ,לתכנון עירוני המעבדה ,טלי חתוקה ד"ר
  אביב-תלאוניברסיטת , הפקולטה להנדסה תעשייתית ,ערן טוך ד"ר

 
 רשות המקומיתלתושב ה בין ם: חדשנות ביחסי"דיגיתל"

 יפו--אביב-לתעיריית  אביב;-לבאוניברסיטת תב ומערכות מידע מנהלת אגף מחשו ,ליאורה שכטר
 יפו--אביב-להיחידה למידע עירוני, עיריית תמנהל  ,זוהר שרון

 
 

 , מוזיאון ישראל, ירושלים"ך יהודהמסעו האחרון של מל –הורדוס " הסיור בתערוכ

והשנויות במחלוקת בהיסטוריה היהודית. הפנים, המרתקות -תערוכה שלמה המוקדשת למלך הורדוס, מהדמויות רבות
בתערוכה ממצאים חדשים מארמונותיו של הורדוס, גדול הבנאים שידעה הארץ, בהרודיון, ביריחו ובאתרים אחרים; 

וגולת הכותרת: קברו של הורדוס מהרודיון, שחשף פרופ' אהוד נצר איש  ,מידות מן הארמונות-שחזורים גדולי
שנות חיפוש. הממצאים, המוצגים לקהל בפעם הראשונה, מאירים באור חדש את  ארבעיםהאוניברסיטה העברית בתום 

לפני הספירה(. התערוכה  4עד  23ההשפעות הפוליטיות, האדריכליות והאסתטיות שהיו לשלטונו של הורדוס )משנת 
 ה. באתר שבו גילה את התגלית המרעיש 3101מוקדשת לזכרו של פרופ' נצר, אשר נפל אל מותו בשנת 

מקומות מספר ה .. יש להירשם מראש באתר הכנס20311-בו 20311-ב ,3-23311 ביתקיימו שלושה סיורים מודרכים
 תערוכההכולל כניסה למוזיאון והדרכה ב ,31₪בתשלום נוסף של  כרוךהסיור . מוגבל

 
 

 בנובמבר 21רביעי, יום 

 אודיטוריום -- 21311–9311

 לגופים המציגים במושב משותףדיגיטציה של אוספי אמנות יהודית, פרויקט 

 Center for Jewish Art , האוניברסיטה העברית בירושליםהמרכז לאמנות יהודית מנהל סגן ,ולדימיר לוין ד"ר

 

 The National Library of Israel הלאומית של ישראל, ירושליםמנהל מערכות מידע, הספרייה , אלון שטרסמן

  מערכות גרפיקה ותקשורת, ירושלים ,וידאו ,מולטי מדיה ,LDT ,אנטקד ,דפנה לוונבירט

 Judaica אוניברסיטת הרוורד רד,אמחלקת יודאיקה, ספריית הרוו ,טכניים ומחקרייםשירותי ספרייה  ,יולט רדנובסקי
Division, Harvard Libaray 

 

 

 יה(יאולם ישיבות )קומה שנ -- 21311–9311
 

  היהודיגישה פתוחה לקנון 
 SEFARIA ברט לוקספייסר ודניאל ספטימוס

 

 , הישגים ואתגרים חדשיםיהודה-פרויקט בן
 Project Ben-Yehuda , עורכת ראשיתשני אבנשטיין

The Open Siddur Project  
 The Open Siddur Project אבי קדיש "רהרב ד יווילב ,אהרון ורדי ואפרים פיינשטיין

 

http://lcud.tau.ac.il/urban-and-design-research-for-better-cities
http://lcud.tau.ac.il/urban-and-design-research-for-better-cities
http://lcud.tau.ac.il/urban-and-design-research-for-better-cities
http://lcud.tau.ac.il/urban-and-design-research-for-better-cities
http://lcud.tau.ac.il/urban-and-design-research-for-better-cities
http://cja.huji.ac.il/
http://web.nli.org.il/sites/NLI/English/Pages/default.aspx
http://hcl.harvard.edu/libraries/widener/collections/judaica.cfm
http://hcl.harvard.edu/libraries/widener/collections/judaica.cfm
http://hcl.harvard.edu/libraries/widener/collections/judaica.cfm
http://www.sefaria.org/
http://benyehuda.org/
http://opensiddur.org/
http://opensiddur.org/


 

Hebrew Wikisourceבניית ספרייה דיגיטלית חופשית מהיסוד : 
 Hebrew Wikisource המחלקה למחשבת ישראל, מכללת אורנים ,אבי  קדיש "רהרב ד

 

 הפסקת קפה -- 21311–22311
 

 אודיטוריום -- 21311–22311

 למידה חדשנית3 מיזמים עכשוויים בכיתות הלימוד

 Department of למדע וטכנולוגיה, משרד החינוך נהליראש המחלקה ליישומי מחשב בחינוך, המ, יו"ר3 רוני דיין
Computer Applications in Education 

 , משרד החינוךמדע וטכנולוגיהלתקשוב ארצית במינהל  מפקחת ,רונית נחמיה

 Pisga Petah Tikva , מנהלת במרכז ההדרכה פסג"ה, פתח תקווהקרינה בטאט

  טכנולוגיות מידע ותקשורת בכיתות הלימודבחינוך עכשווי באמצעות תקשוב יישומי קידום 
 MAKASH סילבנה וינר ולימור ריסקין

 

 
 ה(יאולם ישיבות )קומה שני -- 21311–22311

 מקרה בוחן –ויקי העולמית -אופנה וקהילת גלאם מורשת אופנה דיגיטלית3 יורופיאנה
 

  ויקי: מקרה הבוחן של מרתוני העריכה בנושא אופנה,-פעולה עם קהילת גלאםיורופיאנה אופנה משתפים 
 האירופיידי האיחוד בממומן ה, שיתוף יורופיאנה אופנה, מתאם פרויקט מרקו רנדינה

  ויקי לטובת אופנה בישראל: מה מוסד הגלאם שלכם יכול לעשות לטובת אופנה?-קהילת גלאם
 בעמותת ויקימדיה ישראל, מתאמת מיזמי גלאם שני אבנשטיין

 ירושליםראש מרכז המידע לאמנות ישראלית במוזיאון ישראל,  ,ד"ר אליסון קופיאצקי
 עיצובלגבוה להנדסה ו פרסת בי –מנהלת ארכיון רוז לטקסטיל ואופנה בשנקר , ערה לב

 

 ארוחת צהריים – 24311–21311
 

 אודיטוריום -- 20311–24311

 
 דילמות עכשוויות ותקוות עתידיות – ספרים דיגיטליים

 מרכז ידע וטכנולוגיות למידה –מיט"ל יו"ר3 פרופ' יואב יאיר, ראש             
 

 מרכזיות בשוק הספרים הדיגיטליים מגמות
 האוניברסיטה הפתוחה, , שה"םאינטראקטיביים ימודראש היחידה לחומרי ל ,אמיר וינר

  ספרים בספרייה הלאומית ים בהנגשתאתגר             
 הספרייה הלאומית, , מנהל אגף טכנולוגיות מידעאלון שטרסמן             

 קריאה דיגיטלית: אתגרים וסיכויים
 האוניברסיטה הפתוחה, ראש התוכנית לתואר שני בחינוך ,פרופ' יורם עשת

 השלישי של ספרי לימוד דיגיטליים הדור :דיגיטלימעבר נבון לספר 
 עת הדעתבמדען ראשי  ,ד"ר דובי וייס

http://he.wikisource.org/wiki/
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/madatech/englishsifria/scienceandtechnologyadministration/odot_aminhal_eng.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/madatech/englishsifria/scienceandtechnologyadministration/odot_aminhal_eng.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/madatech/englishsifria/scienceandtechnologyadministration/odot_aminhal_eng.htm
http://www.pisga-pt.org.il/webPro/index.asp?codeClient=902&CodeSubWeb=0
http://www.makash.org.il/index.php?option=com_content&task=view&id=89&Itemid=181
http://www.europeanafashion.eu/
http://www.wikimedia.org.il/
http://meital.iucc.ac.il/
http://www.openu.ac.il/
http://web.nli.org.il/sites/nli/hebrew/pages/default.aspx/
http://www.openu.ac.il/
http://www.timetoknow.co.il/


 

 ה(יאולם ישיבות )קומה שני -- 20311 24311

  הדיגיטלייםמדעי הרוח 
A: text -- edition – research -- education 

 העברית האוניברסיטה, ודתות להגות הספר בית ראש, יו"ר3 פרופ' קרל פוזי

 כתבי יד יוונים ורומיים עתיקים שללקראת ספרייה דיגיטלית  :חוכמה עתיקה אונליין
 הקפריסאי המכוןבמימון האיחוד האירופי,  EAGLEפרוייקט פרופ' סורין הרמן, 
 אלינה כריסטופורידו, רפאלה סנטוצ'יולנטינה וואסאלו, 

 

 דיגיטליים של טקסטים פילוסופיים ברשת: כלים דיגיטליים למחקר וחינוך בפילוסופיה ארכיונים

  ,CNR, Rome-ILIESI ,AGORA ,קריסטינה מאראס ד"ר

 דיון

 

 הפסקת קפה -- 20340–20311

 אודיטוריום – 23311–20340             
 National Library of Israelהספרייה הלאומית של ישראל פיתוח עסקי,  מנהל ,יו"ר3 עידו עברי             

  הישראלי האינטרנט ברכּוא  "ארכיונט", ב ומיקודדיגיטליים בספרייה הלאומית פרויקטים  תסקיר
 National Library of Israelספרייה הלאומית של ישראל ה, דיגיטליים פרויקטים תחום מנהל ,הדר מילר

 פרויקט הדיגיטציה וההנגשה לעיתונות יהודית היסטורית
 National Library of Israelהספרייה הלאומית של ישראל מנהל פרויקטים,  ,חזקי קסנט

 
 ה(יאולם ישיבות )קומה שני -- 23311–20340

  מדעי הרוח הדיגיטליים
 העברית האוניברסיטה, ודתות להגות הספר בית ראש ,פרופ' קרל פוזי 3יו"ר

 איפה נמצאים מדעי רוח דיגיטליים בישראל?

 Polonsky Fellow ירושליםמכון ון ליר ב ,מלגאית פולונסקי ,ד"ר סיני רוסינק

 דיון
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