
tod.org.il  ובמרכז ההזמנות 2884* הרשמה באתר מוזאון מגדל דוד 
 ביטולים יתקבלו עד 48 שעות לפני הכינוס. אי הודעה או 

הודעה מאוחרת יחייבו את הנרשמים בדמי השתתפות מלאים

     ההשתתפות מותנית בהרשמה ובתשלום מראש    
עלות ההשתתפות: 100 ₪ לחברי איגוד המוזאונים והמועצה לשימור אתרים  |  150 ₪ לאורחים )על בסיס מקום פנוי(

התכנסות והרשמה  09:00

 09:30  דברי פתיחה: 

 אילת ליבר - מנכ"ל מוזאון מגדל דוד

 ראובן פינסקי - ראש אגף בכיר, משרד ירושלים ומורשת 

 דורית ווליניץ - יו"ר איגוד המוזאונים ואיקו"ם ישראל

עמרי שלמון - מנכ"ל מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל

מנחה:   עינת שרון – מנהלת תחום דיגיטל במוזאון מגדל דוד וממונה על פיתוח תחום 

המדיה הדיגיטלית באיגוד המוזאונים ואיקו"ם ישראל

מושב ראשון

 הרצאות מבוא והצגת שימושים 
באמצעים דיגיטליים
 10:00  ד"ר רומי מיקולינסקי, 

חוקרת ומרצה באוניברסיטת חיפה ובצלאל

המוזאון כרשת: מגמות עכשוויות ועתידיות בחוויית הביקור במוזאון

 10:45  מרטיין פרונק, ראש מחלקת דיגיטל ופרסומים 

ברייקסמיוזאום, אמסטרדם

Rijksmuseum – E-Strategy and Rijksstudio :)'הרצאת אורח )חלק א

הפסקת קפה  11:30

 11:45   מרטיין פרונק, ראש מחלקת דיגיטל ופרסומים 

ברייקסמיוזאום, אמסטרדם

Rijksmuseum – E-Strategy and Rijksstudio :)'הרצאת אורח )חלק ב

הצגת דוגמאות: שימוש באמצעים דיגיטליים במוזאונים בארץ   12:30

 <<   המוזאון לתרבות הפלשתים: השימוש באמצעים דיגיטליים בממד הזמן

מירה לוי, רכזת פרויקטים ויחסי ציבור

Wandering מוזאון ראשון לציון: תלמידים יוצרים תוכן בפלטפורמת   >> 

נאוה קסלר, מנהלת המוזאון וציפי גוזז, רכזת הדרכה

 AR חצר כנרת ומחנה המעפילים עתלית: שימוש בטכנולוגית   >> 

 באתר מורשת

אלעד בצלאלי, מנהל תחום חינוך ואתרי מורשת, מועצה לשימור אתרי 

מורשת בישראל

 <<   מוזאון מגדל דוד: AMUSE – סיור מותאם אישית במוזאון ובסביבתו

רוז גינוסר, מנהלת קשרי חוץ ופיתוח משאבים

 <<   מדעטק חיפה: מרכז נטריקס לטכנולוגיות מתחדשות

לולה בן אלון, מפתחת תוכן התערוכות

ארוחת צהרים קלה   13:30

מושב שני

סדנאות מעשיות
מפגשים מקבילים:   14:15

 א |  אולם פצאל: 'שוטטות מאורגנת' – 

השימוש בפלטפורמת Wandering בהדרכות מוזאליות

  בהשתתפות: מיכל הדס, רכזת פיתוח תכנים, אגף החינוך, מוזאון ארץ 

ישראל  °  שני זיו, מייסד ומפתח Wandering – פלטפורמה טכנולוגית 

ללמידה מבוססת מקום

  מנחה: דורית ווליניץ – יו"ר איגוד המוזאונים ומנהלת מוזאון האדם והחי

CometoArt אולם רב-מסכי: השימוש באפליקציית ב | 

  בהשתתפות: רעות פרסטר, מנהלת מחלקת החינוך, מוזאון פתח תקווה 

ComeToArt לאמנות  °  דוד פייביש, מייסד האפליקציה

  מנחה: נוגה ראב"ד, אוצרת מוזאון היהלומים ע"ש הארי אופנהיימר

ג |   אולם צלבני: כשהפיזי והדיגיטלי נפגשים: על עיצוב אינטראקציות 

בסביבת המוזאון

  בהשתתפות: מיכל רינות, מרצה בכירה וראש המרכז לעיצוב וטכנולוגיה 

ע"ש כדר, שנקר

מנחה: אילת ליבר, מנכ"ל ואוצרת ראשית מוזאון מגדל דוד  

ברחבי המצודה: התנסות במוצרי 'מגדל | דיגיטל' של מוזאון מגדל דוד: ד | 

אוגמנטיגייד, מצודה בטאצ', קווסיטי ועוד  

מושב שלישי

סיכום
Hacking the Walls – 15:30   האקתון מגדל דוד 

תמר ברלינר, מנהלת תחום תרבות

 15:45   הצגת שלושת הזוכים בהאקתון מגדל דוד 

וסיכום יום העיון: מקומה של מחלקת דיגיטל במוזאון 

סיום   16:00

2 0 1 6 ל  י ר פ א ב  1 1  | ו  ״ ע ש ת ן  ס י נ ב ׳  ג  , י נ ש ם  ו י

לראשונה בישראל, לאור ההתפתחויות המהירות בעולם הדיגיטלי, נקיים יום עיון שיאפשר למנהלים ולאנשי ניו מדיה 

בכירים במוזאונים ובאתרי מורשת בארץ להיחשף לאמצעים הדיגיטליים שמטרתם להעשיר את חוויית המבקר

חוויית המבקר במוזאונים בעידן הדיגיטלי
ם י ל ש ו ר י ב ד  ו ד ל  ד ג מ ן  ו א ז ו מ ב ן  ו י ע ם  ו י
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