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 2016 רפברוא 26  ,ז"תשע שבט 'ל

 

  2017 - 'דמחזור  המורשת הבנויה בשימור תכנית הכשרה מעשיתללהצגת מועמדות  קורא קול

 

הבנת התאורטי ו ,הפילוסופיהבסיס  אתכוללים ה ,משמר  בשטח דורשת ידע ומיומנויותהעבודת השימור של 

שימורי, הכרת שיטות טכנולוגיות, הכרת  חומרים ליישום ויכולת ניהול המשלב התיעוד, התכנון תהליך השימור 

 ועבודה בצוות. 

 . ן היא התמחות בפני עצמהמה תשכל אח ,מגוון רחב של מיומנויות תמחייב המורכבות של תהליך השימור

המעצבת את  ,חלק מתפיסה פילוסופית מחשבתיתכ לדרך חשיבה ייחודיתמשמר המעשית נדרש הלמיומנות  נוסף

 . את העקרונות והאתיקה השימורייםקובעת הו שימורתחום ה

. קיימים מסלולי לימוד וקורסים בישראלשימור הלימוד של נושאי הבתחום ניכרת התפתחות  חלהבשנים האחרונות 

מקומיים לשימור מורשת התרבות ברמות שונות: אקדמית, השתלמויות קצרות, ימי עיון, סיורים והכשרות לא 

צורך ה נולדלכן  .באופן מובנה ואיננו מקיף את כל תחומי השימור ,חלקי בלבדפורמליות. עם זאת, מגוון הקורסים 

 מחזורים. שלושההתקיימו בה  ועד היום שמריםלממעשית ומקצועית ת הכשרה יתכנב

הרשות לשמירת הטבע לביצוע התכנית חברו יחד: רשות העתיקות, המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל, 

בחסות תכנית "תמר" לשימור מורשת התרבות בישראל במשרד  ,ומנהל התכנון של משרד הפנים והגנים הלאומיים

 .ומורשתמשרד ירושלים ב, היום ראש הממשלה

 

 העובדים בתחוםשל המשמרים והעשרה להכשרה מקצועית מתקדם מסלול יצירת  םהת התכנית ומטר. 2

  במקצוע המשמר בישראל.הכרה הוהמקצועית  הרמהמורשת הבנויה והעלאת ה

 התכנית תקנה מיומנויות בסיסיות בשימור המעשי מתוך ראייה רחבה של תהליך השימור.

 .(ICCROM) מקצועי של איקרוםבגיבוי התכנית נערכת 

 

 : מידע כללי על הקורס . 3

  למעט סדנאות חוץ(.   וקיסריה בעכוהקורס מתקיים( 

 17:00 – 09:00 ,אחת לשבוע פגישות של יום לימודים מלא 24 יימשך הקורס 

 סיורים או סדנאותצורך ליתקיימו מספר ימי לימוד ברצף  תכניתבהתאם ל    

  אתרים שוניםב בסדנאות מעשית התנסותו תאורטיים לימודיםמורכבת מהתכנית 

 משמרים 22עד מחזור ישתתפו ב 

  3000-כהיא בתכנית  עצמית  שתתפותהעלות ₪ 
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 :לקורס הקבלה הליך .4

 קבלו משמרים שעומדים בתנאי הקבלה:לתכנית ית    

 4  במבנים היסטורייםשנים לפחות של עבודות שימור יישומיות וטכניות באתרים ארכאולוגים או 

 המלצות( יש לצרף)

 עבודה )שרטוט אדריכלי( בעלי יכולת לקרוא תכניות 

  בעלי יכולת כתיבה לצורך הכנת תכנית עבודה וכתיבת דוח מסכם 

  בסיסית עם המחשב כרות יהבעלי 

 נים השותפים ואנשי מקצוע עצמאייםנציגי הארגו שלועדת קבלה  יאיון קבלה על ידיר 

 מטלות ותנאים. 5

 ימי הלימודיםמ 85% -חובת השתתפות ב 

 (ומטלות להגשהתרגילים  ,עמידה במטלות התכנית  )תרגולים 

 גמר  עבודת הגשת –תנאי לסיום הקורס ה 

 

  :והתעדה הסמכה תנאי. 6

  .עמדו בכל המטלות תוענק תעודת משמרילמסיימי התכנית אשר     

  אישור מקצועי של רשות העתיקות, המועצה לשימור אתרי מורשת, רשות הטבע והגנים בגיבוי של בהתעודה  

  .ירושלים ומורשתבמשרד  "ציוני דרך"איקרום ובחסות תכנית    

 .תכניתב על ידי הגופים השותפים מאושרתיצורפו לרשימת משמרים  המסיימים

ttp://www.meshamrim.org.ilh/ 

  בתכניתה יוכלו לזכות בביצוע עבודות שימור במסגרת הפעילות של הגופים השותפים רשימבהמשמרים רק 

 :לימודה נושאי.  7

 מבואות כלליים לשימור המורשת הבנויה  .1

  ים ומסורתייםעתיק וחומרי בנייה שיטות בנייה .2

 תהליך השימור הפיזי  .3

 לעבודות שימורמיומנויות נלוות  .4

 לו"ז

 2017מחצית מאי  –תחילת קורס מחזור ד' 
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 'א נספח 

 

 המורשת הבנויה  בשימורמעשי משמרים  תהכשר לקורסהזמנה להצגת מועמדות 

 

 ,בשימור מעשית הכשרה לתכנית  מועמדות להצגת קוראאת הקול ה  שקראתי לאחר  ,מ"הח אני

 כל ללא עליי מקובלים בו המפורטים התנאים וכי  ,קוראה בקול האמור כל את הבנתי כי ,בזה מצהיר

 .הסתייגות

 

 _______________ שם משפחה ______________________ ת.ז. _____________________שם

  __________________________________________________________________________: כתובת

 ____________________________ נייד  _____________________ פקס  __________________  'טל

   ________________________________________________________________ :אלקטרוני דואר

 ________________________________________________________________________ :הערות 

______________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________  חתימה________________        תאריך

 

 מצ"ב 

 קורות חיים )מקצועות, הכשרות, לימודים, ניסיון מקצועי (

  :2017 מרץב 30את כל החומרים יש לשלוח עד לתאריך 

 רשות העתיקות, בגן הלאומי קיסריהבמשרדי  2017 אפריל סוףב ועדת הקבלה תתקיים 

 .(למועמדים שעומדים בתנאי הסף – )הזימון יהיה אישי

 למנהל שימור, רשות העתיקות חוזרנא לשלוח במייל 

 + שם המועמד   נא לציין במייל את הנושא: מועמדות לקורס הכשרת משמרים מעשית מחזור ד' 

conservation@israntique.org.il 

 02-6260105 פקס:
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 נספח ב' 

 :לקבלה לתכנית המועמדים לבחירת פרמטרים

 50%  םמשקל כ"סה – והמלצות חיים קורות - אובייקטיבית בחינה :א

 50% ומשקל כ"סה –בוועדת הקבלה  המועמד של אישי  איוןיר  - סובייקטיבית בחינה: ב

 

 : הפנימית הניקוד וחלוקת מהשלבים אחד כל לבחינת הפרמטריםפירוט 

 משקל הרכיב רכיבי משנה       משקל הרכיב  הרכיב

       חלק א'

 5 השכלה 
תואר אקדמי נוסף רלוונטי או השתלמויות 

 5 רלוונטיות 

 שנות ותק מקצועי
 נוספות נוסף

 לנדרש בתנאי הסף
 

30 
 
 

  
נקודות על כל שנת ותק מקצועי נוספת  2

 לנדרש 
  

25 
 
 

שטחים  ,ניסיון מהותי נוסף
 10 ביצוע פרויקטים, ניהול פרויקטים   10 נוספים קרובים 

 10 תיקי עבודות  10  

    חלק ב' 

 50 התרשמות ועדת המשנה המקצועית 50 איון אישייהתרשמות בר

    

 100% סה"כ 100% סה"כ 
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