כ"ט בשבט תשע"ד 01 ,בינואר /109

קול קורא להגשת מועמדות לתכנית הכשרה מעשית והתעדה בשימור
רקע
המורכבות של תהליך השימור מחייבת מגוון רחב של מיומנויות ,שכל אחת מהן היא התמחות בפני עצמה .פרט
למיומנות מעשית נדרש המשמר לידע תיאורטי ולהבנת הגישות הרווחות של תחום הידע בשימור ,עקרונות
השימור והאתיקה המקצועית.
בשנים האחרונות חלה התפתחות ניכרת בלימודי השימור בישראל .קיימים מסלולי לימוד וקורסים לשימור
מורשת התרבות ברמות שונות :אקדמית ,השתלמויות קצרות ,ימי עיון ,סיורים והכשרות לא פורמליות .עם
זאת ,קיים צורך בתכניות הכשרה מקצועיות ומעשיות נוספות למשמרים.
לצורך ביצוע תכנית ההכשרה המוצעת בזאת חברו יחד :רשות העתיקות ,המועצה לשימור אתרי מורשת
בישראל ,רשות הטבע והגנים ,מינהל התכנון של משרד הפנים ,בחסות תכנית מורשת" ,ציוני דרך" במשרד
ראש הממשלה.
מטרת התכנית
מטרת התכנית היא לקדם הן את הרמה המקצועית של העוסקים בתחום והן את ההכרה במקצוע המשמר
בישראל.
התכנית מציעה מסלול מתקדם להכשרה מקצועית של משמרים העובדים בתחום והעשרתם .היא תקנה
מיומנויות בשימור מעשי מתוך ראייה רחבה של תהליך השימור .לאחר תקופת ניסיון יוכלו בוגרי התכנית
לשמש ראשי צוות שימור ברשות העתיקות ,המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל וברשות הטבע והגנים.
התכנית תכשיר משמרים ובסיומה הם יכללו ברשימה של בעלי מקצוע המורשים לבצע עבודות שימור מטעם
הגופים השותפים.
בעתיד יתקיימו השתלמויות נלוות כדי להבטיח את שמירת המיומנויות ואת העדכונים המקצועיים.
התכנית נערכת בגיבוי מקצועי של איקרום ( - )ICCROMהמרכז הבין-לאומי ללימודי שימור ושחזור של
נכסי תרבות.
התכנית


התכנית מציעה שלושה מחזורי הכשרה



משך כל קורס  /9ימי לימוד מלאים; בימי חמישי ,בין השעות 05:01 – 18:01



התכנית מתבססת על לימודים תאורטיים והתנסות מעשית



מקצת הסיורים או סדנאות יתקיימו ביומיים מרוכזים



בכל קורס ישתתפו כ /6-/1 -משמרים



עלות ההשתתפות בתכנית היא ₪ 0111
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קבלה לקורס
לתכנית יתקבלו משמרים שעומדים בתנאי הקבלה האלה:


ניסיון של  9שנים לפחות של עבודות שימור יישומיות וטכניות באתרים ארכאולוגים או במבנים

היסטוריים


הוכחת יכולת לבצע עבודות שימור בשטח



בעלי יכולת לקרוא תכניות עבודה (שרטוט אדריכלי)



בעלי יכולת כתיבה לצורך הכנת תכנית עבודה וכתיבת דוח מסכם



ריאיון קבלה יבוצע על ידי ועדת קבלה ובה נציגי הארגונים השותפים ואנשי מקצוע עצמאיים

ראו נספח א'  -מדדים לבחירת המועמדים לתכנית
מטלות ותנאים


חובת השתתפות ב 81% -מימי הלימודים



עמידה במטלות הקורס (סדנאות ,תרגילים ומטלות להגשה)



תנאי לקבלת תעודה – הגשת עבודת סיכום

תנאי הסמכה והתעדה
למסיימי הקורס אשר יעמדו בכל המטלות תוענק תעודת משמר.
 התעודה באישור מקצועי של רשות העתיקות ,המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל ,רשות הטבע והגנים
ובגיבוי של איקרום (.)ICCROM
 המסיימים יצורפו לרשימת משמרים מאושרת על ידי הגופים השותפים בתכנית.
מתכונת הקורס
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

לימודים פרונטליים
התנסות מעשית
סיורים
לימוד עצמי
הגשת עבודת סיכום

נושאי הלימוד
.0
./
.0
.9

מבואות כלליים לשימור המורשת הבנויה
שיטות בנייה וחומרי בנייה עתיקים ומסורתיים
תהליך השימור
מיומנויות נלוות לעבודת המשמר

למעוניינים להגיש מועמדותם לקורס ,יש למלא את נספח א' כנדרש ולמוסרו על פי ההנחיות הרשומות בו.
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תכנית הקורס
 קורס ראשון יפתח בתאריך /9.9./109
 קבלת תעודות /1 :נובמבר /109
 מספר הסיורים  2מפגשים שאינם בעכו7 - 5 :
 סה"כ  04/שעות לפי החלוקה הבאה:
o

סה"כ הרצאות 51 :שעות

o

סה"כ סדנאות מעשיות  2סיורים  2או פנל  00/ :שעות

 מטלות למשתתפים:
o

הגשת  8תרגילים לנושאים המפורטים  2דוחות סיור

o

הגשת עבודה מסכמת – תכנית שימור או דוח מסכם

הערה :התכנית נמצאת בשלב תיאומים מול המרצים וייתכנו שינויים.

מפגש מיקום

1

מרכז השימור

2

מרכז השימור

תכנים להרצאות /
לסדנאות

נושא כללי

ניהול המורשת
בישראל
גופי שימור וחקיקה
בישראל ובעולם
מורשת השימור,
תולדות השימור

מרצים

הערות

מר עמרי שלמון ,אדר.
זאב מרגלית ,רענן כסלו
עו"ד גידי קורן

פתיחה חגיגית

אדר .רותי ליברטי-שלו

ואחריות המשמר

היבטים
וערכיים

עיוניים

ערכים באתר

פרופ' מייק טרנר

עכו כמקרה בוחן

שלי-אן פלג

אתיקה מקצועית
בעבודת המשמר
ותרגיל בעכו לבחינת
משמעות האתר

יורם סעד (שלי מלווה
את התרגיל)

מהי תכנית השימור
ודוח מסכם לעבודת
השימור

יורם סעד

האתר
הבנת
מרכז השימור וטיפולוגיה של
וטיפולוגיה של מבנים
מבנים
מבוא לארכאולוגיה

3

תרגיל להגשה

ד"ר צביקה גרינהוט2
ד"ר דני שיאון

בעת העתיקה

 4מרכז השימור

מבנה:
הבנת
חומרי בנייה

טיפולוגיה של מבנים
היסטוריים (כולל סיור
בעכו)

אינג' מאיר רונן

חומרי בנייה

אינג' ג'ק נגר

זיהוי של מרכיבי בנייה
(סדנה)

עליזה ואן זיידן
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תרגיל להגשה

שיטות בנייה –
הרצאה וסיור בעכו

אינג' יעקב שפר

זיהוי כשלים הנדסיים
במרכז השימור
(תרגיל)

אינג' יעקב שפר ויורם
סעד (שלי מלווה את
התרגיל)

גורמי סיכון

אינג' ג'ק נגר

גורמי הסיכון בצמחייה

אדר .זאב מרגלית

 5מרכז השימור

מבנה:
הבנת
טכנולוגיית בנייה

 6מרכז השימור

מצב השתמרות
וגורמי בליה
גורמי בליה והרס -
סדנה

תרגיל להגשה

אינג' ג'ק נגר

סיור באתר

 7אפק

תיעוד

תל דור  /תל
8
מגידו

זיהוי בליה של
חומרים ובעיות
שימוריות

יחיעם /
9
קיסריה

זיהוי בליה של
חומרים

 11עכו  /יפו

זיהוי של כשלים
הנדסיים

 11בית שאן

תכנון פתרונות
והמלצות
לעבודות שימור

 12עכו

תכנון פתרונות
והמלצות
לעבודות שימור

קריאת תכניות
אדריכליות ומיומנויות
שרטוט בסיסיות –
הרצאה וסדנה

אדר .אבנר אמירי ואדר.
ליאורה ברעם

סדנת צילום

ניקי דוידוב

סיור באתר
תיעוד מצב
ההשתמרות –
הרצאה וסדנה

אדר .רם שואף 2אדר.
ערן מורדוכוביץ

זיהוי בליה של
חומרים  -סדנה

אדר .רם שואף

תרגיל להגשה
(כולל סדנה של
המפגש קודם)

סיור באתר
אדר .זאב מרגלית

תרגיל להגשה

זיהוי בליה באתר –
הרצאה
סדנה

מרק אברהמי

זיהוי של כשלים
הנדסיים – הרצאה
זיהוי של כשלים
הנדסיים  -סדנה
בטיחות בעבודות
שימור ובעבודות
מלוות שימור (פיגום
ותמיכות)
הכרת חומרי שימור –
הרצאה וסדנה

אינג' יעקב שפר או אינג'
מאיר רונן
אינג' יעקב שפר או אינג'
מאיר רונן

תרגיל להגשה

אבי פרץ

תרגיל להגשה
יורם סעד ,אילן פחימה,
אבי פרץ ועליזה ואן זיידן

טכנולוגיות וטכניקות
שימור

יורם סעד

תכנית

הצגת תכניות עבודה
להתערבויות והתנסות
בהכנת תכנית

יורם סעד

תרגיל להגשה

 14עכו

ביצוע
שימור

עבודות

כיחול ומילוי מישקים -
סדנה

קימי ממן

יומיים רצופים!

 15עכו

ביצוע
שימור

עבודות

כיחול ומילוי מישקים -
סדנה

עליזה ואן זיידן

יומיים רצופים!

 13עכו

הכנת
עבודה
להתערבות
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עבודות

 16עכו

ביצוע
שימור

 17עכו
 18עכו

שימור אבן
שימור אבן

 19עכו

בנייה באבן

סיתות ובנייה של
קשתות באבן –
הרצאה וסדנה

 21עכו

אבן
השלמות
והחלפות אבן

הרצאה וסדנה

יותם כרמל

 21עכו

שימור טיח

שימור טיח – הרצאה
וסדנה

קימי ממן

מקווה ישראל
22
או תל אביב

שימור בטון

ירושלים -
23
רוקפלר

התמחויות

 24עכו

דוח ביצוע ודוח
מסכם

גראוטינג  -סדנה

ג'וני איבנובסקי ואבי פרץ

שימור אבן  -הרצאות

אינג' ג'ק נגר

שימור אבן –סדנה

אינג' ג'ק נגר
יותם כרמל

שימור בטון
שימור עץ
קונסטרוקטיבי

המועצה לשימור אתרי
מורשת
המועצה לשימור אתרי
מורשת
יורם סעד

ניהול צוות
שימור עץ
(מוזאון ליהדות איטליה)
שימור מתכות

אפולו שני

פסיפסים

ראלב אבו דיאב

דוח ביצוע

יורם סעד

תכנית תחזוקה

יורם סעד

הנחיות לכתיבת דוח-
ביצוע

רחל קודיש

פנל מסכם

רענן כסלו ,זאב מרגלית,
עמרי שלמון ,יעל סיון
גייטס ,ליאורה בארי,
מרצים אורחים

אליצ'יה
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נספח א'
מדדים לבחירת המועמדים לקבלה לתכנית:
 .0קורות חיים והמלצות – סה"כ משקלם 61%
 ./ריאיון אישי של המועמד בוועדת הקבלה – סה"כ משקלו 61%

פירוט המדדים:
רכיבי משנה

משקל
באחוזים

המרכיב
חלק 1
השכלה
שנות ותק מקצועי
ניסיון מהותי נוסף בתחומים נוספים קרובים
הצגת עבודות
חלק 2
התרשמות בראיון אישי

השכלה בתחום רלוונטי
 /נקודות על כל שנת ותק מקצועי
ביצוע פרויקטים ,ניהול פרויקטים
תיקי עבודות

5
25
10
10

התרשמות ועדת המשנה המקצועית

50

סה"כ כללי

סה"כ
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100%

נספח ב'

טופס הגשת מועמדות לתכנית הכשרה מעשית והתעדה למשמרים

אני הח"מ ,לאחר שקראתי את הקול הקורא להצגת מועמדות לתכנית הכשרה מעשית והתעדה למשמרים,
מצהיר בזה ,כי הבנתי את כל האמור בקול הקורא  ,וכי התנאים המפורטים בו מקובלים עליי ללא כל
הסתייגות.

שם המגיש _____________________________________________________________ :
כתובת_________________________________________________________________ :
טל' __________________פקס ________________ נייד___________________
דואר אלקטרוני ________________________________________________________________:
הערות ________________________________________________________________________:
______________________________________________________________________________
תאריך ________________

חתימה ___________________________________________

נא לשלוח במייל חוזר או בפקס למינהל שימור ,רשות העתיקות
conservation@israntique.org.il
פקס1/-5/51016 :
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