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

מוזיאון רוקפלר ,ת"ד  ,685ירושלים  ,40119טל 1/–5/1971120 :פקס1/–5/51016 :
Email: conservation@israntique.org.il ; Web: www.iaa-conservation.org.il

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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