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מיכאל כהן

היסטוריה בקצרה..

 - 1988הקמת תחום שימור – גוף שימור מקצועי ראשון בישראל

1948

קורסי הכשרות מקצועיות בשימור מעשי בישראל
לימודי שטח עם מומחים מחו"ל  /יציאת בודדים ללימודים בחו"ל

 – 1995קורס הכשרה מעשי –  6חודשים (סוסמן)

לימודי שטח עם מומחים עם מחו"ל  /יציאת בודדים ללימודים בחו"ל

2014

תחילת שיתוף פעולה בין ארגוני
 3מרץ  – 2013דיון והסכמות בין השותפים

 4מרץ  – 2013הצגה ואישור שוקה דורפמן להתקדם

 19נובמבר 2013
פנייה טלפונית למיכאל כהן (ארכיאולוג ,מינהל שימור)
לנהל שלשה ( )X3קורסים של הכשרה מעשית בשימור.
מערן חמו ורענן כסלו
האתגר האמיתי :מודעות בהכרה ובמעמד מקצוע המשמר
ינואר  2014הצגת תכנית הכרה והכשרת משמרי המורשת הבנויה

גילדת משמרי המורשת הבנויה

ועדת ההיגוי של משמרי המורשת הבנויה
משמרים
יורם סעד (רע"ת)
אסי שלום (וטרן)
יהושע דריי
ראובן אלברגר
אורית בורטניק (רט"ג)
קימי ממן
דיויד צל
יהונתן אורלין (רט"ג)
עדי ליבנה (המועל"ש)
נהוראי ביטון
יו"ר  -מיכאל כהן

* וועדת ההיגוי של משמרי המורשת הבנויה הוקמה ב  2014כוועדה מקצועית להתוויית הדרך בתהליך בניית קהילת המורשת
הבנויה ,בתמיכה מקצועית ,בתכנון התכנים והכנסים השנתיים .הוועדה היא וועדה מקצועית גרידא וחבריה הם משמרים מוכרים
ומעורכים שהוזמנו בשל מקצועיותם בלבד ולא כנציגות של מוסד ארגון או חברה.

פעילות קהילת משמרי המורשת הבנויה 2021-2014
✓ הכרה בדור המדבר ()2014

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

רשימת משמרים מוכרים ()2015
כרטיס משמר בר תוקף
לוגו משמרי המורשת הבנויה (נבחר ב )2016
אתר אינטרנט -
http://www.meshamrim.org/
השתלמויות (החל מ )2016
קורסי הכשרה והתמחות
כנסים שנתיים
בניית קהילה
מודעות ציבורית :הרצאות ,הצגות ,מדיה
ויקיפדיה  -ויקיפדיה -משמר המורשת הבנויה
פייסבוק -
תוכניות להמשך:
קבוצת ווצ'אפ
▪ תחזוקה !
הנצחת ותיקים
▪ כוח משמרים למענה לחירום
ספרית משמרים (וירטואלית)
▪ הכרת המדינה במקצוע
▪ שיר ..
▪ סיפור ..

קורס הכשרת משמרי המורשת הבנויה
מחזור ג' 2016

מחזור א' 2014

מחזור ד' 2017

מחזור ב' 2015

מחזור ג' 2016

רשימה משמרי המורשת הבנויה המוכרים בישראל
למרות שההכרה היא של השותפים לתוכנית ,קיימים לא מעט מכרזים (שאינם של הארגונים
השותפים) שקיימת בהם דרישה למשמר מוכר מתוך הרשימה כגון :חברת חשמל ,נתיבי ישראל..

מתעדכן באתר משמרי המורשת הבנויה
http://www.meshamrim.org/wp-content/uploads/%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%A9%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%95%D7%9B%D7%A8%D7%99%D7%9D-20-1-2018-2.pdf

רשימת משמרי המורשת
הבנויה המוכרים בישראל
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111
צגאי
אסמאין

פעילויות הכשרה למשמרים 2021 - 1988

קורס
משמרים
סוסמן

הקמת
תחום שימור

קורסים והשתלמויות מקצועיות למשמרי המורשת הבנויה 2021 - 2014

עדכון08/01/21 :
בכל הארץ

 2014קורס הכשרה
כנס שנתי

הכשרת משמרים מחזור א'
כנס משמרי המורשת הבנויה 1

Stefano de Caro

כנס משמרי המורשת הבנויה 2

Maurizio Tagliapietra

עכו
בכל הארץ

 2015קורס הכשרה
כנס שנתי

הכשרת משמרים מחזור ב'
מוזיאון הארץ ת"א
בכל הארץ

 2016קורס הכשרה

הכשרת משמרים מחזור ג'

כנס שנתי

כנס משמרי המורשת הבנויה 3

השתלמות 1

תמחור וניהול פרויקט שימור  -ההיבטים הכלכליים

נאות קדומים
אסי שלום וראובן אלברגר בהשתתפות יורם סעד

עכו

השתלמות 2

סיור במפעל לייצור סיד ,התנסות בכיבוי סיד וייצור hotmix,ניתוח מגה -פרויקט שימור ושחזור

אסי שלום יורם סעד

קיסריה

השתלמות 3

שימור אדמה בתל דן ובחצור

ראובן אלברגר וקימי ממאן

חצור ותל דן

השתלמות 4

שימור אבן אומנותי

ג'ק נגר ענף התמחויות

ירושלים רוקפלר

כנס שנתי

כנס משמרי המורשת הבנויה 4

קורס

עזרה ראשונה לפסיפסים פסיפסים (בסיסי)

ענף התמחויות

תל שקמונה

קורס

קורס מעשי לשימור תקרות מצוירות (קורס ב')

Maurizio Tagliapietra

קיסריה שת"פ מרכז תרבות איטליה

השתלמות 1

סיד/הוטמיקס

אסי שלום

קיסריה ושפיה

בכל הארץ
 2017קורס הכשרה

הכשרת משמרים מחזור ד'
ירושלים

יעקב שפר

יפו

השתלמות 2

הנדסת מבנים היסטוריים

השתלמות 3

מנהרות הכותל  -שימור מלווה חפירה

צוות רע"ת

ירושלים

השתלמות 4

בדיקות מעבדה לאבחון בעיות שימור בסיסיות בשטח באתרים לשימור:

רוית לין אונ' חיפה

חיפה

השתלמות 5

אום אל קאנטיר וסוסיתא

יהושע דריי וקימי ממאן

רמת הגולן

ייצור טיח ושימור טיח במבנים היסטוריים

קימי ממאן

כפר יהושע

קורס שימור פרסקאות וטיח באתרים ארכאולוגים

Maurizio Tagliapietra

עכו שת"פ מרכז תרבות איטליה

סע"ר של פיקוד העורף מחזור ב'

פיקוד העורף

ירושלים שת"פ רח"ל

קורס

קורס מעשי לשימור תקרות מצוירות (קורס ב')

Maurizio Tagliapietra

עכו שת"פ מרכז תרבות איטליה

השתלמות 1

אתגרי השימור בהירודיון

ג'ק,פורת,עופר,ישי,יעל

הירודיון
גבעת ישעיהו /חנות

 2018קורס
קורס
קורס

השתלמות 2

שחזור טכנולוגיות עתיקות

יהושע דריי

השתלמות 3

טכנולוגיות חדשות בשימור

יעקב יותם

יפו

השתלמות 4

מפעל סיד  -יישומי סיד בשימור

דוד שושן

אשקלון

יותם אשר (ראש מעבדה אנאליטית)

קיסריה

בדיקות כימיות של חומרים בשטח  -מעבדה אנאליטית ניידת למשמרים 1
השתלמות 5
בדיקות כימיות של חומרים בשטח  -מעבדה אנאליטית ניידת למשמרים 2

יותם אשר (ראש מעבדה אנאליטית)

קיסריה

השתלמות 6
 2019כנס שנתי

מקווה ישראל

כנס משמרי המורשת הבנויה 5
עזרה ראשונה לפסיפסים פסיפסים (בסיסי)

ענף התמחויות

ציפורי

קורס

תכנית שימור לפסיפסים (למתקדמים)

ענף התמחויות

ציפורי

השתלמות 1

לבטים ואתגרים בתכנית השימור ,בעבודות השימור ובסיום הפרויקט

רם שואף/אורית בורטניק

עבדת

השתלמות 2

שימור מלווה חפירה

איתן סלע

מגדלה

השתלמות 3

קורס

בנייה אדמה

אלון בן צבי

עזרה ראשונה לפסיפסים פסיפסים (בסיסי)

ענף התמחויות

ציפורי

קורס

ייצור טיח ושימור טיח במבנים היסטוריים

קימי ממאן

מקווה ישראל

השתלמות 1

לבטים ואתגרים בתכנית השימור ,בעבודות השימור ובסיום הפרויקט

רם שואף/אורית בורטניק

שבטה

השתלמות 2

גשר רכבת העמק  -גשר

ארנון חפץ/עדי ליבנה

גשר

השתלמות 3

 2020קורס

מרכז לבניית אדמה מצפה רמון

שימור שחזור גשר וילהלם  -בניית תבניות קמרון

יהושע דריי

ג'סר אלזרקא

בדיקות כימיות של חומרים בשטח  -מעבדה אנאליטית ניידת למשמרים

ג'ק נגר ויותם אשר

מקווה ישראל

השתלמות 4
כל הארץ
 2021קורס הכשרה

הכשרת משמרים מחזור ה'

קורס

עזרה ראשונה לפסיפסים פסיפסים (בסיסי)

ענף התמחויות

ציפורי

קורס

ייצור טיח ושימור טיח במבנים היסטוריים

מאוריציו

קיסריה

קורס

פרסקאות ?

קימי ממאן

מקווה ישראל

השתלמות 1

פרויקט הירודיון – לבטים ודילמות שימוריות

נהוראי ביטון ומארק אברהמי

הירודיון

השתלמות 2

הכרת /הבנת חומרים מוכנים (מפרטי חומרים )

איתן סלע ,קימי אליקים,

השתלמות 3

ייצור חומרי טיח  /מוטוח בזלת

פרסקו? ארכו ליים?

השתלמות 4

מתחם שנלר  -ירושלים

השתלמות 5

בדיקות כימיות של חומרים בשטח  -מעבדה אנאליטית ניידת למשמרים

איציק שוויקי ,יעקב שפר ורועי גבעתי (ראובן אלברגר)
יותם אשר (ראש מעבדה אנאליטית)

שנלר
מקווה ישראל

השתלמות 6

תמחור פרויקט שימור – ראובן ,יורם ,קימי

ראובן אלברגר ,יורם סעד ,קימי ממאן רועי גבעתי

כנס שנתי

כנס משמרי המורשת הבנויה 6

קורס שימור מעשי למתכננים
 2019קורס

שימור מעשי למתכננים מחזור א'

צוות קורס

כל הארץ

 2020קורס

שימור מעשי למתכננים מחזור ב'

צוות קורס

כל הארץ

 2021קורס

שימור מעשי למתכננים מחזור ג'

צוות קורס

כל הארץ

כ  50פעילויות

קורסים

 2017ואילך – הרחבת מנעד הקורסים להתמחויות בשימור
 2019ואילך – הרחבת קהל היעד למתכנני שימור

ימי השתלמויות שנתיים וקורסים

החל מ ! 2016

חובה שנתית למשמר

כנסים

Maurizio Tagliapiatra

מודעות
✓ השימור כערך תרבותי
✓ הרצאות משמרים בכנסים
✓ ימים פתוחים לציבור
✓ פרסומים מקצועיים
✓ עיתונות מאמרים
✓ אתר אינטרנט ומדיה

✓ ויקיפדיה
✓ הדרכות
✓ קורסים משיקים

היערכות לאסונות  -הקסדות הכחולות (בשיתוף הועדה הבין משרדית להיערכות לרעידות אדמה
כוח חירום למענה לאתרי ונכסי מורשת תרבות של ממשמרי המורשת הבנויה

קורס סע"ר ראשון למשמרי המורשת הבנויה 2018

לאן הלאה ?
✓ תחזוקה !
✓ התפתחות מקצועית !
✓ העלאת המודעות !

בהצלחה !!

michaelcohen58@gmail.com

