קורס הכשרת משמרים ,מחזור ה‘ 2020
קול קורא להגשת מועמדות

עבודת המשמר דורשת ידע בין-תחומי ומיומנות מקצועית .מורשת התרבות הבנויה ,מחשבת השימור ,עקרונות השימור ,רמות
התערבות ,תהליך השימור ,טכנולוגיות בנייה וחומרים ,אתיקה מקצועית ,יכולות ניהול ועבודה בצוות הם בסיסי ידע  -תאורטי
ומעשי  -של המשמר בבואו לטפל בנכס מורשת תרבות.
תוכנית ההכשרה הוקמה בשנת  2014על ידי רשות העתיקות ,רשות הטבע והגנים והמועצה לשימור אתרי מורשת בישראל,
והיא מתקיימת בחסות תוכנית “ציוני דרך” במשרד ירושלים ומורשת .התוכנית כוללת את קורס הכשרת המשמרים ,התעדה,
השתלמויות למשמרים ,קורסי התמחויות ,כנסים; והיא מקנה בסיס תיאורטי חיוני ומיומנויות נדרשות בשימור מעשי ,בהקשר
של עקרונות השימור ושל תהליך השימור.
מטרת התוכנית לקדם את הקהילה המקצועית ,את הידע והמיומנויות של המשמרים ואת ההכרה במקצוע שימור המורשת.
התוכנית מתקיימת בגיבוי מקצועי של  *ICCROMברומא ,איטליה.

מידע כללי על הקורס
מיקום :מפגשי הקורס יתקיימו במקווה ישראל ,קיסריה ובגנים לאומים ברחבי הארץ.
משך הקורס 24 :מפגשים ,פעם בשבוע ,בשעות 17:00 – 09:00
אופן הלימוד :הרצאות בכיתה וסדנאות בשטח
מספר משתתפים :עד  20משמרים
עלות ₪ 3500 :למשתתף

תנאי סף לקבלה

מטלות חובה

 .1ארבע שנות ניסיון בעבודות שימור באתרים ארכיאולוגיים
או במבנים היסטוריים
 .2יכולת לקרוא תוכניות עבודה (שרטוט אדריכלי)
 .3יכולת הבעה בכתב
 .4היכרות עם יישומי מחשב בסיסיים
 .5ריאיון קבלה

 חובת נוכחות ב 85% -מהקורס הגשת תרגילים ועבודות במועד -מבחן מסכם

התעדה
למסיימי הקורס אשר יעמדו בכל המטלות ובמבחן הגמר תוענק תעודת משמר מטעם רשות העתיקות ,רשות הטבע
והגנים והמועצה לשימור אתרי מורשת בישראל השותפים לתוכנית .שמות בוגרי הקורס יתווספו לרשימת המשמרים
המוכרים על ידי גופים אלו.
* International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property

נושאי הלימוד
מקצועות תשתית  -ידע כללי חיוני למקצוע :מבוא לארכיאולוגיה ולימודי ארץ ישראל ,מבוא לתולדות האדריכלות
ושיטות בניה בארץ ,מבוא להנדסת בניין בשימור ,תורת החומרים למשמרים.
פעולות התערבות באתר  -שימור מונע ,יישום חומרי מליטה ,סיתות אבן ,שימור אבן ,שימור טיח ,שימור מבני אדמה,
שימור מבנה ורכיבים מעץ כולל שימור עץ ,שימור מבנים מודרניים ,שימור מתכת ,תצוגה ופיתוח ,תחזוקת שימור
באתרים.
מקצועות תומכים  -שימושי מחשב למשמר ,ארגון וניהול פרויקט שימור.
תורת המקצוע  -מחשבת השימור ,תפקיד המשמר בתהליך השימור.

לוח זמנים
פרסום קול קורא 1 :ביוני 2020
מועד אחרון להגשת מועמדות 23 :ביולי 2020
ראיונות אישיים 11-9 :אוגוסט (הזימון אישי למועמדים שעמדו בדרישות הסף).
הודעה בדבר קבלה לקורס :עד  18באוגוסט 2020
מועד פתיחת הקורס 3 :בספטמבר 2020

הגשת מועמדות
המעוניינים להגיש מועמדות נדרשים למלא טופס מקוון ולצרף באמצעותו קובץ קורות חיים:

טופס הגשת מועמדות
קורס הכשרת משמרים מחזור ה‘
לפרטים נוספים :ניתן לפנות אל מיכאל כהן ,תחום מדיניות שימור ,רשות העתיקותmicha@israntique.org.il :

