
 2202קורס מדריכים 

המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל שמחה להזמינכם לקורס הכשרה ייעודי למדריכים פעילים באתרי 

 ! הקורס מיועד למדריכים ותיקים ולבנות שירות לקראת שנה שניה במועצה.2022מורשת שיתקיים בקיץ 

 .סדנאות, דיונים וסיוריםוישולבו בו הרצאות, יתקיים באתר מורשת אחר, כל מפגש קורס חמישה מפגשים, ב

 .הם כולם מומחים בתחום אתרי המורשתוהמנחים  מרציםה

שיעשירו את המדריכים: האתר )שימוש בתצוגה ותפקיד המדריך(, ההדרכה בחמישה נושאים  יתמקד הקורס

( ויצירת דיאלוג)יצירת מערך הדרכה(, הקהל )כלים להדרכה ועמידה מול קהל(, המדריך )תקשורת מיטבית 

  ושימור.

 תקיים בימי רביעי, בתאריכים: הקורס י

  ,2022ביולי  6יום רביעי, ז' בתמוז תשפ"ב 

  ,2022ביולי  13יום רביעי, י"ד בתמוז תשפ"ב 

  ,2022ביולי  20יום רביעי, כ"א בתמוז תשפ"ב 

  ,2022ביולי  27יום רביעי, כ"ח בתמוז תשפ"ב 

  2022באוגוסט  3יום רביעי, ו' באב תשפ"ב 

 בלחיצה כאןופס ההרשמה ירשם באמצעות טיש לה למשתתף. ₪ 005עלות הקורס: 

למסיימים יוענקו הנוכחות בכל המפגשים חובה,  המחיר כולל ארוחת צהריים קלה וציוד לכל משתתף.

 תעודות.

 ואתרי מורשת ניםמפגש ראשון: מוזיאו

 2022ביולי  6ז' בתמוז תשפ"ב, 

 מוזיאון העיר, חיפה

 התכנסות 9:00

 הצגת משימת הקורס  -"זמן קסם" , פתיחה, ברכות והיכרות 9:30

 מי אתם אתרי המורשת? 10:30

 הפסקה 11:45

רייש, מנהלת מחלקת חינוך, המועצה לשימור אתרי -, קרן שרעביאתרי המורשת היום וארגון הגג 12:00

 מורשת

 הפסקת צהריים 13:00

 במוזיאון ושיחה עם צוות החינוךסיור  13:30

 סיכום היום 15:30

 סיום משוער 16:00

 

 ההדרכהמפגש שני: 

 2022ביולי  13י"ד בתמוז תשפ"ב, 

 מרכז הרצל, ירושלים

 התכנסות 9:00

 , אסף זלצר, אוניברסיטת חיפהמידע, תצוגה והמסרה –יחסי גומלין  9:30

 הפסקה 10:45

https://conservation.activetrail.biz/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%99-%D7%90%D7%AA%D7%A8%D7%99%D7%9D


  , רותי אמנולמה מספרים סיפור? על מסרים ורלוונטיות באתרי מורשת 11:00

 זמן קסם 12:30

 הפסקת צהריים 13:00

 סיור 13:30

 זמן קסם 15:00

 סיכום היום 15:30

 סיום משוער 16:00

 

 הקהלמפגש שלישי: 

 2022ביולי  20כ"א בתמוז תשפ"ב, 

 מוזיאון העיר, נתניה
 התכנסות 9:00

 , אורית אנגלברגהמוזיאון במבוך החוויות 9:30

 הפסקה 11:00

 אמיר, ענבר סטוריטלינג והתאמתו לקהל שלי 11:15

 זמן קסם 12:00

 הפסקת צהריים 13:00

 סיור 13:30

 זמן קסם 14:30

 סיכום היום 15:30

 סיום משוער 16:00

 

 המדריךמפגש רביעי: 

 2022ביולי  27כ"ח בתמוז תשפ"ב, 

 מוזיאון בית הפלמ"ח, תל אביב

 התכנסות 9:00

 , יעל במברגרהמדריך כמחולל סקרנות 9:30

 ההפסק 11:30

 דיאלוג ושיחה עם מבקרים 11:45

 הפסקת צהריים 13:00

 סיור 13:30

 זמן קסם 15:00

 סיכום היום 15:30

 סיום משוער 16:00



 מפגש חמישי: יום שיא בנושא שימור

 2022באוגוסט  3ו' באב תשפ"ב 

 מקווה ישראל

 למקווה ישראל צומת חולון רכבתהסעה מתחנת  13:45

 התכנסות 14:00

 המועצה לשימור אתרי מורשת בישראלשיחה עם עמרי שלמון, מנכ"ל  14:30

 סדנת שימור פיזי 15:00

 הפסקה 16:30

 זמן קסם 17:00

 סיכום וחלוקת תעודות 17:30

 סיור במקווה ישראל, יעל אטקין, מנהלת מחוז תל אביב, המועצה לשימור אתרי מורשת 18:00

 סיום והסעה לרכבת 19:15

 

 

 לכל שאלה והתלבטות ניתן ליצור קשר עם לי הראל, מחלקת השתלמויות ואירועים

9747527-| 054 h@shimur.org.ilee.L 

mailto:Lee.h@shimur.org.il

