
 4102העתיקות,  רשות - אולוגיהבארכשימור  קורס

 משמעות תרבותית ומגילות Iמוזאון ישראל , ירושלים      11.5....4      0 מפגש

 מרצה נושא שעות

  התכנסות 13:81-13:11

  יעל אלף, יעל פ.נעמן הקורס; תיאום ציפיות, הצגת פתיחה 4-13:81.:11

  ' מייק טרנרפרופ המשמעות התרבותית כבסיס לשימור נכסי המורשת הערכת 4.:1:54-11.

   הפסקה 1:54.-4.:..

  רענן כסלו מינהל שימור ברשות העתיקות 4.:..-4.:1.

   צהריים הפסקת 4.:1.-4.:8.

  שור פנינה  מדבר יהודה מגילותבמעבדת  סיור 4.:8.-5:54.

  הפסקה 4.:4.-5:54.

  דהן-גלית בנט הספר היכלסיור ב 4.:4.-4.:1.

 יעל אלף, יעל פ.נעמן יום  סיכום 4.:1.-1:81.

 

 

 ממשקי תכנון וארכאולוגיה I , צרעהבית שמשרמת      11.5....1.     4 מפגש

 מרצה נושא שעות

  התכנסות 13:81-13:11

 רמת בית שמש – סיור 54-13:81:..
 איציק פז ד"ר

 אדר' אבי משיח

 רז עפרוןאדר'  , מקרה מבחן בית שמשממשקי תכנון מקומי וארצי 54:..-1:81.

  צהריים הפסקת 1:81.-4.:8.

 שילוב הארכאולוגיה בתכנון מתארי –תכנון  סדנת 4.:8.-1:11.

ענף תכנון, מינהל 
רז עפרון, אבי : שימור

משיח, יערה 
שאלתיאל, רם שואף, 

 יעל אלף

 יעל אלף, יעל פ.נעמן יום  סיכום 1:11.-1:81.

 

 

  ופרסקאות פסיפסיםשימור  I קיסריה    1.11.5..8     3 מפגש

 מרצה נושא שעות

  התכנסות 13:81-13:11

.1:11-13:81 
  –קיסריה באתר  סיור

 קרוי ותחזוקה של פסיפסים, שימור, מחקרתהליכי בליה והרס;  
 , 'אק נגר, יעל אלףג

 בניית פסיפס, ייצוב פסיפס, כיסוי   .תחנה  -סדנה  10:00 – 11:30
אבו דיאב/גבי  גאלב

 'אק נגרג / סולומון

 בניית פסיפס, ייצוב פסיפס, כיסוי   2תחנה  -סדנה  11:30 – 13:00
אבו דיאב/גבי  גאלב

 'אק נגרג / סולומון

  צהריים הפסקת 14:00-13:00

 בניית פסיפס, ייצוב פסיפס, כיסוי   8 התחנ -סדנה  14:00 – 15:30
אבו דיאב/גבי  גאלב

 'אק נגרג / סולומון

 יעל אלף, יעל פ.נעמן יום סיכום+ סיור  15:30-16:30

 



 שימור בעיר חיה Iהעתיקה  עכו     17.12.2014     2 מפגש

 מרצה נושא שעות

  תאטרון עכו –הגן הקסום  –המבקרים במרכז  התכנסות 13:81-13:11

  כסלו רענן שימור בעיר היסטורית –סיור  1:11-13:81.

  צהריים הפסקת 1:11.-8:11.

 שלי אן פלג  לאומי לשימור בעכו העתיקה-המרכז הבין 8:11.-4.:8.

 חומרי מליטה  סדנת 4.:8.-4.:1.
, עליזה ואן יורם סעד

 זיידן

 יעל אלף, יעל פ.נעמן סיכום יום 4.:1.-1:81.

 

 בנייה באדמה  I בית שאן גן לאומי    06.01.2014     5 מפגש

 מרצה נושא שעות

  התכנסות 13:81-13:11

 פתיחה וברכות 11:11-13:81
ניסים בדוס, מנהל גן 

לאומי בית שאן, רשות 
 הטבע והגנים

.1:11-11:11 
  בית שאן גן לאומי – סיור

 ממשקי שימור ופיתוח

 אדר' זאב מרגלית 
 ארכאולוג יעקב 

  משמר אילן פחימה

   הפסקה 1:11.-1:81.

.8:81-.1:81 
 מסורות חיות ;  –אדריכלות אדמה  –מבוא לשימור אדמה 

 אדמה כחומר, ניסיונות ובדיקות
 אלברגר ראובןמשמר 

   הפסקה 8:81.-5:81.

 אלברגר ראובןמשמר  טכנולוגיות בניה וחומרים –לבני בוץ  סדנת 5:81.-4.:1.

 יעל אלף, יעל פ.נעמן יום  סיכום 4.:1.-1:81.

 
 

  ממצאים שימור  I ירושלים     11.5..5.1.     6 מפגש

 מרצה נושא שעות

  התכנסות 13:81-13:11

 עו"ד גדעון קורן היבטים משפטיים בשימור המורשת  1:11-13:81.

   הפסקה 1:11.-1:81.

  צוותי מעבדות  במעבדות הר חוצבים: אורגני; זכוכית; מתכת סיור 1:81.-1:11.

   הפסקה 1:11.-4.:1.

.8:.4-.1:.4 
, התערבות שיקוליעזרה ראשונה,  מאפיינים, בליה והרס, :קרמיקה

 שימור
 קמייסקי אלישבע

  צהריים הפסקת 4.:8.-4.:5.

 לביא מימי מבוא לתהליכי בליה ולשימור :אורגני ממצא 4.:5.-4:54.

 קורס סיכום 4:54.-1:81.
צברי, צביקה גלי 

 אלף, יעל גרינהוט, 
 נעמןפ.יעל 

 

 


