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 כנית הקורסות

 הערכה+ מבוא  :1מפגש   יום שלישי 1111111.11
 מרצה נושא שעות

  התכנסות 00:30-00:00

  יעל/יעל "(שימור בשבילי/'ארכ)" תיאום ציפיות; הצגת הקורס, פתיחה 00:15-00:30

 ון זליגמן 'ג  (איומים)+מפתח נושאים מרכזיים ושאלות : ארכיאולוגיה ושימור 10:15-00:15

   הפסקה 10:45-10:15

 מייק טרנר ערכי האתר כבסיס לשימור -? מה אנחנו משמרים 12:15-10:45

  הפסקת צהריים 12:15-13:15

 יעל א (סבר לתרגיל ביתכולל ה) ?איך מגבשים הצהרת משמעות לאתר 14:45-13:15

  ההפסק 14:45-15:15

 יעל/מיכה כהן מקרה מבחן יוקנעם: הצהרת משמעות לאתר 16:00-15:15

 יעל/יעל סיכום יום  16:30-16:00

 ממשקי התכנון: 1מפגש   יום רביעי 1.11111.11

 מרצה נושא שעות

  התכנסות 00:30-00:00

  רז/רם/יעל/יעל בית תרגיל הצגת: פתיחה 00:00-00:30

 צבי גרינהוט מוצאו 1מ .מ.ת: מקרה מבחן: ארכיאולוגיה ותכנון 10:30-00:00

  הפסקה 11:00-10:30

 רם /רז שימור בתכנון בישראל 12:30-11:00

  הפסקת צהריים 13:30-12:30

 יעל/שחר/יעל/רם/רז  אתר/אזורי מקרי מבחןניתוח : סדנא 16:00-13:30

16:30-16:00 
 סיכום יום 

 יעל

 עקרונות: 1מפגש   יום שלישי 1111111.11
 מרצה נושא שעות

  התכנסות 00:30-00:00

 יעל/יעל  בית תרגיל הצגת: פתיחה 00:00-00:30

 יעל פ מחשבת השימור 00:45-00:00

  הפסקה 10:00-00:45

 יעל א רמות התערבות + בשימורמושגים ועקרונות  11:15-10:00

 ליד אטרשאוו בית שאן :מקרה מבחן 12:00-11:15

  נסיעה לגן הארכיאולוגי+ה הפסק 13:30-12:00

 רנה סיון  גה של אתריםהצפרשנות ו 14:45-13:30

   יובל /ון'ג/שחר פוני גן הארכיאולוגי ב תצוגהו שימור, חפירה: סיור 16:00-14:45

16:30-16:00 
 (תרגיל אמנות)סיכום יום 

 יעל/יעל

 סיכונים: 4מפגש  (רוקפלר) יום רביעי  28.12.2012

 מרצה נושא שעות

  התכנסות 00:30-00:00

 יעל/יעל בית תרגיל הצגת: פתיחה 00:30-00:30

 ק נגר'ז השפעת החפירה על תהליכי בליה והרס/הערכת סיכונים באתרי מורשת 10:30-00:00

  ההפסק 10:30-10:00

 ק נגר'ז פסיפסים ואבן  12:00-10:30

  ת צהרייםהפסק 13:00-12:00

 ק נגר'ז טיח וסטוקו , פרסקו 13:00-13:45

 ק'ז/ראלב/ד'מאג/פואד שימור פסיפסים; יישום חומרי מליטה: בשימורהתנסות מעשית  16:00-13:45

 יעל/יעל סיכום יום  16:30-16:00
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 ממצא קטן :1מפגש  (הר חוצבים) שלישייום  1.1.111.11

 מרצה נושא שעות

  תהתכנסו 00:30-00:00

 יעל/יעל בית תרגיל הצגת: פתיחה 00:00-00:30

 הלנה והילה  מתכת: חומרים עתיקים 00:30-00:00

  ההפסק 10:00-00:30

 מימי לביא  חומרים אורגניים: חומרים עתיקים 11:15-10:00

  הפסקה 11:45-11:15

 אלישבע קמייסקי תעזרה ראשונה ושיקולים להתערבו ,בליה והרס ,םמאפייני: קרמיקה 12:45-11:45

  ת צהרייםהפסק 13:30-12:45

 משמרי ממצא קטן קרמיקה ;מתכת ;זכוכית ;אורגני :סיור במעבדות הר חוצבים 16:00-13:30

 יעל/יעל סיכום יום  16:30-16:00

 

 תהליך השימור:6מפגש   יום רביעי 111.111.11

 מרצה נושא שעות

  התכנסות 00:30-00:00

 יעל/יעל בית תרגיל הצגת: פתיחה 00:00-00:30

 יעל  תהליך השימור 00:45-00:00

  הפסקה 10:15-00:45

 .אבי משיח ויעל פ חומות ירושלים: תהליך השימור 11:15-10:15

  הפסקה 11:45-11:15

 ק נגר'ז  אתריםכיסוי הגנה ו; שימור מונע תכנון החפירה 12:45-11:45

  טחת צהריים כולל הגעה לשהפסק 13:45-12:45

  (התערבות+ סקירה של האתר )זיהוי בעיות בעופל : תרגול שטח 16:00–13:45
/ ראלב/מארק/שחר

 יורם/וני'ג

 יעל/יעל סיכום יום  16:30-16:00

 

 סיכום: 7מפגש   (מוזיאון ישראל) יום רביעי 11.11.81.1

 מרצה נושא שעות

  במוזיאון ישראל התכנסות 00:30-00:00

 יעל/יעל בית תרגיל הצגת :פתיחה 00:30-00:30

 יורם /עמי /רז /רם חפירה ושימור ": מסמך הבנות"המשך ממשקי עבודה ארכיאולוג ומשמר  11:00-00:30

  הפסקה 11:15-11:00

 יעל/יעל סיכום הקורס 12:00-11:15

 פנינה שור היכל הספר/ סיור במעבדת המגילות  14:00-12:00

  מסכם חגיגינל  ממונים פאהפסקת צהרים כולל  16:30-14:30

 


