
מבוא

אוכלוסיית היעד
מנהלי ועובדי מחלקות שימור, נושאי תיק שימור ברשויות, 

יו״ר ועדות שימור, מרכזי שימור במחוזות, יועצי שימור, 
אדריכלים, מהנדסים, מנהלי פרויקטים

יעוץ וניהול אקדמי
ניהול אקדמי - ד"ר אדר' ירמי הופמן אדריכל והיסטוריון, 
מרצה בתאוריות שימור. מנהל המח׳ לשימור בעיריית תל 

אביב-יפו ומרכז את פורום השימור ברשויות. 
צוות היגוי - אדר' רותם זאבי , אדר' ענת בן מנחם , 

אדר' עדי רוז חברי פורום השימור ברשויות המקומיות   

מתכונת הלימודים
היקף השעות בקורס: 28  ש"א  

)4 מפגשים כולל יום סיור (
יום הלימודים :  ימי ד'  אחת לשבוע, 

בין השעות 15:15-09:00
מועד פתיחת הקורס: 07 ביוני   2023

מועדי הקורס: 07.06, 14.06, 21.06,  28.06
מקום הלימודים: מרכז השלטון המקומי , רח' 

הארבעה 28, מגדל חאג'ג הצפוני,  תל אביב                  
)במרחק הליכה מתחנת רכבת השלום(

 

שימור עכשווי ברשויות
הכשרה למנהלי שימור ברשויות המקומיות 

מטרות הקורס
לימוד מושגים בשימור, סוגי אתרים, סוגי תכניות ומסמכים והכרת דוגמאות מהעולם

הכרות עם גופי השימור ותפקידיהם בעבודה היומיומית והכרת סוגיות בטיחות ופיקוח בניה בשימור

מתן כלים יישומיים לניהול השימור ברשות המקומית ולביצוע עבודות שימור 

גיבוש כלים לפיתוח אסטרטגית שימור ארוכת טווח

שכר לימוד
820 ₪ לעובדי השלטון המקומי ) מחיר מסובסד(

900 ₪  למשתתפים שאינם עובדי השלטון המקומי 
שכר הלימוד כולל הדרכה וכיבוד קל.

מרכז השלטון המקומי בשיתוף פורום השימור ברשויות המקומיות 

במהלך העשור האחרון התרחב באופן משמעותי העיסוק בתחום השימור בערים, 
ברשויות המקומיות ובמחוזות בישראל. התנופה בתחום יצרה צורך מיידי בהכשרה 

מקצועית של בעלי התפקידים השונים ברשויות המקומיות העוסקים בתחום, 
הכשרה שתאפשר להם ניהול מושכל של תחום השימור מתוך ידע והיכרות של 

אספקטים שונים בנושא: חקיקה, נהלים, מושגים וכדומה.

לפרטים והרשמה <<
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במידה שהנך זקוק/ה להנגשה מכל סוג שהיא אנא פנ/י לעידית בליזובסקי, 
  iditb@masham.org.il  : מנהלת תחום קורסים, במייל

או בטל' 03-6844232.

נושאי הקורס

קבלת תעודה מותנית  בנוכחות של 85% לפחות. 
•קורס זה שהינו פחות מ- 40 ש"א,  יוכר לגמול השתלמות 

לעובדים בדרוג מינהלי ומח"ר כחלק מזכאות לצבירת 80 
שעות מתוך סך השעות אותן יש להגיש לגמול , בהתאם 

לכללי הוועדה. 

חובות הקורס ותעודה

שימור עולמי | רקע היסטורי | שימור בישראל | גופי שימור | ממשקי עבודה | רגולציה | גישות 
סגנונות ומושגים | כלי תכנון | התוספת הרביעית לחוק התכנון והבנייה | חקיקת השימור 

בישראל | תהליכים | מיקום השימור ברשות | ועדת שימור | מסמכי מדיניות | שיתוף ציבור | 
פיקוח ליווי וביצוע | בניית חזון לשימור | מיתוג | הכנת תכנית עבודה שנתית | סיור

לפרטים והרשמה <<

הנחיות להרשמה
לעזרה בתהליך הרישום בלבד אנא פנו 

03-6844248/253 בטל'  או למייל
register@masham.org.il

נוהל ביטול הרשמה
ביטול הרשמה יתקבל בכתב בלבד בדו"אל לכתובת מייל: 

register@masham.org.il
•עד 6 ימי עבודה לפני תחילת הקורס -לא יגבה תשלום.

•החל מ-5 ימי עבודה לפני תחילת הקורס -ייגבו דמי 
ביטול בשיעור של 20% מעלות ההשתתפות בקורס.

•לאחר המפגש הראשון ולפני המפגש השני-ייגבו דמי 
ביטול בשיעור של 25% מעלות ההשתתפות בקורס. 

•לאחר המפגש השני -ייגבו דמי ביטול בשיעור של 30% 
מעלות ההשתתפות בקורס.
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