משרד הפנים
מפעם עמק יזרעאל

כ"ה טבת תשע"ט
 02ינואר 2019
לכבוד:
העובדים בארכיונים ,במגנזות במרכזי תיעוד ומידע

הזמנה לקורס יסודות הארכיונאות 2019
אנו שמחים להודיע על פתיחת מחזור חדש לקורס "יסודות הארכיונאות" ,המתקיים בשיתוף פעולה בין האיגוד
הישראלי לארכיונאות ולמידע ,איגוד מנהלי הארכיונים ברשויות המקומיות ומפעם עמק יזרעאל  -משרד הפנים.
מטרת ההשתלמות :להקנות לעובדים בארכיונים ,במגנזות ובמרכזי התיעוד והמידע מיומנויות מקצועיות לניהול
איכותי ,רווחי ויעיל .הקורס הינו מבוא לקורס לימודי תעודה "ארכיונאי מורשה" המתקיים במכללות.
נושאי הלימוד :ניהול ארכיון ,מושגי יסוד בארכיונאות ,ניהול רשומות ,שימור ושיקום ,אוספים מיוחדים,
דיגיטציה ,כתיבת סיפורי חיים ועוד.
אוכלוסיית היעד :עובדים בארכיונים ,במגנזות ובמרכזי תיעוד מידע ,חברי האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע,
בעלי  12שנות לימוד.
מסגרת הקורס 16 :מפגשים ,בהיקף של  130שעות אקדמיות 100 :שעות הדרכה  30 +שעות התנסות מעשית -
סטאג' ,במהלך הקורס יתקיימו  6סיורים ולימודים מקצועיים בארכיונים שונים.
מבחן מסכם בסוף הקורס.
יום ושעות :בימי שני/שלישי בשבוע ,בין השעות 9:00-15:30
מיקום :מכון מופ"ת ,רח' שושנה פרסיץ  ,15קריית החינוך תל-אביב( .מצ"ב מפת הגעה) .מיקום מקוון
פתיחת הקורס :יום שני4.2.2019 ,
סיום הקורס :יום שני 27.5.19
עלות הקורס ₪ 2,000 :למשתתף שהינו חבר באיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע לשנת .2019
 ₪ 2,120למשתתף בקורס שאינו חבר באיגוד (הסכום כולל תשלום של  ₪ 120לחברות באיגוד)
העלות כוללת :רישום לחברות באיגוד (למי שאינו חבר) ,תיק משתתף ,הרצאות ,חומר לימודי ,כיבוד וארוחת
צהריים קלה.
הרשמה וטופס הסדרת תשלום :לחץ/י לטופס הרשמה מקוון.


ההרשמה עד לתאריך 24.1.2019



פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים.

 הקדימו הרשמתכם – מספר המקומות מוגבל!
בדבר פרטים נוספים ניתן לפנות למשרדי המפעם ,מוא"ז עמק יזרעאל
טלפון ,04-6520107 :פקס 1534-6521256 /04-6521256 :דוא"לmifam3@eyz.org.il :
בברכה,
אלה אילת
מנהלת מפעם עמק יזרעאל

העתקים:
מר דודו אמיתי ,יו"ר האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע
מר אניס קראווי ,יו"ר איגוד מנהלי הארכיונים ברשויות המקומיות
מר רוני עזתי ,יו"ר ארגון הארכיונאים בקיבוצים ובמושבים
גב' רחל ריינשטיין ,רכזת הקורס ,הוועדה להשתלמות מקצועית ,האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע
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תכנית קורס יסודות הארכיונאות 2019
מס'
המפגש

תאריך

נושאי הלימוד

שעות

שם המרצה

9:00-12:00

תולדות הארכיונאות בארץ ישראל

ד"ר משה מוסק

12:30-15:30

מוסדות וארגונים ישראליים

ד"ר רוני עזתי

9:00-12:00

מבוא לארכיונאות

גליה דובידזון

12:30-15:30

ארגון ,סידור ורישום חומר ארכיוני

זהר אלופי

9:00-12:00

היבטים משפטיים

עו"ד יעל כץ מסטבאום

12:30-15:30

ארגון ,סידור ורישום חומר ארכיוני

זהר אלופי

9:00-12:00

ניהול רשומות

לריסה שניטקינד

היבטים פיסיים בעבודת הארכיונאות

אילן ברק
לריסה שניטקינד

1

4.2.2019

2

11.2.2019

3

19.2.2019
יום שלישי

4

26.2.2019
יום שלישי

12:30-15:30

5

4.3.2019

9:00-15:30

ניהול רשומות
סיור בארכיון עיריית ת"א

6

11.3.2019

9:00-15:30

סיור בגבעת ברנר+
הרצאה של טל בן נון המועצה לשימור אתרי
מורשת

טל בן נון

7

18.3.2019

9:00-15:30

סיור ארכיון פ"ת
סידור ורישום חומר ארכיוני
אוספים מיוחדים

נוני ירון

8

25.3.2019

9:00-15:30

תיעוד חברתי בעידן הדיגיטלי – האיש
הקטן בתמונה הגדולה

רותי פרנסדורף

9

1.4.2019

9:00-15:30

תיעוד חברתי בעידן הדיגיטלי – סדנאות:
תיעוד אודיו-וויזואלי וכתיבת סיפורי חיים

רותי פרנסדורף

10

8.4.2019

9:00-15:30

דיגיטציה של חומר ארכיוני
והנגשתו לציבור הרחב

ד"ר מאשה זולוטרבסקי

11

15.4.2019

9:00-12:00

סידור ורישום חומר ארכיוני
ארכיונים אישיים
+סיור בארכיון בית ז'בוטינסקי

אמירה שטרן

12:30-15:30

מדיה חברתית בשירות הארכיון

הדס אביבי

12

29.4.2019

9:00-15:30

סיור ביד ושם

13

6.5.2019

9:00-12:00

ניהול הארכיון

12:30-15:30

יפורסם במועד מאוחר יותר

14

13.5.2019

9:00-15:30

הארכיון עם הפנים לקהילה

רחל ריינשטיין

15

20.5.2019

סיור במושב נורדיה ובארכיון עיריית רעננה

רבקה פינקלשטיין
רחל ריינשטיין

16

27.5.2019

9:00-12:00
12:30-15:30
9:00-15:30

בחינה והרצאת אורח

מיכל הנקין
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מפת הגעה למכון מופ"ת

