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בלימודי שימור
משמרים את המבנים והמורשת, 
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B.AB.A  בלימודי שימור ..
האקדמי  המוסד  להיות  גבוהה  להשכלה  המועצה  ע"י  נבחרה  מערבי  גליל  האקדמית 

הראשון בישראל אשר מעניק .B.A בלימודי שימור - תואר חדש וייחודי בישראל.

משמרים מוסמכים הפכו בשנים האחרונות לבעלי מקצוע מבוקשים במוסדות וארגונים, 

ברשויות מקומיות ובשוק הנדל"ן המקומי. התואר מהווה כרטיס כניסה לתחום המקצועי 

ובוגרי המסלול נהנים משפע של אפשרויות להשתלב בשוק העבודה.

       מה נלמד?
הבסיס  את  המהווים  נושאים  למגוון  הסטודנטים  נחשפים  השימור,  לימודי  במסגרת 

גאוגרפיה, ארכיטקטורה, אמנות  לעקרונות השימור המודרני - ארכיאולוגיה, היסטוריה, 

ביניהם:  רבים  מקצועיים  לתחומים  אשר מתקשר  רחב  תחום  הינו  השימור  תחום  ועוד. 

נדל"ן, תיירות, תכנון עירוני ועוד. תכנית הלימודים משלבת קורסים לתחומים מקצועיים 

רבים עם סיורים מקצועיים ועם הכשרה מעשית בתיעוד מבנים ואתרים ובתכנון תהליכי 

שימור.

בין  ישראל:  חופי  ואתגרים;  ערכים  תיאוריות,  לשימור:  מבוא  הנלמדים:  הקורסים  בין 
ההיסטורי המעוצב;  הנוף  הכרת  וה-21;  ה-20  בולטים במאה  אדריכלים  ופיתוח;  שימור 

מבנים  תיעוד  ורומי;  יוון  ומורשתה:  בתולדות האמנות; התרבות הקלאסית  ציון  נקודות 

סיבות  בשימור:  הנדסיות  בעיות  מעבדה;  בשימור:  מדעיות  שיטות  היסטוריים;  ואתרים 

ההרס ושיטות טיפול ועוד.

       אלו כלים ומיומנויות אני ארכוש?
רכישת מיומנויות לטיפול במבנים היסטוריים ובאתרי מורשת לסוגיהם תוך למידת תחומי 

ידע מגוונים: ארכיאולוגיה, אמנות, אדריכלות, הנדסת מבנים, טכנולוגיות וחומרים, תיעוד 

מבנים, תיעוד נופי מורשת ועוד.

במהלך הלימודים משתתפים הסטודנטים במגוון סיורים ועבודות שדה ובנוסף, הם מתנסים 

בשיעורים במעבדת שימור חדשנית וייחודית, העוסקת בתהליכים ובשיטות בשימור אבן 

וחומרי מליטה.

סטודנטים משמרים פסיפס בחפירות
גן לאומי קיסריה.

באדיבות רשות העתיקות והמזגגה -
מוזיאון לארכיאולוגיה ולזכוכית, נחשולים.



      מה צופן לי העתיד?
ואזורים,  ערים  ותכנון  ארכיטקטורה  כגון:  התמחות  במסלולי  שני  תואר  אקדמי:  אופק 
ארכיאולוגיה, גיאוגרפיה, לימודי סביבה, תיירות ובנוסף, התמחות בתחומי שימור המורשת 

באוניברסיטאות ובמכוני מחקר באירופה ובארה"ב.

בשימור  העוסקים  ובמוסדות  בגופים  מגוונות  תעסוקה  אפשרויות  תעסוקתי:  אופק 
תפקידי  ומהנדסים,  אדריכלים  משרדי  העתיקות,  רשות  והגנים,  הטבע  רשות  וביניהם 

ובישראל המודעות  ועוד. בשנים האחרונות מתפתחת בעולם  מפתח ברשויות מקומיות 

לחשיבות המורשת הבנויה ובצורך לשמר אותה, זאת לצד העלייה בהקצבות ממשלתיות 

ובהשקעות פרטיות במימון פרויקטים מיוחדים לשימור מבנים.

      תועלות:
• הכשרה להשתתפות פעילה בפרויקטים ייחודיים בשימור מבנים ובעבודות שדה.

• מקצוע מאתגר ומרתק עם ביקוש תעסוקתי גבוה הצובר תאוצה בשנים האחרונות.

• התנסות במעבדת שימור ייחודית וחדשנית.

• "תואר תואר" - .B.A + הסמכה למקצוע - לצד התואר ניתן ללמוד לתעודת הסמכה     
   במגוון תחומים - הכנה מצויינת לשוק העבודה.

בתמונה: קפלה בכנסיית סנט ג'וזף ביפו, 
הוקמה ב-1879 וכיום הפכה למלון. סטודנטים לשימור בסוסיתא

סטודנטים לשימור בסיור בתל דור.
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 - חשוב  הכי  אבל  אותי,  והעצימה  אופקים  לי  פתחה  התואר  במהלך  "הלמידה 
מתקדמת  כבר  אני  סטודנטית,  בעודי  והיום,  העבודה  לשוק  דלתות  לי  נפתחו 

בתחום הבנייה והאדריכלות." 
אולגה מוגילבסקי, בוגרת החוג, עובדת במנהל לחינוך התיישבותי ופנימייתי.

תחום השימור הוא מרתק, ובאתי עם תשוקה גדולה לעסוק בו. הלימודים בחוג היו 
באווירה אישית עם מרצים שנתנו לנו את מלוא תשומת הלב. אני מאוד ממליצה 
לאנשים לבוא ללמוד שימור, כי הלימודים מרתקים ומשלבים כמה תחומי עניין. 
בסיום התואר היה לי קל מאוד להשתלב בעבודה בתחום כי השטח היה מאוד 
צמא לעובדים בעלי ידע. מי שמסיים תואר ראשון בשימור יכול להתחיל לעבוד 
על תיקי תיעוד, ברשויות מקומיות. ברגע שנכנסים לעבוד ומתחילים לצבור ניסיון, 

כמו במקרה שלי, אפשר למנף את זה ולהתקדם למשרות בכירות".
מריה קזקוב, בוגרת החוג, ממלאת מקום מנהלת מחוז מרכז במועצה לשימור 

אתרים.

"לימודי השימור מעניינים, מאתגרים ומאוד פרקטיים ומשם הדרך למציאת עבודה 
נוחה וקצרה.  אנשים המעוניינים לעסוק בתחום השימור, בין אם בעבודת שטח 
או בעבודה משרדית, חייבים להבין שהתואר הוא הכרחי להבנה ולביצוע העבודה 
על הצד הטוב ביותר. הלימודים באקדמית גליל מערבי סיפקו לי בסיס מידע רחב 
וכלים אשר בהחלט מפשטים עבורי את ההבנה לעומק של תהליכים בשימור. 
הלימודים פיתחו אצלי שפה משותפת עם משמרים, מתכננים, ארכיאולוגיים ועוד 

אנשי מקצוע שאני בקשר יומיומי איתם במסגרת עבודתי." 
אילן מזרחי, בוגר החוג, מנהל צוות ברשות העתיקות.

מסלול הלימודים מתאים לאנשים עובדים, ומאפשר לי להמשיך לעבוד, ולא לעצור 
את החיים. אני מקבל הזדמנות לקדם את עצמי מקצועית. בנוסף, יש באקדמית 
החבר'ה  ומקבלת.  מאפשרת  נינוחה,  רגועה,  יותר  אחרת,  אווירה  מערבי  גליל 
שלומדים איתי איכותיים מאוד ויחס המרצים חם, מכבד ובעיקר מאוד מקצועי. 

כל אלו הופכים את חווית הלימודים לחיובית במיוחד." 
אביאל מפציר, סטודנט המסיים לימודיו בחוג. עובד במשרד אדריכלי נוף בחיפה.


