
 

 תחום שימור
 
 
 

 מרחב צפון

 
 02–6260105: פקס 02–6204700/1, טל: 91004, ירושלים 586מוזיאון רוקפלר, ת"ד 

  04-6415321, פקס' 04-6415322, טל' 10600, נהלל 35משרד מרחב צפון: ת.ד.
Email: wallmark@israntique.org.il   http://www.israntique.org.il 

 

 ב' אייר תשע"ט 

 2019מאי,  7 

            

 שלום רב,

חיוך גם ב ובילהומ ייחודית התורמת באופן ישיר לקהילה  מובנית רשות העתיקות מציעה תכנית

 .העצמת מנהיגות נוערערכי ו

 

 רשות העתיקותארגון 

אית לשמירת וחקירת המורשת הארכיאולוגית של הארץ תוך איזון בין צורכי רשות העתיקות אחר

הפיתוח של הארץ לבין השמירה על עתיקותיה. הרשות אחראית לחשיפתם, שימורם וחקירתם של 

 .אתרי העתיקות ומשקיעה מאמצים רבים בפיתוח ושימור מבנים עתיקים בערים ההיסטוריות

 .הציבור לשרידי העבר ולחקירתםבות למען קירוב לב פועלתרשות העתיקות 

רשות העתיקות בשיתוף מוסדות חינוכיים שמו להם למטרה להנחיל את מורשת העבר לציבור 

התלמידים של היום ולאזרחי המחר. הנגיעה באדמה ותהליך החשיפה יוצר חיבור רגשי וחוויתי 

ילות מגבירה את למורשת וקשר בין התלמידים לשרידי המורשת התרבותית ולהיסטוריה. הפע

 המודעות ואת השייכות לקהילה ולארץ ולשמירה על עתיקותיה.

חפירה ארכיאולוגית/שימור/אימוץ בתכנית "הארכיאולוג הצעיר" הכוללת מחקר/ בני נוערשילוב 

אתר ארכיאולוגי נועדה לעורר בקרב החניכים את האהבה לארץ, לנופיה, ולמורשתה ההיסטורית 

החפירה/השימור החקר/ות ישירה וחווייתית המתרחשת בעת ביצוע והתרבותית באמצעות היכר

 ./ישובהארכיאולוגי באתר

הארכיאולוגית מזמנת מחייבת התמודדות המסייעת להתפתחותו האישית  פעילותהאתגרים שה

הארכיאולוגית תאפשר  פעילותשל החניך והעשרת הידע בהכרת נופי הארץ, אתריה ותולדותיה. ה

 י עם עתיקות הארץ, הנוף, הטבע ועם מגוון התרבויות בארץ.לחניכים מפגש חווית

הארכיאולוגית יהיה חוויתי, מהנה וישלב בתוכו מגוון  פעילותתהליך שילוב החניכים בפרויקט ה

חוויות מהנות שיש בהן כדי לתרום לתהליך החינוכי, ויזמן לחניכים מגוון חוויות, רגשיות, 

ן ויתרמו לעיצוב אישיותו ויעשירו את עולמו בתחום הכרת לימודיות ואתגריות שיסבו הנאה ועניי

 אתרי הארץ ומגוון התרבויות הטמונות באתריה הארכיאולוגיים.

 

 שעות( 80, לבני נוער )"הארכיאולוג הצעיר" אתגרים תכנית
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תמקד בנושאי טבע, נוף, תו תופעילות קהילתי סיוריםהתכנית תכלול למידה עיונית, סדנאות, 
 וארכאולוגיה.   , מורשתתרבות

 
  מטרות: 

 הגברת הזיקה של התלמיד לישוב שבו גר .1

 עתודה לחקר המורשת והארכיאולוגיה בארץהכשרת  .2

 וסביבתו הקרובה ישובהכשרת מדריכים ל .3

 הקניית ידע מקצועי והתנסויות מעשיות .4

 עמידה בפני קהל מגווןללהדרכה ולחקר, לתיעוד, פיתוח כישרונות  .5

 הנחלת ערכי שמירת עתיקות .6

 הכרת האחר דרך חשיפה לתרבויות שונות .7

 יצירת חוויה בתחום הטבע והארכאולוגיה .8

 
 בני נוער כיתות ז' עד י"ב.   30קהל יעד: 

 .הישובהסעות יהיו על חשבון 

ותכלול: שיעורים, סדנאות, ש'(  40ש'( ויישומי ) 40) פרונטאלישני חלקים מ אנו מציעים תכנית

 הפעלות, סיורים, חפירה, שימור, טקס חלוקת תעודות וחשיפה תקשורתית. 

 שעות( 40) חלק א' פרונטלי:

 שעות, שיעור והפעלה 3 הצגת הפעילות, גיבוש ותיאום ציפיות   :1מפגש 
ארכאולוגיה מהי? וחשיפה ראשונית לממצא  :2מפגש 

 ארכיאולוגי 
 נה, שיעור וסדשעות 3

שממוקם בה הישוב, דרכים נוף היחידת  :3מפגש 
ומקורות המים בישוב מעיינות עתיקות, 

 ובסביבתו הקרובה 

 שעות שיעור והפעלה 3

 שעות, שיעור וסדנה 3 תולדות הישוב בתקופות הקדומות  :4מפגש 
אתרי עתיקות בסביבת הישוב ועיר השדה  :5מפגש 

 הקרובה 
 שעות, שיעור והפעלה 3

שעות, שיעור וסדנת  3 התפתחות הגרעין העתיק בישוב  :6מפגש 
 מפות

הדרכה, אתיקה  חפירה, ממתודיקה ושיטות :7מפגש 
  שליחות ייצוג והסברה

 שעות 3

שימור מבנים, אדריכלות מסורתית ועתיקה  :8מפגש 
 משוב וסיכום ביניים 

 שעות, שיעור והפעלה 3

 ובאתרי העתיקות סיור בגרעין הכפר :9מפגש 
  והמורשת בסביבתו הקרובה

 שעות 5

 הפעלהשעות, שיעור ו 3 ומוטיבים תפסיפסים, טכניקו :10מפגש 
 שעות, שיעור והפעלה 3 כלי חרס, טיפולוגיה וייצור   :11מפגש 
 , סיור והפעלהשעות 5 סיור באתר עתיקות בישוב או בסמוך לו :1 2מפגש
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 שעות( 40) יישומי 'בחלק 
 

בות בחפירה ארכיאולוגית יום התנד :1מפגש 
 בשטח 

 שעות 8

סדנת תיעוד ראשוני  לאתרי עתיקות  :2מפגש 
ומבנים היסטוריים בישוב, הכנת 

תצלומים, תכניות וסרטונים ובחירת חלק 
מהם לפרסום באתר הישוב, רשות 

 העתיקות

 שעות 5

התנדבות בעבודות ניקיון וטיפוח מבנה  :3מפגש 
  היסטורי או אתר עתיקות בישוב

 שעות 5

התנדבות בעבודות ניקיון וטיפוח מבנה  :4מפגש 
 היסטורי או אתר עתיקות בישוב

 שעות 5

התנדבות בעבודות ניקיון וטיפוח מבנה  :5מפגש 
 היסטורי או אתר עתיקות בישוב

 שעות 5

התנדבות בעבודות ניקיון וטיפוח מבנה  :6מפגש 
 היסטורי או אתר עתיקות בישוב

 שעות 5

תנדבות בעבודות ניקיון וטיפוח מבנה ה :7מפגש 
 היסטורי או אתר עתיקות בישוב

 שעות 5

אסיפת סיכום, תצוגה וטקס חלוקת  :8מפגש 
 תעודות 

 שעות 2

 
 ₪. 24,000: והפעלות סדנאות ציוד וכלים,חומרים,  בניית תכנים, הדרכה, תהכולל התכניתעלות 

 
 

 בכבוד רב,

 

 ראפע אבו ריא        

  חב צפוןמר רכז הנחלה

 

 : העתקים

מרחב צפון      מרכז חינוך וקהילה,מנהל  ערמון, ממלאת מקום-עינת ענבר  

 , ארכיאולוג מרחב צפוןד"ר כמיל סרי

 דרור ברשד, ראש מנהל הנחלת המורשת 
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