
הכינוס הארצי החמישי בנושא ההמסרה בישראל

נטל או מתכון להצלחה?

לשאלות ולהתאמת נגישות: בדוא"ל intrprtil@gmail.com  או בטלפון  03-5086620 

:שיתוף ושותפות ציבור במעשה ההמסרה

30.3.22 יום רביעי
כ"ז באדר ב'
תשפ"ב

מוזיאון ישראל
ירושלים

ההשתתפות בכנס מותנית בהרשמה ובתשלום מראש
60 ₪ בהרשמה מוקדמת עד ליום רביעי, כ' באדר ב' תשפ"ב,  23 במרץ 2022

80 ש"ח בהרשמה מאוחרת או ביום הכנס

סדר היום

התכנסות בכניסה למתחם האומנויות

דברי פתיחה 

נינה סיימון, מייסדת OF/BY/FOR/ALL, סופרת ויועצת עצמאית, ארה"ב
התבוננות מחודשת בשיתופיות ורלוונטיות (הרצאה באנגלית בליווי תרגום סימולטני לעברית) 

ICOM NATHIST מנחה: דורית וולוניץ', יו"ר

ברכות
נתנאל מזא"ה, ראש אגף בכיר מורשת, משרד ירושלים ומורשת

רעיה שורקי, מ"מ מנכ"ל, רשות הטבע והגנים
עמרי שלמון, מנכ"ל, המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל

ירון צ'רקה, צפר ראשי, קרן קימת לישראל
נורית גשן, חברת הנהלה, איגוד המוזיאונים ואיקו"ם ישראל

ד"ר חיים גיטלר, אוצר ראשי לארכאולוגיה, מוזיאון ישראל, ירושלים

יובל שקדי, ראש תחום שיתוף ציבור, משרד ראש הממשלה
מודלים ומדיניות לשיתוף ציבור במשרדי ממשלה

הפסקה

יוזמות לשותפות ושיתוף ציבור בשטח

קהילה כסוד קיומו של מקום
אורלי רייכר, "עתיד במדבר" ומנהלת בית המייסדים בירוחם, ושרון עמבר, אוצרת, 

המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל

המסרה מבוססת מחקר חברתי ברשות הטבע והגנים
ד"ר ליאור חן, מדען חברתי, ואדר סטולרו-מליחי, מנהלת תוכן מחוז מרכז, 

רשות הטבע והגנים

קהילת מתנדבים מובילה שינוי
ענבל שמש, מנהלת פארק עמק הצבאים בירושלים

המסרה והתמסרות בשיתוף ושותפות ציבור
חן כהן, מנהלת בית המייסדים בשדרות, ואורית אנגלברג-ברעם, אוצרת,

המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל

שיתוף קהילות כמפתח לחוויית מבקר במקרה גבעת התחמושת
שלומית עצבה, חווית מבקר ויזמות תוכן 

מנחה: שירי ארליך, מנהלת מוזיאון בית הפלמ"ח

אפרת קליפשטיין, אוצרת ראשית, אגף הנוער והחינוך לאמנות, מוזיאון ישראל, ירושלים
הבחירות שלנו - שיתוף ציבור ומוזיאון ישראל

ארוחת צהריים קלה

סיורים לבחירה במוזיאון ישראל (בהרשמה מראש)
· המוזיאון מנקודת מבטו של המבקר

· זאת אמא שלי, המפגש שהוליד תערוכה
· שליחי ציבור על מגילות וספרים בהיכל הספר

· מבקרים או מבקרים? שיתוף ציבור כפרקטיקה יומיומית
· הפעלות ופעילויות בהן המבקרים מעצבים את הסיור במוזיאון

· סדנת סטופ מואשן בגלריות המוזיאון (יש להצטייד בטלפון חכם טעון מראש)
· נא לגעת או נא לא לגעת - דיון בספרית האיור 

 NOF_IM ד"ר גלעד רונן, מייסד
ניתוח מרחבי מבוסס קהילה ומקום ככלי לפיתוח המסרה

פאנל סיכום יום: מדיניות ותובנות 
אדר' שירה שפירא, סגנית ראש אגף בכיר מורשת, משרד ירושלים ומורשת

מר אלעד בצלאלי, סמנכ"ל מינהל, מטה ומורשת, המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל
ד"ר אייל מטרני, ממונה קהל וקהילה מחוז מרכז, רשות הטבע והגנים

מנחה המושב: ד"ר אסף זלצר, ראש תכנית אוצרות מורשת, אוניברסיטת חיפה

8:15

8:45

9:00

10:00

10:30

11:15

11:45

13:15

13:30

14:15

15:15

16:00

***הסעה תצא מבנייני האומה בשעה 8:00

להרשמה


