
הכנס יתקיים ביום שלישי, ח' בסיון תשע"ח, 22 במאי 2018
במצפור ע"ש אביבה וסמי עופר, בניין אשכול קומה 30 

אוניברסיטת חיפה

09:00 התכנסות וכיבוד 

09:30 דברי פתיחה, אסף זלצר, אוניברסיטת חיפה

ברכות 

עמרי שלמון, מנכ״ל המועצה לשימור אתרי 

מורשת בישראל

יפעת שטרן לוי, נציגת מוזאוני חיפה 

בהנהלת איגוד המוזאונים ואיקו"ם ישראל

10:00
מושב א' מההיסטוריה להווה 

יו"ר: אסף זלצר

מיכל מור, אוצרת האוניברסיטה העברית 

בירושלים מעשה האוצרות באוניברסיטה העברית: 

משיגעונו של היחיד לאמירה מוצקה בבטון, בין 

השנים 1958-1925

עינבר דרור-לקס, מנהלת ואוצרת מוזאון העיר 

חיפה הקולות של חיפה: על תפקידו של אוצר 

במוזאון ההיסטורי של העיר חיפה 

11:00 הפסקת קפה 

 11:15
מושב ב' האוצר כליו וכישוריו 

יו"ר: אסתי ינקלביץ, אוניברסיטת חיפה

 Significance and the תמי ריץ, אוצרת עצמאית

Curator )ההרצאה בשפה האנגלית(

נורית גשן, אוצרת מוזאון ישראל 

הטוב, היפה והנרטיב

אורית אנגלברג–ברעם, אוצרת עצמאית 

"לא אוצרים באדום" מוזאונים היסטוריים בין 

תיווך למניפולציה

12:45 הפסקת צהרים 

 13:30
מושב ג' יחסיו של האוצר עם הגורמים המעורבים  

יו"ר: עפר בורד, ס' מנהל וראש היח' לאוצרות 
ותיעוד, יחידת המוזיאונים - אגף משפחות, הנצחה 

ומורשת, משרד הביטחון

יעל גבריאלי, מנהלת חינוך ותקשורת מדע, 

מוזאון הטבע ע"ש שטיינהרדט - מי האוצר? 

מהפרוגרמה הראשונית ועד לפתיחה

רבקה אמבון, אוצרת עצמאית לטנגו הזה צריך 

שניים: יחסי אוצר – מזמין

  EdQuest – Twist in Education ,יעל במברגר

המוזאון כמרחב למידה: עיצוב תומך פדגוגיה

15:00 הפסקת קפה 

15:15
מושב ד' דוגמאות מהמשטח 

יו"ר: דורית ווליניץ, מנהלת מוזאון האדם והחי 

מירי פלמ"ח, מנהלת צריף בן-גוריון דילמות 

באוצרות אתר העוסק במנהיג פוליטי ובשימור 

בית מוזאלי 

שרון עמבר, אוצרת עצמאית אוצרות מוזאון 

חוצות ירוחם / צריף מעברת ירוחם 

מורן שוב, אוצרת בית לעברית על העקרון 

האוצרותי של הלימה: על-פי דוגמאות מהעבר 

ומחשבות על בית לעברית 

יונה שפירא, אוצרת מוזאון ראשון-לציון  תפקיד 

האוצר בתהליך מיקוד המסר

17:00 דברי סיכום 

לדמותה ולמשמעותה של עבודת האוצרות, 
ישראל 2018

יום העיון השנתי של תכנית אוצרות מורשת 



המסרה


