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 קבוצות עבודה בהמסרה 

 מפגש התנעה 

 

 קבוצת תכנון המסרה 

 עם עוגנים לתכנון מבוסס המסרה.   ,עקרונות, המלצות ותובנות יצירת מסמך  מטרת המפגשים:  

 הרחבת הידע באמצעות איסוף ידע נרחב, שנמצה מתוכו את הדרוש לנו.  מטרת מפגש ההתנעה:  

 

 רשימת נוכחים/ ות: 

 שם תפקיד וארגון 

 אדר סטולרו מליחי  .1 רשות הטבע והגנים  , מנהלת תוכן מחוז מרכז

 גלית שאול  .2 מנהלת ואוצרת מוזיאון בית ראשונים לתולדות הרצליה 

 דודו אשכנזי  .3 מנהל מחלקת התנדבות וצרכים מיוחדים בוגרים בקק"ל 

 דינה אבשלום גורני  .4 עצמאית   -תכנון שימורי אוצרות וארכיאולוגיה  

 ורדית שובל  .5 אדריכלית נוף 

 מירי פלמ"ח  .6 מתנדבת

 מלכי פומרנץ .7 רכזת חינוך הדרכה

 פולינה גריאזנוב  .8 מנהלת פרויקטים בחברה לפיתוח עכו העתיקה

 רויטל בר יוסף  .9 רחובות   ,בית סלוצקין 

 רותי ארבל פסח  .10 מנהלת בית ילין במוצא 

 רעות אודם  .11 ניהול תוכן 

 שלומית עצבה  .12 ה בע"מ בבעלים ומנכ"ל בחברת שלומית עצ 

 שרה קליין  .13 ת"א טבע,  האון י זובמסדנת התמקצעות המסרה, מדריכה  

 שרון עמבר  .14 אוצרת 

 שרית ליבוביץ זלץ .15 נאות קדומים מנהלת אתר 

 תמר ברגר  .16 עצמאית. אוצרות ופיתוח תוכן חינוכי מוזיאלי 

 

 שיחת פתיחה 

 הוצג הרציונל של קבוצת הלמידה.  

 חיפוש מקורות השראה של תכנון מבוסס המסרה במקומות שונים בעולם כדי להרחיב את ידיעותנו ולהתאימן לצרכינו.  

 אדר הציגה דוגמאות למסמכים קיימים של ארגוני המסרה אירופאי ואמריקאי. 

 ים. דינה תארה מסמך מתחום הפיתוח התיירותי של אתרים ארכיאולוגי
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 לאחר דיון במליאה עלתה הצעה לחיפוש מילות מפתח לפי נושא או סוג האתר, כדוגמת: 

 

 

 שלבים:   4-לחלק את תהליך התכנון ל   ניתן

I  אפיון II  תכנון III  ביצוע IV  הערכה 

  איסוף מידע . 1

 למשמעות    עיבודוו

קביעת מדדים  .  2

להערכה ופרוגרמה  

 רעיונית ראשונית 

המשמעות  פריטת 

 . למעשה 

התוצר הוא פרוגרמה  

מפורטת ולבסוף גם  

 בניית אבטיפוס. 

 

 התכנון. יישום 

תוצאותיו מחייבות דיוק  

 ופיילוט 

מידת תאימות  

התוצרים את התהליך,  

הערכה מעצבת  

 ומסכמת

 

 דוגמאות למרחבי עבודה/ המסרה:  

 גני חיות 

 מוזיאונים 

 גנים לאומיים 

 אתרי מורשת 

 מרחבי זכרון 

 פארקים 

 

אוצרות נרטיב חוויה ערכים קהילה

תהליך
תיירות  
מורשת

שיתוף ציבור
תיקצוב  
ותחזוקה

תהליכי תכנון  
משתפים

ניהול קהל הערכה מדיה
מרחבי  
המסרה

נגישות

/  מרחב פיזי
וירטואלי

תכנון אתרים  
קולטי קהל

עיצוב זכרון
רוח המקום

genius loci
תיירות
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 ככלי עבודה  -המסרה תכנון בברצוננו לבנות פלטפורמה ביבליוגרפית ל

 

 חלוקת עבודה למפגש הבא: 

 

 : המשתתפים/ותאיסוף ידע ע"פ הנושאים להלן, כפי שלקחו על עצמם/ן 

 ורדית    -דוגמאות למגדירי משימות בגופי תכנון גדולים  .1

 רויטל   - למידה הערכה ומדידה בתהליך התכנון  .2

 דינה  - כנון אתרים ארכיאולוגיים עקרונות בת .3

 שרון   - תהליכי תכנון  של מוזיאונים היסטוריים  .4

 תמר   - אמצעים לשילוב ארכיון ואוספים   .5

 רעות  - ראשי פרקים לפרוגרמה לתכנון מרחבי המסרה  .6

 מלכי    - מהלך תכנון המסרה בגני חיות .7
 שרית ואדר  - השוואת תהליכי תכנון המסרה באתרי טבע  .8

 דלית      - וסרטיםמדיה  .9

 שרה - קהילה, אנשי מקצוע וכו'   -בעלי עניין בתהליכי תכנון  .10

 

 הערה:  *

 כל מסמך יכלול: 

 של קבוצת העבודה: DRIVE  ת תיקיילהעלאה  .1

xvRnEBoQ8MVfpBYDD5gJhlGI?usp=sharing-drive/folders/1_5EmzLYhttps://drive.google.com/ 

, ע"פ  (docxהשלבים: איפיון, תכנון, ביצוע, הערכה ) 4-שיוך לאחד מעיקרי המסמך, כולל   -מצות בעברית ית .2

 מסמך לדוגמה המצוי בתיקיה.  
 

   המפגש הבא 

 כ"ז בתמוז 26.7יתקיים בתאריך 

 15:00-17:00בין 

 בבית ראשונים 

 הרצליה  8רח' הנדיב 

 0506782324מארחת: גלית שאול 
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