אגף חברה וקהילה

קורס נאמני תיעוד וארכיון במושבים
מחזור  7יוצא לדרך!  -מתחילים ביום שני 31.10.2017 -

מהרו להירשם!!
אל :יו"ר ועד | מזכיר  /מרכז משק | פעילים בארכיונים | פעילי תרבות וקהילה
שלום רב,
אנו שמחים לפתוח הרשמה לקורס נאמני שימור ותיעוד ה 7-בתנועת המושבים.
בהמשך לפעילות באגף חברה וקהילה בתנועת המושבים ,הולך ומתחזק הצורך במתן כלים מקצועיים
לאנשי מפתח בקהילה בתחומים של תיעוד ,איסוף ,שימור מידע ומורשת היישוב.
בניית ארכיונים במושבים מאפשרת שימור של מורשת יישובי התנועה ,כך יושם בדגש על שמירת הצביון
הכפרי של היישובים הכרה וכבוד לשורשיה וזאת תוך חיזוק ופיתוח התרבות הקהילתית
ארכיון יישובי משרת את הקהילה למטרות נוספות :חיבור כל גווני הקהילה אל העבר ויצירת עתיד משותף.
הנעת הקהילה לפיתוח תכנים תרבותיים חברתיים יצירתיים מקומיים משותפים .שימוש בכלים עדכניים
זמינים ,צילום ותיעוד ,המייצרים שפה ייחודית וגאווה מקומית ומאפשרת איתור מידע עבור חברים
ותושבים בנושאים משפטיים ,משפחתיים היסטוריים ואחרים.
מעל  100נציגי ישובים מרחבי הארץ כבר סיימו ויצאו לדרך .המשוב לקורסים העיד על שביעות רצון מאד
גבוהה של המשתתפים מהתכנים ,מהאווירה ומהאפשרויות שנפתחו בפני המשתתפים לגבי פיתוח הארכיון
ביישובם.
אנו ממשיכים ללוות את הקבוצה שהתגבשה ואת האנשים המחוברים לעשייה בתחום בקשר מקצועי.
חלקם התחברו להמשך למידה במסגרת ההכשרות המקצועיות של האיגוד הישראלי לארכיונאות ומידע,
והינם פעילים במפגשי הטמעה שמתקיימים בתנועה או באמצעות ארגון הארכיונאים של המושבים
והקיבוצים.

וכעת יוצאים לדרך עם המחזור ה 7-לנאמני תיעוד וארכיון במושבים!!

>>>

•
•
•

•

למי מיועד הקורס?
• יישובים שיש בהם ארכיונים ומרכזי מורשת :מוזמנים לשלוח נציגות להתרעננות ולהצמחת דור פעילים
וארכיונאים מתחדש.
• יישובים שמעוניינים להקים ארכיון ו/או לעסוק בתיעוד :זו ההזדמנות לצאת לדרך בליווי מקצועי ,מעשי וקהילתי!

מטרות הקורס
• תיעוד העשייה ושימור הזיכרון הקולקטיבי המושבי ע"י איסוף ושימור.
• הפיכת הארכיון ומרכז המורשת לגוף תרבות משמעותי בלב חיי הקהילה ביישוב.
• הכרה בצורך להתמקצעות בתחום הקמה וניהול ארכיון.

נושאים מרכזיים*
•
•
•
•

איסוף חומרים המתעדים את העשייה ביישוב וסידורם – אבני יסוד בעבודת הארכיונאי/ת
טיפול במסמכים וחומרים מנהליים
פעילות קהילתית – ארכיון עם הפנים לקהילה בהיבטים שונים
פרויקט יישובי מתחום תיעוד ,מורשת וניהול ארכיון.

מתי?
משך הקורס 8 :מפגשים של  6שעות אקדמיות כ"א ,בימי שלישי
מתחילים ב  – 31.10.17מהרו להירשם!**

•
•

איפה?
הקורס יתקיים בחדר הישיבות במח' הנוער בתנועת המושבים ,רח' ליאונרדו דה וינצ'י  19קומה -1

עלות

 ₪ 1500למשתתפ/ת.

>> לפרטים נוספים ולהרשמה ,ניתן לפנות לאגף חברה וקהילה
בטלפונים03-6086342 | 03-6086309 :
וכן בדוא"לkehila@tmoshavim.org.il :
בברכה,
צוות אגף חברה וקהילה

* לו"ז מסודר יימסר לנרשמים.
** פתיחת הקורס מותנית במינימום נרשמים.

