
לימודי תרבות וניהול תרבות
המחלקה לתרבות - יצירה והפקה, במכללה האקדמית פיר מציעה תכנית לימודי� ייחודית בישראל בתחו� לימודי התרבות 
וניהול תרבות ואמנות. התכנית מציעה השכלה אקדמית רחבה בתחו� לימודי התרבות, יחד ע� התמחות מקצועית בהיבטי� 

השוני� של ניהול פעילות תרבות מגוונת בדגש על החיבור בי
 תרבות וקהילה. 
במהל� התכנית יילמדו כלי� מקצועיי� לניהול והפקה, יצירת מיזמי�, פיתוח חשיבה אטרטגית והיבטי� נופי� הדרושי� 
למנהל ב
 זמננו בתחו� התרבות. בנו�, קיימת אפשרות להעמיק את הלמידה בתחומי� פציפיי� בתו� התחו� של ניהול 

תרבות כגו
: תרבות במרחב הכפרי, שימור תרבות וארכיונאות, תרבות עירונית ועוד. 

לבוגרי� יוענק תואר ראשו� מוכר על ידי המל"ג: ב.א. בתרבות - יצירה והפקה של המכללה האקדמית �פיר.

התכנית בשימור תרבות וארכיונאות
התכנית החדשנית המתקיימת בשיתו� ע� האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע והמרכז לשלטו
 מקומי, מתאימה למעונייני� 
להרחיב את ידיעת� ועיוק� בלימודי תרבות ושימורה. התכנית מתמקדת בתחו� הארכיונאות, התיעוד וניהול מידע ותית
 כלי� 

מחשבתיי� ומעשיי� לאלו. 
ייחודה המרכזי של התכנית הוא בחיבור של שימור תרבות וארכיונאות העיוני הנלמד במחלקה – לימודי תרבות. אות� העקרונות 
 
העומדי� בבי הלימודי� העיוניי� במחלקה ינחו ג� את הלימודי� בתחו� המעשי של שימור תרבות: מבט ביקורתי, בי

תחומיות ושילוב של עשייה מתו� תיאוריה.

התכנית מכוונת למת
 או� של כלי� מקצועיי� עדכניי� שיעזרו לפתח את התחו� בישראל וכ
 לפתח אנשי מקצוע מהתחו� 
או כאלו שיוכלו להשתלב בו מיד ע� יו� הלימודי�. המודות האפשריי� להשתלבות שייכי� לרשויות המקומיות במרחב 
העירוני והכפרי, גופי� ציבוריי� ופרטיי� כגו
 בתי פר, מתנ"י�, מודות תרבות, איגודי� מקצועיי�, חברות פרטיות, אתרי 

מורשת ומודות נופי� בקהילה.

באמצעות הכלי� שיילמדו במהל� התואר, יוש� דגש על פיתוח פרויקטי� יזמיי� והובלת שינוי בקהילה. 
והכשרה  אקדמי  תואר  לרכוש  ומעונייני�  רשומות  כמנהלי  או  בארכיוני�  עובדי�  שכבר  לאלו  ג�  מותאמת  התכנית 

מקצועית מקיפה בתחו�. 
עמידה בדרישות התוכנית המלאה תזכה בתואר ראשו� וכ� בתעודת ארכיונאי מורשה.

מ�גרת הלימודי�
הלימודי� יחלו בשנה"ל הקרובה - תשע"ח (בכפו� למפר מינימו� של נרשמי�). 

תכנית לימודי� מלאה תמש� שלוש שני� והלימודי� יתקיימו במש� יו� וחצי בשבוע למש� שלושה מטרי� בשנה (כולל 
מטר קי�) פי הפירוט הבא: יו� ג' – יו� מלא , יו� ו' – חצי יו� 

התכנית תיפתח במידה ויהיה מפר מינימו� של נרשמי� ובהתא� לשיקולי המכללה. בכל מקרה, נית
 יהיה להשתלב     *
בלימודי� בשנה"ל הקרובה דר� תכנית הלימודי� בניהול תרבות ולכשתיפתח, להצטר� לתכנית בשימור תרבות וארכיונאות.   

תכנית הלימודי� נתונה לשינויי� בהתא� לשיקולי המחלקה.  *
כל טודנט/ית י/תקבל ייעו� אישי ועזרה בהרכבת מערכת הלימודי�.  *

לפרטי� נו�פי� על התכנית והרשמה אליה נא לפנות ל: 
משרדי המחלקה לתרבות – יצירה והפקה: 

ccp@sapir.ac.il בטלפו� 077-9802423 או בכתובת דוא"ל


