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 למוזיאון יהדות איטליה דרוש/ה, אוצר/ת במשרה חלקית.
 

 , הינו מוזיאון המוכר ע"י משרד התרבות והספורט. מוזאון יהדות איטליה ע"ש ש.א. נכון
לאסוף, לשמר ולהציג פריטים השייכים לחיים היהודיים  והקמתו נועדה 1983נפתח לקהל בשנת המוזיאון 

 .באיטליה מתקופת הרנסנס
 למוזיאון דרוש/ה אוצר/ת אשר יהיה אחראי על אוסף המוזיאון.

 
 תיאור התפקיד

 ובמסגרת תקציבית נתונה מניםזחות גיבוש תכנית התערוכות של המוזאון, הוצאתה לפועל בלו
 און.יחידוש תצוגת הקבע של המוזהוצאתה לפועל בשלבים של תכנית 

 .אוןיניהול האוספים, שימורם, מחקרם והצגתם בשיתוף הצוות המקצועי של המוז
 .אוןישוטף של האוסף והתצוגה במוזה ותפעולפיקוח על 

 .אוןיסיוע לוועדת הרכישות וועדת האוספים להעשרת אוספי המוז
 הכנת תוכנית עבודה שנתית מגוונת בהתאם לתקציב הנתון.

 הכנת דוחות פילת ודוחות בכל תחום האוצרות כנדרש לפי חוק המוזיאונים.
 דיווח למנהל ולוועד המנהל על התקדמות הפרויקטים

 אחריות בניהול אוסף המוזיאון:
 בתצוגה: שחזור, שימור וכו'... הפריטיםאחראית על  ∙
 האומנותיים: פיקוח על רסטורציה, מחקר וקטלוג. הפריטיםאחראית על  ∙
 מחקר מקיף אודות פריטי התצוגה. –מחקר  ∙
 עדכון אתר המוזיאון בתחום האוצרות והתערוכות ∙
 תפעול מערכת מנ"א. ∙
 אחריות בהכנת חומר פרסומי / חומר הסברה הנוגעים לתצוגה. ∙
 אחריות בהכנת תוכן למדיות חברתיות. ∙
       עדכון פורטל המוזיאונים. ∙
 יצירת קשר עם מוזיאונים בארץ ובעולם. –פיתוח  ∙
 טיפול ברישום וקבלת פריטים חדשים –גדלת האוסף ה ∙

 ארגון וניהול מקצועי של צוות האוצרות במוזיאון.
 מחקר וכתיבת מחקרים מדעיים בתחום האוסף של המוזיאון.

 יצירת והקמת פרויקטים מוזיאלים בהתאם להנחיות מנהל המוזיאון.
 ייזום והנחיית ימי עיון במוזיאון.

 
 תחום הדרכה:

 כה ועל הפריטים השונים המוצגים בתערוכה.וראלים, מידע על התערים מוזיהנגשת חומ ∙
 הכנת מידע ההדרכתי לגבי תערוכות קבע ותערוכות מתחלפות. ∙
 העברת השתלמויות מדריכים בתערוכה. ∙
 הפעלת שיח גלריה בתערוכות השונות. ∙
 הדרכה של קבוצות ייחודיות. ∙

 
 דרישות המשרה

בתולדות האמנות או תואר רלוונטי בתחום התוכן של השכלה אקדמאית לפחות תואר ראשון 
 .תואר שני המוזיאון, העדפה

 בתפקיד אוצרות שנים 3 לפחות ניסיון של
התמצאות, ידע וקשרים מעמיקים בכל הקשור ליהדות איטליה, אמנות יהודית, אמנות עתיקה, קשר 

 המוזאון בפורומים מקצועייםעם מוזאונים, רשות העתיקות ובעלי אוספים פרטיים, יכולת לייצג את 
 פה. ידיעת השפות העברית והאנגלית על בוריין.-כושר הבעה בכתב ובעל
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ני של המועמדים/ות ואינו מתחייב לזמן את כולם לוועדת ועדת המוזיאון רשאית לערוך מיון ראשו
 המכרזים, לשלוח לבדיקות התאמה את המועמד/ת שיבחר.

 ועדת המוזיאון שומרת על זכותה לפנות למועמדים פוטנציאליים ולהציע להם להגיש מועמדותם.
 תינתן עדיפות לתושבי ירושלים, או למי שיוכיח מעבר מגורים לירושלים
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