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 ע"        תש                   רשות העתיקות ,  בארכיאולוגיהקורס שימור

 ארכיאולוגיהבעקרונות ואתיקה בשימור ו. 1 בית מטלת
 1רקע

 כגון אמנת ונציהבינלאומיות ה  באמנותות מרוכז והתפישות האתיות הנוגעת למורשתהעקרונות
ו לעקרונות בינלאומיים "צות של אונסקהמל ;1964איקומוס , לשימור ושחזור של מונמנטים ואתרים

 אמנה להגנה ולניהול המורשת הארכיאולוגיתה ;)אמנת דלהי (1956-ליישום בחפירות ארכיאולוגיות מ
 1992-האמנה האירופאית להגנה על המורשת הארכיאולוגית מו, )אמנת לוזן (1990איקומוס של 

 טכניותחלטות ה קבלת: ור רציונליתהליך שימהפעלת לחיונית עקרונות ההכרת  ).אמנת וולטה(
 ומאפשרת תהליך, בשימור במכלול השיקוליםהתחשבות מ, מורשתהערכי למהתייחסות  הנובעת

 העוסקים במורשתהאתית של האחריות את את תפקיד השימור והאמנות מבהירות . מבוקר ומאוזן
   .בהווה ובעתידכלפי החברה 

, )Council of Europe (המועצה של אירופהו, ו"אונסקגון האמנות נכתבות על ידי גופים בינלאומיים כ
 כפי םהעקרונות האוניברסאליית הגדר עוסקים באלו. איקומוסגופים לאומיים וגופים מקצועיים כגון 

 עוסקות ותאמנות אחר. טבע של העולם ומורשת אמנה להגנה על מורשת תרבותבשבאים לידי ביטוי 
למשל אמנת פירנצה לשימור גנים ונופים כמו , המורשתשימור הקשורים בבנושאים ספציפיים 

 . ול המורשת הארכיאולוגיתאמנת וושינגטון לשימור ערים היסטוריות ואמנות לניה, היסטוריים

 יםהשנ בשבעים. ונמצאת בהתפתחות והתגבשות, יחסית" צעירה"דיסציפלינת השימור היא 
על חשיבות פותחות בהצהרה האמנות , על פי רוב . ומסמכי מדיניותאמנותעשרות  נכתבוהאחרונות 

באמצעים  מתוות דרכים לשימורהן  .משמעותם לחברהעל ושל המורשת ה  מרכיביעל, השימור
יצירת שפה משותפת בין העוסקים צורך  למונחיםמגדירות האמנות . חברתיים ומוסדיים, חוקיים
אמנות ב. לא מקובל במקצועמה  מה מקובל וומסבירות קה המקצועיתאתיאת המגדירות ן ה, בתחום

  : ניהול המורשת הארכיאולוגית נמצא למשל את העקרונות הבאיםהנוגעות ל
 מחקר עתידיטובת א חפורים לאתרים לעל שמירה  •
   בחפירה ככל הניתןשימוש בשיטות לא הרסניותהעדפה ל •
 ממצא חשוף לאחר החפירה ללא אמצעים לשימורוכי לא יושאר הקפדה  •
 על ידי שימור ותחזוקהעל המורשת  הגנה •
 )באתרו (in-situשימור העדפה ל •
   של המקוםמגוון התרבותיהייצוג כיבוד מכלול התקופות באתר ו •
  כדי למנוע הרס עתיקותקרקע השימושי מבוקר של ותכנון ניהול  •

 מנחים את  המפורטים בהןהעקרונות.  מדריך לפרקטיקה טובה של שימורמשמשות לנוהאמנות 
ה עקרונות מרכזיים עומדים ארבע.  את דרכי הפעולה לשמירה על ערכי המורשת, כלומר."איך"ה

ת הסכמה כי כשעבודה נעשית תחת הכותרת של שימור  בהן קיימ,עכשוויותההשימור אמנות בבסיס 
 :אז
 .כל התערבות תיעשה במינימום הדרוש בלבד לקיום האתר בהווה ובעתיד .1
 .מקובלו הוא אפשריאיבוד מינימאלי של חומר מקורי  .2
 .שניתן הפיכה ככל  תהיהכל התערבות .3
 . עבודות חדשות יהיו מובחנות מהמקור .4

                                                 
 ובאתר GCIמאמרים בנושא אמנות ניתן לקרוא במהדורה מיוחדת שהוקדשה לנושא האמנות בכתב בעת של  1
 קומוסיא



 2

, זהות לאומית, מגוון תרבותי, עקרונות שימור הם מושג האותנטיותמושגים נוספים בשיח העכשווי על 
ותפיסות אקולוגיות , קשר בלתי ניתן להפרדה של האתר מסביבתו, כיבוד התרומה של כל התקופות

 . המצדדות בגישה הוליסטית וחסכונית של משאבים וקיימות

אינם אבסולוטיים ת העקרונו.  אלא בהקשר לערכי האתרבפני עצמם קיימים אינםעקרונות ה
ואופן המתאימים בחירת העקרונות .  שחלקן אף סותרותמאפשרים טווח רחב של חלופות לטיפולו

 . עשה ביחס לערכים המשמעותיים לשימוריהטיפול 

 

 מטלה

 ):או אמנה אחרת לבחירתכם( הבאות האמנותמקיראו אחת  .1
  1964איקומוס , אמנת ונציה לשימור ושחזור של מונמנטים ואתרים •
 )  אמנת דלהי (1956ו "אונסק, המלצות לעקרונות בינלאומיים ליישום בחפירות ארכיאולוגיות •
 ) אמנת לוזן (1990 ,איקומוס , אמנה להגנה ולניהול המורשת הארכיאולוגית •
 )אמנת וולטה (1992, האמנה האירופאית להגנה על המורשת הארכיאולוגית •

נתחו . ת באתר ארכיאולוגי שאתם מכירים הנוגע לתהליך קבלת החלטומקרה מבחןבחרו ב .2
העקרונות המופיעים  על פי , באותו מקרה שבאו לביטויההיבטים האתייםאת ) עמודעד (בקצרה 

 . באמנה שקראתם

 ?ואילו עקרונות יושמו?  נבחנוחלופותאילו  ? מה היו השיקולים?מה היו הקונפליקטים

 . ניתן להתייחס לעקרון אחד או יותר .3

 

 

 בהצלחה

 נעמן-יעל פורמן,  אלףיעל


