
 

 

  'סדנת אתיקה לשימור המורשת ולמשמריה'

 4102מזכר ירושלים, פברואר 

'סדנת יוזמה משותפת של הוועד הישראלי לאונסקו ורשות העתיקות התקיימה ב, 4102בפברואר  42ביום כ"ז אדר א' ה'תשע"ד, 

 41 -כ מטעםנציגים  01 -והשתתפו בה כ ,במרכז לאתיקה בירושלים . הסדנה התקיימההמורשת ולמשמריה'אתיקה לשימור 

לתרום מניסיונם האישי והמקצועי בתחום השימור. בסדנה ופעיל  להשתתף באופןהוזמנו הם  .מוסדות, גופים וארגונים בישראל

 סדנה זו הציבה ארבע מטרות:

 המקצועית בקרב העוסקים בשימור המורשת בישראל.. לעורר את הדיון באתיקה 0

 באקדמיה.ו בארגונים מקצועיים, , ברשויות, בעמותותבגופים השונים בשימור . להניע תהליכים של הטמעת נושא האתיקה4

 עוסקים בשימור המורשת בישראל.אורו יפעלו הלש. ליצור מסמך אתי 3

 נכסי המורשת בישראל. על. לקדם את מקצוע השימור ואת איכות השמירה 2

 

 ולהטמיע לגבש מסמך בענייני אתיקה צורךהעלו את ההשיח המקצועי שהתקיים בסדנה וההסכמה הרחבה של המשתתפים בה 

 ;בישראל בקרב העוסקים בשימור המורשת אותו

 ;להמשך קיומם אחריות החברה בהווהעל גם וערכים תרבותיים  העיסוק בשימור המורשת מבוסס עלכי  הכרה,זאת, ב

, )אמנות, הצהרות, הכרזות( המבטאים היבטים אתיים בשימור המורשת רלוונטיים של מסמכי מדיניות םקיומל ומתוך מודעות

 המדגישים את האחריות האתית של העוסק בשימור אל מול המורשת, הציבור והקהילה, ואל מול עמיתיו, ומזמיני העבודה;

 הם פועלים; השואפים אנשי המקצוע ולאור האלישהאישי,  מוסרל מעלשהיא  ,התנהגות מקצועית ראויהמגדירה אתיקה כי  ,ובהבנה

בארץ נדרשו לנושא אתיקה בשימור המורשת וניסחו קודים אתיים לשימור ולעוסקים ובעולם שונים כי ארגונים מקצועיים  ,בהבנהו

 ;בתחום

 

את  לבססכדי . שימור המורשת בישראלבהמקצועית קידום האתיקה להקורא  מטעם משתתפי הסדנה יוצא מזכר זהאשר על כן, 

 ארץ, וכן:באת איכות השימור לקדם כפרופסיה ו התחום

 ;המודעות לסוגיות אתיות בשימור המורשתאת  להעלות -

המורשת , בתמיכת הגופים והארגונים המבקשים לקדם את שימור שיח מתמשך בנושא אתיקה מקצועית בשימור המורשת ליצור -

  ;בישראל

 ;וכדומה(סדנאות , ימי עיון) פעילויות בנושא אתיקה מקצועית בגופיםה את לקדם -

 ;גיבוש מסמך אתיתהליך פעיל ב להשתתף באופןלעודד את משתתפי הסדנה ונציגי גופים נוספים  -

 ;ובשימורהבישראל כמסמך יסוד לעוסקים במורשת  ור בילפעול להכ -

 .ות אלוולהשגת מטר פורההתהליך הלתרום להמשך ו -

 

 :משתתפי הסדנה

 עירית עמית; איקומוס ישראל, אוניברסיטת בר אילן הארגון הישראלי לשימור נכסי תרבותנעה כהנר מקמנוס;  אטרקצ'י; הוועד הישראלי לאונסקודלית 

 רז עפרון; רשות העתיקות, מינהל שימור רענן כסלו; רשות העתיקות, מינהל שימור  דב אלון; עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל

 רנעמן; רשות העתיקות, מינהל שימו-יעל פורמן מימי לביא; האוניברסיטה העברית בירושלים יעל אלף; איקומוס ישראל

 יובל פלד; רשות הטבע והגנים אפרת לוי; משרד הפנים, מינהל התכנון אבנר אמירי; המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל

 מעיינה פליס; הארגון הישראלי לשימור נכסי תרבות אילת ליבר; איגוד המוזאונים ואיקו"ם ישראל אלון ארמוני; האיגוד הישראלי של אדריכלי הנוף

 רבקה צבי; אוניברסיטת חיפה מכון טכנולוגי לישראל -רותי ליברטי שלו; הטכניון  ליאורה בארי אלדן; משרד ראש הממשלה, תכנית מורשת

 צביקה צוק; רשות הטבע והגנים ארנון למפרום; ארכיון המדינה אורית בורטניק; רשות הטבע והגנים

 זוהר צפון; הקרן הקיימת לישראל קרן מיטרני; אוניברסיטת בר אילן מנחם; עיריית באר שבע-ענת בן

 , טיפול בממצאים ומעבדותרשות העתיקותאלישבע קמייסקי;  זאב מרגלית; רשות הטבע והגנים ויצו חיפה -שחל; המרכז האקדמי לעיצוב -ליאורה ברעם

 גובי קרטס; המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל משה מרגלית; אוניברסיטת תל אביב ורדה גרוס; הארגון הישראלי לשימור נכסי תרבות

 נוגה ראב"ד; איגוד המוזאונים ואיקו"ם ישראל  חומי נובנשטרן; המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל , טיפול בממצאים ומעבדותרשות העתיקותצביקה גרינהוט; 

 שואף; משרד הפנים, מינהל התכנון -ליבנה רונן מיל  סארי; רשות העתיקות, מינהל שימור כ יפו -אביב -ירמי הופמן; עיריית תל

 ריסה שנידטקינד; האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידעל גייסט; משרד הפנים, מניהל התכנון-יעל סיון מיכל הנקין; האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע

 שרון תג'ר; הארגון הישראלי לשימור נכסי תרבות רשות העתיקות, מינהל שימורעדי סלע וינר;  ירדנה ויזנברג; איגוד המוזאונים ואיקו"ם ישראל 

   ברק טפר; בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים 

   
 


