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 בישראל המרכזיים השימור גופי

 

 ארצי שימור צוות – התכנון מינהל

, "ארצי שימור צוות "באמצעות ואתרים מבנים שימור נושא לקידום 2006 משנת פועל התכנון מינהל
. בשימור העוסקים וארגונים גופים ונציגי שימור יועצי, המחוזיות התכנון לשכות של נציגים הכולל

 בראיה ומדיניות פתרונות גיבוש כולל מקצועיה ידעה חזית פיתוח: הן ארצי שימור צוות של מטרותיו
 באמצעות השימור לקידום וסטנדרטים כלים ושכלול קידום ;התכנון במערכת והטמעתה מערכתית רב

 נתונים מסד יצירת ; בינלאומיות ואמנות מקומי ידע על בהתבסס' וכד חקיקה שינויי, הדרכות, הנחיות
 בועדות התכנון מדיניות יישום אחר מעקב ; שימור ורשימות תכניות לגבי מידע ריכוז ידי על עדכני

 השונים הגורמים בין התיאום חיזוק; מחקר קשרי מיסוד;  המחוזיות התכנון ובלשכות המקומיות
 .המקומיות ברשויות לחוק הרביעית התוספת יישום על בקרה; השימור בתחום העוסקים

/il.gov.pnim.www://http 

 

 ר"ע, בישראל מורשת אתרי לשימור המועצה

 למען והצבתם ההיסטוריים והאתרים המבנים לשיקום פועלת והיא 1984הוקמה בשנת  המועצה
 :המועצה מטרות. ישראל בארץ להתיישבות דרך כאבני, הבאים הדורות

 מדינת והקמת ההתיישבות ראשית את המייצגים, היסטוריים ואתרים מבנים והצלת איתור .1
 .ישראל

 .הציבור לטובת והעמדתם ההיסטוריים הנכסים ושימור שיקום .2

 .והזדהות זהות ערכי הקניית תוך ישראל ארץ של הבנויה המורשת לשימור חינוך .3

 הציבורי הכח ומינוף התושבים בשיתוף, המוניציפאלי התכנון במסגרת שימור תהליכי ייזום .4
 .התפיסה ליישום

 .וסיורים עיון ימי באמצעות, המורשת לנכסי הרחב הציבור וחשיפת שימור נאמני גיוס .5

 .ואתרים מבנים על ההגנה לשיפור חקיקה תהליכי הנעת .6

php.index/org.shimur.www://http 

 

  שימור מינהל, העתיקות רשות

 את לשמר העתיקות רשות של תפקידה מתוקף 2009 בשנת הוקם העתיקות ברשות שימור מינהל
 המונומנטים ומשמר )1988( שימור תחום לו  קדמו. בישראל הבנויה והמורשת התרבות נכסי

 שימור את קדםמ מינהלה. )1955( והמוזיאונים העתיקות ובאגף )1948( העתיקות במחלקת
 סטנדרטים לגיבוש, היתר בין, פועל המינהל. ממלכתית בראייה בישראל החומרית מורשתה

 על פיקוח מערך לקידום, בישראל השימור בפעולות המעורבים הגורמים בקרב ולהטמעתם מקצועיים
 . לשימור החינוך ולהטמעת בשימור מקצועית הכשרה פיתוחל, שימור תהליכי
 .הארץ רחבי בכל שימור בפרויקטי העוסקת ביצועית זרוע במינהל

il.org.conservation‐iaa.www://http 
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 והגנים הטבע רשות

 כדי .בישראל המורשת ואתרי הנוף, הטבע על להגן שתפקידו ממשלתי גוף היא והגנים הטבע רשות
 :עיקריות מטרות שלוש למען והגנים הטבע רשות פועלת, כראוי תפקידה את למלא

 הטבע בשמורות, הלאומיים בגנים הארץ ונופי האקולוגיות המערכות, הביולוגי המגוון על שמירה. 1
 . הפתוחים ובשטחים

 . המבקרים קהל למען וטיפוחם הטבע ובשמורות הלאומיים בגנים המורשת אתרי על שמירה. 2

 . אלה לנושאים הציבור מודעות הגברת לשם ומורשת נוף, טבע ערכי על לשמירה וחינוך הסברה. 3

 באוגוסט בכנסת שאושר, טבע ושמירת לאומיים גנים חוק של מכוחו פועלת והגנים הטבע רשות
 שמורות ורשות הלאומיים הגנים רשות: עצמאיות ממשלתיות רשויות שתי קמו זה חוק פי על. 1963
   .והגנים הטבע רשות – אחת לרשות 1998 בשנת אוחדו הרשויות שתי. הטבע

http://www.parks.org.il/ 

 

 לאונסקו הישראלי הוועד

 האדם ומדעי מדע, עולמית מורשת, לכל מידע, תרבות, לכל חינוך: בנושאים מתמקדת הוועד פעילות
 . והחברה
 רשויות, ממשלה למשרדי שירותים מעניק אך החינוך במשרד ארגונית מעוגן לאונסקו הישראלי הוועד

 .האזרחית החברה, ממשלתיים לא ארגונים, ציבוריים ותאגידים
 לא וארגונים ממשלה משרדי בין תיאום; אונסקו לעקרונות המודעות הגברת :הוועד מטרות

 השתתפות; אונסקו של העניין בתחומי ישראלית עמדה פיתוח; אונסקו יוזמות קידום; ממשלתיים
 חברות מדינות עם פעולה שיתוף; לאומיות-בין ובוועידות ממשלתיות-בין בוועדות וייצוג

Unesco/UNITS/EducationCMS/il.gov.education.cms://http 

 

ישראל איקומוס  

 של העיקרי עיסוקה. ל"ינהב איקומוס ארגון של הישראלית השלוחה היא ישראל איקומוס עמותת
 אשר, מסוגו יחיד, ממשלתי לא ארגון זהו. תרבותית מורשה אתרי על והגנה שימור הוא איקומוס
 ארכיטקטונית מורשה בשימור מדעיות טכניקות מתודולוגיה, תיאוריה של ויישומן לקידומן מוקדש

 באמנה 1964 בשנת נקבעו אשר עקרונות על מבוססת איקומוס של עבודתה. וארכיאולוגית
 .ונציה אמנת - ואתרים מונומנטים של ושחזור שימור בנושא הבינלאומית

 לשימור תורמים איקומוס חברי. העולם מרחבי מקצוע אנשי 7,500 מ למעלה כיום מאגדת איקומוס
: השונים לסוגיה התרבותית המורשה שימור של והטכניקות הסטנדרטים ושיפור ולקידום המורשת
 .  ארכיאולוגים ואתרים תרבות נופי, היסטוריות ערים, מבנים
 בין. תחומי בין ידע מאגר ליצירת התורמים שונים מתחומים מומחים איקומוס מאגדת, ל"בינ כארגון
, כלכלנים, גיאוגרפים, האמנות של היסטוריונים, ארכיאולוגים, היסטוריונים, ארכיטקטים, חבריה

 בארץ בשימור והמחקר העיסוק את המובילים, ערים ומתכנני מהנדסים,  אנתרופולוגים, משפטנים
 . ובעולם
 הכללת, העולמית התרבות מורשת אתרי והכרזת להערכת הקשור בכל ו"לאונסק מייעצת איקומוס
 .אלה אתרים וניטור הטנטטיבית ברשימה אתרים

10/175



 ומנגנון, מדינותיהן במסגרת המתפקדות לאומיות וועדות באמצעות העולם ברחבי פועלת איקומוס
 .בפריס היושב מרכזי

/il.org.icomos.www://http 

 

ר"ע, תרבות נכסי לשימור הישראלי הארגון  

 לידע מקור ולהוות בארץ) רסטורציה (השימור מקצוע את לקדם במטרה 2007 שנת בסוף קם ארגוןה
 התרבות נכסי של שלומם על האחראים וממשלתיים ציבוריים למוסדות גם מקצועיים וסטנדרטים

 .הרחב לציבור וגם בישראל

 לכל ולאפשר בארץ המשמרים קהילת לכלל ושקופים גלויים עבודה נהלי להנהיג שואפים הארגון חברי
 בקרב לשימור המודעות את לקדם; עמיתיו של המקצועי ןובניסיו בידע רלהיעז הוא באשר משמר
 והאומנות האמנות בחפצי נכונה בצורה ולטפל לשמור הרחב הציבור לאנשי ולסייע הציבור

 את למצות בארץ משמר לכל לאפשר כדי בישראל אקדמיים שימור ולימודי מחקר ולקדם; שבבעלותם
 .ובמחקר בלימוד, בעבודה, שלו הפוטנציאל

http://conservation‐israel.org.il/ 
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 אמנה לשימור מבנים ואתרי התיישבות
 לשימור אתרי מורשת בישראלהמועצה 

 
 קוראת לכל אזרחי מדינת ישראל ולגורמים ממלכתיים, לשימור מבנים ואתרים בישראל האמנה

מערכי  ולראות בהם את אחד, לשמור על מורשת ההתיישבות והבנייה בארץ לדורותיה, וציבוריים בה
 . את יושבי הארץ אל תרבותה ועברההיסוד הקושרים

שיקפה את המודעות ההולכת וגדלה , 1984ואתרי התיישבות בשנת  הקמת המועצה לשימור מבנים
המהווים שרידים אותנטיים אחרונים , הנשקפת למאות אתרים ברחבי הארץ בישראל לסכנת הכליון

 ישראלית-תחות התרבות הארץהתיישבותיים וארכיטקטוניים שאפיינו את התפ, היסטוריים לתהליכים
 במסגרת מועצה זו הסכימו עשרות גופים ומוסדות ציבוריים. בשלוש מאות השנים האחרונות

כולם  והם נמנים, וממלכתיים בישראל ליטול על עצמם אחריות משותפת לשמירת נכסי תרבות אלה
 .עם מייסדי המועצה

חייה וחידוש ההתיישבות היהודית הת מראשית תקופת, ישראל-אתרי מפעל התקומה הלאומי בארץ
   .ולהרס להתמוטטות, חשופים להתבלות, בו ועד היום

המייצגים , ומונומנטים מבנים, אתרים, שכונות, בעולם כולו גוברת ההכרה בחשיבותם של יישובים
. מוחשית לשלבי התפתחותם ומהווים עדות היסטורית, ציוני דרך בתולדותיהם של עמים ומדינות

שיש , מורשת-שהוגדרו כערכי צאה את ביטויה בהענקת הגנה וחסיון ממלכתיים לאתריםהכרה זו מ
 .לשמור עליהם מכל משמר למען הדורות הבאים

 ועיגנה את, הבינלאומית הכירה אף היא בחיוניות השימור והשיקום של נכסי תרבות אלה היהקהילי
 אמנת, 1964 - אמנת ונציה, 1931 -הצהרת אתונה(הכרתה זו במסמכים ובאמנות בינלאומיות 

 ).ידי האיגודים המקצועיים הרלבנטיים-שנתקבלו על, 1987 - וושינגטון
 .1700להשלים את חוק העתיקות המתייחס לאתרים שנבנו בארץ לפני שנת  אמנה זו באה
ישראל יישאר ייצוג מוחשי -כדי להבטיח שבנופה של ארץ, לציבור להטות עמה שכם האמנה קוראת

 שעברו על הארץ והשפיעו, לכל הסגנונות ולכל שרידי התהליכים ההיסטוריים,  התקופותלכל אותנטי
 .על דמותה ועל התפתחותה החברתית והתרבותית

 :היסטוריים והקריטריונים הבאים לשימור אתרים אמנה זו באה להציג את ההגדרות
 

 הגדרות
נקבעות בה  (1964) מנת ונציהוברוח א, שימור בינלאומיות יש לראותה כמשלימה אמנות, אמנה זו

 :ההגדרות הבאות

הסביבה העירונית או   מושג זה חובק גם יצירה אדריכלית בודדת וגם את-מונומנט היסטורי  .1
או למאורע  להתפתחות בעלת ייחוד, שבה מצויות עדויות לתרבות מסוימת, הכפרית

אלא גם  ,אלא גם ליצירות מפורסמות, הדבר נוגע לא רק ליצירות מפורסמות. יסטוריה
 .שבחלוף השנים קיבלו ייחוד תרבותי, ליצירות צנועות יותר מן העבר

, בתכנון אדריכלי  לצורך שימורם ושיקומם של מבנים ואתרים יש להעזר-תיכנון וביצוע  .2
כדי להבטיח את  , היסטוריות ותרבותיותבטכנולוגיות עדכניות ובשילוב עם דיסציפלינות

 .נאמנות השימור
ואתרים נועד  שימורם ושיקומם של מבנים.  אמצעי להמחשת היסטוריה-שמירת אתרים  .3

 .אומנותי להצגתם כעדות היסטורית מוחשית לא פחות מאשר כערך אדריכלי או
 המשכיות ולא בסיס של  שימורם של מבנים ואתרים מן הראוי שייעשה על-רציפות השימור  .4

 .כמעשה חד פעמי
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למטרות שימושיות  ניצולם של מבנים ואתרים ששוקמו -פעילות באתר מסייעת לשימורו  .5
 .יסייע להבטחת קיומם לאורך זמן

 קריטריונים לשימור

 .אתר הנושא חותם של ראשונות .1
 .אתר המהווה עדות לאירוע בעל חשיבות היסטורית .2
על הליכים  שהשפיעו, יות או קבוצת אנשיםאתר הקשור בחייה או בפעילותה של איש .3

 .תרבותיים והיסטוריים
 .וסגנון בנייה המייחד תרבות, מבנה או מיכלול מבנים בעלי איפיון ארכיטקטוני .4
 .אתר המאפיין תרבות חיים והווי של תקופה .5
 .אתר בעל ערך נופי היסטורי .6
 .ורי בתרבות הבנייההיסט המהווה נידבך, אתר בעל ייחוד בשיטות בנייה ושימוש בחומרים .7

 
אשר יעגן בחוק את מגמת , אתרים האמנה קוראת לנציגי הציבור בכנסת לתמוך ביוזמת חוק שימור

 .השימור
והממלכתיים העוסקים בתכנון ובבנייה להיות ערים לערך  האמנה קוראת לכל הגופים הסטטוטוריים

 . והארציותהמחוזיות, כנון המקומיותברמות הת כמרכיב בסיסי וחיוני, השימור
לטפח בציבור ובנוער את ההתעניינות באתרים שיש בהם  האמנה קוראת למשרד החינוך והתרבות

 .ולהעמיק את תודעת השימור, יישובה של הארץ ציוני דרך אופייניים להתפתחות
האמנה לממשלת ישראל לראות במפעל השימור והשיקום של  קוראת, בטרם יכחדו שרידים אחרונים

 .שאין להשהותו עוד, לאומי התיישבות בארץ אתגראתרי ראשית ה
 

 .ן"אדר תש, ירושלים
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 תיעיפת רבסות

 )א76יף עס(
 

שלדעת , לרבות סביבתם הקרובה, בוצת בנינים או חלק מהםק ונין אב -" תרא", וספת זותב .1
 . אדריכלית או ארכיאולוגית, מיתואל, וריתטסימוסד תכנון הם בעלי חשיבות ה

 

 ). מורישלכנית ת -להלן (כדין תכנית מיתאר מקומית , לשימור אתרים תין תכניד )א( .2

מית ויכול שתוכן על ידי מעונינים קוהמה עד על ידי הוןול שתוככור ימישנית לכת )ב( 
 . 3בכפוף לסעיף 

 

תכנית לשימור שהציע לה , בשינויים או ללא שינויים, ת רשאית לקבלימודה מקעו )א( .3
וף ששר הפנים אישר לכך בדרך כלל או  גאו כל, תרבעל קרקע או רשות מקומית שבתחומה מצוי א

 ). מעוניניםידיר על ושימלכנית ת - הז ףיעבס(באופן מיוחד 

 תכנית לשימור על ידי מעונינים תוך ששה דבר קבלת תחליט במיתוקמעדה הוה )ב( 
 את התכנית שרשאי המציע להגי, ה הועדה בתוך אותו מועדיטלא החל; חדשים מיום שהוצעה

 .וזיתהמחלועדה 

 תסי הכנדי ינים או עלנועמ ידגע על ידי דחיית תכנית לשימור על ינפ מוואה עצרה )ג( 
 . לושים ימים מיום שהודעה לו הדחיהית תוך שדה המחוזשינויים בה רשאי לערור לפני הוע

 

רשאית ,  מקומית תכנית לשימור או החליטה הועדה כי תוכן תכנית כזוהדעשה לוגוה .4
, כניתתב  או שייכלללולכה רבאת, הועדה לקבוע הוראות בדבר איסורים והגבלות על פעולות

תר א -להלן (כל עוד נמצאת התכנית בדיון במוסדות התכנון , ויות לפגוע במטרת השימורשעה
ן תכנית י לענין פרסום הודעה על החלטה להכ79- ו78, 77עיפים  סהוראות; ) לשימורדעושי

, וייביםחמה םייבשינו, יחולו,  ופטור מתשלומי חובהנההכ הלות בתקופתהגברים ויסוא, לשימור
ך תקופת זמן העולה על שנה וטלו למשואולם האיסורים וההגבלות לא י, סעיף זהלפי לטה ל החע

רשאית להאריך את התקופה , באישור הועדה המחוזית, תמיהועדה המקו; ד פרסום ההודעהממוע
 .על שנהלה לא תעת שאמורה לתקופה נוספה

 עד הפקדתה או רומת לשיינכם הודעה על החלטה להכין תוסריום פמ -" ופת הכנהקת", הן זניעל
 .לפי סעיף זהההגבלות עד פקיעתם של האיסורים ו

 

 תמסור על כך הודעה לבעלים ולמחזיקים , מחוזית להפקיד תכנית לשימורהדעיטה ולחה .5
ל ש ע מענם הידויפל םושהודעה כאמור תימסר או תישלח בדואר ר;  בתחום התכניתאכס הנמצנב

 .  והמחזיקיםםילהבע
 

לרבות תוספות , ור מותר לקבוע הוראות בדבר השימושים המותרים באתרמישנית לכתב .6
ראות התכניות  היחס בין הוראות אלה לבין הורבדוכן לקבוע כללים ב, יף לוסבניה שניתן להו
 . החלות על האתר

 

רשאי , הרוצה לעשות שינוי או שימוש באתר, יק של אתר שיועד לשימורזחמל או עב )א( .7
 . לעשות כן רק בהתאם להוראות התכנית לשימור

שינוי "לרבות ,  לחוק145הטעונה היתר לפי סעיף  הלל פעוכ -" נוייש", הזיף עסב )ב( 
 .ך במפורש בתכנית לשימורכ עם נקבא -" פנימי

 

עבור נכס הכלול בתכנית לשימור לפי סעיפים  מקומית לשלם פיצויים הדעבעה ותנ )א( .8
 הועדה תיאשר, ראין לה מקור כספי למימון תביעה כאמו  כיההמקומית ראת הדוהוע, 198- ו197
בכל שלב משלבי בירור , תה או לבקשת הרשות המקומית שבתחומה מצוי הנכסמזוית בימוקהמ

 . לביטול התכנית לשימורום תכנית לשינוי אויזל, וגם לאחר פסק דין סופי בה, התביעה

 תוהוחזר הנכס לייעוד שנקבע לו בתכני, )א(יצויים כאמור בסעיף קטן פ ו שולמאל )ב(  
לא תחול חובת תשלום היטל השבחה עקב השינוי או הביטול של , נית לשימורכתלקדמה ש

על מי שהיה בעל זכות בנכס בעת אישור התכנית לשימור ובעת ביטולה או , התכנית לשימור
  . של התכנית לשימורהשינוי

 בלשאות ברוה
 נייםיבה
  )31' סתיקון מ(
 1991-א"נשת

 עהדוה
  )31' סתיקון מ(
 1991-א"נשת

 יתנכתפי  לעויים ניש
  )31' סתיקון מ(
 1991-א"נשת

ש שימווי או ניש
 רומיעד לשונש תרבא

  )31' סתיקון מ(
 1991-א"נשת

י פסכ ורר מקדעה
 צוייםיפל ןומלמי

  )31' סתיקון מ(
 1991-א"נשת

  )31' סתיקון מ(
 1991-א"נשת

 רותדגה
  )31' סתיקון מ(
 1991-א"נשת

 רומישל תינכת
  )31' סתיקון מ(
 1991-א"נשת

ר ומיית לשנכת
די י לצעה עוהש
 ניניםועמ
  )31' סתיקון מ(
 1991-א"נשת
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 200ולפי הוראות סעיף , 197בסעיף  רור כאמומים תכנית לשוחתבש  ןעיקרקגעו מפנ )א( .9
העיריה ומסי י  לפקודת מס5יחולו על מקרקעין אלה הוראות סעיף , לא שולמו לנפגע פיצויים

י לפטור  זכא;)ג(-ו) ב (םינפוף לאמור בסעיפים קטכב, )פקודהה -להלן  (1938, )פטורין(הממשלה 
 .פגעעוד הוא נ לכו רופקודה הוא מי שנפגע כאמלפי ה

שאי מי ששר הפנים הסמיכו ר, חרי בוהווה מקור הכנסה עקב שימוש מסמ סה הנכיה )ב( 
את שיעור הפטור ואת משך , בהתחשב במידת הפגיעה בנכס ובמקור ההכנסה, לקבוע, לכך

 .תחולתו

להפחית ,  הנוגעת בדבררשות המקומית השתבקל, כך רשאילו יכהסמ ניםהפ ששר ימ )ג( 
 . פגיעה בנכס ובמשך תקופת הפטורה ת במידבשח הפטור בהתרועיש תא

 

 :וזה הרכבה, מור אתריםשימית תקים ועדה לוקמרשות  לכ .10

 או תושאש הרר -לחוק  18 יףלפי סע, ית שהיא ועדה מקומיתמוקשות מרב )1(
ון לפי נכתמרחב ב תוברשות מקומית הנמצא, ראש ועדת המשנה לתכנון ולבניה-יושב

 ;ראש-והוא יהיה היושב,  המקומית או אחד מסגניותושאש הרר -חוק  ל19סעיף 

 ; של מועצת הרשות שתבחר הרשותםירשה חבלש )2(

 ;תש הרשורא הבקי בענייני תכנון ובניה שמינה תושבד הרוע )3(

די מועצת יב עבקיאשר י,  שימור מבנים ואתרי התיישבותאשי בנו שמצוימ )4(
 .עצתהיה בעל דעה מייי אוהו, תושרה

 

מהנדס הרשות המקומית ומתכנן המחוז שבתחומו ו שימור אתרים יוזמנעדה לוב  דיוןלכל .11
 . עדה או נציגיהםופועלת ה

 

רשימה של אתרים , של שנתיים מיום הקמתה הפך תקוות, תכין, ר אתריםומידה לשעו )א( .12
 ).יםרתאשימת ר -להלן (שלדעתה ראוי לשמרם , הנמצאים בתחומה

ו מידה ניתן לפתח איזב, לשימורי ים יפורטו הטעמים לכך שהאתר ראורתאשימת רב )ב(  
רים ככל שתמצא הועדה חא פרטיםו, וות אחרים ביוכז ילפרטי הבעלים של האתר ובע, את האתר

 .כוןלשימור אתרים לנ

 .ים תשמש את הועדה לשימור אתרים ואת מוסדות התכנוןרתאימת השר )ג( 

 . רשימת האתרים ור אתרים רשאית בכל עת לשנות אתמישעדה לוה )ד( 

חוק יחולו על הועדה לשימור אתרים כאילו היתה מוסד ל'  ברקבפ' ן ומיסראות וה )ה( 
 . ם המחוייביםייובשינ, ןונתכ

 

תייעץ הועדה לשימור אתרים , 15- ו14, 12דיה וסמכויותיה לפי סעיפים יקפסף לתונב .13
, רחב תכנונה כולל את תחום הרשות המקומיתמשית  המקומדהלמועצת הרשות המקומית ולוע

ה שה על ידאם נתבק, ית היא לייעץ לועדה המחוזיתאשרוכן , םירמורם של אתישל עגובכל ענין הנ
 . לעשות כן

 

כי , פי חוות דעתו של מהנדס הרשות המקומית-על,  לשימור אתריםהדערה הובס )א( .14
 הראו ששימורו של האתר ייפגם בצו, המיועד לשימור נשקפת סכנה ממשית של הרס רתלא

רשות רשאית הועדה לשימור אתרים באמצעות מהנדס ה, פגוע במטרת השימורל ההעלול
נשקפה לאתר ; חזקה באתר תוך תקופה שתקבע אלדרוש מן הבעלים לבצע עבודות, המקומית

שאית הרשות המקומית לבצע ר, ותדולים את העבו הבעביצע אול ממשית של הרס ההמיועד סכנ
, האמורותוהבעלים יחוייבו בהחזר ההוצאות , האתר של יסתות הריות למניענויחה תאת העבודו

 .כולן או חלקן, רשות המקומית לשאת בהוצאות אלהאם לא החליטה ה

, דיירהק הגנת וי דייר מוגן לפי חדנכס המוחזק בי) א(מור בסעיף קטן אכ ה אתריה )ב( 
, קומיתמה הרשות סדבאמצעות מהנ, רשאית הועדה לשימור, )ןגוייר מד -הלן ל (1972-ב"תשל

ועל העבודות האמורות , ה שתקבעה באתר תוך תקופדות אחזקלדרוש מן הדייר המוגן לבצע עבו
 .  לחוק האמור70הוראות סעיף , ם המחוייביםייבשינו, יחולו

 יםסממפטור 
  )31' סתיקון מ(
 1991-א"נשת

 מורלשי ועדה
  )31' סתיקון מ(
 1991-א"נשת

  םתפיתנת משמזה
  )31' סתיקון מ(
 1991-א"נשת

 םירתא תמישר
 מורישל
  )31' סתיקון מ(
 1991-א"נשת

 מורישל הדעידי וקפת
  )31' ס מתיקון(
 1991-א"נשת

 הקזחדות אובע
  )31' סתיקון מ(
 1991-א"נשת
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ות בין בעל הנכס לבין הדייר דועבה אות לביצוע ההוצלוקתח רטתפו, ורמאכרישה דב )ג( 
תב של שתינתן לאחר שעיין בחוות דעת בכ, ומיתקמהרשות ה שביעה של ראק יפ לע, המוגן
א העבודות וליתר שוהמתייחסות לנכס נ, מית ושל היועץ המשפטי שלהנדס הרשות המקומה

 .נסיבות הענין

 תרשאית הרשו, יועד סכנה ממשית של הרסהמר אתת ונשקפה לודהעבו ווצעא בל )ד( 
יוניות למניעת הריסתו של האתר והוצאות העבודה יחולו בהתאם חה בודותעה ית לבצע אתמוקמה

 ).ג(-ו) ב(, )א(טנים לחלוקה שנקבעה על פי סעיפים ק

ה הועד הנתרשאי אדם שמי, האתר והערכת הצורך בעבודות אחזקה תקם בדישל )ה( 
 תמכויוסה, ו לענין זהל ויהיו, נס לאתר ולערוך את הבדיקות הנדרשותכלהי ,ימור אתריםשל
 .  לחוק257קבועות בסעיף ה

 

בודות אחזקה באתר על ידי מי שנדרש לכך בתוך הזמן שהקציבה הועדה ע ו בוצעאל )א( .15
כי , חוות דעת של מהנדס הרשות המקומיתי פ-עלהועדה  וסברה, 14ף יר אתרים כאמור בסעלשימו

רשאית הרשות המקומית , העלולה לסכל את מטרת השימור הרע בצוגפיקיים חשש שהאתר י
 .להפקיע את האתר או חלק ממנו, שבתחומה מצוי האתר

כך ל ורדה המחוזית אישאלא אם כן נתנה הוע) א(תר כאמור בסעיף קטן א ע יופקאל )ב( 
דה עוהרים ובפני תא רומיהזדמנות להביא טענותיו בפני הועדה לשס נכ הנתנה לבעלאחר של
 .יתזוחהמ

לא תובא בחשבון אפשרות , )א(סעיף קטן כאמור ב, יים בתמורה להפקעהוצירכי פצל )ג( 
 .לא נועד האתר לשימורלוהפיתוח של הקרקע אי

פוף כב, ורמכרו או להחכי למקומית הרשאית הרשות, הזלפי סעיף  רתפקע אוה )1( )ד( 
 ; האתררומטח שיבויאו החכירה  הריכמהובלבד שבתנאי , )2(לאמור בפסקה 

לתקופת זמן העולה על , )1( בפסקה כאמור, רה למכירה או לחכירתאעמד הוה )2(
תוך חמש שנים מיום ההפקעה יהיה מי שהאתר הופקע ממנו זכאי לרכשו , חמש שנים

מיום שהודיעה לו הרשות ם מי י60תוך , ונהראש בזכות, יןלפי הענ, לחכרו או
ובלבד שמחיר המכירה או , תר כאמוראה יר אתכחהלמכור או ל התנווכהמקומית על 

 ;חת ממחיר שקבע השמאי הממשלתי הראשי או מי שהוא הסמיך לכךרה לא יפהחכי

 .לכך ךמי או מי שהוא הסכירה לפי סעיף זה טעונה אישור שר הפניםח וירה אכמ )3(

 תודת הקרקעוקפ יפ לתבוצע ההפקעה ע, ת מיוחדות בתוספת זואוהורו  נקבעאל )ה( 
בהודעה , כאילו הורשתה הרשות המקומית שבתחומה מצוי האתר, 1943, )כי ציבוררצלכישה ר(

 או של היועץ המשפטי שר האוצר את התפקידים של לאלהשתמש בסמכויות ולמ, ברשומות
 . הפקעה ליםמדרקעין העוהמק לענין, רהפי הפקודה האמולה לממשל

 

רשאי , )א(15 או 14, 9ידי החלטות שנתקבלו לפי סעיפים - נפגע עלומצואה ערה )א( .16
יושב ראש הועדה ; לערור עליהן בפני ועדת ערר בת שלושה חברים שימנה לענין זה שר המשפטים

 . יהיה עורך דין בעל ותק של שלוש שנים לפחות

 פטור שניתן או לשנות את לטבאית לשר, 9 בערר לענין סעיףדנה ה רדת ערעו )1( )ב( 
 ;שיעור הפטור ואת משך תחולתו

טל את דרישת הועדה לשימור לברשאית , 14דנה בערר לענין סעיף ה רדת ערעו )2(
וכן , האמורות בסעיףודות  העבעויצמי תחול חובת ב להורות על, לשנותה, אתרים

, הרשות המקומיתו ן המוגרייהד, ל הנכסעב ןיב להורות על חלוקה שונה של ההוצאות
 ;הכל לפי הענין

רשאית לבטל החלטה בדבר הפקעת , )א(15דנה בערר לענין סעיף ה רדת ערעו )3(
 .אתר או חלק ממנו

ליה לפני בית משפט לענינים  עערערערר רשאי לה דתת ועטלהח נפגע מומצואה ערה )ג( 
 .מינהליים

 ). וטלב( )ד( 
 

 .ת זו באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהןפסואות תרוה .17
 

 וייםפיצועה קפה
  )31' סתיקון מ(
 1991-א"נשת

 ררע
  )31' סתיקון מ(
 1991-א"נשת

 ) 50' תיקון מס(
 2000-ס"תש

 ) 50' תיקון מס(
 2000-ס"תש
 םינרת דיימש
  )31' סתיקון מ(
 1991-א"נשת

  )31' סתיקון מ(
 1991-א"נשת
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  התכנון בהליכיהשימור  מרכיבי
  הגדרות

 אתר

בוצת ק ונין אב: 1965ה "בתוספת הרביעית לחוק התכנון והבניה התשככהגדרתו  –" תרא"
שלדעת מוסד תכנון הם בעלי חשיבות , לרבות סביבתם הקרובה, בנינים או חלק מהם

  .או ארכיאולוגית אדריכלית, מיתואל, וריתטסיה

 מתחם

היוצרים  ,לרבות מרכיבים נופיים, איזור גיאוגרפי מוגדר ובו קבוצה של אתרי מורשת
  . אורבאני או אדריכלי אחיד וייחודי, מכלול היסטורי

  רשימת אתרים לשימור

 םאורבאניי, תרבותיים-ההיסטוריים, הגיאוגרפייםבאשר לערכיו מידע  ציגמסמך המ
הרשימה נדרשת על פי חוק . ואדריכליים של מרחב התכנון ושל האתרים הכלולים בו

שכבת  תכנוןצורך ל, קביעת מדיניות השימורלצורך  ,בכל רשות מקומית 1התכנון והבניה
. נכסי המורשת במרחב התכנוןהערכת חשיבותם של צורך השונות ולת והשימור בתכני

הרשימה . ישוב או חלק משמעותי מהם/מתחם /מרחב ההתייחסות של הרשימה יהא אזור
 :שלושה חלקיםכוללת 

, היסטוריים בהיבטים התכנון במרחב המורשת נושא את המסכםפרק : והערכה ניתוח .1
 לזיהוי תשתיתערכי המקום ומהווה  את מנסח. ותכנוניים תרבותיים, גיאוגרפיים

 .לשימור אתרים
 חשיבותו של ראשונית והערכהאתר  כל עבורבסיסיים  נתונים ריכוז: אתרים כרטיסי .2

 .התרבותית
 מרכיבי את תבטא המפה. הגיאוגרפי המידעבמפת  השימורשכבת  סימון: אתרים מפת .3

כפי שמופיעים בניתוח והערכה ובכרטיסי , כולל אזורי החיץ, במרחב התכנון השימור
 . האתרים

  תיעוד מקדים

ולאפשר הערכתו מהבחינה  של אתר" סיפורו"מסמך שנועד לתאר באופן ראשוני את 
המוצע המפורט ואדריכלית וזאת בהתייחס לתכנון  תאורבאני, תרבותית -ההיסטורית

בעת גיבוש פתרון תכנוני מושכל והן , מטרתו לסייע הן למתכנן.  בהקשר לאתר זה
שלבי  בעת בחינת התכנית והערכתה על רקע היבטי השימור ולאורך כל, למוסדות התכנון
  .על סמך ממצאי התיעוד המקדים תקבע רמת השימור של האתר. התכנון המפורט

כבר בשלב הבדיקה התכנונית , תיעוד מקדים יערך בתחילתו של הליך התכנון המפורט
 . תנאי הסף להגשתה של התכנית ובמסגרת המוקדמת

  תיק תיעוד

מהרמה החל , תרבותי והאדריכלי בנוגע לאתר -המידע ההיסטוריריכוז מסמך מפורט ובו 
מטרתו לסייע למתכנן . 'טכנולוגית בניה וכד, פירוט חומרים, הכללית ועד לפרטי הבניין

בעת מתן היתר בניה ובשלבי , ולמוסדות התכנון, בשלב התכנון המפורט ובשלב הביצוע
וגם הוא  "תיעוד המקדים"תיק התיעוד הינו השלמה של ה .הפיקוח ומתן תעודת גמר

  .מתייחס לאתר

                                                           
  2010בהצעת חוק התכנון והבנייה  219או סעיף 1965התכנון והבנייה   בתוספת הרביעית לחוק 12סעיף  1
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 )טיוטא(כרטיס אתר לשימור  -משרד הפנים, מנהל התכנון
  'כרטיס אתר מס

XX  
  פריט/מבנה/שם האתר

  
  

  :כתובת
  

  .צ.חלקה                                   נ/גוש

סי
סי
 ב
דע
מי

  

  מחוז
  

  תמונה  מפת מיקום

  רשות מקומית
  

  ר"שטח האתר במ
  

  זכויות בקרקע/בעלות
  

  בפועל/שימוש נוכחי
  

  תיאור כללי
  
  
  

  

דע
מי

 
רי
טו
טו
סט

  

  תכניות מקומיות  תכניות מחוזיות  ות ארציותתכני  
              תכנית' מס

              מועד מתן תוקף

              יעודי קרקע

              זכויות בניה

  לא קיים/קיים  לא קיים/קיים  לא קיים/קיים  לא קיים/קיים  לא קיים/קיים  לא קיים/קיים  הוראות שימור

  לא מוכרז/ מוכרז  אתר עתיקות

ים
יינ
אפ

מ
  

  אחר/ בניה כפרית/ בניה עירונית  מרקם
  אחר/ עכשווי / בינלאומי/ אקלקטי  סגנון אדריכלי
  אחר/ דת / חקלאות / תעשייה / ציבורי / מגורים   שימוש מקורי
  שלב  שלב  הקמה  שלבי בניה

    אלמנטים מיוחדים
    חומרים וטכנולוגית בניה

    מתכנן/ אדריכל
    אישים קשורים

    אירועים קשורים

ית
שונ

רא
ה 
רכ
הע

  

  בינלאומית/ ארצית / מקומית   חשיבות
  בלתי מוחשי/ נופי / מדעי / חברתי / היסטורי / אסתטי   ערכי השימור

  הרוס/ מעורער / יציב   מצב פיסי
  חוות דעת ראשונית

  
  
  

  

  המלצה לפעולה מיידית
  
  

  

  :עורך הכרטיס
  

  :תאריך  :השכלה

  :המעדכן
  :סעיפים

  :תאריך  :השכלה

  :ביבליוגרפיה
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הבנויה המורשת  בשימור  מונחים  ן  לו Glossary for the Conservation of the Bui                   מי l t  Heri tage 2
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INTRODUCTION הקדמה                                                                                                                                                                                 

: בלבדכדוברי עברית אנו נאלצים לא פעם לבטא טווח רחב של התערבויות בשימור בשתי מילים 
השימור בארץ הוא . הניסיון לבטא מושגים נוספים הוא לרוב מגומגם ומסורבל'; שחזור'ו' שימור'

החוסר הקיים במונחי שימור בעברית מקשה על . וכך גם מונחי השימור בעברית', חלוצי'במובן מסוים 
י מונחים משמש באותה עת תרגום לשנ, למשל', שחזור'המונח . התקשורת בין כל העוסקים בשימור

שהם למעשה שתי רמות התערבות שונות זו מזו  —' reconstruction'ו' restoration' —לועזיים '
', שימור'ובהם , אלא שגם המונחים השגורים, לא רק שחסרות מילים בעברית, כלומר. בתכלית

לא ניתן כשם ש. אינם ברורים דיים ונתונים לשלל פרשנויות', מורשת תרבותית'ו' תחזוקה', 'שחזור'
השרידים , להסביר אתר ארכיאולוגי ללא הסכמה על המונחים המשמשים לתיאור הממצא

כך אי אפשר להסביר את הבעיות הפיזיות באתר ללא , האדריכליים או התקופות הארכיאולוגיות
הדיון על ערכי האתר ודרכי הטיפול בו , באותו אופן. הסכמה למשל על מושגים מוגדרים לסוגי בלייה

הזמנת . אם לא משתמשים במושגים עקרוניים מקובלים, וכמעט שאינו אפשרי, חסר תכליתהוא 
עבודה לביצוע תהיה משימה מסובכת בהיעדר הגדרה של היררכיה מוסכמת של רמות ההתערבות 

  .ושלבי השימור

מילון מונחים זה נערך בשל זיהוי החוסר במונחים מקובלים בעברית לתאר את מגוון הפעילויות 
וכדי ליצור שפה מוסכמת לעבודה היומיומית של העוסקים בביצוע עבודות , והתפיסות של השימור
  . במחקר ובהכשרתם של משמרים, השימור ובפיקוח עליהן

וכן  1,מילון המונחים בעברית מתבסס על הפרשנות באמנות שימור בינלאומיות של איקומוס ואונסקו
, אנגליה, האיחוד האירופי, י שימור מארצות הבריתעל מסמכי מדיניות וקווים מנחים של גופ

המילון נשען . המקורות הם באנגלית בלבד, כאן המקום לציין כי בשל מגבלות שפה. אוסטרליה ועוד
טרנר וסולר , שבייד(בחלקו על מונחים שכבר תורגמו ופורסמו מטעם המועצה לשימור אתרים 

הגדרות לצד המונחים בעברית מובאות ה 2.הוועד הישראלי לאונסקו ורשות העתיקות, )1995
  . לאפשר הבנה מעמיקה יותר שלהםכדי ) אחדים ממסמכיםלעתים (באנגלית 

   :בעת הכנת המילון נתקלנו בכמה קשיים
ולכן כל המונחים לוקטו וקובצו ממסמכי , לא נמצא לנו מילון מקיף של מונחי שימור להיעזר בו) 1(

   ; באינטרנט מדיניות ומרשימות חלקיות שפורסמו
' conservator'מקובל המונח , למשל, בארצות דוברות אנגלית. גם בשפות הלועזיות אין אחידות) 2(

המונחים , אפילו באנגלית. 'restorer'ואילו בשפות הרומנית והגרמנית מקובל להשתמש במונח 
 heritage'באנגליה למשל נהוג להשתמש במונח : המשמשים לשימור משתנים לעתים ממקום למקום

conservation ' שעה שבארצות הברית מקובל המונח'historic preservation ;'   

                                                            

 על שבשמירה החשיבות על בהצהרה פותחות שרובן, אמנות עשרות נכתבו האחרונות השנים בשבעים1
 המורשת לשימור דרכים מתוות האמנות. לחברה ומשמעותם המורשת של מרכיביה בפירוט, המורשת
 מקובל אינו ומה מקובל מה ומסבירות אתית מסגרת מגדירות הן. ומוסדיים חברתיים, חוקיים באמצעים
 מדריך למעשה הן האמנות. בתחום העוסקים בין משותפת שפה ליצירת מושגים מגדירות וכן, במקצוע

  . שימור של טובה לפרקטיקה

פים גו, )Council of Europe( מועצה האירופאיתה, אונסקוכגון  ,בינלאומיים האמנות נכתבו מטעם גופים
הגופים הבינלאומיים עוסקים בהגדרה הרחבה של הערכים . איקומוסכגון  ,לאומיים וגופים מקצועיים

טבע של ומורשת  אמנה להגנה על מורשת תרבותב, כפי שהם באים לידי ביטוי באמנת ונציה םהאוניברסאליי
הגופים הלאומיים מאמצים לרוב את העקרונות הבינלאומיים ומתאימים אותם לאמנות . ובאמנת נארה העולם

אמנות מסוג אחר . ואמנת אפלטון הקנדית, זילנד אמנת איקומוס ניו, למשל אמנת בורה האוסטרלית ,מקומיות
מסמך עקרונות , למשל אמנת פירנצה לשימור גנים ונופים היסטוריים ,עוסקות בנושאים ספציפיים של שימור

 .אמנת וושינגטון לשימור ערים היסטוריות ועוד, קבוצות מבנים ואתרים, לתיעוד מונומנטים
  .2003, ראו מסמך מדיניות רשות העתיקות לשימור המורשת הבנויה2
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שעדיין רחוק , זו נמצאת בתהליך התגבשות. אין עדיין טרמינולוגיה סטנדרטית בינלאומית) 3(
   3.מלהסתיים

  . כל אלה הפכו את מלאכת התרגום והכתיבה למשימה מורכבת ומאתגרת

עצם . של מילים המגדירה מושגים לבעלי עניין בשימור'  טכנית'מילון מונחים הוא יותר מאשר רשימה 
בחירת המושגים והארגון שלהם מייצגים את תפישת השימור ואת שפת העבודה המעשית של 

עם השינוי בתפישת התרבות משתנה גם תפישת השימור ואיתה . העוסקים במקצוע בזמן נתון
, לדוגמה(מושגים חדשים מחלחלים לשפה ומושגים קיימים משנים את מובנם . תהשפה השימורי
מילון מונחים זה משקף את התפישות הרווחות היום ואינו ). באמנת נארה' אותנטיות'הרחבת המושג 

  .  נושא מרתק בפני עצמו —מתיימר לעקוב אחר ההתפתחות המושגים לאורך זמן 

המונחים היא לפתוח את התקשורת בין המשתתפים בשיח מטרתו העיקרית של מילון , לסיכום
ומציע תרגום , לצורך כך מבהיר המילון מושגים עבריים הקיימים בשימור. השימור בארץ ולשפרו

המושגים מאורגנים בקבוצות על פי תחומי העיסוק . למושגים הקיימים בלועזית אך חסרים בעברית
מושגים באתיקה השימורית ודרכי , ות המורשתוכולל הגדרות בסיסיות הנוגעות למה, בשימור

  . הפעולה המקובלות היום בשימור

גיבוש . הן מבחינת בחירת המושגים הן בניסוח ההגדרות, העבודה בשלב זה תמה אך לא נשלמה
השפה המקצועית הוא תהליך דינמי ואנו מזמינים את הקוראים להעיר על מושגים קיימים ולהציע 

  .כל להעשיר את אוצר המילים לשימור המורשת הבנויהמושגים נוספים כדי שנו

As  Hebrew  speakers  we  are  often  forced  to  articulate  a  wide  range  of  conservation 
interventions  with  just  two  words:  ‘shimur’  (conservation)  and  ‘shihzur’  (restoration); 
attempts at expressing other ideas are for the most part faltering and awkward. In a certain 
sense conservation  in  Israel  is  ‘pioneering’, as are  the conservation  terms  in Hebrew. The 
existing  lack of Hebrew conservation terms makes  it difficult to communicate for all those 
who are engaged in the profession. For example, the term ‘shihzur’ is used at the same time 
as a translation for both of the English terms ‘restoration’ and ‘reconstruction’, which are in 
fact two completely different levels of intervention. That is to say, not only are there words 
that  are missing  in Hebrew,  but  the  routine  terms  also,  among  them  ‘shimur’,  ‘shihzur’, 
‘tahzukah’  (maintenence), and  ‘moreshet  tarbut’  (cultural heritage) are  insufficiently  clear 
and are  subject  to a broad  range of  interpretation.  Just as  it  is not possible  to explain an 
archaeological site without agreed upon nomenclature that is used to describe the artifacts, 
the architectural remains or the archaeological periods, so too it is impossible to explain the 
physical problems at a site without agreeing for example on defined concepts for the kinds 
of deterioration. Similarly, the discussion about the values of the site and its treatment lacks 
purpose, and is almost impossible, if we do to use accepted basic concepts. Implementing a 

                                                            

 2004שנת קמה ב ,)CEN(מדינות באיחוד האירופי עשרה - תשעת ארגון גג של ארגוני תקינה מבמסגר3
פעילויותיה ). CEN/TC346—Conservation of Cultural Property(ועדה הטכנית לשימור נכסי תרבות וה

ת יצירת השימור שלהם ומרכיביהם לטוב, גם גיבוש טרמינולוגיה רלוונטית לנכסי תרבות כוללות ועדהושל ה
 CEN/TC .טרמינולוגיה אירופית משותפת כחלק מסטנדרט אירופי לשימור 346‐  Standards  under 

Development.               
http://www.cen.eu/CENORM/Sectors/TechnicalCommitteesWorkshops/CENTechnicalCommittees/WP.asp?param=411453&titl

e=CEN%2FTC+346 
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work order will be a complicated  task  in  the absence of  the definition of an agreed upon 
hierarchy of the levels of intervention and conservation stages. 

This glossary of terms was compiled in recognition of the lack of accepted Hebrew terms for 
describing  the  range  of  conservation  activities  and  concepts,  and  in  order  to  create  an 
agreed upon language for the everyday work of those engaged in executing and supervising 
conservation work, in research and in the training of conservators.  

The  Hebrew  glossary  of  terms  is  based  on  the  interpretation  in  the  international 
conservation charters of ICOMOS and UNESCO4, as well as on policy papers and guidelines 
of conservation groups from the United States, the European Union, England, Australia etc. 
At this point  it should also be noted that because of  language  limitations the sources that 
are presented here are in English only. The glossary relies in part on terms that have already 
been  translated and published on behalf of  the Society  for Preservation of  Israel Heritage 
Sites (Schweid, Turner and Solar 1995), the Israel National Commission for UNESCO and the 
Israel Antiquities Authority5. The English definitions  (often taken  from several documents) 
are  presented  alongside  the  Hebrew  terms  in  order  to  afford  the  reader  a  deeper 
understanding of them. 

We encountered several difficulties when we were preparing the glossary: 

(1) We were unable to find a comprehensive glossary of conservation terms to assist us and 
therefore  all  of  the  terms  were  gathered  and  collected  from  policy  papers  and  from 
incomplete lists that were published on the internet. 

(2) There  is no uniformity  in foreign  languages either. For example,  in the English speaking 
countries it is customary to say ‘conservator’ whereas the Romance languages and German 
use the term ‘restorer’. Even in English the terms that are used for conservation frequently 
vary from place to place: in England, for example, they use the term ‘heritage conservation’ 
while in the United States the accepted term is ‘historic preservation’. 

                                                            

4  In  the  past  seventy  years  dozens  of  charters  have  been  written, most  of  which  open  with  a 
declaration about the importance of heritage conservation, specifically the heritage components and 
their  meaning  to  society.  The  charters  outline  ways  of  preserving  heritage  by  legal,  social  and 
institutional  means.  They  define  an  ethical  framework  and  explain  what  is  acceptable  in  the 
profession and what is not, and also define concepts for creating a common language amongst those 
engaged in the field. The charters are, in fact, a guide for the proper practice of conservation.  

The  charters were written  on  behalf  of  international  bodies,  such  as UNESCO  and  the  Council  of 
Europe, and national and professional bodies,  such as  ICOMOS. The  international bodies deal with 
the broad definition of universal values as they are articulated in the Venice Charter, the Convention 
for  the Protection of  the World Cultural and Natural Heritage and  the Burra Charter. The national 
bodies  for  the most  part  adopt  the  international  principles  and  adapt  them  to  local  charters,  for 
example the Australian Burra Charter, the ICOMOS New Zealand charter and the Canadian Appleton 
charter. Charters of another kind deal with specific topics of conservation, for example, the Florence 
Charter  for  the  preservation  of  historic  gardens  and  landscapes,  the  Principles  for  Recording 
Monuments, Groups of Buildings and Sites, the Washington Charter for the Conservation of Historic 
Towns and Urban Areas, etc. 
5 See the Israel Antiquities Authority: Policy Paper on the Conservation of Built Heritage, 2003. 
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(3) There is still no standard international terminology. It is currently being formulated and 
is still far from finished.6 

All  these  factors  have  made  the  work  of  translating  and  writing  a  complicated  and 
challenging task. 

The glossary of terms  is more than  just a  ‘technical’  list of words that defines concepts for 
those  interested  in  conservation.  The  very  choice  of  the  ideas  and  their  organization 
articulate the conservation concept and the language of the practical work of those who are 
involved  in  the profession at a given  time. With  the change  in  the concept of culture,  the 
concept of conservation also changes, and with  it the  language of conservation. New  ideas 
filter into the language and the meaning of existing ideas change (for example, broadening 
the concept of authenticity in the Nara Charter). This glossary of terms reflects the concepts 
that are accepted today and does not pretend to trace the development of these concepts 
over time, which is a fascinating subject in and of itself.  

In  conclusion,  the  primary  purpose  of  this  glossary  of  terms  is  to  open  up  the 
communication amongst those participating in the conservation dialogue in the country and 
improve it. To this end the glossary clarifies the Hebrew concepts that exist in conservation, 
and  offers  a  translation  of  concepts which  exist  in  foreign  languages  but  are missing  in 
Hebrew.  The  concepts  are  organized  in  groups  according  to  the  fields  of  activity  in 
conservation, and include basic definitions which touch on the essence of heritage, concepts 
in conservation ethics and operating methods that are accepted in conservation today. 

The work has ended at  this stage but  it  is not complete, both  from  the standpoint of  the 
selection of  the  concepts and  in  the wording of  the definitions. The  crystallization of  the 
professional  language  is a dynamic process and we  invite  readers  to comment on existing 
ideas  and  suggest  other  ideas  in  order  that  we  may  enrich  the  vocabulary  of  the 
conservation of built heritage. 

 

 

 

 

 
  

                                                            

6  In  2004  the  Technical  Committee  for  the  Conservation  of  Cultural  Property  (CEN/TC  346  – 
Conservation  of  Cultural  Property) was  established within  the  framework  of  an  umbrella  body  of 
standardization  organizations  representing  nineteen  countries  in  the  European  Union  (CEN).  The 
activities of the committee also include formulating terminology relevant to cultural properties, their 
conservation, and their components for the benefit of creating a common European terminology as 
part  of  a  European  standard  for  conservation.  CEN/TC  346  –  Standards  under  Development: 
http://www.cen.eu/CENORM/Sectors/TechnicalCommitteesWorkshops/CENTechnicalCommittees/WP.asp?param=4

 11453&title=CEN%2FTC+346 
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Part 1. Generalכלליותהגדרות : חלק א  Definitions                                        

PRESERVATION/CONSERVATION שימור                                                                                                                                                        

 וזאת, )בורה אמנת" (התרבותית ומשמעות את לשמר כדי למקום דאגה שתכליתם התהליכים כל"
 להאריך" היא השימור מטרת. ההיסטורית בסביבתו בנכס לטיפול נוגעותה פעולות מכלול באמצעות

 האומנותיים, התרבותיים המסרים את להבהיר, האפשר ובמידת ,התרבותית המורשת חיי את
, לות תרבותיתיתהליך השימור משלב פע 7".ומשמעות אותנטיות של אבדן ללא וההיסטוריים

שימור ה. מחקר שיטתי מתחומי מדעי הרוח והמדעים המדויקיםהמתבססת על , אומנותית וטכנית
השימור יכול למנוע כן כמו . על ידי פגעי טבע או יד אדם מיםהנגר ובבלייה בהרס מטפל למעשה

 .באמצעים מגוונים ם כגון אלהתהליכי

AIC:  The  profession  devoted  to  the  preservation  of  cultural  property  for  the  future. 
Conservation  activities  include  examination,  documentation,  treatment,  and  preventive 
care, supported by research and education.  

Burra Charter: Conservation means all the processes of looking after a place so as to retain 
its cultural significance.  

Nara: All efforts designed  to understand  cultural heritage,  know  its history and meaning, 
ensure  its  material  safeguard  and,  as  required,  its  presentation,  restoration  and 
enhancement.  (Cultural heritage  is understood to  include monuments, groups of buildings 
and sites of cultural value as defined in article one of the World Heritage Convention).  

UKIC 1996, Code of Ethics and Rules of Practice: All actions aimed at  the  safeguarding of 
cultural property for the future, including interpretation.  

BS 7913:1998: Action  to secure  the survival or preservation of buildings, cultural artifacts, 
natural sources, energy, or any other thing of acknowledged value for the future.  

Feilden 1994: ...action taken to prevent decay...embraces all acts that prolong the life of our 
cultural and natural heritage. 

ICOMOS New  Zealand:  Conservation means  the  processes  of  caring  for  a  place  so  as  to 
safeguard its cultural heritage value. 

USA  Secretary Of  The  Interior’s  Standards  for Historic  Preservation  1979:  Conservation  is 
defined as  the act or process of applying measures  to sustain  the existing  form,  integrity, 
and material of a building or structure, and the existing form and vegetative cover of a site. 
It may include initial stabilization work, where necessary, as well as ongoing maintenance of 
the historic building materials. 

National Park Service, U.S.: Architectural Conservation: the science of preserving a historic 
structure's materials by observing and analyzing their deterioration, determining causes of 
and solutions to problems, and directing remedial interventions. 

                                                            
 איקומוס של ואתרים מכלולים, מונומנטים בשימור והכשרה לחינוך מנחים קווים פי על 7
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MUSEUM                                                שימור חפצים  OBJECT  CONSERVATION  

אלו כוללים שימור . לי והמידע הקשור אליוהפעילויות הנחוצות כדי להאריך את חיי החפץ המוזיא
  . ייצוב ושחזור, מונע

National Park Service, U.S.: measures taken to prolong the  life of a museum object and  its 
associated data. Museum object conservation encompasses the following activities:  

Preventive Conservation: non‐interventive action taken to prevent damage to and minimize 
deterioration  of  a  museum  object.  Such  actions  include  monitoring,  recording,  and 
controlling  environmental  agents;  inspecting  and  recording  the  condition  of  objects; 
establishing an  integrated pest management program; practicing proper handling, storage, 
exhibit,  housekeeping,  and  packing  and  shipping  techniques;  and  incorporating  needed 
information and procedures about objects in emergency operation plans. 

Stabilization: interventive treatment action taken to increase the stability or durability of an 
object when preventive conservation measures fail to decrease  its rate of deterioration to 
an acceptable level or when it has deteriorated so far that its existence is jeopardized.  

Restoration:  interventive treatment action taken to bring an object as close as possible to 
its  original  or  former  appearance  by  removing  accretions  and  later  additions  and/or  by 
replacing missing elements.  

CONSERVATION   שימור ערים היסטוריות  OF  HISTORIC  TOWNS                             

  . לצד פיתוחן והתאמתן לחיים המודרניים, הצעדים הנחוצים להגנה על הערים ולשיקומן

Washington Charter: The conservation of historic towns means "those steps necessary for 
their protection,  restoration, as well as  their development and harmonious adaptation  to 
contemporary life". 

CULTURAL                                                           מורשת תרבותית  HERITAGE  

. המעשירים את הזהויות התרבותיות שלה, שכל תרבות ירשה, או הסמלייםהאומנותיים , כל הסימנים
שימור . מעין מאגר של הניסיון האנושי, מורשת תרבותית מעניקה למקום את המאפיינים הייחודיים לו

  . המורשת הוא לכן אבן פינה בכל מדיניות תרבותית

Report  of  the  UNESCO  World  Commission  on  Culture  and  Development  "Our  Creative 
Diversity"  1996:  "The  cultural  heritage may  be  defined  as  the  entire  corpus  of material 
signs—either artistic or symbolic ‐ handed on by the past to each culture and, therefore, to 
the whole of mankind. As a constituent part of the affirmation and enrichment of cultural 
identities, as a legacy belonging to all humankind, the cultural heritage gives each particular 
place its recognizable features and is the storehouse of human experience. The preservation 
and  presentation  of  the  cultural  heritage  are  therefore  a  corner‐stone  of  any  cultural 
policy". 

AAT:  Cultural  Heritage—the  belief  systems,  values,  philosophical  systems,  knowledge, 
behaviors,  customs,  arts,  history,  experience,  languages,  social  relationships,  institutions, 
and material goods and creations belonging to a group of people and transmitted from one 
generation to another. The group of people or society may be bound together by race, age, 
ethnicity, language, national origin, religion, or other social categories or groupings. 
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Deschambault Declaration: Heritage is defined as "the combined creations and products of 
nature and man,  in their entirety that make up the environment  in which we  live  in space 
and time. Heritage  is a reality, a possession of the community, and a rich  inheritance that 
may be passed on, which invites our recognition and our participation."  

The concept of heritage as defined above  is  intended  to cover much more  than buildings 
erected in a more or less distant past. Neither in the past nor in the future is heritage limited 
in time. We use the heritage of yesterday to build the heritage of tomorrow, for culture is by 
its very nature dynamic and is constantly being renewed and enriched. 

היסטוריים/תרבות ינכס CULTURAL   אתרים   RESOURCE/CULTURAL  PROPERTY/HISTORIC  SITES 

משמעות , כלומר, פעילות אנושית ויש להם ערך תרבותיב  אתרים שנוצרו במהלך הזמןהכל אותם 
אתרים , כוללת שרידים ארכיאולוגייםמורשת זו . דתית או חברתית, מדעית, סטוריתיה, מנותיתוא

עתיקות כפרים וערים , מכלולי מבנים, עם אדריכלות מסורתית חורבות מבנים , ימיים-תת
ב ומורשת התרבות הבנויה מתמקדת לר. ונופי תרבותשרידי חקלאות עתיקה , גנים, והיסטוריות

, במובנה הרחב, ונבדלת מהתרבות החומרית, או במכלולים נופייםבשרידים אדריכליים גדולים 
  .פריטי אומנותהכוללת גם ממצא קטן כגון כלים ו

מגדירה את האלמנטים ) 1972(בע של העולם להגנה על מורשת תרבות ומורשת ט אמנת אונסקו
    :"מורשת תרבות" הבאים

 שלהם רכיבים או מבנים, עבודות מונומנטליות של פיסול וציור; עבודות ארכיטקטוניות :מונומנטים
 מעולהאיכות אוניברסלית  שלהםמגורי מערות וצירופים של מאפיינים , כתובות, אולוגייאופי ארכ

  .מנותית או מדעיתוא, מבחינה היסטורית

או  סגנונם האחיד ,אשר בזכות הארכיטקטורה, רצופיםאו  יחידים, קבוצות של מבנים :קבוצות מבנים
  .מנותית או מדעיתוא, מבחינה היסטורית מעולההם איכות אוניברסלית ל יש, מקומם בנוף

הם ערך אוניברסלי לאולוגיים שיאתרים ארכו, הטבעו האדםיצירת אדם או שילוב של ה יצירת :אתרים
  .אתנולוגית או אנתרופולוגית, אסתטית, מבחינה היסטורית בולט

WHC:  For  the purpose of  this Convention,  the  following  shall be  considered  as  "Cultural 
Heritage": 

Monuments: architectural works, works of monumental sculpture and painting, elements or 
structures  of  an  archaeological  nature,  inscriptions,  cave  dwellings  and  combinations  of 
features, which are of outstanding universal value from the point of view of history, art or 
science;   

Groups  of  Buildings:  groups  of  separate  or  connected  buildings which,  because  of  their 
architecture, their homogeneity or their place in the landscape, are of outstanding universal 
value from the point of view of history, art or science; 

Sites:  works  of  man  or  the  combined  works  of  nature  and  man,  and  areas  including 
archaeological sites which are of outstanding universal value from the historical, aesthetic, 
ethnological or anthropological point of view.   

AIC:  Cultural  Property:  Objects,  collections,  specimens,  structures,  or  sites  identified  as 
having artistic, historic, scientific, religious, or social significance. 
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UKIC  1996,  Code  of  Ethics  and Rules  of  Practice: Cultural  Property—Includes  all  types of 
works  that are  judged by  society  to be of  cultural, aesthetic, artistic, historic or  scientific 
value. Cultural property can be classified into two major categories: 

1.  The  Movable  Heritage:  works  of  art,  artifacts,  natural  history  specimens,  books, 
manuscripts, moving  image  and  sound,  and other objects of natural, historical,  scientific' 
archaeological or technological origin. It also refers collections, groups of objects, composite 
objects etc.; and 

2.  The  Immovable  Heritage:  monuments  of  nature,  architecture,  art  or  history  and 
archaeological sites and structures of historical or artistic interest. 

National Park Service, U.S.: Cultural Resource: an aspect of a cultural system that is valued 
by or significantly representative of a culture or that contains significant information about a 
culture. A cultural resource may be a tangible entity or a cultural practice. Tangible cultural 
resources  are  categorized  as  districts,  sites,  buildings,  structures,  and  objects  for  the 
National  Register  of  Historic  Places  and  as  archeological  resources,  cultural  landscapes, 
structures, museum objects, and ethnographic resources for NPS management purposes.  

Historic Site: the site of a significant event, prehistoric or historic occupation or activity, or 
structure or landscape whether extant or vanished, where the site itself possesses historical, 
cultural, or archeological value apart from the value of any existing structure or  landscape; 
see cultural landscape. 

Museum Object: a material thing possessing functional, aesthetic, cultural, symbolic, and/or 
scientific value, usually movable by nature or design. Museum objects  include prehistoric 
and historic objects, artifacts, works of art, archival material, and natural history specimens 
that are part of a museum collection. Structural components may be designated museum 
objects when  removed  from  their  associated  structures.  (Large or  immovable properties, 
such as monumental statuary, trains, nautical vessels, cairns, and rock paintings, are defined 
as structures or features of sites.) 

MONUMENT מונומנט                                                                                                                         

ההקשר אלא , האחתרק היצירה האדריכלית  אינו 'מונומנט היסטורי' קובעת כי )1סעיף (אמנת ונציה 
או  חות משמעותיתהתפתל, מסוימתלתרבות אשר יש בו עדות , העירוני או הכפרי שבו הוא נמצא

עבודות צנועות מן העבר שהפכו אך גם , מנות חשובותועבודות א כוללת הגדרה זו. אירוע היסטוריל
  . לבעלות ערך תרבותי ברבות הימים

Venice  Charter:  The  concept  of  a  historic  monument  embraces  not  only  the  single 
architectural work but also  the urban or  rural  setting  in which  is  found  the evidence of a 
particular civilization, a significant development or a historic event. This applies not only to 
great works of art but also to more modest works of the past which have acquired cultural 
significance with the passing of time. 

HISTORIC    מבנים היסטוריים/מורשת אדריכלית  BUILDINGS/ARCHITECTURAL  HERITAGE  

והוא מתייחס בעיקר ', תרבותיתמורשת 'נגזר מהמושג הרחב יותר ' מורשת אדריכלית'המושג 
המורשת האדריכלית האירופית , "האמנה האירופית למורשת האדריכלית"לפי . לעבודות אדריכליות

אלא כוללת מכלולי מבנים בערים ההיסטוריות , אינה מורכבת רק מהמונומנטים החשובים ביותר
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מת היום הכרה בכך קיי, לפי אמנה זו. וכפרים בסביבתם הטבעית או בסביבה מעשה ידי אדם
יכולים ליצור אווירה המעניקה , גם אם אינם משמשים דוגמה לאיכות יוצאת דופן, שמכלולי מבנים

המורשת , נוסף על כך. הממזגת תקופות וסגנונות בצורה הרמונית, להם איכות של יצירת אומנות
בעבר לחיים  ובאמצעותה אפשר להבין את הקשר בין החיים, האדריכלית היא ביטוי להיסטוריה

  .  בהווה

European  Charter  of  the  Architectural  Heritage:  "The  European  Architectural  Heritage 
consists not only of our most  important monuments:  it also  includes  the groups of  lesser 
buildings  in our old towns and characteristic villages  in their natural or manmade settings. 
…Today  it  is  recognized  that  entire  groups  of  buildings,  even  if  they  do  not  include  any 
example  of  outstanding merit, may  have  an  atmosphere  that  gives  them  the  quality  of 
works of art, welding different periods and styles into a harmonious whole. Such 
groups should also be preserved. …The architectural heritage is an expression of 
history and helps us to understand the relevance of the past to contemporary life."  

AAT: Historic Buildings—Use for buildings that are significant in the history of architecture, 
that incorporate significant architectural features, or that played significant historic roles in 
local cultural or social development; may or may not be officially designated.  

PLACEמקום                                                                                                                                                                                             

 ,אחרות יצירות או מבנים קבוצת, אחרת יצירה כל או מבנה ,נוף, קרקע, אזור, ראת משמעותו מקום"
  ).בורה" (ונופים חללים , תכנים , מרכיבים לכלול עשוי הואו

Burra: Place means site, area, land, landscape, building or other work, group of buildings or 
other works,  and may  include  components,  contents,  spaces  and  views  (Article  1.1).  The 
concept of place should be broadly  interpreted. The elements described  in Article 1.1 may 
include memorials,  trees,  gardens,  parks,  places  of  historical  events,  urban  areas,  towns, 
industrial places, archaeological sites and spiritual and religious places. 

ICOMOS New  Zealand:  Place means  any  land,  including  land  covered  by water,  and  the 
airspace forming the spatial context to such land, including any landscape, traditional site or 
sacred  place,  and  anything  fixed  to  the  land  including  any  archaeological  site,  garden, 
building or structure, and any body of water, whether fresh or seawater, that forms part of 
the historical and cultural heritage of New Zealand. 

VERNACULAR                                                  בנייה ורנקולרית  ARCHITECTURE  

כגון בקתות , מסורתיות טכנולוגיותהמשתמשת בחומרים מקומיים וב, אדריכליםללא  ,עממית בנייה
בערים , המסורתי ערביבכפר ה. רים מקומיים אחריםאו מחומ אדמהמ, בתים מאבן, עץ או קש

עיר ורנקולרית מתאפיינת בעיקר . העתיקות של עכו וירושלים יש מבנים טיפוסיים לבנייה מסוג זה
צורת התפתחות זו יצרה . י ובשינויים קטניםבכך שהיא התפתחה במשך מאות שנים בקצב איט

  . חללים עירוניים מיוחדים שענו במדויק על צורכי האוכלוסייה

CIAV: Vernacular Building  is  the  traditional and natural way by which communities house 
themselves.  It  is  a  continuing  process  including  necessary  changes  and  continuous 
adaptation as a response to social and environmental constraints. Vernacular architecture is 
architecture of  a  locality or  a  region.  Its  structure'  form  and  constructional materials  are 
determent by the local climate' the geology' the geography' the economy and culture.  
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                 נוף תרבות                                                                                                                           CULTURAL  LANDSCAPE  

. משותפת תרבות שלה אנשים קבוצת ידי על טבעי מנוף נוצר תרבותי נוף 8,(Sauer 1925)לפי סאוור 
  . התוצאה הוא תרבות נוף. החומר הוא הטבע, הסוכן היא התרבות

מגדירות כי נוף תרבות מתייחס ) (Fowler 2003ההנחיות התפעוליות ליישום אמנת מורשת עולמית 
ומייצג את היצירה המשולבת של האדם , למגוון תופעות של יחסי גומלין בין האדם לסביבתו הטבעית

, זמן לאורך שיתהאנו וההתיישבות החברה התפתחותה של את תרבות משקפים נופי. והטבע
 של כוחות רצופה השפעה ותחת ,הטבעית הסביבה הפוטנציאל של או/ו הפיזיות בהתחשב במגבלות

נופי תרבות משקפים לעתים קרובות טכניקות ). ופנימיים חיצוניים( כלכליים ותרבותיים, חברתיים
נוצרו בהתחשב במאפיינים ובמגבלות של הסביבה הטבעית שבה , ספציפיות של שימושי קרקע

  :לשיטתם נופי תרבות כוללים .ובקשר הרוחני אל הטבע

  9.גנים ופארקים כגון נופי ,אדם ידי על תחילה בכוונה נוצר :מתוכנן נוף

כלומר , בין אם הוא נוף משאר ,ראשוני דתי או/ו ניהולי, כלכלי צורך של תוצאה): אורגני(ורנקולרי  נוף
 תפקיד השומר על ,או נוף מתמשך ,בעבר כלשהי זמן בנקודת הסתיימו התפתחותו שתהליכי נוף

  .מסורתית חיים עדיין לדרך הקשורה העכשווית בחברה פעיל חברתי

 מרכיבי עם הדוקים קשרים והתרבות האומנות ,הדת נוף שבו יש לתחומי ):הקשרי (אסוציאטיבי נוף
 . חסרות אפילו או משמעותיות בלתי להיות העשויות חומריות תרבות עדויות עם ולא הטבע

 הכולל גיאוגרפי כאזור תרבות נוף מוגדר Birnbaum) (1994 האמריקנית הלאומיים הגנים ברשות
או  לפעילות, היסטורי לאירוע הקשור, מבויתות חיות או בר לרבות חיות ,וטבעיים תרבותיים משאבים
מחלקת את נופי רשות הגנים האמריקנית . אחרים אסתטיים או תרבותיים ערכים המציג או, לאישיות

  :התרבות לארבעה סוגים

 . ואחוזות קמפוסים ,כגון פארקים :מתוכנן היסטורי נוף

 עיצבו או נוכחותם שפעילויותיהם אדם בני ידי על שימוש תוך שהתפתח נוף :ורנקולרי היסטורי נוף
 המשפחה ,היחיד של יום-חיי היום של ותרבותיים ביולוגיים ,פיזיים אפיונים משתקפים הנוף דרך. אותו
 בנוף משמעותי הוא תפקוד. תרבותיים או חברתיים ,משותפים רוח הלכי ידי על המאוגדים ,הקהילה או

 חוות אזור של כמו ,נכסים קבוצת ,לחלופין או ,חווה למשל ,אחד נכס להכיל יכול הנוף. המקומי
  .חקלאות ונופי תעשייה מתחמי, כוללות כפרים דוגמות נוספות .הנהר עמק לאורך היסטוריות

שיש להם  אנשים מורשת עבור-נוף הם והתרבותיים הטבעיים נוף שבו המשאבים :אתנוגרפי נוף
 . משמעותיות גיאולוגיות דתיים ותצורות אתרים, עכשוויים כגון יישובים ,למקום זיקה

כגון  ,או אישיות פעילות, היסטורי אירוע עם לקשר הודות משמעות שקיבלו נופים :היסטוריים אתרים
  .נשיאים ובתי קרב שדות

Sauer 1929: The cultural Landscape  is fashioned out of the natural  landscape by a culture 
group. Culture  is  the agent,  the natural area  is  the medium,  the cultural  landscape  is  the 
result.  

UNESCO WHC Operational Guidelines  (Paragraph  36):  Cultural  Landscapes  represent  the 
"combined works of nature and of man" designated in Article 1 of the Convention. They are 
illustrative of the evolution of human society and settlement over time, under the influence 
of the physical constraints and/or opportunities presented by their natural environment and 

                                                            

 .2006 ורבינוביץ שטרן של הגדרותיהם על מתבססות לעברית המתורגמות ההגדרות 8
    .Historic Gardens (The Florence Charter—1982). איקומוס, ראו גם אמנת פירנצה לגנים היסטוריים 9

http://www.international.icomos.org/charters/gardens_e.htm  
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of successive social, economic and cultural forces, both external and  internal. They should 
be  selected  on  the  basis  both  of  their  outstanding  universal  value  and  of  their 
representativity  in terms of a clearly defined geo‐cultural region and also for their capacity 
to illustrate the essential and distinct cultural elements of such regions. (Paragraph 37): The 
term  "Cultural  Landscape"  embraces  a  diversity  of  manifestations  of  the  interaction 
between humankind and its natural environment. 

National Park Service, U.S.: A Cultural Landscape is defined as “a geographic area, including 
both cultural and natural resources and the wildlife or domestic animals therein, associated 
with  a historic  event,  activity, or person or  exhibiting other  cultural or  aesthetic  values.” 
There are  four general  types of  cultural  landscapes, not mutually exclusive: historic  sites, 
historic  designated  landscapes,  historic  vernacular  landscapes,  and  ethnographic 
landscapes. 

CONSERVATION                  אזור מורשת  AREA/HERITAGE AREA/HISTORIC  DISTRICT  

בסביבה , לרבות אתרי יישוב ארכיאולוגיים, אזור היסטורי הכולל קבוצות של מבנים ושטחים פתוחים
 - אזורי. תרבותי-אסטתי או חברתי, אדריכלי, ארכיאולוגי, שיש להם ערך היסטורי, עירונית או כפרית

  .  כפרים ומכלולים של מונומנטים, ערים ורבעים היסטוריים, מורשת בולטים הם אתרים פרהיסטוריים

 אזורים על להגנה ובקנדה באנגליה, הברית בארצות המשמשת סטטוטורית הגדרה הוא מורשת-אזור
 כוללת הברית בארצות הלאומיים הגנים רשות של ההגדרה. תרבות ונופי בנויה מורשת המשלבים
 שבו מקום זהו. ובהווה בעבר התושבים של והסיפורים ההיסטוריה את משקף הנוף שבהם מקומות
, האנשים של התרבותיים והערכים המסורות את הזמן במשך עיצבו המקומית והסביבה הקרקע

 לאזורים ההגדרה מתייחסת באנגליה. תרבות אותה את המשקף הנוף את שימר בקרקע והשימוש
. תעלות כגון, תחבורה עורקי וכן, ואחוזות פרברים, כפרים, היסטוריות ערים מרכזי הכוללים מגוונים
 חומרי, היסטורית דרכים רשת של קיומה: גורמים מכמה נובע אלו מורשת-אזורי של המיוחד אופיים
 כל. רחוב ריהוט או עצים, גנים כגון, ופרטיים ציבוריים שטחים של שימושים מגוון, טיפוסיים בנייה
 רחבה סטטוטורית הגנה לספק המורשת-אזורי מטרת. המקומי בנוף האזור של לייחודו תורמים אלה
   .יחד האלמנטים לכל יותר

UNESCO  —  Recommendation  concerning  the  Role  of  Historic  Areas:  "Historic  and 
Architectural (Including Vernacular) Areas shall be taken to mean any groups of buildings, 
structures and open spaces including archaeological and palaeontological sites, constituting 
human settlements in an urban or rural environment, the cohesion and value of which, from 
the  archaeological,  architectural,  prehistoric,  historic,  aesthetic  or  socio‐cultural  point  of 
view are recognized. 

Among  these  "areas",  which  are  very  varied  in  nature,  it  is  possible  to  distinguish  the 
following  in  particular:  prehistoric  sites,  historic  towns,  old  urban  quarters,  villages  and 
hamlets as well as homogeneous monumental groups,  it being understood  that  the  latter 
should as a rule be carefully preserved unchanged."  

LeBlanc: Heritage Area—A synonym for a designated historic district or conservation area, 
which denotes a neighborhood unified by a similar use, architectural style and/or historical 
development.  

National Park Service, U.S.: A National Heritage Area contains dynamic, evolving and multi‐
layered landscapes that reflect the histories and stories of residents both past and present. 
A national heritage area  is a place  in which the  land and the  local environment, over time, 
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have  shaped  traditions  and  cultural  values  in  the  people who  live  there,  and where  the 
residents' use of the land has, in turn, created and sustained a landscape that reflects their 
cultures. 

Historic District:  a  geographically  definable  area,  urban  or  rural,  possessing  a  significant 
concentration,  linkage, or continuity of  sites,  landscapes,  structures, or objects, united by 
past  events  or  aesthetically  by  plan  or  physical  developments.  A  district  may  also  be 
composed  of  individual  elements  separated  geographically  but  linked  by  association  or 
history. (See National Register Bulletin 15.) 

English heritage: Conservation Areas vary greatly in their nature and character. They range 
from the centres of our historic towns and cities, through fishing and mining villages, 18th‐ 
and 19th‐century suburbs, model housing estates, and country houses set  in  their historic 
parks, to historic transport links and their environs, such as stretches of canal. 

The special character of these areas does not come from the quality of their buildings alone. 
The  historic  layout  of  roads,  paths  and  boundaries;  characteristic  building  and  paving 
materials;  a  particular  'mix'  of  building  uses;  public  and  private  spaces,  such  as  gardens, 
parks and greens; and trees and street  furniture, which contribute to particular views  ‐ all 
these  and  more  make  up  the  familiar  local  scene.  Conservation  areas  give  broader 
protection  than  listing  individual buildings: all  the  features,  listed or otherwise, within  the 
area, are recognised as part of its character.    
The  first  conservation  areas  were  created  in  1967,  and  there  are  now  over  8000 
conservation areas in England. 

  MATERIAL/FABRIC                                                                      מרקם/חומר

פנים  כולל חללי 'מרקם'. וחפצים תכולה, מתקנים כולל ,םשבמקו יזהפי החומר כל משמעותו 'חומר'
מרכיבים  עשויים להיות 'מרקם'ה חללי. שרידים שנחפרו ונחשפוובהם  ,שרידים מתחת לפני הקרקעו

  . במשמעות של המקום חשיבות עם

Burra  Charter:  Fabric means  all  the physical material of  the place  including  components, 
fixtures, contents, and objects. Fabric includes building interiors and sub‐surface remains, as 
well as excavated material. 

ICOMOS  New  Zealand: Material means  physical matter  which  is  the  product  of  human 
activity or has been modified by human activity. 

National  Park  Service,  U.S.:  Materials—the  physical  elements  that  were  combined  or 
deposited  to  form a property. Historic material or historic  fabric  is  that  from a historically 
significant period, as opposed to material used to maintain or restore a property following 
its historic period(s).  

  HISTORIC TOWNS                                                                ערים היסטוריות 

תפעוליות ליישום אמנת אונסקו להגנה על מורשת תרבות ומורשת טבע של העולם היות נחבה
  :לערים היסטוריות מיושבותבין ארבע קטגוריות  יםמבחינ

שהשתמרו כמעט במלואן וכמעט שלא הושפעו , מסוימתתרבות לערים טיפוסיות לתקופה או  .1
ביבותיה ולכן יש להגן גם על הנכס המועמד לרישום הוא העיר על כל ס. מהתפתחויות מאוחרות

  ;הסביבה
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, לעתים בתוך סביבה טבעית יוצאת דופן, ערים שהתפתחו לפי מאפיינים מיוחדים והצליחו לַׁשמר .2
חלק יש לכאן . הסדרים מרחביים ומבנים האופייניים לשלבים השונים בהיסטוריה שלהן

  ;ההיסטורי המוגדר בבירור עדיפות על פני הסביבה העכשווית
הם מוקפים  אותו השטח שתפסו הערים הקדומות ועתהאת התופסים בדיוק  'היסטוריים מרכזים' .3

כאן יש לקבוע את הגבולות המדויקים של הנכס בממדים ההיסטוריים הרחבים . בערים מודרניות
 ;ולדאוג בצורה הולמת לסביבתו המידית, שלו

פקים עדות ברורה לאופייה אשר אפילו במצב שבו שרדו מס, אזורים או יחידות מבודדות, מגזרים .4
אלה האזורים והמבנים ששרדו חייבים לספק עדות כגון במקרים . של העיר ההיסטורית שנעלמה

 .מספקת לשלמות שהייתה

UNESCO WHC Operational Guidelines  (Paragraph 29) provide some definition of  inhabited 
Historic Towns: 

1. Towns which are typical of a specific period or culture, which have been almost wholly 
preserved and which have  remained  largely unaffected by  subsequent developments. 
Here the property to be  listed  is the entire town together with  its surroundings, which 
must also be protected; 

2. Towns  that have evolved along  characteristic  lines and have preserved,  sometimes  in 
the midst of exceptional natural surroundings, spatial arrangements and structures that 
are typical of the successive stages in their history. Here the clearly defined historic part 
takes precedence over the contemporary environment; 

3. "Historic  centers"  that  cover  exactly  the  same  area  as  ancient  towns  and  are  now 
enclosed within modern cities. Here it is necessary to determine the precise limits of the 
property  in  its widest historical dimensions and  to make appropriate provision  for  its 
immediate surroundings; 

4. Sectors,  areas  or  isolated  units which,  even  in  the  residual  state  in which  they  have 
survived,  provide  coherent  evidence  of  the  character  of  a  historic  town  which  has 
disappeared.  In  such  cases  surviving  areas  and  buildings  should  bear  sufficient 
testimony to the former whole. 

                           מורשת ארכיאולוגית                                               ARCHAEOLOGICAL  HERITAGE 

שיטות קיימות המורשת הארכיאולוגית היא אותו חלק של המורשת החומרית אשר לגביה 
המקומות של היא כוללת את כל השרידים של הקיום האנושי ו. המספקות מידע ראשוני ארכיאולוגיות

כולל אתרים (מבנים נטושים ושרידים מכל סוג כגון , המתייחסים לכל התופעות של פעילות אנושית
  . עם כל החומר התרבותי הנייד שקשור בהם, )ימיים-ותת קרקעיים-תת

"  עתיקה"על פי חוק זה . 1978ארץ מוגן חלק ניכר מהמורשת הארכיאולוגית על ידי חוק העתיקות ב
  : אהי

לרבות דבר , לספירה הכללית 1700שנעשה בידי אדם לפני שנת , בין תלוש ובין מחובר, נכס .1
  ; נפרד ממנושהוסף לו לאחר מכן והוא חלק בלתי 

והוא בעל ערך , לספירה הכללית 1700שנעשה בידי אדם החל בשנת , )1(כאמור בפיסקה , נכס .2
  ; היסטורי והשר הכריז שהוא עתיקה

  .לספירה הכללית 1300שרידים זואולוגיים ובוטניים מלפני שנת  .3

Charter for the Protection and Management of the Archaeological Heritage—ICOMOS, 1990 
(Article1): The "Archaeological Heritage"  is that part of the material heritage  in respect of 
which  archaeological methods  provide  primary  information.  It  comprises  all  vestiges  of 
human  existence  and  consists  of  places  relating  to  all manifestations  of  human  activity, 
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abandoned  structures,  and  remains  of  all  kinds  (including  subterranean  and  underwater 
sites), together with all the portable cultural material associated with them. 

WORLD                                                      אתרי מורשת עולם  HERITAGE  SITES   

  .ות יוצאות דופן לערכים תרבותיים או לתופעות טבעאאתרים מוכרזים על ידי אונסקו כדוגמ

AAT: World Heritage Sites—sites designated by  the United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization, or UNESCO, as exceptional examples of cultural values or natural 
phenomena. 

 SETTING סביבה                                                                                                                                                                                                                              

  .מהאתר ואליו מבט תוזווי גם ולעתים, למקום סביב האזור

Burra  Charter:  Setting  means  the  area  around  a  place,  which  may  include  the  visual 
catchments. 

LeBlanc: Setting—the physical environment of a historic property.  

National  Park  Service, U.S.:  Setting:  the  physical  environment  of  a  historic  property;  the 
character of the place in which the property played its historical role.  

BUFFER                                                                                אזור חיץ  ZONE  

לו שכבת הגנה  כדי להעניקעליו יוטלו מגבלות שימוש  אשר, שטח הסובב את הנכסהוא ה 'אזור חיץ'
  .נוספת

UNESCO  WHC  Operational  Guidelines:  "An  area  surrounding  the  property,  which  has 
restrictions placed on its use to give an added layer of protection."  

CULTURAL                                                     משמעות תרבותית  SIGNIFICANCE   

חברתי או רוחני של , מדעי, היסטורי, ערך אסתטיהיא ' תרבותיתה משמעות'ה ,אמנת בורהלפי 
, שלו במבנה, עצמו במקום מגולמת תרבותית משמעות. לדור בהווה ולדורות בעתיד, דורות העבר

 חפציםלו למקומות שלו בקשרו, תיועדוב, משמעויותב, בהקשרים, בשימוש, סביבהב ום שמק ייתכן.
    .שונות קבוצות או פרטים עבור ערכים שלמסוים יגלם בתוכו מגוון 

משמעות המורשת התרבותית וחשיבותה נובעות מערכו התרבותי של אתר לרבות הערכים 
הערך האסתטי מתבטא באיכויות החווייתיות . החברתיים והמדעיים, ההיסטוריים, האסתטיים

אומנות או  יצירתדוגמת  ,צבע וטקסטורה, בקריטריונים של צורהוהחושיות של האתר ונמדד 
החברתיים והמדעיים , הערך ההיסטורי מכיל את ההיסטוריה של ההיבטים האסתטיים. אדריכלות

מידת הקריטריונים לאמוד את הערך ההיסטורי נמדדים ב. ומגלם את הפוטנציאל החינוכי של האתר
 זו. אירוע או פעילות אחרת הקשורים בו, האתר על סביבתו כתוצאה מדמות היסטורית של השפעהה

 in( עולה ככל שרבות העדויות באתרן situ( הערך . לאירוע או לפעילות כלשהי, הקשורות לדמות
זהות קבוצתית וקשרים חברתיים אחרים הנבנים דרך הקשר גבש האתר ל ו שלהחברתי נוגע ליכולת

דוגמת , הערך המדעי מתבסס על האתר כמקור מידע למחקר. רים בעלי ערך לאומידוגמת את, אליו
  .האתרים הארכיאולוגיים

Burra Charter: Cultural Significance means aesthetic, historic,  scientific,  social or  spiritual 
value for past, present or future generations. Cultural significance is embodied in the place 
itself,  its  fabric,  setting,  use,  associations, meanings,  records,  related  places  and  related 
objects. Places may have a range of values for different individuals or groups.   
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ICOMOS New Zealand: Cultural Heritage Value means possessing historical, archaeological, 
architectural, technological, aesthetic, scientific, spiritual, social, traditional or other special 
cultural significance, associated with human activity 

National  Park  Service,  U.S.:  Historical  Significance:  the meaning  or  value  ascribed  to  a 
structure, landscape, object, or site based on the National Register criteria for evaluation. It 
normally stems from a combination of association and integrity.  

Canadian  Register  of  Historic  Places  2002:  Character‐Defining  Element—the  materials, 
forms,  location,  spatial  configurations,  uses  and  cultural  associations  or  meanings  that 
contribute to the heritage value of a historic place, and which must be retained in order to 
preserve its heritage value 

 VALUES                                                                                           כיםער

והצדקת  םעל כל מורכבויותיה םוהבסיס להבנת משמעות ,המשאב התרבותי של נכסי המורשת
  . אותה נשמר לדורות הבאיםשהמורשת  סינון לבחירתהערכים הם אמצעי . םשימור

ערכי מורשת תרבות פירושם שהנכס הוא בעל ": מגדירה ערכים באופן הבאאמנת איקומוס ניוזילנד 
, רוחניות, מדעיות, טיותתאס, טכנולוגיות, ארכיטקטוניות, ארכיאולוגיות, משמעויות היסטוריות

 זו בהגדרה". או משמעויות מיוחדות אחרות המתקשרות עם פעילות אנושית, מסורתיות, חברתיות
 Riegl(ריגל  בהםו ,תיאורטיקנים ומשמרים. ים לקטגוריותערכים מסווגהלראות ש אפשר 1982( 

עסקו בנושא והציעו  ,של אותה מאה 70-חברי איקומוס אוסטרליה בסוף שנות הו' הכהמאה בראשית 
   10.םסיווגלו שיטות לזיהוי הערכים

     ריגלערכים לפי 
הכוללים את הערך  ,(commemorative)בין ערכי הנצחה או זיכרון ריגל מבחין  1903במאמרו משנת 

הכוללים את הערך האומנותי  ,(contemporary)לבין ערכים עכשוויים , ההיסטורי וערך הגיל
כגון  ,ערכי הנצחה קיימים במונומנטים שנוצרו במכוון לצורך הנצחה לדורות הבאים. והשימושי

בלו ערך לשימור יברבות השנים ק וכן במונומנטים שנבנו למטרות אחרות אך, אנדרטות ושערי ניצחון
  . לדורות הבאים

המונומנט הוא מקור מידע לחינוך היסטורי או ידע  .מושתת על בסיס מדעי אובייקטיבי ערך היסטורי
נשען על  כל שלב בהו, המונומנט מגלם בתוכו התפתחות היסטורית ייחודית בזמן ובמקום. מחקרי

  . ללא השלבים הקודמיםקודמו ולא יכול היה להבשיל באותו אופן 

ערך הגיל , אולם בשונה ממנו, דומה לערך ההיסטורי בחשיפת מהלך הזמן) (Age Value ערך הגיל
. מדגיש את ההשפעה הרגשית המתעוררת באמצעות החוויה החושית הסובייקטיבית של המקום

  .האנושי יה ולמעגל החיים והמוות שביסודיבלל, לפטינה, ערך הגיל מתחבר לעתיקות של המקום

ית של יצירת האומנות בשלמותה לפי אותן אמות מידה תטכולל את ההתנסות האס ערך אומנותי
יצירות של את ה להעריךערך אומנותי יחסי מאפשר . אומנות עכשווית יצירות שלשופטים  שעל פיהן

  .עכשוויתהאומנות הההיסטורי בשונה מהערכה של -קודמים בהקשרן התרבותיהדורות ה

  .כמבנה פונקציונלי בעל חללים למשל, מתייחס לאפשרויות השימוש באתר שימושיערך 
   

                                                            
 Fielden and(להזכיר גם את הסקירה של פילדן ויוקילטו  אפשראך , אחדותדוגמות רק מפאת קוצר המקום הבאנו  10

Jokilehto 1993 .( בנושא ערכים בשימור ראו נוספת להרחבה)(Avrami and Mason 2000. 
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  ערכים לפי אמנת בורה

המשמעות   —היא הייתה מהמובילות בהדגשת הערכים  1979בשנת  אמנהה פורסמהכש
להלן מובא ציטוט מתוך הנחיות . כבסיס לכל פעילויות השימור —התרבותית והצהרת המשמעות 

מדעי או , היסטורי, משמעות וחשיבות תרבותית פירושה ערך אסתטי, באמנת בורה: "לאמנת בורה
היא מושג שעוזר לאמוד את  'משמעות וחשיבות תרבותית'". ההווה או העתיד, חברתי לדורות העבר

מעשירים , מקומות עם  חשיבות ומשמעות הם המקומות השופכים אור על העבר. ערכם של מקומות
  . ערך לדורות הבאים את ההווה ויהיו בעלי

', אסתטי'המושגים , אף כי ישנן מילות תואר רבות להגדרת החשיבות והמשמעות התרבותית
; יש לציין שהם אינם מבטלים זה את זה. מכילים את הערכים האחרים', חברתי'ו' מדעי', 'היסטורי'

 .לסגנון ארכיטקטוני יש היבטים היסטוריים ואסתטיים כאחד, לדוגמה

קריטריונים . כולל היבטים של תפיסה חושית שאפשר ורצוי לקבוע בעבורם קריטריונים ערך אסתטי
ריחות וצלילים הקשורים במקום ; מרקם וחומרים, צבע, גודל, אלה עשויים לכלול שיקולים של צורה

  . ובשימושיו

 ולפיכך במידה רבה הוא קיים, המדע והחברה, כולל את ההיסטוריה של האסתטיקהערך היסטורי 
, למקום יכול להיות ערך היסטורי משום שהשפיע על דמות היסטורית. בבסיס כל המונחים האחרים

ייתכן שיש לו גם ערך היסטורי כאתר שקרה בו אירוע . הושפע מהםשאו  —שלב או פעילות , אירוע
משמעותו וחשיבותו של מקום מסוים רבה יותר אם עדיין קיימות עדויות לקשר או . משמעותי וחשוב

, ואולם. עדויותבו  לא נותרומאשר אם השתנה או שכבר , או אם האתר נותר בשלמותו, לאירוע
אירועים או קשרים מסוימים עשויים להיות משמעותיים וחשובים כל כך שמשמעות וחשיבות המקום 

  .נשמרת בלי קשר לאופן שבו טופל

 וכן ,חשיבותבו ונטייםהנתונים הרלושל  םאו מחקרי של מקום יהיה תלוי במשמעותערך מדעי 
וכן במידה שבה המקום עשוי לתרום מידע מהותי , ייצוגיות שלהםרמת הבאיכותם או ב, בנדירותם

 .נוסף

קבוצת עבור לאומי או תרבותי , פוליטי, כולל איכויות שבזכותן היה המקום למוקד רוחניערך חברתי 
 .רוב או קבוצת מיעוט

מדעי וחברתי היא אחת הגישות להבנת מושג , היסטורי, החלוקה לקטגוריות של ערך אסתטי
ייתכן שיגובשו קטגוריות מדויקות יותר ככל שהבנת , אתעם ז. המשמעות והחשיבות התרבותית

  .מקום מסוים הולכת ומעמיקה

LeBlanc: Values—the positive  characteristics  attributed  to heritage places  and objects by 
legislation, governing authorities, and/or other stakeholders. These characteristics are what 
make  a  site  significant,  and  they  are  often  the  reason  why  society  and  authorities  are 
interested  in  a  specific  cultural  site  or  object.  In  general,  groups  within  society  expect 
benefits from the value they attribute to the resource. 

  DECAY/DETERIORATION                                                                       בלייה

הגורמים . אובדן חומר מקוריו ;עלייה בפריכות נקבוביות ;ירידה בעמידות; שינוי או שחיקה של החומר
 כגון( גורמים אקלימיים, מעשה ידי אדם, רסס מים, שחיקה מרוחכגון , מכנייםלבלייה יכולים להיות 

 היצמחי, ייםחלי בעכגון , גורמים ביולוגייםאו , )רטיבותןכפור , ולחות רטורהשינויי טמפ, קרינה
  . מיקרואורגניזמיםו

AAT: Deterioration—broadly, the action or process of growing worse or becoming impaired 
in quality, state, or condition. 

Library  of  Australia:  Deterioration—damage  caused  to  an  item  by  physical,  chemical  or 
biological means. 
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Iscarsah:  Decay—change  and  worsening  of  the  materials  characteristics  produced  by 
chemical  or  biological  actions.  Chemical  deterioration  related  to  the  breakdown  of  the 
materials of which a structural system is composed. Loss of quality, wasting away, decayed 
tissue. 

  DAMAGE/DESTRUCTION                                                                        הרס

, הינתקות אלמנטים, התפוררות, מעיכה, סדקיםהמתבטאים ב, התמוטטותאו  אובדן כושר הנשיאה
 ,הרס מכוון בידי אדם, או ביצוע לקויים\תכנון והרס יכול להיגרם בשל . נטייה מהמישורו עיוותים

  . שרפותו שטפונות, גלישות אדמה, רעידות אדמהכגון , טבעאו פגעי שינויים מבניים לא מתאימים 

AAT:  Destruction—process  of  ruining  the  structure,  organic  existence,  or  condition  of  a 
material or immaterial object. 

Iscarsah:  Damage—change  and  worsening  of  the  structural  behavior  produced  by 
mechanical actions or/and by  the  reduction of  the  strength. Reduction of  the mechanical 
bearing capacity related to the breakdown of a structural system. 
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                                  PART 2: CONSERVATION ETHICSאתיקה של שימור :חלק ב

                                                     Principal Concepts.1תפישות עקרוניות .1

נעשו ניסיונות להתוות  ,מחקר אקדמי ופרקטיידע הכולל כתחום  עם התגבשות דיסיפלינת השימור
 המשותף לניסיונות אלו הוא. שינחו את ההתערבות בנכסי מורשת תרבותית םאוניברסלייעקרונות 

 ועל אחריותוהחומרית של הנכס ) integrity(השלמות  ,ההיסטורית, החשיבות האסתטיתהדגש על 
  . המוסרית של המשמר

 ואינש ,משאב פיזי בעל ערךהיא בהכרה שמורשת תרבותית  ,ה של הגישה המודרנית לשימורמקור
  — בלנוישק 'ירושה' —זכויות ומקפל בתוכו ערכים  'מורשת'המושג  .העתקהלניתנת להחלפה או 
ות של התפיס .האחריות המוסרית לטיפול במורשת נובעת מכאן. לדורות הבאים הומחויבות להוריש

אמנת בורה , כגון אמנת ונציה, לאומיות-ות את ביטוין באמנות השימור הביןמוצאהערכים והעקרונות 
-ויולה לה, )John Ruskin(ובהם רסקין , והן מפורטות בכתבי תיאורטיקנים של השימור, ואמנת נארה

 Eugene‐Emmanuel(דוק  Viollet‐le‐Duc( , מוריס)William  Morris( , ריגל)Alois  Riegl( , ברנדי
)Cesare  Brandi( , פיליפוט)Paul  Philippot ( ומורה)Paolo  Mora .(מתווים את  העקרונות אל

פיסות של ת ןהם משתנים עם התפתחות. המסגרת לקבלת החלטות על אופן ההתערבות באתר
העקרונות . של הערכים של כל אתר ואתר יובהתאם להקשר הייחוד יבתיות ושימוריותסב, תרבותיות

שלשמם  ,ערכי המורשת את המשך קיומם של באופן שיבטיח נועדו להנחות את ביצוע הפעולות
 .  השימור מתבצע

חיונית כדי לקשור את ההחלטות הטכניות למסגרת  -הערכים והעקרונות   -הכרת תיאוריות השימור 
. רחבה ולהבטיח התחשבות במכלול שיקולים חברתיים שהם מעבר לשיפוט האישי של כל אדם

. בעבודתו האתית של המשמרפילוסופיית השימור מבהירה את תפקיד השימור בתרבות והאחריות 
. ר ולהעבירם לציבור בהווה ולדורות הבאיםלחשוף את ערכי האת, תפקידו של המשמר בהקשר זה

בחירת אופני טיפול על בסיס המשמעויות של האתר , תיעוד הערכים והצגתם בהצהרת משמעות
מאפשרים ביקורת ציבורית ודיון מקצועי , ותיעוד מסודר של ההתערבות השימורית, ומצבו הפיזי
  . פתוח ובונה

With  the  discipline  of  conservation  taking  shape  as  a  field  of  knowledge  that  includes 
academic and practical  research, attempts have been made  to outline universal principles 
that will guide the intervention in cultural heritage assets. What all of these attempts have 
in common is the emphasis that is placed on the aesthetic, historic and material importance 
(integrity) of the asset and on the moral responsibility of the conservator.  

The  origin  of  the  approach  of modern  conservation  lies  in  the  recognition  that  cultural 
heritage  is  a  valuable  physical  resource  that  cannot  be  replaced  or  copied.  The  idea  of 
‘heritage’  enfolds  within  it  values  and  rights  –  an  ‘inheritance’  that  we  received  –  and 
obligations to bequeath it to future generations. From this stems the moral responsibility to 
take care of the heritage. The concepts of the values and the principles are articulated in the 
international  conservation  charters,  such  as  the  Venice  Charter,  Burra  Charter  and Nara 
Charter,  and  they  are  defined  in  the writings  of  conservation  theoreticians  such  as  John 
Ruskin,  Eugene‐Emmanuel  Viollet‐le‐Duc, William Morris,  Alois  Riegl,  Cesare  Brandi,  Paul 
Philippot  and  Paolo Mora.  These  principles  outline  the  framework  for making  decisions 
regarding  the manner  of  intervention  at  a  site.  They  change  with  the  development  of 
cultural,  environmental  and  conservation  concepts  and  in  accordance  with  the  unique 
context  of  the  values  of  each  and  every  site.  The  principles  were meant  to  guide  the 

59/175



הבנויה המורשת  בשימור  מונחים  ן  לו Glossary for the Conservation of the Bui                   מי l t  Heri tage 24

implementation  of measures  in  such  a way  as  to  ensure  the  continued  existence  of  the 
heritage values, for whose sake the conservation is being done. 

Knowing conservation theory – the values and the principles – is essential in order to tie the 
technical decisions  to a broad  framework and ensure  taking  into account all of  the  social 
considerations that are beyond the personal judgment of each individual. The philosophy of 
conservation makes clear the role of conservation in culture and the ethical responsibility of 
the  conservator  in his work.  The  role of  the  conservator  in  this  context  is  to  expose  the 
values of the site and convey them to the public in the present and for future generations. A 
documentation  of  the  values  and  their  presentation  by  a  declaration  of  significance,  a 
selection  of  treatment  methods  based  on  the  significance  of  the  site  and  its  physical 
condition,  and  proper  documentation  of  the  conservation  intervention,  help  bring  about 
public criticism and an open and constructive professional discussion. 

CONSERVATION עקרונות השימור  PRINCIPLES                                                                                                               

, "?איך לשמר"עקרונות השימור מנחים את ה, "?למה לשמר"שעה שהערכים עוסקים בשאלה 
ארבעה עקרונות מרכזיים בשימור עומדים . את דרכי הפעולה לשמירה על ערכי המורשת, דהיינו

  :בבסיס האמנות העכשוויות

  .במינימום הדרוש בלבד לקיום האתר בהווה ובעתידכל התערבות תיעשה  .1
  .איבוד חומר מקורי יהיה מינימלי בלבד .2
  .על כל התערבות להיות הפיכה ככל האפשר .3
 . עבודות חדשות יהיו מובחנות מהמקור .4

זהות , )cultural diversity(גיוון תרבותי , מושגים נוספים בשיח על עקרונות שימור הם האותנטיות
קשר בלתי ניתן להפרדה של האתר , ד התרומה של כל תקופה ותקופה למקוםכיבו, תרבותית
  . ותפיסות אקולוגיות המצדדות בגישה הוליסטית וחסכונית של משאבים וקיימות, מסביבתו

אולם  העקרונות אינם , האתיקה השימורית מחייבת כי החלטה על דרכי הטיפול תכבד את העקרונות
). חלקן אף סותרות זו את זו(מוחלטים ואוניברסליים והם מאפשרים טווח רחב של חלופות לטיפול 

בחירת העקרונות המתאימים ואופן הטיפול נעשים בהקשר של הערכים המשמעותיים לשימור 
  . באתר

Whereas values deal with the question of “why conserve?”, conservation principles are the 
guidelines  for  “how  to  conserve?”,  in  other words,  the methods  employed  to  conserve 
heritage  values.  Four  main  conservation  principles  constitute  the  basis  of  the  current 
charters:   

1. All  intervention will be the minimum that  is required to sustain the site  in the present 
and future. 

2. There will only be a minimal loss of existing fabric. 
3. All intervention must afford maximum retreatability. 
4. New work will be distinguishable from the original. 

Other  concepts  in  the  discourse  on  conservation  principles  are  authenticity,  cultural 
diversity,  cultural  identity,  respecting  the  contributions  of  each  and  every  period  for  the 
place,  the  inseparable  connection  between  the  site  and  its  surroundings,  and  ecological 
concepts that support a holistic and economic approach to resources and sustainability. 
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Conservation ethics  require  that a decision about a method of  treatment will  respect  the 
principles; however,  the principles are not absolute and universal and  they allow a broad 
range of options  for  treatment  (some  of which  are  even  contradictory).  The  selection of 
suitable principles and the manner of treatment is done within the context of the significant 
values that are to be preserved at the site. 

  AUTHENTICITY                                                                             אותנטיות

תות של מקורות יוהאמ אותנטיות מתייחסת לדרגת האמינות. נכונות הנובעת מהמקור, אמיתות
, היבטים של מקורות אלה עשויים לכלול צורה ועיצוב. עליהם מבוססים ערכי המורשתשהמידע 

ועוד גורמים  ,רוח ורגשות, מיקום וסביבה, וטכניקותמסורות , שימושים ותפקודים, חומרים ותכנים
אינטלקטואלית , חשיבותו של מושג האותנטיות בתפיסה שמבחינה רגשית 11.פנימיים וחיצוניים

, ערכו של האתר לחברה עולה לאין שיעור כאשר הוא משקף מסרים רגשיים, ואסתטית
משמעותיים , שינויים במהלך הזמן גם אם חלו בהם, מסרים אלה. םאינטלקטואלים וחושיים אותנטיי

משמעות תרבותית היא אם כן משאב מתכלה שאינו . באופן מלאכותי' יוצרו'הרבה יותר מאשר אילו 
   ).Bell 1997(מתחדש 

Nara: "Depending  on  the  nature  of  the  cultural  heritage,  its  cultural  context,  and  its 
evolution  through  time,  Authenticity  judgments may  be  linked  to  the worth  of  a  great 
variety  of  sources  of  information.  Aspects  of  the  sources may  include  form  and  design, 
materials and substance, use and function, traditions and techniques,  location and setting, 
and  spirit  and  feeling,  and  other  internal  and  external  factors.  The  use  of  these  sources 
permits elaboration of the specific artistic, historic, social, and scientific dimensions of the 
cultural heritage being examined." 

LeBlanc:  Authenticity—the  quality  of  being  genuine  or  original,  being  actually  what  is 
claimed rather than imitative.  

  INTEGRITY                                                                                   שלמות/יושרה

 ;מקצועי של הצמדות לקוד אתיהאתי הראשון מתייחס ליושרה במובן  :שני פירושים integrityלמונח 
  . אופן שבו שמר על מאפייניו האותנטייםלשל הנכס ו הפיזית הפרוש השני מתייחס לשלמותואילו 

National  Park  Service,  U.S.:  Integrity:  the  authenticity  of  a  property's  historic  identity, 
evidenced  by  the  survival  of  physical  characteristics  that  existed  during  its  historic  or 
prehistoric period; the extent to which a property retains its historic appearance.  

LeBlanc: Integrity—in the case of structures, the authenticity of physical characteristics from 
which the structure obtains its significance.  

  PATINA                                                                                           פטינה

שאינם קשורים כימית של חומרים  בתגובה שמקורו, חומרהשטח של הפני ב, בלתי נמנע, טבעי שינוי
המקורי צבע שהינו למעשה שינוי ב, למשל המראה הכהה של רהיטים עתיקים, הילתופעות של בלי

 ,)כגון פטינה של ברונזה(תכונות מגינות יש לעיתים פטינה הכימית ל. כתוצאה משימוש של החומר

                                                            

 http://www.icomos.org/docs/san_antonio.html1996.  Declaration of San AntonioThe : למידע נוסף ראו11

(accessed November 24, 2008). 
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הפטינה היא חלק . של הנכס 'עתיקות'ויש לה ערך אסתטי והיסטורי המעיד על האותנטיות וה
  .משלמות המשאב ופגיעה בה תתאפשר רק במקרים נדירים לשם שמירה על הממצא

AAT: An aged appearance caused by environmental factors, acquired naturally or artificially 
induced;  used  especially with  regard  to  a  surface  layer  on metal  caused  by  oxidation  or 
corrosion. 

Normal: Patina—alterations which  is strictly  limited to natural modifications of the surface 
of  the  material,  which  are  not  related  to  deterioration  phenomena,  and  which  are 
perceptible  as  a  change  in  the  original  color  of  the material.    In  the  case  in which  the 
alteration was induced artificially, the term to be used is Artificial Patina. 

Criteria .2              קריטריונים לבחירת ההתערבות .2  for  Choosing Intervention  

RESPECT כיבוד החומר  FOR  THE  EXISTING FABRIC                                                                                                                      

רק , לפי עיקרון זה. החומר המקורי הוא התיעוד והעדות הטובים ביותר של המורשת הבנויה וערכיה
על עיקרון זה מושתתים עקרונות . איבוד מינימלי של חומר יהיה מקובל במסגרת השימור של האתר

 inשימור , הפיכות, התערבות מינימלית, השימור הנוגעים להעדפה של בדיקות לא חודרניות situ ,
  . ואבחנה בין ישן לחדש

Burra:  Cultural  significance  is  embodied  in  the place  itself,  its fabric,  setting,  use, 
associations, meanings, records, related places and related objects. 

…Conservation is based on a Respect for the Existing Fabric, use, associations and meanings. 
It requires a cautious approach of changing as much as necessary but as little as possible. 

MINIMAL                                             אבדן מינימלי של חומר  LOSS  OF  FABRIC 

  .ובפגיעה מזערית בובוד החומר יתוך כ תעשנהפעולות השימור 

ICOMOS New Zealand: …show the greatest respect for, and involve the least possible Loss of 
Material of cultural heritage value;  

MINIMAL                                                   התערבות מינימלית  INTERVENTION 

שימור תוך , בו עשה במינימום הנדרש לקיומו של האתר כדי להבטיח שימוש הולםיכל התערבות ת
 תומטרה להגן על האלמנטים המבניים ולא רק על צורב ,הםחיית והארכ יםהמקורי יםהחומר

תוך שמירה  ,של הנכס האסתטיתוהמבנית ) הקריאות(ההבנה  את שקםיש ל .החיצונית של המבנה
  . התערבות המודרניתלבין החומר המקורי  על הבחנה 

ICOMOS New Zealand:  Involve  the  least degree of  intervention  consistent with  long‐term 
care and the principles of this charter;  

Cassar 2002:  Minimum Intervention aims to preserve as much original material as possible, 
doing  no more  than  is  strictly  necessary  to  guarantee  the  proper  use,  conservation  and 
prolongation of the ‘life’ of the original fabric. Its aim is to protect the original elements, not 
just appearance, by applying a proportionate response to any intervention.  

  REVERSIBILITY                                                                                הפיכות
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טיפול הפיך מאפשר . שטופל להחזיר מצב לקדמותו ללא פגיעה נוספת בנכס אפשרהמידה שבה 
היה ש ,למשל טיפול בבטון. למצב שהיה לפני ההתערבותביחס שינוי מינימלי בלבטל את הטיפול 

הארוך התפוררות הבטון אף  ובטווח, אינו מקובל היום מפני שאינו הפיך, בפסיפסים מקובל בעבר
ד מתמקה, שימור המונעה חשוב להזכיר את זההקשר ב. גורמת להרס מוחלט של הפסיפס

פיכות ה. ולכן מאפשר הפיכות, בהתאמת תנאי הסביבה של הנכס ללא התערבות ישירה בחומר עצמו
 הפיכות מלאה, עם זאת. היא עיקרון חשוב המאפשר מרחב לפעולות בעתיד ותיקון בעיות שלא נצפו

  . ויש לאזנה עם מטרות אחרות של השימור להשגה אינה ניתנת

Library of Australia: Reversibility—the  ability  to undo  a process or  treatment with no or 
minimal change to the object. Reversibility is an important goal of conservation treatments, 
but it must be balanced against other treatment goals or options. Full and total reversibility 
is an ideal that is impossible to achieve.  

AAT  Reversibility—the  capability  of  being  changed  back  to  a  previous  status  or  condition;  the 

quality of being not irrevocably permanent. 

ODLIS: Reversibility—the degree to which a procedure can be UNDONE without adversely 
affecting  the  condition  of  the  item.  As  a  general  rule,  reversibility  is  preferred  because 
future research or  legal developments may require that an  item be restored to  its original 
condition.  However,  since  complete  reversibility  may  be  difficult  if  not  impossible  to 
achieve, it must be balanced against other priorities. 

Cassar 2002: Reversibility originated in the field of paintings conservation, where it is still a 
major  criterion  in  the  selection  of  appropriate  treatment.  In  building  conservation 
reversibility is harder to achieve, and in the conservation of archaeological sites, reversibility 
is  harder  still  to  gauge.  Reversibility  has  more  recently  been  replaced  by  principles  of 
compatibility and Retreatability: a more sustainable conservation strategy that at the same 
time stresses the importance of maintenance regimes.  

  COMPATIBILITY                                                              תאימות/התאמה

בא  קרון ההתאמהיע. על החומר המקורילחומרי הטיפול לא יהיו תוצאות שליליות הדאגה לכך ש
התערבות המאפשרת טיפול  ועיקרו, ואומלאשר אינו ניתן ליישום ב, קרון ההפיכותיעלהשלים את 

  . תפיסה ששימור הוא תהליך הנמשך לאורך זמן ודורש תחזוקה שוטפתן זה קשור לקרויע. חוזר

Cassar  2002:  Compatibility  requires  that  treatment  materials  do  not  have  negative 
consequences. 

  RETREATABILITY                                                התערבות המאפשרת טיפול חוזר

 מתחשבים בכךעקרונות אלו . בעתיד נוספים הטיפול לא ימנע או יכשיל טיפוליםהדאגה לכך ש
  . ניםהאחרו םהתחזוקה והטיפול הנוכחי אינוכן ש, טיפולים משופריםיתכנו י בעתידש

Cassar  2002:  Retreatability  requires  that  the  present  conservation  treatment  will  not 
preclude or impede future treatments. These principles are more sustainable because they 
are more realistic and enable future treatments to take advantage of progress  in scientific 
knowledge.  Maintenance  is  implied:  in  other  words  it  is  acknowledged  that  the  next 
treatment is not likely to be the last.  
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PODMANICZKY  1998:  “Retreatability.”  This  is  a  useful  double  entendre  that  implies  both 
some  degree  of  reversibility  and  unhindered  future  treatment  when  and  if  it  becomes 
necessary. 

IN‐SITU                                                                 באתרו שימור  CONSERVATION 

זאת כדי לשמר את , בשרידים ארכיאולוגיים בסביבתם המקוריתשימור באתרו מתייחס לרוב לטיפול 
. הערכים של הנכס ואת האותנטיות שלו תוך שמירה על מרב ההקשרים וההיבטים הנובעים ממנו

 ויעשי, או העתקתו של אתר למקום אחר, כגון פסיפסים או פריטי אבן ,פריטים מהאתר ם שלהוצאת
  . ין כל אפשרות אחרת לשימורםאבהם ש במקרים מיוחדיםרק כמוצא אחרון 

AAT: In Situ—use to describe the location of something in its customary or unaltered place 
or position 

Burra Charter: Location—the physical location of a place is part of its cultural significance. A 
building,  work  or  other  component  of  a  place  should  remain  in  its  historical  location. 
Relocation  is generally unacceptable unless  this  is  the sole practical means of ensuring  its 
survival. 

LEGIBILITYאבחנה בין חדש לישן                                                                                                                                                                           

 את לעוות שלא כדי, השימור פעולות במהלך החדשה התוספת לבין המקור בין להבחין היכולת
  . וההיסטורית האומנותית העדות

Venice Charter: Replacements of missing parts must integrate harmoniously with the whole, 
but at the same time must be distinguishable from the original so that restoration does not 
falsify the artistic or historic evidence. 

Burra Charter: New work should be readily identifiable as such. 

   SUSTAINABILITY/SUSTAINABLE DEVELOPMENT                   קיימות/יתוח בר קיימאפ

פיתוח בר קיימא עונה על צורכי הדור הזה מבלי לפגוע בצורכי הדורות הבאים כיוון שהוא משמר את 
מרבי בצריכת פיתוח בר קיימא מתבסס על עיקרון של חיסכון . המשאבים שעליהם הוא נשען

  . משאבים בשימת דגש על משאבים מתכלים וצמצום במקור של מפגעים

יש . שיקולי פיתוח לשיקולי שימור למשל ביןפיתוח בר קיימא בניהול האתר יאזן שמירה על עיקרון 
ו חשיפת. אתר למבקרים על מצב העתיקות לאורך זמן ו שלפיתוח שלההשלכות  לבחון בזהירות את

 מאידך גיסא אולם, הטמון בו לממש את הפוטנציאל הכלכלי והחינוכימחד גיסא  מאפשרתאתר  של
מהביקורים הכנסות  כאשר יש, מו כןכ. רמת הסיכון הפיזי לעתיקותאת עלות הל אותה חשיפה עלולה

נזק  לאתר בהם נגרםשבמקרים . תותחזוקבו יושקע בשימור האתר שחלקן לכך לדאוג צריךאתר ב
  .כיסוָיםאו את לקהל  מסוימים גירה של אזוריםבלתי הפיך יש לשקול ס

Segesta Colloquy: Sustainable Development—…the point being  to make sure  that current 
use of the heritage, which is desirable, does not destroy the chances of handling it down to 
future generations.  

  COMPATIBLE USE                                                                      הולםשימוש 

  .מקום של התרבותית המשמעות את מכבדה שימוש

Burra  Charter:  Compatible use means  a  use which  respects  the  cultural  significance of  a 
place. Such a use  involves no, or minimal,  impact on cultural significance…  (it)  involves no 
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change  to  the  culturally  significant  fabric'  changes which  are  substantially  reversible,  or 
changes which require a minimal impact.  

CAUTIOUS                                                                 זהירה גישה  APPROACH   

 . בוהטמונים  ולמשמעויות להקשריםו, בו לשימוש, ר של הנכסלחומ כבוד על מבוססה מוריש
 או תויזפי עדויות לעוות בחומר לשינוי אסור. האפשר ככל מעט אולם ,לצורך שינוי בהתאםמשמעותו 

  . השערות על להתבסס לו לוא, תואחר

Burra  Charter:  Cautious  Approach—conservation  is  based  on  a  respect  for  the  existing 
fabric, use, associations and meanings. It requires a cautious approach of changing as much 
as necessary but as little as possible… Changes to a place should not distort the physical or 
other evidence it provides, nor be based on conjecture.  

על הנכס  את  תקופותיו המחויבות לכבד  RESPECTכל   FOR  THE  CONTRIBUTIONS  OF  ALL  PERIODS     

חומרים וטכנולוגיות , ערכים, עילויות האנושיות המשקפות אמונותמגוון הפעדות ל הם נכסהאתר או ה
  . שימשו שבהם התקופות לאורך

Venice charter: The valid Contributions of All Periods to the building of a monument must be 
respected, since unity of style is not the aim of a restoration. When a building includes the 
superimposed work of different periods,  the revealing of  the underlying state can only be 
justified in exceptional circumstances and when what is removed is of little interest and the 
material which is brought to light is of great historical, archaeological or aesthetic value, and 
its state of preservation good enough to justify the action. Evaluation of the importance of 
the elements  involved and the decision as to what may be destroyed cannot rest solely on 
the individual in charge of the work. 
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 Part 3. Conservation Intervention and Levels         רמתםו שימוריתההתערבות הסוגי  :חלק ג

. בחנה ברורה בין המושגיםהללא  ,הגדרות לתיאור סוגי ההתערבותמגוון בנוהגים להשתמש בשימור 
, עברב. היום נראה שישנה נטייה לצמצם את המושגים לתיאור סוגי ההתערבות לקבוצות כוללות

 , adaptive reuse: במונחים הבאים הלדוגמהשתמשו  צות הבריתשימור של מבנים היסטוריים בארב
remodeling  ,refurbishment ,  stabilization  ,maintenance  ,protection  ,renovation  ,
preservation  ,restoration  ,reconstruction  ,replication  .אלה  לפשט את השימוש במינוחים כדי

 1995שנת ב לטיפול במבנים היסטוריים של משרד הפנים האמריקאי עדכון של הסטנדרטהוחלט ב
   (Preservation);שימור) 1(: סוגי ההתערבות לארבע קטגוריות עיקריותהמינוחים לתיאור את  לצמצם

סוגי ). Reconstruction( בנייה מחדש )4( (Restoration); שחזור ) 3( (Rehabilitation); שיקום  ) 2(
כך שכל סוג התערבות מייצג , מקסימליתלמההתערבות המינימלית  ,היררכי באופן סודרוההתערבות 

  . 12רמת התערבות עמוקה יותר בנכס

מאורגנות  China Principles-ב .ים אופנים אחדיםהסיווג לרמות התערבות אינו אחיד ובעולם קיימ
; תחזוקה שוטפת) and Demas 2004 Agnew(: )1( עיקריותהתערבות ארבע רמות בפעילויות השימור 

 minor(שחזור מינורי ) 3( ;הגנה וייצוב) 2( restoration( ;)4 ( שחזור מקיף)major  restoration .(
  ).  relocation(ולהעתקה ) reconstruction(מעבר לכך קיימת התייחסות לבנייה מחדש 

מאשר  ההתערבות המינימלית נחשבת לבעלת ערך גבוה יותר, באתיקה השימורית המקובלת
  .ההתערבות העמוקה המשנה את הנכס

  . ההגדרות בחלק זה מסודרות על פי רמת ההתערבות מן הקל אל הכבד

It  is  customary  in  conservation  to  use  a  variety  of  definitions  in  describing  the  kinds  of 
intervention, without a clear distinction between the concepts. Today there seems to be a 
tendency to reduce the concepts that describe the kinds of intervention to general groups. 
For example in the United States they used to use the following terms in the conservation of 
historic  buildings:  adaptive  reuse,  remodeling,  refurbishment,  stabilization, maintenance, 
protection, renovation, preservation, restoration, reconstruction and replication. In order to 
simplify the use of these terms it was decided in a revision of Standards for the Treatment of 
Historic Properties of the American Department of the Interior in 1995 to reduce the terms 
used  to  describe  kinds  of  intervention  to  four  main  categories:  (1)  Preservation;  (2) 
Rehabilitation; (3) Restoration; (4) Reconstruction. The kinds of intervention were arranged 
according  to  a  hierarchy,  from  minimum  intervention  to  maximum,  thus  each  kind  of 
intervention represents a deeper level of intervention in the asset13.  

The classification into levels of intervention is not uniform and several methods exist in the 
world.  In  the China Principles  conservation actions are organized  into  four main  levels of 
intervention  (Agnew  and  Demas  2004):  (1)  ongoing  maintenance;  (2)  protection  and 
stabilization; (3) minor restoration; (4) major restoration. In addition to this reference is also 
made to reconstruction and relocation. 

In  accepted  conservation  ethics minimal  intervention  is  considered  of  higher  value  than 
extensive intervention that changes the asset. 

                                                            

 .U.S: הרחבה בנושא ראו 12 national  Parks  Service,  Historic  Preservation  Treatments‐Toward  a 
http://www.nps.gov/history/hps/tps/common_language_article.htm Common Language: 

13 This matter  is addressed at  length  in: United States National Parks Service, Historic Preservation 
Treatments – toward a Common Language:  http://www.nps.gov/history/hps/tps/common_language_article.htm  
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The  definitions  in  this  section  are  arranged  according  to  levels  of  intervention,  from  the 
least amount of intervention to the most invasive. 

  INTERVENTION                                                                   טיפול/התערבות

אלו האמצעים הטכניים  .שיש להן השפעה פיזית על האתר, הננקטות בכוונה תחילהפעולות מכלול ה
או פיזי מכוון של הנכס במטרה להאריך /משמעו שינוי כימי ושימורי  טיפול. סביבתובלטיפול באתר ו

  . את חייו

 שימור מונע ,הן הגנה )conservation( 'שימור'פעולות ההתערבות הכלולות במונח הרחב יותר 
  . שכפולו יצירה מחדש ,העתקה, העברה, ה מחדשיבני, שחזור, החייאה, שיקום, שימור, תחזוקה

AIC: Treatment: The deliberate alteration of the chemical and/or physical aspects of cultural 
property, aimed primarily at prolonging its existence. Treatment may consist of stabilization 
and/or restoration.  

UKIC, 1996, Code of Ethics and Rules of Practice: Treatment—consists mainly of direct action 
carried out on the cultural property with the aim of retarding further deterioration or aiding 
physical interpretation. 

  PROTECTION                                                                                     הגנה

  . שמירה או חקיקה, כגון גידור, פעולות כלליות למניעת הרס ואובדן באמצעים ישירים ועקיפים

National Park Service, U.S.: Protection: action to safeguard a historic property by defending 
or guarding it from further deterioration, loss, or attack or shielding it from danger or injury. 
In the case of structures and landscapes such action is generally of a temporary nature and 
anticipates future preservation treatment;  in the case of archeological sites, the protective 
measure may be  temporary or permanent. Protection  in  its broadest  sense  also  includes 
long‐term efforts to deter or prevent vandalism, theft, arson, and other criminal acts against 
cultural resources.  

PREVENTIONשימור מונע  OF  DETERIORATION                            /PREVENTIVE  CONSERVATION    

ולמנוע , ידי אדםל ידי גורמים אקלימיים או בלאתר עהנגרמים יה ילהאט תהליכי בלפעולות המכוונות 
 ןמטרתו, )לעומת התערבות ישירה בחומר(לאתר באופן עקיף את הנזק פעולות אלו מפחיתות . הרס

פעולות אלה  .לשמר את מרב החומר המקורי ובמידת האפשר את האופי והסביבה המקוריים
לחות מידת ה, טמפרטורה, אור כגון, חומרהמשפיעים על שינויים ב מתמקדות בבקרת תנאי הסביבה

טיפול ה. כיסוי האתר והדברת צמחייה ומזיקים, וקירוי ניקוזים פעולות לדוגמה הן הסדרת .ומזהמים
נותן בהכרח מענה  אינואך הוא , יםעתידי יםהגנה מפני נזקתנאים סביבתיים מיטביים ל מספקמונע ה
את פעולות השימור המונע הנדרשות לייצוב קודם  יש למצות, קרוןיעב .תהליכי בלייה והרס קיימיםל

  . האתר לפני ביצוע התערבות עמוקה יותר

AIC:  Preventive  Care  (also  referred  to  as  preventive  conservation):  The  mitigation  of 
deterioration and damage to cultural property through the formulation and implementation 
of  policies  and  procedures  for  the  following:  appropriate  environmental  conditions; 
handling and maintenance procedures  for storage, exhibition, packing, transport, and use; 
integrated  pest  management;  emergency  preparedness  and  response;  and 
reformatting/duplication   
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E.C.C.O:  Preventive  Conservation  consists  of  indirect  action  to  retard  deterioration  and 
prevent damage by creating conditions optimal for the preservation of cultural heritage as 
far as  is compatible with  its  social use. Preventive conservation also encompasses correct 
handling, transport, use, storage and display. It may also involve issues of the production of 
facsimiles for the purpose of preserving the original.  

National  Park  Service,  U.S.:  Preventive  Conservation:  non‐interventive  action  taken  to 
prevent damage  to and minimize deterioration of a museum object. Such actions  include 
monitoring, recording, and controlling environmental agents;  inspecting and recording  the 
condition  of  objects;  establishing  an  integrated  pest  management  program;  practicing 
proper handling, storage, exhibit, housekeeping, and packing and shipping techniques; and 
incorporating  needed  information  and  procedures  about  objects  in  emergency  operation 
plans.  

UKIC, 1996, Code of Ethics and Rules of Practice: Preventive Conservation—all actions taken 
to  retard deterioration and prevent damage  to  cultural material  through  the provision of 
optimum conditions of storage, exhibition, use, handling and transport. 

Watt  1999:  Preventive  Conservation—monitoring  and  controlling  the  main  agents  of 
destruction  (including  light,  relative humidity,  temperature, atmospheric pollutants, pests, 
accidents  and  disasters)  to  ensure  the  practical  and  cost‐effective  use  and  aftercare  of 
sensitive or valuable buildings and their contents. 

 MAINTENANCE                                                                               תחזוקה

תחזוקה . כחלק מתפעול נכון של האתר בחומר ובסביבת המקום במחזורים קבועיםהגנתי  טיפול
 ,ומזיקים יהיהדברת צמח כגון, פעולותת אלא כולל, שיקוםבבשחזור ו וכהכר בכך שאינה שונה מתיקון
המונע ומפחית נזקים , תחזוקה היא האמצעי הבסיסי והחשוב ביותר בשימור. וצביעה ניקוי מרזבים

) monitoring( ניטורלתחזוקה קשר הדוק למושג  .מצטברים הנגרמים על ידי פגעי טבע ואדם
בעזרת ניטור אפשר לזהות בעיות . למשל ניטור סדקים, שמשמעו בקרה קבועה על מצב האתר
עבודות התחזוקה נחלקות לעבודות מתוכננות כדי למנוע . בשלב מוקדם ולתת להן מענה מידי

לתי מתוכננות במצבי חירום או עבודות הנותנות מענה לבעיות לא צפויות שעלו ועבודות ב תהידרדרו
  . תוכניות תחזוקה וניטור במחזורים תקופתיים הן חלק אינטגרלי מתכנון האתר וניהולו. בניטור

Burra Charter: Maintenance means the continuous protective care of the fabric and setting 
of  a  place,  and  is  to  be  distinguished  from  repair.  Repair  involves  restoration  or 
reconstruction.  

BS  3811:1993:  Maintenance—combination  of  all  technical  and  administrative  actions, 
including supervision actions, intended to retain an item in, or restore it to, a state in which 
it can perform a required function.  

National  Park  Service,  U.S.:  Preservation  Maintenance:  action  to  mitigate  wear  and 
deterioration of a historic property without altering  its historic character by protecting  its 
condition,  repairing  when  its  condition  warrants  with  the  least  degree  of  intervention 
including  limited replacement  in‐kind, replacing an entire feature  in‐kind when the  level of 
deterioration or damage of materials precludes repair, and stabilization to protect damaged 
materials  or  features  from  additional  damage.  For  archeological  sites  it  includes work  to 
moderate,  prevent,  or  arrest  erosion.  For museum  objects  it  includes  actions  to  prevent 
damage  and  to  minimize  deterioration  by  practicing  preventive  conservation  or  by 
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performing suitable treatments on objects themselves. Types of preservation maintenance 
are: Routine Maintenance: usually consists of service activities such as tightening, adjusting, 
oiling, pruning, etc. and Cyclic Maintenance: maintenance performed  less  frequently  than 
annually; usually involves replacement or at least mending of material. 

 CONSERVATION/PRESERVATION                                    שימור המצב קיים/שימור

האט להחומר ו את לייצבמטרת השימור היא . דרדרותיה ומניעת הקיים במצבו החומר שמירת
ייצוב ותיקון של החומרים ההיסטוריים ותחזוקה , הגנה באמצעותדרדרות נוספת במצבו של הנכס יה

גורמות לשינויים ניכרים במבנה  אינן הפעולות אל. כפי שהתפתח במהלך השנים, של הנכס במצבו
הבסיסי של  וכך שמצב, אלמנטים חדשים או הסרה של חלקים מקורייםשל ואינן כוללות תוספת 

ה ואינן ילהאטת תהליכי הרס ובלי ותחיוני הןפעולות שימור יבוצעו רק כאשר . מופרע נואיהאתר 
  .כוללות פעולות שאינן חיוניות להמשך קיומו החומרי של הממצא

 וכוללות למשל, חומר באופן ישירב פעולות השימור נוגעות, בשונה מפעולות עקיפות בשימור מונע
הזרקות , של מבנה באמצעות מילוי מישקים וחללים בליבה) consolidation( קונסולידציה או ייצוב

)grouting( , טיפול בראשי קירות)עשויות השימורפעולות . פסיפסלאו חיזוק שוליים לטיח או , )קופינג 
  . ערך להןלכלול גם הסרה של תוספות מאוחרות שאין 

National  Park  Service,  U.S.  Standards  for  Treatment:  Preservation  focuses  on  the 
maintenance and repair of existing historic materials and retention of a property's form as it 
has evolved over time. (Protection and Stabilization have now been consolidated under this 
treatment.)  

National Park Service, U.S.: Preservation: the act or process of applying measures to sustain 
the existing form,  integrity, and material of a historic structure,  landscape or object. Work 
may  include  preliminary  measures  to  protect  and  stabilize  the  property,  but  generally 
focuses  upon  the  ongoing  preservation maintenance  and  repair  of  historic materials  and 
features rather  than extensive replacement and new work. For historic structures exterior 
additions  are  not within  the  scope  of  this  treatment;  however,  the  limited  and  sensitive 
upgrading of mechanical, electrical, and plumbing systems and other code‐required work to 
make properties  functional  is appropriate within a preservation project. For application  to 
museum objects see 'museum object conservation'.  

E.C.C.O: Conservation consists mainly of direct action carried out on cultural heritage with 
the aim of stabilizing condition and retarding further deterioration.  

AIC:  Preservation:  The  protection  of  cultural  property  through  activities  that  minimize 
chemical  and  physical  deterioration  and  damage  and  that  prevent  loss  of  informational 
content. The primary goal of preservation is to prolong the existence of cultural property.  

Burra Charter: Preservation means maintaining the fabric of a place in its existing state and 
retarding deterioration.  

ICOM Committee for Conservation, 1986, Code of Ethics: Preservation—the action taken to 
retard  or  prevent  deterioration  of  or  damage  to  cultural  properties  by  control  of  their 
environment  and/or  treatment  of  their  structure  in  order  to maintain  them  as  nearly  as 
possible in an unchanging state. 
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  STABILIZATION                                                                                   ייצוב

 בצורתו הקיימת פעולות המכוונות להבטיח את יציבותו ההנדסית של מבנה הנתון בסכנת התמוטטות
  . בניית תמיכותבלמשל 

AIC:  Stabilization:  Treatment  procedures  intended  to  maintain  the  integrity  of  cultural 
property and to minimize deterioration.  

LeBlanc: Stabilization is a process of intervention which may be used as an interim measure 
on  a  severely  deteriorated  building  or  it  may  involve  the  long‐term  consolidation  of  a 
structure. 

USA  Secretary Of  The  Interior’s  Standards  for  Historic  Preservation  1979:  Stabilization  Is 
defined  as  the  act  or  process  of  applying measures  designed  to  reestablish  a  weather 
resistant enclosure and the structural stability of an unsafe or deteriorated property while 
maintaining the essential form as it exists at present. 

National  Park  Service,  U.S.:  Stabilization:  action  to  render  an  unsafe,  damaged,  or 
deteriorated property stable while retaining its present form. 

ICOMOS New Zealand: Stabilization means the arrest of the processes of decay. 

 REHABILITATION                                                                               שיקום

, לאחר שעמד זמן רב ללא כל שימושלעתים , המוצע לשימוש או 14הקיים לשימוש מקוםהתאמתו של 
עבודות השיקום כוללות מעבר לעבודות . תוך שמירה על המאפיינים המשמעותיים לערכו התרבותי

השימור והשחזור כולל תיקונים ושינויים הנדרשים לשמירה על תקינות האתר והתאמתו לשימוש 
ד המקורי עם התאמות השימוש עשוי להיות התפקו. תוך התחשבות בצרכים החברתיים, המיועד

בקרת , אינסטלציה, הוספת מערכות חשמל, יעילות כלכלית, כגון תקני בטיחות, לתקנים מודרניים
   .אקלים ומעליות

 ,)Adaptation( התאמה כגון, שלו מושגים רבים קרובים למושג שיקום או מתארים היבטים מסוימים
  השמשה (Utilization) ,שיפוץו )Remodeling .( באנגלית יש למושג שיקום)Rehabilitation (

ואילו בעברית שיקום הוא פתרון לבעיה פיזית המתחשב בהיבטים חברתיים , משמעות פיזית
  . וכלכליים

, ולכן, על פי קריטריונים של שימור מאריכה את חייו תואם אופןבשיקום של מבנה והשמשה שלו 
שימור : "באמנת ונציה 5 כפי שמפורט בסעיף, רבהיש לשיקום חשיבות , במיוחד במבנים היסטוריים

שימוש מעין זה רצוי , על כן. עשה בהם שימוש לתועלת הכלליהמונומנטים יהיה תמיד קל יותר אם י
רק במסגרת מגבלות אלה ניתן להתיר את ביצוע . עשה שינוי בתכנית המבנה ובעיטוריויובלבד שלא י

  ."יעודיההתאמות הנדרשות מתוך שינוי ה

National Research Council of Canada, 1982: Rehabilitation  is usually carried out  in order to 
extend a building’s  life and/or  its economic viability.  It may  involve more adaptation  than 
conservation, but will still preserve most of  the building’s original  features.  It may  involve 
upgrading,  some modification,  remodeling,  rebuilding or  retrofitting, and  some  repairs.  It 
may be done to the exterior as well as the interior of the building. It may be referred to as 
major or minor. According to the usage of the word over the past few years, rehabilitation 
projects fall somewhat short of renovation projects in extent and/or cost of work. 

                                                            

  .המונח שיפוץ קרוב במשמעותו לשיקום 14
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LeBlanc:  Rehabilitation  is  often  used  interchangeably  with  renovation  to  describe  the 
modification of an existing building. This process extends the structure’s useful life through 
alterations and  repairs while preserving  its  important architectural, historical and  cultural 
attributes. 

National Park Service, U.S. Standards for Treatment: Rehabilitation acknowledges the need 
to alter or add to a historic property to meet continuing or changing uses while retaining the 
property's historic character.  

National Park Service, U.S.: Rehabilitation: the act or process of making possible an efficient 
compatible  use  for  a  historic  structure  or  landscape  through  repair,  alterations,  and 
additions while preserving  those portions or  features which  convey  its historical,  cultural 
and architectural values.  

  ADAPTATION/REUSE/UTILIZATION                                   מחזור/השמשה/התאמה

   המוצע לשימוש או הקיים לשימוש שיתאים מנת על מקום שינוי

Burra Charter: Adaptation means modifying a place to suit  the existing use or a proposed 
use. 

ICOMOS New Zealand: Adaptation means modifying a place to suit  it to a compatible use, 
involving the least possible loss of cultural heritage value. 

National Park Service, U.S.: Adaptive use: a use for a structure or  landscape other than  its 
historic use, normally entailing some modification of the structure or landscape.  

LeBlanc: Utilization  implies  the  recycling  of  an  older  structure  often  for  a  new  function. 
Extensive restoration or rehabilitation of both the interior and exterior is usually involved. 

   REVITALIZATION                                                       םמרקשל שיקום /החייאה

לעתים מתקשרת  .חברתית או תרבותית, כלכלית, יתזמבחינה פי או שכונה פיתוח מחדש של אזור
  .Infill)(ולבנייה חדשה ) (Gentrification "נטריפיקציה'ג"פעילות זו ל

LeBlanc:  Revitalization  describes  the  process  of  economic,  social,  and  cultural 
redevelopment of an area or street. Often the buildings in these areas are of heritage merit 
despite their state of neglect prior to revitalization. 

National Research Council of Canada, 1982: Gentrification—to resettle existing deteriorated 
dwellings  in  urban  areas,  following  rehabilitation  or  renovation,  with  occupants  having 
higher income levels than the original ones. 

James G. Ripley, Editorial in Canadian Building, April 1978: Infill—to combine new structures 
with old ones  in order  to upgrade a whole community; sensitive  infilling means doing  this 
without disrupting existing community values and continuity. 
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   ANASTYLOSIS                                                                            אנסטילוזיס

אמנת ונציה , למעשה .מקומם המקוריבהצבה מחדש של חלקים מקוריים שהתמוטטו או התפזרו 
  . אוסרת על כל עבודות השחזור למעט אנסטילוזיס

Venice Charter: Anastylosis means the re‐assembling of existing but dismembered parts. All 
reconstruction work should however be ruled out "a priori." Only anastylosis, that is to say, 
the reassembling of existing but dismembered parts can be permitted. 

ICOMOS New Zealand: Reassembly  (anastylosis) means putting existing but dismembered 
parts back together. 

  RESTORATION                                                                                  שחזור

על ידי הסרת תוספות  או ארגון מחדש של מרכיבים  למצב ידוע מהעברהחזרת החומר הקיים 
הסובל מהרס להבהיר את ההבנה של אתר  מטרת השחזור. קיימים מבלי להוסיף חומר חדש

  .טית ובאמינות ההיסטוריתתתוך פגיעה מינימלית בשלמות האסיה יבלמו

שחזור עשוי  .מאוחרות או החלפת חלקים פגומיםהסרת תוספות התערבות בשחזור יכולה לכלול 
שאינו  שחזור כאמור אינו מתרכז במצב הפיזי של המבנה כך). Anastylosis( אנסטילוזיסגם לכלול 
, תורמות לשימורכן פעולות שחזור רבות , עם זאת. רוךלטווח א בהכרח לשימור השרידים מוסיף

למשל השלמת אבנים בקיר התורמת להבנת מתאר הקיר ובאותה עת גם מונעת חדירה של מים 
, בעיקרון. משמעי בין שתי הפעולות-להבחין באופן חד אפשרלא תמיד . ומחזקת את הקיר עצמו

 לדוגמה, דידקטיים או מדעיים, אסתטייםהוא התצוגה של הממצא והשיקולים הם שחזור המניע ל
אופן השימוש את השלמת חלקים חסרים בציור או הרכבת חלקי כד שבור כדי להמחיש את מראהו ו

  .בו

מבחינה זו יש . השחזור מבוסס על כיבוד החומר המקורי והעדויות ההיסטוריות, על פי אמנת ונציה
לשלב קדום מוצדקת רק במקרים נדירים  ולכן החזרתו של מבנה, חשיבות לכל תקופה ולביטוייה

יש , על פי האמנות המקובלות .שבהם ערכו של החלק המוסר מועט ביחס לגילויו של השלב הקדום
בו מתחילות שבמקום השחזור פעולות ובכל מקרה יש להפסיק את , משחזור האפשרלהימנע ככל 
  . ההשערות

The  Charter  of  Venice  (Article  9):  Restoration—the  process  of  restoration  is  a  highly 
specialized operation. Its aim is to preserve and reveal the aesthetic and historic value of the 
monument and  is based on respect for original material and authentic documents.  It must 
stop at the point where conjecture begins, and in this case moreover any extra work which 
is  indispensable  must  be  distinct  from  the  architectural  composition  and  must  bear  a 
contemporary  stamp.  The  restoration  in  any  case must  be  preceded  and  followed  by  an 
archaeological and historical study of the monument.  

ICOM Committee for Conservation, 1986, Code of Ethics: Restoration—action taken to make 
a deteriorated or damaged artifact understandable, with minimal sacrifice of aesthetic and 
historic integrity. 

National Park Service, U.S.: Restoration:  (1)  the act or process of accurately depicting  the 
form, features, and character of a historic structure, landscape, or object as it appeared at a 
particular  period  of  time  by means  of  the  removal  of  features  from  other  periods  in  its 
history and reconstruction of missing features from the restoration period; (2) the resulting 
structure, landscape, or object.  
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UKIC, 1996, Code of Ethics and Rules of Practice: Restoration—all actions  taken  to modify 
the existing materials and structure of cultural property to represent a known earlier state. 
Its aim is to preserve and reveal the aesthetic and historic value of the cultural property and 
it is based on respect for remaining original material and clear evidence of the earlier state.  

AIC: Restoration: Treatment procedures intended to return cultural property to a known or 
assumed state, often through the addition of non‐original material.  

National  Park  Service, U.S.  Standards  for  Treatment: Restoration  depicts  a  property  at  a 
particular period of time in its history, while removing evidence of other periods.  

E.C.C.O:  Restoration  consists  of  direct  action  carried  out  on  damaged  or  deteriorated 
cultural heritage with the aim of facilitating its perception, appreciation and understanding, 
while respecting as far as possible its aesthetic, historic and physical properties 

Burra Charter: Restoration means returning the existing fabric of a place to a known earlier 
state  by  removing  accretions  or  by  reassembling  existing  components  without  the 
introduction of new material.  

ICOMOS New Zealand: Restoration means returning a place as nearly as possible to a known 
earlier state by reassembly, reinstatement and/or the removal of extraneous additions. 

 RECONSTRUCTION                                                                      בניה מחדש

המשתמש בחומרים חדשים כדי , חזורמש שונהב .מהעבר ידוע למצבשנהרס כליל  מקום ו שלהחזרת
נעשית בחומרים חדשים ) של מבנה שלם(הבנייה מחדש , )אמנת בורה( שאבדו חלקיםר יהחזל

 המקורי ובהתבסס עלבהסתמך על תיעוד מפורט ומדויק של המבנה , המעוצבים כהעתק נאמן למקור
בהקשר של המחשת אתרים . ת או ארכיאולוגיתוציורי, תוגרפי, תוספרותי, תוות היסטוריויעד

 יש לבצע, בכל מקרה. ופרשנותמחקר ניסויי : שני תפקידים חשובים בנייה מחדשלארכיאולוגיים יש 
מכל פגיעה בעדות הארכיאולוגית ולהשתמש בהוכחות מכל  עלהימנ, בזהירות מרובה בנייה מחדש

רות על השריד ייש תיעשה הבנייה מחדשלא , במקום שניתן ונכון. נטיותתלהשיג או כדיהמקורות 
  15.לזיהוי נתהיה ניתותהארכיאולוגי 

Burra  Charter:  Reconstruction means  returning  a  place  to  a  known  earlier  state  and  is 
distinguished from restoration by the introduction of new material into the fabric.  

UKIC,  1996,  Code  of  Ethics  and  Rules  of  Practice:  Reconstruction—all  actions  taken  to 
recreate,  in whole or part,  the missing elements of cultural property, based on historical, 
literary, graphic, pictorial, oral archaeological and scientific evidence. Its aim  is to promote 
an understanding of an object, and is based on little or no original material. 

National Park Service, U.S.: Reconstruction: (1) the act or process of depicting, by means of 
new  work,  the  form,  features,  and  detailing  of  a  non‐surviving  historic  structure  or 
landscape, or any part  thereof,  for  the purpose of  replicating  its appearance at a  specific 
time and in its historic location; (2) the resulting structure, landscape, or part thereof.  

                                                            

  Charter for the Protection and Management of the Archaeological Heritage .7סעיף , לפי אמנת לוזן 15

1990.  http://www.international.icomos.org/charters/arch_e.pdf  (accessed  November  24, 
2008).  
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British  Standards  Institution,  n.d.:  Reconstruction—reassembling  a  building  using  ‘extant 
materials  and    components  supplemented  by  new  materials  of  a  similar  type,  using 
techniques approximating to those believed to have been used originally, based on existing 
foundations and residual structure, historical or archaeological evidence’.  

  MOVING/REMOVALהעברה 

הזזה נעשית על ידי ניתוק המבנה מיסודותיו . הזזת מבנה בשלמותו ממקומו המקורי למקום סמוך
פעולה זו מסוכנת ביותר לשלמות המבנה . ילות שהותקנו מראשושינועו למקום חדש באמצעות מס

מבחינה אתית אלא כמוצא אחרון בפני ת מקובל אינה עברהה. ומשנה את ההקשר הסביבתי המקורי
  . הרס מוחלט של המבנה למשל במצב של הרחבת דרך

 RELOCATION/REASSEMBLY/RECONSTITUTION פירוק והרכבה מחדש/התקה

פירוק של מבנה קיים והרכבתו מחדש ממרכיביו המקוריים בתוספת של חומרי מליטה חדשים או 
המונומנט הוא חלק בלתי נפרד מן "כי  7אמנת ונציה מדגישה בסעיף . אלמנטים אחרים לחיזוק

אין לאפשר הזזת המבנה או . כמו גם הסביבה בה היא התרחשה, לה הוא משמש עדות, היסטוריהה
או כאשר הדבר מוצדק , בטיח את שלמותוהלמעט במקרים בהם הדבר מתחייב כדי לחלקים ממנו 

 המיקום"כי  9אמנת בורה מוסיפה בסעיף ". משיקולים לאומיים או בינלאומיים בעלי חשיבות עליונה
 המקום של אחר מרכיב או יצירה, המבנ .שלו התרבותית מהמשמעות חלק הוא אתר של יזהפי

 להעתיקו יש, אחר מרכיב כל או יצירה , מבנה מזיזים אם... םשלה ההיסטורי במקום להישאר חייבים
 ."תרבותית משמעות בעל למקום תזיק זו מעין שפעולה אסור..נאות שימוש ולספק ,המתאים לאתר

פעולות אלו אינן מקובלות מבחינה אתית אלא כמוצא אחרון בפני הרס מוחלט  גם', העברה'בדומה ל
   .של המבנה

LeBlanc: Reconstitution describes the piece‐by‐piece reassembly of a structure either in situ 
or on a new site. Reconstitution may be the result of disasters such as wars and earthquakes 
or it may be caused by land use changes which necessitate the relocation of a building. 

CONJECTURALשוערתמיצירה   RECONSTRUCTION                                                                              /RECREATION  

 אינהפעולה זו  .היסטורי מדויקארכיאולוגי ובנייה מחדש על סמך השערות ללא התבססות על מידע 
 9סעיף ונציה באמנת . בתחום הדיסציפלינה של השימור וכל האמנות מתייחסות אליה בשלילה

   .השחזור ייעצר במקום שבו מתחילות השערות כימצהירה במפורש 

 REPLICATION/REPRODUCTIONרפליקה/העתק                                                                                                                       

יצירת העתק מדויק של אלמנט לצורך השלמת חלקים דקורטיביים במבנה או כהגנה על האלמנט 
בצרפת או הרפליקה )  (Lascaux Caveדוגמת הרפליקה של מערת לסקו, נזק של ביקורי קהלמפני 

  .  לו המוצבת במקום הפסל המקורי המוצג במוזיאון'של פסל דוד של מיכלאנג

אך בעוד בנייה מחדש , ובנייה מחדש הן שתי פעולות המכוונות ליצור שכפול של הנכס העתקיצירת 
הרי שרפליקה מנסה להיות , ו חלק שנהרס ותהיה מובחנת מהמקורתיעשה כדי להחליף אלמנט א

מצב זה דומה לאבחנה האתית והחוקית שבין זיוף להעתק . העתק מדויק ולכן היא מטעה במהותה
ומציינת ' רפליקה'אמנת איקומוס ניו זילנד היא היחידה המתייחסת למושג . חתום של עבודת אומנות

  . של השימור היפלינבתחום הדיסצ אינהבמפורש כי היא 

National Park Service, U.S.: Reproduction (of objects): the construction or fabrication of an 
accurate copy of an object.  
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AAT: Replication The making of precise  reproductions of  three‐dimensional objects  in  the 
same dimensions as the original; often involving casting from a mold made directly from the 
original. 

 INTERPRETATION                                                                            פרשנות

 ניתן תמיד לא"על פי אמנת בורה . מכלול הדרכים להצגת המשמעות התרבותית של מקום מסוים
 הפרשנות על .פרשנות באמצעות להסבירה ויש, מקום של התרבותית במשמעות בקלות להבחין
  ".תרבותית מבחינה להתאים חייבת והיא וההנאה ההבנה את להעצים

Burra Charter: Interpretation means all the ways of presenting the cultural significance of a 
place. 

AAT: Interpretation: Explanation of what is not immediately plain or explicit, as in suggesting 
what meaning is to be found in a set of data or in a visual work. 

 PRESENTATION                                                                            הצגה/המחשה

מכלול הדרכים להמחשת האתר למבקרים באמצעות הטיפול בשרידים ובסביבתם ובאמצעים 
הצגת  ,על פי אמנת לוזן להגנה וניהול המורשת הארכיאולוגית. כגון שילוט והדרכה מוזיקליים

הבנה של המקורות ושל ההתפתחות של הלקידום אמצעי המורשת הארכיאולוגית לציבור הרחב היא 
להיתפס  ההצגה צריכ. הבנה של הצורך בשימורהלקידום  מאודחשוב  כליגם זהו . החברה המודרנית

במגוון  להתחשבעל ההצגה . ולכן יש לעדכנם בתכיפות, פופולרית של מצב הידע ברגע זה פרשנותכ
  .  הגישות להבנת העבר

עשה רק במקרים מיוחדים כשיש עדויות מספקות ישחזור למטרות המחשה יבאמנות מקובל כי 
שאינם דורשים התערבות פיזית ופגיעה  עקיפיםיש להעדיף אמצעי המחשה . ופן מובחן מהמקורובא

 .  בשרידים המקוריים
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Part                                       תהליך השימור: חלק ד  4.  Conservation  Processes  

תכנון , סקר תיעוד והערכה, זיהוי ורישום ברשימת מצאי: משלבים עוקבים ומשלימים מורכבשימור 
, בעלי ענייןלרוב כמה  שותפיםבתהליך . בקרה ותחזוקה, ניהול האתר כולל מעקב, שימורי ויישומו

היא  הערכת המשמעות של האתרבאמנות מקובל כי . בעל הנכס והרשויות, היזם, ובהם הארכיאולוג
  . תהליך השימורהקו המנחה לקביעת דרכי הפעולה ב

 של חידוש או שךהמ: הבאים התהליכים את שימורה כלולי לנסיבות בהתאםאמנת בורה מגדירה כי 
 שימוש  ומשמעויות הקשרים על שמירה;  תחזוקה;  שימור,  שיקום,  שחזור,  ופרשנות התאמה,  בדרך.
 הדרךהאמנה ממשיכה ומתארת את שלבי העבודה כאשר  .אחד משלב השימור יותר מתהליך כלל

 היא עתידו על משפיעיםה אחרים ונושאים מקום של תרבותיתו המשמעות את להבין ביותר הטובה
 פיתוח 16,התרבותית המשמעות הבנת: החלטות קבלת לפני ווניתוח מידע איסוף של רצף באמצעות
  . למדיניות בהתאם המקום וניהול, מדיניות

Conservation is composed of stages that follow and complement one another: identification 
and  recording  in  an  inventory  list,  a  documentation  survey  and  evaluation,  conservation 
planning  and  its  application,  site  management  including  follow‐up,  supervision  and 
maintenance. In most instances several stakeholders participate in the process, among them 
the  archaeologist,  contractor,  property  owner  and  authorities.  In  the  charters  it  is 
customary that the evaluation of the site’s meaning serve as the guideline for determining 
the methods of action in the conservation process. 

The Burra Charter specifies that conservation may, according to the circumstances,  include 
the  following processes:  retention or  reintroduction of use;  retention of associations and 
meanings;  maintenance,  preservation,  restoration,  reconstruction,  adaptation  and 
interpretation.  Usually  the  conservation  phase  consists  of  more  than  one  process.  The 
charter  further describes  the work stages whereby  the cultural significance of a place and 
other matters that will affect its future are best understood by a sequence of collecting and 

analyzing information before making decisions. Understanding cultural significance17 comes 

first,  then development of policy and  finally management of  the place  in accordance with 
the policy. 

   DOCUMENTATION                                                                              תיעוד

תיעוד הוא גם הפעולה . בניטור ובתחזוקה, תהליך מתמשך של איסוף מידע הנדרש בתהליך השימור
משמש בסיס ידע תיעוד ה. המורשת של הניהולדהיינו הידע הנדרש לצורך , עצמה וגם התוצר שלה

 ,הטכנולוגיה, שלו ההיסטוריה(הבנת המשמעות התרבותית של האתר וחשיבותו רבה ל, לשימור
הם העדויות מידע ה מקורות .וההתערבויות שנעשו בו במהלך השנים) האדריכלות ומיקומו בסביבה

אלו נאספים במגוון שיטות לרבות . ספרות ומקורות שבעל פה, כמו גם ארכיונים, עצמו אתרהפיזיות ב
  .  ומחקר ארכיאולוגי והיסטורי, מדידה, צילום

של  ואתרים מבנים מכלולי ,םמונומנטי לתיעוד עקרונותעל חשיבות התיעוד אפשר ללמוד ממסמך 
 מורשת שאותה וכיוון ;האנושי ההישג של ייחודי ביטוי אהי התרבותית שהמורשת כיוון: "איקומוס
ק להעני כדי הזמינות העיקריות הדרכים אחת הוא שתיעוד וכיוון ;דמתמי בסיכון נמצאת תרבותית
 ותחזוקה לשימור שהאחריות כיווןו; התרבותית המורשת של בערכים והכרה הגדרה ,הבנה ,משמעות

, מנהלים ,המקצוע ובעלי השימור מומחי של גם אלא הבעלים של רק אינה התרבותית המורשת של

                                                            
  ת מצבו הפיזי של האתר והערכה של נתוני הממשקלכך יש להוסיף גם א 16

17 The physical condition of the site and an evaluation of the interface data should also be added to this. 
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 ,ונציה אמנת 16 סעיף יפל ע וכנדרש ;והציבור הממשל רמות בכל העובדים הממסד ואנשי פוליטיקאים
  . "התרבותית המורשת של הטבע את יתעדו ויחידים אחראיים שארגונים חיוני

RecorDIM:  Heritage  documentation  is  a  continuous  process  enabling  the  monitoring, 
maintenance and understanding needed for conservation by the supply of appropriate and 
timely  information.  Documentation  is  both  the  product  and  action  of  meeting  the 
information  needs  of  heritage management.  It makes  available  a  range  of  tangible  and 
intangible  resources,  such  as metric,  narrative,  thematic  and  societal  records  of  cultural 
heritage. 

AIC: Documentation:  The  recording  in  a  permanent  format  of  information  derived  from 
conservation activities. 

E.C.C.O:  Documentation  consists  of  the  accurate  pictorial  and  written  record  of  all 
procedures  carried out, and  the  rationale behind  them. Any  further  requirements  for  the 
storage, maintenance, display or access to the cultural property should be specified  in this 
document.  

CAC and CAPC: Documentation: All of the records, written and pictorial, accumulated during 
the  examination  and  treatment  of  a  cultural  property. Where  applicable,  documentation 
includes  the  examination  records  and  report,  treatment  proposal,  owner  consent,  the 
treatment  records  and  report,  the  recommendations  for  subsequent  care,  samples  taken 
from the cultural property and relevant correspondence. The purpose of documentation is: 
to  record  the  condition  of  the  cultural  property;  to  record  information  revealed  during 
examination or other conservation activities that assists in the understanding of the cultural 
property;  to  record  the  changes  to  the  property  due  to  conservation  activities,  and  the 
justification for those changes; to provide information helpful to future care and treatment 
of the cultural property; to record agreements or understandings between the conservation 
professional and  the owner; and  to provide documents  that can be made available  if and 
when required for legal purposes 

Nara: Information sources—All material, written, oral and figurative sources which make it 
possible to know the nature, specifications, meaning and history of the cultural heritage. 

National Park Service, U.S.: Historic document: any  recorded  information  in any medium–
paper, magnetic  tape,  film,  etc.–that  has  a  direct,  physical  association with  past  human 
event, activity, observation, experience, or idea.  

    RECORDING                                                                                     מדידה
מכלולי מבנים , מצב ושימוש של המונומנט, תפיסה של מידע המתאר את הקונפיגורציה הפיזית"

מכלולי מבנים ואתרים עשוי , תיעוד מונומנטים. חלק מהותי בתהליך השימור ואוה, ואתרים בזמן נתון
 "ת וערכיהות חלק מהמסמך התורם להבנה של המורשיולה, לכלול עדויות מוחשיות ולא מוחשיות

  .)איקומוס, מכלולי מבנים ואתרים, עקרונות לתיעוד מונומנטים(

RecorDIM:  Recording:  To  acquire  and  capture  information.  This  involves  selection  and 
interpretation;  to capture  information  relevant  to  the project/site management decisions; 
To permanently capture the existing condition of a site and its context; To collect data from 
various activities and to edit them  in such a way that they can be deposited as part of the 
documentation of a monument or a site. 
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PHYSICAL                                                                          סקר פיזי  SURVEY    
ה והרס כבסיס יאודות המאפיינים הפיזיים והמבניים של האתר ואבחון גורמי בליעל מידע  איסוף

המידע נאסף באמצעות מחקר . להערכת מצבו הפיזי של האתר ובחירת הטיפול השימורי המתאים
בדיקות מעבדה , סקירה של בליית החומר והרס מבני, והתערבויות קודמותהיסטורי על מצב המבנה 

  .  ושימוש במודלים הנדסיים לחישוב יציבות וכדומה

Iscarsah:  Knowledge  of  the  Structure  based  on:  information  on  its  conception,  on  its 
constructional  techniques, on  the processes of decay  and damage, on  changes  that have 
been made and  finally on  its present state. This knowledge can usually be reached by  the 
following  steps:  definition,  description  and  understanding  of  the  building’s  historic  and 
cultural significance; 

• a description of the original building materials and construction techniques; 

• historical research covering the entire life of the structure including both changes to its 
form and any previous structural interventions; 

• description of the structure in its present state including identification of damage, decay 
and possible progressive phenomena, using appropriate types of test; 

• description of the actions involved, structural behavior and types of materials;  
These  steps  can  be  grouped  under  the  3  following  categories:  Historical,  structural  and 
architectural investigations, Survey of the structure, Field research and laboratory testing.  

STRUCTURAL  סטטי ניתוח/בדיקה/דיאגנוזה/אבחון  ANALYSIS/EXAMINATION/DIAGNOSIS  
כלומר זיהוי גורמי ההרס והבלייה באמצעות מחקר היסטורי על , מרכיבי הסקר הפיזי הם דיאגנוזה

חקירה שיטתית ; בחינה ויזואלית של תופעות ההרס והבלייה במבנה; והתערבויות קודמות' טראומות'
  . הכוללת בדיקות חומרים וחישובים סטטיים

Iscarsah: Diagnosis—the act or process of  identifying or determining the nature and cause 
of damage and decay  through, observation,  investigation  (including mathematical models) 
and historical analysis, and the opinion derived from such activities.  

Iscarsah:  Anamnesis—the account of the case history of a building including past traumas, 
interventions,  modifications,  etc.  The  research  to  acquire  this  information  prior  to 
examination. This is the first step prior to diagnosis. 

(iscarsah) Examination—the visual part of an  investigation  that excludes material  testing, 
structural analysis, structural testing, and other more sophisticated investigative techniques.  

Iscarsah: Investigation—a systematic and detailed evaluation of a building that can include 
examination, material testing, structural analysis, and structural testing. 

Iscarsah:  Structural  Analysis—calculations,  computations,  computer  analysis  using 
mathematical models 

AAT Diagnosis—identifying the condition of a person, object, or structure. 

UKIC 1996, Code of Ethics and Rules of Practice: Examination is concerned with establishing 
information  on  the  composition  and  structure  of  the  cultural  property,  its  condition  and 
case  history;  identification,  extent  and  nature  of  deterioration  alterations  and  loss; 
evaluation of the causes of deterioration; determination of the type and extent of treatment 
needed.  Examination  includes  the  study  of  relevant  documentation.  Where  necessary, 
examination also includes the initiation of analyses of materials. 
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CAC and CAPC: Examination: All activities carried out to determine the structure, materials, 
relevant history and condition of a cultural property,  including the extent of deterioration, 
alteration and  loss. Examination also  includes analyses and  study of  relevant material, as 
well as the study of relevant historical and contemporary information. 

AIC:  Examination:  The  investigation  of  the  structure, materials,  and  condition  of  cultural 
property  including  the  identification  of  the  extent  and  causes  of  alteration  and 
deterioration. 

E.C.C.O:  Diagnostic  Examination  consists  of  the  identification,  the  determination  of  the 
composition  and  the  assessment  of  the  condition  of  cultural  heritage;  the  identification, 
nature  and  extent  of  alterations;  the  evaluation  of  the  causes  of  deterioration  and  the 
determination of the type and extent of treatment needed. It includes the study of relevant 
existing information.  

   MONITORING                                                                                    ניטור
  .מתמשכים על המצב הפיזי של נכסי המורשתאיסוף מידע באמצעות מעקב ובקרה 

AAT:  Monitoring—observing  and  collecting  information  about  something  over  time  or 
distance for some specific purpose. 

 EVALUATION                                                                                   הערכה
  .הליך הניתוח והבחינה של המשמעות התרבותית של הנכס במטרה לפרש את ערכיות

National Park Service, U.S.: Evaluation: process by which  the  significance of a property  is 
judged and eligibility for National Register of Historic Places is determined.  
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Part 5: Specializations                    שימורהתמחויות ב: חלק ה  In  Conservation  

. לאומית מוסכמת-אין הגדרה בין, בדומה לרבים מהמונחים המקצועיים בתחום, להתמחויות השימור
. חלקן מקיפות ומפורטות וחלקן פחות, יש מדינות שבהן קיימות מערכות של הגדרות מקומיות

מרבית ההגדרות  . או בחקיקה) אגודות משמרים(ו על ידי הארגונים המקצועיים הגדרות אלו נקבע
ומסטנדרט משרד הפנים האמריקאי כדי  AIC)(במילון זה לקוחות מאגודת המשמרים האמריקאית 
הן אינן קשורות לתהליך ההסמכה של העוסקים ; לתת מושג כללי על מגוון תחומי השימור ומהותם

  . בימים אלו בראשיתובשימור בארץ הנמצא 

Conservation specializations, like many of the professional terms in the field, do not have an 
agreed upon  international definition. There are countries where there are systems of  local 
definitions, some of which are comprehensive and detailed and some that are less so. These 
definitions were determined by the professional organizations (conservator associations) or 
by legislation. Most of the definitions in this glossary are taken from the American Institute 
of Conservation (AIC) and from the standard of the United States Department of the Interior 
in  order  to  provide  a  general  idea  of  the  diversity  of  the  conservation  fields  and  their 
essence;  they  are  not  connected  to  the  certification  process  of  those  engaged  in 
conservation in the country, which at this point is in its infancy. 

THE                                             רסטורטור –משמר   CONSERVATOR‐RESTORER  

E.C.C.O:  is  a  professional  who  has  the  training,  knowledge,  skills,  experience  and 
understanding  to  act  with  the  aim  of  preserving  cultural  heritage  for  the  future,  and 
according to the considerations outlined below. 

The  fundamental  role of  the Conservator‐Restorer  is  the preservation of  cultural heritage 
for the benefit of present and future generations. The Conservator‐Restorer contributes to 
the  perception,  appreciation  and  understanding  of  cultural  heritage  in  respect  of  its 
environmental context and its significance and physical properties. 

The Conservator‐Restorer undertakes  responsibility  for, and carries out strategic planning; 
diagnostic  examination;  the  drawing  up  of  conservation  plans  and  treatment  proposals; 
preventive  conservation;  conservation‐restoration  treatments  and  documentation  of 
observations and any interventions.  

CONSERVATOR משמר                                                                                                                                                                                                              

AIC:  A  professional, whose  primary  occupation  is  the  practice  of  conservation  and who, 
through  specialized  education,  knowledge,  training,  and  experience,  formulates  and 
implements all the activities of conservation in accordance with an ethical code such as the 
AIC Code of Ethics and Guidelines for Practice.  

National  Park  Service,  U.S.:  Conservation  is  the  practice  of  prolonging  the  physical  and 
aesthetic life of prehistoric and historic material culture through documentation, preventive 
care, treatment, and research. 

CONSERVATOR—MUSEUM                                               משמר חפצים  OBJECT    

National  Park  Service,  U.S.:  a  person  trained  in  the  theoretical  and  practical  aspects  of 
preventive  conservation  and  in  performing  treatments  to  prolong  the  lives  of museum 
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objects. Most conservators specialize in specific classes of objects (e.g., paintings, furniture, 
books,  paper,  textiles,  metals,  ceramics  and  glass,  architecture,  ethnographic  and 
archeological objects, photographs).  

CONSERVATION                                                                מדען שימור  SCIENTIST  

AIC: A professional scientist whose primary focus is the application of specialized knowledge 
and skills to support the activities of conservation in accordance with an ethical code such as 
the AIC Code of Ethics and Guidelines for Practice  

HISTORICAL אדריכל שימור  ARCHITECT/ARCHITECTURAL  CONSERVATOR                    

National Park Service, U.S.: A specialist in the scientific analysis of historic materials.  

National Park Service, U.S.: Specialist in the science and art of architecture with specialized 
advanced  training  in  the  principles,  theories,  concepts,  methods,  and  techniques  of 
preserving prehistoric and historic structures. 

National  Park  Service, U.S.:    Historic  Architecture  is  the  practice  of  applying  artistic  and 
scientific  principles  to  the  research,  planning,  design,  and  management  of  the  built 
environment with  specialized  training  in  the principles,  theories,  concepts, methods,  and 
techniques of preserving historic buildings and structures. 

                                                                                     ENGINEER מהנדס שימור

National Park Service, U.S.: Historic Engineering  involves specialized training  in engineering 
principles,  theories,  concepts,  methods,  and  technologies  of  the  past,  and  appropriate 
methods of interpreting and preserving historic engineered structures or machinery. 

CONSERVATIONמפקח שימור   ADMINISTRATOR                                                      

AIC: A professional with substantial knowledge of conservation who  is  responsible  for  the 
administrative aspects and implementation of conservation activities in accordance with an 
ethical code such as the AIC Code of Ethics and Guidelines for Practice.  

CONSERVATIONימורמחנך ש  EDUCATOR                                                                                                                                                    

AIC: A professional with substantial knowledge and experience in the theory and techniques 
of conservation whose primary occupation  is to teach the principles, methodology, and/or 
technical aspects of the profession in accordance with an ethical code such at the AIC Code 
of Ethics and Guidelines for Practice.  

ARCHITECTURAL                                             היסטוריון של אדריכלות  HISTORIAN  

National Park Service, U.S.: Architectural History is the study of the development of building 
practices through written records and design and the examination of structures, sites, and 
objects  in  order  to  determine  their  relationship  to  preceding,  contemporary,  and 
subsequent architecture and events. 
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 אמנת ונציה 

 אתריםמונומנטים ואמנה בין לאומית לשימור ושיקום 

 1964, ונציה,  של אדריכלים ומהנדסים של מונומנטים היסטורייםIIהקונגרס הבין לאומי ה 

 

 למסורות חיה העבר והם עדות מסר מןנושאים , דורות רבים טוריים של המונומנטים ההיס

חדות הערכים האנושיים ורואים במונומנטים מן אבני האדם מודעים יותר ויותר ל.  קדומות

.  קיימת הכרה באחריות המשותפת לשימורים למען הדורות הבאים. העבר מורשת משותפת

 . טיות שלהם ובמרב האותנם להורישם במלא עושרמחובתנו

בכל הנוגע לעקרונות המנחים את השימור והשיקום של , הסכמה על בסיס בינלאומישתהיה חיוני 

שכל ארץ תהיה אחראית ליישום תכניות השימור במסגרת התרבות ו, עתיקיםהמבנים ה

 . לה שתווהמסור

תה של  להתפתחו1931 –תרמה אמנת אתונה מ , בבואה להגדיר עקרונות בסיסיים אלה לראשונה

ו "ואונסקם "בעבודות איקו,  שזכתה לביטוי מעשי במסמכים לאומייםרחבהתנועה בינלאומית 

. ).א. ים"איקרו ("מרכז הבין לאומי ללימוד השימור והשיקום של נכסי תרבות"ובהקמת ה

  עתה ;ויותרנות  ומגוות מורכבהעלו וחשפו בעיות שהלכו ונהיו  ביקורתימודעות גוברת ולימוד 

  את עקרונותיה ולהרחיב את ביסודיותללמוד כדי , עת לבחון מחדש את  אמנת אתונההגיע ה

 .  היריעה במסמך חדש

 של הארכיטקטים והטכנאים  של  אתרים היסטוריים IIהקונגרס הבינלאומי ה, בהתאם לכך

 . אישר את המסמך שלהלן, 1964 במאי 30 – 25שהתכנס בוונציה בתאריכים 

 הגדרות

את אלא גם ,  לא רק את היצירה האדריכלית הבודדתחובקג מונומנט היסטורי המוש  .1סעיף 

 לא רק לעבודות נכוןהדבר .  היסטוריעאירוהתפתחות משמעותית או , תייחודי לתרבות העדות 

 . שהפכו לבעלות ערך תרבותי ברבות הימים  אף לעבודות צנועות מן העברחשובות אלאאמנות 

 בכל המדעים והטכניקות שיש בכוכם לתרום רלהיעזחייב , מנטיםשימור ושיקום המונו .2סעיף 

 .בטחת המורשת האדריכליתאללימוד ול

 מטרה

הכוונה בשימור ושיקום מונומנטים היא לשמר אותם הן כעבודות אמנות והן כעדות   .3סעיף 

 . היסטורית
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 שימור

 .שיתוחזקו באופן קבוע חיונילשמור מונומנטים  .4סעיף 

ור המונומנטים יהיה תמיד קל יותר אם יעשה בהם שימוש למטרה כלשהי לתועלת שימ .5סעיף 

רק במסגרת . שימוש מעין זה רצוי ובלבד שלא יעשה שינוי בתכנית המבנה ובעיטוריו, על כן. הכלל

 .מגבלות אלה ניתן להתיר את ביצוע ההתאמות הנדרשות מתוך שינוי היעוד

 סביבהבמידה וה.  מקנה המידהבלי חריגה ה על הסביבהשמיר ושימור המונומנט פירוש  .6סעיף 

 או שינויים שיחוללו תמורה ביחסי הסיהר, אין  להרשות בניה. יש לשמרה, המסורתית קיימת

 .מסות וצבעים

כמו גם הסביבה בה , לה הוא משמש עדות,  הוא חלק בלתי נפרד מן היסטוריהטהמונומנ .7סעיף 

ה או חלקים ממנו למעט במקרים בהם הדבר מתחייב כדי אין לאפשר הזזת המבנ. היא התרחשה

 בינלאומיים בעלי חשיבות אואו כאשר הדבר מוצדק משיקולים לאומיים , בטיח את שלמותואל

 . עליונה

 רק במקרה שאין יוסרופסלים ציורים או עיטורים שהם חלק בלתי נפרד מהמונומנט   .8סעיף 

 .דרך אחרת להבטיח את שימורם

 שיקום

מטרתו לשמר ולחשוף את . תהליך השיקום הוא פעולה הדורשת התמחות ברמה גבוהה .9סעיף 

הערכים האסטטיים וההיסטוריים של המונומנט והוא מבוסס על כיבוד החומר המקורי והעדות 

כל עבודה , ובמקרה כזה, על תהליך השיקום להפסק בנקודה בה מתחילות ההשערות. האותנטית

צע כך שניתן יהיה להבחין בינה לבין המקור לעליה לשאת את חותם תבו, נוספת, מחייבת

את עבודת השיקום יקדים וליווה מחקר ארכיאולוגי והיסטורי של , בכל מקרה. תקופתה

 . המונומנט

י שימוש בכל " מונומנט עבלייצוניתן להגיע , כאשר טכניקות מסורתיות אינן מספקות .10סעיף 

 . ןי נתונים מדעיים וניסיו"אשר יעילותה הוכחה ע, טכניקות שימור ובניה מודרנית

 נהשכן אחידות סגנונית אי, ית המונומנטי יש לכבד את תרומתן של כל התקופות לבנ.11סעיף 

 יכולה להיות המצב הקדוםחשיפת , כאשר המבנה כולל תוספות מתקופות שונות.  מטרת השימור

נחשף החומר ש בעוד מועט בעלי עניין מוצדקת בנסיבות חריגות וכאשר החלקים המוסרים הם

 דיו כדי להצדיק    טובומצב השתמרותוש,  חשובארכיאולוגי או אסטטי,  היסטוריערך הוא בעל

 לשיקולו של יה הלא ת, הערכת חשיבות השרידים וההחלטה מה  ניתן להרוס. את הפעולה

 .  בלבדהאחראי  על העבודה

ועם זאת בצורה ,  הרמוני עם המכלולאופןשתלבו ביכך שהשלמת חלקים חסרים תיעשה  .12סעיף 

 את העדות האמנותית סלףכך שהשיקום לא י, שניתן יהיה להבחין בינם לבין המקור

 . וההיסטורית

אופן , ות תוספות בניה למעט כאשר הן אינן גורעות מחלקי המבנה המענייניםרש אין לה.13סעיף 

 .  ויחסו לסביבה ה האיזון בין חלקי הקומפוזיצי,סורתיהממיקומו 
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 אתרים היסטוריים

מור על שלמותם לש  מיוחדת כדיתהתייחסודורשים , טהמונומנהאתרים בהם מצוי  .14סעיף 

, עבודות השימור והשיקום הנעשות באתרים אלה.  והצגתם באופן מושךםניקיונוכדי להבטיח את 

 .צריכות לקבל את השראתן מהעקרונות שהובאו לעיל

 חפירות

המלצות המגדירות עקרונות בינלאומיים הוים  מדעיסטנדרטים  על פי  חפירות יבוצעו .15סעיף 

 .1956 –ו ב "ליישום בחפירות ארכיאולוגיות שאומצו על ידי אונסק

  םהמאפיינייש לתחזק  את השרידים ולנקוט באמצעים הנחוצים לשימור והגנה קבועים על 

יש לנקוט בכל האמצעים שיקלו על הבנת , תיתרה מזא. האדריכליים והחפצים שנתגלו בחפירה

 .  את משמעותוטשטשהמונומנט וחשיפתו מבלי ל

חיבורם מחדש של , דהיינו, ניתן להתיר רק אנסטילוזיס. כל עבודת שחזורשלול מראש יש ל

 חייבים להיות .)א. יתוהשלמ (הלאינטגרציהחומרים בהם יעשה שימוש . חלקים קיימים שהתפזרו

 קריאות של והט המונומנ שלשימורהבטיח את שי יהיה מזערי בהםהשימוש ניתנים לזיהוי ו

 . צורתו

 פרסום

ו תוך תיעוד מדוקדק בצורת דוחות שהשיקום והחפירות יע, כל עבודות השימור .16סעיף 

 . מלווים באיורים ותצלומים,  וביקורתייםאנליטיים

 נתוניםכמו גם ,  ואינטגרציההסדרה, בייצו, ניקוי –יש לכלול בדוח כל שלב משלבי העבודה 

, את הדוח יש להפקיד בארכיון של מוסד ציבורי.  שזוהו במהלך העבודהםופורמאלייטכניים 

 . מומלץ שהדוח יפורסם. באופן שיהיה נגיש לחוקרים

 

 ) עם שינויים קלים של יעל אלףגיורא סולר' אדר: תרגום מאנגלית(
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האמנה וההנחיות למורשת עולמית

האמנה למורשת עולמית והנחיותיה

The World Heritage Convention & Guidelines

הוועדה הישראלית למורשת עולמית

Israel World Heritage Committee
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2 האמנה וההנחיות למורשת עולמית

תרגום:      סגיר תרגומים בין-לאומיים בע״מ

עריכה:      דניאל בר-אלי

הקלדה:      גב׳ חדוה עמר, ראש לשכה, הוועד הישראלי לאונסקו

סדר ועימוד:  סטודיו ״שחר שושנה״

הוצאה לאור: מחלקת הפרסומים, משרד החינוך

עותק באנגלית וערבית וכן כל המסמכים הרלוונטיים המופיעים במסמך זה נמצאים באתר מרכז מורשת עולמית: 

 
תורגם על-ידי הוועד הישראלי לאונסקו 7/2005

hhttttpp::////wwhhcc..uunneessccoo..oorrgg                                                                                                                                                                                                                                                                              
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3 האמנה וההנחיות למורשת עולמית

הוועדה הישראלית למורשת עולמית

א. האמנה להגנה על המורשת התרבותית והטבעית (1972)

ב. ההנחיות לאמנה
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4 האמנה וההנחיות למורשת עולמית
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5 הנחיות אופרטיביות ליישום האמנה למורשת עולמית 1972

נה
אמ

 ה
א. 

א. האמנה להגנה על המורשת התרבותית והטבעית     
של העולם (1972)*

הוועדה הבין-ממשלתית להגנה על המורשת התרבותית והטבעית 
העולמית

* תרגום של הוועד הישראלי לאונסקו.
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א.  תוכן עניינים

8-14

15-18

19-26

27-28

30-38

סעיפים     

1-3 הגדרות של מורשת עול מית      

4-7 הגנה לאומית ובינ״ל על מורשת עולמית      

הוועדה הבינממשלתית למורשת עולמית      

סיוע בינ״ל         

תכניות חינוכיות        

VIII. סעיפים נוספים        

29 דיו וחים           .VII

   .V

 .IV

  .III

  .II

  .I

  .VI

הקרן להגנה על מורשת  עולמית      
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9 הנחיות אופרטיביות ליישום האמנה למורשת עולמית 1972

נה
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 ה
א.  הוועידה הכללית של ארגון החינוך, המדע והתרבות של האומות המאוחדות (אונסקו);

גם  אלא  בלייה,  רק מהסיבות המקובלות של  לא  הרס,  והולכת של  גוברת  בסכנה  נתונות  וטבעית  תרבותית  בציינה שמורשת   -

או  נזק  ביותר של  יותר את המצב עקב תופעות קשות  עוד  והכלכליים אשר מחמירים  כתוצאה משינויים בתנאים החברתיים 

הרס;

בהביאה בחשבון שהידרדרות או היעלמות של כל פריט במורשת תרבותית או במורשת טבעית גורמת להידלדלות חמורה במורשת   -

של כל אומות העולם;

בהביאה בחשבון שהגנה על מורשת זו ברמה הלאומית נתקלת לעתים במחסור במשאבים כלכליים, מדעיים וטכניים במדינה אשר   -

בשטחה נמצא הנכס המיועד להגנה;

בהזכירה שחוקת הארגון קובעת שתפקידו לשמר, להעצים, להפיץ וליידע, להבטיח שימור והגנה על מורשת עולמית ולהמליץ   -

בפני המדינות שהדבר נוגע להן על האמנות הבין-לאומיות הדרושות;

טבעית  ומורשת  תרבותית  מורשת  לאתרי  באשר  כיום  הקיימות  והחלטות  המלצות  בין-לאומיות,  שאמנות  בחשבון  בהביאה   -

ממחישות לכל עמי העולם את חשיבות ההגנה על נכסים ייחודיים וחסרי תחליף, ללא תלות בעם שלו הוא שייך;

ולכן יש לשמר אותם כחלק  יוצא מן הכלל,  בהביאה בחשבון שחלקים במורשת תרבות או במורשת טבעית הם בעלי חשיבות   -

מהמורשת העולמית של האנושות כולה;

בהביאה בחשבון שלנוכח העוצמה והחומרה של הסכנות החדשות המאיימות עליהם, מוטל על הקהילה הבין-לאומית להשתתף   -

בהגנה על המורשת התרבותית והטבעית בעלת ערך אוניברסלי יוצא מן הכלל, וזאת באמצעות מתן סיוע קולקטיבי, שאינו בא 

להחליף את הפעולות שהמדינה נוקטת, אלא להשלימן ביעילות;

יעילה של הגנה  זו אמצעים חדשים בצורת אמנה אשר תהווה בסיס להקמת מערכת  בהביאה בחשבון שחיוני לאמץ למטרה   -

יוצא מן הכלל, אשר תאורגן על בסיס קבוע לפי שיטות  קולקטיבית על המורשת התרבותית והטבעית בעלת ערך אוניברסלי 

מדעיות מודרניות;

בהחליטה במושב ה-17 של הוועידה הכללית של אונסקו שסוגיה זו תהיה נושא לאמנה בין-לאומית;  -

מאמצת אמנה זו ביום ה-16 בנובמבר, 1972.
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I  הגדרות של מורשת עולמיתא. 

 

סעיף 1. "מורשת תרבותית":

מונומנטים: עבודות ארכיטקטוניות, עבודות מונומנטליות של פיסול וציור, רכיבים או מבנים בעלי אופי ארכאולוגי, כתובות,   

מגורי מערות וצירופים של מאפיינים שהם בעלי ערך אוניברסלי יוצא מן הכלל מבחינה היסטורית, אמנותית ומדעית.

קבוצות מבנים: קבוצות של מבנים, נפרדים או מחוברים, אשר בזכות הארכיטקטורה וההומוגניות שלהם או מקומם בנוף הם   

בעלי ערך אוניברסלי יוצא מן הכלל מבחינה היסטורית, אמנותית ומדעית.

ואזורים בהם אתרים ארכאולוגיים שהם בעלי ערך  ומעשי אדם,  ידי אדם או שילוב של עבודת הטבע  עבודות מעשי  אתרים:   

אוניברסלי יוצא מן הכלל מבחינה היסטורית, אסתטית, אתנולוגית ואנתרופולוגית.

 

סעיף  2. "מורשת טבעית":

מאפייני טבע הכוללים תצורות פיזיקליות או ביולוגיות או קבוצות של תצורות אלו, שהם בעלי ערך אוניברסלי יוצא מן הכלל   

מבחינה אסתטית ומדעית.

תצורות גאולוגיות או פיזיוגרפיות ואזורים מוגדרים שהם בית-הגידול (הביטאט)  לבעלי חיים או לצמחים הנתונים   

בסכנת הכחדה, בעלי ערך אוניברסלי יוצא מן הכלל מבחינה מדעית ושימור.

אתרי טבע או אזורי טבע בעלי גבולות מוגדרים, שהם בעלי ערך אוניברסלי יוצא מן הכלל מבחינה מדעית, השימור והיופי   

הטבעי.

סעיף 3   

כל מדינה החברה באמנה זו חייבת לזהות ולקבוע את האתרים השונים הנמצאים בשטחה על-פי האמור בסעיפים 1 ְו-2 לעיל. 
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א.  הגנה לאומית והגנה בין-לאומית על מורשת עולמית  II

סעיף 4 

כל מדינה החברה באמנה זו מכירה בכך שחובתה בראש ובראשונה להבטיח זיהוי, הגנה, שימור, הצגה והעברה לדורות הבאים של 

מדעיים  האמנותיים,  הכספיים,  בפרט  משאבים,  לגייס  בין-לאומי  פעולה  ושיתוף  סיוע  בעזרת  גם  העניין,  ולפי  ממשאביה  המרב 
וטכניים.

סעיף 5 

כדי להבטיח נקיטת אמצעים יעילים ופעילים להגנה, לשימור ולהצגה של המורשת התרבותית והטבעית הנמצאות בשטחה, כל מדינה 
החברה באמנה זו תשאף ככל האפשר ובדרך מתאימה לה:

לאמץ מדיניות כללית המיועדת להעניק למורשת התרבותית והטבעית תפקיד בחיי הקהילה ולשלב את ההגנה על אותה מורשת  א. 
בתכניות ממשק מקיפות.

להקים בשטחה, אם עדיין לא קיימים שירותים כאלו, מנגנון מרכזי לשם הגנה, שימור והצגה של המורשת התרבותית והטבעית,  ב. 
ולהעמיד לרשותו עובדים ואמצעים נאותים למילוי תפקידם.

לפתח מחקרים מדעיים וטכניים ולגבש שיטות פעולה שיאפשרו למדינה לנקוט פעולות מול הסכנות המאיימות על המורשת  ג. 
התרבותית והטבעית שלה.

אותה  של  ולשיקום  להצגה  לשימור,  להגנה,  הדרושים  מתאימים  וכספיים  מנהליים  טכניים,  מדעיים,  חוקיים,  אמצעים  לנקוט  ד. 
מורשת. וכן,

לפעול למען הקמה ופיתוח של מרכז לאומי או אזורי להכשרה בתחומי הגנה, שימור והצגה של המורשת התרבותית והטבעית,  ה. 
ולעודד מחקר מדעי בתחומים אלה.

סעיף 6

בזכויות הקניין המוקנות באמצעות החקיקה הלאומית, המדינות החברות באמנה זו מכירות במורשת זו כמורשת של העולם ועל 
כן גם במחויבות לשיתוף פעולה של הקהילה הבין-לאומית להגנה עליה.

המדינות החברות מקבלות עליהן, בכפוף לתנאי האמנה, לסייע בזיהוי, הגנה, שימור והצגה של המורשת התרבותית והטבעית  ב. 

סעיף 7

לצורך אמנה זו, משמעותה של ״הגנה בין-לאומית על המורשת התרבותית והטבעית״ היא הקמת מערכת של שיתוף פעולה וסיוע 
בין-לאומי המיועדת לתמוך במדינות החברות במאמציהן לשמר ולזהות מורשת זו.

המורשת התרבותית והטבעית הנמצאות בשטחה, כאמור בסעיפים 1 ְו-2 לעיל. לשם כך היא תעשה כל אשר לאל ידה ותפיק את 

ומבלי לפגוע  ְו-ב׳),  (א׳   5 והטבעית נמצאת בשטחיהן, כאמור בסעיף  ריבונות המדינות אשר המורשת התרבותית  כיבוד  תוך  א. 

ְכאמור בסעיף 11  (ב׳ ו-ד׳), אם המדינה אשר המורשת התרבותית והטבעית נמצאות בשטחה מבקשת זאת.

כל מדינה החברה באמנה זו מקבלת עליה שלא לנקוט צעדים מכוונים אשר עלולים  לגרום נזק, במישרין או בעקיפין, לאתרי  ג. 
ְהמורשת התרבותית והטבעית, כאמור בסעיפים 1 ו-2, הנמצאים בשטחה של מדינה אחרת השותפה באמנה זו.
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III. הוועדה הבין-ממשלתית למורשת עולמיתא. 

סעיף  8

במסגרת אונסקו מוקמת ״ועדה בין-ממשלתית להגנה על המורשת התרבותית והטבעית בעלת ערך אוניברסלי יוצא מן הכלל״,  א. 
אשר תיקרא ״ועדת מורשת עולמית״. הוועדה תורכב מ-15 מדינות חברות, שייבחרו על-ידי המדינות החברות באמנה בישיבה 
כללית בזמן מושב רגיל של הוועידה הכללית של אונסקו. החל במועד, מושב רגיל בוועידה הכללית של אונסקו שבו תיכנס אמנה 

זו לתוקף, לגבי ארבעים מדינות לפחות, יועלה ל-21 מספר המדינות החברות בוועדה.

בחירת חברות הוועדה תבטיח ייצוג שוויוני של תרבויות ואזורים שונים בעולם. ב. 

בפגישות הוועדה יכולים להשתתף כיועצים: נציגים של: ICCROM, המרכז הבין-לאומי לחקר השימור והשחזור של אתרים;  ג. 
ולבקשת  טבע;  ומשאבי  טבע  לשימור  העולמי  האיחוד   ,IUCN ואתרים;  למונומנטים  הבין-לאומית  המועצה   ,ICOMOS
המדינות החברות באמנה הנפגשות בעצרת הכללית במהלך מושב רגיל בוועידה הכללית של אונסקו - גם נציגים של ארגונים 

בין-ממשלתיים או לא-ממשלתיים אחרים להם יעדים דומים.

 סעיף 9

תקופת הכהונה של המדינות החברות ב״ועדת מורשת עולמית״ תהיה מסיום המושב הרגיל בוועידה הכללית של אונסקו שבה  א. 
נבחרו, עד המושב הרגיל השלישי שלאחר מכן.

למרות זאת, תקופת הכהונה של שליש מהמדינות החברות שייבחרו בבחירות הראשונות תסתיים עם סיום המושב הרגיל הבא  ב. 
בוועידה הכללית של אונסקו; תקופת הכהונה של שליש נוסף מהמדינות החברות שייבחרו בבחירות הראשונות תסתיים עם סיום 
המושב הרגיל השני שלאחר מכן. יו״ר הוועידה הכללית של אונסקו יקבע, באמצעות הגרלה, את שמות החברות האלה  וזאת 

לאחר הבחירות הראשונות.

המדינות החברות בוועדה יבחרו כנציגיהן אנשים בעלי הסמכה מתאימה בתחום של המורשת התרבותית והטבעית. ג. 

סעיף  10

״ועדת מורשת עולמית״ תאמץ לה  נהלים. א. 

הוועדה רשאית, בכל עת, להזמין לישיבותיה אישים או ארגונים, ציבוריים או פרטיים, להתייעצות בבעיות מיוחדות. ב. 

כדי למלא את תפקידיה הוועדה יכולה, כפי שתראה לנכון, להקים גופים מייעצים. ג. 

סעיף 11

במידת האפשר, כל מדינה החברה באמנה תגיש ל״ועדת מורשת עולמית״ רשימה טנטטיבית של אתרים שהם חלק מהמורשת  א. 

ותכלול תיעוד באשר למיקום הנכס הנדון ומשמעותו.

ואשר לדעת הוועדה יש להם ערך אוניברסלי יוצא מן הכלל לפי אמות מידה שהיא תקבע. רשימה מעודכנת תופץ אחת לשנתיים 
לפחות.

התרבותית והטבעית הנמצאות בשטחה, המתאימים להכלל ברשימה המפורטת (להלן סעיף 11 ב׳). רשימה כזו תהיה ממצה 

ותפרסם תחת הכותרת  הוועדה תקים, תעדכן  א׳ לעיל),  (סעיף 11  על סמך הרשימות הטנטטיביות שיגישו המדינות כאמור  ב. 
זו,  ְו-2 של אמנה  ״רשימת מורשת עולמית״ רשימת אתרים שהם חלק מהמורשת התרבותית והטבעית, כמוגדר בסעיפים 1 
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א.  הכללת אתר ב״רשימת מורשת עולמית״ מחייבת את הסכמת המדינה הרלוונטית. הכללת אתר הנמצא בשטח שעליו יש יותר  ג. 

ממדינה אחת התובעת ריבונות או הכרה חוקית, לא תקבע בשום אופן את זכויות הצדדים לסכסוך.  

הוועדה תקים, תעדכן ותפרסם, לפי הצורך והנסיבות, רשימת אתרים תחת הכותרת – ״רשימת מורשת עולמית בסיכון״. זאת  ד. 
מתוך האתרים שב״רשימת מורשת עולמית״, אשר שימורם דורש פעולות נרחבות ולגביהם נדרש סיוע לפי אמנה זו. הרשימה 
תכלול גם את אומדן העלויות הדרושות לפעולות הנ״ל. ברשימה זו יופיעו רק אתרי תרבות וטבע הנתונים בסכנה חמורה ומוגדרת, 
פיתוח  של  פרויקטים  או  רחב  מידה  בקנה  פרטיים  או  ציבוריים  פרויקטים  מואצת,  מהידרדרות  כתוצאה  היעלמות  סכנת  כגון 
ידועות;  עירוני או תיירות מהירים; הרס שנגרם בגין שינויים בשימוש ובבעלות על הקרקע; שינויים מפליגים בשל סיבות לא 
נטישה מסיבה כלשהי; התפרצות סכסוך מזוין או סכנה להתפרצותו; אסונות למיניהם; שריפות, רעידות אדמה, גלישות קרקע; 
התפרצות הרי געש; שינויים במפלס המים, שיטפונות וגלי ענק. בכל עת, במקרה של צורך דחוף, הוועדה רשאית להוסיף רישום 

חדש ב״רשימת מורשת עולמית בסיכון״ ולפרסם את דבר הרישום לאלתר.

ו. 
אתר התרבות או אתר הטבע הנדון.

ז. 

סעיף 12

הרשימות הנ״ל. 

סעיף  13

״ועדת מורשת עולמית״ תקבל ותלמד את הבקשות לסיוע בין-לאומי שנוסחו באמנה בידי המדינות החברות באמנה, באשר לאתר  א. 

הוועדה תחליט על הפעולה שיש לנקוט באשר לבקשות אלו, תקבע לפי העניין את האופי ואת ההיקף של הסיוע הדרוש, ותאשר  ג. 
את ההסדרים הדרושים מטעמה עם הממשלה הנוגעת לעניין.

כל אחד מאתרי  גורמים: בחשיבותו של  ייעשה תוך התחשבות במספר  הוועדה תקבע את סדר הקדימויות לפעולותיה. הדבר  ד. 
התרבות או הטבע של מורשת עולמית הזקוקים להגנה; בצורך להגיש סיוע בין-לאומי לאתרים הייצוגיים ביותר של סביבה טבעית 
או לגאונות ולהיסטוריה של עמי העולם; בדחיפות העבודה שיש לבצע; במשאבים העומדים לרשות המדינות שבשטחיהן נמצא 

האתר הנתון בסכנה; ובפרט - עד כמה הן מסוגלות לשמור על אתר כזה בכוחות עצמן.

הוועדה תכין, תעדכן ותפרסם רשימה של אתרים שהוענק להם סיוע בין-לאומי. ה. 

הוועדה תגדיר אמות מידה שלפיהן ייכלל אתר, השייך למורשת תרבותית או טבעית, בכל אחת מהרשימות כאמור. בסעיף 11 (ב׳  ה. 
ְו-ד׳ לעיל).

בטרם תידחה בקשה כלשהי להיכלל באחת מהרשימות (סעיף 11 ב׳ ְו-ד׳ לעיל), הוועדה תתייעץ עם המדינה שבשטחה נמצא 

הוועדה, בהסכמה עם המדינות הרלוונטיות, תתאם ותעודד לימוד ומחקר הדרושים להכנת הרשימות, כאמור. בסעיף 11 (ב׳ ְו-ד׳ 
לעיל).

כדי להכלילו באחת  יוצא מן הכלל למטרות השונות מאלה הנדרשות  נטול ערך אוניברסלי  זה הוא  משמעותה בשום אופן שאתר 
אין  לעיל),  ְו-ד׳  (ב׳   11 בסעיף  כאמור  מהרשימות  באחת  נכלל  לא  טבעית  או  תרבותית  למורשת  השייך  מסוים  שאתר  העובדה 

שהוא מורשת תרבותית או טבעית הנמצא בשטחיהן, ואשר כלול, או שיש אפשרות שייכלל, באחת מהרשימות כאמור בסעיף 11 
(ב׳ ְו-ד׳ לעיל). המטרה של בקשות אלו עשויה להיות הבטחת הגנה, שימור, הצגה או שיקום של אותו האתר.

בקשות לסיוע בין-לאומי כאמור (להלן סעיף 13 א׳) בפסקה זו יכולות לעסוק גם בזיהוי אתר תרבות או אתר טבע לפי ההגדרות  ב. 
בסעיפים 1 ְו-2, אם בדיקות ראשוניות הראו שיש הצדקה לבדיקות נוספות.
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ותנקוט בכל הצעדים להשגת מטרה זו.

ז. 
לשם יישום התכניות והפרויקטים שלה, הוועדה עשויה להזמין ארגונים כאלה, ובפרט: ICCROM, המרכז הבין-לאומי לחקר 
השימור והשחזור של אתרים; ICOMOS, המועצה הבין-לאומית למונומנטים ואתרים; IUCN, הארגון העולמי לשימור טבע 

ומשאבי טבע וכן גופים ציבוריים ופרטיים כמו גם לאנשים פרטיים.

החלטות הוועדה יתקבלו ברוב של שני שלישים מהחברים הנוכחים והמשתתפים בהצבעה. רוב חברי הוועדה יהוו מניין חוקי. ח. 

סעיף 14 

ל״ועדת מורשת עולמית״ תסייע מזכירות שתמונה על-ידי מנכ״ל אונסקו.  א. 

הוועדה תשתף פעולה עם ארגונים לאומיים ובין-לאומיים, ממשלתיים ולא-ממשלתיים שלהם יעדים דומים לאלו של אמנה זו. 

הוועדה תחליט על השימוש במשאבי הקרן אשר תוקם לפי האמור בסעיף 15 של האמנה. היא תשאף להגדיל משאבים אלו 

והמיומנות שלו - יכין את התיעוד של הוועדה ואת סדר היום של ישיבותיה, ויהיה אחראי ליישום החלטותיה.
הבין-לאומית למונומנטים ואתרים, של IUCN - הארגון העולמי לשימור הטבע ומשאבי טבע, כל ארגון בתחומי ההתמחות 
מנכ״ל אונסקו בסיוע של ICCROM - המרכז הבין-לאומי לחקר השימור והשחזור של אתרים, של ICOMOS - המועצה  ב.  
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א.  IV. הקרן להגנה על מורשת עולמית

סעיף 15

מוקמת בזאת קרן להגנה על המורשת התרבותית והטבעית בעלות ערך אוניברסלי יוצא מן הכלל, אשר תיקרא ״קרן מורשת  א. 
עולמית״. 

הקרן תהיה קרן נאמנות, ותפעל לפי התקנות של אונסקו בענייני כספים. ב. 

משאבי הקרן יתבססו על: ג. 

1. תשלומי חובה ותרומות רשות שיינתנו על-ידי המדינות החברות באמנה זו.  

2. תרומות, מתנות ועזבונות שיינתנו על-ידי:  

i. מדינות אחרות;

ii. אונסקו וארגונים אחרים של מערכת האו״ם, ובפרט תכנית הפיתוח של האו״ם או ארגונים בין-ממשלתיים אחרים;

iii. גופים ציבוריים או פרטיים וכן אנשים פרטיים;

iv. ריבית על משאבי הקרן;

v. כספים שיגויסו באירועים אשר יאורגנו לטובת הקרן; וכן,

vi. כל משאב אחר אשר יאושר על-ידי תקנות הקרן, כפי שניסחה אותן ״ועדת מורשת עולמית״.

תרומות לקרן וכל צורה אחרת של סיוע שיועמד לרשות הוועדה יוכלו לשמש אך ורק למטרות שהוועדה תגדיר. הוועדה רשאית  ד. 
לקבל תרומות שישמשו אך ורק לתכנית או לפרויקט מסוים, בתנאי שאכן החליטה ליישם את התכנית או הפרויקט. את התרומות 

הניתנות לקרן אין להתנות בנסיבות פוליטיות.

סעיף 16

מבלי לפגוע בתשלומי הרשות הנוספים, המדינות החברות באמנה זו מתחייבות לשלם אחת לשנתיים, דרך קבע, ל״קרן מורשת  א. 
במהלך המושבים של  הכללית  הוועידה  על-ידי  כפי שייקבע   - כאחוז מהשתתפות של המדינות  בשיעור של  סכום  עולמית״, 
הוועידה הכללית של אונסקו. החלטה זו של הוועידה הכללית מחייבת נוכחות והצבעה של רוב המדינות החברות מקרב אלה שלא 

הרגיל של אונסקו.

ההצטרפות לא יחול עליה.

למנכ״ל אונסקו. אולם חזרה מההצהרה לא תחול על תשלומי החובה של אותה מדינה עד למועד העצרת הכללית הבאה של 
המדינות החברות באמנה.

אותן.

מורשת עולמית״. תנאי זה לא יחול על הבחירות הראשונות.

הצהירו את ההצהרה המוזכרת (להלן ב׳). בשום מקרה, תשלומי החובה של המדינות החברות לא יעלו על 1% מחלקן בתקציב 

בכל מקרה, כל מדינה אשר מוזכרת בסעיף 31 או בסעיף 32 באמנה זו רשאית להצהיר בעת מסירת מסמכי האשרור, הקבלה או  ב. 

מדינה החברה באמנה, אשר הצהירה את ההצהרה האמורה (ב׳ לעיל), רשאית לחזור בה מהצהרה זו בכל עת, באמצעות הודעה  ג. 

כדי שהוועדה תוכל לתכנן את פעולותיה ביעילות, המדינות החברות שהצהירו את ההצהרה האמורה (ב׳ לעיל) ישלמו דרך קבע,  ד. 
לפחות אחת לשנתיים,  את תרומותיהן. סכום התשלום לא יפחת מהסכום שהיה חל עליהן אילו האמור (א׳ לעיל) היה מחייב 

תקופת כהונתה של מדינה כזו  החברה בוועדה תסתיים במועד הבחירות, כאמור בסעיף 8 (א׳)  באמנה זו.

כל מדינה המפגרת בתשלומי החובה או הרשות לשנה השוטפת ולשנה הקלנדרית הקודמת לה אינה זכאית להיות חברה ב״ועדת  ה. 
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המדינות החברות באמנה יעודדו הקמת קרנות ואגודות לאומיות, ציבוריות ופרטיות, המיועדות לגייס תרומות להגנה על המורשת 

סעיף 18

התרבותית והטבעית, כמוגדר בסעיפים 1 ְו-2  של אמנה זו.

יסייעו  הן  אונסקו.  בחסות  עולמית״  מורשת  ״קרן  בין-לאומיים שתארגן  גיוס משאבים  לתהליכי  יסייעו  באמנה  המדינות החברות 
לגופים הנזכרים בסעיף 15 (ג׳) בגיוס המשאבים.  
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סעיף 19

כל מדינה החברה באמנה רשאית לבקש סיוע בין-לאומי בגין אתר הנמצא בשטחה שהוא חלק מהמורשת התרבותית והטבעית ושיש 

לקבל החלטה. 

סעיף 20

להחליט לרשמו שם.

סעיף 21 

״ועדת מורשת עולמית״ תגדיר את  הנהלים שלפיהם יישקלו הבקשות לסיוע בין-לאומי ותפרט את תוכן הבקשות, אשר יגדירו  א. 
את הפעולות הנשקלות, את העבודה הדרושה, את העלויות הצפויות, את דרגת הדחיפות ואת הסיבות שבגללן משאבי המדינה 

המבקשת את הסיוע אינם מאפשרים לה לעמוד בכל ההוצאות. לבקשות כאלו יש לספק, ככל האפשר, דיווחי מומחים.

הוועדה צריכה לשקול בקדימות גבוהה בקשות בגין אסונות ואסונות טבע עקב דחיפות העבודה הכרוכה בהן. לרשותה צריכות  ב. 
לעמוד קרנות למצבים כאלו.

לפני קבלת החלטה, על הוועדה לבדוק ולהתייעץ לפי הצורך. ג. 

סעיף 22

הסיוע שתעניק ״ועדת מורשת עולמית״ עשוי להינתן כדלקמן:

הצגתן  שימורן,  והטבעית,  התרבותית  המורשת  על  מההגנה  שנגזרו  וטכניות  מדעיות  אמנותיות,  בבעיות  העוסקים  מחקרים  א. 

הכשרת צוותים ומומחים בכל הרמות לזיהוי, להגנה, לשימור, להצגה ולשיקום של המורשת התרבותית והטבעית. ג. 

אספקת ציוד החסר במדינה הנוגעת לעניין או שאין היא מסוגלת לרכשו. ד. 

הלוואות ארוכות טווח בריבית נמוכה או ללא ריבית כלל. ה. 

במקרים חריגים ומסיבות מיוחדות - מתן מענקים שאין צורך להחזירם. ו. 

סעיף 23

״ועדת מורשת עולמית״ עשויה גם לתת סיוע בין-לאומי למרכזים לאומיים או אזוריים, להכשרת עובדים ומומחים בכל הרמות, בתחום 
זיהוי המורשת התרבותית והטבעית, הגנה עליהן, שימורן, הצגתן ושיקומן.

* הסיוע מיועד בעיקר למדינות מתפתחות

לו ערך אוניברסלי יוצא מן הכלל. המדינה תצרף לבקשתה מידע ותיעוד הנמצאים ברשותה, כמפורט בסעיף 21, כדי לאפשר לוועדה 

יוענק רק לאתר שהוא חלק מהמורשת התרבותית  זו  ְו-23, הסיוע הבין-לאומי שקבעה אמנה  בכפוף לסעיפים 13 (ב׳), 22 (ג׳) 
והטבעית אשר ״ועדת מורשת עולמית״ החליטה לרשום אותו באחת הרשימות המפורטות בסעיף 11 (ב׳ ְו-ד׳ לעיל) או שהיא עשויה 

ושיקומן, לפי האמור בסעיף 11 (ב׳ ְו-ד׳ לעיל) לאמנה זו.

שיגור מומחים, טכנאים ועובדים מומחים כדי להבטיח שהעבודה המאושרת מתבצעת כראוי. ב. 

V. סיוע בין-לאומי* 
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לפני מתן סיוע בין-לאומי בקנה מידה גדול יש לבצע הערכות ובדיקות מדעיות, כלכליות וטכניות מפורטות. מחקרים אלו יעשו שימוש 
בטכניקות המתקדמות ביותר להגנה על המורשת התרבותית והטבעית, שימורן, הצגתן ושיקומן, ויעלו בקנה אחד עם יעדי האמנה. 

הבדיקות גם ישאפו לזהות ולאתר אמצעים לעשיית שימוש סביר במשאבים העומדים לרשות המדינה הנוגעת לעניין.

סעיף 25

ככלל, הקהילה הבין-לאומית תישא רק בחלק מעלות העבודה הדרושה. המדינה שתיהנה מן העזרה הבין-לאומית תתרום חלק ניכר 
מן המשאבים שיוקדשו לכל תכנית או פרויקט, אלא אם כן משאביה לא יאפשרו זאת.

סעיף 26

״ועדת מורשת עולמית״ והמדינה המקבלת יגדירו בהסכם ביניהן את התנאים שלפיהם יבוצעו התכנית או הפרויקט שלמענם ניתן 
הסיוע הבין-לאומי לפי אמנה זו. תהיה זו אחריותה של המדינה המקבלת את הסיוע הבין-לאומי להמשיך בהגנת האתר אשר נשמר 

בדרך זו, שימורו והצגתו, הכול בהתאם לתנאים שנקבעו בהסכם.
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א.  VI. תכניות חינוכיות

סעיף  27

המדינות החברות באמנה זו יפעלו בכל האמצעים הנאותים, ובפרט באמצעות תכניות חינוך ומידע, לחזק את ההערכה והכבוד של  א. 

סעיף 28

מדינות חברות באמנה זו אשר יקבלו סיוע בין-לאומי לפי האמנה, ינקטו צעדים מתאימים לפרסם את חשיבות האתר שבגינו נתקבל 
הסיוע ואת התפקיד שמילא סיוע זה.

VII. דיווחים

סעיף 29

המדינות החברות באמנה זו יגישו דוחות לוועידה הכללית של אונסקו בתאריכים ובאופן שייקבע על-ידי הארגון. דוחות אלה יכללו  א. 
מידע על האמצעים החוקיים והמנהליים שהמדינות אימצו, מידע על פעולות אחרות שננקטו ליישום אמנה זו, וכן פירוט הניסיון 

שנרכש בפועל בשטח.

דוחות אלו יובאו לתשומת לב ״ועדת מורשת עולמית״. ב. 

הוועדה תגיש דוח על פעילותה בכל מושב רגיל של הוועידה הכללית של אונסקו. ג. 

עמיהן למורשת התרבותית והטבעית, לפי הגדרתן בסעיפים 1 ְו-2 לאמנה.

הן מתחייבות ליידע את הציבור הרחב באשר לסכנות המאיימות על אותה מורשת ובאשר לפעולות הנעשות לפי אמנה זו. ב. 
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VIII. סעיפים נוספיםא. 

סעיף 30

אמנה זו מנוסחת בערבית, אנגלית, צרפתית, רוסית וספרדית. כל חמשת הנוסחים תקפים במידה שווה.

סעיף 31

אמנה זו כפופה לאשרור או להסכמה של המדינות החברות באונסקו, בהתאם לנוהלי החוק שלהן. א. 

מסמך האשרור או הקבלה יופקד אצל מנכ״ל אונסקו. ב. 

סעיף 32

אמנה זו תהא פתוחה להצטרפות מדינות שאינן חברות באונסקו ואשר הוועידה הכללית של אונסקו מזמינה אותן להצטרף. א. 

ההצטרפות תתממש בהפקדת מסמך הצטרפות אצל מנכ״ל אונסקו. ב. 

סעיף 33

אמנה זו תיכנס לתוקף בתום שלושה חודשים מתאריך הפקדת מסמכי האשרור, עם הסכמתה או הצטרפותה של המדינה העשרים 
במספר, אך רק באשר לאותן מדינות אשר הפקידו את מסמכי האשרור, ההסכמה או ההצטרפות שלהן לפני או באותו תאריך. לגבי כל 

מדינה אחרת, האמנה תיכנס לתוקף שלושה חודשים לאחר מועד הפקדת מסמכי האשרור, ההסכמה או ההצטרפות שלה.

סעיף 34

התנאים דלהלן יחולו על מדינות החברות באמנה זו ושיש בהן מערכת חוקתית פדרלית או מערכת מסוג אחר:

באשר לתנאי האמנה שיישומה חל בתחום שיפוט פדרלי או מרכזי, התחייבויות הממשלה הפדרלית או המרכזית תהיינה כשל  א. 
המדינות החברות שאינן מדינות פדרליות.

חוקת  לפי  מחויבים  שאינם  קנטון  או  פרובינציה  ארץ,  מדינה,  כל  של  השיפוט  בתחום  החל  שיישומם  האמנה  לתנאי  באשר  ב. 
הפדרציה לנקוט צעדי חקיקה, תודיע הממשלה הפדרלית לרשויות המוסמכות באותה מדינה, ארץ, פרובינציה או קנטון מה היא 

ממליצה לגבי אימוץ אותם תנאים.

סעיף 35

כל מדינה החברה באמנה זו רשאית לפרוש מהאמנה. א. 

הפרישה תיעשה במסמך כתוב אשר יופקד אצל מנכ״ל אונסקו. ב. 

הפרישה תיכנס לתוקף 12 חודש לאחר קבלת מסמך הפרישה. לא תהיה לה השפעה על ההתחייבויות הכספיות של המדינה  ג. 
הפורשת, עד תאריך כניסת הפרישה לתוקף.
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א.  סעיף 36

סעיף 37

לאמנה המתוקנת.

אם הוועידה הכללית תאמץ אמנה חדשה המתקנת אמנה זו, כולה או בחלקה, אזי, חוץ מאשר אם ההאמנה החדשה התנתה  ב. 
המתקנת  האמנה  של  לתוקף  כניסתה  בתאריך  החל  הצטרפות,  או  הסכמה  לאשרור,  פתוחה  להיות  זו  אמנה  תפסיק  אחרת, 

החדשה.

סעיף 38

בהתאם לסעיף 102 למגילת האומות המאוחדות תירשם אמנה זו במזכירות האומות המאוחדות לבקשת מנכ״ל אונסקו.

מסמך זה נכתב בפריז ביום 23 בנובמבר 1972, בשני עותקים מקוריים בחתימת נשיא המושב  ה-17 של הוועידה הכללית ושל מנכ״ל 
אונסקו שהופקדו בארכיון אונסקו ואשר עותקים מאושרים שלו יישלחו לכל המדינות המוזכרות בסעיפים 31 ְו-32 וכן לאו״ם.

כל האמור לעיל הוא נוסח מהימן של ההמלצות שהוועידה הכללית של אונסקו קיבלה כחוק במושב ה-17, אשר התקיים בפריז וננעל 
ביום 21 בנובמבר 1972.

ולראיה באנו על החתום ביום 23 לנובמבר 1972.

המנהל הכללי נשיא הוועידה הכללית 

לידיעת  וכן  ולידיעת המדינות שאינן חברות בארגון המוזכרות בפסקה 32,  לידיעת המדינות החברות בארגון  יביא   מנכ״ל אונסקו 

את השינויים באמנה זו יכולה לעשות הוועידה הכללית של אונסקו. שינויים אלו יחולו רק לגבי מדינות אשר תצטרפנה כחברות  א. 

האו״ם, את הפקדת מסמכי האשרור, הקבלה או ההצטרפות כאמור בפסקאות 31 ְו-32, וכן את מסמך הפרישה כאמור בפסקה 35.
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  סטורייםיהאמנה לשימור ערים ואזורים ה

  1987וושינגטון , ס"ומואיק

  

  :הקדמה והגדרות

טוי לרבגוניות יהינן ב, בין אם התפתחו בהדרגה במשך הזמן או נוצרו במכוון, כל הקהילות העירוניות  .א
  .סטוריהיהחברה במשך הה

מרכזים רו רבעים , עיירות ,כולל ערים, סטוריים גדולים וקטניםיאמנה זו עוסקת באזורים עירוניים ה  .ב
מעבר לתפקידם כמסמך . יחד עם סביבתן הטבעית והסביבה שעוצבה בידי האדם, סטורייםיה
הרבה אזורים , כיום. ת הערכים של תרבויות עירוניות מסורתיותמייצגים מרכזים אלה א, סטורייה

ח העירוני שבא נגרם להם נזק ואפילו הרס כתוצאה מהפיתו, מצבם הפיסי ירוד, כאלה מאוימים
 .בהמשך לתיעוש החברה האנושית בעולם

חברתיים ואפילו כלכליים , המוביל לעתים קרובות לאבדנים תרבותיים, בעמדה מול מצב דרמטי זה  .ג
שיש להכין אמנה לערים ) ס"איקומו(סבורה המועצה הבינלאומית למונומנטים ואתרים , בלתי הפיכים

, "אמנה הבינלאומית לשימור ולשיקום מונומנטים ואתרים"כח אשר תהווה השלמה ,סטורייםיואזורים ה
המטרות והשיטות הנחוצות , מסמך חדש זה מגדיר את העקרונות". אמנת ונציה", המכונה בדרך כלל

הוא מבקש  גם לקדם את ההרמוניה של חיי הפרט והקהילה . סטורייםילשימור ערים ואזורים ה
המרכיבים את הזכרון של , צנועים ככל שיהיו, בותייםבאזורים אלה ולעודד את שימור הנכסים התר

 .המין האנושי

-ורשה(כיום " סטורייםיהמלצות בקשר לשימור ולתפקוד של אזורים ה"ו ב"שנקבע על ידי אונסק כפי  .ד
שימור ושיקום של ערים ואזורים כאלה כמו , וכן בכלים בינלאומיים ההכרחיים להגנה) 1976, ניירובי

 .הרמונית לחיים כיוםגם פיתוחם והתאמתם ה

  :עקרונות ומטרות

מן הראוי שהוא ישתלב , בצורה היעילה ביותר ההיסטורייםכדי לממש את שימור הערים והאזורים   .א
  .תבתכנון העירוני והאזורי בכל הרמו, בתכנית פיתוח כלכלית וחברתית

וכל האלמנים  היסטורישל העיר או האזור ה היסטוריהאיכויות שאותן יש לשמר כוללות את האופי ה  .ב
 :בעיקר, החומריים והרוחניים המבטאים אופי זה

 מבנה עירוני כפי שמוגדר על ידי מגרשים ורחובות .1

 שטח ירוק ושטחים פתוחים, יחסים בין מבנים .2

, סגנון, ממדים, פנימי וחיצוני של בניינים כפי שהוגדרו על ידי קנה מידה, המראה והצורה .3
 .צבעים ועיטורים, חומרים, מבנה

 .הן מעשה ידי אדם, הן הטבעית, ס בין העיר או האזור העירוני וסביבתםהיח .4

 .שאותם רכשו במשך הזמן העיר או האזור העירוני התפקודים השונים .5

-ה הייחודי של העיר או על המוקד העירונייכל איום על איכויות אלה יגרום לוויתורים על אופ
  .היסטוריה
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שימור . נית להצלחת תכנית השימור ויש לעודד אותהההשתתפות והמעורבות של התושבים היא חיו  .ג
 .ים נוגע קודם כל לתושבים שלהםהיסטוריערים ואזורים 

יש להימנע מקשיחות . דורשים משנה זהירות וגישה שיטתית ומשמעת היסטורישימור בעיר או אזור   .ד
 .מאחר שבמקרים שונים עשויות לעלות בעיות שונות

  שיטות וכלים

תכניות שימור . ים חייב להתבסס על מחקרים קודמיםהיסטוריערים ואזורים עירונים  תכנון לשימור  .א
, טכניקות, כיטקטורהאר, ההיסטורי, חייבות להתיחס לכל הגורמים הרלוונטים כולל ארכיאולוגיה

כמו גם , המטרות העיקריות של תכנית השימור צריכות להיות מוצהרות בבהירות. חברה וכלכלה
תכנית השימור צריכה לכוון להבטחת . המנהליים והכלכליים הדרושים להשגתן, הצעדים החוקיים

תכנית השימור צריכה . לבין העיר כולה ההיסטורייםהיחסים ההרמוניים בין האזורים העירוניים 
ועל אלו בנסיבות , אלו מהם יש לשמר בנסיבות מסוימות, להגדיר את הבניינים שאותם צריך לשמר

. לפני כל מעורבות יש לתעד באופן יסודי את התנאים הקיימים באזור. לוותר ניתן, חריגות בלבד
 .היסטוריתכנית השימור צריכה לקבל את תמיכת התושבים של האזור ה

כל פעילות השימור הדרושה תעשה בהתאם לעקרונות ולמטרות של , עד לקבלתה של תכנית השימור  .ב
 .אמנה זו ואמנת ונציה

 .היסטורישימור יעיל של עיר או אזור נית לחיוהתחזקותה השוטפת   .ג

התאמת אזורים . היסטורישימושים ופעילויות חדשות צריכות להתאים לאופי העיר או האזור העירוני ה  .ד
 .אלה לחיים מודרניים מחייבת התקנה זהירה או שימור השרותים הציבוריים

 .שיפור המגורים צריך להיות אחת המטרות הבסיסיות של השימור  .ה

יש לכבד את התבנית , רך לבנות בניינים חדשים או להתאים קיימים לשימוש חדשכאשר יש צו  .ו
, אלמנטים מודרניים אין לשלול הכנסת. בעיקר במונחים של קני מידה וגודל מגרשים, החללית הקיימת

 .שכן הם יכולים לתרום להעשרת האזור, בהרמוניה עם סביבתם

צריכה להיות מורחבת באמצעות מחקר ארכיאולוגי  יהיסטורה של עיר או אזור עירוני היסטוריהכרת ה  .ז
  .והצגה מתאימה של הממצא הארכיאולוגי

צריכה להיות מבוקרת ואסור שאזורי חניה יפגעו ברקמה  היסטוריתחבורה בתוך עיר או אזור עירוני   .ח
 .ת או בסביבתההיסטוריה

אך  היסטוריר או לאזור האסור להן לחדור לעי, כאשר תכנון עירוני או אזורי עוסק בדרכים ראשיות  .ט
 .עליהן לשפר את הנגישות אליהם

כדי לשמור על , זיהום או רעידות: ות כנגד אסונות טבע ומפגעים כגוןהיסטורייש להגן על ערים   .י
כפי  היסטורייהיה אופיו של אסון המשפיע על עיר או אזור . טחונםיהמורשת למען טובת התושבים וב

 . יקונים בהתאם לאופיו המיוחד של הנכס המטופליש לנקוט באמצעי מנע ות –שיהיה 

כדי לעודד את שיתוף התושבים ואת מעורבותם יש להכין תכנית מידע כללית עבור כולם החל מילדי   .יא
יש לעודד פעילות ארגונים להגנת המורשת ולאמץ צעדים כלכליים לטובת השימור . בית הספר
 .והשיקום

 .ורים בשימורר התמחות בכל אותם המקצועות הקשפשיש לא  .יב

  גיורא סולר' אדר: מאנגלית
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 רכיאולוגיתאמנה להגנה ולניהול המורשת הא 

אושרה באספה הכללית . ל לניהול המורשת הארכיאולוגית של איקומוס"י הועדה הבינ"הוכנה ע

 .1990 בלוזאן 9ה

 מבוא
בת בכך שידיעה והבנה של המקורות וההתפתחות של חברות אנושיות היא בעלת קיימת הכרה נרח

 .חשיבות רבה לאנושות לצורך זיהוי שורשיה החברתיים והתרבותיים

ההגנה עליה וניהולה . המורשת הארכיאולוגית מהווה את העדות הבסיסית לפעילות אנושית בעבר

, ם ולחוקרים אחרים ללמוד ולפרש אותהחיוניים בכדי לאפשר לארכיאולוגי, על כן, הנכון הם

 .לתועלת הדורות בהווה ובעתיד

היא דורשת . ההגנה על מורשת זו אינה יכולה להתבסס על יישום טכניקות ארכיאולוגיות בלבד

מספר מרכיבים של המורשת . בסיס רחב יותר של ידע ומיומנות מקצועיים ומדעיים

להגן עליהם בהתאם לאמות המידה להגנת ינם אלמנטים אדריכליים ויש ה הארכיאולוגית

".  ומונומנטים לשימור ושיקום של אתרים1964אמנת ונציה "כפי שנקבעו ב, אלמנטים מסוג זה

 מהמסורות החיות של קבוצות ילידים אלמנטים אחרים של המורשת הארכיאולוגית מהווים חלק

 .ות תרבות מקומיותולהגנה ושימור מונומנטים ואתרים כאלה חיונית ההשתתפות של קבוצ

ההגנה על המורשת הארכיאולוגית חייבת להתבסס על שיתוף פעולה יעיל , מסיבות אלה ואחרות

, היא דורשת כמו כן שיתוף פעולה של רשויות ממשלתיות. בין אנשי מקצוע מתחומים רבים

על כן קובעת את , אמנה זו. יזמים פרטיים וציבוריים והציבור הרחב, חוקרים אקדמאים

אלה מתייחסים . קרונות המתייחסים להיבטים השונים של ניהול המורשת הארכיאולוגיתהע

, המחקר, דהתיעו, החפירה, הסקר, )זציהיטרנואינ(רישום לביצוע המקצועי של תהליך ה

השימוש במורשת וההכשרה של , הנגישות לציבור, ההצגה, המידע, השחזור, השימור, התחזוקה

האמנה קיבלה השראתה מהצלחת . ת המורשת הארכיאולוגיתאנשי המקצוע המעורבים בהגנ

חוקרים ואנשי , כקו מנחה וכמקור לרעיונות למדיניות ולביצוע על ידי ממשלות, "אמנת ונציה"

 .מקצוע

היא אינה . בעלי ערכים גלובאליים, האמנה אמורה לשקף עקרונות וקוים מנחים בסיסיים ביותר

לכן יש להוסיף לאמנה . ויכולת של אזורים או ארצות תייחודיויכולה לקחת בחשבון בעיות 

 .עקרונות נוספים והנחיות ברמה האזורית והלאומית

 הגדרה והקדמה
 .1סעיף 

 אשר לגביה שיטות תהחומריהיא אותו חלק של המורשת " מורשת הארכיאולוגית"ה

: היא כוללת את כל השרידים של הקיום האנושי. מספקות מידע ראשוניהארכיאולוגיות 

כולל (מבנים נטושים ושרידים מכל סוג , והמקומות המתייחסים לכל התופעות של פעילות אנושית

 .יחד עם כל החומר התרבותי הנייד שקשור בהם, )אתרים תת קרקעיים ותת ימיים

 מדיניות הגנה משולבת
 .2סעיף 

קע להיות לכן על שימושי הקר. המורשת הארכיאולוגית היא משאב תרבותי עדין ובלתי  מתחדש

מדיניות להגנת . ים כך שיקטן עד למינימום ההרס של המורשת הארכיאולוגיתתפחומבוקרים ומ

כמו , פתוח נכון, ת להיות מרכיב אינטגרלי במדיניות שימושי קרקעבהמורשת הארכיאולוגית חיי

 .בה והחינוךיהסב, גם של מדיניות התרבות
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כך שתהיה תמיד , יות בבדיקה מתמדתהמדיניות להגנת המורשת הארכיאולוגית צריכה לה

 .יצירת שמורות ארכיאולוגיות צריכה להיות חלק ממדיניות כזאת. מעודכנת

, הגנת המורשת הארכיאולוגית צריכה להיות משולבת במדיניות התכנון ברמות הבינלאומית

 .אזורית ומקומית, לאומית

. ל המורשת הארכיאולוגיתהשתתפות פעילה של הציבור צריכה להיות חלק ממדיניות ההגנה ע

על השתתפות הציבור . יוחד במקום בו מדובר במורשת של קבוצת ילידיםמדבר זה חיוני ב

אספקת המידע לציבור היא על כן מרכיב . ע הנחוץ לקבלת החלטותלמידלהתבסס על נגישות 

 .חשוב בהגנה משולבת

 תחיקה וכלכלה
 .3סעיף 

היא גם , רית של כל המין האנושימחויבות מוסהמורשת הארכיאולוגית יש לראות בהגנה על 

 זו דרך תחיקה רלבנטית ודאגה למקורות כספיים במחויבותיש להכיר . אחריות ציבורית משותפת

מאחר והמורשת . הנחוצות לניהול אפקטיבי של המורשת, מתאימים לתכניות התמיכה

יח את מקורות הארכיאולוגית משותפת לכל החברה האנושית מחובתה של כל מדינה להבט

 .המימון להגנתה

 ולמסורת הלהיסטורי, הגנה שתתאים לצרכים, התחיקה צריכה לספק למורשת הארכיאולוגית

התחיקה צריכה להתבסס . ואת צרכי המחקר) in situ(שתבטיח הגנה באתר , של כל מדינה ואזור

 ולא של אדם על העיקרון לפיו המורשת הארכיאולוגית היא של כל האנושות ושל קבוצות עמים

 .בודד או עם יחיד

כתוצאה משינוי אופי האתר או המונומנט , או שינויים, ניוון, על התחיקה למנוע הריסה

 .בלי היתר מאת הרשות הארכיאולוגית המתאימה, הארכיאולוגי או סביבתם

במקום בו ניתן היתר להרס המורשת , על התחיקה לדרוש מחקר ארכיאולוגי מלא ותעוד

ניהול ושימור מתאימים של , על התחיקה לדרוש ולנקוט באמצעים לתחזוקה. תהארכיאולוגי

 .המורשת הארכיאולוגית

. יש לקבוע סנקציות חוקיות מתאימות למקרים של הפרת החוק הקשור למורשת הארכיאולוגית

, ונטר נבחרואם החקיקה הספקת הגנה רק לאותם חלקי המורשת הארכיאולוגית הרשומים באינ

עד , אמצעים להגנה זמנית של אתרים או מונומנטים לא רשומים שהתגלו זה עתהיש לנקוט ב

 .שתעשה ההערכה הארכיאולוגית של שלהם

 סקר
 .4סעיף 

 האופייר של שההגנה על המורשת הארכיאולוגית צריכה להתבסס על הכרה מלאה ככל האפ

פיתוח אסטרטגיות סקר כללי של המשאב הארכיאולוגי הוא על כן כלי עבודה חיוני ל. והיקפה

הוא חובה במסגרת ההגנה והניהול של , סקר ארכיאולוגי, אי לכך. להגנת המורשת הארכיאולוגית

 .המורשת הארכיאולוגית

יש לראות על כן . בו בזמן רשימות מלאי מהוות גם משאב נתונים בסיסי ללימוד ומחקר מדעיים

 .בייצור האינוונטר תהליך מתמשך ודינאמי

מאחר ואפילו ידע , כמו כן האינוונטרים צריכם לכלול מידע ברמות שונות של משמעות ומהימנות

 .שטחי יכול להוות נקודת התחלה לאמצעי הגנה
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 מחקר
 .5סעיף 

מחקר זה מתבסס .  הארכיאולוגי מתבסס בעיקרו על מחקר מדעי של מורשת הארכיאולוגיתהידע

יש לקבוע . דרך דגימה ועד חפירה טוטאלית, סניותמטכניקות בלתי הר, על כל מגוון השיטות

באופן חד משמעי את העיקרון שאסור שאיסוף מידע לגבי מורשת ארכיאולוגית יהרוס יותר עדות 

יש לעודד טכניקות . ארכיאולוגית מאשר מתחייב מתוך המטרה המדעית והשימורית של המחקר

 כעדיפות על פני חפירה – הדבר אפשרי בכל מקום בו, סקרי אויר ויבשה ודגימה, בלתי הרסניות

 .טוטאלית

מר במחיר של זה ומאחר ומשמעותה של חפירה כרוכה תמיד בצורך להחליט איזה חלק יש

ההחלטה לחפור צריכה להתקבל , וייתכן גם במחיר ההרס המוחלט של המונומנט. שיתועד ויאבד

 .רק לאחר שיקול מעמיק

שוד , מימוש קרקעבשינויים ,  על ידי פיתוחוימיםהמארים ומונומנטים אתיש לבצע חפירות ב

 .עתיקות או בליה טבעית

י בעיות מחקריות או כדכדי להאיר , מאוימיםניתן לחפור אתרים בלתי , במקרים יוצאים מן הכלל

צריכה להקדים את , במקרים כאלה. למטרת הצגתם לקהל, להבהיר אותם באופן יותר אפקטיבי

על החפירה להיות חלקית ועליה להשאיר .  של משמעות האתרהחפירה הערכה מדעית יסודית

 .חלק בלתי מופרע למחקר עתידי

תוך ,  באינוונטר הרלבנטיולהיכלל המדעית הקהילה מוסכם צריך לעמוד לרשות בסטנדרטוח "ד

 .תקופה סבירה מסיום החפירה

, "וגיותהמלצות לעקרונות בינלאומיים לחפירות ארכיאול"את החפירות יש לנהל בהתאם ל

 .ולסטנדרטים מקצועיים בינלאומיים, 1956אונסקו 

 תחזוקה ושימור
 .6סעיף 

צריכה להיות השימור של המונומנטים , המטרה העליונה של מינהל מורשת ארכיאולוגית

 .'האוספים וכו, כולל שימור ואוצרות ארוכי טווח של התיעוד הרלוונטי, והאתרים באתרם

מהווה הפרה של עקרון שימור המורשת ,  למיקום חדשכל העברה של חלקים של המורשת

. לשימור ולמינהל, עיקרון זה מדגיש גם את הצורך לאחזקה מתאימה. בקונטקסט המקורי שלה

אר חשופה שאו שתו,  על ידי חפירהףתיחשהוא גם עומד על כך שאסור שהמורשת הארכיאולוגית 

 .הראוייםאם לא ניתן להבטיח את אחזקתה וניהולה , לאחר החפירה

 של המורשת  ושיתוף גורמים מקומיים כאמצעי לקידום האחזקהמחויבותיש לשאוף ולעודד 

עיקרון זה חשוב במיוחד כאשר עוסקים במורשת של קבוצות ילידים או קבוצות . הארכיאולוגית

 .תרבות מקומיות

לקבוצות יש מקרים בהם ניתן ונכון להטיל את האחריות להגנה וניהול האתרים והמונומנטים 

יש לקבוע את סדרי העדיפויות ,  הבלתי נמנעות של מקורות מימוןהמגבלותבגלל . הילדים

בהתבסס על הערכה , את התחזוקה יש לבצע במגוון של אתרים ומונומנטים. לתחזוקה הפעילה

ולא להגבילה למונומנטים המפורסמים והאטרקטיביים , פיים המייצגומדעית של משמעותם וא

 בהקשר לאחזקה 1956ו "יישם את העקרונות הרלבנטיים שבהמלצות אונסקיש ל. חזותית

 .ולשימור של המורשת הארכיאולוגית
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 שיחזור, מידע, הצגה
 .7סעיף 

הצגת המורשת הארכיאולוגית לציבור הרחב היא שיטה בסיסית לקידום הבנה של המקורות ושל 

ב ביותר לקידום ולהבנה של בו בזמן הם גם האמצעי החשו. ההתפתחות של החברה המודרנית

,  פופולארית של מצב הידע ברגע זהכאינטרפרטציה סתפיהצגה ומידע צריכים לה. הצורך בשימור

 . על ההצגה לקחת בחשבון את הגישות השונות להבנת העבר. ולכן יש לעדכנם בתכיפות

זהירות יש לבצעו ב, בכל מקרה. ואינטרפרטציהמחקר ניסויי : לשחזור שני תפקידים חשובים

במטרה , השתמש בהוכחות מכל המקורותלעדות הארכיאולוגית וב מכל פגיעה עלהימנ, מרובה

 ישרות על השריד הארכיאולוגי ויהיה השחזורלא ייבנה , במקום שניתן ונכון. להשיג אוטנטיות

 .ניתן לזיהוי

 מיומנות מקצועית
 .8סעיף 

וניים לניהול של המורשת חי, סטנדרטים אקדמאיים גבוהים בהרבה תחומים מקצועיים

הכשרה של מספר מתאים של בעלי מקצוע בתחומי המומחיות הרלבנטיים חייבת . הארכיאולוגית

הצורך לפתח מומחיות במספר תחומים . להיות מטרה חשובה של מדיניות החינוך בכל מדינה

 .ועיתיש לקבוע ולשמור על סטנדרטים להכשרה והתנהגות מקצ.  בינלאומיקורא לשיתוף פעולה

הכשרה ארכיאולוגית אקדמית צריכה לקחת בחשבון את השינוי במדיניות השימור מחפירה בלבד 

עליה גם לקחת בחשבון את העובדה שלימוד תולדות קבוצות ילידים חשובה . לשימור באתר

 .כמו הכרת מונומנטים ואתרים יוצאים מן הכלל, לשימור והבנה של מורשת ארכיאולוגית

יש לאפשר לאנשי . רכיאולוגית היא תהליך מתפתח בעל דינאמיות מתמשכתשימור המורשת הא

יש לפתח תכניות לימוד . המקצוע העובדים בתחום זה להשקיע את הזמן בעדכון המידע שהם

 .תוך הדגשת נושאי השימור והניהול של המורשת הארכיאולוגית, לתואר שני

 שיתוף פעולה בינלאומי
 .9סעיף 

 מורשת משותפת של כל האנושות ולכן שיתוף פעולה בינלאומי הוא אהיהמורשת הארכיאולוגית 

 .הכרחי לפתוח ושמירה של סטנדרטים בניהולה

קיים צורך דחוף ליצור מכניזם בינלאומי לחילופי מידע וניסיון בין אנשי המקצוע העוסקים 

ברמה עולמית ', סדנאות וכו, סמינרים, דבר זה דורש ארגון כנסים. בניהול מורשת ארכיאולוגית

באמצעות קבוצות , "איקומוס. "או אזורית והקמת מרכזים אזוריים ללימודים לתואר גבוה

כמו כן יש . צריכה לקדם אספקט זה בתכניות שלה לטווח הבינוני והארוך, מומחים החברים בה

לקדם חילופי מומחים בינלאומיים כאמצעי לשיפור הסטנדרטים של ניהול אתרי המורשת 

 .גיתהארכיאולו

 ".איקומוס"יש לפתח תכניות סיוע טכניות בתחום ניהול המורשת הארכיאולוגית בחסות 

 גיורא סולר: תרגם
"The Charter for the Protection and Management of Archaeological Heritage" - ICOMOS  
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 מסמך נארה בנושא האותנטיות 

 

 מבוא

מבקשים לציין את הרוח הנדיבה והאומץ האינטלקטואלי , )יפאן(מומחים שהתכנסנו בנארה , אנו .1

 תהקונבנציונאליפורום שבו נוכל לאתגר את החשיבה שהעניקו במועד הנכון , של הרשויות היפניות

 כבוד גדול יותר לשונות בין תתאופקינו ולאת  ולדון בדרכים ובאמצעים להרחיב ,בתחום השימור

 .תרבויות ומורשות בתחום השימור

אנו גם מבקשים לציין את חשיבות מסגרת הדיון שנקבעה מתוך שאיפה של ועדת מורשת העולם  .2

 באופן המעניק כבוד מלא לערכים החברתיים והתרבותיים של כל ,ותנטיותליישם מבחן של א

  היוצאת מהכלל של נכסים המוצעים לרשימת מורשתתהאוניברסאליהחברות בעת בחינת האיכות 

 .העולם

וזאת , ה ומעמיק אותהמסתמך עלי, )1964(מסמך נארה בנושא האותנטיות נכתב ברוח אמנת ונציה  .3

 .חסות והעניין במורשת תרבות בעולם בן זמננולאור הרחבת תחום ההתיי

ובעולם שהחיפוש , לכוחות של גלובליזציה ויצירת הומוגניותוהולכת חשף במידה גוברת נבעולם ה .4

, אחר זהות תרבותית נעשה לעתים באמצעות לאומנות תוקפנית ודיכוי תרבותם של מיעוטים

בהבהרה והארה של הזיכרון הקיבוצי  שיקולי אותנטיות בתחום השימור היא להתרומה החיונית ש

 .של האנושות

 מגוון תרבותי ומגוון מורשתי

 ל תחליף לעושר רוחני ואינטלקטואלי לכלשאין לומגוון תרבותי ומורשתי בעולמנו הוא מקור  .5

כהיבט , ת בעולמנווות והמורשוייש לקדם באופן פעיל את ההגנה והחיזוק של מגוון התרב. האנושות

 .אדםחיוני בהתפתחות ה

מערכת ול כבוד לתרבויות אחרות  מתןוהוא מחייב, מגוון מורשת תרבות מעוגן בזמן ובמרחב .6

הכבוד למגוון התרבותי מחייב , במקרים שבהם קיים ניגוד בין ערכים תרבותיים. ןהאמונות שלה

 .הכרה בלגיטימיות הערכים התרבותיים של כל הצדדים

 מוחשיים ובלתי ,טאים בדפוסים ואמצעיםכל החברות מתבשל שורשיהן של כל התרבויות ו .7

 .ואת אלה יש לכבד -אשר מהווים את מורשתם , מוחשיים

מורשת התרבות של כל אחד היא מורשת התרבות של  -חשוב להדגיש עיקרון בסיסי של אונסקו  .8

לקהילה התרבותית אשר , בראש ובראשונה, האחריות למורשת התרבות ולניהולה שייכת. כולם

הדבקות באמנות , נוסף לאחריות זו, עם זאת. ולאחר מכן לתרבות אשר דואגת לה, חוללה אותה

את לאומיות שפותחו לשימור מורשת תרבות מחייבת גם לשקול את העקרונות ו-ןובהסכמות בי

 לבין אלה של תרבויות של מדינה מסוימתהאיזון בין הדרישות . ןתחומי האחריות הנובעים מה

ובלבד שאיזון זה לא יושג על חשבון ערכי היסוד של , רצוי לכל קהילהבבחינת דבר אחרות הוא 

 .התרבות
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 ערכים ואותנטיות

מעוגן בערכים המיוחסים ,  דפוסיה ותקופותיה ההיסטוריותולכלמעל , שימור מורשת תרבות .9

בדרגת האמינות והאמתות של מקורות המידע , חלקית, יכולתנו להבין ערכים אלה תלויה. למורשת

יחס למאפיינים המקוריים והמאוחרים יבהת, ידע והבנה של מקורות מידע אלה. ערכים אלהלגבי 

 .דרישה בסיסית להערכת היבטי האותנטיותבבחינת הם , יותר של מורשת התרבות ומשמעויותיהם

אותנטיות ההבנת . היא גורם חיוני לאפיון ערכים, לפי הנחות אלו שאושרו באמנת ונציה, אותנטיות .10

 , שימור ושחזור,בתכנוןוקיד מרכזי בכל המחקרים המדעיים העוסקים במורשת תרבות ממלאת תפ

 . בנוהלי הרישום המשמשים את אמנת מורשת העולם ורשימות מצאי אחרות של מורשת תרבותכןו

עשויים , כמו גם לאמינות של מקורות המידע, כל שיפוט לגבי ערכים המיוחסים לנכסי תרבות .11

אפשר לבסס שיפוט של ערכים -אי, לפיכך. ת ואפילו בתוך אותה תרבותלהשתנות מתרבות לתרבו

יחס של כבוד לכל התרבויות מחייב לשקול מתן , האדרב. ל אמות מידה קבועותעושל אותנטיות 

 .ולשפוט נכסי תרבות בהקשר התרבותי שאליו הם שייכים

ה לאופי הייחודי של ערכי נתן ההכריעניין בעל חשיבות ודחיפות עליונה הוא שבכל תרבות ת, לפיכך .12

 .מקורות המידע העוסקים בהם המורשת ולאמינות ואמתות

ניתן לייחס את , ההקשר התרבותי שלה והתפתחותה לאורך זמן, לפי טבעה של מורשת התרבות .13

היבטים של מקורות אלה עשויים לכלול צורה . שיפוט האותנטיות לערכם של מקורות מידע מגוונים

ועוד , רוח ורגשות, מיקום וסביבה, מסורות וטכניקות, שימושים ותפקודים, יםחומרים ותכנ, ועיצוב

, ההיסטוריים, השימוש במקורות אלה מתיר דיון בממדים האמנותיים. גורמים פנימיים וחיצוניים

 . החברתיים והמדעיים של מורשת התרבות הנבחנת

 

 

 

 

 

,  בנושא האותנטיות בהקשר לאמנת מורשת העולם משתתפי ועידת נארה45 בידימסמך האותנטיות של נארה נוסח 

הסוכנות . לפי הזמנת סוכנות התרבות של ממשלת יפן וממשל מחוז נארה, )6.11.1994(אשר התקיימה בנארה שביפן 

 .ICOMOS- וICCROM, ארגנה את ועידת נארה בשיתוף פעולה עם אונסקו

ומר ) Lemaire(מר ריימונד למאיר , ל ועידת נארה הדוברים הכלליים שבידיהגרסה הסופית של מסמך נארה נערכה 

 ).Stovel(הרּב סטובל 

 
 

 )גיורא סולר' אדר: תרגום מאנגלית(
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 מכלולי מבנים ואתרים,  מונומנטים∗עקרונות לתיעוד
 )1996 באוקטובר 9- ועד ל5 -מה , בולגריה, שנערכה בסופיה,  של איקומוס11-י הועידה ה"המסמך אושר ע(

 

אותה מורשת תרבותית נמצאת כיוון ש ו;התרבותית הינה ביטוי ייחודי של ההישג האנושיהמורשת כיוון ש

הגדרה , הבנה, הדרכים העיקריות הזמינות כדי להעניק משמעות אחת תיעוד הואכיוון ש ו;בסיכון מתמיד

ותחזוקה של המורשת התרבותית אינה  חריות לשימוראהכיוון ש ו;והכרה בערכים של המורשת התרבותית

אנשי הממסד העובדים ו, פוליטיקאים, מנהלים, רק של הבעלים אלא גם של מומחי השימור ובעלי המקצוע

חיוני שארגונים אחראיים ויחידים יתעדו ,  באמנת ונציה16פ  סעיף " וכנדרש ע;בכל רמות הממשל והציבור

 . את הטבע של המורשת התרבותית

ניהול , תוכן, אמצעי התכנון, תחומי האחריות, יותמטרת המסמך היא על כן להתוות את הסיבות העיקר

 . ושיקולי שיתוף של התיעוד של המורשת התרבותית

 :הגדרות מונחים המשמשים במסמך

המרכיבים את , מכלולי מבנים ואתרים בעלי ערכי מורשת,  מתיחסת למונומנטיםמורשת תרבותית

 . או הבנויהותההיסטוריהסביבה 

מכלולי  ,מצב ושימוש של המונומנט,  המתאר את הקונפיגורציה הפיזיתשל מידע" תפיסה" הוא תיעוד

 .והינו חלק מהותי בתהליך השימור, מבנים ואתרים בזמן נתון

ולהוות חלק , מכלולי מבנים ואתרים עשוי לכלול עדויות מוחשיות ולא מוחשיות ,תיעוד מונומנטים

 .  מהמסמך התורם להבנה של המורשת וערכיה

  דהסיבות לתיעו
 :התיעוד של המורשת התרבותית חיוני .1

 .ערכיה והתפתחותה, כדי לרכוש ידע שיוסיף להבנה של המורשת התרבותית .א

כדי לעודד את העניין והמעורבות של הציבור בשימור המורשת בעזרת הפצה של האינפורמציה    .ב

 .המתועדת

בודות הבניה  כדי לבסס את הניהול על אינפורמציה מעודכנת ולאפשר בקורת ושליטה על ע .ג

 . והשינויים המבוצעים במורשת התרבותית

, חומריו,  לצורת המבנה הולםקה של המורשת יותאמו באופן וחזתה והשימורכדי להבטיח ש .ד

 .ולמשמעויות ההיסטוריות והתרבותיות, לקונסטרוקציה

 :את התיעוד יש לבצע ברמות פירוט מתאימות על מנת .2

וכדי לעודד את מעורבות , רשנות וההצגה של המורשתהפ, ההבנה,  בתהליך הזיהוימידעלספק  .א

 .הציבור

מכלולי מבנים ואתרים מיועדים להריסה או , של כל המונומנטים) פרמננטי (קבועלספק תיעוד  .ב

 .י פגעי טבע או ידי אדם"או מועדים לפגיעה ע, שינויים בכל צורה שהיא

ת כדי לנהל מדיניות ולקבל אזורית או מקומי,  ולמתכננים ברמה ארציתלרשויות מידעלספק  .ג

 .החלטות בנושאי תכנון ופיתוח באופן רגיש ומבוקר

 . ותכנון עבודות הבניהתחזוקהתוכניות ,  שימושי לניהול יעילומידעלספק בסיס נתונים  .ד
 :תיעוד המורשת התרבותית יקבל עדיפות ויבוצע בייחוד .3

 .אזורית או מקומית, כשמשלימים רשימת מצאי ארצית .א

 .פרד מעבודות מחקרכחלק בלתי נ .ב

                                                           
בכל מקרה העקרונות נכונים לשני , מחוסר במילה עברית מתאימה,  Documentation ולא מ Recording תורגם מתיעוד ∗

 . המושגים ולכן לא נעשתה הבחנה מיוחדת

 1
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וכשנחשפות עדויות הסטורות במהלך , או התערבות אחרת, שינוי, ואחרי כל תיקון, במהלך, לפני .ג

 .העבודות

 .נטישה או העברה או כשיתכן איזה אסון, כשהמבנה או חלקים ממנו מיועדים להריסה .ד

 –ו . במהלך תאונות או הפרעות לא צפויות שעלולות לפגוע במורשת התרבותית .ה
 )החלפת בעלויות(ערכים שינויים בשימוש או באחריות  כשנ .ו

 אחריות לתיעוד
 .המחויבות ברמה הארצית לשימור המורשת תובעת  מחויבות זהה לתהליך התיעוד .1

ומודעות מתאימים ,ידע , מנויותומורכבות תהליך התיעוד והפרשנות  דורש שיתוף של אנשים בעלי מי .2

 .ת הכשרה כדי להשיג את מטרהיתכן ויהיה צורך לבנות תוכניו. למשימה

מומחים לתיעוד  :ת מורכב מאנשים מיומנים המשתפים פעולה כגוןותהליך תיעוד אופייני יכול להי .3

, מעל ומתחת לקרקע, ארכאולוגים, חוקרים, מהנדסים, אדריכלים, משמרים, סוקרים, המורשת

 .מומחים אחרים ויועצים

 . התיעודועדכוןת מנהל המורשת התרבותית אחראי להבטיח את איכו .4

  התיעודתכנון
 . קיימים ולבחון את מידת דיוקםמידעיש לבדוק מקורות , לפני תחילת עבודת תיעוד חדשה .1

חות שפורסמו "דו, צלומים, שרטוטים,  יש לחפש בסקריםמידעאת סוג התיעודים המכילים  .א

, ל המבנים שהוההיסטוריתיאורים ומסמכים רלונטיים המעידים על המקורות , וכאלה שנגנזו

 .חשוב לחפש בחומר עדכני כמו גם ישן. מכלול המבנים או האתר

ארכיונים פרטיים , ארכיונים ציבוריים ארציים ומקומיים: חומר קיים יש לחפש במקומות כגון .ב

 .בספריות ומוזאונים, ברשימות מצאי ואוספים, של מוסדות או מומחים

, חקרו, שימרו, בנו, תיעדו, אנשים או גופים שאכלסו, החיפוש יעשה תוך התיעצות עם בעלי הנכס .ג

 . מכלול המבנים או האתר, או שיודעים משהו על המבנים

 :הרמה ושיטות התיעוד נדרש,  המטרות המתאימותל עולה שלבחירת"מן הנתוח הנ .2

למטרות המדידה לתקציב , שיטות המדידה וסוג התיעוד צריכים להתאים לאופי המורשת .א

שיטה זו עשויה . במקרה של מגבלות תקציביות  נדרש תיעוד בשלבים. ולמקורות זמינים אחרים

, צילום עם תיקוני פרספקטיבה) אויר וקרקע(צלומים ,  כתוביםאורייםחות תי"לכלול דו

גיות או טכנולו, שרטוטים וסקיצות, תוכניות מדידה, מפות, סקר גיאופיזי, פוטוגרמטריה

 .מודרניות אחרות

 .שלא יגרמו נזק לאוביקט הנמדד, טכניקות המדידה צריכות להיות כמה שפחות חודרניות .ב

 . של המטרות המצופות ושיטות המדידה שנבחרו להשגת המטרותההגיוןיש להבהיר את  .ג

 .על החומרים מהם עשוי התיעוד להיות עמידים בתנאי ארכיון .ד

 תוכן התיעוד
 :י"כל מסמך יזוהה ע .1

 .מכלול המבנים או האתר, שם המבנים .א

 מספר סידורי .ב

 תאריך סיום העבודה .ג

 שם הגוף המתעד .ד

חות "דו, הביבליוגרפי, טקסט, גרפי, תיעוד צילומי,  חות על מבנים רלונטיים"הפניות לדו .ה

 .סביבתייםו, ארכאולוגיים

 2
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, י תיאור"ג עזאת ניתן השי. או האתר ינתן באופן מדויק, מכלול המבנים, מיקום וגודל המונומנט .2

צ או טריאנגולציה לנקודות ציון יהיו "באזור כפרי יתכן ומפה עם נ. או צילומי אוויר, תוכניות, מפות

 . עירוני כתובת או רחוב יכולים להיות מספיקיםבאזור. האפשרות היחידה

 .מכלול המבנים או האתר,  שלא נאסף ישירות מהמונומנטמידעבתיעודים חדשים יש לציין כל מקור  .3

 :  הבאמידעאו את כל ה, תיעוד צריך לכלול חלק .4

 .מונומנטים או אתר, צורה ומידות המבנים, סוג .א

 .מכלול מבנים או אתר, כנדרש מהמונומנט, "פנים וחוץ"מאפינים של  .ב

תרבותית ומדעית של המורשת ומרכיביה וכן כל המשמעויות , חשיבות אומנותית, איכות, אופי .ג

 :ת שלאומנותיות ומדעיו, התרבותיות

 .וכתובות עיטורים, קריים של הקונסטרוקציהחלקים ע, החומרים •

 .ומכונות, התקנות מיוחדות, אזורי שירות •

 .גרפיה טבעית ובנויה ומאפיינים טבעיים באתרוטופ, גנים, מרתפים •

  .תחזוקהטכנולוגיות מסורתיות ומודרניות ומיומנויות ששימשו בבניה וב .ד

 . שימושים ועטורים מקוריים,מידות, ועיצוב בעלויות  , עדויות לקביעת תיארוך .ה

 .קה ותיקוניםוחזת, היסטוריה של ניהול .ו

 .אלמנטים מיצגים או דוגמאות של קונסטרוקציה או חומרים .ז

 .הערכה של מצב קיים של המורשת .ח

 . בין המורשת והמיקוםהתפקודייםוהערכה של היחסים הויזואליים  .ט

 .ומזיהום סביבתי או קרבה לשימושי קרקעהערכה של מידת הסיכון מגורמי טבע או אנוש  .י

ל גם אם באופן " הנמידעכל ה. נדרשות רמות פירוט שונות) 1.2ראה סעיף (לסיבות השונות לתיעוד  .5

 יותר נדרש לרב  מפורטמידע. מספק נתונים חשובים לתכנון ובניה מקומית מבוקרת ולניהול, תמציתי

 .קה או שימושוחזת,  למטרות שימוראו, שיםממשת, למנהלים, י בעלי האתר או המבנה"ע

 ניהול והפצה של התיעוד
 .שיבטיח את עמידות האינפורמציה בסטנדרטים ארציים,  המסמך המקורי ישמר בארכיון בטוח .1
 .עותק גיבוי יישמר בנפרד במקום בטוח .2

ת בקור, במקום מתאים למטרת מחקר, לבעלי עניין ולציבור, עותקים של העבודה יהיו נגישים לרשויות .3

 .על פיתוח ותהליכים מנהלתיים וחוקיים אחרים

למקרה של תיקון אחרי , אם אפשר באתר עצמו, מספיק עותקים מעודכנים יהיו זמינים באופן מיידי .4

 .קה ומחקר של המורשתוחזת, ניהול, אסון

ומקוטלג כדי להקל על החלפה ומעקב אחרי אינפורמציה ברמה ,  פורמט העבודה יהיה סטנדרטי .5

 .או בין לאומית, ארצית, מקומית

הבנה ושימוש נכון , כינוס והפצה של האינפורמציה המתועדת נדרש כשאפשר, לניהול יעיל  .6

 .בטכנולוגיות עדכניות

 .במקום ציבורינו אכסיהתיעוד חות "דו .7

 .ח של התוצאות העיקריות של התיעוד יופץ ויפורסם במקרה המתאים"דו .8

  

 

 י יעל אלף"תורגם מאנגלית ע*

 3
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 1999רטר של בורה  'הצ

THE BURRA CHARTER 1999 
 1999 של אוסטרליה עבור מקומות בעלי משמעות וחשיבות תרבותית ICOMOSרטר  'צ

 קיום-עם הנחיות וקוד אתי של דו
 

 
 
 
 
 
 

ICOMOSאוסטרליה   
 לאומית לאנדרטאות ואתרים-מועצה בין

 
 
 
 
 

 ©ICOMOS2000מ " אוסטרליה בע 
בתנאי , מוענקת בזאת רשות להעתיק חלק או את כל הפרסום הנוכחי למטרות לא מסחריות

 .שהמקור יצויין
 .יאן סטיפלטון: צילום השער
  אוסטרליהICOMOS: הוצאה לאור

 תהפקולטה לאומנו
 אוניברסיטת דיקין

australia/org.icomos.www 
 .אוסטרליה

 
 

ICOMOS אוסטרליה מודה על עזרתה של ועדת המורשת האוסטרלית ומחלקת התקשורת 

 .ובהכנת מסמך זה ופרסומ) והאומנויות, היום מחלקת טכנולוגית התקשורת והמידע(והאומנויות 
 

 : פרסום של הספריה הלאומית של אוסטרליה-נתוני קיטלוג 
  אוסטרליה למקומות בעלי משמעות וחשיבות תרבותיתICOMOSאמנת : רטר של בורה'הצ
 
0 0 9578528 0 ISBN 
מבנים . 3.  שימור ושחזור– אוסטרליה –אתרים היסטוריים . 2.  אוסטרליה– הגנה –נכס תרבותי . 1

 . שימור ושחזור– אוסטרליה – אנדרטאות – 4.  שימור ושחזור–ה  אוסטרלי–היסטוריים 
 

363.690994 
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 1999, רטר של בורה'הצ

 1988, הנחיות למשמעות תרבותית
 1988, הנחיות למדיניות שימור

 1988, הנחיות להליכים לביצוע מחקרים ודוחות
 1998,  קיום בשימור מקומות בעלי חשיבות–תקנון אתי של דו 

 רטר בורה' בצ1999הערות לשינויים שבוצעו בשנת 
 . והגרסה הקודמת1999, רטר בורה'צ: טבלת התאמה

 
 הערה חשובה

 כמסמכי ארכיון 1979- ו1981רטר בורה הוחלפה והיא מצטרפת לגרסאות של ' של צ1988גרסת 

 . המתעדים את ההתפתחות של פילוסופית השימור באוסטרליה
 

 רטר בורה'ציטוט צ
בות ICOMOSאמנת : רטר בורה'צם המלא הוא הש משמעות וחש בעלי  אוסטרליה עבור מקומות

 The Burra Charter: The Australia ICOMOS Charter for Places of (1999תרבותית 
Cultural Significance 1999 .( 

י   

 
סויות וההתייח, 1999,  אוסטרליהICOMOSרטר בורה של 'צ –התייחסות ראשונה בטקסט תהיה 

 ). רטר בורה'צ(הבאות יהיו בצורה מקוצרת 
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ICOMOS 
ICOMOS)  ואתרים  לאנדרטאותלאומית  -המועצה  הבין  –  International Council on 

Monuments and Sites  (  ואשר  מטהו ,  1956היא  ארגון  מקצועי  לא  ממשלתי  שהוקם  בשנת

מתודולוגיה ,  טרמינולוגיה,    עוסקת  בראש  ובראשונה  בפילוסופיהICOMOS.  הראשי  שוכן  בפריס

בעיקר  בתפקידה  בהתאם ,  היא  קשורה  באופן  הדוק  לאונסקו.  וטכניקות  שימור  המורשת  התרבותית

כיועצת  עיקרית  למרכז  מורשת  עולמית  באונסקו  בנושאי ,  1972לאמנת  המורשת  העולמית  משנת  

, אדריכלים    נכללים  ICOMOS  -  החברים  ב5,000בין  .  אתרי  תרבות  הנוגעים  למורשת  העולמית

אנתרופולוגים ,  משמרי  אתרים,  היסטוריונים,  גיאוגרפים,  ארכיאולוגים,  דמוגרפים,  מתכנני  ערים

והחברים  משתתפים  במגוון  של  פרויקטים ,    מדינות  פועלות  ועדות  לאומיות84  -ב.  ומנהלי  מורשת

ות מדעיות  יש גם כמה ועדICOMOS -ל. תרבויות  ושיתוף פעולה-חלופין  בין,  עבודת  מחקר,  לשימור

החברים  נפגשים    מידי  שלוש .  לאומיות  אשר  מתמקדות  בהיבטים  מיוחדים  בתחום  השימור-בין

 .שנים באסיפה כללית
 

ICOMOSמ" אוסטרליה בע 
)   חברים15(לוועדה  יש  ועד  מנהל  .  1976  הוקמה  בשנת  ICOMOSהוועדה  הלאומית  האוסטרלית  של  

, לאומי-  כארגון  ביןICOMOSהחלטות  של  האחראי  לביצוע  תוכניות  לאומיות  ומשתתף  בקבלת    

  אוסטרליה  פועל  כקשר  לאומי  ובין  לאומי  בין ICOMOS.  בעיקר  מול  ועדת  המורשת  העולמית

מוסדות  ופרטים  אשר  מעורבים  במחקר  ובשימור  של  כל  המקומות  בעלי ,  רשויות  ציבוריות

, לויות  שימור  אוסטרליה  משתתפים  במגוון  פעיICOMOSחברי  .  המשמעות  והחשיבות  התרבותיים

 . כנסים ומפגשים, הכשרה, כולל ביקורים לאתרים
 

 רטר בורה'שינוי צ
בשנת ;  בדרום  אוסטרליה,    בעיר  המכרות  ההיסטורית  בורה1979רטר  בורה  אומץ  לראשונה  בשנת  'צ

אחרי  בדיקה  של  חמש  שנים  הוכנסו  שינויים .    הוכנסו  בו  שינויים  מזעריים1988  ובשנת  1981

. 1999  אוסטרליה  בנובמבר  ICOMOS  נוצרה  הגרסה  הנוכחית  ואומצה  על  ידי  וכך,  מהותיים  יותר

 . אוסטרליה תקבל בברכה הערותICOMOS- אוסטרליה נבדקים תקופתית וICOMOSכל מסמכי 
 

את  אלה  יש .  קיום-רטר  בורה  והתקנון  האתי  לדו'חוברת  זו  מכילה  גם  שלוש  הנחיות  הנוגעות  לצ

 ICOMOS.  ולם  הם  נכללים  לצורך  שמירת  שלמות  המסמךא,  1999רטר  'עדיין  לתקן  בהתאם  לצ

רטר  עצמו 'אוסטרליה  מתכננת  לעדכן  אותם  על  מנת  להשלים  סדרה  עקבית  של  מסמכים  כאשר  הצ

 . בפעם הבאהיבדקי
 

חוברת  זו  מכילה  גם  כמה  הערות ,  רטר'על  מנת  לסייע  למי  שמכיר  את  הגרסאות  הקודמות  של  הצ

  לאלה 1999רטר  'וטבלת  התאמה  המייחסת  סעיפים  בצ,  וצעוהמסבירות  את  השינויים  העיקריים  שב

 .שבגרסה הקודמת
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 רטר של בורה'הצ
תרבותיתICOMOSרטרצ חשיבות בעלי משמעות מקומות עבור ה י    ו  '  אוסטרל

 
 מבוא

והחלטות ,  )1964ונציה  (לאומית  לשימור  ושיקום  אנדטראות  ואתרים  -תוך  התייחסות  לאמנה  הבין

 לאומית לאנדרטאות ואתרים -של המועצה הביןהאסיפה הכללית החמישית 
)ICOMOS  1978  מוסקבה(  ,רטר  בורה  אומץ  על  ידי 'צICOMOS אוסטרליה ) הוועדה הלאומית של

 -השינויים  אומצו  ב.  (דרום  אוסטרליה,    בבורה1979  באוגוסט  19ביום  )  ICOMOSאוסטרליה  של  

 .)1999 בנובמבר 26 - וב1988 באפריל 23 -ב, 1981 בפברואר 23
 
אתרי  מורשת (רטר  בורה  מספק  הנחיה  לשימור  וניהול  מקומות  בעלי  משמעות  וחשיבות  תרבותית  'צ

 .  אוסטרליהICOMOSוהוא מבוסס על הידע והניסיון של חברי , )תרבות
והוא  מהווה ,  שימור  הוא  חלק  בלתי  ניפרד  מניהול  מקומות  בעלי  משמעות  וחשיבות  תרבותית

 .אחריות מתמדת
 

 ? רטר'הצעבור מי נועד 
מקבל החלטות או מבצע עבודות במקומות בעלי , רטר  קובע נורמה מעשית עבור מי שמספק ייעוץ'הצ

 .מנהלים ונאמנים, כולל בעלים, משמעות וחשיבות תרבותית
 

 רטר'שימוש בצ
סעיפים בחלק העוסק בעקרונות . הרבה סעיפים תלויים זה בזה. רטר כיחידה אחת'יש לקרוא את הצ

. תחים  לעתים  קרובות  עוד  יותר  בחלקים  העוסקים  בתהליכי  השימור  ושיטות  השימורהשימור    מפו

 .רטר'אולם הן אינן מהוות חלק מהצ, הכותרות נועדו להקל על הקריאה
 
אולם  היבטים  של  השימוש  בו  ויישומים  שלו  מוסברים בהרחבה במסמכים ,  רטר  עומד  בפני  עצמו'הצ

 : אוסטרליהICOMOSהבאים של 
 
 .מעות תרבותיתהנחיות למש •
 .הנחיות למדיניות שימור •
 הנחיות להליכים לביצוע מחקרים ודוחות •
 .תקנון אתי לדו קיום בשימור מקומות בעלי חשיבות •
 

 ?רטר'על איזה מקומות חל הצ
כולל  מקומות ,  רטר  בכל  סוגי  המקומות  בעלי  חשיבות  ומשמעות  תרבותית'ניתן  ליישם  את  הצ

 .יסטוריים בעלי ערכים תרבותייםה) indigenous(מקומיים  , טבעיים
אלה  כוללים  את  אמנת  המורשת  הטבעית .  גם  סטנדרטים  של  ארגונים  אחרים  הם  רלוונטיים

יניים ובאיי מיצרי 'ניהול  ושימוש באתרי מורשת תרבות אבורג,  האוסטרלית  וטיוטת  ההנחיות  להגנה

 .טורז
 

 ?מדוע לשמר
ולעתים  מספקים  תחושה  עמוקה ,  נשיםמקומות  בעלי  משמעות  היסטורית  מעשירים  את  חיי  הא

החשוב ,  זהו  תיעוד  היסטורי.  עם  הבר  ועם  חוויות  בהווה,  ורבת  השראה  של  קשר  עם  הקהילה  והנוף
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מקומות  בעלי  משמעות  תרבותית  משקפים  את .  לביטוי  המוחשי  של  הזהות  והחוויה  האוסטרלית

הם .  תנו  ואת  הנוף  האוסטרליומספרים  לנו  מי  אנו  ועל  העבר  אשר  גיבש  או,  המגוון  בקהילות  שלנו

 .חסרי תחליף ויקרים מפז
 .למען הדור בהווה ולמען הדורות בעתיד, יש לשמור על מקומות אלה בעלי המשמעות התרבותית

עשה  כל  מה  שנחוץ  על  מנת  לטפל  במקום  ולהפוך  אותו  לבר :  רטר  בורה  תומך  בגישה  זהירה  לשינוי'צ

 . מנת לשמור על משמעותו התרבותיתעל , אולם שנה אותו מעט ככל האפשר, שימוש
 
 

 הגדרות.  1סעיף 
 :רטר זה'למטרות צ  הערות

 
יש להרחיב את הפרשנות של תפיסת 

המרכיבים שתוארו בסעיף . המקום

,  עשויים לכלול מצבות זכרון1.1

מקומות בהם , פארקים, גנים, עצים

אזורים ,  היסטורייםאירועים אירעו

מקומות , עיירות, עירוניים

אתרים ארכאולוגיים , ייתייםתעש

 . ומקומות רוחניים ודתיים
 

 
 
 

 
מבנה או , נוף, קרקע, אזור, משמעותו אתר) placeמקום   1.1

והוא , קבוצת מבנים או יצירות אחרות, כל יצירה אחרת

 .מרחבים ונופים, תכנים, עשוי לכלול מרכיבים

 )

  )

  

י

ו  .

 )

 )

המונח משמעות תרבותית מקביל 

 .תיתלמשמעות ולערך מורשת תרבו
 
 

משמעות תרבותית עשויה להשתנות 

כתוצאה מההיסטוריה המתמשכת של 

 .מקום
 

הבנת המשמעות התרבותית עשויה 

 .להשתנות כתוצאה ממידע חדש
 
 

מרקם כולל פנים מבנים ושרידים על 

 .כמו גם חפירות, פני הקרקע
 

מרקם מגדיר חללים ואלה עשויים 

להיות מרכיבים חשיבות במשמעות 

 .המקום
 

תרבותית    1.2   – )cultural significanceמשמעות

חברתי או , מדעי, היסטורי, משמעותה ערך אסתטי

 .לדור בהווה ולדורות בעתיד, רוחני של דורות העבר
 

, שלומבנהב, עצמומקום          משמעות תרבותית מגולמת ב

מוש, בסביבה , בתיעוד, במשמעויות, בהקשרים, בש

רים  הקש  צים הקשורים בוחפובבמקומות
 

ייתכן שלמקומות יהיה טווח של ערכים עבור  פרטים או           

 .קבוצות שונות
 

, מקום משמעותו כל החומר הפיסי שב-) fabricמרקם    1.3

 תכולה וחפצים, כולל מרכיבים קבועים

 
 
 
 

משמעותו כל ההליכים אשר  -) conservationשימור    1.4 

המשמעות  על מנת לשמור על מקוםעוסקים בטיפול ב

 .שלוהתרבותית 
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לדוגמה ביחס , ההבדלים שהוזכרו

 :למרזבי גג
  בדיקה וניקוי שגרתיים–תחזוקה *  

 של
 ;    המרזבים

  החזרת –תיקון הכרוך בשחזור *  
 ;    מרזבים שנותקו

  החלפת –תיקון הכרוך בשיקום *  
 .    מרזבים שהתבלו

 

משמעותה טיפול הגנתי  )maintenanceתחזוקה  1.5

המקוםמתמיד ב בסביבת .  והיא שונה מתיקון, מרקם

 .התיקון כרוך בשיחזור ושיקום

 )- 

 ו 

 ) 

 

) 

 

)

 )

(י

)

)

  )

   

  )

 

מקובל שכל המקומות והמרכיבים 

שלהם משתנים במהלך הזמן בקצב 

 .שונה
 

של המרקם משמעותו שמירת -  )preservationשימור    1.6 

 .במצבו הנוכחי ומניעת התדרדרותהמקום

 
 
 
 
 

חומר חדש עשוי לכלול חומר ממוחזר 

דבר זה . אשר ניצל ממקומות אחרים

אינו פוגם במקום בעל משמעות 

 .תרבותית

 המרקם משמעותו החזרת – )restorationשחזור     1.7 

על ידי הסרת , למצב ידוע מהעברמקוםהקיים של 

צמחיה או ארגון מחדש למרכיבים קיימים מבלי לשלב 

 .חומר חדש
 

 מקום  משמעותו החזרת  – )reconstructionום שיק 1.8

 בשל הכנסת משיחזורוהוא שונה , למצבו  הידוע מהעבר

 . למבנהחומר חדש 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 על  מקום  משמעותה שינוי - ) adaptationהתאמה     1.9 

 .מנת שיתאים לשימוש הקיים או לשימוש המוצע
 

מוש   1.10 כמו גם ,  משמעותו פעילותו של מקום–) useש

 .הפעילויות והשיטות אשר עשויים להופיע במקום זה
 

 משמעותו שימוש אשר – )compatibleתואם    שימוש 1.11

שימוש כזה . המשמעות התרבותית של מקוםמכבד את 

או , אינו  משפיע כלל על המשמעות התרבותית

 .שהשפעתו מינימלית
 

, מקום משמעותה האזור מסביב ל– )settingסביבה    1.12

 והיא יכולה לכלול מאגרים בסביבה
 

קשור  1.13  משמעו מקום אשר – )related placeמקום

שלתורם ל התרבותית  מקום אחרמשמעות
 

קשור   1.14 משמעו חפץ אשר תורם  –) related objectחפץ

מצוי אולם אינו מקום של משמעות התרבותיתל

 .במקום
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הקשרים עשויים לכלול ערכים 

ותחומי אחריות , חברתיים או רוחניים

 .תרבותיים במקום
 

בדרך כלל מהות מתייחסת להיבטים 

ן תכונות סמליות לא מוחשיים כגו

 .וזיכרונות
 

פרשנות עשויה להיות שילוב של טיפול 

, שיקום, תחזוקה, לדוגמה(במבנה 

; שימוש במקום ופעילויות בו; )שחזור

והשימוש בחומר הסברתי שמוכנס 

 .למקום

 
 משמעו הקשרים המיוחדים – )associationהקשרים   1.15

 מקוםשקיימים בין אנשים ו
)

.

ו

 )

 .

 .

י

.

 

 .

 

י

ו

 
ם מציינת את משמעותו של – מהות  1.16 מסמלת , המק

 . מעוררת אותה או מבטאת אותה, אותה
 

 משמעותה כל הדרכים - ) interpretationפרשנות 1.17

התרבותית להצגת   מקוםשל המשמעות
 

 
 עקרונות שימור

   הערות
 שימור וניהול.  2סעיף   

  משמעות תרבותיתבעלי מקומות     יש לשמור על 2.1
מור    מטרת ה2.2 של המשמעות התרבותית היא לשמור על ש

 מקום
מקומות הוא חלק בלתי נפרד מניהול טוב של שימור    2.3

תרבותיתבעלי   משמעות
ואסור משמעות תרבותיתבעלי מקומות    יש להגן על 2.4

 .לסכנם או להשאירם במצב פגיע
 

 
שינויים וטיפול , עקבות של תוספות

מוקדם במבנה במקום מהווים עדות 

אשר , להיסטוריה והשימושים שלו

על פעולת . מהווים חלק מהמשמעות שלו

 .השימור לסייע ולא להפריע בהבנתם

 
 

 גישת הזהירות.   3סעיף 
מור    3.1 להקשרים , שימושל, מרקםבוד למבוסס על כש

הוא דורש גישה זהירה של שינוי .  הקיימיםולמהות 

 .בהתאם לצורך אולם מעט ככל האפשר
 
 
 

ם   אסור לשינוי 3.2  לעוות את העדות הפיסית או במק

 .ואסור לו להתבסס על הנחות,  האחרת שיש בו
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יש לתמוך בשימוש בחומרים מודרניים 

 בעדות מדעית וטכניקות מודרניות 

 .מוצקה או בניסיון

 כישורים וטכניקות, ידע.   4סעיף  
בכישורים ובתחומים אשר ,  להשתמש בידעשימור     על 4.1

 מקוםיוכלו לתרום למחקר ולטיפול ב
 

.

   

 

י

 

 

 

ו

טכניקות  מסורתיות וחומרים  מסורתיים  עדיפים   4.2

סויימות יתאימו מבנסיבות .   משמעותימרקם שימורב

ת וחומרים מודרניים אשר מציעים טכניקות מודרניו

 . תועלות שימור מתאימות
 

 
שימור של מקומות בעלי משמעות טבעית 

מוסבר באמנת המורשת הטבעית 

רטר זה מגדיר משמעות 'צ. האוסטרלית

, טבעית בחשיבותן של מערכות אקולוגיות

בחשיבותם של המגוון הביולוגי 

או  ,  עבור הערך הקיומי שלהםהגיאולוגיו

,  הדור בהווה או הדורות בעתידעבור

האסתטי , החברתי, במונחי הערך המדעי

 . ותומך החיים שלהם
 

משום שהבנת , יש צורך בגישה זהירה

. המשמעות התרבותית עשויה להשתנות

אין להשתמש בסעיף זה על מנת להצדיק 

פעולות אשר אינן שומרות על המשמעות 

 .התרבותית

 )values (ערכים.   5סעיף  
לזהותשל שימור על   5.1 בחשבון את כל היבטי  ולקחתמקום

ללא דגש בלתי מוצדק , המשמעות התרבותית והטבעית

 .על ערך אחד על חשבון אחרים
 
 
 
 
 
 
 
 

תרבותית     רמות יחסיות של 5.2  עשויות לגרום משמעות

מור לפעולות   .שונות במקוםש
 

, או רצף הבדיקות, רטר בורה'תהליך צ

לות מודגם בתרשים ההחלטות והפעו

 .הזרימה המצורף

 רטר בורה'תהליך צ.  6סעיף  
תרבותית     ניתן להבין בצורה הטובה ביותר 6.1 של משמעות

ונושאים אחרים אשר משפיעים על העתיד שלו מקום

באמצעות איסוף וניתוח רציף של מידע לפני קבלת 

ואחריה , הבנת המשמעות התרבותית, ראשית; החלטות

ולבסוף ניהול המקום בהתאם , יותפיתוח מדינ

 .למדיניות
המשמעות על הבנת להתבסס  על מדיניות ניהול המקום 6.2

 . שלוהתרבותית 
, פיתוח מדיניות צריך לכלול גם שיקול גורמים אחרים 6.3

םאשר משפיעים על עתיד  , צרכי הבעלים כגון, המק

 .חיצוניות והתנאים הפיסיים בו מגבלות, משאבים
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ות לזהות שימוש או שילוב של על המדיני

אשר , שימושים או מגבלות על שימושים

שומרים על המשמעות התרבותית של 

שימוש חדש במקום חייב לגרום . המקום

לשינוי מינימלי במרקם המשמעותי 

הוא חייב לכבד ; ובשימושים שבו

וכאשר נכון הדבר הוא ; הקשרים  ומהות

חייב להבטיח המשכת שיטות אשר 

שמעות התרבותית של תורמות למ

 .המקום

 )use(שימוש .  7 
ם   כאשר ה7.1 תרבותיתהוא בעל שימוש במק יש , משמעות

 .להמשיך בו
 ו

י  

.

  

  .

  

 
םחייב שהשימוש בו מקום    7.2  .לויתא

 
היבטי הסביבה החזותית עשויים לכלול 

, אופי, צורות, אבנים, אתרים, שימוש

 .מבנה וחומרים, צבע
 

, הקשרים היסטורייםכגון , יחסים אחרים

ההנאה או , ההערכה, יתרמו לפרשנות

 . החווייה במקום

 )setting(סביבה .   8סעיף  
ויחסים , החזותית המתאימההסביבה  דורש שמירה על שימור

 מקוםשל המשמעות התרבותית אחרים אשר תורמים ל
 

חדירה או שינויים אחרים אשר עלולים , הרס, מרקם חדש

 .יבה או היחסים אינם מקובליםלהשפיע לרעה על הסב
 
  

 )location(מיקום  .  9סעיף   
המשמעות הוא חלק ממקום   המיקום הפיסי של 9.1

יצירה או מרכיב אחר של , מבנה.  שלוהתרבותית 

.  במקום ההיסטורי שלהםלהישארהמקום חייבים 

אלא אם זהו , העברת מקום אינה מקובלת בדרך כלל

 .בטחת הישרדותוהאמצעי המעשי היחיד לה
אשר נועדו מקום יצירות ומרכיבים אחרים ב,    יש בניינים9.2

. להיות ניידים או שכבר יש להם היסטוריה של ניידות

יצירות ומרכיבים אלה מותרת בתנאי , הזזת בניינים

שאין להם קשרים משמעותיים עם המיקום הנוכחי 

 .שלהם
הזיזו יש ל, יצירה או כל מרכיב אחר, אם מזיזים מבנה 9.3

אסור . ויש להעניק לו את השימוש הנאות, לאתר המתאים

תרבותיתבעל מקוםשפעולה מעין זו תזיק ל  משמעות
 

 )contents(תכנים .   10סעיף   
 או חפצים אשר (fixtures)קבועות , יש לשמור על תכנים

התרבותיתתורמים ל הזזתם . במקומם, מקוםשל משמעות

וה את האמצעי היחיד אינה מקובלת אלא אם היא מהו

אם היא מבוצעת בצורה זמנית ; קיומם וביטחונםלהבטחת 

למטרות בריאות ; למטרות תרבותיות; לצורך טיפול או תצוגה

יש להחזיר תכנים . או על מנת להגן על המקום; ובטיחות

קבועות או חפצים כאשר הנסיבות מאפשרות זאת , כאלה

 .והדבר מתאים מבחינה תרבותית
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 /related places(מקומות וחפצים קשורים .  11סעיף   
(objects 

קשוריםיש לשמור על תרומת  וחפצים משמעותלמקומות

 מקוםשל התרבותית 
    

.

 י

 

י

 

   

 

י

 
 )participation (השתתפות.   12סעיף   

מורעל  לאפשר השתתפותם של מקוםוניהול של פרשנות , ש

או ,  מיוחדיםהקשרים ומהותאנשים אשר עבורם יש למקום 

רוחנית או תרבותית אחרת , ם נושאים באחריות חברתיתשה

 .למקום
 

במקומות מסוימים ערכים תרבותיים 
סותרים עלולים להשפיע על פיתוח 

בסעיף . המדיניות ועל החלטות הניהול
המונח ערכים תרבותיים מתייחס , זה

לאותן אמונות החשובות לקבוצה 
 לנטייהכולל אולם לא מוגבל , תרבותית
רוחנית או , אמונה דתית, פוליטית
הגדרה זו נרחבת יותר מהערכים . מוסרית

 . הקשורים במשמעות התרבותית

 co-existing culture (דו קיום של ערכים תרבותיים.  13סעיף  
values( 

, לכבדו ולעודדו, קיום של ערכים תרבותיים-יש להכיר בדו

 . בעיקר במקרי עימות

 
 

 תהליכי שימור
 

 בהן לא יהיה צורך יתכנו נסיבות אשר

בכל פעולה שהיא על מנת להגיע 

 .לשימור

 )preservation (תהליכי שימור.   14סעיף  
: יכול לכלול את התהליכים הבאיםשימור, בהתאם לנסיבות

מושהמשכת שימוש או חידוש   ;הקשרים ומהותשמירה על ; ש

ופרשנות, שחזור, שיקום, קיום, תחזוקה ובדרך כלל ; התאמה

 .ל שילוב של אחד או יותר מהםהוא כול
 

 
יש לבחון כמה , כאשר שוקלים שינוי

על מנת למצוא את , אפשרויות 

האפשרות אשר מפחיתה למינימום 

 .את הפגיעה במשמעות התרבותית
 
 
 

. יש לראות שינויים הפיכים כזמניים

יש להשתמש בשינוים לא הפיכים אך 

ואסור להם למנוע , ורק כמוצא אחרון

 .ר בעתידפעולת שימו

 )change (שינוי.  15סעיף  
משמעות   יתכן שיידרש שינוי על מנת לשמור על 15.1

אולם הוא אינו רצוי כאשר הוא מפחית , תרבותית

יש לקבוע את היקף השינוי . מהמשמעות התרבותית

התרבותיתבהתאם מקוםב של המקום למשמעות

 . המתאימה שלופרשנותוה
 

 משמעות  התרבותיתלהפחית מה  שינויים  אשר  עלולים 15.2

ויש לבטלם כאשר הנסיבות , חייבים להיות הפיכים

 .מאפשרות זאת
 

. מקוםבעל משמעות של מרקם   בדרך כלל אסור להרוס 15.3

אולם במקרים מסויימים יתכן שיידרש הרס מזערי 

מורכחלק מ יש להחזיר למקומו מרקם משמעותי . הש

 .שהוסר כאשר הנסיבות מאפשרות זאת
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התרבותית  יש לכבד את תרומת כל היבטי 15.4 של המשמעות

מושים, מרקםאם מקום כולל בתוכו . מקום , ש

מהויות או או היבטים שונים ,  מתקופות שונותהקשרים

ניתן להצדיק הדגשה או , של  משמעות תרבותית

פרשנות של תקופה אחת או של היבט אחד על חשבון 

הוסר או , ר בצדאך ורק כאשר כל מה שהושא, האחר

, צומצם הוא בעל משמעות תרבותית מועטה ביותר

והמודגש או המפורש הוא בעל משמעות תרבותית רבה 

 .יותר

  

י

  

  

  

 י

י

 
 )maintenance (תחזוקה.   16סעיף   

ויש לבצעה כאשר , שימור היא פעולה בסיסית בתחזוקה

תרבותיתיש מרקםל והתחזוקה שלו הכרחית על , משמעות

תרבותיתמשמעמנת לשמור על   . זוות
 

 
מגן על מרקם מבלי " השימור"

להסתיר את העדות לבנייתו והשימוש 

 :יש ליישם תמיד את התהליך. בו
 .28 עד 26בהתאם לסעיפים 

כאשר העדות הקשורה במבנה היא * 

בעלת משמעות כזאת שאסור 

 ;לשנותה
 כאשר לא בוצעה בדיקה מספקת * 

    המאפשרת קבלת החלטות מדיניות
    
 

, )ייצוב, כמו(ניתן לבצע עבודה חדשה 

כאשר המטרה , "שימור"בקשר עם 

שלה היא הגנה פיסית על המרקם 

וכאשר היא עקבית עם הוראות סעיף 

22. 

 )preservation (שימור.   17סעיף  
מור" קיים או מצבו מהווה עדות מרקםמתאים כאשר " ש

 או כאשר לא קיימת עדות  מספקת אשר, משמעות תרבותיתל

מור מאפשרת ביצוע הליכי   .אחריםש

   
) restoration and reconstruction (שחזור ושיקום.   18סעיף 

שיקום ושחזור אמורים לגלות היבטים משמעותיים מבחינה 

 .תרבותית של מקום
 

 )restoration (שחזור.   19סעיף   
אפשרי כאשר קיימת עדות מספקת למצבו הקודם של שחזור 

 .מרקםה
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 )reconstruction(שיקום .  20סעיף   

קום   20.1 אינו מושלם בשל נזקים מקום אפשרי רק כאשר ש

ורק כאשר קיימת עדות מספקת להעתקת , או שינויים

במקרים נדירים מותר לבצע . המרקםמצבו הקודם של 

שחזור כחלק משימוש או שיטה אשר שומרים על 

התרבותית םשל המשמעות  . המק

 י

ו  

 

 

  

 

 

 

,

 בעת ביצוע בדיקה שיקוםהבטיח יכולת זיהוי של  יש ל20.2

 .נוספתפרשנותמדוקדקת או באמצעות 
 

 
התאמה עשויה לכלול הכנסת 

או , או שימוש חדש,  חדשיםשירותים

 .שינויים על מנת להגן על המקום

 ) adaptation (התאמה.  21סעיף  
מקובלת אך ורק כאשר יש לה השפעה מינימלית התאמה 21.1

התרבותיתהמשמעועל   . של המקוםת
 

להתייחס לשינוי מינימלי במרקם התאמה על  21.2

 .שיבוצע רק אחרי שיקול כל החלופות, משמעותי
 

 
עבודה חדשה יכולה להועיל אם 

, הצבע, האופי, האבן, הצורה, הביצוע

המרקם והחומרים זהים למרקם 

 . אולם יש להימנע מחיקוי, הקיים

 )new work (עבודה חדשה.   22סעיף  
מותרת אך ורק , מקום  עבודה חדשה כגון תוספות ל22.1

את המשמעותכאשר אינה מעוותת    או מסתירה

מהפרשנותוכאשר אינה גורעת ,  של המקוםהתרבותית

 . וההערכה שלו
 

 .   יש לאפשר זיהוי קל של עבודה חדשה ככזאת22.2
 

 
ייתכן שיידרשו שינויים משמעותיים 

אולם יש להפחיתם , במרקם

במקרים מסויימים . מינימוםל

המשכת שימוש משמעותי או שיטה 

משמעותית דורשים עבודה חדשה 

 .מהותית
 

 )conserving use(שימור שימוש .  23סעיף  
שינויו או חידוש עשויות צורות נאותות , השימושהמשכת  

 שימורומועדפות של 

 
 

בהרבה מקומות הקשרים קשורים 

 .בשימוש

 relating (association (ים ומהויותשמירת הקשר. 24סעיף  
and meaning 

יש , מקוםמשמעותיים בין אנשים והקשרים   יש לכבד 24.1

יש לבדוק וליישם . לשמור עליהם  ולהימנע מלהסתירם

 . הנצחת וחגיגת הקשרים אלהפרשנותהזדמנויות ל
 

כולל ערכים , מקוםמשמעותית של מהות    יש לכבד 24.2

 וליישם הזדמנויות להמשכת יש לבדוק. רוחניים

 . מהויות אלה או החיאתן
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 )interpretation(פרשנות .  25סעיף   
  של במשמעות  התרבותית  לא  תמיד  ניתן  להבחין  בקלות  

על  הפרשנות  לקדם .  פרשנותויש  להסבירה  באמצעות  ,  מקום

והיא  חייבת  להיות  מתאימה  מבחינה ,  את  ההבנה  וההנאה

 . תרבותית
 
 
 

 שיטות שימור
 

על תוצאות המחקרים להיות 

יש לבחון אותן דרך שגרה , מעודכנות

 .ולשנות בהתאם לצורך
 
 
 

יש לעדכן הצהרות משמעות ומדיניות 

באמצעות בדיקה שגרתית ושינוי 

תוכנית הניהול עשויה . בהתאם לצורך

לעסוק בנושאים אחרים הנוגעים 

 .לניהול המקום
 

 רטר בורה'יישום תהליך צ.  26סעיף  
 יש לבצע מחקרים על מנת מקום  לפני ביצוע עבודה על 26.1

על מחקרים אלה לכלול ניתוח עדות . להבין את המקום

תוך הסתמכות על , מילולית ואחרת, תיעודית, פיסית

 .כישורים ותחומים מתאימים, ידע מתאים
 

התרבותית יש להכין הצהרות כתובות על 26.2  המשמעות

קן וללוותם בעדות יש להצדי, המקוםוהמדיניות של 

יש לשלב הצהרות על משמעות ומדיניות . תומכת

 .בתוכנית הניהול של המקום

  

י

.

 
, למקוםהקשרים יש לספק לקבוצות ופרטים בעלי  26.3

הזדמנות לתרום , כמו גם לאותם המעורבים בניהול שלו

.  של המקוםהמשמעות התרבותיתולהשתתף בהבנת 

 שימורבהתאם לצורך יש לאפשר להם הזדמנות להשתתף ב

 .והניהול שלו
 

 ניהול שינוי.  27סעיף   
המשמעות   יש לנתח את השפעות השינויים המוצעים על 27.1

תוך התייחסות להצהרת , המקוםשל התרבותית 

בעקבות . המשמעות והמדיניות שנועדו לניהול המקום

על מנת , יתכן שיידרש תיקון בשינויים המוצעים, ניתוח

 .ת התרבותיתלשמור טוב יותר על המשמעו
 

מוש, מרקמים  יש לתעד בצורה הנאותה 27.2 הקשרים , ש

 מקוםלפני ביצוע כל שינוי שהוא ב,  קיימיםומהויות
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 הפרעה למרקם .  28סעיף   

 לצורך מרקם  יש להפחית למינימום הפרעה משמעותית ל28.1

יש לבצע מחקר של . או על מנת לאסוף עדות, מחקר

כולל  חפירה , קם על ידי הפרעה למרמקום

אך ורק על מנת להשיג נתונים חיוניים , ארכיאולוגית

מורלקבלת החלטות על  או על מנת להשיג ,  המקוםש

עדות חשובה אשר עלולה ללכת לאיבוד או לאבד את 

 .נגישותה

י

 

י

 
פרט לבדיקה , מרקםאשר דורשת הפרעה למקום בדיקת 28.2

 תורשה בתנאי שהיא, הנחוצה על מנת לקבל החלטות

בדיקה כזו חייבת להתבסס . עומדת במדיניות המקום

אשר יש בהן פוטנציאל , על שאלות מחקר חשובות

ואשר לא ניתן לענות עליהן , להוספה מהותית לידע

בתנאי שבדיקה זו מפחיתה למינימום , בדרך אחרת

 .הפרעה למבנה משמעותי
 

 אחריות להחלטות.   29סעיף   
ים האחראים להחלטות יש לציין מי הם הארגונים והפרט

ולפרט את האחריות המוטלת על כל אחד מהם בקבלת , הניהול

 .החלטות אלה
 

 פיקוח ויישום, הכוונה.  30סעיף   
יישום . יש להקפיד על הכוונה ופיקוח מתאימים בכל השלבים

יבוצע אך ורק על ידי אנשים בעלי הידע והכישורים 

 .המתאימים
 

 חלטותתיעוד עדויות וה.  31סעיף   
 .יש לתעד ביומן עדויות חדשות והחלטות נוספות

 
 תיעוד.  32סעיף   

מור מקום  יש לאחסן את המסמכים הקשורים ב32.1  ש

בכפוף , ויש להעמידם לרשות הציבור, בארכיון קבוע

כאשר אלה חלים מבחינה , לדרישות הבטחון והפרטיות

 .תרבותית
, קוםמיש להגן על מסמכים הנוגעים להיסטוריה של  32.2

 הביטחוןבכפוף לדרישות , ויש להעמידם לרשות הציבור

 .כאשר אלה חלים מבחינה תרבותית, והפרטיות
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 מרקם שהוסר.  33סעיף   

םמשמעותי שהוצא מבנהיש לקטלג  , כולל תכנים, ממק

התרבותיתויש להגן עליו בהתאם ל, קבועות וחפצים משמעות

 .שלו

ו 

  

י

 

 
יש להגן על , בותיתכאשר אפשרי הדבר ונאות מבחינה תר

, קבועות וחפצים, כולל תכנים, מרקם משמעותי שהוסר

 .במקום עצמו
 

 
לעתים קרובות כרוך השימור הטוב 

, ביותר בכמות העבודה הפחותה ביותר

 .והוא זול מאד

 משאבים.  34סעיף  
מוריש לספק משאבים מספיקים ל  .ש

 
 

מוגדרות בסעיף : הערה   1מילים איטאליות
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יתכן שיידרשו מחקר . יתכן שיווצר צורך לחזור על חלקים ממנו. כולו חוזר על עצמוהתהליך 

 .והתייעצות נוספים
 
 
 רטר בורה'תהליך  צ
 החלטות ופעולות, רצף בדיקות

 

 זהה את המקום וההקשרים
 אבטח את המקום וודא את בטיחותו

 ,אסוף ותעד מידע על המקום
 אשר יספיק להבנת המשמעות
 תיעודית        מילולית         פיסית

 הערך את המשמעות

 הכן הצהרת משמעות

 זהה התחייבויות הנובעות מהמשמעות

 אסוף מידע על גורמים אחרים
 אשר משפיעים על עתיד המקום

 המנהל/צרכי ומשאבי הבעלים
 יים        מצב פיסיגורמים חיצונ

פתח מדיניות
 זהה אופציות

 שקול אופציות ובדוק את השלכתן על המשמעות

 הכן הצהרת מדיניות

 יניותנהל את המקום בהתאם למד
 פתח אסטרטגיות

 ישם אסטרטגיות באמצעות תוכנית ניהול
 תעד את המקום לפני כל שינוי

פיקוח והערכה

ת
עו
מ
ש
מ
ה

ת 
בנ
ה

 
 

 
ת
יו
ינ
מד

ח 
תו
פי

   
 

 
 

 
ול
ה
ני
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 משמעות וחשיבות תרבותית: רטר בורה'הנחיות לצ

 
הנחיות אלו לביסוס משמעות וחשיבות תרבותית אומצו בידי הוועדה האוסטרלית הלאומית 

 -ותוקנו ב, 1984 באפריל 14 -ב)  אוסטרליהICOMOS(לאומית למונומנטים ואתרים -למועצה הבין

 .רטר בורה'יש לקרוא אותן לצד צ. 1988 באפריל 23

 

  הענייניםתוכן
 מבוא 1.0

 כוונת ההנחיות 1.1

 תחולה 1.2

 הצורך בביסוס משמעות וחשיבות תרבותית 1.3

 הכישורים הדרושים 1.4

 סוגיות שאינן נשקלות  1.5
 מושג המשמעות והחשיבות התרבותית  2.0

  הקדמה2.1
  ערך אסתטי2.2
  ערך היסטורי2.3
  ערך מדעי2.4
  ערך חברתי2.5
  גישות אחרות2.6

 ת תרבותיתביסוס משמעות וחשיבו  3.0
  הקדמה3.1
  איסוף מידע3.2
  הערכת המשמעות והחשיבות התרבותית3.3

  היקף התיעוד3.3.1
  התערבות במרקם3.3.2
  השערות3.3.3

  הצהרת המשמעות והחשיבות התרבותית3.4
 הדוח 4.0

  תוכן4.1
  חומר כתוב4.2
  שרטוטים4.3
  מקורות4.4
  הצגה ואימוץ4.5
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 מבוא 1.0
 כוונת ההנחיות 1.1

חיות אלה נועדו להבהיר את טיב העבודה המקצועית הנעשית במונחי הנ

הן ממליצות על נוהל שיטתי להערכת המשמעות והחשיבות . רטר בורה'צ

להכנת הצהרת משמעות וחשיבות תרבותית , התרבותית של מקום

 .ולפרסום מידע כזה בציבור

 תחולה 1.2
ות ההנחיות חלות על כל מקום שעשוי להיות בעל חשיבות ומשמע

 .אם בסוגו ואם בגודלו, תרבותית

 הצורך בביסוס חשיבות ומשמעות תרבותית 1.3
הערכת החשיבות והמשמעות התרבותית והכנת הצהרת משמעות 

הן תנאים , 4כפי שהן מופיעות בדוח כמוגדר בחלק , וחשיבות תרבותית

 .מקדימים לקבלת החלטות בעניין עתידו של מקום מסוים
 הכישורים הדרושים 1.4

לצורך חקר המקום צריך להשתמש בכל תחומי , רטר בורה' בצ4ף  לפי סעי

הכישורים המקצועיים הנדרשים לביצוע חקר כזה . הידע הרלוונטיים

אין להניח שכל איש מקצוע יהיה בעל מלוא הכישורים . אינם שכיחים

. הדרושים להערכת המשמעות והחשיבות התרבותית ולהכנת הצהרה

תעורר צורך לערב אנשי מקצוע נוספים במהלך ביצוע המשימה י, לעתים

 .בעלי מומחיות מיוחדת

 סוגיות שאינן נשקלות 1.5
הערכת המשמעות והחשיבות התרבותית והכנת ההצהרה אינן כוללות 

אילוצים , ואינן מביאות בחשבון סוגיות כגון הנחיצות שבפעולת שימור

. יציבות המבנה או עלויות והכנסות, שימושים אפשריים, משפטיים

 .גיות אלו יש לעסוק במסגרת פיתוח מדיניות השימורבסו

 

 מושג המשמעות והחשיבות התרבותית  2.0
 הקדמה 1.6

, ערך אסתטי"משמעות וחשיבות תרבותית פירושה , רטר בורה'בצ

 ".ההווה או העתיד, מדעי או חברתי לדורות העבר, היסטורי
משמעות וחשיבות תרבותית היא מושג שעוזר לאמוד את ערכם של 

המקומות שעשויה להיות להם חשיבות ומשמעות הם המקומות . מותמקו

העוזרים לשפוך אור על העבר או המעשירים את ההווה ושיהיה להם ערך 

 .לדורות הבאים
אף כי ישנן מילות תואר רבות המשמשות להגדרת החשיבות והמשמעות 

' מדעי', 'היסטורי', 'אסתטי'מילות תואר כגון , התרבותית באוסטרליה
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יכולות , רטר בורה'בצ] באנגלית[המובאות על פי סדר אלפביתי ', חברתי'ו

 .להכיל את כל הערכים האחרים
משמעות המונחים הללו בהקשר של משמעות וחשיבות תרבותית תידון 

לסגנון , לדוגמה; יש לציין שהם אינם מוציאים זה את זה. להלן

 .ארכיטקטוני יש היבטים היסטוריים ואסתטיים כאחד

 אסתטיערך  1.7
ערך אסתטי כולל היבטים של תפיסה חושית שאפשר ורצוי לקבוע 

קריטריונים כאלה עשויים לכלול שיקולים של . בעבורם קריטריונים

ריחות וצלילים הקשורים במקום ; מרקם וחומר המארג, צבע, גודל, צורה

 .ובשימושיו

  ערך היסטורי 1.8
, החברההמדע ו, ערך היסטורי כולל את ההיסטוריה של האסתטיקה

 .ולפיכך במידה מרובה הוא קיים בבסיס כל המונחים המובאים בחלק זה
, למקום יכול להיות ערך היסטורי משום שהשפיע על דמות היסטורית

ייתכן שיש לו גם ערך היסטורי .  או הושפע מהם–שלב או פעילות , אירוע

משמעותו וחשיבותו של מקום . בתור אתר של אירוע משמעותי וחשוב

או אם ,  רבה יותר אם עדיין קיימות עדויות לקשר או לאירועמסוים

, ואולם. מאשר אם השתנה או שכבר אין עדויות, האתר נותר בשלמותו

כך -אירועים או קשרים מסוימים עשויים להיות משמעותיים וחשובים כל

 .שמשמעות וחשיבות המקום נשמרת בלי קשר לאופן שבו טופל

 ערך מדעי 1.9
רי של מקום יהיה תלוי במשמעות וחשיבות הערך המדעי או המחק

וכן במידה , באיכותו או בייצוגיות שלו, בנדירותו, הנתונים הרלוונטיים

 .שבה המקום עשוי לתרום מידע מהותי נוסף

  ערך חברתי 1.10
, פוליטי, הערך החברתי כולל איכויות שבזכותן היה המקום למוקד רוחני

 . מיעוטלאומי או תרבותי אחר לקבוצת רוב או לקבוצת

  גישות אחרות 1.11
מדעי וחברתי היא אחת , היסטורי, החלוקה לקטגוריות של ערך אסתטי

ייתכן , עם זה. הגישות להבנת מושג המשמעות והחשיבות התרבותית

שיגובשו קטגוריות מדויקות יותר ככל שהבנת מקום מסוים הולכת 

 .ומעמיקה

 

  ביסוס משמעות וחשיבות תרבותית 3.0

  הקדמה3.1

צריך להעריך את כל המידע הרלוונטי ,  משמעות וחשיבות תרבותית של מקוםבקביעת

משימה זו כוללת דוח המשלב חומרים כתובים וחומרים . להבנת המקום והמרקם שלו
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אולם , תוכן הדוח צריך להיות מאורגן באופן שיתאים למקום ולמגבלות המשימה. חזותיים

 הערכת המשמעות והחשיבות –שון החלק הרא: ככלל הוא יהיה מאורגן בשני חלקים

ראו    ( הצהרת המשמעות והחשיבות התרבותית –והחלק השני , )3.3- ו3.2ראו (התרבותית 

3.4.( 
 

  איסוף המידע3.2

 :מידע זה כולל. יש לאסוף את המידע הרלוונטי להערכת המשמעות והחשיבות התרבותית

 ;רצף ההתפתחות של המקום וקשריו למרקם ששרד .א

 ;בו של מרקם אבוד או נשכחקיומו וטי .ב

 ;או עניין טכני בכל המקום או בחלק ממנו/נדירות ו .ג

 ;התפקודים של המקום ושל חלקיו .ד

 ;קשרי של המקום וחלקיו עם סביבתו .ה

ההשפעות התרבותיות שהשפיעו על הצורה והמרקם  .ו

 ;במקום

משמעות וחשיבות המקום לאנשים שהשתמשו בו או  .ז

ל אנשים או לצאצאיהם ש, שעדיין משתמשים בו

 ;אלו

התוכן ההיסטורי של המקום בבחינה ספציפית של  .ח

דרכים שבהן הושפע המרקם מהכוחות ההיסטוריים 

 ;או השפיע בעצמו על מהלך ההיסטוריה

 ;הפוטנציאל המדעי או המחקרי של המקום .ט

למשל , הקשרים של המקום עם מקומות אחרים .י

מקומיות או , שימוש, טכנולוגיה, מבחינת עיצוב

 ;מוצא

 . גורם אחר שיש לו רלוונטיות להבנת המקוםכל .יא
 

  הערכת המשמעות והחשיבות התרבותית3.3

 .הערכת המשמעות והחשיבות התרבותית מתבצעת לאחר איסוף המידע
 .תקפות הקביעות תהיה תלויה בהקפדה על איסוף הנתונים ובהנמקות הנלוות

צריך .  מסקנותעל איש המקצוע לקבוע, בעת הערכת המשמעות והחשיבות התרבותית

 .פתורים-לזהות היבטים לא
צריך להביא בחשבון את שאר , בלא קשר למה שנחשב לחשיבות העיקרית של המקום

 .היבטי החשיבות
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  היקף התיעוד3.3.1

על איש המקצוע לתעד את המקום תיעוד מספיק ליצירת בסיס לדיון , בהערכת עניינים אלו

דווח ללקוח על כל בעיה דחופה וברורה חשוב ל, במהלך תיעוד זה. ההכרחי בעובדות

 .כגון יציבות ובטיחות, שעלולה לסכן את המקום

  התערבות במרקם3.3.2

 .רטר בורה'פי תנאי צ-התערבות במרקם או הסרתו בשלב זה תיעשה אך ורק על

  השערות3.3.3

כאילו היו עובדה , יהיו מלומדות או מיודעות ככל שיהיו, אין להציג השערות

אוי  להציב השערות אפשריות או סבירות ואת העדויות התומכות בהן ר. מוגמרת

חשוב לתעד כל ניסיון שנעשה לבדוק . והסותרות אותן  וכן את ההיגיון שלפיו נקבעו

 .כדי להימנע מחזרה על מחקר עקר, את ההשערה

  הצהרת משמעות וחשיבות תרבותית3.4

והחשיבות התרבותית ולהפנות איש המקצוע צריך להכין הצהרה תמציתית על המשמעות 

לחומר חזותי מספק או להסתמך עליו לצורך זיהוי המרקם של המשמעות והחשיבות 

 .התרבותית
בלי לחזור , חשוב שההצהרה תהיה ברורה וממצה ותפרט בפשטות מדוע יש למקום ערך

 .ולהציג את העדויות הפיזיות והתיעודיות
 

 הדוח 4.0

  תוכן4.1

ים כתובים וחזותיים ויציג הערכה של המשמעות והחשיבות הדוח יהיה מורכב מחומר

 .התרבותית והצהרה של המשמעות והחשיבות התרבותית
ייכללו רק חומרים בעלי רלוונטיות ישירה לתהליך , כדי להימנע מגודש שאין בו צורך

הערכת המשמעות והחשיבות התרבותית ולעריכת הצהרת המשמעות והחשיבות 

 .התרבותית
 .נהלים לעריכת מחקרים ודיווחים: רטר בורה'ההנחיות לצראו גם את 

  חומר כתוב4.2

נוסף על ההערכה והצהרת המשמעות . הטקסט צריך להיות ערוך עריכה ברורה וקלה להבנה

 :יש לכלול את, 3.4- ו3.3, 3.2והחשיבות התרבותית המפורטות בסעיפים 

 שם הלקוח .א

 שמות כל אנשי המקצוע שהשתתפו במשימה .ב

  הדוחשם כותב .ג

 תאריך .ד
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 תקציר או מתווה לתקציר .ה

 מומחיות, כסף,  זמן–לדוגמה , אילוצים שחלו על המשימה .ו

 )4.4ראו (מקורות  .ז

  חומר חזותי4.3

תצלומים , מתווים, דיאגרמות, שרטוטים, תכניות, החומר החזותי עשוי לכלול מפות

 .ועליו להיות מופק באיכות מספקת לצורכי פרשנות, וטבלאות
חשוב לזהות רכיבים . נדונים בדוח צריכים להיות מזוהים בחומר החזותיכל הרכיבים ה

 .אלו ולתארם בשיטתיות
דיאגרמה עשויה להיות הדרך הטובה ביותר . אפשר שלא יהיה צורך בשרטוטים מפורטים

 .למטרות הדוח
 .אין לכלול חומר חזותי שאינו משרת מטרה ספציפית

  מקורות4.4

 . בדיוק מספיק שאחרים יוכלו  לאתרםיש לציין את כל המקורות לדוח
 .גם אם לא ציטטו מהם, יש לכלול ברשימה את כל המקורות שכותבי הדוח נעזרו בהם

אך מניחים שיש , יש לכלול ברשימה את המקורות העיקריים או האוספים שלא נעזרו בהם

 .בהם תועלת פוטנציאלית לקביעת המשמעות והחשיבות התרבותית
 .אך רק בהסכמתו,  למסור את שמו וכתובתו של בעל המקוריש, אשר למקור פרטי

   הצגה ואימוץ4.5

נהלים לעריכת : רטר בורה'הדוח צריך להיות מוצג ויש לאמץ את ההצהרה לפי הנחיות צ

 .מחקרים ודיווחים
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 מדיניות שימור: רטר בורה’הנחיות לצ
אומצו על ידי ,  מדיניות זואשר עוסקות בפיתוח מדיניות שימור ואסטרטגיה ליישום, הנחיות אלה

 ICOMOS(הוועדה הלאומית האוסטרלית של המועצה הבינלאומית לאנדרטאות ואתרים 

יש לקרוא אותן בקשר עם   בורה . 1988 באפריל 23ותוקנו ביום , 1985 במאי 25ביום ) אוסטרליה

 .רטר'צ
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 מבוא 1.0

 מטרת ההנחיות  1.1

הם .  רטר בורה' צהנחיות אלה יועדו להבהרת אופי העבודה המקצועית המבוצעת במסגרת תנאי

להכנת הצהרת מדיניות השימור ,  של מקוםממליצים על תהליך מתודולוגי לפיתוח מדיניות שימור

 .ולקביעת האסטרטגיה ליישום המדיניות האמורה

      משמעות וחשיבות תרבותית1.2

קביעת  משמעות וחשיבות תרבותית והכנת הצהרת משמעות וחשיבות תרבותית הם תנאים 

שיבות משמעות וח: רטר בורה’ראה הנחיות לצ(מוקדמים חיוניים לפיתוח מדיניות השימור 

 ).תרבותית

     הצורך בפיתוח מדיניות שימור1.3

הוא תנאי מוקדם חיוני לקבלת , 5.0המגולמת בדוח כפי שהוגדר בפרק , פיתוח מדיניות שימור

 .החלטות על עתידו של מקום

    הכישורים הדרושים1.4

ים הכישור. רטר'בהתאם לבורה צ, על מחקר של מקום להשתמש בכל התחומים הנוגעים לעניין

לא ניתן להבטיח שאיש מקצוע אחד ישלוט בכל . המקצועיים הנדרשים למחקר כזה אינם נפוצים

לעתים ייווצר . הכישורים הדרושים להערכת המשמעות והחשיבות התרבותית ולהכנת ההצהרה

 .להעסיק אנשי מקצוע נוספים בעלי מומחיות מיוחדת, במהלך משימה כזאת, הצורך
 

 

 שימור    היקף מדיניות ה2.0

     הקדמה2.1

. מטרת מדיניות השימור היא לקבוע כיצד ניתן להגיע לשימורו של מקום בטווח הארוך והקצר

 .המדיניות תהיה ספציפית למקום
 .מדיניות השימור תכלול את הנושאים שלהלן

    מבנה וסביבה2.2

אשר , וםעל מדיניות השימור לזהות את הדרך המתאימה ביותר לטיפול במרקם ובסביבה במק

יש לזהות שילוב ספציפי של פעולות שימור . נובעים מהצהרת המשמעות והחשיבות ומגבלות אחרות

 .שיחייבו או לא שינויים במרקם

     שימוש2.3

אשר תואמים , או מגבלות על שימוש, על מדיניות השימור לזהות שימוש או שילוב של שימושים

 .והם ברי ביצוע, לשמירה על משמעות וחשיבות תרבותית של מקום
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     פרשנות2.4

בצורה עקבית עם , על מדיניות השימור לזהות דרכים מתאימות להבהרת משמעותו של מקום

ניתן לבצע זאת על ידי שילוב הטיפול במרקם והשימוש במקום . השמירה על משמעות וחשיבות זו

 . מיובאפרשניבחומר ו
בלות אחרות עלולים למנוע יבוא שימושים במקרים מסויימים המשמעות והחשיבות התרבותית ומג

 .וחומרים כאלה

 ממשק/     ניהול2.5

היא . אשר באמצעותו ניתן ליישם את מדיניות השימור, על מדיניות השימור לזהות מבנה ניהול

 :אמורה לזהות גם את הפרטים הבאים
האנשים  והגופים האחראים להחלטות השימור והניהול ולניהול יום יומי של  )א(

 ;המקום
 ;המנגנון אשר באמצעותו מקבלים ומתעדים החלטות )ב (
 .האמצעים להבטחת ביטחון ותחזוקה שגרתית למקום )ג (

     פיקוח על התערבות פיסית במרקם2.6

 :על מדיניות השימור לכלול הוראות בכל הנוגע לפיקוח על התערבות פיסית לצורך
 ;הגדרה של  התערבות בלתי נמנעת )א (
 ;וי ההשלכות האפשריות של כל התערבות על המשמעות והחשיבות התרבותיתזיה )ב (
 ;הגדרה של ההיקף ואופי ההתערבות )ג (
 ;קביעה של הצעות מחקר )ד (
 ;הערכה בורורה של הצעות מחקר )ה (
 ;קביעה של התנאים לשימור מרקם משמעותי והתוכן אשר הוצאו מהמקום )ו (
 ;מרקביעה של התנאים לבדיקת החו )ז (
 ;קביעה של התנאים להפצת המידע שינבע מכך )ח (
 .הגדרה של הטיפול באתר לאחר סיום ההתערבות)   ט (

     מגבלות על הבדיקה2.7

משפטיות או תרבותיות אשר עלולות להגביל , דתיות, על מדיניות השימור  לזהות מגבלות חברתיות

 .את הגישה או הבדיקה של המקום

     פיתוחים עתידי2.8

 .על מדיניות השימור לקבוע הנחיות לפיתוח עתידי אשר יוגדרו מצרכים משתנים

    אימוץ ובדיקה2.9

 .על מדיניות השימור לכלול תנאים לאימוץ ובדיקה
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    פיתוח מדיניות שימור3.0

    הקדמה3.1

 יש להעריך את כל המידע הנוגע לטיפול בעתיד במקום, כאשר מפתחים מדיניות שימור עבור מקום

 .הצהרת המשמעות והחשיבות התרבותית היא מרכזית למשימה זו. ובמרקמים שבו
יש לארגן את תוכנו של הדוח כך שיתאים למקום . 5.0המשימה כוללת דיווח כפי שנקבע בפרק 

 :אולם בדרך כלל הוא יכלול שלושה פרקים, ולמגבלות המשימה
 

 ;)3.3- ו3.2ראה סעיפים (פיתוח מדיניות השימור  )א(
 ;)3.5- ו3.4ראה סעיפים (הצהרת מדיניות השימור  )ב(
 ).4.0ראה סעיף (פיתוח אסטרטגיה מתאימה ליישום מדיניות השימור  )ג(

     איסוף מידע3.2

 :על מנת לפתח את מדיניות השימור יש לאסוף מידע מספיק הנוגע לסעיפים הבאים

   מרקם משמעותי3.2.1

ראה (כולל תוכנו , ואת מידת ורמת השלמות שלו, מעותייש לקבוע או לאשר את אופיו של מרקם מש

 ).משמעות וחשיבות תרבותית: רטר בורה’הנחיות לצ

 הבעלים והמשתמש,   דרישות ומשאבי הלקוח3.2.2

 .מימון זמין בכל הנוגע למקום, הצעות שוטפות, שאיפות, יש לבדוק צרכים

  דרישות ונושאים אחרים3.2.3

 : כולל, רים אשר  עשויים להשפיע על עתיד המקום והסביבה שלויש לבדוק דרישות ונושאים אח
צרכים וציפיות  )ב(; ופיקוח על תכנון, לאומיים ומקומיים, צווים פדרליים )א(

 ;קהילתיים
 .הקשר מקומי וחברתי )ג (

   מצבו של מרקם3.2.4

רויות יש לבדוק את המרקם בצורה מספקת על מנת לקבוע עד כמה מצבו הפיסי ישפיע על אפש

 .לטיפול במרקם

   שימושים3.2.5

יש לאסוף מידע מספיק על שימושים על מנת לקבוע האם שימושים אלה תואמים למשמעותו של 

 .והאם הם ברי ביצוע או לא, או לא, המקום
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   מידע השוואתי3.2.6

 .שלהואשר עשוי להיות חיוני לקביעת מדיניות השימור או היישום , יש לזהות מידע אשר אינו זמין

     הערכת מידע3.3

יחסית למגבלות הנובעות מהצהרת המשמעות , ל"יש להעריך את המידע שנאסף על פי הסעיפים הנ

 .על מנת לפתח את מדיניות השימור, והחשיבות התרבותית
 .במהלך ההערכה יתכן וייווצר הצורך לאסוף מידע נוסף

     הצהרת מדיניות השימור3.4

, .2רה של מדיניות השימור העוסקת בנושאים המפורטים בסעיף על מנהלי המקום להכין הצה

 :לדוגמה

 ;מרקם וסביבה •

 ;שימוש •

 ;פרשנות •

 ;ניהול •

 ;פיקוח על התערבות במבנה •

 ;מגבלות על בדיקה •

 ;פיתוח עתידי •

 .אימוץ ובדיקה •

 
יש לבחון את מדיניות השימור מול חומר תיעודי וגרפי מספיק על מנת להסביר את הנושאים 

 .שנבדקו
 

   תוצאות מדיניות השימור3.5
 :על מנהלי המקום לקבוע את הדרך אשר בה מדיניות השימור תבצע או לא את הדברים הבאים

 ;כולל את הסביבה שלו, תשנה את המקום )א (
 ;תשפיע על המשמעות והחשיבות שלו )ב(
 ;תשפיע על המיקום והנלווים לו )ג(
 ;הבעלים והמשתמש, תשפיע על הלקוח )ד(
 .פיע על אחרים המעורבים בותש )ה(
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    יישום מדיניות השימור4.0
 

על האסטרטגיה . בהמשך להכנת מדיניות השימור יש להכין אסטרטגיה ליישומה עם הלקוח

 :להתייחס למידע כלהלן
 ;המשאבים הפיננסיים )א (

 ;כוח אדם טכני )ב(
 ;האירועיםרצף  )ג(
 ;האירועיםתזמון  )ד(
 .מבנה הניהול והממשק )ה(

 
 .על האסטרטגיה לאפשר יישום של מדיניות השימור בהתאם לנסיבות המשתנות

 

 

    הדוח5.0

    הקדמה5.1

 .הדוח הוא אמצעי לביטוי מדיניות השימור שעליו מתבססת פעולת השימור
 .)הליכים לביצוע מחקרים ודוחות: רטר בורה’ראה גם בהנחיות לצ(

    חומר כתוב5.2

 :חומר כתוב יכלול
 ;רת המשמעות והחשיבות התרבותיתהצה )א (
 ;פילוח מדיניות השימור )ב (
 ;הצהרת מדיניות השימור )ג (
 ;האסטרטגיה  ליישום מדיניות השימור )  ד (

 :והוא צריך לכלול גם
 ;שם הלקוח )א (
ודוחות נפרדים , העבודה שבצעו, שמות כל אנשי המקצוע העוסקים במשימה )ב(

 ;שהוכנו על ידם
 ;כותב הדוח )ג(
 ;תאריך )ד(
 ;תקציר או תמצית )ה(
 .מומחיות, כסף, מגבלות זמן, לדוגמה, מגבלות על המשימה )ו(
 ).5.4ראה סעיף (מקורות  )ז(

      חומר גרפי 5.3

 .בצורה ברורה, צילומים וטבלות, תרשימים, דיאגרמות, שרטוטים, תוכניות, חומר גרפי יכלול מפות
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 .סויימתאין לכלול חומר שאינו משרת מטרה מ

     מקורות5.4

 .יש לצטט באופן מדויק את כל המקורות ששימשו את הכנת הדוח
אשר נעשה בהם שימוש במהלך , ממסמכים או מקורות בעל פה, יש לפרט את כל מקורות המידע

 .בין אם הוכחו כיעילים או לא, השימוש
 .ו של הבעליםאולם אך ורק בהסכמת, יש לציין את שמו של הבעלים במקרה של מקור פרטי

  תצוגה ואימוץ5.5

הליכים : רטר בורה’י הנחיות צ"יש להציג את הדוח ויש לאמץ את הצהרת מדיניות השימור עפ

 .לביצוע מחקרים ודוחות
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 הליכים לביצוע מחקרים ודוחות: רטר בורה’הנחיות לצ

 
לית של הנחיות אלה להכנת מחקרים ודוחות מקצועיים אומצו על ידי הועדה הלאומית האוסטר

יש . 1988 באפריל 23ביום )  אוסטרליהICOMOS(המועצה הבינלאומית לאנדרטאות ואתרים 

 .רטר בורה’להתייחס אליהן בהקשר עם לצ
 

 תוכן העניינים
 מבוא 1.0
 הסכמים בין הלקוח ואיש המקצוע 2.0
 אחריות לתוכן הדוח 3.0
 טיוטת דוח 4.0
 פעולת חירום 5.0
 עבודה נוספת 6.0
 לבדיקה נוספתהמלצות  7.0
 תצוגה והערות 8.0
 אימוץ ובדיקה של דוח 9.0

 עדות נוספת 10.0
 נגישות למידע 11.0

 

 מבוא 1.0
רטר ’הנחיות אלה מציגות המלצות לפעילות המקצועית בהכנת המחקרים והדוחות במסגרת תנאי צ

 .בורה
 

בהערות המעשיות  הניתנים , הליכים ועניינים משפטיים, יש להתייחס למרכיבים הנוגעים לאתיקה

 .אשר הוצאו על ידי כמה גופים מקצועיים
 

     הסכמים בין הלקוח ואיש המקצוע2.0
 :על הלקוח ואיש המקצוע להסכים על הנושאים הבאים, לפני ביצוע מחקר או הוצאת דוח

 
, עד להכנת הצהרת מדיניות השימור, עד להכנת הצהרת המשמעות, לדוגמה, היקף המשימה )א(

 ;נת האסטרטגיה ליישוםאו עד להכ
 ;גבולות המקום )ב(
 ;היבטים אשר דורשים בדיקה מעמיקה )ג (
 ;ומסירת הדוח הסופי,  מסירת טיוטת הדוח, התאריכים להתחלת המשימה )ד (
 ;השכר והבסיס על פיו יש לשלם את השכר והתשלומים השונים )ה (
 ;ומחיות מיוחדתיועץ משנה או איש מקצוע אחר בעל מ, שימוש ביועץ שותף )ו (
או סעיף ,  להלן7.0במסגרת תנאי סעיף , לדוגמה, הבסיס לבדיקה נוספת אשר עשויה להידרש )ז (

 ;מדיניות שימור: רטר בורה’ להנחיות לצ3.3
 :נציג הלקוח אשרמנהל המקום יהיה אחראי כלפיו במהלך המשימה )ח (
 ;רים או דוחות קודמיםכולל מחק,  שעל הלקוח לספקשירותיםחומרים או , משאבים )ט (
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 ;דרישות הנוגעות לצורת או הפקת הדוח )י (
 ;מספר עותקי הדוח שיש לספק בכל שלב )יא (
 ;זכויות יוצרים וסודיות )יב (
 ;כללי ציטוט נאותים )יג (
 ;מנהל האתר או אחרים יוכלו לפרסם או להפיץ את הדוח, התנאים שהלקוח )יד (
 ;הליך הצגת הדוח )טו (
 ;יס למתן הערות לדוח ותיקונים שינבעו מכךהבס )טז (
, רטר בורה’ צ32סעיף (רטר בורה ’ לצ28האחריות לביצוע אחסון בארכיון בהתאם לסעיף  )יז(

1999.( 
 

     אחריות לתוכן הדוח3.0
 .אין לתקן את הדוח ללא הסכמת איש המקצוע. תוכן הדוח מצוי באחריותו של מנהל האתר

 

     טיוטת דוח4.0
ועל מנת לאפשר הערות של , על מנת להבטיח שהוא מובן, הציג את הדוח ללקוח  כטיוטהעדיף ל

 .הלקוח
 

     פעולת חירום5.0
, הכרוך, אם מנהל האתר חושב שיתכן ויהיה צורך בפעולת חירום על מנת למנוע איום למרקם

 .עליו לייעץ מיד ללקוח לפנות לעצת מומחה, לדוגמה ביציבות או בטחון
 

 בודה נוספת    ע6.0
כאשר מתברר שהיבט מסויים של העבודה ידרוש בדיקה נוספת או מומחיות רבה יותר מכפי 

 .על מנהל האתר להודיע על כך מיד ללקוח, שהתאפשר במסגרת התקציב או תנאי ההסכם
 

     המלצות לבדיקות בעתיד7.0
 השימור או מדיניות, בכל הנוגע להיבטים של המשמעות והחשיבות התרבותית שלא טופלו

 :כאשר, יש להציג המלצות לבדיקות  נוספות,  אסטרטגיות ליישום מדיניות השימור
 

ולא ניתן היה לבצע , בשלב המתאים, הלקוח קיבל מידע על הצורך בבדיקה נוספת )א(

 ;אותה בשל מגבלות התקציב והזמן של המשימה
 
, מתאים בשלב זהאשר אינו , קיים צפי למידע נוסף כתוצאה מהתערבות במרקם )ב(

 .אולם ייעשה מתאים בעתיד
 

, על המלצות אלה לציין מהן התועלות שתצמחנה מהיבטים מהמשמעות והחשיבות התרבותית

 .מדיניות השימור או היישום של בדיקה נוספת
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    תצוגה והערות8.0
, לו להעיר עליו והציבור יוכענייןיש להציג דוח של כל פרויקט בעל עניין ציבורי על מנת שגופים בעלי 

יש לבקש , כאשר אין לבצע פרסום הדוח לציבור. ויש לאפשר זמן מספיק לקבלה ולבדיקת ההערות

 .ארגונים ומומחים הנוגעים לדבר, מומחים, הערות מאישים
 

     אימוץ ובדיקת הדוח9.0
 .יש להציג המלצות לאימוץ רשמי של הדוח ולבדיקה בעתיד

 

    עדות נוספת10.0
על ידי התערבות במבנה או מידע ממקורות , לדוגמה, למת הדוח מתגלה עדות נוספתאם אחרי הש

על מנת שיוכל לתקן את הדוח אם יש צורך , רצוי להפנות עדות נוספת זו אל מנהל האתר,  אחרים

 .בכך
 

    נגישות למידע11.0
ל מנת ע, יש לאפשר גישה חופשית לכל החומר הנוגע למשמעות והחשיבות התרבותית של מקום

 . או מנהל האתר/יש לעודד פרסום על ידי הלקוח ו. להגדיל את מאגר הידע
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 קיום בשימור מקומות בעלי משמעות וחשיבות-תקנון אתי לדו

 )1998 אוסטרליה בשנת ICOMOSאומץ על  ידי (

 

 מבוא

 :כגון, תקנון זה הוכן בקונטקסט של כמה הסכמים ותקנונים לאומיים ובינלאומיים
 

משמעות וחשיבות תרבותייםICOMOSאמנת • מקומות בעלי לשימור ה בורה ’צ אוסטרל רטר

בשנת, 1981  ;1988שעודכנה
 (י     

  (.

    

)י   

ו    

ו      

                                               

האוסטרלית • האגודה הארכאולוגית של האתי  ;1991, התקנון

הגזעית • האפליה ה (1975צו  ;אוסטרל

האוסטרלית  • רשת המ ועדת  ;1975צו

ה • התרבותי הפעולה עקרונות שיתוף על  –; 1996בינלאומי הצהרת אונסקו

 ).1997 – 1988(ם לפיתוח תרבותי "עשור האו •

 

 הנחות

 :התקנון מניח ש
 ;ניהול בריא של הבדלים תרבותיים הוא אחריותה של החברה ככלל )1 (
 –ו ; קיימים הבדלי ערכים והם מכילים את הפוטנציאל לעימות, בחברה פלורליסטית )2 (
ח ניהול צודק ויעיל של מקומות בעלי משמעות וחשיבות יש צורך בנוהל אתי על מנת להבטי )3 (

 .תרבותית מגוונת
 

 הגדרות

 :למטרות תקנון זה
 .1סעיף 

 –משמעותם אותן אמונות אשר יש להן משמעות וחשיבות בעיני קבוצה תרבותית  -ערכים   1.1

, דתית ורוחנית, אולם אינן מוגבלות לאמונה פוליטית, ואלה כוללות לעתים קרובות

 ;סריתומו
אשר מבוטאים , משמעותה קבוצת אנשים אשר דוגלים בערכים משותפים –קבוצה תרבותית  1.2

 ;או נהלים/מנהגים ו, מסורות, על ידי שותפות באמונות
, אותם מקומות באוסטרליה אשר יש בהם ערך מיוחד אסתטי" משמעותו – נכס לאומי 1.3

 1" ועבור הדורות בעתידחברתי או אחר עבור הקהילה בהווה , מדעי, היסטורי

 
 4פיסקה , 1975 על בסיס צו ועדת המורשת האוסטרלית  1
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בות תרבותית  1.4 מדעי או חברתי עבור , היסטורי, ערך אסתטי"משמעותה  –משמעות וחש

" הדור בהווה או דורות בעתיד, דורות העבר

י

 

                                               

2 
לדעת שני צדדים או יותר אינו תואם את הערכים או הצרכים " משמעו קשר אשר  – עימות 1.5

 3" שלהם
, שר לדעת שני צדדים  או יותר אינו תואם את יעדיהם משמעה קשר א-  מחלוקת   1.6

, יעדיםואשר בו כל אחד מנסה להגשים מקסימום , או הצרכים שלהם, האינטרסים

 -ו; אינטרסים וצרכים שלו
עימות 1.7 כולל ניהול עימות באמצעות יישוב מחלוקת בתיווך וקבלת ערך , כמונח כללי, יישוב

 . קיום–הדו 
 

 עקרונות אתיים

 .2 סעיף
 .דו קיום של תרבויות שונות דורש הכרה בערכי כל קבוצה

 
 .3סעיף 

 .שימור נכס לאומי דורש הכרה ורגישות לערכי כל קבוצות התרבות הקשורות בו
 

 .4סעיף 
, לכל קבוצה תרבותית יש זכות בסיסית לזיהוי מקומות בעלי משמעות וחשיבות תרבותית עבורה

 . מסויםוזכות זה עשויה לכלול הסתרת מידע 
 

 .5סעיף 
לכל קבוצה תרבותית יש הזכות לגישה למידע חשוב ולכל תהליך קבלת החלטות אשר משפיע על 

 .מקומות שהיא מזהה כמשמעותיים
 

 . 6סעיף 
 .קבוצה תרבותית לוקחת אחריות כלפי מקומות אלה, בעת זיהוי מקומות בעלי משמעות

 
 .  7סעיף 

ות לזיהוי מקומות בעלי משמעות וחשיבות עשויה לחול גם הזכ, ועמים אחרים, בכל הנוגע לילידים

 .על זכות לאחזקה מלאה שלהם
 

 
2   ICOMOSאמנת ,  אוסטרליהICOMOS 1.2אמנת בורה סעיף ( אוסטרליה לשימור מקומות בעלי משמעות תרבותית
.( 
 1991, "יישוב עימות", טלרט. ג   3
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 נוהל אתי

 :על המנהלים, בעת הערכת או ניהול מקום בעל משמעות וחשיבות לקבוצות תרבותיות שונות
 .8סעיף 

ל וזמינות של כ,  תחומית על מנת להבטיח  גישה פתוחה למגוון תרבותי–לאמץ גישה מתואמת רב 

 .הכישורים המקצועיים הנחוצים
 .9סעיף 

תוך קבלת הזכות התרבותית של , לזהות ולהכיר כל קבוצה תרבותית הקשורה למקום ובערכיה

 .קבוצות להסתיר מידע מסויים
 .10סעיף 

 .לאפשר לכל קבוצה תרבותית גישה למידע חשוב ולהקל על חלופי מידע בין קבוצות
 .11סעיף 

 .ת גישה והשתתפות בתהליכי קבלת החלטות המשפיעות על המקוםלאפשר לכל קבוצה תרבותי
 .12סעיף 

 .ליישם תהליך קבלת החלטות אשר מתאים לעקרונות תקנון זה
 :תהליך זה יכלול

אחריות משותפת של קבוצות תרבותיות להערכה וניהול של המשמעות והחשיבות  •

 ;התרבותית של המקום

 –ו ;  בו יידרשוקבלת נהלים ליישוב עימותים בכל שלב אשר •

כולל הקבוצות בעלות הייצוג המועט , מתן זמן מספיק להתייעצות עם כל הצדדים •

 .תיקון ההליכים הקיימים בשיטות השימור, ואם יש צורך בכך, ביותר
 .13סעיף 

יש לקבל נושאים וקבוצות חדשים , במהלך הניסיון לזהות נושאים וקבוצות תרבותיות הקשורות

 .תייחס לעמדות וערכים מתפתחיםולה, בהתאם להופעתם
 .  14סעיף 

קיום של תפיסות שונות של משמעות וחשיבות תרבותית במקום -בהתאם לצורך יש לדאוג לדו

 -ו; החלטות
 .15סעיף 

 .יש לקבל פיצוי כמרכיב אפשרי בניהול הבדלים תרבותיים שלא ניתן ליישב ביניהם
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 רטר בורה’ בצ1999הערות לשינויים שבוצעו בשנת 

 
והן נועדו לאותם הקוראים , 1999רטר בורה בשנת ’הערות אלה נוגעות לשינויים שבוצעו בצ

 .רטר'הן אינן מהוות חלק מהצ. המכירים את הגרסאות הקודמות
 

 שינויים מהותיים
 
יות, שימוש, מרקם.    1 ומה ו הקשרים  

  

עות וחשיבות על ידי ההכרה שמשמ, השנויים מרחיבים את הבנת המשמעות והחשיבות התרבותית

, מגולמת במקום עצמו"משמעות , ולכן. תרבותית יכולה להימצא ביותר מאשר רק מרקם במקום

מקומות הקשורים בו וחפצים , המסמכים, המהויות, ההקשרים שלו, השימוש בו, סביבתו

 ,)1.16, 1.15, 1.10סעיפים (ומהויות , הקשרים,  ניתנת הגדרה של שימוש). 1.2סעיף " (הקשורים בו

). 24- ו23, 7.1סעיפים (הקשרים ומהויות , וניתן להסבר לצורך לשמור על שימוש בעלי משמעות

והצורך לשמור על תרומתם , 1.14- ו1.13מקומות קשורים וחפצים קשורים מוגדרים בסעיפים 

 .11למשמעות ולחשיבות מוסבר בסעיף 
 
התכנון.    2 תהליך  הסברת

,  ברור לרצף ההחלטות והפעולות בתהליך תכנון השימור ותרשים הזרימה מספקים הסבר6סעיף 

 :כלומר
 

 ;הבנת המשמעות •

 ;פיתוח מדיניות •

 .ניהול בהתאם למדיניות •

 
 התאמת האמנה לאנשים.   3

באמצעות ההכרה שהמשמעות והחשיבות יכולה (רטר מטפל בערכים חברתיים שופרה 'הדרך בה  הצ

והצורך להתייעץ ולערב אנשים ; )1.2סעיף (וחני נכלל ערך ר; )הקשרים ומהויות, להתגלם בשימוש

 ).26.3- ו12סעיפים (הובהר 
 
 קיום של ערכים-דו.   4

 ).13סעיף (בעיקר במקרה של עימות ביניהם , קיום של ערכים תרבותיים-האמנת מעודדת דו
 
 פרשנות.   5

- ו17סעיפים (וגם ששיקום ושחזור הם פעולות של פרשנות , השינויים מכירים בחשיבות הפרשנות

25.( 
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 מבוא להסבר.   6
שימוש ", "עבור מי האמנה"והוא כולל פרקים על , המבוא הורחב על מנת להקל על הגישה למסמך

 ".על איזה מקומות חלה האמנה", "באמנה
 
לשמר.    7   מדוע

ו    

 .ההצהרה הקצרה במבוא מסבירה מדוע יש לשמר מקומות בעלי משמעות וחשיבות תרבותית
 

 
 השפ.    8

השינויים מאריכים את , של המסמך הקודם" המראה והתחושה"במסגרת המגבלות של שמירה על 

 .אולם קל יותר להבין אותו, רטר'הצ
 
רשת.    9 בעלי מ על מקומות לשמר  יש

מכירים בכך שהשימור הוא חלק בלתי , וחשוב עוד יותר,  קובעים התחייבות שימור2שינויים בסעיף 

 .נפרד של ניהול טוב
 

 הכותרת.  10
רטר בכל המקומות בעלי  'ומאפשרים יישום הצ, שינויים בכותרת משקפים את השימוש הנפוץ שבה

 .ולא רק במקומות שנשמרים בצורה פעילה, המשמעות והחשיבות התרבותית
 

 דברים שלא השתנו
ת  בוצעו על מנת לעדכן א1999השינויים משנת . רטר בורה לא השתנו’התפיסות היסודיות של צ

 .לא לשנות את המסר המהותי שלו, רטר'הצ
 

אחרי המבוא ניתנים שלושה חלקים .   שומרים על מבנה הגרסאות הקודמות1999השינויים משנת 

כאשר , בחלקים אלה קיימת היררכיה.  תהליכי שימור ושיטות שימור, עקרונות שימור: עיקריים

 12עקרון הסדר הקובע בסעיף , וגמהלד: מורחבים בחלק השני והשלישי, העקרונות בחלק הראשון

מורחב עוד יותר בסעיף ) ערכים (5.1סעיף ; 26.3מורחב עוד יותר ביחס לשיטה בסעיף ) השתתפות(

מורחב  עוד ) תוכן (10וסעיף ; 26.3- ו26.2, 26.1מורחב עוד יותר בסעיף ) תהליך (6.1סעיף ; 15.4

 . 33יותר בסעיף 
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 1 

 

הצמחייה ומימד הזמן הצמחייה ומימד הזמן 

נוף בעיר הלבנה ובאתרי "הרצאה במסגרת כנס שימור  נוף בעיר הלבנה ובאתרי "הרצאה במסגרת כנס שימור 

ינואר , "מורשת עירונית   20092009ינואר , "מורשת עירונית
 

. בצעיר מול המבוגר ובניסיון להצביע על הגבול ביניהם, פעולות שימור מטיבן עוסקות בישן מול חדש
מעשה המסגרות ושאר האומנויות והחומרים מהם עשויים המבנה , כמו הסגנון האדריכלי, הצמחייה

 .והסביבה אף היא מבטאה את מימד הזמן ומעמיקה את התחושה שבין הותיק לחדש
: מימד הזמן בצמחים מוצא את ביטויו במספר מישורים

 סוגי הצמחים 

 מופעי בגרות ובשלות 

 גודל וקנה מידה 

סוגי הצמחים 

מאפיין כל התיישבות אנושית ואף בארץ היבוא מלווה את  (אינטרודוקציה)יבוא צמחי תרבות 
. ראשית ימי ההתיישבות וממשיך עד לימים אלו

משרד , הגנים הבוטניים, י מוסדות השלטון באמצעות חוקרים שונים"ראשיתו ביבוא צמחים ע
.  ל והמנדט הבריטי והמשכֹו בפעילות הולכת וגוברת של גופים עסקיים"קק, החקלאות

י משפחת " ע80-  וה70- של צמחים אוסטרליים שהובאו לכאן בשנות ה, ממש כך, למשל השיטפון
 במושב עין ורד והקימו כאן משתלה מסחרית בדומה לזו שהיתה להם 1979שהתיישבו ב ' וונדי

המיובאים , בהם נמשך השטף הבלתי פוסק של צמחי תרבות, והלאה עד לימים אלה, באוסטרליה
י משתלות פרטיות ושרידי פעילות מוסדית יוצאת דופן של אגרונום סימה קגן ממכון "בעיקר ע

. וולקני
יכול בקלות להצביע על התקופה והזמן שבה , המצוי בעולם הצומח, מכאן שבעל מקצוע מיומן וידען

נשתלו סוגי צמחים מסוימים ממש כמו שארכיאולוג מיומן יידע לעשות כן על פי ממצאים 
. ארכיאולוגים

הסוג והמין 

. פרטים ארכיטקטוניים שנשחקו ואף נעלמו נדרשים לשיקום או שיחזור במסגרת פעולת השימור
שתילה מחודשת של , לעומת זאת. לעולם לא תהיה זהה למקור, גם ברמתה הגבוהה ביותר, פעולה זו

. צמחים ותיקים מסוגלת לטשטש  לחלוטין את הגבול שבין ישן לחדש
בני שיחים וחלק מהשיחים שבהם ניתן להגיע למופע , הדברים אמורים בעיקר לגבי צמחים עשבוניים

. הבוגר בתוך פרק זמן קצר של שנים בודדות
, אגבה, אלווי עצי, מגינית, (סנסווייריה)כידונן : מבין הצמחים הללו בעיר תל אביב ניתן למנות

. נודד-יהודי
 

זנים 
בשנים האחרונות אנו עדים לשטף של זני צמחים . זן תרבותי הינו מופע מסוים של הסוג והמין

. חדשים ובתוכם גם זנים של צמחים ותיקים ביותר
הזן הפופולרי ביותר היום . פרחים הוותיקה והנפוצה- קריסה גדולת: לדוגמה ועל קצה המזלג בלבד

שלא ניתן כמעט למצוא במשתלות , זן זה פופולרי עד כדי כך. 'גרין קרפט'הוא קריסה גדולת פרחים  
". פשוט"את המין הוותיק וה

 ("תיאלנדי")' זהוב': כך גם לגבי דורנטה מצויה הוותיקה ששני זנים חדשים שלה נפוצים מאוד בשוק
טבטיה הרדופית וזנים מרהיבים של  פלומריה , לגבי זנים אין ספור של היביסקוס סיני', גיישה גרל'ו

וכך אנו רואים בגנים ובגינות זני היביסקוס חדשים . המתחילים לצוץ  מכל עבר ("פיטנה")מחודדת 
עלים -פיקוס צר, 20-  ואילך לצד היביסקוס סיני פרח אדום פשוט מראשית המאה ה1980- מ
זן צהוב של טקומית הכף הדוחק את , 19-   לצד פיקוס השדרות מסוף המאה ה1990- מ ('תאילנדי')

שמספר הפרטים השתולים שלו כבר עולה ' אפריקני'פיקוס השקמה , רגליו של המין הכתום הוותיק
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שודאי עוד נראה ' גלית'על אלה של פיקוס השקמה הוותיק וזן חדש של בוהיניה מגוונת המכונה 
. רבים ממנו בשנים לבוא על חשבון הזנים הוותיקים

את המופע הצמחי , ואם תרצו לשחזר, מסקירה קצרה זו אנו למדים שיש אמנם באפשרותנו לחזק
למנוע את הערבוב , אם לא בלתי אפשרי, אך בו בזמן נראה כי יהיה זה קשה ביותר, כמעט בשלמות

כך נמצא זה לצד זה בשכנות שילובים שעין חובבנית אולי לא תבחין . שבין חדש לישן במגזר הפרטי
. בהבדלים ביניהם אך עין מקצועית ומנוסה תוכל לתארך אותם כשייכים לתקופות שונות

חייבת , בשטחים הציבוריים בעקר ובמקום בו יש מעמד למוסדות התכנון, פעולת שימור מתוחכמת
להתייחס לסכנה זו של טשטוש סרגל הזמן ואולי לקבוע כללים ודגשים לשימוש רב יותר וחוזר 

. בצמחים ותיקים

מופעי בגרות ובשלות 

.  צמחים יכולים לבטא בשלות ובגרות באופנים שונים
. עשרות ולעיתים מאות שנים, ביטוי זה אפשרי רק לאחר שנים רבות מאד

 (פיטנה)פלומריה מחודדת : דוגמאות קלאסיות. שיחים שבגרו והפכו לעצים קטנים 
 .ופיטוספורום יפני

 מופעים מרהיבים של צמחים איטיים שרק עשרות שנים של גידול יכולים לבטא את ייחודם :
 .כמרופס נמוך, פנדנוס תועלתי, דרקונית קנרית

 החל משיחי לגרסטרמיה הודית וכלה במופע . מופעי גזעים שסימני הגיל והוותק ניכרים בהם
 .הגזעים של עצי פיקוס ואיקליפטוס

 עץ קטן של  פלפלון / מופעים בלתי שגרתיים כפי שניתן לראות בענפיו המפותלים של שיח
 .אלה או השתרגות שורשיהם של עצי פיקוס על גבי חומת גדר בכניסה לבית- דמוי

  מופעי שורשים הכובשים להם חלקות לא להם וקוראים תיגר על אופנות ריצוף מתחלפות ועל
 .הניסיון לקבוע גבול בין הפרטי לצבורי

 
 .פעמי שלא יסולא בפז ואנו חייבים להגן עליהם בכל פעולת שימור-לתופעות אלו ערך חד

 

גודל וקנה מידה 

בקביעה ובהעברת התחושה של , אם לא ראשון במעלה, בחלל הזמן והמקום לעצים תפקיד מכריע
.  מימד הזמן

. במיוחד אמורים הדברים לגבי עצים גדולים שלגידולם נדרשות עשרות ומאות שנים
גם מי שאינו מתמצא בעולם הצמחים יחוש היטב את משא השנים בעומדו בסמוך לגזע עץ 

.  איקליפטוס ענק או כאשר ישא את עיניו לשמיים אל שיא צמרתו של עץ ברוש או דקל ושינגטוניה
. כך תחוש גם קבוצת אנשים המסתופפת תחת נופו הרחב של פיקוס השדרות ביום קיץ לוהט

קנה המידה של העצים , כיוון שהבניינים לשימור בעיר תל אביב אינם בדרך כלל מגדלי קומות
. הגדולים בצידם מתעצם עוד יותר

נית מעלימה בזה אחר זה את העצים "ניתן לאמר היום בבירור כי המציאות הנדל, למרבית הצער
אחת הסיבות העקריות לכך מקורה . הגדולים מהמרחב האורבני ובסמוך לבניינים ולאזורים לשימור

לאט לאט ובאין . קרקעיים-בניית חניונים תת- בתהליך סמוי מן העין המאיים על העצים הגדולים 
המקטין ומצמצם את בית הגידול , הקרקע-רואה מתרחש תהליך של ניצול הולך וגובר של תת

זאת כאשר בית גידול רחב ועמוק הוא תנאי להתפתחותם ושיגשוגם של עצים , לשורשי העצים
. מציאות חדשה זו יש בה אפילו למנוע שתילת עצים חדשים. גדולים

שתקן החנייה ואחוזי , לא פעם אנו מוצאים את עצמנו במחיצת בניינים שעברו שימור לתפארת, כך
הבנייה מחקו והעלימו כליל את העצים הבוגרים וכל רצועת קרקע חופשית שבה ניתן היה לשתול 

כל מה שנותר הוא גינות גג וחניונים שעליהם שתולים  עצים סמליים דוגמת . מחדש עצים גדולים
.  ודקלים ננסיים' טוטם'ברוש מצוי 

לסיכום 

שימור צמחים ותיקים ומופעים , שתילה מחדש של סוגי צמחים ותיקים- שילוב המרכיבים כולם  
מהווים נדבך חשוב ובלתי - המפגינים אופי ובשלות ושימת דגש מיוחד על שימור העצים הקיימים 

. נפרד מפעולות השימור האדריכלי וחיזוק החלל והזמן בעיר הלבנה ובכלל
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 7 מתוך 1עמוד 

 תהליכים ועקרונות שמירת ושימור עצים  
 עיריית ירושלים

 )בוטנאית ורכזת תכנון צמחייה( רקפת הדר גבאי
 
 
 :הקדמה. 1

 . משמעה שמירה על הקיים עבור הדורות הבאים–קיימות 
שימור עצים  . בבואנו לקדם פרויקט בנושא הקיימות פירשנו ההגדרה הלכה למעשה

 .ות הבאים הוא הקיימות בהתגלמותהקיימים מזמנים קדומים עבור הדור
להלן ייסקרו , נושא שימור ושמירה על עצים מבוצע בעיריית ירושלים בדרכים שונות

כן נביא הצעות ודרכים לפעילויות נוספת ברמה העירונית שיקדמו נושא חשוב , דרכים אלו
עלו אנו תקווה שגורמים נוספים במדינה הן בשלטון המקומי והן ברמה הארצית יפ. זה

 .לקידום נושא רגיש וחשוב זה
 
 :מבוא. 2

שדרת העצים היא , העצים הם שלד הגן והפארק. לעצים חשיבות עצומה במרקם העירוני
חורשות העצים הן המרכיב החשוב באזורי נופש ופנאי , עיקר הרחוב ומרמזת על אופיו

 .העץ הוא עיקר הגן בגינון הפרטי, כמובן, למיניהן וכן
 :ביניהם, ועלתם בהגנה כנגד זיהום ובשיפור הסביבה רביםתפקידי העצים ות

 חמצני ומפחיתים ריכוזו באוויר ופולטים -העצים מטמיעים וכך קולטים פחמן דו .1
 .חמצן להעשרת האוויר

אבק ורעלים שונים ומשמשים כמסנן להגנת ריאות , עצים סופחים מזהמים כפיח .2
 .ח ואדם"בע

ה זו נודעת כצמצום השפעת אי החום תופע. עצים מורידים טמפרטורת הסביבה .3
הטמפרטורות שנמדדו במחקרים שונים בשדרות מוצלות וסביבתן  , העירוני

 . נמוכות באופן משמעותי מהטמפרטורה ברחובות חסרי עצים
 .עצים עשויים להוריד עוצמת הרוחות באזורם .4
עצים הגדלים במרקם העירוני מביאים להגדלת המגוון הביולוגי כמענה לנושא  .5

גידול זנים ומיני עצים שונים מביא לגיוון בעלי החיים התלויים בעצים . קיימותה
 .כגון ציפורים ומביא להעשרת המגוון החי

פעילות שורשי העצים מטייבת את הקרקע ומעלה כמות המיקרואורגניזמים   .6
 .המיטיבים בה

 .שתילת עצים כשלעצמה מהווה הגנה על שטחים פתוחים מהצטברות פסולת .7
 .לים את הערך הכספי של נכסים על ידי עצם הימצאותםעצים מע .8
עצים מהווים גורם חינוכי ממדרגה ראשונה בהדגימם את מהלך העונות  .9

 .והבשלתו) יצירת פרי(חנטה ,  מלבלוב לפריחה-והתחלפות מופעם המחזורית
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 7 מתוך 2עמוד 

 
 :לפני תיאור הפעולות והצעות לפעולות יש להגדיר מספר נושאים

 
דרך טיפולים  , חזקה וטיפול בעצים מכל הגילאים החל מנטיעה  כוללת אשמירה על עצים

 .שונים ועד התבגרותם
הוא מושג המגדיר הגנה ושמירה על עצים בוגרים המוגדרים ,  לעומת זאתשימור עצים

פעולות השימור שונות באופיין ". עצים עתיקים" "עצים ותיקים"בכמה פרסומים כ
איגום משאבים ויצירת נהלים וחוקי עזר  שימור דורש . מפעולות השמירה השגרתיות

 . ברמה העירונית וחוקים ברמה הארצית
גנני והן להגנה על עץ ותיק על ידי השארתו -מתייחס הן לטיפול אגרונומי, אם כך, שימור

 .במקומו ואכיפת חוקים למניעת פגיעה אפשרית בו
 ייחודי בנוף שגילו צעיר פיסולי או, או עץ נדיר/ו,  שנה60עץ שגילו מעל :  מוגדר כעץ ותיק

 ).2006משרד החקלאות , מ"מתוך סקר עצים ותיקים ארצי שנערך מטעם שה. (יותר
 
 
 :דרכי פעולה  בהגנה על עצים בעיריית ירושלים. 3
 

 .בכלל וותיקים בפרטשמירת עצים בעירייה קיימת מדיניות ברורה ומוקפדת בנושא 
 פסי ירק, רחובותב ,חורשותוגנים ב   עציםאלפי-מאות גדלים היום בעיר  ירושלים

 . ובגנים פרטייםומוסדות ציבורבמוסדות חינוך , שדרותו
, ניהול עיר בשנות האלפיים מאופיין בבנייה מסיבית ובפיתוח מואץ הכולל סלילת כבישים

תהליכים אלו נעשים לעיתים תוך הפחתת השטח הירוק ולעיתים רבות . דרכי רכבת ובנייה
 .םפגיעה בעצים קיימי

עיריית ירושלים מעוניינת לשמר את הנוף הקיים של העצים בעיר תוך מודעות לצורך 
הדבר מחייב קביעת מדיניות ועקרונות טיפול בעצים והתחשבות בעצים . בבניה ובפיתוח

התחשבות שתחל משלב התכנון כך שהעץ יישאר במקומו ורק . בתהליכי בניה ופיתוח
התחשבות בעצים קיימים בתהליכי . העתקת העץכאשר אין שום ברירה תיתכן אפשרות 

 .בגזעים או בענפים, בניה ופיתוח מחייבת פיתוח ללא פגיעה בשורשים
 

 : עיקרי המדיניות3.1
 

חייב להיות מסומן בתכניות המוגשות לעירייה לצורך ) וכל עץ בכלל(כל עץ ותיק  .1
כאשר , השאיפה הינה שעצים ותיקים יישמרו במקומם. בנייה או צרכים אחרים

נעשה סיור ).  גזעו וענפיו ושורשיו, בצמרתו(הפיתוח והבניה ייעשו ללא פגיעה בעץ 
ע וניתנות הנחיות ליזם "לבדיקת העץ הוותיק על יד בוטנאית או אגרונום אגף שפ

 .לשמירתו
נעשה רישום של העצים בעיר ומעקב אחר הטיפול השוטף בהם וטיפולי ם   .2

 .מיוחדים
נים ושטחים ציבוריים נשמרים תוך מתן טיפולים  בוגרים בג-עצים ותיקים .3

גיזום  , תמיכה, טיפול בפצעי העץ, כגון השקיה ודישון על פי צורך, תקופתיים
הטיפולים נעשים על ידי מומחה לטיפול  . תוספת קרקע ועוד, ועיצוב מבוקרים

מעת לעת נערכות התייעצויות ובדיקות ). גוזם מומחה(בעצים בעל תעודת מקצוע 
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 7 מתוך 3עמוד 

טיפול  , שמירת עצים(אגרונומים מומחים לנושאים אלו , רמים חיצונייםעם גו
 ).במחלות ועוד

,  טיפול ואחזקה שוטפים בעצים ותיקים כצעירים , ברחבי העיר נעשה מעקב שוטף .4
 .כדי לאפשר להם גידול בריא לאורך שנים

בשטחים פרטיים נעשית רק לאחר בדיקה ואישור ) צעירים(עקירת עצים רגילים  .5
, מסוכן לסביבה ולבני אדם ולאחר הגשת בקשת עקירה ותשלום אגרה  כדיןשהעץ 

, 1959( ולפי חוק עזר עירוני , )1997 –ז "צו היערות התשנ( לפי פקודת היערות 
אגרונום / החלטה על  היות עץ מסוכן נקבעת על ידי איש מקצוע בוטנאי). ח"התש

 .המתמחה בתחום
ולעצים בוגרים רק כאשר ממוקמים  , יםהעתקת עצים נעשית רק לגבי עצים צעיר .6

.  ע שאינם לשימור ורק במקרים בהם הדבר הכרחי "בתוך אתר בנייה ונקבע בתב
 .שכן העתקה אינה שומרת על צורתו המקורית של העץ ופוגעת בו

עצים נכרתים רק לאחר שנקבע מעבר לכל ספ ק  . העצים הותיקים שמורים ומוגנים .7
 .בצורה אחרתשהם מסוכנים ולא ניתן לטפל בהם 

 
 )89' מס, 88' מס( תיקון לחוק התכנון והבנייה 3.2

 
תיקונים אלו בחוק התקבלו לאחרונה והינם בעלי משמעות גדולה ונגיעה הדוקה לנושא 

בתיקון מופיע דרישה  לסמן עצים בוגרים  ). 3ראה נספח . (שימור העצים הותיקים בעיר
משמעות הדבר היא שתנאי . ולבנייהע "בתשריטים המוגשים להפקדה ולצרכי שינויי תב

עצים בתחו ם /לאישור תכניות יהא התייחסות לעצים הקיימים בהם ובכל מקרה של עץ
העתקה או עקירה זאת לאחר  ,תכניות יש לבחון כל עץ ועץ ולבחון אפשרות שמירה  או 

 .התייעצות עם פקיד היערות  והדרג המקצועי
 .ע"מחייבות ויירשמו כהוראות תבהוראות פקיד היערות לגבי כל תכנית יהיו 

מדיניות העירייה בשימור עצים מתיישבת עם האמור בתיקון לחוק והיערכות לצורך כך 
 :כבר מבוצעת וכוללת מספר תהליכים

לקבלת חוות ) פקיד היערות(ע "כל תכנית המגיעה לעירייה עוברת לעיון אגף שפ .1
 .דעת

 מפורטות ובהן סימון מצ ב  הגשת התכניות לעיון כוללת תכניות עקירה ושימור .2
 .העתקה או עקירה, שימור: מבוקש לגבי כל עץ

הוראות מקצועיות הנוגעות , מתן הוראות וחוות דעת לגבי עצים המיועדים לשימור .3
או טיפול בעץ מצורפות כהוראות מקצועיות כבר בשלב ראשוני של / להעתקה ו

ה עקב היותם בתחום  חוות דעת לגבי עצים הניתנים לעקיר. אישור תכניות בנייה
 .בנייה

אכיפת חוק העזר העירוני מאפשרת שימור העצים בתהליכי הבנייה על ידי הפעלת   .4
ערבויות נלקחות גם עבור שימור עצים וגם עבור . פיקוח עירוני ולקיחת ערבויות

 .נטיעת עצים חלופיים
 הוראות.  וכרוכה באישור מחלקת גננות89נטיעת עצים חלופיים מוגדרת בתיקון  .5

מועד ומפרט  , כמות, איכות, סוגים: כאמור בתיקון, מדויקות לנטיעה כוללות
כאמור בסעיף (גורמי המקצוע בודקים את יישום החוק ואוכפים בעת הצורך . טכני

 ). לעיל3
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  מחקר ותיעוד  עצים ותיקים בירושלים-סקר.  3.3

 
העצים אנו מקדמים  כחלק מיישום מטרות התיקון לחוק התכנון ובנייה ומדיניות שימור 

סקירה זו נעשית במטרה לתעד . ביצוע סקירת מצאי עצים ותיקים ברחבי העיר ירושלים
שמירה על . ולאפשר שימור של עצים מסוגים שונים המוגדרים ותיקים וראויים לשימור

 . עצים צריכה להיות מעוגנת בחוקי העזר העירוניים
ון להכיר בקיום עץ או עצים במגרש מאגר מידע של עצים לשימור יאפשר לגורמי התכנ

 .המיועד לתכנון ולהתחשב בהם בהליך התכנוני לפני הגשת התכניות
שימורם או  , בשלבים השונים של אישורים לתכניות בנייה מתקיימת  עקירת עצים

יצירת מאגר הבנוי על בסיס סקר העצים הותיקים תאפשר החלטה . העתקתם באישור
 . רים  אלו יועתקו ואלו ניתנים לעקירהמושכלת באשר לאלו עצים נשמ

בה החשיבה הסביבתית מתפתח ת  , בתקופה הנוכחית.  עד היום טרם נעשה סקר מקיף כזה
נחקקים חוקים שונים למען שמירה על ,  והופכת לחלק מהאסטרטגיה בנושא קיימות

איבוד עצים כאלה הוא . בירושלים בפרט מצויים עצים רבים לשימור. שלום העצים
 .וכן מנוגד לעתים לחוק" ייה לדורותבכ"
 

 :דרכי ביצוע
 

בשלב ראשון ייאספו הנתונים הקיימים הן  . ביצוע הסקר המחקרי ייעשה במספר דרכים
כיום חלק מנתונים אלה הם במדיה דיגיטלית  . בעירייה והן מחוצה לה לכלל מאגר אחד

 .בשלב זה ייעשה איסוף והאחדת החומר. וחלקם לא
ישמ ש , ) 4ראה נספח (ים של משרד החקלאות בעריכת ישראל גלון סקר העצים הותיק

 .ככלי עזר לשלב השני בעריכת הסקר
מדדים אלה . בשלב שני  ובמקביל לשלב הראשון ינוסחו ויוגדרו המדדים שיכללו במאגר

 .  ותוכנות לתכנון עירוני GISייערכו בצורה דיגיטלית על ידי אנשי מקצוע ויהוו חלק מה
.   כלומר הינם עצים לשימור-יעשה הגדרת העצים הראויים להיכלל במאגרבשלב שני ת

ההגדרה  תיעשה על ידי אנשי מקצוע לפי מדדים מורכבים המקובלים בענף הגננות 
 .והבוטניקה

בשלב זה  . השלב הבא יכלול הכנסת חומרים למאגר לכל עץ לשימור ונתוניו השונים עימו
המודעות ולהגדלת המאגר לאחר בדיקות נוספות יש גם לפעול מבחינה ציבורית להעלאת 

 . של איש מקצוע לגבי כל עץ המוצע להיכלל בו
פעילות ציבורית נוספת תכלול חינוך לילדים ונוער וכן למבוגרים להסבר חשיבות עצים 

 .בנוף וכיצד לשמור עליהם ולדווח על פגיעות בעצים
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 כרטיס עץ– מדדי הערכת עצים 3.3.1

 
 ............מין העץ .1
 ....גיל משוער .2
 ......מספר...... רחוב: כתובת .3
 ........חלקה.........  גוש .4
 דרך/פרטי/ מוסדות ציבור/ פ"שצ: מצב סטטוטורי .5
 / פיסולי/ נדיר/ בוגר: סיבת הרישום .6
 ):.............מלל וכו, תמונות היסטוריות, מקורות כתובים אם יש(תולדות העץ  .7
 :.....גובה משוער .8
 :.....יסהיקף גזע בבס .9

 ? האם נעשו טיפולים אגרוטכניים .10
 .תאריך, תמיכה/ תאריך אחרון, גיזום/ תאריך, מילוי פצעים: סוגי טיפולים .11
חוסר  , מחלות עלים, רקבונות, קיום פצעים: ציון יורד). 1-5(ציון כללי לעץ  .12

ללא , בריא: ציון עולה.. לא יציב, סימטריות מובהקת שלא בהתאם לנוף הנורמלי
 יציב, גזע סימטרי ונוף סימטרי, ירוק,  ללא מחלות עלים,רקבונות

 .תמונה .13
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 : מדדים עיקריים לעצים לשימור הנכללים בסקר עצים -מערכת עצים לשימור  3.3.2

 

 :עיריית ירושלים, סקר עצים לשימור –  מתוך מערכת 

 :מדדים לכרטיס עץ בוגר

 # שם הטבלה ערכים אפשריים / מספר טבלה 
1 שמות עצים 

2 מיקום כללי חורשה/רחוב/צ"שפ/גינה פרטית

מצב סופני, רקבונות מרובים, רוב הענפים יבשים-1

, יש רקבונות, דליל, חלק מהענפים יבשים, מצב לא טוב-2
ניתן להצילו

מעט ענפים , מעט רקבונות, עץ יציב וחיוני, מצב בנוני-3
יש חללים בשלד,יבשים

ללא רקבונות, עטיםפצעים יבשים ומ, חיוני, מצב טוב-4
ללא פצעים כלשהם, חיוני, ויןצמ-5  

3 בריאות העץ

4 רחובות 

5 שכונות 

 לא ניתן
 לעדכון
 ידני

 פעולות לעוד כמה ימים

 גיזום 180 
-מילוי פצעים  

 אורטופדיה
 קשירה   
 תמיכה  

 העתקה  

 עקירה  

 התנוון  
    

 פעולות בעץ
 
 

6

7 עקוד ביצו מתוכנן/ בוצע 
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 7 מתוך 7עמוד 

 קובץ עצים  -) שדות(מידע -מילון פריטי
 

 # שם שדה
1 מספר עץ

2 תאריך עדכון אחרון

3 שם העץ

4 רחוב

5 מספר בית

6 שכונה

7 גוש

8 חלקה

9 מיקום כללי

10 תאור מקום

X 11קורדינאטה 

Y 12קורדינאטה 

13 גיל משוער

14 גובה משוער

15 היקף גזע

16 בוגר

17 נדיר

18 פיסולי

19 ציון בריאות

20 תולדות העץ

21 הערה

22 שם המדווח

23 טלפון מדווח

24 מעדכן אחרון

25 היסטורי
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 054-7258088.  רחובות2395. ד.ת, שואף אדריכלים-רונן 

 סקר שימור שם

 תכנית מתאר 
 שם

  מספר סידורי

 :מבנהה/ אתרר האוית

 :המבנה בסביבתו/ האתרחשיבות 

 :סגנון

 :טיפולוגיה

 :מבנהב/ אתרתנועה ב

 :קמרונות/ קשתות :קירות

 :גג/ תקרה :ריצוף

 :דלתות :חלונות

ם
טי
פר

 

 :אחר :מדרגות

 :תבליטים

 :ציורי קיר

 :פרטי אבן

 :'שערים וכו, תגדרו,  כולל ריצוףפיתוחפרטי 

ם
יי
וד
ח
יי

ם 
טי
פר

 

 :צמחיה

 :שינויים ותוספות

לי
יכ
דר
א

ר 
או
ת

 

 :הערות
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 054-7258088.  רחובות2395. ד.ת, שואף אדריכלים-רונן 

 סקר שימור שם

 תכנית מתאר 
 שם

  מספר סידורי
 
 
 

 :קמרונות/ קשתות :קירות

 :גג/ תקרה :ריצוף

 :דלתות :חלונות

ם
רי
מ
חו

 

 :אחר :מדרגות

 :שיטת בניה

 :מבנה/ אתרבעיות פיזיות ב

 :מצב פיזי
 _____:הרוס _____:גרוע _____:ירוד _____:טוב ____:מצוין

זי
פי

ר 
או
ת

 

 :הערות

 
 
 

המרכיב/ האתרסוג   מאפיינים באתר  באתראלמנטים/ מספר מבנים 

   מבנה הנדסי 

   בניין 

   אובייקט 

   אתר 

   מקבץ 

יו
יב
רכ
מ
 ו
תר
א
ה

ג 
סו

 

   מרכיב נופי 
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 054-7258088.  רחובות2395. ד.ת, שואף אדריכלים-רונן 

 סקר שימור שם

 תכנית מתאר 
 שם

  מספר סידורי
 
 
 

 1 היסטורי/ ארכיאולוגי
 נמוך

2 3 4  
 גבוה

 הערות

 1 אדריכלי
 נמוך

2 3 4 
 גבוה

 

 1 טכנולוגי
 נמוך

2 3 4 
 גבוה

 

 1 חברתי
 נמוך

2 3 4 
 גבוה

 

 1 הקשר סביבתי
 נמוך

2 3 4 
 גבוה

 

כ"סה     00  

ם
כי
ער

 

  סיכום 

 
 
 

מבנה נתון / אתר 
 להגבלות מחמירות

אינו נתון מבנה ש/ אתר 
 להגבלות מחמירות

אינו מומלץ מבנה ש/ אתר 
 לשימור

 בעל חשיבות קהילתית  בעל חשיבות מקומית  לאומיתבעל חשיבות  

ור
מ
שי
ה

ג 
וו
סי

 

 ערך מרכזי בהערכת חשיבות האתר

 
 
 

רך הסקרעושם    

  עריכת הסקרתאריך 

  הסקרעדכון 

י 
ט
פר

 
קר
סו
ה

 

  נערך עבור

 

 
 
 
 
 

 הסברים נוספים/ תכניות/ תצלומי אויר/ תצלומים
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