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 שימור מלווה חפירה

 מדריך לחופר

 פתח דבר

כל התרבויות שחיו . התקופות בכל אוגרפי של ארץ ישראל הפך אותה למוקד משיכהקומה הגימ
שרידיהן המוחשיים על מאפייניהם האתניים , מורשת התרבויות. בארץ הטביעו את חותמן במרחב
 .אולוגיירת מחקר ארכואילך לז 19-והחברתיים הפכו מסוף המאה ה

מייצגים את מגוון מורשות העבר  אלו. מוכרזים על פי חוק העתיקות בארץ אתרים 30,000 -כ
 .שחותמן במרחב שרד עד ימינו

האתרים  את רוו חוקרים רבים מרחבי העולם לחקראולוגי נהמראשית המחקר הארכ
ת מטעם מוסדות אקדמיים מדי שנה מגיעות לארץ משלחות מדעיו. אולוגים בארץ ישראלהארכ

 . לקדם את הידע באשר לתרבויות אלו כדי, אולוגיותשונים לחפירות ארכ

אי כבר , 21-בפתחה של המאה ה, עם זאת. ערכם המדעי והחברתי של האתרים אינו מוטל בספק
צורך לאזן בין  ,אם כן ,קיים. להתעלם מהעובדה שאתרים אלו הם משאב פיזי מתכלהאפשר 

, לבין צורכי השימור, אולוגית וטבעה ההרסניצורכי החפירה הארכ, כלומר, ורכי המחקר המדעיצ
 .ההגנה על הממצאים והצגתם לציבור

להגן  כדי, וחוק העתיקות חוק רשות העתיקות פי-הפועלת על, נוסדה רשות העתיקות 1990 שנתב
מינהל שימור ברשות העתיקות הפועל  .ל מכלול ערכיהשעתיקות הארץ בראייה ממלכתית על 

הוא הגוף האמון על שימורם של האתרים , ת התרבות בישראלמורשלקידום שימורה של 
בא לקדם את השימור " שימור מלווה חפירה"רשות העתיקות בנושא  נוהל. אולוגיים בארץהארכ

את המשלחות לשם כך הוקם מערך פיקוח המנחה . אחריהבאתרים כבר במהלך החפירה ו
 ם שלבכל הנוגע להיבטיאותם  ומלווה קות הגופים והמוסדות הפועלים באתרי עתי, המדעיות

 . שימור המורשת

לפניכם הוא תוצר של שיתוף פעולה מתמשך בין רשות העתיקות לבין מוסדות המחקר שהמדריך 
, אותו ולייעל תהליך קבלת רישיון החפירה אתמטרת המדריך היא להקל . והמשלחות המדעיות

 . ללי עבודה מוגדרים ואחידים לכל העוסקים בדברכעל ידי , זאת. בהתייחס לפרק השימור

ת ועונברשות העתיקות באשר לשימור הממצאים  הליונתקוותנו היא כי המדריך יבהיר את 
יה וההרס של מורשת האטת תהליכי הבלמאמץ בבכך יתרום המדריך ל. החפירה ובין העונות

 .וראולוגי ולטובת הציבלטובת המחקר הארכ ,כאמור, התרבות

 בכבוד רב
 

 עמי שחר
 מפקח שימור ארצי

 רשות העתיקות -מינהל שימור 

http://www.antiquities.org.il/Article_list_heb.asp?sub_menu=2&section_id=45&Module_id=7
http://www.antiquities.org.il/Article_list_heb.asp?sub_menu=2&section_id=42&Module_id=6
http://www.antiquities.org.il/Article_list_heb.asp?sub_menu=2&section_id=42&Module_id=6
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 שימור מלווה חפירה

 מדריך לחופר

 חפירה בישראל תרישיונו מתן. 1
מובאים , הן ממוסדות זריםהן ממוסדות ישראליים , אולוגיםחפירה לארכ תרישיונומתן בתהליך 

יס האקדמי והמחקרי הבס, ווניסיונ אולוג מגיש הבקשהשל הארככישוריו : בחשבון שיקולים כגון
 שבעניינווחשיבותו המדעית של האתר  מטעמו מוגשת הבקשהשאולוגיה של המוסד בתחום הארכ

 .הוגשה בקשה לרישיון

 שיקולים במתן רישיונות חפירה

נזק , תינתן עדיפות לחפירה באתרים המצויים בסכנה כתוצאה מפעולות פיתוח עתידיות .1
רשימת אתרים  לפיוזאת , טבעיים הגורמים להרס עתיקותאו תהליכים , מכוון בידי אדם

 .רשות העתיקותתכין ש

תשתית בעל , אולוגי מוכרכי המוסד שמטעמו מוגשת הבקשה יהיה מוסד ארכ ,מומלץ .2
סגל אקדמי ותלמידי , פרסום ממצאי חפירותבעיבוד וב, מחקרית ומעבדתית בטיפול

   .אולוגיתמחקרי בעבודת שדה ארכ ןוניסיו מחקר העוסקים בנושא
 ובו, ל יצרף לבקשתו פרופיל מחקרי של המוסד"מגיש בקשה לחפירה מטעם מוסד בחו

חפירה  תרישיונו ויינתנ –מוסדות ישראליים בעניין . ל"הנושאים הנבדבר נתונים 
מוכרים  אולוגיה ומוסדות מחקראולוגים הפועלים מטעמם של המכונים לארכלארכ

 .אולוגיהבתחום הארכ

יהיו אחראים לניהול החפירה  ןהרישיואולוג בעל המוסד שמטעמו מוגשת הבקשה והארכ .3
לביצוע פעולות שימור בשטח הנחפר גם ולפרסומה על פי הכללים המדעיים המקובלים ו

 .שימור ברשות העתיקות מינהלעל ידי  ששיידרככל 

אולוגית כמפורט תשתית ארכ לו איןל ש"ד מחוהבקשה מוגשת מטעמו של מוסשבמקרה  .4

 .אולוגיהמומלץ ליצור שיתוף פעולה מחקרי עם מוסד מוכר בתחום הארכ, לעיל

של המעשי של מגיש הבקשה ו ןהניסיופירוט  ובו ,ף מסמךירה יצורהחפ ןרישיולבקשת  .5
יכלול וט פירה .אולוגיותפרסום חפירות ארכבעיבוד חומר וב, אנשי צוותו במחקרי שדה
מצטבר בניהול חפירות מדעיות  ןניסיולמגיש הבקשה אין  אם. שותפים ועבודות עצמאיות

 .מומלץ שלא ליזום בקשה לחפירה באתרים בעלי חשיבות מדעית מרכזית, מורכבות

השאלות , מטרות החפירה ובה ,תצורף הצעת מחקר מפורטת ןלרישיולכל בקשה  .6
: רכיבים השוניםמשך הזמן המתוכנן למחקר והעלויות של ה, חן המחקרבושהמחקריות 

 .והמחקרים הנלווים, השימור בשטח, עיבוד הממצאים, החפירה ומחקרי השדה

המשך את אולוגיה מחדש של המועצה לארכ תהרישיונואחת לארבע שנים תבחן ועדת  .7

 .עי שלהפרסום המדלוזאת בהתאם להתקדמות החפירה ו, החפירה ןרישיומתן 
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 שימור מלווה חפירה

 מדריך לחופר

 (3.10לנוהל ' א7נספח ) שימור מלווה חפירה, תנאים לקבלת רישיון חפירה. 2

לצורך הכללת  ,מינהל שימורהבקשה למוגשת שות העתיקות רמרישיון החפירה  מתןבתהליך 
 . דרישות המינהל בתנאי הרישיון

 :בעת הגשת הבקשה לקבלת רישיון חפירה בנושא שימור שיםנדרלהלן התנאים ה

 כללי -תיאום ושיתוף פעולה  .1

 בשיעור שלבהקצאה ראשונית מותנה  בעונה הראשונהלמשלחת שיון חפירה ימתן ר .א
פעולות ל, מקצועיליווי לההקצאה תיועד  .לטובת השימור מתקציב החפירה 5%

 .הכרחיותפעולות הגנה לעזרה ראשונה ול, שימור מונע

צורכי השימור במשותף ייקבעו , מצב השרידים ולפי הראשונה ת החפירהלאחר עונ .ב
 .התקציב הדרוש לטיפול השימורי מתקציב החפירה של העונה הבאה ויוגדר

השרידים  ה עללהגנהאחריות  הרישיוןהחפירה תחול על מקבל  רישיוןממועד מתן  .ג
 .הנחשפים

 .רשות העתיקותתיאום עם נציגי ביבוצעו שימור העבודות  .ד

בעיות  כדי לזהות, בתיאום עם החופר, החפירהבאתר  יבקרות רשות העתיקונציגי  .ה
 .בחפירה רכי השימורוצ ולהגדיר את

 הרישיוןיוגדרו בתיאום עם בעל  ןביצועושימור הפעולות  פעולה ושלבי תכנוןהכנית ת .ו
 .או נציגו

 שימור - לקבלת רישיון חפירה םתנאי .2

על  הגנהמור הנדרשות לשם עבודות השיאת כל חפירה תלווה במשמר אשר יבצע  .א
 .אולוגי הנחשף במהלך עונות החפירההממצא הארכ

וה את החפירה ויבצע את ושיל)להגיש את פרטי המשמר מקבל הרישיון באחריות  .ב
 .שות העתיקותר ה שללאישור( עבודות השימור

שימור : כגון ,תחום התמחותו לפימקצועי יינתן למשמר  שות העתיקותראישור  .ג
ייצוב ותמיכה )כללי -או שימור הנדסי( אבן וכדומה-פרטי, שיש, טיח, פרסקו) תיאמנו

 (.אדמה וכדומה-חתכי, קירות, למבנים

 .החפירהמקבל רישיון תהיה על  שות העתיקותרעבודת המשמר כלפי להאחריות  .ד
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 שימור מלווה חפירה

 מדריך לחופר

 שימור הכנית ת .3

 :האלהרכיבים כנית השימור תכלול את הת

סימון המתחמים , לרבות אתרהכנית תעל גבי  ,לשימורם מיפוי המתחמים המיועדי .א
 .המיועדים לכיסוי ואלו המיועדים להמשך חפירה בעונות הבאות

  :לפי, באתר פיזיתההשתמרות היתוח מילולי וגרפי של מצב נ .ב
 .אלמנט -ג, מבנה -ב, מכלול -א 

 .אתרה כניתסימון גרפי על ת, לשימור סדרי עדיפותקביעת  .ג

 פרטי, חתכים :כנית תכלולהת. קדימויות טיפול הגדרה שלובה שימור כנית תעריכת  .ד
 .ביצוע וחומרים

כיסוי , הגנה, עזרה ראשונה: כגון, רמות הטיפול השונות יפורטוכנית השימור בת .ה
 .החלפת רכיבים וכדומהאו  השלמה, שימור מלא, זמני

 יםבנא רישבים והשלמת מילוי מישק: כגון, סוגי הטיפול יפורטוכנית השימור בת .ו
הזרקת , קירות ומסדיםהשלמות אבן לייצוב , (קופינג)ות ראשי קיר איטום, (קלינים)

 (.גראוטינג)מליטה לחללים בליבה חומרי 

מילוי בורות , יהיצמח, הסדרת ניקוזים: כגון, רכיבים נוספיםלכנית תתייחס הת .ז
 .בטיחות וגידור, (בסיום החקירה המדעית)חפירה 

 .השרידים הנחשפים בושל ערכי האתר ו ניסוח שלול כנית השימור תכלת .ח

 .רשות העתיקותכנית השימור תוגש לאישור ת .ט

 אולוגיבשימור אתר ארכהתערבות הת ורמ .4

 .הסרת סכנה בטיחותיתלרבות , התערבות מיידית להצלת השרידים :ראשונה עזרה .א

 .או שניהם  מתחמיםכיסוי או אתר כיסוי  .ב

 (מכלול/מבנה/אלמנט)שימור מלא לייצוב השרידים  .ג

  למבקרים ותוהסדר האתרשימור  .ד

 שימור תתחזוק .ה
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 שימור מלווה חפירה

 מדריך לחופר

 :(בסיום עונת החפירה) מסכם תכנון ודוח, תיעוד .5

 .מאושרת כנית שימורת פישימור תתבצע על העולת פ .א

 .עליהן יוחלט בתיאום כל הגורמיםשלדרגות השימור  יותאמוכניות השימור ת .ב

 :תכנון מסמכי .ג

 פיתוחאו  טיפולאו  כיסוי: ות עקרונית לתכנוןהצהרת כוונ. 

  ותיעודסקר. 

 פרוגרמה לתכנון. 

 פיתוחלכנית אדריכלית לתצוגה ות;  כנית שימור פיזית: תכנון מפורט. 

 דוח מסכם .ד

 תהיההגשת הדוח . רשות העתיקותשימור מחייב הגשת דוח מסכם לארכיון הביצוע פעולות 
 .הגשת הדוח באחריות בעל ההיתר. לעונה הבאהחפירה ת היתר קבלבתנאי סף 

  :השימור פעולותעל ומידע על האתר  הדוח המסכם יכלול

 נת החפירהועו תאריך ,שם המשמרים, שם החופרים, שם האתר: דף שער. 

 מפת ישראל ומפה אזוריתעל  מיקום האתר. 

 על האתר תמציתיאולוגי רקע ארכ. 

 בית , חדר: לדוגמה, יש לציין מהו המכלול) תכנית האתרעל ול סימון מוקדי הטיפ
 .(חצר ,מרחץ

  של סרטוטים , תיאור מילולי: יכלול כל מוקדבפעולות השימור שבוצעו תיעוד
התיעוד  .התערבות ולאחריההצילומים מייצגים לפני ו פרטים עקרונייםמבטים ו

 .הם נעשה שימושבשחומרי המליטה הרכב מידע מלא על  יכלול
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 שימור מלווה חפירה

 מדריך לחופר

 

לנוהל א 7נספח ) מנהל החפירה לביצוע שימור מלווה חפירהשל התחייבות  טופס. 3

3.10) 

 ________: תאריך

 לכבוד
 מנהל תחום חפירות וסקר

 רשות העתיקות

 

 התחייבות מנהל החפירה לביצוע שימור מלווה חפירה: הנדון 

, מלווה חפירה בהתאם לחוק העתיקותמתחייבים לבצע שימור , מבקשי הרישיון לחפירה, אנחנו
 .לחוק( 2( )א) 11ולהוראות סעיף , "(חוק"להלן ה) 1978 –ח "התשל

ההנחיות והתנאים לביצוע עבודות השימור באתר יקבע את שימור ברשות העתיקות  מינהל
לאחר סיור באתר בהשתתפות  ,מבוקש רישיון החפירה שבעבורו( שם האתר)______________ 

 .החופר

ייצוב וכיסוי , שימור מונע, פעולות הגנה: השימור מלווה חפירה היא הגדרת מהות
מטרתו העיקרית של שימור מלווה חפירה היא מניעה . אולוגייםשל השרידים הארכ

 .ה באתראו האטה של תהליכי ההרס והבלי

 , ₪    יב החפירה העומד על סך של מתקצ 5% להקצות אנו מתחייבים
דלא ניידי בעונת  לביצוע עבודות השימור מלווה החפירה לממצאים₪    כ "ובסה

 .   החפירות 

 לפיייקבע הסכום לשימור מלווה חפירה ( אם יהיו)כי בעונות החפירה הנוספות  ,לנו בזאת ברור
 .נתגלו בושהעתיקות דלא ניידי ו אתרה המקצועיות וצורכי שימורדרישות ה

ובלבד , משמר מקצועי המאושר בידי רשות העתיקותעם לחופר עומדת הזכות להתקשר עם גוף או 
וע עבודות שימור מלווה חפירה ניסיון ויכולת מקצועית לביצ יבעל או שניהם או המשמרשהגוף 

 .ל בהתאם לבחירת החופרורשות העתיקות והכאו לחילופין בידי משמר של אולוגית ארכ

המשמר לאחר אישורן בידי  שיכיןעבודות השימור מלווה חפירה יבוצעו בהתאם לתכניות ביצוע 
 .מינהל שימור

      : שם המשמר המוצע

 ,בכבוד רב

 חתימת המוסמך להתחייב

     :חתימת החופר     בשם המוסד

    אישור ראש מינהל שימור


