הודעה לציבור בדבר שקילת שי וי מדי יות רשות העתיקות בע ין מתן
היתר לייצוא עתיקות מישראל אשר הוכ סו לישראל לצורך הצגתן לציבור
או לצרכי מחקר
בסעיף  22לחוק העתיקות ,אשר כותרתו "הגבלות להוצאת עתיקה מישראל" קבע כדלקמן:
)א( לא יוציא אדם מישראל עתיקה בעלת ערך לאומי אלא באישור
השר בכתב.
)ב( לא יוציא אדם מישראל כל עתיקה אחרת ,אלא באישור המ הל
בכתב.
לאור בקשות הבהרה ופ יות מצד אספ ים ומוזיאו ים ,רשות העתיקות שוקלת לפרסם את
המדי יות שלהלן כמדי יות רשות העתיקות לע ין מתן אישורי המ הל לייצוא עתיקות אשר הוכ סו
לישראל לצורך הצגתן לציבור או לצרכי מחקר.
על פי ההצעה ה שקלת ,החל מיום ______ יי תן אישור לייצוא עתיקות במקרים המפורטים מטה.
מובהר כי אין בפרסום מדי יות זו משום שי וי ביחס למצב הקיים ב וגע למקרים מסוגים אחרים:

תאושר הוצאת עתיקה אשר יתקיימו לגביה כל הת אים הבאים:
א.

ב.

ג.

ד.
ה.

ו.
ז.

העתיקה הוכ סה לישראל על פי בקשת מוזיאון מוכר אשר ביקש מראש אישור
להכ יס את העתיקה לישראל לצורך הצגתה לציבור במוזיאון המבקש או לצורך
מחקר.
במקרה של הכ סת עתיקה לצורכי הצגתה לציבור :תאושר הוצאת עתיקה אשר אכן
הוצגה לציבור על פי הבקשה של המוזיאון המוכר .במקרה שהעתיקה לא הוצגה
למרות האישור ש יתן ,העתיקה תוצא מישראל בתוך ש ה .בש י המקרים העתיקה
תיוצא לאותו האדם אשר ממ ו הושאלה.
במקרה של הכ סת עתיקה לצרכי מחקר :תאושר הכ סתה של עתיקה כאשר הוצגה
מראש תוכ ית מחקר אשר אושרה על ידי המדען הראשי ברשות העתיקות ,לרבות
זמן המחקר ,ותאושר הוצאת העתיקה אם אכן ערך המחקר האמור.
לא חלפו מעל שלושה חודשים מיום הסרת הפריט מהתצוגה או מסיום המחקר ועד
להגשת בקשת הייצוא.
לא חלפו מעל עשר ש ים בין תאריך הכ סת העתיקה לישראל והוצאת העתיקה
מישראל .רשות העתיקות תהיה רשאית להאריך תקופה זו אם במהלך התקופה
הוגשה בקשה מ ומקת להארכת התקופה והתקבל אישור להארכת התקופה.
הבעלות בעתיקות לא הועברה במהלך התקופה בה היתה העתיקה בישראל ,למעט
העברת הבעלות למדי ה.
בטרם יתן אישור הייבוא ,הוצג לגבי העתיקה תיעוד המצביע על בעלות חוקית
בעתיקה )פרוב ס( ,וזאת הן ביחס להחזקה החוקית של הפריט בידי המבקש לייבאו,

והן ביחס לשאלה האם חפר בישראל לפ י/לאחר מועד כ יסת חוק העתיקות לתוקף
)ש ת .(1978
ח .על המוזיאון לאשר כי הי ו אחראי לכך שהחפץ ,לגביו יתן רישיון ייבוא לפי
קריטריו ים אלה ,יוצא מישראל על פי הרישיון ,ויימסר לאדם אשר ממ ו קיבל
המוזיאון את החפץ.
ט .מובהר כי ככל שבמהלך התקופה בה הפריט מצא בישראל ,יגיע לרשות העתיקות
מידע הסותר את ה תו ים אשר מסרו ביחס לבעלות החוקית בפריט )פרוב ס(,
רשות העתיקות רשאית להפעיל את סמכויותיה כדין ובין היתר שלא לתת רישיון
לייצוא הפריט ו/או להורות כי יימסר לבעלי זכות חוקית בפריט.
המעו יי ים להביע הת גדות למדי יות המוצעת ,או להתייחס לקריטריו ים המוצעים לעיל,
מוזמ ים להעלות טע ותיהם בכתב בלבד ,ולשלוח אל  shod@israntique.org.ilוזאת עד ליום
________.
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