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I 

 

 ים מומפרסמוזאונים משמרים, מפרשים ה

 המורשת הטבעית והתרבותית  תא

 של האנושות 

 

 עיקרון ה

הטבעית והתרבותית, הן החומרית והן הרוחנית. אחריותם על המורשת המוזאונים אחראים 
העיקרית של הגופים המנהלים והעוסקים בהכוונה האסטרטגית ובפיקוח על המוזאונים היא  

, הפיסיים והפיננסיים אשר  ושייםלהגן, לעודד ולטפח מורשת זו, כמו גם את המשאבים האנ
 הוקצו למטרה זו. 

 

 מוסדי המעמד ה

1.1 

 

 תיעוד לאפשר 

  י אחרלהבטיח שיש ברשות המוזאון חוקה, עמדה או מסמך ציבורחייב  הוועד המנהל
  קביעותוחוקי, ייעודו, ה המעמד מצהיר בפירוש על בהתאם לחוקי המדינה, אשר 

 ת רווח של המוזאון. ומטר והעדר

 ד, המטרות והמדיניות ל הייעוה עהרהצ 1.2

על הייעוד, המטרות   תוולהתנהל על פי הצהר  להפיץהמנהל חייב להכין,  הוועד
 והמדיניות של המוזאון ועל תפקידו והרכבו של הגוף המנהלי.

 

 

 

 



 
 

 

 משאבים פיסיים 

 המיקום  1.3

ונמצא בסביבה נאותה, על מנת הולם כי מיקום המוזאון  לוודאחייב  הוועד המנהל
 הפונקציות הבסיסיות המוגדרות בייעודו.מוזאון למלא את  ל לאפשר

 נגישות  1.4

במהלך  סבירות ושעות   במשךחייב לוודא כי המוזאון ואוספיו זמינים  הוועד המנהל
 תקופות סדירות. יש לתת את הדעת במיוחד על אנשים בעלי צרכים מיוחדים. 

 ובטיחות בריאות   1.5

הבטיחות והנגישות של המוסד מתאימים  ות, הבריאתקני חייב לוודא כי   הוועד המנהל
 לסגל ולמבקרים. 

 מיגון מפני אסונות  1.6

חייב לפתח ולתחזק מדיניות להגנת הציבור והסגל, האוספים ונכסים   הוועד המנהל
 אחרים מפני אסונות טבע ומעשי אדם. 

 דרישות בטחון  1.7

פים מפני גנבות או ס האועל ה חייב להבטיח אמצעי בטחון נאותים להגנ הוועד המנהל
 . ניודםבעת אחסונם באופן זמני לפני עבודה או הבאזורי ולפריטים  נזקים לתצוגות

 ביטוח ושיפוי  1.8

חייב לוודא שהכיסוי   את האוספים, הוועד המנהל חבמוזאונים אשר בהם נוהגים לבט
ם אחרי  או השאלה, כמו גם פריטים  העברהחפצים במהלך גם את ה מספק וכולל  הינו

מתאים יש לדאוג לכיסוי  שיפוי יש בביטוח סעיף שר הנתונים לאחריות המוזאון. כא
 חומר שאיננו בבעלות המוזאון.עבור גם 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 פיננסיים  משאבים 

 מימון  1.9

המוזאון.    ופיתוח פעילויות לביצוע להבטיח שקיים מימון מספיק חייב  הוועד המנהל
 עי. באופן מקצוכל הכספים חייבים להיות מדווחים 

 מדיניות מקורות הכנסה  1.10

העשויה להתקבל  מקורות ההכנסה  לגביל מדיניות כתובה החייב לנ הוועד המנהל
באמצעות פעילויותיו, או בעקבות הכנסות ממקורות חוץ. ללא קשר למקורות המימון, 

של התוכניות, התצוגות  ואמינותןלנהל ביקורת על תוכנן המוזאונים חייבים 
 ילויות. והפע

המוזאון. )ר'  ציבור ות תפגענה ברמת המוסד או ב פעילויות המייצרות הכנסש  וראס
6.6 ) 

 

 הסגל 

 העסקה המדיניות  1.11

ל פעולה הנוגעת לסגל העובדים תתבצע הן על פי  כלוודא ש  חייב  הוועד המנהל
 מדיניות המוזאון והן על פי הנהלים ההוגנים והחוקיים. 

 מוזאון ל מנכ"למנהל או מינוי  1.12

, חברי  מינוי מתבצעכאשר . מפתחתפקיד  מהווההמוזאון  מנכ"להמנהל או רת שמ
קיד  למילוי התפ הנחוציםדעתם על הידע והמיומנויות את לתת  הוועד המנהל חייבים

 . והתנהגות אתית ברמה גבוהה יידע מקצועולל יכולת אינטלקטואלית, כביעילות, 

 האחראים גישה לגופים  1.13



 
 

 

  המנהלייםלגופים ישירה גישה אחריות ו בעל  חייב להיות זאוןהמו מנכ"ל המנהל או
 .הרלבנטיים

 סגל המוזאון ו שלכשירות  1.14

כדי שיוכלו  בקיאותידע ועובדים מקצועיים בעלי  יקהעסהנהלת המוזאון מחויבת ל
 (.8; פסקה  2.24; 2.19)ר' גם   למלא את כל המוטל עליהם

 הכשרת הסגל  1.15

התפתחותם המקצועית של כל צוות ולהמשך חינוכם  תמתאימו םכידריש לארגן  
 כוח עבודה יעיל.  שיהוו על מנת עובדי המוזאון

 ניגודים אתיים  1.16

  בסתירה העומד באופןסגל העובדים לנהוג חבר לא ידרוש לעולם מ הוועד המנהל
קוד  תמחה ב מלגוף הבניגוד , או כלשהו חוק לאומילבניגוד הקוד האתי, או  לתנאי
 האתי.

 המוזאון והמתנדבים סגל  1.17

מעודדת וה יות כתובה הנוגעת לעבודת מתנדביםמדינ לאמץחייב  הוועד המנהל
 המוזאון.  צוות המקצועי שללבין ה יחסים חיוביים בינם

 מתנדבים ואתיקה  1.18

יות,  מוזאוניות או פרטפעילויות ב  העוסקים הוועד המנהל חייב לוודא שמתנדבים
קודים וחוקים  י של מוזאונים" במלואו, כמו גם תד האהקו  ICOM" מכירים את

 רלבנטיים אחרים. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

II 

 -  אוספים בעלימוזאונים 

 על שמירתם   מופקדים

 ההתפתחותלמען ו  החברהלטובת 

 עיקרון ה

את אוספיהם, כתרומה לשמירה על בטחון   ולפרסםעל מוזאונים מוטלת החובה לרכוש, לשמר 
אוספיהם מהווים מורשת ציבורית משמעותית, הם בעלי  עית. רבותית והמדהמורשת הטבעית, הת

פיקדון ציבורי זה הוא  מחלק מהותי  מעמד מיוחד בחוק והם מוגנים על ידי תחיקה בינלאומית.
גריעה של פריטים  ו הנגשה ביעות, תיעוד, , הכולל בעלות חוקית, קהתפיסה של ניהול אחראי
  מהאוסף בצורה אחראית.

 ספים רכישת או

 יות האוספים ינמד 2.1

,  הרכישה לגבימדיניות כתובה  לאמץ ולפרסםשל כל מוזאון חייב  הוועד המנהל
ו  שהביא הסיבות את הבהיר במדויקל חובה  . בנוסף,אוספיםהשימוש ב הטיפול, 

 (. 2.8;  2.7יוצג )ר' לא ישומר או לא  לא יקוטלג,  לקביעה שפריט מסוים

 בעלות חוקית תקפה  2.2

ירושה או  ב השאלה, ב מתנה,  ב קניה, ב  אוסף פריטיםט או רכוש פרי א ימוזאון ל
על בעלות  ראיה. פריטה על התקפ החוקית ה בבעלות בטוח הוא, אלא אם כן החלפהב 

 . תקפה חוקית על בעלותבהכרח  מעידה המדינה אינה בתוךחוקית 

 מקור/מוצא ובדיקת נאותות )דיו דיליג'נס( 2.3

העומדים   אוסף פריטיםפריט או   כלש לוודאו מץמאלפני כל רכישה יש לעשות  
הוצא ממדינת  לא חוקית ולמכירה, מתנה, השאלה, ירושה או החלפה הושג בדרך  

, אשר בה עלול היה להימצא באופן בלתי חוקי )כולל  כל מדינה אחרת מהמקור או 
תולדות כל את  חקורולבדיקת נאותות בנושא זה יש לבצע עצמו(.  ארץ המוזאון 

 ייצורו. עתמ ו יו אגילועת  חל מהפריט ה



 
 

 

   ללא אישור עבודת שטח שנתגלו בפריטים  2.4

או  ורשללא איבעבודת שטח   שנתגלולהניח  סבירמוזאון לא ירכוש פריטים כאשר ה
אתרים  למונומנטים, ל מכוון הרס או נזק גרימת  , או על ידיללא בסיס מדעי

באותה  . כלשהי תטבעי הסביב ללזנים מסוימים או או ארכיאולוגיים או גיאולוגיים, 
שטח או  הממצאים לבעלי הגילוי  את   לפרסם לא ניתן, אין לבצע רכישה אם המידה

 לרשויות החוקיות או הממשלתיות.דייריו, ל

 חומרים רגישים מבחינה תרבותית  2.5

אך ורק אם ניתן לאחסנם  ויירכש ערך מקודש יבעל יםאדם וחומר  שרידיאוספים של 
ע על פי סטנדרטים מקצועיים ובהתאם  זו תבוצמשימה  .תבדמכו בדרךולשמרם 

אשר  קבוצות אתניות או דתיות של של חברי הקהילה,  ותאמונללאינטרסים ו
 (. 4.3; 3.7מידע )ר' גם על כך קיים ל ש, ככלהןהחומרים היו שייכים 

 ביולוגיים או גיאולוגיים מוגנים  םמדגמי  2.6

ים אשר נאספו, נמכרו, או הועברו או גיאולוגי המוזאון לא ירכוש מדגמים ביולוגיים 
מקומיים, לאומיים, אזוריים או בינלאומיים,  או אמנה חוק  תהפר בדרך כלשהי תוך

 שימור תולדות הטבע. לבר או החיות הגנת ל יםהנוגע

 אוספים חיים  2.7

את הדעת  כאשר האוספים כוללים מדגמים בוטניים או זואולוגיים חיים, יש לתת 
כל חוק או  להתחשב ב וכן , נלקחושמהם ברתית בעית והחסביבה הטל ה במיוחד ע

מקומיים, לאומיים, אזוריים או בינלאומיים הנוגעים להגנת חיות הבר או   אמנה
 שימור תולדות הטבע.ל

 אוספי עבודה  2.8

ת  מטרלאו מדגמים שנועדו  לחפצים התייחסות מיוחדת כלולת האוספיםמדיניות 
מדעי או  התרבותי, התהליך העל שימור ש דגתוך שימת   עבודה או למטרת הוראה 

 (. 2.1)ר' גם  .עצמועל החפץ טכני, יותר מאשר ה

 וף ס האימדיניות חריגה מ 2.9



 
 

 

מדיניות המוצהרת של המוזאון תתבצע אך ורק בשונה מהרכישת פריטים או מדגמים  
את  חייב לשקול את הדעות המקצועיות הקיימות ו הוועד המנהלבנסיבות חריגות. 

החפץ או   משמעותשל כל הגופים הנוגעים בדבר. השיקולים יכללו את דעותיהם 
במורשת התרבותית או הטבעית והעניין המיוחד של   הקשרם, כולל קבוצת החפצים

אין לרכוש   גם בנסיבות אלומוזאונים אחרים האוספים חומרים מעין אלה. אבל 
 .(3.4)ר'  ה תקפ בעלותלא חפצים ל

 סגל המוזאוןעל ידי או    הלחברי הוועד המנ על ידי צעותהמו רכישות 2.10

מתנה תרומה, או אם הוא למכירה, תשומת לב מיוחדת לכל פריט, בין יש להקדיש 
משפחותיהם ואנשים  בני סגל המוזאון או מ, ת הטבת מס, מחברי הוועד המנהלבעל

 הקרובים אליהם.

 ך  גנזהמוזאון כ 2.11

דגמים או חפצים   עבור פעול כגנזך ע ממוזאון לדבר אשר ימנקוד האתי הזה  אין ב 
  ואחריותשהם ב אתרים התגלו שלא כדין ב שע, או שנאספו או שמקורם בלתי ידו

 .של המוזאון חוקיתה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 פריטים מהאוסף ת גריע

 חוקית או אחרת  לגריעת פריטים סמכות 2.12

או במקרה   ,גריעת פריט מהאוסף המתירה לוחוקית  סמכותכאשר יש למוזאון 
רשות לגריעתם במקרה הצורך, עליו למלא  השניתנה לו זאון רכש חפצים שהמו

ם במקרים שהרכישה המקורית נעשתה עם  גהנוהל לפעולה זו,  דרישות במלואן אחר 
תן להוכיח בפירוש שציות  ינ  מקרים בהם זאת למעט; מחייביםתנאים הגבלות או עם 

במוסד; במקרה כזה,   משמעותית פוגע שהוא או  בלתי אפשרי הוא בלות מסוג זה גהל
 באמצעות הליכים חוקיים. הקלותמותר לבקש , ניתן הדבר אם

 יצירות מאוספי המוזאון   ומכירה של גריעה 2.13

מאוסף המוזאון מותרת אך ורק תוך הבנה מלאה של   קבוצת חפציםחפץ או  גריעת
ה פגיעאפשרות לל הפריט, אופיו )אם ניתן לחדשו או לא(, מעמדו החוקי וכ משמעות

 עלולה להיגרם בעקבות פעולה כזו.המון הציבור בא

 ומכירתו גריעת חפץ  אחריות על  2.14

 יפעל, אשר הוועד המנהל של  חייבת להיות באחריות תורומכי חפץ   על גריעתהחלטה 
לחול   הסדר מיוחד יכולאוסף הנדון. ה עם מנהל המוזאון והאוצר של פעולה בשיתוף 

 (.2.8; 2.7)ר' הוראה ך צורלאו עבודה   ם למטרתעל אוספי

 מהאוסף חפצים  גריעת 2.15

תו, תרומ חפץ מהאוסף  גריעת  לש תהליך את ה  נוהל המגדירלהיות  לכל מוזאון חייב 
תיעוד מפורט של כל  לנהליש  ; תואו השמד ו,למקור העברתו, המרתו, מכירתו, השבתו

מקרה  לכתמיד וב . אותוו לגוף המקבל העברתאופן של ו  ץ החפשל הסרה ה ותהחלט
 למוזאון אחר.  בראש ובראשונההפריט יוצע 

 מהאוסף  יםממכירת פריט ההכנס 2.16

ציבורי ואין לנהוג בהם כבנכסים שניתן למכרם.  יןיקנפיקדון של אוספי מוזאונים הם 
ישמשו אך ורק לטיוב   האוסף מ פריטיםמכירה של מכספים או פיצויים המתקבלים 

 . תשוחדרכישות כלל להקיים ובדרך  האוסף 

 ונמכרו   שנגרעוקניית אוספים   2.17



 
 

 

ם לא יורשו לרכוש חפצים  משפחותיהם ומקורביה  בני  הוועד המנהל,סגל המוזאון, 
 ם. ותישבאחרו ונמכרו מתוך אחד האוספים שנגרע

 

   אוספיםטיפול ב

 המשכיות האוספים  2.18

(  ם וזמניים כאחד המוזאון יקבע ויישם מדיניות אשר תבטיח כי אוספיו )קבועי
דורות  כיאות, הם זמינים לשימוש שוטף ויועברו הלאה למתועד   בהםמידע הקשור הו

 ניתן. הבאים במצב טוב ובטוח ככל ש

 האצלת האחריות לאוספים  2.19

שהתמנו בזכות הידע   עובדיםלטיפול באוספים תוטל על  הנוגעתאחריות מקצועית 
 (.8.11)ר' גם שגחה נאותה ת התח הפועליםכאלה או והמיומנות המתאימים 

 האוספים  תיעוד  2.20

אוספי המוזאון חייבים להיות מתועדים על פי תקנים מקצועיים מקובלים. תיעוד  
, מצבו, הטיפול בו  הקשריו, מקורוותאור של כל פריט, מלא מעין זה יכלול זיהוי 

המספקות    ויגובו בשיטות שחזור בטוחומיקומו הנוכחי. נתונים אלה יוחזקו במקום 
 אחרים. מוסמכיםמשתמשים לסגל המוזאון ו ל למידע גישה 

 הגנה מפני אסונות  2.21

האוספים במהלך סכסוך    יוחדת תוקדש לפיתוח מדיניות להגנה עלתשומת לב מ
 . טבע או מעשה ידי אדם  , אסוןמזוין

 האוספים   אבטחת נתוני  2.22

וי מידע  ילג למניעתבקרה   המוזאון יפעיל  ,לנתוני האוסףכאשר ניתנת לקהל גישה 
 . חסוי, אישי או אחרמידע  או רגיש  

 שימור מונע  2.23



 
 

 

  עובדי המוזאוןשימור מונע הוא יסוד חשוב במדיניות המוזאון ובטיפול באוספיו. 
ם סביבה מוגנת לאוספים שבטיפולם ינושאים באחריות בסיסית והכרחית ליצור ולקי 

 . מנויידיםאו  מאוחסנים, מוצגיםבין אם הם 

 אוספים  ושחזורשימור   2.24

סוג  המוזאון חייב לעקוב בתשומת לב אחר מצב האוספים, כדי להחליט מתי חפץ או 
משחזר  -משמר בידישחזור -עשויים להזדקק לעבודת שימור מסוים של חפצים

.  חפצים קבוצתשל חפץ או השל  יש לדאוג בראש ובראשונה לייצוב מצבומקצועי. 
וכל שינוי חייב   ל האפשרכ ם והפיכים כם להיות מתועדיכל תהליכי השימור חייבי

 .המקורילבין החפץ  בינו שניתן יהיה להבחיןכך   ,לעין להיות נראה

 חיים הבעלי  רווחת 2.25

 עליורווחתם. לבריאותם ול אחריות מלאה ב  יתחייב מוזאון המחזיק ביצורים חיים 
יים  בעלי הח גם של  והמבקרים, כמו העובדיםבטיחות להגנת  נוהללהכין וליישם 

בבעלי  שינויים גנטיים ככל שיהיו אושר על ידי מומחה לווטרינריה. ם. הנוהל יעצמ
 חייבים להיות מזוהים בבירור.הם  חיים 

 שימוש פרטי באוספי המוזאון  2.26

משפחותיהם ומקורביהם או אנשים אחרים, לא יורשו  סגל המוזאון, הוועד המנהל,  
 לשימוש פרטי כלשהו. יתאון, גם לא זמנלהוציא פריטים מאוספי המוז

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

III 

   בעלימוזאונים 

 אוספים מקוריים 

 תו  ידע ולהנחל ביסוסל

 

 העיקרון 

אוספים   של  מחקר ולהנגשה לל, ופיאחריות מיוחדת כלפי הציבור כולו לטנושאים ב מוזאונים 
 .מקוריים שברשותם

 

 אוספים מקוריים 

 כמקור ראשוני אוספים ה 3.1

. יש כמקור ראשוניהאוספים של משמעות ה ור אתבביר יןלציחייבת המוזאון מדיניות 
 .להימנע ממדיניות המונעת על ידי אופנות אינלקטואליות עכשווית ובנות חלוף

 זמינות האוספים  3.2

המידע הרלבנטי ככל את את האוספים ולציבור למוזאונים אחריות מיוחדת להנגיש 
 סודיות ובטחון.  שלב  המתעוררותות שניתן. זאת, תוך התחשבות במגבל

 

 איסוף ומחקר מוזאוני 

 איסוף בשטח  3.3

 לרמותמדיניות התואמת  לקבועבשטח חייבים פריטים איסוף  ב  העוסקיםמוזאונים 
והתחייבויות ישימות לחוקים והסכמים לאומיים ובינלאומיים. עבודת שטח  ותאקדמי

משאביהן   הקהילות המקומיות,בוד והתחשבות בדעותיהן של יתתבצע אך ורק תוך כ



 
 

 

המורשת   תב הרחהשקעת מאמצים ל יחד עם, יםהסביבתיים ומנהגיהן התרבותי
 התרבותית והטבעית.

 מקוריים פריטים איסוף יוצא דופן של  3.4

יהיה זה עד כי להוות תרומה ניכרת לידע,  חריגים במקריםיכול   ו לא ידועמקורשפריט 
 להתבצע תאון חייב המוז אוספייט כזה ב ת פרהכלל העניין הציבורי לשמרו. לטובת
להחלטת מומחים בתחום הרלבנטי וללא  דעה קדומה, לאומית או בינלאומית   בכפוף
 (.2.11)ר' גם 

 מחקר  3.5

מטרותיו של המוזאון,  לתייחס לייעודו וחייב להעל ידי סגל המוזאון המתבצע מחקר 
 אקדמיים המקובלים. האתיים וה, החוקייםלנהלים  יש להתאימוו

 ת הרסני אנליזה 3.6

ל החומר ש מפורטתעלולה להיות הרסנית, יש לערוך רשימה בדיקה ה מבצעיםכאשר 
הקבוע של   מהמידע. כל אלה יהוו חלק ן, כולל פרסומהבדיקה ת ותוצאשל הנבדק ו
 הפריט. 

 ת מקודש משמעותשרידי אדם וחומרים בעלי   3.7

בהתאם צע עלי ערך מקודש חייב להתב מחקר אודות שרידי אדם וחומרים ב 
של  , של הקהילותאמונות וב  ברצונות התחשבות  תוך, מקצועיים לסטנדרטים

)ר'   ידוע ש, ככל הפריטים להן השתייכודתיות השל הקבוצות אתניות או הקבוצות ה
 (. 4.3;  2.5גם 

 יוצרים  זכויות   שמירה על 3.8

ות , חייבת להישנעשה בשטח  ר ד מחקחומר לתצוגה או מתע מכיןכאשר סגל המוזאון 
היוצרים על מחקר מעין זכויות בנוגע ל  האחראימוזאון ה בין הסגל לבין ההסכמה ברור

 .זה

 שיתוף מומחיות 3.9

עם   נםוניסיו בקיאותםלחלוק את   בים ויחמבמקצוע המוזאוני  אנשים העוסקים
.  יםרלבנטי ות בנושאיםהעוסקים במקצועאנשי אקדמיה וסטודנטים ם, העמיתי



 
 

 

  טכניקותלידיעתם  , ולהעבירבעבר לימדו אותםאלה ש את ולהוקירלכבד  עליהם
 .םזולתללהועיל   ותהעשוי מניסיונם, חדשות

 מוסדות אחרים ים לבין שיתוף פעולה בין מוזאונ  3.10

שיתוף פעולה והתייעצויות בין מוסדות  ב  הצורךויעודד את  יהיה מודעסגל המוזאון 
מוסדות  כאשר מדובר ב וחד איסוף. הדבר חשוב במישל דומות ושיטות   ענייןבעלי 

  יםעשויבהם  הנערכים יםמחקרש, שירותים ציבוריים מסוימיםב השכלה גבוהה ול
 . שימורם לדורות הבאים לגבי אין ביטחון אשר ,אוספים חשובים ילהביא לידי גילוי

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

IV 

 מאפשרים מוזאונים 

 אתנהל  לו  יןהבל, יךלהער

  תרבותיתהמורשת הטבעית וה

 העיקרון 

מתוך  יםנרחב  יםלפתח את תפקידם החינוכי ולמשוך קהל מוטלת על מוזאונים מיוחדתחובה 
וקידום מורשתה הם חלק  המקומית עם הקהילה  קשרהקהילה, העיר או הקבוצה שהם משרתים. 

 תפקידו החינוכי של המוזאון.בלתי נפרד מ

 ותערוכות   תצוגות

 ת מיוחדותצגים, תערוכות ופעילויו ימ 4.1

המדיניות  ייעוד, ה  על פי, ייערכו מוחשיים ובלתי מוחשייםות זמניות, צגים ותערוכימ
הנאות  יפול טבכל הנוגע לאיכות או ל להתפשראין של המוזאון.  טרה המוצהרתמוה

 אוספים.  ה והשימור של

 של תערוכות   פרשנות 4.2

בוסס היטב, מדויק  במיצגים ובתערוכות מהניתן מוזאונים חייבים לוודא שהמידע 
 .דתיותאו לאמונות אתניות לקבוצות  הולמתתשומת לב  ומקדיש

 תצוגת חומרים רגישים  4.3

יש להציג בדרך ההולמת סטנדרטים   תמקודש משמעותשרידי אדם וחומרים בעלי 
והאמונות של בני הקהילה,   הרצונותיש לקחת בחשבון את   –אם ידוע  .מקצועיים

יטים. יש להציגם תוך  תיות המהוות את מקור הפרוהקבוצות האתניות או הד
 .עםאדם או הכבוד האנושי של כל רגשות התחשבות ב 

 הסרה מתצוגה   4.4

  בעלי ערך מקודש יםשרידי אדם וחומרתצוגה הכוללת בקשות להסרת  יש לטפל ב 
 להשבתכבוד וברגישות. בקשות יחס של תוך , שלהם, ביעילות קהילות המקורל



 
 

 

 בבירורדיר חייבת להג. מדיניות המוזאון דומה  בדרך יטופלו תצוגה,ל חומרים מסוג זה 
 . מסוג זהלבקשות   ההיענות ינוהלאת 

 שמוצאו בלתי ידוע גת חומר וצת 4.5

מוטל בספק או אינו  שימוש כלשהו בחומר שמוצאו  מהצגה או  ממוזאונים יימנעו 
להיתפס כיחס   עלולים מעין זהאו שימוש  שתצוגה להיות מודעים לכךידוע. עליהם 

 תרבותי.  ןבקנייסחר בלתי חוקי  גים ולעודד למיצ סלחני 

 

 משאבים אחרים 

 פרסומים  4.6

, חייב להיות מבוסס היטב ומדויק,  דרך שהיארסם על ידי מוזאונים, בכל תפמידע המ
. אסור שונות ובאמונות אתניות בקבוצות והתחשבות מדעית אחריותתוך מ

 .של המוזאון רמתוב יפגעו בלתי מבוססים שפרסומים 

 

 רפרודוקציות  4.7

שעתוק, רפרודוקציה   מבצעיםכאשר  .המקוראמינותו של על המוזאונים לכבד את 
   אחד מהם.כל לצד בולט זאת בהסבר  יש לסמן  מן האוסףשל פריטים  או העתק

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

V 

 

 מוזאונים בעלי משאבים  

 המספקים שירותים והטבות לציבור 

 

 העיקרון 

חויות, מיומנויות ומשאבים פיסיים בעלי יישומים  התממגוון רחב של ים שימוש ב מוזאונים עוש
ותים כהרחבה של פעילויות  שיר  לספקמשאבים או  . ניתן לאגוםמעבר למוזאון עצמו נרחבים

 של המוזאון.  המוגדר ובייעוד ויות אלו יאורגנו באופן שלא יפגעפעילש המוזאון ובתנאי

 

 שירותי זיהוי 

    תיבלתי חוק  בדרךחפצים שנרכשו  זיהוי של  5.1

    להיתפסיפעלו בכל דרך שתוכל ש  אסורכאשר מוזאונים מספקים שירותי זיהוי, 
, ישירות או בעקיפין. זיהוי ואימות של  מביאה להם תועלת כלשהיזו כאילו פעילות  

שנרכשו, הועברו, יובאו או יוצאו באופן בלתי חוקי או אסור,   קיים חשד אשר חפצים 
 רשויות הנוגעות בדבר. ך לודיעו על כהש  לפניו לציבור לא יוצג

 

 אימות והערכה  5.2

 על ערכם חוות דעתיכול להתבצע למטרות ביטוח.  אומדן ערך האוספים של המוזאון
מטעם מוזאונים  רשמית כספי של חפצים אחרים יינתנו אך ורק על פי בקשה ה

  מבחינה חוקית.לכך ת מוסמכואו ממשלתיות ה יותציבור רשויותטעם מ אחרים או 
אוסף  טובת הנאה, הערכת חפץ או מכך  לקבל עשויכאשר המוזאון עצמו  אולם, 

 . באופן עצמאי חייבים להיעשות פריטים

 

 

 



 
 

 

VI 

 מוזאונים פועלים בשיתוף פעולה הדוק  

 עם קהילות בעלות אוספים מקוריים 

 

 העיקרון 

.  באותוכן מ ל הקהילות אשר תרבותית והטבעית שמשקפים את המורשת הים י מוזאונאוספים 
לזהות לאומית,  איתנה זיקה כלול עשוי להמקוריים    אוספיםהים של אופי  ים רגיל נכסיםמ נהשוב 

תענה על דרישותיו  שמדיניות המוזאון  וב אזורית, מקומית, אתנית, דתית, או מדינית. אי לכך, חש
 . של מצב זה

 

 אוספים ה מקור 

 שיתוף פעולה  6.1

תרבות   ומוסדות מוזאוניםשל ידע, תיעוד ואוספים עם  תוףשי ליזוםמוזאונים על 
לבדוק את האפשרות לפתח שותפויות עם   עליהםבארצות ובקהילות המקור. 

 .אבד מורשתםחלק משמעותי ממוזאונים במדינות או באזורים ש

 תרבותי  קנין השבת 6.2

עמי  לאו למדינות  יתרבות קניןעל מוזאונים להיות ערוכים ליזום דיאלוג להחזרת 
מך על עקרונות מדעיים,  בהסתבאופן בלתי משוחד,  ימה זו תתבצעמש המקור.

מקומיים, לאומיים   חוקים ישימים על פי  היא תבוצעמקצועיים והומניטריים. כמו כן, 
 משלתית או מדינית.ברמה מ פעילותעל  שיש להעדיפם ובינלאומיים, 

 תרבותי  קניןל השבה ש 6.3

ניתן להוכיח כי  ו אוסף שמוצאו מהםחפץ או  השבתם כאשר מדינה או עם תובעי
הוא  ין יהקנמוכח כי הוצאו או הועברו תוך הפרת מוסכמות בינלאומיות ולאומיות, ו

חלק מהמורשת התרבותית או הטבעית של אותה מדינה או אותו עם, המוזאון  



 
 

 

, בתנאי שהוא רשאי מבחינה חוקית לעשות זאת, לנקוט צעדים  חייב המעורב בדבר 
 חזרתו.לשתף פעולה בהוידיים ואחראיים מ

 חפצי תרבות מארץ כבושה  6.4

ד  חפצי תרבות משטח כבוש. עליהם לכב מוזאונים יימנעו מקניה או רכישה של 
היבוא, היצוא וההעברה של חומרים   לביצועבמלואם את החוקים והמוסכמות 

 טבעיים. או תרבותיים 

 

 כבוד לקהילות שהם משרתים של יחס  

 בנות זמננו ות קהיל 6.5

או במורשתה, רכישות יתבצעו  בנות זמננומוזאון נוגעות בקהילה כאשר פעילויות ה
מוסרי  או   ל בעלי האוספיםאך ורק על בסיס הסכמה מודעת והדדית, ללא ניצו

 הקהילה המעורבת הוא בעל חשיבות עליונה. . כיבוד רצונה של המיידע

 מימון פעילויות קהילתיות  6.6

ת בקהילות עכשוויות, אין לפגוע  פעילויות הקשורושל מימון עבור במהלך איתור 
 (. 1.10בטובתן של קהילות אלו )ר'  

 שימוש באוספים מקהילות עכשוויות 6.7

שימוש המוזאון באוספים מקהילות עכשוויות ייעשה תוך הוקרת כבוד האדם,  
טובת  ן זה. אוספים כאלה ישמשו להמסורות והתרבות העושים שימוש בחומר מעי

  חוצה  הנחלהעל ידי הכבוד סובלנות וההחברתית, ת, ההתפתחות ושוקידום האנ
 (.4.3)ר'  ולשון תרבות, חברה של גבולות

 

 תמיכה בארגונים בתוך הקהילה 6.8



 
 

 

המוזאונים חייבים ליצור סביבה ידידותית התומכת בקהילה )למשל, "ידידי המוזאון"  
קהילה  ומעודדים יחסים הרמוניים בין המכירים בתרומתה הוארגוני תמיכה אחרים(, 

 לבין סגל המוזאון.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

VII 

 פועלים  מוזאונים 

 באופן חוקי 

 

 העיקרון 

הבינלאומיים, האזוריים, הלאומיים  ולהסכמים לחוקיםיהיו כפופים לחלוטין מוזאונים 
הנוגעים לכל היבט של  תנאים האו  ההסכמיםיציית לכל  הוועד המנהלבנוסף על כך,  .והמקומיים

 המוזאון, אוספיו ופעולותיו.

 

 חוק הסגרת מ

 תומקומי תלאומי תחיקה 7.1

על מוזאונים לפעול על פי כל החוקים הלאומיים והמקומיים ולכבד את תחיקתן של  
 מדינות אחרות ככל שהן נוגעות להתנהלותם.  

 

 תחיקה בינלאומית  7.2

סטנדרט  ל הנחשבת, דלהלןנלאומית  מדיניות המוזאון חייבת להכיר בתחיקה הבי
 יקה למוזאונים": קוד האת ICOM"בהבנת 

תקנות  הגנה על קניין תרבותי במקרה של סכסוך מזוין נגד נושא ל אמנה •
, ופרוטוקול שני,  1954)"ועידת האג", פרוטוקול ראשון,   האמנהלביצוע 

1999 ;) 

על קניין לנושא אמצעי איסור ומניעה של יבוא, יצוא והעברת בעלות  אמנה •
 (; 1970תרבותי )אונסקו, 



 
 

 

  עולם החי הכחדה של בסכנת הנתונים נלאומי בזנים א סחר בילנוש אמנה •
 ; (1973)וושינגטון,  ועולם הצומח

 (; 1992לנושא מכלול זנים ביולוגיים )האו"ם,  אמנה •

• UNIDROIT  )חפצילנושא  אמנה)המכון הבינלאומי לאיחוד החוק הפרטי  
 (; UNIDROIT ,1995באופן בלתי חוקי )  יםתרבות גנובים או מיוצא

 (; 2001מימית )אונסקו, -ה על מורשת תרבותית תתלנושא הגנ אמנה •

)אונסקו,   הבלתי מוחשיתתרבותית המורשת האמנה לנושא שמירה על   •
2003 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

VIII 

 פועלים  מוזאונים 

 באופן מקצועי 

 

 העיקרון 

כבוד  יחס של תוך ממקובלים, החוקים ה נדרטים וסטהעל פי   יתנהל  של המוזאון יהמקצוע  הסגל
 ונצליוהתנהגות בלתי חוקית או בלתי מקצועית  מפני הציבור על יגנו העובדיםצועם. והוקרה למק

 תמקצוע, על מנה שללמטרות, ליעדים ולשאיפות  באשר הציבורכל הזדמנות ליידע ולחנך את 
 רה.רומת המוזאון לחב תשל טובה יותר ציבורית הבנה  לפתח

 התנהלות מקצועית 

 רלבנטית התחיקה ההכרת  8.1

ת, הלאומית חייב להתמצא בתחיקה הרלבנטית הבינלאומי מוזאוניבמקצוע החבר  לכ
התנהגות בלתי  ממצבים שניתן לפרשם כ להימנע יש .תנאי העסקתושל  והמקומית

 ראויה.

 אחריות מקצועית 8.2

יניות וההליכים של המוסד  על פי המד לנהוגמחויבים  ם במקצוע המוזאוניחברי
לנהלים הנתפסים כמזיקים    נאותהלהתנגד בדרך המעסיק אותם. אולם, הם רשאים 

 למוזאון, למקצוע, או לנושאי האתיקה המקצועית. 

 התנהגות מקצועית  8.3

להתבסס   שובה, החייבתנאמנות לעמיתים ולמוזאון המעסיק היא אחריות מקצועית ח
עקרונות  .מקצועמה המהווים חלקתיים הבסיסיים שמירת אמונים לעקרונות הא על

או   מודעים לכל קודיהיו ו קוד האתיקה למוזאונים"  "ICOMלתנאי  ויתאימ אלו
 . מוזאונית הנוגעים לעבודה אחרתמדיניות 

 אחריות אקדמית ומדעית 8.4



 
 

 

השימור והשימוש במידע  י, על החברים במקצוע המוזאוני לקדם את המחקר המדע
ים אובדן נתונ להביא לידי ההעלוליהם להימנע מכל פעילות עלאוספים. הל ע

 אקדמיים ומדעיים מסוג זה.

 השוק הבלתי חוקי  8.5

שיווק בלתי חוקי בקניין טבעי או  ב לא יתמכו בסחר או  ברים במקצוע המוזאוניח
 תרבותי, בין ישירות ובין בעקיפין. 

 סודיות  8.6

ידע סודי שהושג במהלך עבודתם. לשמור על מחייבים   חברים במקצוע המוזאוני
או   לפרסמו ואיןזיהוי הוא סודי  למטרתו למוזאון מידע אודות פריטים שהובא 

 הבעלים. מאדם אחרים, ללא הרשאה מפורשת ל למוסד או  להעבירו

 

 האוספים  ובטחוןהמוזאון  8.7

  שבהם נערך ביקוראתרים ועל אוספים פרטיים  על  המוזאון או בטחוןמידע על 
 מוזאון. חייב להישמר בסודיות מוחלטת על ידי סגל ה  תפקיד רשמי, במסגרת

 חריגה מחובת הסודיות  8.8

למשטרה או לרשויות מתאימות אחרות   לסייעחוקית ה לחובההסודיות כפופה 
בדרך   רכוש שהועבר, או בחקירה על האפשרות של גנבה, רכישה בלתי חוקית

 . אסורה

 עצמאות אישית  8.9

זאוני זכאים אמנם למידה מסוימת של עצמאות אישית, אולם  חברים במקצוע המו
עליהם להבין שלא ניתן לעשות הפרדה מוחלטת בין עסק פרטי או אינטרס מקצועי  

 לבין המוסד המעסיק אותם.

 

 יחסים מקצועיים  8.10



 
 

 

עבודה עם אישים רבים אחרים, בתוך המוזאון  חברים במקצוע המוזאוני יוצרים יחסי 
רים  ומחוצה לו. מצופה מהם להעניק את שרותיהם המקצועיים לאחשבו הם עובדים 

 ביעילות ועל רמה גבוהה. 

 

 התייעצות מקצועית  8.11

אחריות מקצועית להתייעץ עם עמיתים   הצוות עלמוטלת נכונה  להחלטה להגיע  כדי
 כאשר הידע הקיים במוזאון הוא בלתי מספק. בתוך המוזאון או מחוצה לו,  

 

 

 עניינים ניגוד 

 ות מתנות, טובות הנאה, הלוואות, או הטבות אישיות אחר 8.12

,  מתנות, טובות הנאה, הלוואות, או הטבות אישיות אחרותעובדי המוזאון לא יקבלו 
תכלול  ןנימוסי לעיתים, יש ומחוות ם במוזאון.יוצעו להם בהקשר לתפקידאלה אם 

ים  המעורב  ותתמיד בשם המוסד להיעשותמתן או קבלת מתנות, אבל הדבר חייב 
 . בדבר

 

 ם העסקת חוץ או אינטרסים עסקיי  8.13

אין  למידה של עצמאות אישית; אולם עליהם להבין ש  אמנם זכאים  עובדי המוזאון
המוסד המעסיק  לבין עסק פרטי או אינטרס מקצועי לעשות הפרדה מוחלטת בין  

ת  לא עמלות חיצוניואף בתשלום, ו נוספת עבודהאותם. הם אינם רשאים לקבל 
 המוזאון. כמנוגדות, לאינטרסים של להתפרש עלולותההמנוגדות, או 

 

 סחר במורשת טבעית או תרבותית  8.14



 
 

 

לא ייקחו חלק, ישירות או בעקיפין, בסחר )קניה או מכירה למטרת   עובדי המוזאון
 רווח( במורשת טבעית או תרבותית. 

 

 אינטראקציה עם סוחרים  8.15

מסוחר, מוכר שהיא  הטבהאירוח, או כל צורת  תנה,כל מ ון לא יקבלמוזאוה עובדי
  פריט  לגרועכתמריץ לרכוש או המוצעים פומבית, או כל אדם אחר, במכירה 

מנקיטת פעולה רשמית. יתר על   ויימנע לא , או וטינק לאכן כמו  מוזאון; ב  תצוגההמ
על או מוכר במכירה פומבית, על  סוחר,   לפני איש ציבור על לא ימליץ ןמוזאו עובדכן, 

 . כלשהםמעריך 

 איסוף פרטי  8.16

יתחרו במוסדם על רכישת חפצים או על כל פעילות איסוף שהיא.   עובדי המוזאון לא
יש לנסח הסכם בין הסגל המקצועי של המוזאון והגוף המנהלי בנוגע לכל איסוף  

 פרטי וחובה לפעול על פיו בדקדקנות.

 

 ICOMשימוש בשם ובסמל המסחרי של  8.17

קידום או הסבה  רגון, ראשי התיבות שלו וסמלו המסחרי לא ינוצלו למטרות שם הא
 רווח. עשיית לשם שתהיה לטובת כל פעולה 

 

   ענייניםניגודי   8.18

 האינטרסים של המוזאון  עניינים בין אדם פרטי לבין המוזאוןבמקרה שיתפתח ניגוד 
 . יקבלו עדיפות

  



 
 

 

 מונחים  מילון

 (Appraisal) הערכה/אומדן

משמש להערכה  ת, המונח. במדינות מסוימוקבוצת פריטיםשור/אימות והערכת חפץ או אי
 ת, למטרות הטבת מס. עצמאית של מתנה מוצע

 (Conflict of interest) ענייניםניגוד 

כך  על ידי עקרונות במהלך עבודה, ובין המעורר עימות   מקרה שבו קיים אינטרס אישי או פרטי
 החלטות. קבלתאובייקטיביות של ה  על, כמעיב , או נראה מעיב 

 (Conservator-Restorer) משחזר -משמר

טכנית, שימור, שיחזור ושיקום של קניין    בדיקהעובדי המוזאון או צוות עצמאי המוסמך לבצע 
 .( 5-6ע'  ,  1 (1986), מס'39כרך   "ICOM News"ר'  . )למידע נוסףיתרבות

 (Cultural heritage)מורשת תרבותית 

 בעל ערך אסתטי, היסטורי, מדעי, או רוחני.כמושג הנחשב כל חפץ או 

 (Dealing)מיקח וממכר 

 קניה ומכירה של פריטים למטרת רווח אישי או מוסדי. 

 (Due diligence)בדיקת נאותות 

החלטה על דרך פעולה; קבלת לפני  מקרההעובדות של  לקביעתלעשות כל מאמץ החובה 
 לפני רכישתו. –הפריט  של  הוההיסטורי המקורבמיוחד בזיהוי 

 (Governing body) ועד מנהל

המשכו לאחראים בעלי סמכות, ההמוזאון כ תחיקתעל פי ים או הארגונים המוגדרים האנש
 מימונו. לאסטרטגי וה  ופיתוחל , הרציף

 (Income-generating activities) ותמסבות הכנס הפעילויות 

 ובת המוסד.פעילויות המכוונות להסב רווח כספי או תועלת לט

 (Legal title)בעלות חוקית 

ות על נכס במדינה הנוגעת בדבר.  זכות חוקית לבעל
להיות זכות בלתי   זאת יכולה במדינות מסוימות,



 
 

 

 בדרישות של בדיקת הנאותות. מספקת שהוענקה, למרות אי עמידה 

 (Minimum standard) בסיסיסטנדרט 

  מסוימות ישמדינות לי עובדיהם ישאפו. רמה אשר אליה סביר לצפות שכל המוזאונים וצוות
 .בסיסייםסטנדרטים י גב משלהן ל  תפיסות

 מוזאון *

ללא כוונת רווח, בשרות החברה והתפתחותה, פתוח לקהל, אשר רוכש,  מוזאון הוא מוסד קבוע, 
משמר, חוקר, מיידע ומציג את המורשת המוחשית והבלתי מוחשית של האנושות וסביבתה, 

 ד והנאה.למטרות חינוך, לימו

 (Museum professional) *הסגל המקצועי של המוזאון

 לכתוב בהתאם  ,המוסדות המוגדרים כמוזאוניםעובדי כל  את המוזאון כולל של מקצועיהסגל ה
מעמדם,  תוקף אשר ב  וכן עובדים; ICOM (ICOM Statutes)של תקנוני  2-ו 1קטעים  , 3במאמר 

 .ות המוזאוניםולקהיל לציבור מקצועיע יד רותים והעברתשי  מתןפעילותם העיקרית היא 

 (Natural heritage)מורשת טבעית 

 רוחני.  כביטויאו  כבעלי ערך מדעיכל דבר טבעי, תופעה או מושג, הנחשבים 

 (Non-profit organization)מוסד ללא כוונת רווח 

(  יםאו רווח עודפיםאשר הכנסתו )כולל כל  –מאוגד או בלתי מאוגד  – יחוק  שהוקם באופן גוף
למטרת רווח" הוא בעל משמעות המושג "לא  אותו הגוף.פעילותו של לטובת  בלעדיתמשמשת 

 זהה. 

 (Provenance)מקור/מוצא 

, מעת גילויו או היווצרותו ועד ההווה, אשר באמצעותן  במלואן ריה והבעלות של פריטוההיסט
 ת האותנטיות והבעלות עליו.ונקבע

 (Valid title)בעלות תקפה 

גילויו או  עת הפריט מא של , הנסמכת על מוצאו המלכות בלתי מעורערת על בעלות הנכסז
 יצירתו.

 

 



 
 

 

 

 

במילון מונחים  ותהמוזאון" המוזכרשל י  מקצועהסגל ה"מוזאון" ו"המושגים שהגדרות  יש לציין*
כפי שאומצו על ידי "האספה הכללית המיוחדת של  ו, ICOM בתקנוני ותמופיע ןכפי שה ןזה ה

ICOM 2016ביולי   9-" במילנו )איטליה(, שהתקיימה ב . 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


