הכנס השנתי  -2020הארגון הישראלי לשימור נכסי תרבות

יום שני 17 ,לפברואר  ,2020מוזיאון אשדוד לאמנות8:30-16:00 ,
ניקוי בשימור :תיאוריה ,פרקטיקה ואתיקה
תקצירי ההרצאות
 .1האם בכלל לנקות ולמה? דיון בנושא דרך הסתכלות על מקרי מבחן בתחום המורשת הבנויה
ג'ק נגר ,ראש ענף שימור אמנותי ,מינהל שימור רשות העתיקות
פעולת הניקוי הפיסית וההתערבות בממצא הוא הדבר האחרון שיש לעשות בתהליך השימור ,וחשוב לפני כן
להבין ולענות על כמה שאלות :למה בכלל לנקות? מה לנקות? עד לאיזו רמה לנקות? ועם אילו חומרים וכלים
לנקות?
המצגת מנסה לתת תשובה לכל השאלות הנ"ל ,עם הצגה של מקרי מבחן מהעולם של ניקוי מבנים ,אבן,
פסיפסים וציורי קיר .המקרים שיידונו הם :ניקוי המשקופים של כנסיית סנט פולצ'ר ,ניקוי חומות העיר העתיקה
בירושלים ,ניקוי ציורי הקיר מהגן הגשמני ,ירושלים ,ניקוי פסיפס רצפה ,קיסריה.
" .2משחקי הג'ל" -שימוש באגרוז לניקוי בעת שימור קופסת משחק מתחילת המאה ה20-
פליקס ספיבק ,מוזיאון ישראל
"אוסף בר-לוי" נתרם למוזיאון ישראל במהלך שנת  2019על ידי האספן והמעצב זוכה פרס ישראל דוד טרטקובר.
האוסף מכיל כ 300משחקי קופסה של חלוץ ויצרן משחקי הילדים בארץ ישראל ,בנימין בר-לוי.
האוסף מקביל מבחינה כרונולוגית לתקופת פעילותו של מר בר-לוי בתחום ,בשנים  1926-1965ומורכב
מקופסאות משחק ,רישומי הכנה צבעוניים ודוגמאות הדפסה שבחלקן מעולם לא נעשה שימוש .מצב השימור
של האוסף מגוון ומשתנה מפריט לפריט ומתבקש סקר מקדמי לבחינת קדימויות והעדפות לשימור .לקראת
המועצה הבינלאומית של נאמני מוזיאון ישראל שהתקיימה ביוני  ,2019נערכנו יחד עם מחלקת העיצוב בה
האוסף שמור ,להרמת המודעות ,המוכנות והתמיכה של הנאמנים למימון מיזם ,שימור עתידי של האוסף.
קופסת המשחק הנקראת "יום הולדת" נבחרה לשימור כמקרה בוחן ,אחת הסיבות לבחירה זו נעוצה בעובדה
שהאוסף מכיל כפילות של המשחק האמור ,והקופסאות זהות מבחינת המצב הפיזי ובעיות השימור שהן מציגות.
טיפול השימור נעשה על קופסה אחת מבין השתיים על מנת שניתן יהיה לערוך בחינה השוואתית במהלך ולאחר
הטיפול.
"המשחק" הוגדר כחפץ מורכב ,מרבית מרכיביו הם נייר חלקו הודפס במספר טכניקות של דפוס פלנאוגראפי
(דפוס שטח) ,בנוסף המשחק כולל פריטים העשויים עץ ,פולימרים סינטטיים ומתכת.

בעיות השימור שנדרשו למענה כללו:
התערערות שלדית של מבנה הקופסה ,רמות חומציות גבוהה ,כתמים ,פרש חרקים ,הצהבה התפצלות של
שכבות הנייר והקרטון וכדומה.
בהרצאה יפורט כיצד נבחרו תהליכי השימור השונים עם דגש על השימוש הייחודי בג'ל האגרוז ,כמו כן יוסבר
השימוש בטכניקות הדפסה להשלמת חסרים יינתנו דגשים גם לנושא האחסון לטווח ארוך וכל זאת יחד עם
החשיבות שנתנה להתייעצות עם מחלקת העיצוב לאורך מהלך השימור.
 .3התמודדות שימורית עם נזקי שריפה במחסני המוזיאון לתרבות הבדואית ,מרכז ג'ו אלון
עירית לב בייט ,מוזיאון ישראל
בקיץ  ,2017כתוצאה מתקלה חשמלית ,פרצה שריפה באחד ממחסני המוזיאון לתרבות הבדואים במרכז ג'ו אלון
אשר בנגב .כתוצאה משריפה זו ,נשרפו פרטי לבוש שונים מתוכן  3שמלות רקומות שהיו חשובות מאוד לאוסף.
בנוסף לאיבוד חפצי אוסף אשר נשרפו כליל ,החפצים במחסן זה היו חשופים לפיח וחומרי כיבוי שריפה .בהרצאה
זו אתאר את ההתמודדות עם נזקי השריפה שנגרמו לחפצי האוסף :ניקוי המשקעים השונים ממגוון חומרי האוסף,
התמודדות עם תנאי עבודה קיצוניים ,ודרכי הפעולה לשיקומם הכמעט מלא של האוספים והמחסנים כיום.
אז נשאלת השאלה :כמה "שוות" שלוש שמלות שרופות?
" .4ניקוי" בשימור מתכות :מבט על שגרת העבודה במעבדת מתכת של רשות העתיקות.
ילנה קופרשמידט ,ויקטוריה נוסיקובסקי ,איליה רזניצקי ,רשות העתיקות
ניקוי הוא הטיפול הבסיסי והשגרתי ביותר במעבדת שימור מתכת זהו חלק בלתי נפרד מכל תהליך טיפול (מלבד
הטיפול המונע).
כל הסרה של חומר מהפריט מוגדר כ"ניקוי" .ניתן לפגוש את המושג "ניקוי" בכל ספרות מקצועית הנוגעת
לשימור .למעשה" ,ניקוי" מכסה טווח רחב של פעולות :החל ממחקר מדעי של החומר ועד זיהוי המהות והשימוש
של הממצא הארכיאולוגי .בפועל ,מטרת המשמר בביצוע תהליך הניקוי הינה לשמר מידע ,ולא שאיפה להשגת
חזות נקיה של פני השטח .הבחירה בשיטת הטיפול נקבעת על סמך התחשבות במצב השתמרות החפץ ,חומר
הגלם ,טכנולוגיית הייצור ,והתוצאה הנדרשת בסוף הטיפול.
המקרים בהם נרצה לנקות את החפץ:






זיהוי החפץ.
הבנה של מצב ההשתמרות.
הסרת מקורות זיהום העלולים לגרום להתדרדרות של תהליכי בלייה.
בעת טיפול חוזר ,כאשר יש צורך בניקוי שאריות חומרים מטיפול קודם.
הכנה לתצוגה.

מטרת תהליך הניקוי אינו שיפור חזות החפץ ,אלא צמצום סיכונים לנזקים עתידיים .במידה וישנו סיכון לגרימת
נזק לחפץ כתוצאה ,החפץ לא יעבור ניקוי .יש לקחת בחשבון גם את ההשלכות של הסרה או שמירה על הצמידה
וההצטברויות על החפץ .פעולות אלו עלולות להשפיע על הבנה עתידית של הראיות ההיסטוריות ,הפן האסתטי,
וערך גילו של החפץ .כאשר אנו נתקלים במקרים מסובכים או בעייתיים ,נעבוד בשיתוף פעולה – משמר מול אוצר.
כאשר משמרי מתכת מדברים על ניקוי ,אנחנו מדברים על שגרת עבודה .בכל זאת ,השגרה שלנו היא מאוד יוצאת
דופן .אנחנו רוצים להציג את שגרת היומיום במעבדה שלנו.

 טיוח תרבותי.5
 מוזיאון ישראל,ג'סיקה לווינסקי
Heritage is a powerful symbol. Our cultural heritage helps us create identity, tell stories, enhance
the narrative and cohere society.
It is common that when manifestations arise heritage suffers at the hands of protesters who feel
their voice isn’t being heard. On many an occasion they go out to the streets and inscribe on the
walls their demands.
Graffiti, stencils and other political expressions with paint provide a new reading to our cultural
heritage. Materially we know it can be removed, however as professionals and individuals
participating in society are we in agreement with the powers that be? Should all our history be
whitewashed while proceeding to clean the statements that cover statues and buildings? Should
conservators have a stance?
I would like to present some cases regarding the cleaning of monuments and use the forum to
debate what we can do regarding the irreversibility of cleaning? Is the removal from sight also a
removal from memory? Are we affecting the writing of history? Who decides what is conserved?
I would like to focus mostly on the case of the Conservators with Glitter from Mexico City
regarding the treatment of the Angel of Independence after the feminist protest that took place
in August 2019. In addition I would like to look for other similar instances in the region as is the
case of Baruch Jamili Graffiti at Shaar Hagai or the limelight that Banksy's murals and museum
brought to Bethlehem.
 הערכתן בתהליכי שימור לאור המטרות האוצרותיות- אותנטיות והתערבויות קודמות.6
 מוזאון תל אביב לאמנות,קלרה אייל קרלובה
The effects of natural aging on materials or degradation processes as well as secondary
interventions may lead to such changes in the appearance of an artwork, that understanding the
original layers requires a multitude of skills and complex equipment. Moreover, it is necessary to
lead the interdisciplinary talk between an art historian - conservator and scientist in order to
answer the questions regarding authenticity and distinguish between secondary interventions,
which could be additions from multiple different periods.
This lecture is going to be focused on the secondary interventions, which confront the
conservator during restoration processes. Their removal or preservation, depending on desired
aesthetic presentation of a particular artwork. I would like to share here few examples, that
represent different approaches in the level of intervention undertaken by the conservator.
1. Pieter Gerrits van Roestraten (*1630 Haarlem - †1700 London)
- Still life, Oil painting on wooden panel (30cm x 25 cm)
2. Unknown artist/workshop 18th cent.
- Unknown Saint, polychromed wooden sculpture (170 cm high)
3. Unknown artist 18th cent.

)- Portrait of St. Mary, Oil painting on canvas (47.5 cm x 60.5 cm
)4. Jacob Ferdinand Voet (*1639 Antwerp - †1689 France
)- Portrait of Van der Brook, Oil painting on canvas (84 cm x 66cm
תקצירי הטיפים
 .1מכשיר לחץ אוויר בשימוש בידי המשמר
גלי ביינר ( ,)MA, ACRמשמרת ,אוספי הטבע הלאומיים באוניברסיטה העברית ,ירושלים.
השימוש במכשיר לחץ אוויר עשוי להתאים במצבים בהם ישנן הצטברויות מאובנות או קשות מאוד על פני שטח
של מוצגים .במעבדת השימור של אוספי הטבע הלאומיים באוניברסיטה העברית בקמפוס ע"ש אדמונד י' ספרא
בירושלים נעשה שימוש במכשירי  microjackשל חברת  ,Paleotoolsשהם כלים שתוכננו מלכתחילה לטיפול
במאובנים עדינים מאוד .חוד הכלי מופעל באמצעות לחץ אוויר ,שבמעבדה שלנו מסופק ישירות מצינור תשתית
ולא מקומפרסור ,כך אין סכנה של לכלוך בשמן .כלים שונים מאפשרים שימוש במידה שונה של לחץ אוויר ,כלומר
ניתן לבצע עבודות עדינות יותר או גסות יותר ,בהתאם לאופי השכבה שיש להוריד .בהשוואה למכשירי דרמל,
מדובר במכשירים בהם יש הרבה פחות ויברציה והמותאמים יותר להחזקה ביד לאורך זמן ולכן מתאימים לעבודת
סילוק זהיר של שכבות מעל פני השטח.
 .2מתקן אחיזה מאולתר לחפצים לא רגולרים בצורתם
אנמארי ברטפלד ,מוזיאון ישראל
הצגה של מתקן שנבנה באופן ספציפי עבור החזקה ,בזמן טיפול של חפצים שטוחים ,דו מימדיים אך לא רגילים,
קעורים .המתקן יודגם על חפץ זכוכית.
 .3טיפים לשימור אמנות על נייר בסביבה לא מאוקלמת
מיכאל קארו ,קארו אמנויות ,שימור ושיקום יצירות אמנות
" כימוס" ( ,)encapsulationשל פריטים בין שתי דפי פוליאסטר ( ,)Milarטכניקה הפיכה .מתי
ובאיזה מקרים אפשר להשתמש ומתי לא .מה המגבלות ומה היתרונות.
 מסגור משמר לאקלים לא מבוקר ,קריא מסגור שבו נשמרת לחות של  45-50%לחות יחסית ללא
קשר לרמת הלחות היחסית בסביבה .הסבר איך עושים את זה
 2 .4טיפים לשימוש במגנטים
שרון תג'ר ,מוזיאון ישראל

