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   מינהל התרבות

  מחלקה למוזאונים ואמנות פלסטית  
  

  דוד ביגלאייזןכתב:   /2019 יויגרסה מעודכת  – בחללים מוזאליים תאי שימור 

  

  ואמותי. פריטים בעלי ערך היסטורי, תרבותיאלי הוא חלל אשר מוצגים בו או מאוחסים בו חלל מוז

  מחומרים החלקים לשתי קבוצות עיקריות:  בדרך כלל עשויים  המוזאלייםהפריטים 

סטילים שוים), עצם, שהב, חומרים צמחיים ייר, ייר צילום, קלף, עץ, בד (טק חומרים אורגיים: ) 1

  שוים (כמו קש, רפיה, במבוק וכו').

  אס, פורצלן, חומרים סיטטיים ועוד. י: מתכת, אבן, קרמיקה, זכוכית, פי םחומרים אאורגיי) 2

למכלול מתאימים הם ילכן יש צורך לדאוג לתאים אופטימליפריטים מחומרים שוים,  חללי התצוגה כולליםרוב 

  כולו. 

שליטה על ייבוש והרטבת אליים כוים, מומלץ להצטייד במערכת מיזוג אוויר עם כדי לשמור על תאי אקלים מוז

  עות היממה.שבכל האוויר שתפעל 

  לחות יחסית 

  . 5% -+/ 50%אוספים מגווים, הלחות היחסית המומלצת היא  םשיש בה  בחללים מוזאליים

  . 4% -+/ 40% -בחללים שבהם מוצגות או מאוחסות מתכות בלבד, מומלץ להוריד את הלחות היחסית ל

ברזל ברמות קורוזיה מאו ארכיאולוגיים מברוזה  ממצאיםכמו פריטים ממתכת (במקרים מיוחדים יש לבודד  

  .30% -15%בין  ולשמור עליהם בלחות יחסית מוכה עוד יותר )מתקדמות

  בכל עוות השה. שיויים קיצויים עלולים לגרום  ת יחסית קבועה בשעות היום והלילהחשוב לשמור על לחו

  . )םאורגיים ואאורגיי(לזקים קשים ולעיתים בלתי הפיכים בכל סוגי החומרים 

  

  טמפרטורה

  .C °22 /+ - C °2בחלל התצוגה או במחסן אשר יש בהם חומרים אורגיים, הטמפרטורה המומלצת היא  

  פלט מגופי תאורה, גופי חימום או אור שמש ישיר. מום מקומי של מוצגים, למשל: חום המחי ריש להיזה

ש והאצת פעילות של שילוב של טמפרטורה גבוהה ולחות גבוהה, מהווים סכה ממשית להיווצרות עוב

  במתכות.   קורוזיה  ואמיקרואורגיזמים 

  

  תאורה  

התאורה המלאכותית או הטבעית על כל סוגיה, היא אחד הגורמים המזיקים ביותר בעיקר לפריטים אורגיים.  

  ברוב המקרים יש צורך להפחית את עוצמות התאורה ממקורות האור המקובלים. 

עדיף לחסום את הקריה באופן מוחלט או לפחות   תסגולי-ריה אולטרהמקורות אור המפיצים קבמקום שיש 

  :  חלקי. החסימה מתבצעת במספר שיטותבאופן 
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מסן מובה ת שמשות עם ת התאורה, על גבי השמשות, או התקמסים מתאימים על מקורו הרכבת ) 1

  .   כהים איטום השמשות או חסימתן ע"י וילוות בתוכו, 

קריה סגולית. סיון ה -מפיצות גם הן קריה אולטרה וורות קוורץ כספיתורות , ורות פלואורסצטיות

  . (כמו פוליקרבוט) UV או חסימה אחרת הכוללת פילטר גד הורות את העוטפיםשרוולים עשה בעזרת  

  .משימוש בורות כספיתלחלוטין  להימעומלץ מכלל, כ             

  :כמות האור בהתאם לרגישות הפריטיםהורדת  ) 2

  .  לוקס 50עד   -אחרים רגישים ייר, קלף, חפצים הצבועים בפיגמטים אורגיים, בד, וחפצים  א.  

  לוקס.  150עד   - שמן, אקריליק, עץ, קרמיקה צבועה תמוות ב.         

  . לוקס  300עד  -חומרים עם רגישות מוכה לאור   ג.        

  ה וספת של עוצמת התאורה.גות ארוכות טווח, צריך לשקול המכד. במקרים מיוחדים ובתצו        

           למשך שה לפחות  יש לאחסן בחושך מוחלטמעל לשלושה חודשים, שהוצגו ה. יצירות מחומרים רגישים         

  .  לרגישות המוצגים ם לאופי התצוגה ובהתא

אור כדי להימע מטעויות בהארת המוצגים -במוזאוים הוהגים להציג תערוכות זמיות, מומלץ לרכוש מד

  במערכת או החלפת ורות ששרפו.  של תקלה צורך שמירה על רמת התאורה במקרהול

  זיהום האוויר 

  אליים. צב השימור של פריטים מוז במדרדרות יהצוגה ובמחסים היו גורם וסף לזיהום אוויר בחללי הת

ים, בגים וכו'. יצמ חו ים,ישומ  חומרים כימיים, ,מרים שוים, אורגיים ואאורגיםאבק  יכול להיות מורכב מחו

על ציורי פסטל  ,(למשל  יםכבלתי הפיתהליכים ליכול לגרום  ,הראהזיהום המלבד פריט/יצירה עם של אבק  מגע 

  ).של עובש כשתאי הסביבה יאפשרו זאת, או התפתחות ופחם

מו חומצות, ממיסים אורגיים וכו' מכיוון חומרים כימיים כשל פריטים מוזאליים ל מקרבהיש להימע  ,כמו כן

  במגע עם המוצגים.  אדים הפלטים מהם עלולים לגרום לזקהש

, מערכות מיזוג אווירבבסביבת המוצגים.   ןהיקיול ודם לכל לשמור עקזיהום האוויר יש מ למיעת זק

  טום מקסימלי של החלוות והדלתות אךיאלדאוג ל  יש הגבוהה ביותר. ברמת סיוןהפילטרים חייבים להיות 

  מיזוג.האוויר צח דרך מערכות  , לאוורור חללי המוזאון ע"י החדרתיחד עם זאת

  

  חללי התצוגה או למחסי האוספים.להכיס דברי מאכל ומשקה לתוך בהחלט אסור 

  

אחד הגורמים השכיחים ביותר של פגיעה ביצירות האמות ומוצגים מוזאליים בכלל הוא "הגורם האושי". גיעה  

ביצירת האמות עלולה לגרום לזקים בלתי הפיכים: העברת לחות, שומים, לכלוך, בגי עובש ואלמטים חדים 

ביותר למיעת מפגש פיזי בין קהל המבקרים או  יעילהיש לדאוג להפרדה  כמו ציפוריים או תכשיטים. לכן

  העובדים לבין המוצג המוזאלי. 

  הדברת מזיקים

  הכסת חפץ מחומרים אורגיים לתחומי המוזאון, יש לבדוק את מצבו מבחית פעילות ביולוגית.לפי  

מפגיעות ביולוגיות אחרות, באמצעות שיטות מקובלות   במידה וקיים צורך בכך יש לטהר את הפריט מחרקים, או 

  המותאמות לסוג הפגיעה ולסוג החומר ממו עשוי הפריט.
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לבחור , ומאפשר מחסי המוזאוןבבאולמות ו ) מסייע למעקב על פעילות החרקים המעופפים( monitoringיטור

  לחיסולם. חומרים מתאימים באופן ממוקד

  יטור בכל האזורים בהם יש חומר אורגי כל שהוא. מערך  במוזאוןמומלץ להקים 

  מערך יטור יעיל ימע געים וזקים ויחסוך שימוש בחומרים מסוכים.

  יוד אל תריה   תתעודבעל  מומחה מזיקיםמדביר   בעזרתבראשית הסתיו ביקורת בתחילת האביב ולבצע יש צורך 

  הסביבה.  מהמשרד להגת

, בתוך בגדים( שלא במכוון חומרים כאלה עלולים להביאמבקרים גם אם אין במוזאון פריטים מחומר אורגי, 

  .), תיקים וכו'עלים 

  מזיקים יש לבצע את הטיפולים החוצים ע"י חברת הדברה מורשית בלבד. במידה ותימצא וכחות של 

  . אין צורך בטיפול -אין וכחות מזיקים אם 

יש למוע אפשרות של זק ממכרסמים. המדבירים המורשים מספקים גם שירות כגד מכרסמים בוסף  ,בוסף

  . להגת הסביבהמשרד המטעם  ןרישיו  לפעולת הדברה כגד חרקים. יש לדרוש מן המדביר להציג

  ש להיוועץ, י)או פעילות בלתי שגרתית אחרת ם וחרקי עץכמו טרמיטים, תולעי ( צאת דופןבכל מקרה של בעיה יו

   .או אטומולוג, יודאתר לי בעל ה מדביר מורשה -לושא בדחיפות עם מומחה 

    .בעלי רעילות מוכה חומריםהדברה בלאת השיטות המקובלות להדברה ע"י חומרים כימיים  מומלץ להחליף

  , או חשודים ככאלה  גועים פריטיםשל  הדברהבהשיטות הבטוחות והרצויות ביותר  היא אחת אוקסיה

  שבה תהליך ההדברה מתבצע ללא שימוש בחומרים כימיים מסוכים/ מזיקים לאשים ולמוצגים.

מדביר באיוד היא הדרגה  .על ידי המומחים לכךרק ת ומקצועי איוד בבועתבאוקסיה יבוצע  חשוב מאוד שטיפול

  בטכולוגיות המתקדמות בעף ההדברה. הגבוהה ביותר של העוסקים בתחום ומאפשרת שימוש 

ליך הלא לשבש את תשכדי כל אפשרות להתקרב אליה יש למוע  שהבועה מצאת במקום שאיו מבודד קרה במ

  הטיפול. 

החלטה על טיפול  לחפצים המטופלים. והןלעובדים הן מסוכן  ויכול להיות לא מומלץ  עשןבאבוקות השימוש 

  מורשה. רק על ידי מדביר באבוקות עשן תיתן 

  אביזרי תצוגה אחסון, תצוגה,

  מוזאליים חייב לעמוד בדרישות תאי השימור כדלקמן: לפריטים מחסן 

   אלית)  לחות וטמפרטורה ברמה מוז1

  תאורה מתאימה ) 2

  ארגון כון של החלל )  3

  אחסון מתאימיםאביזרי ) 4

  בטיחותאמצעי ) 5

      פעילות ביולוגית) שליטה על  6

  

  . 5% -+/  50%. הלחות היחסית במחסן חייבת להישאר באופן קבוע ברמה של 1

  במיוחד כאשר - ההרצפ קירות והשל התקרה,  מוחלטבתכון  ובביית המחסן יש להקפיד על איטום 

  בקומת המרתף.   להיות המחסן מתוכן 

  ביוב בחלל המחסן.   ואאסור להעביר צרת מים 

  מערכת מיזוג אוויר עם אפשרות שליטה ובקרה  על ייבוש והרטבת האוויר.יש לתכן 
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  מסוג כלשהו) לבדיקת פעילות מערכת המיזוג. למקם במחסן מד לחות רושם (כדאי 

,  חלון התון קייםחלל  שלא לתכן חלוות במחסן, אך במידה וב. יצירות אמות יש לשמור במחסן חשוך. עדיף 2

  . ולהשתמש בתאורה מלאכותית ום אותויש לאט

  תאורה מסוג זה כבר קיימת , אך במקרה ש)UV(יש להימע משימוש בתאורה המפיצה קריה אולטרה סגולית 

  . אין להשתמש בורות כספית וכדומה. למיעת הקריה(שרוולים)  במסיםפלואורסצטים) יש להשתמש למשל, (

  או וילון.  מחיצה ,ע"י קיר  הישיבההפריד את פית אם חלל המחסן מיועד לשמש גם כשטח עבודה יש ל

לארגון המחסן: גרילים יידים, מעמדים יציבים, ארוות אחסון, מגירות   . קיימות אפשרויות רבות ומגווות3

  . ממדיות ופסלים-שוים לאחסון יצירות תלתמדפים מסוגים  יצירות על ייר,ל

 מומלץ, וכו'), תחד, גדולות מאד, בעלות צורות לא קובציואליו אחסון יצירות אמות מיוחדות (רגישות במיול. 4

  שימור.ל מומחהעם   ץלהתייע 

  ץתועה וכו', יש להתייע עשן, מערכת כיבוי אש, גלאי פח,/. לגבי הרכבת מערכות בטיחות שוות כמו אזעקת אש 5

  מוזאוים. עבודה עם עם מומחים לבטיחות בעלי יסיון ב

  כגד חרקים ומכרסמים, שליטה על לחות וטמפרטורה למיעת היווצרות עובש. פתחים סגירה ואיטום . 6

  

  אחסון ותצוגהחומרים ואביזרים ל

במחסן או בתצוגה בכל מגע של פריט מוזאלי עם הסביבה: אמצעי התליה, מסגרות, פספרטו, מדפי אחסון, חומר 

  ת הרכבם הכימי.אריזה וכד' יש להשתמש בחומרים יטראליים מבחי

מתכת לבין  ממגע ישיר בין פריטי  עיש להימ ה (כמו היווצרות תהליך הקורוזיה)כדי למוע תופעת אלקטרוליז

מתלה עשוי ממתכת שוה.  על  לבין אמצעי התליה שלהם. לדוגמה: אין לתלות כלי עשוי חושתעצמם, או בים 

  .לעטוף את המתלה בחומר מבדדפרספקס או מאו   מאותה מתכתמומלץ להשתמש במתלה  במקרה כזה,

  לאחסון פריטים מוזאליים יש להשתמש בארוות מחומר יטראלי, כמו פלסטיק או חומרים סיטטיים אחרים.

ורור עץ מצאו חומציים, לכן יש לצפות את המדפים בחומרים יטראליים ולדאוג לאומסוגים רבים של ארוות 

  קבוע של הארוות. 

כמו: ספוג מסוג פלציב, קרטון  שאיו חומצי,יטראלי , אך יש להיח עליהם בידוד  ש במדפי מתכת יתן להשתמ

  לא חומצי, או שטיח סיטטי דק.  

הפרדה  ייר לא חומציים לצורך יצירת פספרטו,קרטון או בש ב להשתמ ישעבודות על ייר,  לאחסון או לתצוגה של

  לאחסון. ירות או הכת קופסאהיצבין 

(לדוגמא, המקורי הפריט  יותר מהחומר ממו עשוייש להקפיד שהחומר ממו עשוי אביזר התצוגה לא יהיה קשה 

  חומר רך).ע"י ליפוף  מקום המפגש בייהםיש לבודד את  י,מתכתבורג אם כלי מעץ חוזק ב

  . המוצגים להיות מותאמים בגודלם ובחוזקם לממדיבן אחרים, צריכים  טי איכים לתצוגה של פסלים או פר

  בטיחותיים.     התליה והמסגור של התמוות צריכים להיותאמצעי 

  

  . ו הפיסימצבשל אור יתבוסף על כל הפרטים גם און חייב לכלול באוסף המוז של פריטרישום 

  .לכרטיס המידע אודות הפריטתהליך השימור דו"ח את  לצרף יש, במידה והפריט עבר טיפול שימורי


