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חפירה ארכיאולוגית או סקר שבוצעו בגן לאומי או של )ראשוני/חלקי/מלא( הנחיות לפרסום 

 שמורת טבע
 שלום רב, 

 
בהיתר לחפירה ארכיאולוגית או סקר שניתן לך על ידי רשות הטבע והגנים נרשמו ההתניות הבאות 

 בנושא פרסום החפירה: 
 
או חלק מהם יש כוונה לפרסם את החפירה/סקר  , במהלכה ואחריהאם בתום החפירה/סקר .1

אגף של רשות הטבע והגנים )אגף ארכיאולוגיה ובכתב בתקשורת, יש לבצע זאת באישור 
 הדוברות(.

 בכל פרסום והרצאה, יש לציין את שם הרשות ושם הגן הלאומי/ שמורת טבע. .2
, על כל ממצא מיוחד שיימצא 050-5063188יש לדווח מידית לארכיאולוג הרשות, ד"ר צביקה צוק  .3

 בשטח )המידע יישמר בסוד עד להסכמה משותפת על פרסומו(. 

 הבהרות: 

 : 1סעיף 

אינטרסים בין הרצון של החופר לפרסם את החפירה לבין המצב בשטח לעתים עלול להיות ניגוד  .א
מסלולי בטיחות בשמירת עתיקות ורגישויות של של הגן הלאומי שמורת טבע בעיקר בכל הקשור ל

ניצפה שוד עתיקות לאחר הפרסום. לפיכך  אףהטיול בגן הלאומי או בשמורה. במקרים אחדים 
 . תקשורתפרסום של תוצאות החפירה וממצאיה ב חד כלבירשות הטבע והגנים דורשת לאשר 

ימים  3-2עם רשות הטבע והגנים את הטקסט הכתוב בכל כוונה של פרסום יש לתאם ולאשר  .ב
 מראש. 

אישור מאגף דוברות.  לקבל לכךכאשר יש כוונה להביא לשטח האתר צוות צילום של הטלוויזיה יש  .ג
  .כזה לוקח זמןשטיפול באישור בחשבון שיש לקחת 

כאשר יש כוונה להביא לשטח רחפן צילום יש לקבל לכך אישור מאגף דוברות. יש לקחת בחשבון  .ד
 שטיפול באישור שכזה לוקח זמן. 

 : 2סעיף 

 בעת הרצאה מתבקש החופר לציין את שם הגן הלאומי בו נחפר האתר.  .א
גידו או בגן לאומי מ בתל מגידו הנמצא בגן לאומי מגידו התקיימה חפירה.... -: ותדוגמא .ב

 התקיימה...
 בחורבת מדרס אשר בשמורת הטבע חורש עדולם נערכה חפירה... -

את שם הרשות )רשות הטבע והגנים( היא לכתוב בהרצאה פשרות נוספת ומאוד מקובלת א .ג
ובזמן ל פה כאשר ההרצאה היא בעובעיקר בשקופית התודות. באופן זה אינך חייב לזכור זאת 

 קצוב. 
 במידה ורשות הטבע סייעה לך בעזרה כלשהי או בתקציב יש לציין זאת במפורש.  .ד
בפרסום מדעי יש לכתוב בהערת שוליים כי החפירה נעשתה בהיתר של רשות הטבע והגנים  .ה

 . ...מספר
לדוגמא: החפירה בחורבת מדרס אשר בשמורת טבע חורש עדולם נעשתה בהיתר של רשות 

 . א 44-16 הטבע והגנים מס'
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, בדיקות קרקע וכיו"ב 14כאשר מתבצעים מחקרי משנה בנושאים מקצועיים כגון: עצמות, פחמן  .ו
חובת החופר לידע את החוקרים השונים על חובת הפרסום של שם הגן הלאומי, שם הרשות ומס' 

 ההיתר של החפירה. 

 : 3סעיף 
ל מידע רשות הטבע והגנים כמנהלת הקרקע בה מתבצעת החפירה רואה חשיבות רבה לקב .א

 שמתגלית באתר ותוך כדי חפירה. בעלת פוטנציאל פרסומי( תגלית ) כל תגלית חשובה מהחופר על
ובות בגנים לאומיים ושמורות נחשפים לתגליות חשאנו חשיבות זו מקורה בכך שבמקרים אחדים  .ב

 מוקדמת או ממקור שני.  תיאום ואישור או הודעה ללא או ידיעה בעיתון בכתבה בטלוויזיה  טבע
 

 בברכה, 
 ד"ר צביקה צוק, 

 מנהל אגף ארכיאולוגיה 
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