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מעבדת לארכאולוגיה 
 מוחשבתמ

סריקה תלת מימדים לגורמים חוץ ופנים המעבדה מספקת שירותי 
אוניברסיטאים ומבצעת עבודת מחקר. מטרת המעבדה היא לגייס 

לשירות המחקר את הכלים והתכנים שפותחו בשנים האחרונות במדעי 
המחשב, ובייחוד גרפיקה ממוחשבת, עיבוד מערכי נתונים, רובוטיקה 

מייעל וסטטיסטיקה. העיבוד הממוחשב של המודלים הדיגיטליים 
כמותית ומשפר איכותית את שיטות העבודה המסורתיות ובעיקר פורץ 

דרכים ומתודולוגיות עבודה חדשניות לניתוח ולהבנה של הממצא 
הארכאולוגי. המעבדה משתפת פעולה עם מספר רב של גורמים 

אוניברסיטאיים וחוץ אוניברסיטאיים בנושאי מחקר מגוונים ובמספר רב 
 של הפרויקטים.

י השירות: המעבדה מצוידת בחמישה סורקי תלת מימד מאפיינ
מתקדמים המספקים מודלים תלת מימדיים של ממצאים ארכיאולוגיים 
ומתמקדת בעיקר בתיעוד וניתוח ממצא קראמי וליתי, שעבורם פותחו 

 כלים ייעודיים. 
מחקר, המיועדות לסוגי -חברי המעבדה פיתחו מספר תוכנות מכוונות

 Potteryופריטים סימטריים בעלי ציר סיבוב ) ממצא שונים: קרמיקה
3D( כלי צור ופריטים שאינם סימטריים  ,)Artifact 3D וכן תוכנה )

 (.Cut 3Dחדשה שמכוונת לתיעוד ואנליזה של חרוטות )

פרופ' ליאור גרוסמן: 
leore.grosman@mail.huji.ac.il                     

 קישור לאתר

: המעבדה לשימור ממצאים ארכאולוגיים הפועלת במכון סוג פעילות מעבדה לשימור
לארכאולוגיה עובדת בשיתוף פעולה עם מגוון מוסדות מחקר 

אוניברסיטאיים וחוץ אוניברסיטאיים. מטרת המעבדה לאפשר מחקר 
עכשווי ועתידי של הממצאים שנחשפו בחפירות ארכאולוגיות ולקבוע 

לדורות הבאים.  תנאי תצוגה ואחסון מבוקרים לטובת השתמרותם
בבסיס עבודת השימור נדרשת הבנה כימית של מגוון החומרים 

גם היכרות עם החומרים -העתיקים ותהליכי הבלייה שלהם, כמו
המודרניים המסייעים לטיפול בחומר העתיק, הסרה של שכבות קורוזיה 

 ממסכות מידע והשתמרות הממצא. 
דה כולל; בניית מאפייני השירות: תהליך השימור אותה מבצעת המעב

פרוטוקול טיפולי וגיבוש המלצות לאנליזות עתידיות, ביצוע בדיקות 
מיקרוסקופיות בתאורה רגילה, אינפרא רד ואולטרה סגול, בדיקות 
מיקרוסקופיות במכשיר בינוקולר ובדיקות במיקרוסקפיה דיגיטלית 

(S.E.M בנוסף מבצעת המעבדה בדיקות באמצעות מכשיר צילום .)
בהתאם לנדרש. טיפולי ההמשך לממצא משלבים  XRF-, וXRDרנטגן, 

אמצעים מכניים וכימיים )חומצות ובסיסים, חומרים אקריליים, ממסים 
אורגניים וחומרי שימור מודרניים(, בדיקה כימית והתאמה של חומרים 

 לטיפול, אחסון ותצוגה ולקביעת תנאי לחות וטמפרטורה מיטיבים.
ות החומרית אינם יכולים לקיים החוקרים העוסקים בתחום התרב

מחקר ללא שימור מקדים בממצא. החוקרים משלמים עבור עבודות 
השימור מתקציבי המחקר שלהם ובכך מאפשרים למעבדה לרכוש ציוד 

בסיסי, מתכלה וחומרים כימיים, ציוד מדעי מהארץ ומחו"ל ותשלום 
 עבור שעות סטודנט לסיוע במעבדה. 

מרים )מימי( לביא:  
conservation@savion.huji.ac.il          
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https://heb.archaeology.huji.ac.il/%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%93%D7%94-%D7%9C%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%97%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%99%D7%AA
https://heb.archaeology.huji.ac.il/%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%93%D7%94-%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A8

