
 
 
 
 
 

 

 פ"ט תמוז תש"כ
21.7.20 

 לכבוד ח"כ יפעת שאשא ביטון,  
 ר הועדה המיוחדת לעניין נגיף הקורונה החדש יו"

  

 ,רב שלום
 פתיחת המוזיאונים בשבתות   - הנדון: עזרתך  

  
 

המוזיאונים בסופי השבוע בדומה   אנו פונים אליך בבקשה לבטל את ההחלטה על סגירת
 .הבריכותולהחלטה דומה שהתקבלה לגבי חופי הים 

בטוחים  ,מוזיאונים תרבות  מרחבי  היחידים  מהווים  התרבות  מוסדות  לצד    והינם 
ברצוננו להדגיש שלמרות שהמוזיאונים פועלים כבר  כיום.  המורשים לפעול    ,הספריות

עובדה זו הינה תקפה למוזיאונים    חודש ומחצה, אין עדות למקרי הדבקה במוזיאונים.
בהן מוזיאונים הינם מוסדות התרבות    ,אולם היא נכונה למרבית מדינות העולם  ,בישראל

לציבור  ופתוחים  שנפתחו  בישראל    .הראשונים  הבריאות  משרד  בה  גם  טבלה  פרסם 
 מסומנים המוזיאונים כמקומות בטוחים. 

מוזיאוני ישראל, קטנים וגדולים כאחד, פרוסים על כל רחבי הארץ. חרף קשיי התקופה 
הם מספקים מענה תרבותי איכותי לקהילות בפריפריה ובארץ   ,ומתוך תחושת שליחות

  .דים ולמשפחות מענה זה כל כך חשוב ונדרש בעת הזו בחופשת הקיץ במיוחד ליל   כולה. 
אלייך   במכתב של הסתדרות הרופאים בישראל ואיגוד רופאי בריאות הציבור שנשלח

פעילות בסופי שבוע פוגעת קשות בציבור  הגבלת  " נאמר במפורש:    19.7.20  ריךבתא
ס  לפעילות  היחיד  הזמן  זהו  רבים  עבור  רחצה  הישראלי.  כדוגמת  חיונית  ופנאי  פורט 

חיונית   זאת  פעילות  זו,  קשה  בתקופה  דווקא  במוזיאון.  או  חיות  בגן  ביקור  בבריכה, 
 מתמיד". 

רבים נטלו סיכון כלכלי לא פשוט בפתיחת המוזיאונים למען הציבור  והם   ,מוזיאונים 
בסוף    . ההחלטה לסגור את המוזיאון ממשיכים בשליחותם בתוך תנאי אי ודאות כלכלית

המבקרים  ,שבוע מירב  מגיעים  שבו  הזמן  סגירה   ,שהוא  על  החלטה  למעשה  היא 
 מירב המוזאונים לא יוכלו להמשיך את הפעילות  בתנאים אלו. שכן    ,מוחלטת של רובם



 
 
 
 
 

 

התרבות   ושל  אלה  המוסדות  של  האנושי  ההון  את  שמהווים  רבים  מוזיאונים  עובדי 
. ההפסד הגדול ביותר  ר הקורונהבישראל, יפוטרו בשל הקושי הכלכלי שנוצר ממשב

   הוא של מדינת ישראל, שתאבד את המוסדות השומרים את אוצרותיה התרבותיים. 

ברצוננו להדגיש שצורת הפעילות של המוזאונים מאפשרת בקרה ופיקוח על המבקרים 
על מנת לאפשר   ,כך שיש שמירה מוחלטת על ריחוק חברתי ואיסוף מידע על המבקרים

 ת הצורך.מעקב וניטור בשע

הסגול התו  פי  על  פועלים  ישנה  המוזיאונים  האנשים .  מספר  על  מיוחדת  בקרה 
הזמנת    הנמצאים בכל רגע נתון במוזיאון בהתאם לגודלו ובהתאמה להוראות התו הסגול.

ובעת ההזמנה חותם המבקר על   ,כרטיסים מתאפשרת אך ורק בהזמנה מראש ברשת
באפשרות  יש  כך  עקב  למוזיאון.  נמסרים  האישיים  פרטיו  וכל  בריאות  הצהרת 

עת  כלב במוזיאון המוזיאונים אפשרות לאתר במהירות וביעילות את פרטי כל הנוכחים 
 וזאת במידה והם ידרשו לכך.  ,נתונה

ונמנעת כניסתם של   ,בכניסה למוזיאון נמדד חומם של כל המבקרים כולל ילדיםבנוסף,  
  ושמירת מרחק אחד מהשני   ישנה הקפדה על חבישת מסכות  עם חום למוזיאון.  מבקרים

המוזיאון  בחללי  השהות  וישנם  ,  בעת  המוזיאון  ברחבי  מפוזרים  לידיים  חיטוי  אמצעי 
מתוגברים. ניקיון  על    צוותי  בנאמנות  מפקחים  המוזיאון  הסגול  עובדי  התו  הנחיות 

  .ן במלוא

ריאותית, אלא לסיכום, סגירת המוזיאונים בשבת לא רק שאינה מוצדקת מן הבחינה הב
 לבריאות הנפש. מרחב תרבותי שחשוב  בכל רחבי הארץ  מונעת מהציבור 

בסופי   המוזיאונים  הפעלת  להמשך  לפעול  בקשה  של  לשון  בכל  אליך  פונים  אנו 
  . השבוע 

 אנו עומדים לרשותך לכל שאלה.
 בתודה ובברכה רבה,  

 -- 
 גורביץ איתמר                                                                             נאוה קסלר 

  
 תרבות  מוסדות פורום                               יו"ר איגוד המוזיאונים ואיקו"ם ישראל

  
  


