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לאסיפהסדר יום 
הכלליתלאסיפהר ומזכירה "יואישור -א

הצגת דוח ועדת ביקורת של העמותה  -ב
2021בגין דוחות כספיים לשנת 

,  הדוחות הכספיים, אישור המאזן-ג
ניתן למצוא  )2021והדוח המילולי לשנת 

את הדוחות באתר האיגוד  
:WWW.ICOM.ORG.IL )

אישור חברי ועדת ביקורת-ד

אישור חברי הנהלת איגוד המוזיאונים-ה

(רוזה רייך)ח "אישור כהונת רו-ו

2021דוח פעילות -ז

http://www.icom.org.il/


ר  "אישור יו
הכללית  לאסיפהומזכירה 

ר איגוד המוזיאונים"יו-הכללית רז סמירה לאסיפהר "יו

ממונה על פעילות איגוד  , מעיין לוי–הכללית לאסיפהמזכירה 
המוזיאונים  



ח ועדת ביקורת  "הצגת דו
2021של העמותה לשנת 

חברי ועדת הביקורת של איגוד  
:  2021המוזיאונים בשנת 

ר "סבא יו-מנהלת מוזיאון כפר, ירדנה ויזנברג
ועדת ביקורת 

חברת  , מוזיאון ארץ ישראל, רבקה קלדרון
ועדה

,  מוזיאון ישראל, אוצר בכיר, ר ניסן פרז"ד
חבר ועדה



הכספיח"הדואישור
לשנתהמילוליח"והדו

2021

את הדוחות ניתן למצוא באתר האיגוד  



בעלי תפקידים  
באיגוד המוזיאונים

:חתימה מורשות 

ר איגוד המוזיאונים  "יו–רז סמירה

איגוד המוזיאוניםר"סיו-אלינה גצל

חברת הנהלה -ליאורה שני

2021בשנתהנהלהוחבריחברות

ר"יו,לאמנותאביבתלמוזיאון,סמירהרז1.

ר"סיו,חיפהמוזיאוני,לוי–שטרןיפעת2.

הנהלהחברת,אנומוזיאון,שניליאורה3.

הנהלהחברת,ושםידמוזיאון,אוריהויויאן4.

הנהלהחברת,חדרההחאןמוזיאון,גורןדורית5.

הנהלהחברת,וילפרידמוזיאון,י'ימגוצמלרשיר6.

הנהלהחברת,ישראלארץמוזיאון,גצלאלינה7.

הנהלהחברת,י"הלחמוזיאון,קוונשטוקענבר8.

הנהלהחברת,המדעמוזיאון,חייםבןרוני9.
הנהלהחברת,ישראלמוזיאון,גושןנורית10.
הנהלהחבר,העתיקותרשות,סבןמיקיר"ד11.
הנהלהחברת,חולוןהעיצובמוזיאון,דבשמיה12.



בעלי תפקידים  
באיגוד המוזיאונים

:חתימה מורשות 

ר איגוד המוזיאונים  "יו–רז סמירה

ר איגוד  "יו.ס–יפעת שטרן לוי 
המוזיאונים

חברת הנהלה -אלינה גצל

חברת הנהלה –ליאורה שני 

2022בשנתהנהלהוחבריחברות

לאמנותאביבתלמוזיאון,ר"יו–סמירהרז1.

חיפהמוזיאוניר"יו.ס-לוישטרןיפעת2.

הנהלהחברת,אנומוזיאון,שניליאורה3.

הנהלהחברת,ושםידמוזיאון,אוריהויויאן4.

הנהלהחברת,חדרההחאןמוזיאון,גורןדורית5.

הנהלהחברת,ישראלארץמוזיאון,גצלאלינה6.

הנהלהחברת,י"הלחמוזיאון,קוונשטוקענבר7.

הנהלהחברת,המדעמוזיאון,חייםבןרוני8.

הנהלהחברת,ישראלמוזיאון,גושןנורית9.
הנהלהחבר,העתיקותרשות,סבןמיקיר"ד10.
הנהלהחברת,לאמנותאשדודמוזיאון,חמויעל11.

תפקידהאתשסיימה'ימגוצימלרשירבמקום
הנהלהחברת,חולוןהעיצובמוזיאון,דבשמיה12.



בעלי תפקידים  
באיגוד המוזיאונים

ממונה על פעילות איגוד  –מעיין לוי
ם ישראל"המוזיאונים ואיקו

סיוע  –עפרה חומסקי וגל צימרמן
אדמיניסטרטיביותפעול 

נבדריקד אלכס "עו–יעוץ משפטי לאיגוד י



פורומים של האיגוד ות.מנהלי

חינוךפורום –י'שיר מלר ימגוצ

אוספיםפורום –הברמןאפרת 

פורום אונליין –זלמנסוןליאור ר "ד
ודיגיטל

פורום -ספקטור ועדי המר יעקבי תומר 
עיצוב 

אוצרותפורום –ר אירנה גורדון "ד

-בן ארי ונאטלירעות קוזק , יפעת קידר
פורום נגישות 

פורום וותיקי  –טניה ארדן ולאה פיש 
האיגודוותיקות 

פורום שיווק –יק'נוז–טל גור 



ביקורתאישור כהונת חברי ועדת 
2022לשנת 

:חברי ועדת הביקורת של איגוד המוזיאונים 

ר ועדת ביקורת "יו–סבא -מנהלת מוזיאון כפר, ירדנה ויזנברג

חברת ועדה-מוזיאון ארץ ישראל לשעבר , רשמת, רבקה קלדרון

חבר ועדה  -מוזיאון ישראל לשעבר , אוצר בכיר, ר ניסן פרז"ד



2022לשנת ר"וסיור "אשרור כהונת יו

רז סמירה-ר איגוד המוזיאונים"יו

יפעת שטרן לוי-איגוד המוזיאוניםר"סיו



אישור הצטרפות חברי 
2021הנהלה לשנת 

החליפה את שיר  , יעל חמו כנציגת החינוך
י כחברת הנהלה 'מלר ימגוצ

מודהישראלם"ואיקוהמוזיאוניםאיגוד
עלי'ימגוצמלרשירההנהלהלחברת
המשךעלומאושרבאיגודהרבפועלה
.החינוךפורוםכמנהלתפועלה

חמויעלאתמברךהמוזיאוניםאיגוד
אשדודבמוזיאוןהחינוךמחלקתמנהלת

.להנהלההצטרפותהעללאמנות



אישורי הארכת חברות  
2022בהנהלה לשנת 

על פי תקנון איגוד המוזיאונים חברי הנהלה 
כהונות רציפות  2רשאים לכהן במשך 

.  האסיפהבכפוף לאישור 

.  שנים3-משך כל כהונה כ

בתפקידן  ישארוחברות ההנהלה היוצאות 
.  עד מציאת מחליף ראוי

מטעםהנהלהחברת,שניליאורה
סוףעדכהונההארכתאנומוזיאון

.2022שנת
מטעםהנהלהחברת,אוריהויויאן

עדכהונההארכת,ושםידמוזיאון
2022שנתסוף

מטעםהנהלהחברת,גורןדורית
כהונההארכת,חדרההחאןמוזיאון

2022שנתסוףעד



אישור  
כהונת יועץ 

משפטי  
ח לשנת "ורו

2022

ד אלכס  "עו-יועץ משפטי לאיגוד
נבדריק

ח רוזה רייך"רו–ח לאיגוד "רו



דוח פעילות 
האיגוד בשנת  

2021



משבר  
הקורונה  

נמשך משבר הקורונה והאיגוד לא 2021בשנת 
הפסיק לרגע אחד לתת מענה ולקיים פעילות  

זאת מתוך רצון לחזק  . עבור חברי וחברות האיגוד
. ולקדם את המוזיאונים במיוחד בתקופות אלו

האיגוד חיזק את יחסיו עם משרד התרבות ועם 
היברידי  ם העולמי והמשיך לפעול באופן "איקו

.  כדי לשמר ולהעצים את הפעילות השנתית



פתיחת  
המוזיאונים  
לפי מתווה  
התו הסגול  



|  כנס המסרה 
ממשבר  

להזדמנות  



סדרת  
מפגשי  
אתיקה  

במוזיאונים



סדרת  
מפגשי  
אתיקה  

במוזיאונים



הידוק הקשרים  
ושיתופי  

הפעולה מול 
ם  "איקו

הבינלאומי



שיתוף ציבור  
בדבר ההגדרה  

הבינלאומית  
למונח  

"  מוזיאון"



שיתוף פעולה  
ראשון עם  

משרד התיירות  
והנציגות שלו  
בארצות הברית



שיח בינלאומי על 
עתיד המוזיאונים



הכינוס הארצי 
לשימור  5-ה

מורשת  
התרבות  
בישראל 



המוזיאוניםיום
לשנת ל"הבינ

התקיים  2021
פיזית במוזיאונים  

עם הקורונה 
שריחפה מעל



האסיפהכנס 
2021הכללית 

במוזיאון אנו



כנס לזכרה של  
ל  "יעל בורוביץ ז
מטעם פורום 

החינוך בשיתוף  
מוזיאון תל  

אביב לאמנות  



המוזיאון : יום עיון
בין מקורות לעיצוב  

הזיכרון בשיתוף  
המועצה לשימור  

אתרי מורשת 
בישראל ומוזיאון  

ראשון לציון



ציון יום  
הבינלאומי   

לאנשים עם  
מוגבלויות  

בשיתוף משרד  
התרבות והספורט  

וביטוח לאומי



מוזיאון  
גן  –רמת 

תגובת האיגוד



המוזיאון לאמנות  
האסלאם והשבת 

הפריטים 



המוזיאון לאמנות  
האסלאם והשבת 

הפריטים 

במסגרת המיזם של משרד התרבות  
בעידוד איגוד המוזיאונים , והספורט

בישראל יפתחו מוזיאונים ואתרי תרבות 
ומורשת ללא עלות במהלך השבת וכן  

יתקיימו פעילויות מקומיות בסופי השבוע 
של משרד בסיבסודכל זאת . ברחבי הארץ

מדובר במוסדות אשר . התרבות והספורט
אשר כעת  , פתוחים בשבת באופן קבוע

יקבלו תקצוב לפתיחתם בחינם ותוך הנגשה  
.לכלל הקהילות



MUSEUM RESTART 
–

אתגרים והזדמנויות  
בעקבות משבר 

הקורונה בשיתוף  
ב  "שגרירות ארה

בירושלים  
ואוניברסיטת  

סוניון'סמית



הרחבת פעילות  
הפורומים של 

איגוד 
המוזיאונים   

6-מ2021בשנת 
8-פורומים ל

בהובלת אפרת  -פורום ניהול ושימור אוספים
הברמן 

י'בהובלת שיר מלר ימגוצ–פורום חינוך 
ר "חילופי תפקידים ד-ודיגיטלפורום אונליין 

החליף את עינת שרון זלמנסוןליאור 
2021בהובלת גלית גאון עד סוף –פורום עיצוב 

ולאחר מכן בהובלת תומר ספקטור ועדי המר יעקבי
בהובלת יפעת קידר רעות  –פתיחת פורום נגישות 

בן ארי  נאטלי, קוזק
ר אירנה גורדון"בהובלת ד-הקמת פורום אוצרות 

בהובלת לאה פיש  -הקמת פורום וותיקי וותיקות 
ארדן וטניה



שינויים והתחדשות בפורומים של האיגוד



שינויים והתחדשות בפורומים של האיגוד



שינויים והתחדשות בפורומים של האיגוד



פורומים  שנוספו 
:2021בשנת 

פורום אוצרות
פורום וותיקי  

האיגוד



פעילות  
הפורומים  



פעילות  
הפורומים  



2021סיכום פעילות לשנת 

הבינלאומיהמוזיאוניםיום
משברבצלפיזיבפורמט

הקורונה

למעןבינלאומיותסדרותקיום
האיגודוחבריחברות

מקוונתפעילותהמשך
בפורומיםופיזית עיוןימי ,

האיגודחברילמעןומפגשים

 :נוספיםפורומים 2פתיחת
וותיקותוותיקיאוצרות

האיגוד

הרשמהמערךשדרוגסיום
מקווןבפורמט

פעולהשיתופיופיתוחחיזוק
התיירותמשרדיעם  ,החינוך ,

משמעותייםוגופיםהתרבות
ובעולםבארץנוספים

הגדרתבענייןציבורשיתוף
מוזיאוןהמונח

מולהקורונהבמשברטיפול
והובלתממשלהמשרדי
בהתאםהמוזיאוניםפתיחת

הסגוללתו



סיכום פעילות האיגוד  
2022לשנת 



נתוני הרשמה לשנת  
2022

!חברים1760
חברי איגוד

970:רגיל
175: סטודנטים

613ותיקים . א

:  ם"חברי איגוד איקו
886
רגיל396

סטודנטים12
ותיקים. א478



משלחת  
2022למרוקו 



כנס בשיתוף  
אוניברסיטת  

רייכמן 



גצללאלינהתודה 



גצללאלינהתודה 



תודה לנורית גושן 



קידום מהלך אסטרטגי לטובת הגדלת תקציב 
המוזיאונים והקלות בארנונה 



מפגש ראשון לפורום שיווק יתקיים
במהלך חודש יולי הקרוב



2022יום המוזיאונים הבינלאומי לשנת 
!עשרות אלפי מבקרים קפיצה משמעותית משנה שעברה



ם הבינלאומי יתקיים בפראג  "כנס איקו



נפגש בכנס הבא 



!תודה
המשיכו לעקוב אחרינו

במדיות השונות
:השנהכלשעומלהמשרדלצוותתודה

צימרמןוגלחומסקיעפרה ,לוימעיין


