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 כבוד השר חילי טרופר
 והספורט שר התרבות

  

 ,רב שלום
 פתיחת המוזיאונים בשבתות   - הנדון: עזרתך  

  
 שפורסם   הצו  מן   המוזיאונים  את  להחריג  בבקשה  ישראל  מוזיאוני  בשם  אליך אנו פונים  

 . בשבת פתיחתם את האוסר , 17.7.20 ביום
 

  במוזיאונים  נעשית.  בדבקות  עליו  ושומרים  הסגול מוזיאוני ישראל פועלים על פי התו
 המבקרים  ושמות  המבקרים  מספר   על  מחמיר  פיקוח  יש   נתון   רגע   ובכל,  מיוחדת  בקרה

,  היחידים  התרבות  מוסדות  והינם  בטוחים  תרבות  מרחבי  מהווים  המוזיאונים.  נרשמים
צוננו להדגיש שלמרות שהמוזיאונים פועלים  בר .  כיום  לפעול  המורשים  הספריות  לצד 

 כבר חודש ומחצה, אין כל עדות על הדבקות בתוך המוזיאונים. 
 

 התקופה מוזיאוני ישראל, קטנים וגדולים כאחד, פרוסים על כל רחבי הארץ. חרף קשיי
 ובארץ   בפריפריה  לקהילות  איכותי  תרבותי  מענה  מספקים  הם  שליחות  תחושת  ומתוך
 .ולמשפחות  לילדיםבמיוחד      הקיץ  בחופשת  הזו  בעת  ונדרש  חשוב  כך  כל   זה  מענה.  כולה

המוזיאונים למען הציבור והם ממשיכים מוזיאונים רבים נטלו סיכון לא פשוט בפתיחת  
 בשליחותם בתוך תנאי אי ודאות כלכלית. 

 
מעובדי המוזיאונים    1000-כידוע, מוזיאונים רבים לא הצליחו לפתוח את שעריהם, וכ

והילדים,   המדע  מוזיאוני  של  מצוקתם  את  גם  לציין  חשוב  בחל"ת.  עדיין  נמצאים 
 סרת המגבלה שהוטלה עליהם.שתקש"ח לא מאפשרות את הפעלתם ויש לפעול לה

בתוך הקשיים הללו פועלים המוזיאונים בישראל למען הציבור, שבמיוחד בימים אלה 
  זקוק כל כך למזור, לנשמה, לנשימה ולשאר הרוח שיש בכוחה של התרבות להעניק.

אנו סבורים כי מוזיאונים לא מעטים לא יצלחו את המשבר ויסגרו, ועובדי מוזיאונים 
ים את ההון האנושי של המוסדות אלה ושל התרבות בישראל, יפוטרו בשל רבים שמהוו

 הקושי הכלכלי שנוצר ממשבר הקורונה.

 לסיכום, אין הצדקה לסגירת המוזיאונים בשבתות. 
 

סגירת המוזיאונים בשבת לא רק שאינה מוצדקת מן הבחינה הבריאותית, אלא אפילו 
הארץ רחבי  בכול  לציבור  לאפשר  מנת  על  לבריאות  מ הכרחית  שחשוב  תרבותי  רחב 

הנפש. מעבר לכך, סגירה בסופי שבוע תפגע ביציבותם הכלכלית של המוזיאונים ואף  
 עלולה לגרום להתמוטטות של חלקם.



 
 
 
 
 

 

את  השומרים  המוסדות  את  שתאבד  ישראל,  מדינת  של  הוא  ביותר  הגדול  ההפסד 
ברה בריאה  אוצרותיה התרבותיים ואת האנשים המופקדים על שמירת אוצרות אלה. ח

 זקוקה לנכסים האלה. 
 

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

 
 אנו עומדים לרשותך לכל שאלה.

  
 בתודה ובברכה רבה, 

 -- 
 גורביץ איתמר                                                                             נאוה קסלר 

  
 תרבות  מוסדות פורום                               גוד המוזיאונים ואיקו"ם ישראליו"ר אי

  
  

 העתק: 
 רז פרויליך, מנכ"ל משרד התרבות והספורט

 שירית קייסן, מנהלת המחלקה למוזיאונים, משרד התרבות והספורט
  


