
 

 

 

 כיצד תופסים עובדים במוזאוני מורשת,

 בעבודת המוזיאון חברתיותרשתות שימוש ב

 בעידן הקורונה והריחוק החברתי

 

The perception of employees in Heritage Museums  

and the use of social networks in the work of the museum 

in the age Coronavirus and social distancing 

 

 

   033731589קרן כורש ת.ז:           : מוגש על ידי

 

 :לידי המנחה                                          

 

 ______________    חתימה       פרופ' גילה קורץ  

 

 

 

   בפ"ב"טכנולוגיות למידה", שנת תש M.Aפרויקט גמר לתואר 

 



 תודות

 

דקאנית הפקולטה לטכנולוגיות  - לפרופ' גילה קורץרבה,  מוגשת בהערכה והראשונה, תודתי העמוקה

מכון הטכנולוגי חולון, על הנחיה מסורה, מדויקת ומעצימה, על סלילת דרך של מצוינות, ועל כל ב למידה,

מעוררת השראה, רוח החדשנות מנהיגה את  .לימודי התואר השניבו ציידת אותי בארגז הכלים המדהים 

והיא חלק חשוב בהווייתי  ,ממשיכה ללוות אותיבונתך ובמקצועיותך הרבים, בת והסקרנות שהחדרת בי,

 החשוב. די במסעתודה לך על כל עמידתך לצי. האישית והמקצועית

 

שהשתתפו במחקר, העניקו לי מזמנם ושיתפו אותי באריכות ובכנות  ,למרואיינים מישראל ומחו"לתודה 

 יוחד שעברה על מוסד המוזיאונים.במחשבותיהם המקצועיות, לאחר תקופה מאתגרת במ

על תמיכתכם המקצועית רבת השנים, ועל המעטפת  למועצה לשימור אתרי מורשת בישראל,תודה 

 למוזיאוני המורשת בישראל.הנפלאה והיצירתית שאתם מעניקים 

על הייצוג והעצמת כוחם של המוזיאונים ועובדיהם והרחבת  ,לאיגוד המוזיאונים ואיקו"ם ישראל תודה

 .מעגלי ההשפעה של המוזיאונים לטובת החוסן התרבותי של החברה בישראל

מוזיאון הספורט מרכזו שמעותי שלי, שבמקום עבודתי, שדה הלמידה הכי מ י תנועה עולמית,למכב 

למוזיאון  –והפיכתו ממרכז מורשת שהאוסף במרכזו  ,תהקמתו המחודשב, שזכיתי להיות חלק היהודי

 הדיגיטלי ושם את המבקר במרכזה של החוויה. חדשני המתכתב עם העידן

 

 על האמון שלך בי וביכולותיי ועל כל המוטיבציה שאת נוטעת בי לכל אורך הדרך.  לחברתי יעל,תודה רבה 

התווך בחיי, על הסבלנות אין קץ במהלך כתיבת פרויקט  יעמוד, ירין ועידןלילדיי,  תודה מיוחדת במיוחד

, תודה לאמי היקרה והאהובה. ם שכל כך חשובים להצלחותיי ושאיפותייהגמר ועל העידוד והאהבה שלכ

 .על כל מה שאת עבורי

 

 

 

 

  



 תקציר

ברשתות מטרת המחקר היא להעריך את תפיסותיהם של עובדים בסביבת מוזיאוני מורשת, באשר לשימוש 

בעבודת המוזיאון בעידן הקורונה והריחוק החברתי. מוזיאוני מורשת נמצאו כבעלי תפקיד מפתח חברתיות 

יחסם של  .הבחוסן חברתי ולכידות חברתית במיוחד בעתות של אי וודאות ומשבר עולמי כנגיף הקורונ

על  ןהרצון להג ,מוזיאוני מורשת כלפי שילוב טכנולוגיות בעבודת המוזיאון, היה דו ערכי מראשיתו: מחד

דיגיטליות הטכנולוגיות האינטרנט והההכרה בכך ש ,התדמית השמרנית שלהם כמוסדות תרבות, ומאידך

הקורונה טלטלה את המוזיאונים והבהירה קריאת ההשכמה שהביאה  להישרדותם. קריטיים אמצעיםהם 

השימוש בכלים דיגיטליים כמו כן הובהר ש .שההסתמכות על ביקורים פיזיים במוזיאון אינה ברת קיימא יותר

מקבלי החלטות לצורך מעורבות עם הציבור הוא הכרחי להישרדותו של המוזיאון. המצב החדש, הצריך מ

. עם הקהלים במוזיאון ושמירה ביקור תפיסתל הנוגע  על מדיניותם בכל מסלול מחדש"וב ח"מוזיאונים לב

( 1המחקר בוצע בשיטה האיכותנית באמצעות ראיונות עומק חצי מובנים ושאלונים בנושאים הבאים: 

( ההשפעה של מגפת 2בעבודת המוזיאון.  ברשתות חברתיותעמדתם של המרואיינים באשר לשימוש 

ו בהן השתמש הרשתות החברתיות( סוגי 3. רשתות חברתיות בעבודת המוזיאוןהקורונה על נכונותם לאמץ 

בתקופת  ברשתות חברתיות( השיקול המרכזי בהחלטה להשתמש 4והאם השתמשו בהן לפני המגפה. 

בה הרשתות מידה ה( 6. הרשתות החברתיותמבקר באמצעות לענה המוזיאון עליו צורך ה( 5הקורונה. 

בהקשר שילוב  הצפוי ( העתיד7ממשיכות לשרת את המוזיאון לאחר פתיחתו המחודשת. החברתיות 

עובדים בסביבת  ארבעה עובדים בסביבת מוזיאוני מורשת מישראל, ו תשעההמחקר כלל  במוזיאון.  רשתות

ברשתות מגפת הקורונה האיצה והגבירה את השימוש  :המסקנות המרכזיותחו"ל, ממוזאוני מורשת 

, הקבוצות ברמת המוכנות הדיגיטלית ומנעד השימושים שברשותם, אך קיימים הבדלים בין שתי חברתיות

ם רלוונטיות ה ,מהשימוש ושעל יםהעיקרי יםהרווח כאשר פייסבוק הוא הרשת החברתית המובילה בשימוש.

ני כן, ושינוי הסטריאוטיפ הקיים כלפי הגעה לקהלים חדשים שלא היו במוזיאונים לפ ,קשר עם הקהלו

המגמה המסתמנת היא הפיכתו של מוזיאון המורשת למוזיאון  ושמרניים.  מוזאוני מורשת כמשעממים

המחקר יכולים לסייע  יוהדיגיטלי בחוויה המוזיאונית.  ממצאי זהפי"היברידי", או "פיזיטלי", המשלב בין 

פיתוח אסטרטגיה המבנה הארגוני המיטבי למוזיאון, לצד  בהבנתלמקבלי החלטות במוזיאוני מורשת 

 ,חשובות לשינוי מערכת היחסים בין מוזאוני מורשת למשתמשים שלהםהזדמנויות ההוזיהוי  דיגיטלית

 חשובה לעתיד המוזיאונים בעידן הפוסט קורונה. שהבנתן

 

מגפת הקורונה, מוזיאונים מוזיאוני מורשת, טכנולוגיות במוזיאון, רשתות חברתיות,  :מילות מפתח

 מדיה דיגיטלית במוזיאונים.בעידן הפוסט קורונה, 



 

Abstract  

This study evaluates personnel's perceptions at heritage museums regarding social 

networks sites (SNSs) use during COVID-19. Heritage museums can significantly bolster 

social resilience and cohesion, especially amid global uncertainty and crisis. Tension has 

always existed between heritage museums' desire to maintain their traditional image as 

cultural institutions and the recognition that SNSs are essential to their future survival. 

COVID-19 has revealed the unsustainability of relying on physical museum visits, obliging 

museums to rethink their conception of the museum experience. Social networks have 

become a channel for spreading cultural content and maintaining contact with the 

audience. Using qualitative research methodology, semi-structured in-depth interviews 

and questionnaires were conducted, re: 1) Interviewee attitudes on the museum's social 

network use; 2) Impact of the social distancing on willingness to adopt SNSs; 3) SNSs 

used and whether these were deployed pre-coronavirus; 4) Main motivations for the 

decision to use SNSs; 5) Visitor needs to be satisfied via SNSs; 6) Extent of SNSs use 

after museum reopening; 7) Interviewee prediction regarding museum use of SNSs. The 

study included 13 interviewees personel in heritage museums, nine in Israel and four 

abroad, Main findings: COVID-19 accelerated and increased the use of SNSs, especially 

Facebook; differences exist between the two groups in the extent of pre-pandemic SNSs 

use and digital readiness. Primary benefits include maintaining audience and relevance, 

engaging new audiences, and changing the existing stereotype of heritage museums as 

dull and conservative institutions. Our takeaways for decision-makers: develop digital 

strategies, consider organizational restructuring and a hybrid museum model.   

Keywords: Heritage Museums, Museum technologies, SNSs, COVID-19 Pandemic,  
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 בואמ .1

 , מיליוני אנשים ברחבי העולם נאלצו להמיר את פעילותם השגרתית2020הקורונה בתחילת  מגפתעם פרוץ 

לריחוק חברתי ממושך. צריכת התקשורת השתנתה באופן דרמטי בעקבות ההגבלות, הסגרים והריחוק 

ים. מצב זה הגביר התרחש מעבר מואץ לצריכת תכנים מקוונכן החברתי שנועדו לעצור את התפשטות המגפה ו

 (Samaroudi et את הדחיפות למוסד המוזיאון להציג דרכים ואמצעים חליפיים ליצירת קשר עם המבקרים

al., 2020.) 

שילוב טכנולוגיות בעבודת המוזיאון ובפרט במוזאוני מורשת מלווה בספקות  תפיסת סקירת הספרות העלתה כי

יעה במעמדו של המוזיאון כמוסד חינוכי ותרבותי ופג מפגיעה במעמדה של המורשת התרבותיתובחשש 

קריאת ההשכמה שהביאה הקורונה טלטלה עולה כי יחד עם זאת,  .(Roberts et al., 2018(המשמר מורשת 

את המוזיאונים והבהירה שההסתמכות על ביקורים פיזיים במוזיאון אינה ברת קיימא יותר, והשימוש בכלים 

ציבור הוא לא רק חיוני אלא גם הכרחי להישרדותו של המוזיאון. המצב החדש, דיגיטליים לצורך מעורבות עם ה

המתמשך והמגביל הצריך מהמוזיאונים לחשוב מחדש באופן דרסטי על מדיניותם ולשנות את המעורבות שלהם 

 .(Tissen ,2021) הביקור בכל תפיסת

החברתיות כדי לתמוך  רשתותאת ה המדיה החברתית הפכה לממשק התקשורת העיקרי ומוזיאונים רבים ניצלו 

המדיה החברתית קיבלה תפקיד חדש והפכה  . זאת ועוד,(et al Ryder., 2021( בתוכן שלהם במהלך המגיפה

תחושת בהפחתת  כמסייעתונמצאה  מערוץ תקשורת לכלי להפצת חומר תרבותי ולשמירה על קשר עם הקהל

פש ובתמיכה בצרכים החינוכיים והיצירתיים של קהלים , בשיפור בריאות הנהקורונה מגפתשנכפה בשל  הבידוד

 תרם לשינוי ,ממצא נוסף שעלה הינו שהשימוש במדיה החברתית בעבודת המוזיאון. (Tissen ,2021)מגוונים 

לבנות דימוי הומוריסטי, מתחשב  להם ועזרהקיים לגבי מוזיאונים כמוסדות שמרניים ומשעממים, הסטריאוטיפ 

   )et al., Yu 2021( ותומך במהלך המגפה

מהמוזיאון הראשון בעידן הקלאסי: מקדש לתשעת המוזות ועד עידן : מוסד המוזיאון עבר שינויים וגלגולים רבים

את השפעתה והשלכותיה של מגפת הקורונה בוחן ימינו כאשר מגיפה עולמית טלטלה את יסודותיו.  מחקר זה 

ות להאצה בתהליכי הטרנספורמציה הדיגיטלית שעבר והריחוק החברתי, על מוזאוני מורשת, תוך התייחס

חברתיות רשתות באמצעות  המוזיאון, לפעילות המקוונת וליוזמות התרבותיות שהפיקו המוזיאונים בתקופה זו,

שקיבלו  תפקיד חדש והפכו מערוץ תקשורת לכלי להפצת חומר תרבותי כפייסבוק, אינסטגרם וטיקטוק, 

 .)et al., stinoAgo 2020( ולשמירה על קשר עם הקהל

מטרת המחקר היא להעריך את השינוי שחל בתפיסותיהם ובעמדותיהם של עובדים בסביבת מוזיאוני מורשת, 

חברתיות ליצירת חוויית ביקור מרחוק, שתכליתו הבניית פעילות ושמירה על קשר עם  רשתותבאשר לאימוץ 

וקיימת הימנעות מביקורים פיסיים במוזיאונים.  מצוי תחת איסור התקהלותהיה המבקרים, כאשר עולם התרבות 
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מוזיאונים אלו נחשבים  שמאחוריהן.מוזיאוני מורשת מקדמים חוויות תרבותיות באמצעות התצוגות והסיפורים 

זאת ועוד, למוזיאונים אלו תפקיד מפתח   .כיום כמקורות להעשרה תרבותית ולחשיפה לידע, למורשת ולערכים

ברתית במיוחד בעתות של אי וודאות ומשבר עולמי כנגיף הקורונה הכולל משבר בחוסן חברתי ולכידות ח

החברתיות  נמצאו כערוץ מרכזי בו הוטמעו אמצעים טכנולוגיים מגוונים רשתות בריאותי וחברתי כאחד.  ה

לשמירה על קשר ויצירת אינטראקציה מתמשכת עם המבקרים מחוץ למרחב הפיסי של המוזיאון, בעידן מגפת 

רונה בעטיה נכפה ריחוק חברתי. מוזיאוני מורשת מקדמים חוויות תרבותיות באמצעות התצוגות והסיפורים הקו

תרבותית ולחשיפה לידע, למורשת ולערכים ונמצאו  שמאחוריהן. מוזיאונים אלו נחשבים כיום כמקורות להעשרה

מורשת התרבותית. בדיקת כזהירים בגישתם לאמץ טכנולוגיות בעידן הדיגיטלי מפאת החשש למעמדה של ה

הספרות המחקרית העלתה כי  הסגירה הזמנית הכפויה של מוזיאונים השפיעה על תפיסה זו והובילה להרחבת 

החברתיות והסבתן לערוצי תקשורת  רשתותהפיסי וזאת באמצעות אימוץ ה לממדפעילות המוזיאונים מעבר 

המדיה החברתית קיבלה תפקיד . (Samaroudi et al. ;2021 ,Hua&  Ryde, 2020( םמרכזיים מול המבקרי

מצב זה הוליד הזדמנויות חדש והפכה מערוץ תקשורת לכלי להפצת חומר תרבותי ולשמירה על קשר עם הקהל. 

חשובות לשינוי מערכת היחסים בין מוזאוני מורשת למשתמשים שלהם והבנתן חשובה לעתיד המוזיאונים בעידן 

 .הפוסט קורונה

 

 סקירת ספרות .2

 

 מאוסף פרטי למוזיאון ציבורי –המוזיאון וסד מ 2.1
 

לבנים שעליהם  להגדיר מוזיאון, רובנו היינו מדמיינים מסדרונות ארוכים, חללים סבוכים, קירות היה צריך  אם

למשמע רעש  הליכה בדממה ושומרים שמזעיפים פנים אמנות ממוסגרים בקירות זכוכית, ציורים עתיקים, חפצי

את הביקור במוזיאון במסגרת כרוננו יהיינו מעלים בז או שלבטח ,(2017)"הרלינג"  בתוך  ,(2017שרון, (

הכיתה, ההליכה בזוגות יד ביד, תיקי האוכל הקטנטנים על כתפינו, ההתרגשות עם הכניסה לאולמות 

 שבקאם נהאם תפיסה זו תקפה גם לעידן ימינו אנו? . (2018)גביש, האפלוליים, והמפגש הראשון עם המוצגים 

המקובלת ביותר של מוזיאון כיום היא זו שפרסמה המועצה הבינלאומית למוזיאונים הגדרה אקדמית, ההגדרה 

((ICOM  :מוזיאון הוא מוסד קבוע ללא מטרות רווח, בשירות החברה ופיתוחה, פתוח לציבור, אשר רוכש, "והיא

ת וסביבתה לצורך חינוך, לימוד מוחשית של האנושו-משמר, חוקר, מתקשר ומציג את המורשת המוחשית והלא

בהקשר של תפקידם  לאחרונה, ובעקבות השינויים הרבים שעוברים המוזיאונים (.(Sandahal, 2019 "והנאה

והיא:  למוזיאון  , הגדרה חדשהישראל ם"ואיקואיגוד המוזיאונים באתר  מהרסופ החברתי ותפיסת המבקר,

ל בשירות החברה, אשר חוקר, אוסף, משמר, מפרש ומציג מוזיאון הוא מוסד קבע, ללא כוונת רווח, הפוע"

מכילים ומטפחים מגוון וקיימות. הם  פתוחים לציבור, נגישים, המוזיאונים מורשת מוחשית ובלתי מוחשית.
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פועלים ומתקשרים באופן אתי, מקצועי ובשיתוף קהילות, ומציעים חוויות מגוונות של חינוך, הנאה, התבוננות 

מוזיאונים  53בישראל למעלה ממאתיים מוזיאונים, ובהם  .(2022דרה חדשה למונח מוזיאון, ע" )הגף ידושיתו

מדע וטכנולוגיה )חוק  טבע, אתנוגרפיה, תולדות היישוב, ,אמנות ,מוכרים בתחומי ארכיאולוגיה, היסטוריה

 (.1983-המוזיאונים, התשמ"ג

ן משמעויות ותפקידים משתנים לאורך המאות אם נצא למסע במנהרת הזמן נגלה שלמונח "מוזיאון" היו מגוו

אלות צעירות ששמרו על איכות  9והיה בית מקדש למוזות, הקלאסי הוא נקרא בשם: "מוזאיון" השונות: בעידן 

ושלמות האפוס, מוסיקה, שירי אהבה, רטוריקה, היסטוריה, טרגדיה, קומדיה, ריקוד ואסטרונומיה ותפקידו היה 

 ,Dean, & Edson היוונים )ונים, בעיקר למשוררים, למוזיקאים ולפילוסופים להעניק השראה ליוצרים הש

היוונים והרומאים חשבו על המוזיאון במונחים שונים מאלה שבשימוש היום, העולם העתיק החזיק  . 2013)

אוספים ציבוריים של חפצים המוערכים בשל האסתטיקה שלהם, חשיבותם ההיסטורית, הדתית או המאגית 

 ההייתלאחר מכן . חפצי כסף וברונזה, פסלים ופסלונים, ציורים ואפילו מטילי זהב י מנחות של זהב,מטמונכ

מאה השש ב ,הרנסנאסתקופת  ההייתתרדמה מוזיאלית ארוכה והתקופה הבאה בהתפתחותו של המוזיאון 

אולם : (Galleria)באיטלקית: "גלריה"עשרה, שם תפיסת המוזיאון התאפיינה בשני ביטויים חדשים, האחד הוא 

ול, והשני הוא "חדר פלאות": היו אלה תצוגות סארוך ומפואר מואר מהצד, ובו מוצגות תמונות ויצירות אמנות ופי

בביתם של אנשים פרטיים בעלי יכולות כלכליות ועוצמה, ובהם נסיכים, דוכסים ומושלי אזור. החפצים בחדרי 

אתנוגרפיה, הארכאולוגיה, שרידי קדושים דתיים והיסטוריים, הפלאות כללו פריטים מעולם הטבע, הגאולוגיה, ה

 .(et al., Alexander 2018(ב זהו עתיקות,עבודות אמנות 

המודל שהמוזיאונים פעלו לפיו בתקופות אלו הוא האוסף, שצרכיו עומדים בלב הארגון המוזיאלי ותפקידו של 

אחר המהפכה הצרפתית, הוטל עצם קיומם של (. ל2015 המוזאון היה בעיקר לאסוף לשמר וללמד )ברדבורן,

, וכך נולדו המוזיאונים 1794-ו 1793האוספים הפרטיים בספק. הללו זכו להגנה נלהבת באספות הלאומיות של 

 ההייתהמודרניים הראשונים: הלובר, המוזיאון להיסטוריה של הטבע והמוזיאון לאומנויות ומקצועות, ומטרתם 

(. 2018משאבים תרבותיים וטכנולוגיים לנגישים יותר עבור הציבור הרחב )יאיר,  ברורה: הם נוסדו כדי להפוך

לספר את העבר מחדש ולהציגו לקהל הרחב והוא  ההייתלמוזאון המודרני היה תפקיד חינוכי מובהק וחובתו 

עשרה -במאה השבע (Sandahl, 2019). היה חלק בלתי נפרד מהמדיניות החברתית, התרבותית והפוליטית

אפיין המוזיאון באמצעות יצירת מוזיאונים אוניברסיטאיים, המנוהלים על ידי מוסדות להשכלה גבוהה הת

(. et al., Alexander 2018(לתמיכה בהוראה ובמחקר עבור המזוהים עם האוניברסיטה ועם הקהילה 

בתפיסת ים נוספים אנו עדים לשינוי  21 -של המאה ה ותחילתה עשריםבעשורים האחרונים של המאה ה

ן שבו הוא מתפקד כממשק תרבותי בסביבה בה הוא פועל. המוזיאון המודרני נתפס עתה כמוסד המוזיאון ובאופ

עבר. שינויים אלה משקפים בינו ובין הקהל בגלל יומרה לשמר את ערכי ה את הקשר מנוון ואנכרוניסטי המאבד 

וליניאריות, ופיתחה שיח ביקורתי ענף מודרנית  שחדלה לקדש מערכות סמכותיות -במידה רבה חשיבה פוסט
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איגוד המוזיאונים הבינלאומי הוסיף להגדרת המונח  השבעים,(. זאת ועוד, כאשר בשנות 2016אסן, -)ון 

היווה תפנית דרמטית בתפיסת תפקידו חל מפנה נוסף ש"מוזיאון" את המשפט "בשירות החברה ופיתוחה" 

רתיים של אפוטרופסות, שימור ופרשנות לאחד שבו צרכי של המוזיאון: ממוזיאון המתמקד בערכים מסו

 .((Brown, & Mairesse, 2018  הקהילה נמצאים במרכז

עידן האינטרנט המהיר ושפע הכלים , 21-מאה הנוספת במנהרת הזמן מובילה אותנו להמשכה של ה התקדמות

לצד הירידה בגילו הממוצע של הדיגיטלי  עידןמציאות חדשה גם לעולם המוזיאונים: ה הטכנולוגיים מכתיבים

עמידה מול יצירות אמנות   .)Tully, 2020(למפנה נוסף בתפקידו של המוזיאון ולשינוי עמוק  והביאהמבקר, 

 עתה מוזיאונים נאלצים – אינם מספיקים עוד, וגם אם מדובר במוצגים מעניינים במיוחד ומעבר שקט ביניהן

בתוך  ,(2017)שרון, מידע בדרכים יצירתיות יותר ויותר  להם למצוא דרכים למשוך את המבקרים ולספק

, מוזיאונים רבים נסגרו ואופן צריכת 2020עם פרוץ מגפת הקורונה בתחילת  ,זאת ועוד (2017) ,"הרלינג"

המידע עבר שינוי דרמטי והתחולל מעבר מואץ לאפיקי צריכה מקוונים ודיגיטליים. מצב זה אילץ את המוזיאונים 

חדשות לתקשר עם הקהלים והמשתמשים שלו המשבר הוליד שאלות קריטיות חדשות עבור  למצוא דרכים

המוזיאונים כמו: מה הם מייצגים, מי קהל היעד שלהם ומהן הדרכים ליצירת קשר עם מבקרים בעידן של ריחוק 

ל המוזיאון נסכם את המסע עד כה, נוכל לומר כי משימתו החינוכית ש. אם  (Samaroudiet et al.,2020)חברתי

כמעט שלא השתנתה במהלך המאות האחרונות: היא עודנה לרגש, לעורר השראה ולהאיר את מחשבתם של 

(, אך יחד עם זאת מסתמן כי חשוב יותר מתמיד, שהמוזיאונים יהיו קשובים 2015המבקרים בו )ברדבורן, 

ם יטש ולהפוך עצמם ללא רלוונטילצרכים החברתיים ולקצב השינוי, לולא יעמדו בקצב השינוי הם עלולים להינ

)2013 ,& Alsford MacDonald(. 

 

 תפקידים תרבותיים וחברתיים –מוזאון מורשת     2.2
 

הינם על פי רוב מבוססי אוספים ומוצגים אותנטיים, ממלאים תפקיד מפתח בשימור ההיסטוריה מוזאוני מורשת 

 ת ולחשיפה לידע, למורשת ולערכיםכיום כמקורות להעשרה תרבותיוהמורשת התרבותית, ונחשבים 

(et al.,2018 Roberts.)  במדינת ישראל פועלים כמאה ושבעים מוזיאונים היסטוריים ואתרי מורשת, המספרים

אתרים אלו הינם  מי.את סיפורה של ארץ ישראל בשלוש מאות השנים האחרונות ועוסקים בזהות ובאתוס הלאו

, חברה ועוד, והם מסייעים בתיווך סיפור העבר ובהנחלת המורשת פורמלית של היסטוריה-סביבת לימוד בלתי

מתוקף זה הם מהווים חלק מתהליך עיצוב הזיכרון הקולקטיבי, ומסייעים למבקרים . לאומית -ת התרבותי

בהגדרת זהותם האישית והקבוצתית ובביסוס ההשתייכות הקולקטיבית של דור העתיד. בשנים האחרונות זכה 

ם והאתרים ההיסטוריים הללו לכינוי "אתרי מורשת". האתרים הללו בעלי משמעות היסטורית, מכלול המוזיאוני

אדריכלית או תרבותית, והם פועלים להנחלת סיפורם למבקרים במקום. במדינת ישראל מוגדרים אתרי 
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ם ואילו אתרים המשמרים אירועי, 1700ם אירועים שהתרחשו לאחר שנת המורשת כאתרים המשמרים ומנציחי

 .(2000קלר, -שנהב)  שהתרחשו מוקדם יותר מוגדרים כאתרים ארכיאולוגיים, המוגנים על ידי חוק העתיקות
  

 בעוד מוזיאונים רבים הוקמו כמוסדות להקניית ידע ותרבות, אתרי מורשת הוקמו במטרה להנחיל סיפורים

מדינות מודרניות רבות משתמשות ו תופועלים גם כמעצבי זהות אישית וקולקטיבי היסטוריים ומיתוסים מכוננים

צריכת מורשת זאת ועוד,  . (Carr, 2001(לעתים קרובות במוזיאונים אלו כדי לטפח אזרחות וזהות לאומית 

תרבותית באמצעות  מוזאוני מורשת, הפכה לרכיב חיוני עבור החברה והקהילה, מכיוון שהיא ממלאת תפקיד 

 (et al Chan,. 2012(היעד שלה, טיפוח תחושת הקהילתיות חשוב בגיבוש תחושת העצמי והזהות של קהל 

 .)Falk & Gillespie ,2009(ובכוחה להגביר ולחזק גם את תחושת השייכות 
 

הובילו לכך שמוזיאונים  ,, עידן האינטרנט המהיר ושפע הכלים הטכנולוגיים21 -כניסת המוזיאונים למאה ה

יאון כדי לתת רובד של עומק נוסף למבקר במוזיאון לצד רצונם רבים ביקשו לשלב כלים דיגיטליים בעבודת המוז

עם זאת,  .)Moore, 2015) ולהגביר תחושות של הזדהות ומעורבות בקרב המבקרים למשוך קהלים חדשים

בדיקת הספרות המחקרית העלתה כי מוזאוני מורשת נקטו בגישה זהירה והביעו חששות רבים משינוי ומאימוץ 

לובם בעבודת המוזיאון, החשש העיקרי היה החשש מאבדן ההילה האותנטית הייחודית כלים דיגיטליים ושי

,.Roberts et al(  כמוסד חינוכי ותרבותי המשמר מורשתהחשש מפגיעה בתדמיתו למוזיאונים מסוג זה לצד 

מידה שילוב טכנולוגיה, מעצימה את הל(. למרות הדילמה והחשש, מוזאוני מורשת רבים הגיעו להבנה כי 2018

. ומשפרת )Haddad, 2016(למורשת ומהווה תרומה משמעותית לחוויית הלמידה כולה  ואת החינוך

 Hammady et)משמעותית את חווית המבקר לעומת החוויה במוזיאון המסורתי שאינו משלב טכנולוגיות 

al.,2019.)  יוחד במהלך למוזאוני מורשת תפקיד מפתח בשימור והגנה על החוסן חברתי, במעוד נמצא כי

לתרום להגברת  וביכולתםהכוללת משבר בריאותי וחברתי כאחד.    הקורונה מגפתמשברים כמו התפרצות 

 .  (Kist, 2020) הלכידות בתקופות של אי וודאות

 

 ומוטיבציות לביקור תפיסת המבקר במוזיאון -ממבקר למשתמש   2.3

 זה צריך להזכיר לנו שתפקיד המפתח ים ללא מטרה.מוזיאונים ללא מבקרים יהיו כמו אולמות חסרי חיים וריק

ביעילות עלינו להבין את המוטיבציה והצרכים  של מוזיאונים הוא תמיד לשרת את המבקרים בהם. כדי לעשות זאת

 .)Waltl, 2006(  של קהלים שונים

יינות את יחסם (  מצאה במחקרה כי ישנן שלוש גישות מרכזיות מצד המוזיאונים המאפ (Doering, 1995דורינג

למבקרים. ההיסטוריה של המוזיאונים עשויה להצביע על התפתחות רציפה מהאחד לאחר. אבל, גם בימינו ניתן 

 למצוא את הסגנונות השונים במוזיאונים שונים ובחלקם אף מתקיימים זה לצד זה:
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לה אזיאונים כבמצב זה המוזיאון מאותת שהאחריות העיקרית שלו היא לאוסף ולא לציבור. מו - זרים .1

 מדגישים את האחריות לפריט, והציבור, למרות שהתקבל, הוא רק צופה, משקיף פסיבי מהצד.

המוזיאון מקבל על עצמו אחריות על המבקרים. ופועל מתוך תחושת שליחות להיטיב עימם, בדרך  -אורחים  .2

 כלל באמצעות פעילות חינוכית.

יפיות ורצונות ופועל כדי להבין אותם ולממש אותם המוזיאון מכיר בכך שלמבקר יש צרכים, צ – לקוח .3

 במסגרת הביקור. המוזיאון מרגיש אחראי כלפי המבקר. המבקר הוא כבר לא כפוף למוזיאון.

החינוך הפרוגרסיבי, שהתפתח בארצות  המפנה בהתייחסות המוזאונים אל קהל המבקרים חל עם עלייתו של

ווייתית ובקשר י החינוך הפרוגרסיבי שמה דגש רב בלמידה חהפילוסופיה שמאחור .19-הברית בסוף המאה ה

 .(2018מוגדם, )מוזאונים נקראו לשלב פן חינוכי בהווייתם וה שבין החברה ללומד

עידן האינטרנט המהיר ושפע הכלים הטכנולוגיים שינו באופן מהותי הביאה למפנה דרמטי נוסף:  21 -המאה ה

ת ביקור יי מורשת מסתמכים יותר ויותר על טכנולוגיה כערובה לחווי(. מוזאונMoore, 2015(את היחס למבקר 

העידן הדיגיטלי הפך את המבקר למשתמש פעיל במוזיאון . זאת ועוד, ),Pallud, & Monod 2010משופרת ) 

ואת המוזיאונים לנגישים עבור יותר מבקרים ומקדמים את השימוש בערכים ובנכסים של מוזיאונים במגוון 

בחינה זו, הדיגיטליזציה מביאה לידי ביטוי פרדיגמה ושינוי מהותי ביחסים בין מוזיאונים למשתמשים מ -ערוצים 

תופס מקום כה מרכזי, גם המוזיאונים צריכים להמציא את עצמם מחדש,  יבהם. בעולם שבו הווירטואל

לת הדרך היה והמבקר שבתחי .ולהתמודד עם קהל שיש לו צרכים ודרישות שונים מאשר לפני כמה עשורים

,Choi & Kim( פעיל הנמצא במרכזה של החוויה "זר" המשקיף מהצד, הפך בעידן הדיגיטלי ל"משתמש"

2021(. 

מתמקד בהשלכות של השינוי הצפוי , 2007-ל מוזיאון סמיתסוניאן בשנתשהוציאה מחלקת המחקר ש דו"ח  

קורא להתייחס למשמעותם של  "2030-בפרופיל של המבקר במוזיאון בעתיד. המסמך שכותרתו "חזון ל

השנים הבאות ולהיערך לקראת אוכלוסייה עם אוריינות טכנולוגית גבוהה,  25-השינויים הדמוגרפיים הצפויים ב

-,כפי שהובא אצל ון( 2007דוח מחלקת המחקר של מוזיאון סמיתסוניאן, (גישות למידע ומיומנות רבה בניהולו 

 .(2016)אסן, 

 

מוטיבציות לביקור  4 -( מצאה במחקרה כי החוויה המוזיאונית מורכבת מ (Doering, 1995דורינג 

 :במוזיאון

: המוטיבציה לבקר במוזיאון היא למטרת בילוי עם המשפחה והחברים, צפייה בילדים חוויה חברתית

 .לומדים ונהנים
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: הביקור נחווה כהתרגשות והתפעלות מפריטים ומוצגים אותנטיים. מפגש עם הפריט האותנטי

ווית האובייקט מתמקדת ב''משהו מחוץ למבקר'': למשל, האותנטיות, הערך והיופי של האובייקט ח

 עצמו.

המוטיבציה לביקור הינה העשרת ידע, חוויה אינטלקטואלית, גירוי לפרש  חוויה קוגניטיבית:

 ולהטמיע את התכנים הקוגניטיביים של התערוכה.

 וזיכרונות ומקדם תחושת מחוברות וקרבה. : הביקור כמעורר רגשותחוויה אינטרוספקטיבית

 

 במוזיאוניםחברתיות  רשתותותוכן דיגיטלי  2.4
 

את  , מוזיאונים עוסקים בפעילות דיגיטלית על מנת להגדילWorld Wide Web-מאז הולדת ה

תוכן דיגיטלי הוא תוכן . )Corona, 2021( ציבוריתהתפקידם האסטרטגי בתקשורת ואת המעורבות 

אתר אינטרנט, כגון דפי אינטרנט, סרטונים, פודקאסטים ותוכן שנוצר על ידי שנוצר ומועלה ל

מוזיאונים בפרט, מספקים תוכן ומוסדות תרבות,  . (Holliman & Rowley, 2014(משתמשים 

סיורים  נו למשל: פורטלים,תוכן דיגיטלי פופולרי שנוצר על ידי מוזיאונים הי, 1995דיגיטלי מאז 

-Byrdמקוונות, למידה מקוונת, אוספים מקוונים וארכיונים וספריות דיגיטליות ) , תערוכותוירטואליים

McDevitt, 2020 תוכן דיגיטלי בתוך מוסדות תרבות כמוזאוני מורשת מציע הזדמנות לספק .)

למבקרים נגישות רבה יותר לתרבות, וכן מאפשר למוזיאונים להגיע לקהלים חדשים, במיוחד, אלה 

יתרונות על אף אך . Kalay et al) 2018,) ה להם נקודת גישה למוזיאון ולאוספיושבאופן מסורתי חסר

כניסת המוזיאונים לעידן הדיגיטלי הולידה חשש למעמדה של המורשת התרבותית בעידן  - אלו

כפי שצוטטו אצל , Niewerth, 2013; Parry, 2007, 2010a; Schweibenz 2001 (הדיגיטלי 

Biedermann, 2017 ספקנים הדיגיטליים" מביעים את דאגתם מפני אבדן האותנטיות ה( כאשר"

זאת ועוד נמצא כי מוסד המוזיאון חושש של הפריט במוזיאון ומפני השפעה שלילית על ההילה שלו. 

בין כתליו: האחד הוא החשש  והמדיה הדיגיטלית משני איומים מרכזיים עם הכנסת הטכנולוגיה

(, האיום השני Roberts et al., 2018( רבותי המשמר מורשתכמוסד חינוכי ותמפגיעה בתדמיתו 

 (,Pekarikהמבקר משקף את החשש כי בהעדר שימוש מושכל, הטכנולוגיה עשויה לפגוע בחוויית 

2011.) 

מוזאוני  אתגרהאימוץ תוכן דיגיטלי בעבודת המוזיאון  (,Kalay et al.,2008)אליי ושותפיו ק לפי

דרך ההצגה הדיגיטלית על פני הפריט האותנטי השמור תחת מורשת רבים שהתקשו לאמץ את 
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ויטרינה. יחד עם זאת, הספרות המחקרית מלמדת כי מוזיאונים רבים הפנימו שאינטרנט וטכנולוגיות 

 דיגיטליות הם כלים חשובים להגברת מעורבות הקהל, ויצירת חוויה מותאמת לעידן הדיגיטלי.

השנים האחרונות  20תרבות הדיגיטלית במהלך המהירות המסחררת שבה התקדמו החברה וה

חשוב ומשמעותי בהתפתחותו של המוזיאון: התחום הדיגיטלי נוטה היטב אל הפתוח  ממד פההוסי

 והנאה ממורשת תרבותית והגמיש, יצירת תהליכים של יצירת ידע, כמו גם הבנה, הערכה, מודעות,

Beer & Borrows,2007; Ryder et al.,2021))כיישומים מבוססי ת נתפסחברתית מדיה ה. ה

יותר משני . Web 2.0אינטרנט המאפשרים למשתמשים לכתוב ולתרום תוכן, הידוע גם בשם 

חברתית היא מונח שקשה  רשת. חברתיות רשתותמיליארד משתמשים בכל העולם משתמשים ב

נט לציון כלי תקשורת מבוססי אינטר 90-להגדירו. המונח הופיע לראשונה בראשית שנות ה

רוב  .המאפשרים למשתמשים ליצור אינטראקציה ושיח מקוון שבו משתמשים יכולים ליצור ולשתף

החברתיות מציעות שלושה סוגים של פעילויות: פעילות מכוונת אינטראקציה, שידור מידע  רשתותה

 ומוזיאונים רבים. וצריכת תוכן והן הפכו להיות המפתח לתקשורת בין מוסדות תרבות לציבור שלהם

חברתיות, מתוקף היותן מאפשרות  למוזיאונים להעביר את  רשתותהחלו לאמץ צורות שונות של 

חברתיות מתייחסת למעורבות רשתות מעורבות ב .(Dearolph, 2014) פעילותם למרחב הדיגיטלי

כיווני, בין היוצר למשתמשים. ההשתתפות והשקעה מוגברת זו הופכות את -הקהל ובקשר דו

 .(Ryder et al,. 2021 ( חברתית למיזם כדאי למוסדות תרבות המעורבות במדיה

ההתפתחות הטכנולוגית המסחררת, הדיגיטציה, ההפצה והדמוקרטיזציה של הידע, השפיעו באופן 

כדי להגיע לקהל , חברתיות בעבודת המוזיאון רשתותועל נכונותם לאמץ  משמעותי על המוזיאונים 

, זאת ועוד .חת אינטראקטיביות, דיון ושיתוף תכנים ומידערחב יותר על ידי יצירת סביבה המטפ

 ,Marakosהמדיה החברתית יכולה להיות כלי תקשורת בעלות נמוכה, תוך הגעה לקהל רחב יותר 

2014).) 

מוסדות תרבות כמוזיאונים, נדרשים לעמוד באתגר של אימוץ כי עוד מצאנו בספרות המחקרית, 

זאת בין היתר משום שגילו  ,המורשתת תקשורת עבור ניהול שיטות דיגיטליות עכשוויות ומערכו

הממוצע של קהל היעד במוזיאונים הולך ויורד,  ומוזיאונים נדרשים לאמץ סוג תקשורת שקרוב יותר 

שיאפשר להם להעלות את רמת המעורבות , לצורת הווייתם כיום, כלומר סגנון לא פורמלי, מיידי וקצר

 (.(Mas et al. 2021 של המבקרים

הספרותית מלמדת כי בעשר השנים האחרונות, מוסדות מבוססי תרבות, כמוזיאונים,  הסקירה

חברתיות, כדי לשתף את ההמון עם התוכן המקוון שלהם,  רשתותהשתמשו בטכנולוגיות דיגיטליות וב
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מבקרים, וכן לשפר את חוויית המבקרים -למשוך קהלים חדשים, לשפר את יחסי המוזיאון

 (.et al .Amanatidis.2020 ,תקשורת עימם )ואסטרטגיית ה

 חברתיות: רשתות(, למוזיאונים שלושה מניעים עיקריים בשימוש ב2011) Kiddלפי 

ולתוכן החברתיות בעלות פוטנציאל גדול למשוך את הציבור לתערוכות רשתות : המניע שיווקי

 מוזיאלי.

 קיימא שתתקיימנה לאורך זמן.החברתיות יכולות ליצור קהילות ברות  רשתותה בניית קהילה:

 .לשיווק וקידום רב החברתיות הן בעלות פוטנציאל  רשתותה מסגרת שיתופית

החברתית הניב אפשרויות חינוכיות חדשות באמצעות סוג רשת באשר למוזאוני מורשת, השימוש ב

של אינטראקציה עם משתמשים שהיא גם נגישה וגם מאסיבית. כתוצאה מכך, התרחבה משמעותית 

זאת ועוד, . (Rivero at el, 2020( היכולת ליצור אינטראקציה עם אתרי מורשת מכל מקום בעולם

חברתיות מציעות סביבות למידה בלתי פורמאליות לצריכת תוכן תרבותי ומוזאונים  רשתות

משתמשים בהן בעיקר כדי להגיע לקהלים גדולים יותר או חדשים יותר וכן כדי לשתף את הקהל 

וביצירת הזדמנויות עבורם ללמוד ולתקשר זה עם זה ולעזור למבקרים ביצירת שלהם במידע 

 .),et al. Amanatidis, 2020(אינטראקציה עם המוזיאון 

חברתיות, משפיעה לטובה על מוזאוני מורשת רשתות גדלת הקהל המתאפשרת תודות לשימוש בה

יותר רחב בהשוואה  ומאפשרת להם ליישם אסטרטגיות תקשורת המסוגלות לערב, קהל הרבה

דיגיטלי ילווה בהבנת מוזיאוני  . לצד זאת חשוב וחיוני שפיתוח תוכן (Corona ,2021( ן לגודלם הקט

ה ומיומנויות  נאותות לצוותים במוזיאון, כדי להפחית הכשר מתן  , כוללדיגיטלייםמשתמשים וקהלים 

 .(Crooke et al.,2022)חברתיות  רשתותחסמים בשימוש ב

 

 ם ואתגרים בניהול המוזיאון תחת משבר הקורונהשינויי 2.5
 

, מיליוני אנשים ברחבי העולם נאלצו להמיר את פעילותם 2020הקורונה בתחילת  מגפתעם פרוץ 

השגרתית לריחוק חברתי ממושך. צריכת התקשורת השתנתה באופן דרמטי בעקבות ההגבלות, 

והתרחש מעבר מואץ לצריכת  ,הסגרים והריחוק החברתי שנועדו לעצור את התפשטות המגפה

תכנים מקוונים. מצב זה הגביר את הדחיפות למוסד המוזיאון להציג דרכים ואמצעים חליפיים ליצירת 

דרך פעולה אפשרית הייתה להמיר את הביקור הפיסי לגישה מקוונת. מתוך  . קשר עם המבקרים

פר את בריאות הנפש ולתמוך תפיסה כי גישה מקוונת לפעילויות אלו יכולה להפחית את הבידוד, לש
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ממשבר . כפועל יוצא )et al., Samaroudi 2020(בצרכים החינוכיים והיצירתיים של קהלים מגוונים. 

חברתיות חדשות שבהן נמצא הקהל הצעיר רשתות מוזיאונים חוו את הצורך להצטרף להקורונה, 

גורציה מחדש של אסטרטגיות ביותר. הקשר זה הוביל להגברת השימוש בערוצים אלו, כמו גם לקונפי

  ).et al Bran-Toural,. 2022( תקשורת בסביבה הדיגיטלית על ידי מוזיאונים

עליה  ההייתהסגירה הזמנית הכפויה של מוזיאונים הביאה את הדיגיטל לקדמת הבמה ולחזית.  

, מגפת בסיורים וירטואליים, פוסטים ברשתות החברתיות ואינטראקציות מרחוק עם הקהל. זאת ועוד

הקורונה האיצה תהליכי שינוי בתפיסת המבקר ויצירת חווית שימוש מותאמת אישית, דיגיטלית 

מוזיאונים שלא הצליחו לפתוח את שעריהם לקהל המבקרים ואינטראקטיבית ללא מגבלת זמן ומקום. 

נאלצו לאלתר ולאמץ גישה של הפצת תרבות וידע באמצעים מקוונים. המציאות הזו גרמה להאצה 

בתהליכי הטרנספורמציה הדיגיטלית, אך לא באמצעות טכנולוגיות מורכבות וחדשניות כמו באמצעות 

המדיה החברתית שקיבלה תפקיד חדש והפכה מערוץ תקשורת לכלי להפצת חומר תרבותי 

 תהליך זה אפשר למוזיאונים להמשיך ).alet  Agostino,. 2020( ולשמירה על קשר עם הקהל

 .(,.Crooke et al 2022) חדשיםקהלים ימים ולהגיע ללתקשר עם קהלים קי

איגוד המוזיאונים הבינלאומי הנחה את המוזיאונים לעבור לפעילות מקוונת כדי להגיע לקהלים 

ולתמוך בהם במהלך משבר הבריאות. חלק מהאמצעים המוצעים למעורבות מרחוק היו: גישה 

מדיה  רשתותסיורים מקוונים באמצעות  לאוספים מקוונים באמצעות עותקים דיגיטליים, יצירת

, שרשורי טוויטר, Pinterestחברתית נפוצה כמו פייסבוק ואינסטגרם בשידור חי, תוכן שנאסף על ידי 

YouTube Liveסיורים קוליים בתערוכות, דיונים על האוספים וניתוח של נושאים , , פודקאסטים

הקשורים לאוסף ומעבר לכך קמפיינים, אתגרים  מעניינים, פוסטים וסיפורים בבלוג על מגוון נושאים

כדי לעודד אנשים לשתף את  ,לעתים קרובות עם רוח הומוריסטית -וחידונים במדיה חברתית 

 (.,.Yu et al 2020)הסיפורים שלהם 

ראש שיר מלר ימגוצ'י,  :איגוד המוזיאונים הישראלי פעל אף הוא לתמיכה וסיוע למוזיאונים בארץ

בתקופת הקורונה ננקטו : מספרת בראיון עימה משתתפת המחקר,  ,יגוד המוזיאוניםוועדת חינוך בא

מהמפה התרבותית וישמרו על הקהל שלהם כמשאב, ורוכזו  וייעלממספר צעדים כדי שמוזיאונים לא 

מאמצים  במציאת דרכים חלופיות להגיע לקהל, ולהציע לו תכנים שונים ואפשרויות של למידה והנאה 

. איגוד המוזיאונים פעל במהרה לפיתוח אסטרטגיות דיגיטליות כדי להעניק תמיכה בחוג המשפחה

וכלים למוזיאונים בארץ. אחת היוזמות " מוזיאונים עד הבית" הנגישה ופרסמה בחסות האיגוד תוכן 

 גורסת שיר, המושג "אסטרטגיה דיגיטלית" לא היה קיים בעבר,. בלקהל הרחדיגיטלי של מוזיאונים 

 א הזה קיבל תנופה של פיתוח משאבים ומיומנויות כתוצאה מהקורונה .וכל הנוש
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 מאוניברסיטת  ,(Crooke et al.,2022)במחקרם של קרוק ושותפיו חיזוק נוסף לדבריה נמצא 

 ומצאו הקורונה על מוסד המוזיאונים מגפתאת ההשפעה בזמן אמת של  ושבדק ,בריטניהב"אלסטר" 

עלייה במיומנויות דיגיטליות ובביטחון עצמי הביא להמגיפה  בזמןהרחבת הפעילות המקוונת כי 

 תבחווייאת הרעיון של פעילויות היברידיות  הקירבו צוות המוזיאון בקרבחברתיות  רשתותבשימוש ב

 .שאחרי המגפה ביום המוזיאון

למעשה, הרבה לפני המגיפה, מוזיאונים כבר עשו שינוי תפיסתי ניכר ממרכזי אוסף למרכזי משתמש 

 & Giannini)בהקשר של השתתפות ואינטראקציה אנושית. אך המגיפה האיצה רבים מהשינויים 

2022, Bowen(. בפיתוח מיומנויות  בהםיש לתמוך כעת לאחר פתיחתם המחודשת של המוזיאונים, ו

 Crooke)ם למגוון רחב של קהלים להבטיח חוויה היברידית והמשך הנגשת התכנית כדי דיגיטליו

et al.,2022). 

מוזיאונים נמצא כי ובו מוזיאונים  66בו נבדקו ערכו מחקר  (at el Ryder,. 1202( ושותפיו ריידר 

בזמן  חברתיות לשידור התוכן הדיגיטלי שלהם כרשתותמשתמשים בעיקר באינסטגרם ופייסבוק 

שמים מיי הדיגיטלי שמוזאוניםקיימים שישה מאפיינים לתוכן למד כי מחקרם ממ עוד ממצא . המשבר

 במהלך המשבר:

שידורים חיים, באמצעות פייסבוק וזום תוך אינטראקציה עם הצופים בשידור חי : תוכן דיגיטלי חי

 .כדי לשפר את המעורבות

שימוש בנושאים יומיים כקומדיה, בריאות ואיכות חיים, שהוצגו בשידור חי, סדרתי: תוכן דיגיטלי 

סטים ובלוגים. זה סיפק תוכן צפוי לקהל לבחור באמצעות וידאו מוקלט מראש, מדיה חברתית, פו

 .לעסוק בו

 תרומות לארגון. שימוש בתוכן דיגיטלי כדי להגדיל:  גיוס כספים

 .שותפויות קהילתיות  ובניית שותפויות אסטרטגיותביסוס  שותפויות:

ִקיפּות . שינוי מתן דגש רב יותר על שקיפות בבניית קשרים עם קהלים באמצעות התוכן הדיגיטלי: שְׁ

וקהלים, ועלייה בעוקבים  כלל תוכן חי בהרגשה טבעית יותר, עלייה בדיאלוג בין מוסדות הטון הזה

 במדיה החברתית.

התוכן הדיגיטלי הגביר את הנגישות למוסד לטווח גיאוגרפי רחב יותר, והגעה : נגישות מוגברת

 לקהלים גדולים יותר.
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מדינות על פני  107 -ופת המגיפה, וניתוח נתונים מח שהפיק איגוד המוזיאונים הבינלאומי בתק"דו

חמש יבשות  מלמד כי הסגירה הזמנית הכפויה של מוזיאונים במהלך הסגר הביאה לעלייה בשימוש 

באינטראקציות מרוחקות עם הציבור לצד תגובתיות ויצירתיות המאפיינים את מגזר התרבות, ויכולת 

גם מדגיש כמה חולשות מבניות שהשפיעו במשך  ההסתגלות שלו למשבר, אך יחד עם זאת, הוא

זמן רב על מוסדות תרבות, מבחינת משאבים וצוות המוקדש לפעילות דיגיטלית ותקשורת, ורמת 

אם יוזמות כאלה הן דרך יעילה להגדלת שאלה נוספת שמתעוררת היא ה. הבשלות של התוכן המופק 

  ).l.,a et Agostino 2020(  םצריכת תרבות ומחשבה מחדש על הערך החברתי של מוזאוני

קריאת ההשכמה שהביאה הקורונה טלטלה את המוזיאונים והבהירה שההסתמכות על ביקורים 

פיזיים במוזיאון אינה ברת קיימא יותר, והשימוש בכלים דיגיטליים לצורך מעורבות עם הציבור הוא 

תמשך והמגביל הצריך לא רק חיוני אלא גם הכרחי להישרדותו של המוזיאון. המצב החדש, המ

 מהמוזיאונים לחשוב מחדש באופן דרסטי על מדיניותם ולשנות את המעורבות שלהם בכל תפיסת

 .(,Tissen 2021(הביקור והמבקר 

רשתות על פריצות הדרך המשמעותיות שקרו למוזיאונים בעקבות ההאצה הדיגיטלית ואימוץ ה

טת "אלסטר" מבריטניה שבדק את שהוציאה אוניברסידו"ח אפשר ללמוד גם מה, החברתיות

הקורונה על מוסד המוזיאונים,  ומתייחס לארבעה פריצות דרך  מגפתההשפעה בזמן אמת של 

: מוזיאונים הצליחו להגדיל את  חיבור ומעורבותדיגיטליות שקרו למוזיאונים בעקבות המגיפה: 

קוונות, אירוח הקהל שלהם ואף להגיע לקהלים חדשים באמצעות פיתוח מהיר של תערוכות מ

סמינרים וובינרים והרצאות מקוונות בדף הפייסבוק, ויצירת תוכן נגיש בהלימה לערכי המוזיאון. 

 פיתוח מוצרי מורשתשל צוות המוזיאון שלא היו בעבר,  דיגיטליות ומיומנויות שיפור פרקטיקות

פיתוח מוצרים ו ייןוקיום אירועים אונלדיגיטליים כאסטרטגיה היברידית בשימוש בעבודת המוזיאון 

 (Crooke et al.,2022למידה מרחוק עבור מוסדות החינוך )מקוונים ל

 

 סיכום עיקרי הדברים 3
 

משימתו החינוכית של המוזיאון כמעט שלא השתנתה במהלך המאות האחרונות: היא עודנה לרגש, 

כי  לעורר השראה ולהאיר את מחשבתם של המבקרים בו, לצד זאת, הסקירה הספרותית מלמדת

המוזיאון עבר גלגולים שונים לאורך המאות בתפיסת תפקידו התרבותי והחברתי, ובתפיסת המבקר 

, ושיש לו צרכים ומוטיבציות שונות  במרכזה של החוויההנמצא  שהפך מזר המשקיף מהצד, ללקוח

 יחסם של מוזיאונים כלפי שילוב טכנולוגיות בעבודת המוזיאון, ובפרט .שהמוזיאון אחראי לממש
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באשר למוזאוני מורשת, היה דו ערכי מראשיתו: מחד המוזיאונים מבקשים להגן על התדמית 

השמרנית שלהם כמוסדות תרבות, ומאידך צומחת ההבנה והכרה בכך שאינטרנט וטכנולוגיות 

ולהגברת מעורבות הקהל. הבנה זו  דיגיטליות הם כלים חשובים להישרדותם של המוזיאונים,

ות מגפת הקורונה והסגירה הזמנית הכפויה, שהביאה את הדיגיטל לקדמת התחדדה במיוחד בעקב

מוזיאונים שלא הצליחו לפתוח את שעריהם לקהל המבקרים נאלצו לאלתר ולאמץ גישה של . הבמה

הפכו לכלי החברתיות ובראשן פייסבוק ואינסטגרם, רשתות ההפצת תרבות וידע באמצעים מקוונים. 

והפגת   ובעולם, להפצת חומר תרבותי ולשמירה על קשר עם הקהלעיקרי עבור מוזיאונים בארץ 

יצירת אפשרויות חינוכיות חדשות והגדלה משמעותית של  מתחים בתקופה של בידוד חברתי, לצד

 נגישותם לקהלים שונים.

החברתיות בעבודת  רשתותהסקירה הספרותית מעלה שאלות חשובות באשר למקומן ותפקידן של ה

 גם  לאחר ששערי המוזיאון נפתחים מחדש והחיים חוזרים לשגרה.פוסט קורונה המוזיאון בעידן ה

 

 מטרת המחקר ותרומתו 4
 

העובדים בסביבת מוזיאוני  את תפיסותיהם ועמדותיהם של מטרת המחקר המרכזית הינה לבדוק 

 חברתיות בעבודת המוזיאון בעידן מגפת הקורונה והריחוק החברתי רשתות לגבי השימוש במורשת 

החברתיות לטובת שמירת הקשר והדיאלוג עם  רשתותאת היוזמות והשימושים המרכזיים שנעשו בו

 המבקרים, מעבר למרחב הפיסי.

מוזיאונים רבים בארץ ובעולם נסגרו וקרסו בעקבות סגירתם הכפויה והמתמשכת והאיסור על 

ונות לשמירה על התקהלות בעטיה של מגפת הקורונה, אלו שהצליחו לשרוד פיתחו אסטרטגיות מקו

קשר עם הקהל  והרחבת הדיאלוג מעבר למסגרת הפיזית. התנאים המאתגרים הדגישו את הערך 

חדשה על תפקידו של זווית התבוננות  תםהחברתי העצום שיש למוזיאונים והעניקו לעובדים בסביב

 עם המבקרים. תהדו כיווניהמוזיאון ועל חשיבות התקשורת 

נת הפרקטיקות בהן השתמשו עובדי המוזיאון ובשינוי שחל נובעת מהב תרומתו של המחקר

 -הקורונה והריחוק החברתי ויתרה מכך מגפתחברתיות בעידן  רשתותלגבי שימוש ב בתפיסותיהם

מחקר זה גם  לאחר ששערי המוזיאון נפתחים מחדש והחיים חוזרים לשגרה. בעידן הפוסט קורונה 

, ועל גיפה, בין מוזאוני מורשת למשתמשים שלהםמערכת היחסים ביום שאחרי המישפוך אור על 

חשובה לעתיד המוזיאונים בעידן ם של אלו הבנתלהישרדותם. האסטרטגיות העתידיות החיוניות 

 הפוסט קורונה.
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 אוכלוסיית המחקר 4.1

מקבלי החלטות ומתווי מדיניות, מנהלים חינוכיים,  בארץ ובעולם עובדים בסביבת מוזאוני מורשת

, מנהלי מחלקות חינוך און שבהגדרת תפקידם נושא באחריות כוללת לתפעול המוזיאון מנהלי מוזי

 במוזיאוני מורשת והעובדים בסביבת מוזאוני מורשת האחראים על המדיה הדיגיטלית של המוזיאון.

 4-מרואיינים הם מישראל ו 9גברים.   4 - נשים ו 9מרואיינים ומתוכם  13השתתפו במחקר זה 

כאשר המרואיין הצעיר ביותר  45.5המרואיינים הוא  כלל מחו"ל. הגיל הממוצע של מרואיינים הם

התפקידים אותם ממלאים המרואיינים בסביבת  .61והמרואיינת המבוגרת ביותר היא בת  31הוא בן 

מוזאוני מורשת הם: ניהול מוזיאון, ניהול מחלקת חינוך, יו"ר וועדת חינוך באיגוד המוזיאונים, ראש 

 הרשתות סוגי מנהלת מכון לחקר מורשת וטכנולוגיה, טרקציות תיירותיות, יועץ תקשורת. תחום א

-יו", ר"טוויט", "טיקטוק", "אינסטגרם", "פייסבוק"החברתיות שהמרואיינים ציינו הם: 

 חברתיות". רשתותשיקראו במחקר זה: " – "אפ-וטסו"גם ו" לינקדאין","טיוב

 

 מתודולוגיית המחקר 4.2

יעיל לחקר תופעות חברתיות בלתי ידועות, מחקר זה ית המחקר היא המחקר האיכותני, מתודולוגי

בסביבתן הטבעית, במטרה לפתח תיאוריות שאפשר יהיה לתקפן אחר כך בשיטות אחרות. מחקר 

מסוג זה משמש לעיתים כשלב מכין לקראת מחקר שעיקריו ייערך בסגנון הסקר או הניסוי. המחקר 

לעומקו של עולם נחקריו ולחשוף את המשמעות שמאחורי המילים והסיפורים  האיכותני מבקש לרדת

שלהם. המחקר האיכותני מבוסס על ההנחה, כי תופעות חייהם של בני האדם והתנסותם יוצגו באופן 

הטוב ביותר בסיפורים ובדרך נרטיבית מילולית. התיאור האיכותני אינו צירוף של מילים בלבד, אלא 

החוקר עצמו הוא כלי המדידה, הוא מתרשם . לשם הצגת סיפור בעל משמעותצירוף של מילים 

(. 2003ממושא המחקר, מנסה להפנים את רשמיו, יוצק לתוך דיווחיו ונותן פרשנות לממצאיו )שקדי, 

ניתוח הנתונים במחקר האיכותני מתאפיין כתהליך אנליטי, בדרך כלל לא סטטיסטי, עם יסודות או 

( 2011ביים, שמטרתו מתן משמעות, פרשנות והכללה לתופעה הנחקרת )גבתון, מאפיינים אינטואיטי

ואחד מיתרונותיו המרכזיים הוא שמחקר מסוג זה מציע הוא היכולת להשתמש בתובנות ומסקנות 

(. לעומת זאת, החסרונות 2012מרום ואשכנזי, -שלו כבסיס למחקר המשך מסוג כמותני )בייט

את הנתונים המצטברים במחקר זה מאחר והם מורכבים מכמות  במחקר איכותני הם הקושי לעבד

רבה של מלל. כמו כן, החוקר קרוב לאובייקט שלו, משפיע עליו ומושפע ממנו. לכן, הממצאים הם 



15 
 

-סובייקטיביים. בנוסף, מחקר מסוג זה אינו אנונימי והחדירה לפרטיות הנבדק היא בלתי נמנעת )בייט

 (.2012מרום ואשכנזי, 

 

 י המחקרכל 4.3

)מצ"ב  ראיון עומק חצי מובנהשאלון שחלקו הועבר כשאלון בכתב וחלקו ככלי המחקר שנבחר הינו 

ראיונות עומק חצי מובנים מורכבים ממערך מוסדר של שאלות שנתון לשינויים בהתאם . (1נספח מס' 

אמונות לנסות ולהבין את מערכת הנורמות ה השאלון היאלדינמיקה שנוצרת עם המרואיין. מטרת 

מרואיינים התראיינו באמצעות שיחה  9 כאשר ,) Domini,2000 &Wimmer( והמניעים של המרואיין

 30 -ו עמד על ככדקות, ראיון אחד היה פרונטלי ומש 22 -כ משכה הממוצע עמד על שטלפונית 

 .מייל והוחזרו באמצעות ראיונות התבצעו באמצעות שאלונים  שנשלחו  3-דקות, ו 

 

 המחקרשאלות ני הרקע ומאפיי 4.4

 

 מאפייני הרקע 4.4.1

מאפייני הרקע שנבדקו הם: גיל, שם המוזיאון או אתר המורשת, תפקיד, וותק, עמדה כללית באשר 

 החברתיות והשימושים האישיים בקרב המרואייניםרשתות חברתיות, ומהן ה שימוש ברשתותל

 .(2 מס' )ראה נספח

 

 חקרשאלות המ 4.4.2

איון יהרת המאפשרת להוסיף מידע חופשי שלא נשאל במהלך ת ושאלה כללישאלו 7במחקר זה 

 :(1)ראה נספח מס' 

 חברתיות?רשתות מה עמדתך באשר לשימוש ב- בהתייחס לעבודת המוזיאון  .1

 הקורונה מגפתהשאלות הבאות מתייחסות לתקופה בה נסגרו מוזיאוני הרשת עקב 

חברתיות בעבודת  רשתותאמץ הקורונה השפיעה על נכונותך ל מגפתבאיזו מידה  .2

 המוזיאון?

רשתות ב םהאם השתמשתו חברתיות השתמשתם במוזיאון בו אתה עובד?רשתות באיזה  .3

 אלו בעבודת המוזיאון גם לפני פרוץ המגיפה?
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חברתיות  רשתותמה לתחושתך הינו הגורם או השיקול המרכזי בהחלטה להשתמש ב .4

 הקורונה? מגפתבתקופת 

 ?החברתיות רשתותענה המוזיאון עבור המבקר באמצעות ה על איזה צורך לתפיסתך, .5

 החברתיות במוזיאון ברשתותשימוש ההשאלות הבאות מבקשות ללמוד על עתיד 

החברתיות ממשיכות לשרת את המוזיאון גם לאחר פתיחתו  רשתותבאיזו מידה ה .6

 המחודשת וסיום הסגרים?

 במוזיאון חברתיות  רשתותמה להערכתך צופן העתיד בהקשר של שילוב  .7

 האם תרצה להוסיף משהו נוסף שלא שאלתי בנושא המדובר? .8
 

 

. ותחת כל שאלת מחקר נרשמה התמה המרכזית שעלתה מדברי המרואיין עברו תמלול הראיונות 

חברתיות  רשתותהשיטה מתאימה למחקר הנוכחי היות והוא מבקש לבדוק תופעה של שימוש ב

, בהיבט של עמדות ותפיסות החברתי במוזאוני מורשת ה והריחוקבעבודת המוזיאון בעידן הקורונ

של העובדים בסביבה זו. מיפוי הממצאים השונים לצד הגילוי והשיתוף שנקטו המרואיינים לאורך 

ובפרט בשאלה המסכמת שאפשרה להם שיתוף והבעה חופשיים, חידדו את  ההבנות לגבי  ןהריאיו

חברתיות  בעידן רשתות המוזיאונים  והשימוש בהמסתמנות אודות עתיד  התפיסות והמגמות השונות

 הפוסט קורונה .

 

 

 מרואיינים מישראל – ממצאים ודיון .5

מתוך רצון לבחון המרואיינים מחו"ל,  4 - ל המרואיינים מישראל ו 9 -הצגת הממצאים תוצג בנפרד ל 

 .ו/או הבדלים דמיון

 

 משתני הרקעניתוח  5.1
 

, עובדים במוזאוני מורשת או בסביבת מורשתמרואיינים ל הכעולה כי משתני הרקע שנבדקו ניתוח מ

ממוצע הגילאים של המרואיינים מישראל הינו שנים ומעלה בעבודת המוזיאון,  3לכולם וותק של 

, 58והבוגרת ביותר בת  31המרואיינת הצעירה ביותר בת גברים,  2 -נשים ו 7ובתוכם , שנים  37.7

והשימושים האישיים  ,חברתיות רשתותלגבי שימוש בובית חיכללית כל המרואיינים אוחזים בעמדה 

 .( דווח על שימוש גם באינסטגרם33, 31ם )הצעיריהמרואיינים ואצל  ,בפייסבוקהם 

 



17 
 

 שאלות המחקרניתוח  5.2
 

 1שאלת מחקר 

 בעבודת המוזיאון? ברשתותהי עמדתך הכללית באשר לשימוש מ

ו כי עמדתם הכללית באשר לשימוש מלמד אותנזו  ת מחקרניתוח תשובות המרואיינים לשאל

חברתיות בעבודת המוזיאון היא חיובית, וכי הם מודעים לחשיבותם של כלים אלו  רשתותב

 : וליתרונותיהם באשר לעבודת המוזיאון

השוטפת החברתיות מאד תמכו בפעילות רשתות ה ! אני מאד בעד.. זה קשור לגילי הצעירו יתכן..."

החברתיות לחיוניות מאד רשתות אתר שלנו מהמרכז, הפך את ההריחוק הגיאוגרפי של ה שלנו

 ".עבורנו וכלי מרכזי בעבודת המוזיאון

 .שיווק האתר לטובתהתודעה הציבורית וגם  לטובתבעידן של היום אתה חייב להיות שם!  גם "...

 רשתותאני חלק מהדור הזה ולכן עמדתי מאד חיובית וזה מאד חשוב בעיני. אני מאמינה שה

את הדימוי השמרני  ותרתיות מנגישות להמון צעירים את התוכן של אתר המורשת ומשפרהחב

 אנשים להגיע ולצרוך אותם". ותומעודד ,והמשעמם שיש להם

 

זהו כלי מאד חשוב בעידן של היום ובכל הנושא של הבאת קהל אחר וצעיר למוזיאונים. מי שפוקד "...

ה שאומר שאנו מחמיצים את הדור הצעיר יותר כי יש מ ,45אתרי מורשת זה בעיקר אנשים מעל גיל 

רשתות לאתרים אלו תדמית שמרנית והם לא מספיק מדברים לדור הצעיר. אם רותמים את ה

זה יכול להצית עניין ולהפוך לכלי שיווקי חשוב מאד בהבאת הקהל  -עבודת המוזיאון להחברתיות 

 .הלא בנאלי של אתרי המורשת"

במיוחד  .את האתרים על המפה ושמותחליפות את לוח המודעות השכונתי החברתיות מ רשתותה"...

לאור העובדה שזה מאפשר לפלח את השוק אליו אני רוצה לפנות. ומתוך הגישה הזו אני מאמין 

החברתיות ואת היתרונות שלהן בעבודת  רשתותשמוזיאונים צריכים להבין ולהכיר היטב את ה

  ". המוזיאון 

חברתיות ברשתות חלק מהמרואיינים מציגים עמדה חיובית באשר לשימוש מצאנו כי לצד זאת, 

 :ומסויגתבעבודת המוזיאון, אך גישתם זהירה 
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לדעתי זה כלי טוב לעורר סקרנות, חשיפה ומודעות לקיום שלנו כאתרי מורשת ולייצר מעורבות "...

וזו יכולת אדירה אונליין. רשתות חברתיות מאפשרות לאנשים מרחבי העולם להתחבר לאתר שלי 

יחד עם זה חשוב לשמור על מינונים, אי אפשר שזה ישתלט עלינו ויהיה עיקר  .בעבר ההייתשלא 

החברתיות הן נדבך וכלי בעבודתנו ואינן מחליפות את האתר, את הקירות רשתות ה .העשייה שלנו

 .ואת החפצים"

ושיתוף הקהל, זה בהחלט חברתיות לפרסום הפעילות רשתות עמדתי חיובית באשר לשימוש ב"...

 .אם משתמשים בצורה נכונה "אך רק יכול לשרת את האתר 

עמדתי מורכבת, מחד ברור לי שזה יקום מקביל שחייבים להיות נוכחים בו כדי לשרת את המטרה "...

אך מאידך  ,וכל מטרה שנועדה לצוואה הקולקטיבית ולזיכרון הלאומי ןוהזיכרושהיא הנחלת המורשת 

המוזאון הוא כלי מאד מובהק של שטח ומצריך חלל מרחב ותנועה . םיים המוזיאליאלו לא הכל

 ".אי אפשר לייצר חוויה מוזיאלית באינטרנט - שמייצרים מפגש אמיתי

 

מלמד אותנו כי  מוזיאונים עשו כברת דרך חשובה בעידן הדיגיטלי  ניתוח תשובותיהם של המרואיינים 

כל המרואיינים מחזיקים בעמדה  חברתיות: רשתותושים בומגלים פתיחות רבה יותר באשר לשימ

בין עמדה  חברתיות בעבודת המוזיאון, אך מצטיירת חלוקה ברורה רשתותחיובית באשר לשימוש ב

מכירים חיובית חזקה ואף נלהבת, לבין עמדה חיובית אך זהירה ושמרנית יותר כאשר המרואיינים 

הספרות . בהם רק באופן  מצומצם זהיר וחלקיהחברתיות אך משתמשים  רשתותבחשיבותן של ה

ההתפתחות הטכנולוגית המסחררת, הדיגיטציה, ההפצה המחקרית מכירה עמדות אלו  בציינה כי 

רשתות ועל נכונותם לאמץ  והדמוקרטיזציה של הידע, השפיעו באופן משמעותי על המוזיאונים 

וכי מוזיאונים רבים החלו ( (Marakos,2014 חברתיות בעבודת המוזיאון כדי להגיע לקהל רחב יותר

חברתיות, מתוקף היותן מאפשרות להעביר את פעילותם למרחב  רשתותלאמץ צורות שונות של 

והן בעלות פוטנציאל גדול למשוך את הציבור לתערוכות ולתוכן  ,(Ryder et al., 2021 (הדיגיטלי 

 (.Kidd ,2011  י )מוזיאל

קאליי  לפי הסתייגות שהביעו חלק מהמרואיינים:הו חששותבגם מכירה   ספרות המחקריתה

אימוץ תוכן דיגיטלי בעבודת המוזיאון איתגר מוזאוני מורשת רבים  (,Kalay et al.,2008ושותפיו )

שהתקשו לאמץ את דרך ההצגה הדיגיטלית על פני הפריט האותנטי השמור תחת ויטרינה. הקושי 

כמוסד חינוכי ותרבותי המשמר מיתו  של המוזיאון וההסתייגות יכולים לנבוע מהחשש מפגיעה בתד

(, או מהחשש שבהעדר שימוש מושכל, הטכנולוגיה עשויה לפגוע Roberts et al., 2018( מורשת

 (.  Pekarik, 2011) בחוויית המבקר
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רשתות תשובותיהם של המרואיינים לשאלה זו הינו ההבנה כי השעולה מממצא בולט נוסף 

של מוזיאון  דור הצעיר למוזיאון ועשויות לשפר את תדמיתו השמרניתהחברתיות מקרבות את ה

לפיה השימוש במדיה החברתית בעבודת  תימוכין לכך מצאנו גם בספרות המחקרית: המורשת

המוזיאון, עשוי לתרום לשינוי הסטריאוטיפ הקיים לגבי מוזיאונים כמוסדות שמרניים ומשעממים, 

רצונם של המרואיינים לפנות לדור  . )et al Yu,.2021 (, מתחשבולעזור להם לבנות דימוי הומוריסטי

נתמך על ידי  ,הישארותו רלוונטילהצעיר מתוך ההבנה כי הוא חשוב ומשמעותי לקיומו של המוזיאון ו

מוסדות תרבות כמוזיאונים, נדרשים לעמוד באתגר של אימוץ שיטות  הסקירה הספרותית לפיה

שורת עבור ניהול המורשת זאת בין היתר משום שגילו הממוצע של דיגיטליות עכשוויות ומערכות תק

ומוזיאונים נדרשים לאמץ סוג תקשורת שקרוב יותר לצורת הווייתם  קהל היעד במוזיאונים הולך ויורד,

כיום, כלומר סגנון לא פורמלי, מיידי וקצר, שיאפשר להם להעלות את רמת המעורבות של המבקרים 

Mas et al., 2021)) בעשור האחרון מוסדות מבוססי תרבות, כמוזיאונים, השתמשו בטכנולוגיות  וכי

חברתיות, כדי לשתף את ההמון עם התוכן המקוון שלהם, למשוך קהלים  רשתותדיגיטליות וב

מבקרים, וכן לשפר את חוויית המבקרים ואסטרטגיית התקשורת -חדשים, לשפר את יחסי המוזיאון

של יו  םהיבט הנגשת התוכן לקהל הצעיר מקבל חיזוק במאמר (.et al Amanatidis ,.0202עימם )

לפיו השימוש במדיה החברתית בעבודת המוזיאון, עשוי לתרום לשינוי   )et al., Yu 2021(ושותפיו 

הסטריאוטיפ הקיים לגבי מוזיאונים כמוסדות שמרניים ומשעממים, ועזר להם לבנות דימוי 

 . הומוריסטי, מתחשב ותומך

: תפיסת המבקר על היבט משמעותי נוסף והוא : בעקיפין  ךצאי שאלה זו מאיר ומשליניתוח ממ

האם המבקר וצרכיו המשתנים נמצאים במרכז החוויה או שמא המבקר הוא צופה ומשקיף מן הצד? 

מצאה במחקרה כי ישנן שלוש גישות מרכזיות מצד המוזיאונים המאפיינות  ,( (Doering, 1995דורינג

רים. וכי ההיסטוריה של המוזיאונים עשויה להצביע על התפתחות רציפה מהאחד את יחסם למבק

ובחלקם הם אף  ,הדגישה כי גם בימינו ניתן למצוא את הסגנונות השונים במוזיאונים שוניםו לאחר

תשובותיהם של המרואיינים מרמזות על תפיסות שונות גם באשר למבקר: מתקיימים זה לצד זה. 

ים כובד המשקל נמצא בהגנה על מוסד המוזיאון ובשמירה על תדמיתו ואצל בקרב חלק מהמרואיינ

בהתבסס . חלקם האחר ניכר כי המשקל והזרקור מופנה יותר לעבר המבקר והצרכים המשתנים שלו

ניתן לשער כי כאשר כובד המשקל נמצא בהגנה על דימויו השמרני  ,( (Doering, 1995 על דורינג

במצב זה המוזיאון מאותת שהאחריות  - "זריםאזי המבקרים נתפסים כ" של המוזיאון ועל יסודותיו

העיקרית שלו היא לאוסף ולא לציבור. מוזיאונים כאלה מדגישים את האחריות לפריט, והציבור, הוא 

, םבהווייתרק צופה, משקיף פסיבי מהצד. מאידך מוזיאונים שמגמישים או גבולותיהם, דינמיים 

 –ה והקשר, ומנגישים את התוכן ללא חשש מפגיעה בתדמית המוזיאון מרחיבים את אמצעי החווי
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יש לו צרכים משתנים, ציפיות  - לקוח"שמים את המבקר ואת צרכיו במרכז ההוויה, המבקר הוא כמו "

ורצונות והמוזיאון פועל כדי להבין אותם ולממש אותם במסגרת הביקור. המוזיאון מרגיש אחראי 

 ף למוזיאון.כלפי המבקר. שכבר לא כפו

מחד מוזיאונים : ניתוח תשובותיהם של המרואיינים מציג לנו בבהירות תמונת מצב מעניינת וחשובה

החברתיות צריכות להיות חלק בלתי נפרד מעבודת המוזיאון אך  רשתותמבינים שהעידן הדיגיטלי וה

קה רחבה חלקם מחזיקים בעמדה שמרנית וזהירה, יתכן שעמדה זו מושפעת מתפיסה עמו מאידך

"העמדה יותר הקשורה לתפיסת המבקר כ"לקוח" או כ"זר". הדגיש זאת אחד המרואיינים באומרו: 

משפיעה על הנכונות לאמץ טכנולוגיה והנכון הוא לעשות שימוש מושכל מתוך הבנה וידע". מדברים 

ימוש אלו משתמע כי חשוב להבין שתופעה זו קיימת ולטפל בה בצורה נכונה. ברמת היקף ורמת הש

נוטים לראות  –חברתיות וגילו פתיחות רבה יותר רשתות מרואיינים שבחרו לאמץ בעבודת המוזיאון 

בכלים אלו חלק מרכזי וחשוב בעבודת המוזיאון  שיכול להעצים אותו ברמות שונות, ולא רק נדבך או 

 .כלי מוגבל כפי שמתארים המרואיינים הזהירים יותר בגישתם

 

 2שאלת מחקר 

 חברתיות בעבודת המוזיאון? רשתותהקורונה השפיעה על נכונותך לאמץ  מגפתדה באיזה מי

תשובות המרואיינים לשאלה זו מלמד כי באופן חד משמעי,  מגפת הקורונה היוותה זרז ניתוח 

חברתיות, בעיקר בעקבות הצורך המיידי  רשתותומאיץ שהגביר משמעותית את הנכונות לאמץ 

כל המרואיינים העידו פה אחד כי  יאון ננעלו בפני המבקריםלהישאר בתודעה כששערי המוז

גרמה לשינוי והאיצה תהליכים שלא קרו לפניה. היא  ,מקפצה והזדמנות אמיתית ההייתהקורונה 

שנוצרה בעקבות  ותחושת אי הוודאותהחברתיות, רשתות הסיטה את הפעילות לכיוון האונליין וה

  :הסגירה אילצה אותם לייצר יש מאין

 

תחושת  ההייתלאחר הסגר הראשון  .הנכונות תמיד היתה אבל לא היה לנו את הפניות לזה..."

זה הזמן להגשים את החלומות!   יש לנו הזדמנות ואף מחובתנו להיות   :"אקופליפסה" ומשם אמרנו

 . "שם גם עבור האנשים שנמצאים בבית וגם עבור אתרי המורשת

מעותית, ביומיום פחות יצא לי לעבוד עם זה והקורונה תה משיקופת הקורונה היתלחלוטין "...

 המריצה אותנו לייצר מידע ולהגיש אותו לעולם".

 פתחנו מבערים, הקמנו דף פייסבוק,  ועשינו המון פעילויות באונליין""...
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חברתיות מאז ומתמיד ולכן ידעתי לנתב זאת גם למקום המקצועי.  רשתותאני פעיל ומעורב ב"...

רי הפעם היה כדי להישאר בתודעה, כל הפעילויות והתוכן שיצרנו נועד כדי לשמר השימוש העיק

 ולשמור על ההישגים שלנו ועל הקהלים שבמאמץ רב הגענו אליהם לפני המגיפה".

 

אני מאד טכנולוגי ברמה האישית ומנסה תמיד דברים חדשים ולכן זה לא שינה אותי ואת נכונותי "...

וזיאונים ואת נכונותם. לתחושתי הקורונה דחפה את כל העולם לשם אבל כן שינה את עולם המ –

 השדה הזה במידה רבה". ושהוא עדיין לומד את

 

הקורונה  מגפתהסקירה הספרותית תומכת  ומחזקת את תשובות המרואיינים באשר להשפעתה של 

זית. ומתארת כי הסגירה הזמנית הכפויה של מוזיאונים הביאה את הדיגיטל לקדמת הבמה ולח

עליה בסיורים וירטואליים, פוסטים ברשתות החברתיות ואינטראקציות מרחוק עם הקהל.  ההיית

זאת ועוד, מגפת הקורונה האיצה תהליכי שינוי בתפיסת המבקר ויצירת חווית שימוש מותאמת 

מוזיאונים שלא הצליחו לפתוח את אישית, דיגיטלית ואינטראקטיבית ללא מגבלת זמן ומקום. 

לקהל המבקרים נאלצו לאלתר ולאמץ גישה של הפצת תרבות וידע באמצעים מקוונים. שעריהם 

המציאות הזו גרמה להאצה בתהליכי הטרנספורמציה הדיגיטלית, אך לא באמצעות טכנולוגיות 

מורכבות וחדשניות כמו באמצעות המדיה החברתית שקיבלה תפקיד חדש והפכה מערוץ תקשורת 

מסביר ממצא זה  ).la et Agostino ,.2020 (שמירה על קשר עם הקהללכלי להפצת חומר תרבותי ול

החברתיות ופרצו את גבולות המוזיאון  רשתותותומך בתשובות המרואיינים שייצרו חוויות על גבי ה

 בעשייתם.

 

היבט נוסף וחשוב שעלה מדברי חלק מהמרואיינים, לימד על דרכי פעולה שננקטו עם פרוץ 

כדי להתמודד בהצלחה עם האתגרים החדשים, חלק  יגיטליהמגפה והמעבר למרחב הד

 מהמרואיינים בחרו לקבל עזרה מקצועית שתסייע בשימור הפעילות ואף תמנף אותה: 

 

ברגע שהפסיקו להגיע מבקרים היה צורך בוער  :הקורונה השפיעה עלי במידה גבוהה מאד מגפת"...

קיימת  ההייתזת שיווק ודיגיטל , משרה שלא יותר להיראות במרחב הדיגיטלי , גייסתי לצורך זה רכ

 הפעילות המקוונת שלנו התרוממה פלאים".ו... אצלי לפני כן
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הקורונה גרמה לשינוי משמעותי בעבודתו ובהתנהלותו של האתר, מאותו הרגע שהבנו  מגפת"...

ד והיווה לקחנו חברת מדיה דיגיטלית והקמנו במהירות דף עסקי שהיה פעיל מא –שקבוצות לא יגיעו 

 ".עבורנו פריצת דרך

 

ח שפרסמה מחלקת המחקר של מוזיאון "דו הסקירה הספרותית מתייחסת להיבט זה בדרכים שונות:

והמליץ טרום המגפה, " קרא את המפה 2030-, במסמך שכותרתו "חזון ל2007-סמיתסוניאן בשנת

השינויים הדמוגרפיים  לערוך שינויים שיכשירו את הצוותים: הדו"ח קורא להתייחס למשמעותם של

לקראת אוכלוסייה עם אוריינות טכנולוגית אופרציונלית השנים הבאות ולהיערך  25-הצפויים ב

, 2007ח מחלקת המחקר של מוזיאון סמיתסוניאן, "גבוהה, גישות למידע ומיומנות רבה בניהולו )דו

שבדקו את ההשפעה  . חיזוק להיבט זה נמצא גם במחקרים חדשים(2016אסן )-כפי שהובא אצל ון

הפרקטיקה והמיומנויות המקצועיות בזמן אמת של מגפת הקורונה על עולם המוזיאונים, ומצאו כי 

וגם ליום  רהמשבבמהלך באשר לניהול הדיגיטל הן מהותיות וחשובות גם בהתמודדות המוזיאונים 

 .(Crooke et al.,2022)שאחרי המגפה 

   

זרז ומאיץ מאד משמעותי בנכונות  ההייתהקורונה  מגפתכי  סיכום ממצאי שאלת המחקר מלמד אותנו

חברתיות בעבודת המוזיאון ובהיכרות שלהם עם כלים אלו. מוזאוני מורשת  רשתותלהשתמש ב

לקח עזרה  ,סגירה. מי שיכול היההבישראל  לא היו מוכנים ברמה המקצועית להתמודד עם המשבר ו

למוזיאון  נראותח האדם הקיים כדי לייצר ומש בכהשת ,מקצועית ומי שלא היו לו תקציבים לכך

בקיא ברמה הדיגיטלית והטכנולוגית  פחות התקשה להתמודד עם היה במהירות  האפשרית. מי ש

 בשדה שמוכר לו זה מכבר. הקמת מערך דיגיטלי ופעל בצורה רוחבית יותר

 

  3שאלת מחקר 

והאם השתמשת בהם גם לפני ת .ה עובד.חברתיות השתמשתם במוזיאון  בו את רשתותבאיזה 

 פרוץ המגיפה?

רשת השתמשו בפייסבוק כ כולםכי מגמה ברורה והיא  ףמשקניתוח תשובות המרואיינים  

הפייסבוק סייע לאתרים להישאר  בתקופת המגפה. עיקרית בעבודת המוזיאוןהחברתית ה

וירטואליים,  בתודעה., ועבר הסבה מערוץ שיווקי גרידא לממשק שמתווך תוכן חינוכי, סיורים

בהיקפים אך  ,ותנוספחברתיות רשתות בו שימושים לצד זאת הי .ועוד משחקים שידורים חיים
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לפני ו בברוהחברתיות היה  קיים רשתות השימוש בוטיקטוק.  טיוב-, יואינסטגרםכ :יותר קטנים

 :המגפה אך במינונים נמוכים בהרבה

 

... השתמשנו בעיקר רמת השימוש בהם. הכלים היו גם לפני אבל הקורונה מאד העלתה את"...

 ,לי שיווקי לפני הקורונהכבעיקר כפעל הפייסבוק  .אינסטגרם לפני הקורונה וזה המשיךבבפייסבוק ו

בתקופת  שידורים חיים, סיורים אונליין ועוד.ל וכאשר המצב השתנה הוא הרחיב את השימושים שלו

 ".טיקטוק –ולאחריה  טיוב–המגפה פתחנו ערוץ יו 

להישאר בתודעה וזאת באמצעות פעילות מאסיבית בפייסבוק: שידור חי, העלאת  ההייתהתכלית ..".

העלאת מדיות. בעקבות הקורונה פתחנו גם אינסטגרם שכל הזמן מחדש את עצמו, ותוכן וסיפורים, 

 יש לנו בנות שירות שנרתמו לפעילות ויוצרות תוכן מדהים באינסטגרם".

, ניסינו להשתמש באינסטגרם  י פרוץ המגיפה אך בהיקפים נמוכים יותרהשתמשנו בפייסבוק לפנ"...

 ". עם פרוץ המגיפה היות ומזוהה עם הדור הצעיר אך לצערי אנחנו פחות יודעים להשתמש

 

החברתית  רשתמניתוח תשובות המרואיינים עולים מספר דברים מרכזיים ובולטים: פייסבוק הינו ה

בישראל ולאחריו האינסטגרם. בתקופת הסגרים והמגיפה וגם  המרכזית בשימוש מוזאוני המורשת

 השהייתטיוב ו/או הורחבה הפעילות הקיימת -לאחריה נכנסו לשימוש כלים חדשים כמו טיקטוק ויו

החברתית העיקרית אך השימוש היה בעצימות נמוכה  רשתבהם. ברוב המוזיאונים פייסבוק היה ה

דיגיטלי. תשובותיהם של המרואיינים  מוזיאוני חיים, ותוכןהשימושים העיקריים היו שידורים  .יותר

בהלימה לספרות המחקרית שגורסת כי הסגירה הזמנית הכפויה של מוזיאונים הביאה את הדיגיטל 

עליה בסיורים וירטואליים, פוסטים ברשתות החברתיות ואינטראקציות  ההיית ,לקדמת הבמה ולחזית

חו לפתוח את שעריהם לקהל המבקרים נאלצו לאלתר ולאמץ מוזיאונים שלא הצלימרחוק עם הקהל. 

גישה של הפצת תרבות וידע באמצעים מקוונים. המציאות הזו גרמה להאצה בתהליכי 

הטרנספורמציה הדיגיטלית, אך לא באמצעות טכנולוגיות מורכבות וחדשניות כמו באמצעות המדיה 

הפצת חומר תרבותי ולשמירה על החברתית שקיבלה תפקיד חדש והפכה מערוץ תקשורת לכלי ל

של פייסבוק הכלי הבולט בשימוש מקבל חיזוק גם  והיות ).l.,a et Agostino 2020(ל קשר עם הקה

משתמשים בעיקר שמצאו שמוזיאונים ( Ryder at el,.2021(בתוצאות מחקרם של ריידר ושותפיו 

 וששידור תוכןבזמן המשבר  חברתיות לשידור התוכן הדיגיטלי שלהם רשתותבאינסטגרם ופייסבוק כ

שימוש ינו במחקרם, שהיו בהם שניים מהשימושים המרכזיים שצו, דיגיטלי חי ותוכן דיגיטלי סדרתי

 קרב מוזיאונים בתקופת הקורונה.ב
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שלא השתמשו כלל חברתיות היה נמוך מאד או  רשתותשהשימוש שלהם בלצד זאת היו אתרים 

ילץ אותם להתנסות בכך לראשונה ולהפתעתם, חברתיות לפני המגפה, והמשבר א רשתותב

 לדברים חדשים ומפתיעים:או זכו הם נחשפו  השימושבזכות 

 

הפייסבוק אפשר לנו להגיע לקהל חדש קהל פרטי שלא היה ו ,פתחנו פייסבוק עם פרוץ המגפה"...

הפירות  עד היום את קוצריםלנו לפני כן כי עבדנו רק עם קבוצות ועם סוכן, כפועל יוצא מכך אנו 

 ".החברתיות  שעשו שינוי רשתותבזכות ה -מהטובות שידענו  ההיית 2021כאשר שנת 

 

להגיע השתמשנו בפייסבוק לפני פרוץ המגפה אך בהיקפים נמוכים יותר, הקורונה סייעה לנו "...

לתקף את השימוש לשמר את הפעילות הקיימת ואף להרחיבה. זה סייע לנו , ליעדים חשובים

יות מול מקבלי ההחלטות שפתאום ראו את הכוח ואת אדוות העשייה, ובזכות זה חברת רשתותב

 נפתחו לנו תקציבים לשימוש עתידי שלא היו בעבר".

 

הסקירה הספרותית תומכת ומדגישה את מה שעולה מתשובותיהם של המרואיינים באשר להגעה 

רשתות ות לשימוש בהגדלת הקהל המתאפשרת תודלקהלים חדשים שלא היו לפני כן במוזיאון: 

חברתיות, משפיעה לטובה על מוזאוני מורשת ומאפשרת להם ליישם אסטרטגיות תקשורת 

 .(Corona ,2021( המסוגלות לערב, קהל הרבה יותר רחב בהשוואה לגודלם הקטן 

רשתות על פריצות הדרך המשמעותיות שקרו למוזיאונים בעקבות ההאצה הדיגיטלית ואימוץ ה

שהוציאה אפשר ללמוד גם מהדו"ח   –השימוש בהן מול מקבלי ההחלטות ותיקוף החברתיות 

הקורונה על מוסד  מגפתאוניברסיטת "אלסטר" מבריטניה שבדק את ההשפעה בזמן אמת של 

: מוזיאונים הצליחו להגדיל את הקהל שלהם ואף להגיע לקהלים ומצא בין היתר כיהמוזיאונים, 

והרצאות מקוונות  ,וובינרים ,מקוונות, אירוח סמינרים חדשים באמצעות פיתוח מהיר של תערוכות

, וכי חשוב לתמוך תקציבית בהמשך הפעילות גם ביום שלאחר המגפה ופתיחתם בדף הפייסבוק

 .(Crooke et al.,2022) המחודשת של המוזיאונים

 

 השהייתההשפעה  תסיכום ממצאי שאלת המחקר שלפנינו לוקחים אותנו צעד נוסף קדימה בהבנ

מבליט את פריצות הדרך החשובות סיכום תשובותיהם . באשר לשאלת המחקר הקורונה למגפת

החברתיות  רשתותתקציבים להמשך הפעילות בלראשונה ניתנו  –שמגפת הקורונה איפשרה:

 -מכירים בחשיבותו של הדור הצעיר גם בעבודת המוזיאון מוזיאונים  –ומהעבר השני של המטבע 
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כדי למנף את פעילות המוזיאון  ,בנות שירותכ במערכת,  קייםה צעירבכוח האדם המשתמשים ו

.ממצא חשוב זה עשוי לשפוך אור . וטיקטוק אינסטגרםכולהכיר כלים שמזוהים יותר עם הדור הצעיר 

 ולרמז על פתרון אפשרי או היערכות נכונה בעידן הפוסט קורונה.

 

 4שאלת מחקר  

חברתיות בתקופת רשתות החלטה להשתמש במה לתחושתך הגורם או השיקול המרכזי ב 

 הקורונה? מגפת

להשתמש מרכזי בהחלטה הצורך מוביל למסקנה בולטת באשר לניתוח תשובות המרואיינים  

הצורך של מוזאוני המורשת לשרוד ולהישאר והוא:  החברתיות בתקופת המגפה רשתותב

ציות מחודשות עם הקהל החברתיות היו האמצעי שסייע להם לייצר אינטראק רשתותה .בתודעה

 גם בתקופה זו:  םרלוונטייולהישאר 

 

ולהיות שם בשבילם,   הרצון להביא אותנו אל האנשים ..היה לנו חשוב להיות שם עבור הקהל"...

 "חברתיות רשתותדחק בנו להשתמש ב

החברתיות  רשתותההבנה שצריך לתקשר עם הציבור ואי אפשר פנים אל פנים וכולם נמצאים ב"...

 חייבים להגיע אליהם במקום בו הם נמצאים". –

היה זה שיקול הישרדותי, רצינו לשמור על האש דולקת, לנצל את ההזדמנות ולפתח את הקשר "...

מקפצה להגיע לקהל זה וכפועל יוצא מכך לאחר הקורונה פיתחנו  ההייתעם הקהל הפרטי הקורונה 

 סל מוצרים לפלח זה".

-ם כמו תיאטרון, בלי קהל אין להם זכות קיום וזה משהו מאוד בסיסי בבסופו של יום מוזיאונים ה"...

שאנשים ימשיכו ו, םרלוונטיירצו להישאר , ד.נ.א של מוזיאונים. להערכתי, קודם כל מוזיאונים רצו קהל

 להיחשף לתכנים שלהם".

 

 אם אתה לא שם אתה לא קיים! חובה עלינו להיות שם כדי לשרוד ולהישאר בתודעה"."...

 

ברירה, זה כלי זמין  שאיפשר לי לפנות לקהלים שלי גם כדי להישאר בתודעה וגם כדי  ההייתלא "...

 ".החברתיות עזרו לשמור על מתח ודינמיקה רשתותלעדכן אותם ולפרסם את מצב המוזיאון. ה
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עולה צורך אחיד ומובהק והוא רצונם להישאר בתודעה ולקיים קשר  מתשובותיהם של המרואיינים

מחזקת ממצא  הספרות המחקריתשורת עם הקהל, גם במצב בו המוזיאון הפיסי סגור למבקרים. ותק

מוזיאונים ללא מבקרים כי  מצא במאמרו )Waltl, 2006(זה ומכירה בצורך זה עוד טרום המגפה. וולט 

תפקיד המפתח של מוזיאונים הוא תמיד לשרת וכי  כמו אולמות חסרי חיים וריקים ללא מטרה. הם

להבין את המוטיבציה והצרכים של קהלים  הםביעילות עלי כדי לעשות זאתו המבקרים בהםאת 

ניתוח שאלת המחקר מלמד אותנו כי תפיסה זו אך התחזקה בעקבות מגפת .  )Waltl, 2006(   שונים

מגפת  .הקורונה ומוזיאוני מורשת פעלו כדי להבין את הצרכים החדשים של הקהל ולהיענות להם

יצה תהליכי שינוי בתפיסת המבקר ויצירת חווית שימוש מותאמת אישית, דיגיטלית הקורונה הא

מוזיאונים שלא הצליחו לפתוח את שעריהם לקהל המבקרים ואינטראקטיבית ללא מגבלת זמן ומקום. 

 )et al., Agostino 2020( נאלצו לאלתר ולאמץ גישה של הפצת תרבות וידע באמצעים מקוונים

תיות חדשות שבהן נמצא הקהל הצעיר ביותר. הקשר זה הוביל להגברת חבר רשתותלהצטרף ל

השימוש בערוצים אלו, כמו גם לקונפיגורציה מחדש של אסטרטגיות תקשורת בסביבה הדיגיטלית 

 ).et al Bran-Toural,. 2022(על ידי מוזיאונים 

 

חברתיות  שתותרמניע המרכזי של מוזאוני מורשת להשתמש בסיכום הממצאים  מלמד אותנו כי ה

, הצורך שלהם םהיות רלוונטייהמשיך להתקיים ולבזמן מגפת הקורונה, מושפע מהצורך שלהם ל

ביקור פיסי במוזיאון ובין אם אינטראקציות מדובר באם  ביןקריטי לקיומם, וא בקשר עם הקהל ה

המטרה המניע והצורך להתחבר מחדש לקהל היה החברתיות. רשתות מקוונות באמצעות ה

 החברתיות היו האמצעי לכך. תותרשוה

 

  5שאלת מחקר 

 ?החברתיות רשתותעל איזה צורך לתפיסתך, ענה המוזיאון עבור המבקרים באמצעות ה

לתפיסת המרואיינים הצורך המרכזי שהיה כי ניתוח התשובות לשאלת מחקר זו מגלה לנו 

ר לתוכן לקהלים שלהם בתקופת המגפה הוא הפגת בדידות, הפגת מתחים, נחמה וחיבו

 משמעותי בעל ערך:

 

 ".יואינטלקטואלהדבר המרכזי הוא בדידות, הפגת מתחים והצורך לצרוך תוכן תרבותי ..."
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הוא תוכן מנחם, אנשים נורא אוהבים נוסטלגיה, יש משהו מאד מנחם  יההיסטורהתוכן "...

הטיפוס  מגפתים על כי יודעים מה הסוף וזה מרגיע.. העלנו לפייסבוק תכנ יהיסטורבהתעסקות בתוכן 

 ובאמצעות השימוש בסיפור הזה הצלחנו להרגיע ולהכניס דברים לפרופורציה".

 

הרגשנו שהקהל זקוק להפוגה מהמתחים, קיימתי תערוכה חברתית :"תערוכת מאה המטר", "...

אנשים מהארץ ומהעולם  שלחו לנו תמונות באמצעות הפייסבוק וקיימנו תערוכה מטד מרגשת 

 בנושא".

 

בסיסי של תוכן איכותי, פעילות עם וד המאבהתייחס לסגרים אני חושב שזה ענה על הצורך ..".

תוכן בעל ערך חינוכי זהותי ורגשי, חיבור לנוסטלגיה והרצון לחזור לשגרה ולמוכר. התכנים , ערך

 של אתרי המורשת מעניקים עוגן מוכר ומנחם".

 

היו לנו , ווקי אלא בעלי אופי חינוכי וערכיפי שיבתקופת הקורונה העלנו תכנים שהם לא בעלי או"...

 מבקרים וירטואליים במהלך שנת הקורונה וזה נתון חזק מאד". 10,000מעל 

 

בקורונה הרבה חזרה והתבוננות פנימה ואנחנו הרגשנו צורך לתת במה וערוץ לתקשורת  היתהי"...

חינוכיים באמצעות הכלים עם הקהל שלנו, גייסנו את כל הדור הצעיר שלנו להירתם למהלכים 

 ".הזמינים לנו

 

היכולת לגרום לאנשים לצאת המשגרה ולהעניק להם תוכן שיסגור את הפער התרבותי שהיה כה "...

 חסר בתקופה זו וכך גם זכינו בקהל חדש ושונה".

 

הבנה חדשה באשר לתפיסת תפקידו של מוזיאון מורשת, ולצד סיכום הממצאים מציב אותנו בפני 

כמוסד תרבותי, מסתמן מדברי המרואיינים שיש לו תפקיד חברתי ואחריות חברתית כלפי תפקידו 

תומכת  מוזאוני מורשת יכולים להקטין מתח ולהפחית בדידות? הסקירה הספרותיתאכן האם הקהל. 

אתרי מורשת הוקמו  - מוזיאונים רבים הוקמו כמוסדות להקניית ידע ותרבותבעוד כי מלמדת בכך ו

 ופועלים גם כמעצבי זהות אישית וקולקטיבית היסטוריים ומיתוסים מכוננים יל סיפוריםבמטרה להנח

מדינות מודרניות רבות משתמשות לעתים קרובות במוזיאונים אלו כדי לטפח אזרחות וזהות לאומית ו

)Carr, 2001) . ,צריכת מורשת תרבותית באמצעות  מוזאוני מורשת, הפכה לרכיב חיוני זאת ועוד

חברה והקהילה, מכיוון שהיא ממלאת תפקיד חשוב בגיבוש תחושת העצמי והזהות של קהל עבור ה

ובכוחה להגביר ולחזק גם את תחושת  (et al., 2012 Chan(היעד שלה, טיפוח תחושת הקהילתיות 
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, )Kist, 2020 ( חיזוק נוסף לכך נמצא במחקרה של קיסט. )Falk & Gillespie,2009(השייכות 

ני מורשת תפקיד מפתח בשימור והגנה על החוסן חברתי, במיוחד במהלך משברים למוזאושמצאה ש

הכוללת משבר בריאותי וחברתי כאחד.  וביכולתם לתרום להגברת   הקורונה מגפתכמו התפרצות 

  .הלכידות בתקופות של אי וודאות

 

הם והישארות המרואיינים העובדים במוזיאוני מורשת רואים אחריות רבה כלפי התוכן שללסיכום: 

אך לא רק ממניעים של קיימות,  כמו גם מתוך אחריות כלפי הקהל שלהם. התכנים שהועלו  -בתודעה

פרצו את גבולות המוזיאון ועסקו גם בתוכן חדש, כל זאת כדי לענות על הצרכים הרגשיים של הקהל 

לבדוק את יחסי  אוני המורשת  זכו להזדמנות חשובהימוז.. ק לו הפוגה, עניין, הנאה ונחמהפולס

הגומלין שלהם עם הקהל, כעת משלמדו את כוחו של התוכן הערכי של המורשת ביצירת מעורבות, 

הזדהות וחיבור אולי ישכילו לנתב אותו לערוצים רבים נוספים ולצאת מגבלות המוזיאון גם בתקופות 

 של חזרה לשגרה.

 

  7שאלת מחקר  

כות לשרת את המוזיאון גם לאחר פתיחתו החברתיות ממשירשתות באיזו מידה אם בכלל, ה

 המחודשת וסיום הסגרים?

החברתיות, הרחבת השימוש  רשתותהן של מלמד על פריחתלשאלת מחקר זו ניתוח התשובות 

חברתיות רשתות הכרות עם לבהן לטובת פעילות המוזיאון באפיקים חדשים, לצד פתיחות 

 חדשות ונוספות:

 

! זה מינף את השימוש והוא רק הולך כות לשרת את המוזיאון ממשי בהחלטהרשתות החברתיות "...

החברתיות מסייעות לייצר ניראות ונוכחות וזה חשוב גם  רשתותומתרחב, בנינו קהילה חדשה ה

 בימים שלאחר המגיפה".

 

אני משקיעה הרבה בפייסבוק  גם בפעילות השוטפת וגם כדי לבנות מוצרים לקהל החדש שנוצר "...

 הפך כלי עבודה מרכזי וחשוב בעבודתנו". לנו. הפייסבוק
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הדיגיטל  חברתיות נוספות כמו אינסטגרם ונושא רשתותאחרי הקורונה היה לנו תמריץ להיפתח ל"...

 אחרים". םדיגיטלייהקמת מערכים גם בהיבט תפס אצלנו תאוצה רבה 

 

, אף התחזקגבר ו חברתיותרשתות ב השימוששגורסת כי  ממצאים אלו נתמכים בספרות המחקרית

חברתיות, משפיעה לטובה על מוזאוני  רשתותהגדלת הקהל המתאפשרת תודות לשימוש בוכי 

מורשת ומאפשרת להם ליישם אסטרטגיות תקשורת המסוגלות לערב, קהל הרבה יותר רחב 

האצה המשבר, מוזיאונים חווים  תועוד, בעקבוזאת (. (Coron,2021בהשוואה לגודלם הקטן 

עם קהלים חדשים, וחשוב להמשיך ולטפח את זה גם ביום  מעורבותבחיבור ובושגשוג  דיגיטלית

 (Crooke et al.,2022)שאחרי 

 

 רשתותמה של דעיכה בשימוש בגקיימת מ :נוספיםעל כיוונים גם ניתוח התשובות מלמד  מנגד

 חברתיות, בהעדר פונקציה תפקידית שתנהל את זה:

 

ה, אין לזה מספיק זמן כי יש המון עבודה שוטפת וזה זה דעך, בגלל שאין אדם שמפעיל את ז"...

 נדחק הצידה ומתפספס".

החברתיות כמו שהייתי רשתות כרגע זה בעיקר תיק, אנחנו לא מצליחים לתחזק את הפייסבוק וה"...

 רוצה".

לצערי חזרנו אחורה, ברור לנו כעת שהאונליין חשוב ושיש לטפח אותו אבל עדיין יש מחסום "...

 רנות שמעכבת את המשך ההתפתחות בעניין".כלשהו ושמ

 

ממשיכים להשתמש אבל הייעוד השתנה: הפייסבוק שבתקופת הסגרים קיים שידורים חיים אנו "...

 .חזר לייעודו הקודם כערוץ שיווקי ופרסומי בעיקר

 

 מן כמרכזי בסוגיית השימושתמחזירים אותנו לנושא המסהעולים מתשובות המרואיינים, כיוונים אלו 

קיומו של תפקיד ייעודי לניהול הנושא -והוא קיומו או אי ,החברתיות בעבודת המוזיאון רשתותב

הדיגיטלי. העדרו של תפקיד זה והעדרה של אסטרטגיה דיגיטלית, לצד החזרה לשגרה מקשים על 

, שדועכות לאיטן או חוזרות החברתיות רשתות מוזאוני מורשת להמשיך ולטפל את הפעילות ב

וכי קיימת חשיבות שפיתוח תוכן דיגיטלי ילווה בהבנת משתמשים וקהלים דיגיטליים, הקודם. לייעודן 

להפחית חסמים בשימוש לשפר וכולל מתן  הכשרה ומיומנויות  נאותות לצוותים במוזיאון, כדי 



30 
 

יו"ר וועדת חינוך באיגוד המוזיאונים  שיר מלר ימגוצ'י, .(Crooke et al.,2022)חברתיות  רשתותב

  :וציינההתייחסה בראיון עימה להיבט זה ומשתתפת במחקר, , שראליהי

מוזיאונים בחו"ל מחזיקים בין היתר בתפקיד בשכר  שנקרא:  - ןוניסיושנו פער של תקציב י

"אסטרטגיות דיגיטליות" ויש להם את המיומנויות הנדרשות עם היכולות לתכנן ולהפיק את כל 

אנשים שעובדים בזה הם לרוב עצמאיים כי המוזיאונים לא התכנים הללו. בארץ זה מאד ראשוני, 

התרגלו לשלם לו משכורת במשרה מלאה כי לתפיסתם דיגיטלי זה בחינם ולאייש פונקציה כזו 

 במוזיאון זה לא ריווחי ולכן ההתפתחות של התחום הזה בארץ היא איטית יותר וקטנה יותר . 

 

השימוש גבר ואף  –שקרו למוזיאונים: האחד ניתוח תשובת שאלת המחקר שני תרחישים שונים 

החברתיות חלק מרכזי בכך. תימוכין לכך  רשתותהתחזק, יש קהלים חדשים שלא היו קודם לכן ול

 רשתותהבאנו גם בסקירה הספרותית המעידה שהגדלת הקהל המתאפשרת תודות לשימוש ב

טגיות תקשורת חברתיות, משפיעה לטובה על מוזאוני מורשת ומאפשרת להם ליישם אסטר

בהעדר  –(.  והשני  (Corona2021המסוגלות לערב, קהל הרבה יותר רחב בהשוואה לגודלם הקטן 

השימוש יורד, מנהלי המוזיאונים  –תפקיד קבוע או מחלקה ייעודית שמטפלת בכל נושא הדיגיטל 

 –יות החברת רשתותוהצוותים החינוכיים עסוקים בפעילות השוטפת ובהעדר הכורח של השימוש ב

הנושא הולך ודועך. הסקירה הספרותית שמתייחסת לתקופת שאחרי המגיפה מצאה אף היא 

משמעויות, לקחים והבנות של היום שאחרי המגיפה והמליצו לחזק את הצוותים החינוכיים ולהקצות 

החברתיות גם ביום  רשתותתקציבים ייעודיים לפיתוח כשירויות ומיומנויות להמשך הפעילות ב

 (.Crooke et al.,2022מגיפה  )שאחרי ה

 

  8שאלת מחקר 

 חברתיות בעבודת המוזיאון? רשתותמה להערכתך צופן העתיד באשר לשילוב 

 

חברתיות  רשתותניתוח תשובותיהם של המרואיינים מספק הצצה חשובה לשימושים עתידיים ב

דיגיטציה  ;החברתיות הן כאן כדי להישאר רשתותבעבודת המוזיאון. המגמה המסתמנת היא שה

והמוזיאון החדש הוא מוזיאון  ;של תכני המוזיאון היא קריטית וחשובה בראייה עתידית

מאייש תפקיד ייעודי המשלב את הדיגיטלי והפיסי בחוויית המוזיאון, ו"היברידי" או "פיזיטלי" 

 :החברתיות  רשתותלנושא הדיגיטל וה
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אנחנו רואים איך  ., והיא פה כדי להישארהטכנולוגיה היא חלק מהעולם שלנו אם נרצה או לא"...

החברתיות הכוח להקטין בדידות  רשתותיותר ויותר היא הופכת להיות חלק מחיי אתרי המורשת. ל

ולהגיע לתפוצה רחבה יותר ולהנגיש את התכנים והאתרים למי שלא יכול להגיע פיזית, אני בטוחה 

 ת חלק מהקיימות של אתרי המורשת".החברתיות ימשיכו להיורשתות ה, שלאור היתרונות הללו

הפייסבוק איפשר גמישות מחשבתית, למעשה מי שלא היה גמיש מחשבתית ולא ידע לעשות את "...

השינויים נשאר מאחור. ביום שאחרי צריך לקחת את כל הכלים הללו להטמיע אותם ולהיות ערוכים 

 מחשבתית".

 

גיטציה של כל התכניות החינוכיות, העובדה המסקנה החד משמעית היא שאנו חייבים לעשות די"...

 שאנו עושים זאת היא תוצאה ישירה של הקורונה".

 

החברתיות יש רשתות ול ,ים כמו שהיה לפני הקורונהרהצלחנו להשתקם ולחזור למספרי המבק..."

חלק חשוב בכך. השינוי המרכזי לדעתי הוא ההבנה שיש לאייש תפקיד כזה באתרים. התפקיד הוכח 

כחיוני והקורונה הסירה מחסומים רבים בקרב מנהלי אתרים בעיקר המבוגרים שבהם שכעת עצמו 

 יש להם הרבה יותר פתיחות לנושא".

 

מוזיאונים צריכים להיות חללים היברידיים שיש בהם הכל! כולל עבודה של הנחלת מורשת גם "...

 ן הפיסי לדיגיטלי".החברתיות, אני רוצה שיהיה מרחב "פיזיטלי" ושיהיה ממשק בי רשתותב

 

חיזוק ושיפור וממליצה על  הספרות המחקרית מהשנה האחרונה תואמת להלך הרוח של המרואיינים

ט בהמיומנויות של הצוותים במוזיאון וחתירה לקיומו של מוזיאון היברידי שאינו מוותר על ההי

עלייה הביאה ליפה בזמן המגהרחבת הפעילות המקוונת הדיגיטלי אלא רק ממנף אותו ומפתח אותו: 

את  הוקירב צוות המוזיאון בקרבחברתיות  רשתותבשימוש בבמיומנויות דיגיטליות ובביטחון עצמי 

וכעת לאחר פתיחתם המחודשת של המוזיאונים,  שאחרי המגפה ביוםהרעיון של פעילויות היברידיות 

הבטיח חוויה היברידית בפיתוח מיומנויות דיגיטליות כדי לצוותי המוזיאונים יש להמשיך ולתמוך ב

שיר מלר ימגוצ'י, ראש  .(Crooke et al.,2022)והמשך הנגשת התכנים למגוון רחב של קהלים 

גורסת כי ועימה  ובראיון שקיימנמחזקת מגמה זו וועדת החינוך של איגוד המוזיאונים הישראלי, 

של  יהווירטואלהקיום אסטרטגיה דיגיטלית היא הכרחית עבור מוזאונים ביום שאחרי המגפה,  וכי "
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מוזיאונים  מרחיב את קהל היעד שלהם מעבר לפיזי ופותח להם המון דלתות חדשות שלא היו קיימות 

 . "בעבר

 

על הפרקטיקות הנדרשות למוזיאוני מורשת ביום מלמדת אותנו  סיכום שאלת המחקר האחרונה

הוא לדיגיטלי בין הפיסי וב רובם מציינים כי השילהעובדים בהם:  שאחרי המגפה מנקודת מבטם של 

שמנווטים  מתוקצב מחלקה או תפקיד ולצד זאת קיומה, "פיזיטלי" ", אוהיברידי"בלתי נמנע: מוזיאון 

 הנושא ילך וידעך.לולא כל אלו,  החברתיות רשתותאת הפעילות ב

 

 מרואיינים מישראל  –סיכום ניתוח ודיון  5.3

עבר  מסקנה או הבנה אודות שאלת המחקר שאלות המחקר שלפנינו מבקשות להוביל את המחקר ל

חברתיות בעבודת המוזיאון בעידן רשתות והיא: "כיצד תופסים עובדים במוזאוני מורשת שימוש ב

 הקורונה והריחוק החברתי". פרק זה מתייחס לניתוח ממצאים של עובדים במוזאוני מורשת מישראל

החברתית  רשתכי פייסבוק הינו הו ניתוח מאפייני הרקע מלמד אותנ :הקודםכפי שהוצגו בפרק 

חברתיות אחרות רשתות  .בעבודת המוזיאון, הכלי מוכר למרואיינים משימוש אישיהעיקרית 

החברתיות רשתות ה. נמצאות בשימוש בקרב המרואיינים הצעירים יותר ,כאינסטגרם וטיקטוק

עדיין חלק לא  ,לצד זאתמחליפות את לוח המודעות השכונתי ושמות  את האתרים על המפה, אך 

קטן מהעובדים במוזאוני מורשת בישראל מציג הסתייגויות אל מול השימוש בכלים אלו שמא תיפגע 

על  ניכרתמשפיעות בצורה תפיסותיהם כי ניתן להניח תדמיתו של המוזיאון עליה הם מבקשים להגן. 

 סיפרו על שימוש –ואוריינטציה דיגיטלית גבוהה ביטחון הציגו היות ומרואיינים שהשימוש עצמו 

מרמז היבט זה , והמשיכו להשתמש בהם גם לאחריה בכלים אלו בעבודת המוזיאון גם לפני המגיפה

 רשתות        את תדמיתו של מוזיאון המורשת או עובדיו כמו את תדמיתן של ה דווקאעל הצורך לשנות לאו 

 החברתיות , תוך הדגשת יתרונותיהן בעבודת המוזיאון. 

חברתיות בעבודת  רשתותזרז ומאיץ מאד משמעותי בנכונות להשתמש ב ההייתנה הקורו מגפת

מורשת בישראל לא היו מוכנים ברמה המקצועית להתמודד עם המשבר מוזאוני המוזיאון, אך 

ובקיאה בערוצים אלו  המערך הדיגיטלי במוזיאון,את  מתפעלתהוהסגירה. העדר תפקיד או משרה 

רתמו  לייעוץ חיצוני, או פנו כזה או. מוזיאונים שהחזיקו תפקיד ועלהתנהלות בפהשפיעה רבות על ה

להתמודד בצורה הצליחו  - את כוח האדם הצעיר במוזיאוןהחברתיות,  רשתותהפעילות ב לטובת

היו שידורים חיים, בפייסבוק . רוב השימושים לאחריהגם מיטבית יותר עם השימוש במהלך המגפה ו

שהמוזיאון  ההייתלי היעד. המוטיבציה המרכזית של כל המרואיינים העלאת תוכן סדרתי והרחבת קה
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שאם הם רוצים  הבינושהתוכן שלו ימשיך להגיע לקהל. כולכם כאחד וישכח, ולא יבתודעה  ריישא

החברתיות רשתות וזה ב –להישאר בתודעה הציבורית עליהם להיות נוכחים היכן שהציבור נמצא 

פי רוב היו הפתרון צם היותן כלים זמינים, נגישים וחינמיים על החברתיות מע רשתותה . ובאונליין

מוזאוני המורשת מכירים בתפקידם התרבותי וכעת גם בתפקיד החברתי שהמצב הזמין והנוח. 

החדש זימן, הם מבקשים להשתמש בתוכן המרגיע והמנחם של אתרי המורשת כדי למלא את 

גם בתקופה שהם  סן והלכידות החברתייםמתח והגדלת החוו סייע בהקטנת בדידותולתפקידם 

 סגורים . 

, חיזוק המיומנויות דיגיטלית במוזיאוני המורשתאסטרטגיה  נחיצותה של מרמז על  מבט אל העתיד

את המשלב , "פיזיטלי" או "היברידי"מוזיאון הדיגיטליות הקיימות בצוות החינוכי וצעידה לעבר 

כזה שיש בו , ות המוזיאון השוטפת מול המבקריםהחברתיות בעבוד רשתותהפעילות והשימושים ב

 החברתיות לשיאים חדשים. רשתותמחלקה או תפקיד שמנווטים את הפעילות ב

 

 מרואיינים מחו"ל – ממצאים ודיון .6

 משתני הרקע 6.1

עובדים במוזאוני מורשת או בסביבת מורשת,  ל המרואייניםעולה כי כמניתוח משתני הרקע שנבדקו 

 54הינו מחו"ל שנים ומעלה בעבודת המוזיאון, ממוצע הגילאים של המרואיינים  5לכולם וותק של 

כל .  61 והבוגרת ביותר בת 48בן הוא ביותר  הצעירן גברים, המרואיי 2 -נשים ו 2שנים, ובתוכם 

והשימושים האישיים  ,חברתיות רשתותחיובית לגבי שימוש בכללית המרואיינים אוחזים בעמדה 

 .טיוב-ינסטגרם, טוויטר ויו: בפייסבוק, אהם

 

 שאלות המחקר 6.2

 

 1שאלת מחקר 

 חברתיות בעבודת המוזיאון? רשתותהי עמדתך הכללית באשר לשימוש במ

 בהתייחס לנושא זה ניתוח הממצאים הראה כי כל המרואיינים פה אחד מחזיקים בעמדה חיובית 

כערוץ שיווקי, זמין  ןנותיהומכירים  ביתרו חברתיות בעבודת המוזיאון  ברשתותכלפי שימוש 
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וזול המחבר את הדור הצעיר למוזיאוני המורשת ומצליח להרחיב את ההגעה לקהלים רחבים 

 הרבה יותר:

 

חברתיות  הן כלי חיוני ואף הכרחי למוזיאון בעידן הטכנולוגי.. זהו אחד מערוצי השיווק  רשתות"...

החברתיות הרשתות .. ות שימוש משמעותיתהבולטים שלנו, במיוחד בשל היותם כלים זמינים ללא על

 .מהוות ערוץ ליצירת קשר, עידוד תרומות והפצת מידע"

 

 .זהו כלי חיוני בעיקר כדי להגיע לדור הצעיר""...

 

תקשורת מקוונת ומוזיאונים חולקים מטרה משותפת : להגיע ליותר ויותר משתמשים. לכן אני "...

כדי להשיג מטרה זו של חברתיות  רשתותל השימוש במאמינה שחיוני למוזיאונים לקחת בעלות ע

הנחלת המורשת התרבותית לתפוצה רחבה ככל האפשר, תוך פיתוח ערוצי חשיבה והכלה 

 תרבותיים".

 

ההתפתחות  שהראתה כישל המרואיינים הינם בהלימה עם הספרות המחקרית  עמדותיהם

הידע, השפיעו באופן משמעותי על הטכנולוגית המסחררת, הדיגיטציה, ההפצה והדמוקרטיזציה של 

  כדי להגיע לקהל רחב יותר חברתיות בעבודת המוזיאוןרשתות ועל נכונותם לאמץ  המוזיאונים 

Marakos,2014).)  חברתיות, רשתות מוזיאונים רבים החלו לגלות פתיחות ולאמץ צורות שונות של

Ryder et al., 2021 )דיגיטלי  מתוקף היותן מאפשרות  למוזיאונים להעביר את פעילותם למרחב ה

 - לשתף את ההמון עם התוכן המקוון שלהם, למשוך קהלים חדשים, לשפר את יחסי המוזיאון, (

et al Amanatidis. ,אסטרטגיית התקשורת עימם )את מבקרים, וכן לשפר את חוויית המבקרים ו

היא יתרון משמעותי החברתיות ועלות השימוש הנמוכה מהווה אף  רשתותזמינותן של ה (.2020

הספרותית  קירההס(. (Marakos, 2014 המגביר את הנכונות לאמץ אותן בעבודת המוזיאון

מוסדות תרבות ש בציינה שעלה בתשובותיהם של המרואיינים מתייחסת גם להיבט הדור הצעיר

ור כמוזיאונים, נדרשים לעמוד באתגר של אימוץ שיטות דיגיטליות עכשוויות ומערכות תקשורת עב

ניהול המורשת זאת בין היתר משום שגילו הממוצע של קהל היעד במוזיאונים הולך ויורד,  ומוזיאונים 

נדרשים לאמץ סוג תקשורת שקרוב יותר לצורת הווייתם כיום, כלומר סגנון לא פורמלי, מיידי וקצר, 

 (.(Mas et al. 2021שיאפשר להם להעלות את רמת המעורבות של המבקרים 
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 עמדה חיובית סייגה אחת המרואיינות את דבריה: לצד הבעת

 עמדתי חיובית אבל בדגש על זהירות ובחירה מושכלת של במה להשתמש וכיצד""..

ה כי אימוץ תוכן דיגיטלי בעבודת המוזיאון העל ונמצא הציפה גם היבטים אלו הספרות המחקרית 

גה הדיגיטלית על פני הפריט חששות ואף איתגר מוזאוני מורשת רבים שהתקשו לאמץ את דרך ההצ

ספקנים הדיגיטליים" זאת ועוד, אותם  "( alay at el.,2008K) האותנטי השמור תחת ויטרינה

 (.Pekarik, 2011) בהעדר שימוש מושכל, הטכנולוגיה עשויה לפגוע בחוויית המבקר חוששים כי 

 

תשובותיהם נעו  .מוזיאון החברתיות בעבודת הרשתות ליתרונותיהן של הערים המרואיינים לסיכום, 

חברתיות  רשתותמעמדה חיובית גורפת ועד עמדה חיובית זהירה אך לא אחד מהם התנגד לשימוש ב

 רבים המשמעותית שעשו מוזיאונים אלו שעד לפני עשור  מה שמעיד על הדרך –בעבודת המוזיאון 

שבמרכזו עבודת המוזיאון, משינוי ומאימוץ כלים דיגיטליים ושילובם בחששו ת ויוהביעו התנגדומהם 

החשש מפגיעה בתדמיתו החשש מאבדן ההילה האותנטית הייחודית למוזיאונים מסוג זה לצד 

תשובות המרואיינים ועמדתם  .)Roberts et al., 2018) כמוסד חינוכי ותרבותי המשמר מורשת

בנה כי הה בשני היבטים עיקריים והם דרך שעשו מוזיאוני מורשתעל כברת ה מלמדות אותנו

החברתיות הם כלי שיכול למנף את עבודת המוזיאון  רשתותהטכנולוגיות הדיגיטליות ובכללן ה

וכעת הפך צופה פסיבי ומשקיף מהצד, שנתפס כתפיסת המבקר רבים, ו בממדיםולהעצימה 

 .פיסיים והדיגיטליים גם יחדהלמשתמש פעיל במרחבי המוזיאון 

 

 2שאלת מחקר 

חברתיות במוזיאון או בסביבת רשתות נכונותך לאמץ השפיעה על  באיזו מידה מגפת הקורונה

 ?ה עובדהמורשת בו את

בהתייחס לשאלת מחקר זו ניתוח הממצאים העלה כי המרואיינים ציינו בצורה חד משמעית כי 

החברתיות בעבודת  רשתותהקורונה השפיעה על רמת השימוש ועל אופי השימוש במגפת 

 המוזיאון:

וזיאון  זה הגביר את השימוש: הגדיל את כמות המשתתפים ואת הקהילה של המאין שום ספק ש"..

: םדיגיטלייהמוזיאון היה סגור ולכן לא היתה ברירה אלא לעבור לתכנים  ויצר כפר גלובלי של ממש.

אפ -ווטס-טיוב, יצרנו תוכן באמצעות הודעות קוליות ב-באינסטגרם, בטוויטר וביו ,היינו בפייסבוק

 .השונות" רשתותעלנו תכנים מהארכיון ללתלמידים וה
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הקורונה הפכה את העבודה ברשתות החברתיות לחשובה מתמיד היות והיא הפכה להיות "...

 האמצעי היחידי לשמירה על רלוונטיות למוזאונים במהלך הקורונה ותחת סגרים וריחוק חברתי"

דרך בה הוא מתקשר ומתאמן, כמרכז להכשרת צוותי מוזיאונים המרכז שינה באופן מהותי את ה"...

חברתיות. הפעילויות והפרסומים המקוונים גדלו כמו גם פעילויות הדרכה  רשתותכולל באמצעות 

 בתחום התקשורת המקוונת של מורשת תרבותית"

 

היו ערוכים ברמה הדיגיטלית לפעילות  חלק מהמרואיינים, שיתפו כי חשוב לציין כי לצד זאת 

 חברתיות לא השתנתה : רשתותוהשימוש ב מרחוק ורמת הנכונות שלהם

הקורונה לא השפיעה עלי רבות היות והיינו ערוכים מבעוד מועד עם תוכן דיגיטלי והפננו לשם את .."

 ".הקהל

הספרות המחקרית מחזקת את ממצאי שאלת המחקר ומסבירה גם את השוני בתשובותיהם של 

החברתיות: רשתות ם הגבירו את השימוש בהמרואיינים: מדוע האחד היה ערוך לפעולה בעוד האחרי

למעשה, הרבה לפני המגיפה, מוזיאונים כבר עשו שינוי תפיסתי ניכר ממרכזי התשובה טמונה בכך ש

אוסף למרכזי משתמש בהקשר של השתתפות ואינטראקציה אנושית. אך המגיפה האיצה רבים 

עליה  ציה הדיגיטליתההאצה בתהליכי הטרנספורמ.)Giannini & Bowen ,2022(מהשינויים 

הסגירה הזמנית הכפויה של מוזיאונים נתמכת בספרות המחקרית הגורסת כי מספרים המרואיינים, 

האיצה תהליכי שינוי בתפיסת המבקר ה את הדיגיטל לקדמת הבמה ולחזית והביאברחבי העולם 

   וזאתום. ויצירת חווית שימוש מותאמת אישית, דיגיטלית ואינטראקטיבית ללא מגבלת זמן ומק

באמצעות המדיה החברתית שקיבלה תפקיד חדש והפכה מערוץ תקשורת לכלי להפצת חומר  כאמור

המדיה החברתית הפכה לממשק  ).l.,a et Agostino 2020 (תרבותי ולשמירה על קשר עם הקהל

החברתיות כדי לתמוך בתוכן שלהם במהלך רשתות התקשורת העיקרי ומוזיאונים רבים ניצלו  את ה

 (.et al., Ryder 2021( מגפהה

ה"כפר הגלובלי" שנוצר בעקבות מחזקים במחקרם את היבט ( Rivero et al.,2020ריברו ושותפיו )

ניב אפשרויות השימוש במדיה החברתית מוגורסים כי החברתיות  ברשתותהשימוש המוגבר 

ם מאסיבית. חינוכיות חדשות באמצעות סוג של אינטראקציה עם משתמשים שהיא גם נגישה וג

. התרחבה משמעותית היכולת ליצור אינטראקציה עם אתרי מורשת מכל מקום בעולם ,תוצאה מכךוכ

חברתיות, משפיעה לטובה על  רשתותהגדלת הקהל המתאפשרת תודות לשימוש בזאת ועוד, 
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מוזאוני מורשת ומאפשרת להם ליישם אסטרטגיות תקשורת המסוגלות לערב, קהל הרבה יותר רחב 

 .)Corona, 2021( אה לגודלם הקטן בהשוו

כאמצעי החברתיות  רשתותממצאי שאלת מחקר זה מדגישים את חשיבותן ויתרונותיהן של ה

לשמירה על רלוונטיות המוזיאונים, שמירה על קשר עם הקהל הקבוע ואף הגעה לקהלים חדשים. 

פעילות המוזיאון, החברתיות והכנת תשתית דיגיטלית ל רשתותההכרות המוקדמת עם הזאת ועוד, 

במצבים בהם המוזיאון אינו יכול לפתוח  מפחיתה את אפקט ההפתעה ותורמת לתגובה אפקטיבית 

 את שעריו הפיסיים.

 

 3שאלת מחקר

אלו  רשתותוהאם השתמשתם ב ?ת השתמשתם במוזיאון בו אתה עובדחברתיו רשתותבאיזה 

 ?לפני פרוץ המגפה

מנעד מגוון של כי מרואיינים מחו"ל משתמשים במלמד אותנו ניתוח ממצאי שאלת מחקר זו 

לינקדאין , אפ-ווטסאינסטגרם, טוייטר, וביניהם: פייסבוק,  בעבודת המוזיאון חברתיות רשתות

 ם אףנמשכה ובחלקוהפעילות בהם  החברתיות היו בשימוש טרום המגפהרשתות טיוב. ה-וי-ו

 : עם סגירת המוזיאונים התרחבה

 

, והשתמשנו בהם גם לפני הקורונה: אפ ויוטיוב-וויטר, אינסטגרם, ווטספייסבוק טהשתמשנו ב..."

החברתיות היו על תקן  רשתותהכלים היו קיימים! אבל ההבדל הגדול הוא עצום: לפני המשבר ה

הם היו המרכז ולב הפעילות ! כיום זה היברידי: למרות –תומכי המרכז ועם פרוץ הקורונה והסגירה 

 "ייבים לשלב בין הדבריםשהמרכז בפריחה מחודשת ח

 

פייסבוק בעיקר, לעדכונים רגילים ושוטפים בענייני המוזיאון והשיווק וכן שידור אירועים שהתקיימו "...

החברתית הבולטת אצלנו כי הוא מתאים לדמוגרפיה של הקהל  רשת.. פייסבוק תמיד היה הבאונליין

 .שלנו. השתמשנו בו לפני, במהלך ואחרי הקורונה"

לפני ...והשתמשנו בכלים אלו פייסבוק, אינסטגרם, טוויטר, יוטיוב, טיקטוק ולינקדאיןמשנו בהשת"...

 "פרוץ המגיפה, במהלכה ולאחריה

 



38 
 

רשתות מתשובותיהם של המרואיינים עולה כי מוזיאונים מחו"ל משתמשים בערוצים מגוונים של 

. בהתייחס הבולטים הם הכלים ואינסטגרם פייסבוקמסתמן כי ן וחברתיות בעבודת המוזיאו

התשובות  ,החברתיות לפני הקורונה רשתותשימוש במהות הלתשובותיהם של המרואיינים ל

הבולטות היו: צרכי שיווק, פרסום ועדכונים שוטפים. תשובותיכם מקבלות חיזוק בספרות המחקרית 

שיווקי, חברתיות במוזיאונים הוא מניע  רשתותלפיה המניעים העיקריים בשימוש ב המגפה,טרום 

הקורונה הורחבו  מגפת בתקופת (.Kidd,2011בניית קהילה ומסגרת לשיתוף וקידום ידע )

 Crooke et) החברתיות והתווספו להם שידורים חיים, ויישומים נוספים רשתותהשימושים ב

al.,2022) . ריידר  ושותפיו מחקרו של לסקירה הספרותית ול בהלימהממצא זה )teRyder 

2021,l.a )חברתיות לשידור  רשתותופייסבוק כ משתמשים בעיקר באינסטגרםו כי המוזיאונים מצאש

 . התוכן הדיגיטלי שלהם בזמן המשבר

משתמשים במגוון רחב של  המרואיינים מחו"ל במחקר זה,ממצאי שאלת המחקר , מלמדים כי 

השימוש  יאופוהחל עוד לפני פרוץ המגיפה בעבודת המוזיאון חברתיות וכי השימוש בהן  רשתות

  השתנה בהתאם לרוח התקופה ולרוח הדברים.

 

 4שאלת מחקר  

חברתיות בתקופת  רשתותהגורם או השיקול המרכזי בהחלטה להשתמש במה לתחושתך הינו 

 ?מגפת הקורונה

זמינותן של כלים אלו לצד מוביל אותנו למסקנה כי  תשובות המרואיינים לשאלה זוניתוח 

רשתות הובילו לבחירה בשימוש ב –ל רות ליצירת קשר עם הקההעובדה כי לא היו חלופות אח

הצריך פתרון חלופי ומיידי לשמירה על קשר  הסגר הממושך והמיידי  מהיר.חברתיות באופן 

 הציבורית: והישארות בתודעה

 

. 2020בסוף מרץ  . בעיה מיידית של סגר, המדינה נסגרה הרמטית ובצורה מאד נוקשה ההיית"...

ם שעברו יהיינו הראשונ. חברתיות והם פשוט נסגרו לשנתיים. רשתותם שלא היו להם היו מוזיאוני

חברתיות, עם ההודעה על סגרים עשינו כמה פעולות מיידיות: הצענו וובינרים באמצעות רשתות ל

בין הדברים וזה  ואחר שהמוזיאון נפתח שילבנו  . טיוב והקמנו ערוץ פודקסטים עשיר-יו ופייסבוק 

 ."עובד נפלא
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 רשתותלא היו באמת חלופות אחרות, כל העולם עבר לאונליין כך שהיה זה הכרחי להשתמש  ב"...

 .חברתיות כדי לייצר קשר עם הקהל ולשמור על המוזיאון רלוונטי"

שלנו החברתיות  הרשתותשאלה עבורנו, אנחנו פשוט המשכנו להשתמש בערוצי  ההייתזו לא "...

 .כתמיד"

התקשורת היחידה שאפשרית, לאור סגירת מוזיאונים וכל פעילות  היתהיתקשורת מקוונת "...

עבור מוזיאונים ומוסדות תרבות, הדרך  ההייתתרבותית. קיום פעילויות תקשורת וחינוך מקוונות 

 החברתיות התגלו ככלי היעיל והשימושי ביותר". רשתותהיחידה להמשיך לעשות את עבודתם וה

 

 ימיליונהקורונה  מגפתכי עם פרוץ  ציינת מושאלת המחקר הספרות המחקרית תומכת בממצאי 

ועברו לצריכה אנשים ברחבי העולם נאלצו להמיר את פעילותם השגרתית לריחוק חברתי מתמשך 

מואצת של תכנים מקוונים, מצב זה הביא לפתחם של המוזיאונים את ההבנה כי עליהם לייצר פתרון 

 .)Samaroudi et al., 2020מרחב בו הם נמצאים )חלופי זמין מהיר כדי לפגוש את הקהלים ב

ומוזיאונים רבים החלו להשתמש  ,עם הקהל כמפתח לשמירה על קשרנתפסו החברתיות רשתות ה

להעביר את פעילותם למרחב הדיגיטלי  איפשרו להםחברתיות היות והן רשתות בצורות שונות של 

Dearolph, 2014) ) שק התקשורת העיקרי ומוזיאונים המדיה החברתית הפכה לממ. זאת ועוד

at  Ryder החברתיות כדי לתמוך בתוכן שלהם במהלך המגיפה רשתותרבים ניצלו  את ה

)2021,el..) שת של המוזיאונים מוצא חברתיות גם לאחר פתיחתם המחוד רשתותהמשך השימוש ב

את טלטלה  קריאת ההשכמה שהביאה הקורונהמיכה בספרות המחקרית הגורסת כי אף הוא ת

 והשימושהמוזיאונים והבהירה שההסתמכות על ביקורים פיזיים במוזיאון אינה ברת קיימא יותר, 

אלא גם הכרחי להישרדותו של  - בכלים דיגיטליים לצורך מעורבות עם הציבור הוא לא רק חיוני

 (.Tissen ,2021) ביום שאחרי המוזיאון

 

חברתיות רשתות ציאל השימושים בעבורנו את פוטנומבליטים ממצאי שאלת המחקר מחדדים 

: החברתיות היו האופציה היחידה עבור המוזאונים להמשיך להתקיים רשתותבעבודת המוזיאון: ה

הימצאותן של  בעבודת המוזיאון בהיקפים כאלו או אחרים. הן זמינות, זולות ונמצאות בשימוש

היערכות. זמן התגובה וטרם המגיפה אצל מרואיינים אלו, קיצר את החברתיות בשימוש  רשתותה

ואלו  ם ולשרוד ונסגרו לתקופת הקורונה.יאלו שלא השכילו להשתמש לא הצליחו להישאר רלוונטי

 שהשתמשו הצליחו להישאר פעילים ואף להגדיל את הקהל שלהם.
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  5שאלת מחקר 

 ?החברתיות רשתותרים באמצעות העל איזה צורך לתפיסתך, ענה המוזיאון עבור המבק

מגלים אחריות חברתית בולטת בתפיסתם: מוזאוני מורשת ואיינים משקפים מגמה תשובות המר

ובדידות  ביטחון ונחמה בתקופה של אי וודאות, והתוכן שלהם עשוי לספק הקלה כלפי הקהל 

 חברתית:

 

שלנו היה קו לחיים און יהמוז. האנשים ששהו בסגר ממושך נתן מענה בעיקר לבדידותהמוזאון "...

כסדרות נישתיות בדף הפייסבוק  , הצענו תכנים רבים ובמיוחד לקהל המבוגר יותר עבור המבקרים

 ואנחנו ממשיכים להציע אותם גם היום"  ושידורים חיים לצד שימוש בטוויטר לקהל החושב

 

למוזיאון שלי שהוא מרכז מורשת ישנה אחריות כלפי המבקרים והתומכים שלו, המדיה החברתית "..

כלפי המבקרים והתומכים שלנו.  ושמירה על רלוונטיות רף הכרחי לשמירה על קשכלי חיוני וא ההיית

הערך המוסף לו זכינו הוא התרחבות והגעה לקהלים חדשים והנגשת האירועים לכל אחד ובכל מקום 

 מה שלא היה בעבר". –

יקר מבקרים בתקופה זו היו בעהחברתיות בתקופת הקורונה עבור ה רשתותהצרכים עליהם ענו ה"...

 הצורך בצריכת תוכן ופעילות תרבותית, הצורך באינטראקטיביות ובמעורבות ושיתוף ידע"

 

הסקירה הספרותית בנושא מוזאוני מורשת מחזקת את תשובותיהם של המרואיינים באשר לתפקידם 

כמערך תומך בתקופת המגיפה: צריכת מורשת תרבותית באמצעות  מוזאוני מורשת, הפכה לרכיב 

החברה והקהילה, מכיוון שהיא ממלאת תפקיד חשוב בגיבוש תחושת העצמי והזהות של  חיוני עבור

ובכוחה להגביר ולחזק גם  (et al., 2012 Chan(טיפוח תחושת הקהילתיות לצד קהל היעד שלה, 

זאת ועוד: למוזאוני מורשת תפקיד מפתח בשימור . )Gillespie2009 Falk &(את תחושת השייכות 

הכוללת משבר  הקורונה מגפתחברתי, במיוחד במהלך משברים כמו התפרצות והגנה על החוסן 

 (Kist, 2020). ודאותובריאותי וחברתי כאחד וביכולתם לתרום להגברת הלכידות בתקופות של אי 

תוכן סדרתי נישתי בדף  : חברתיות, שהוזכרו בשאלת מחקר הם רשתותהשימושים העיקריים ב

וגיוס כספים באמצעות תומכי המוזיאון, שימושים אלו  ת קהל היעדהרחב הפייסבוק, שידורים חיים,

קיימים שמצאו כי  (Ryder at el ,.2021(ריידר ושותפיו נתמכים במחקר של שציינו המרואיינים 
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תוכן דיגיטלי חי,  מיישמים במהלך המשבר וביניהם:  שישה מאפיינים לתוכן הדיגיטלי שמוזאונים

 כספים ונגישות מוגברת.תוכן דיגיטלי סדרתי , גיוס 

שאלת המחקר מחזקים את ההבנה באשר לפוטנציאל החברתי הטמון במוזאוני מורשת ממצאי 

ואף מעידים על הסימביוזה הקיימת בינם לבין החברתית וחיזוק החוסן הנפשי בהגברת הלכידות 

ן חברתי, מוזאוני המורשת לוקחים על עצמם תפקיד מפתח בשימור והגנה על החוס –הקהלים שלהם 

 של אי וודאות. תקופותוהקהל בתורו צורך את תכני המוזיאון ומתחזק באמצעותם ב

 

  7שאלת מחקר  

החברתיות ממשיכות לשרת את המוזיאון גם לאחר פתיחתו המחודשת  רשתותבאיזו מידה ה

 וסיום הסגרים?

החברתיות  רשתותה: המגמה הבולטת שעולה מתשובות המרואיינים היא חד משמעית

אלא משולב בעבודת  שיכות לשרת את המוזיאון והשימוש בהן לא נפסק עם החזרה לשגרהממ

 המוזיאון והוא חלק בלתי נפרד ממנה

 

סיון שנלמד בעידן המגיפה והמשיכו בפעילותם במדיה ימוזאונים ומכונים רבים בנו על הנ"...

ים ולפני המגיפה יות חברתהחברתית . לחלק מהמוזיאונים במיוחד הקטנים יותר לא היו אפילו חשבונ

 וכיום יש להם והם פעילים בזה".

 

החברתיות הן כאן כדי להישאר! אנחנו לא ממש לאחר הקורונה וממשיכים לנקוט רשתות ה"...

 החברתיות". רשתותבפעילות היברידית ולהציע תכנים ב

 

 החברתיות כבעבר". רשתותאנחנו ממשיכים להשתמש ב"...

 

החברתיות כבעבר למטרות שידורים חיים, פרסום, מכירה, ברשתות מש אנחנו ממשיכים להשת"...

הקורונה הוא שהפעם  מגפתהתרעות על אירועים ושיווק בעיקר, ההבדל המהותי שנולד בעקבות 

השידורים החיים  שלנו מכוונים לא רק לקהל הקבוע, כמו גם לקהל החדש והלא מקומי שיצרנו 

 במהלך הקורונה".
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תיהם של המרואיינים לשאלת מחקר זו נוכל להבחין במספר חידושים או אם נסכם את תשובו

יצירת קהל חדש שלא היה  :והםלדברי המרואיינים הקורונה  מגפתהתפתחויות שצמחו בעקבות 

חברתיות בעבודת המוזיאון, יצירת  רשתותלמוזיאון בעבר, שיפור המיומנויות הדיגיטליות בדגש על 

מגוון בשימושים כמו תקיים לצד התצוגה הקבועה וסל מוצרים פעילות היברידית הממשיכה לה

שידורים חיים, וובינרים על גבי הפייסבוק , תערוכות מקוונות ועוד. תשובותיהם נמצאים בהלימה 

שבדק את ההשפעה בזמן שהוציאה אוניברסיטת "אלסטר" מבריטניה לספרות המחקרית ולדו"ח  

ומתייחס לארבעה פריצות דרך דיגיטליות שקרו  נים, קורונה על מוסד המוזיאואמת של מגיפת ה

מוזיאונים הצליחו להגדיל את הקהל שלהם ואף  חיבור ומעורבות :למוזיאונים בעקבות המגיפה: 

להגיע לקהלים חדשים באמצעות פיתוח מהיר של תערוכות מקוונות, אירוח סמינרים וובינרים 

שיפור פרקטיקות , יש בהלימה לערכי המוזיאוןוהרצאות מקוונות בדף הפייסבוק, ויצירת תוכן נג

כאסטרטגיה היברידית ומיומנויות של צוות המוזיאון שלא היו בעבר, פיתוח מוצרי מורשת דיגיטליים 

 Crooke et)בשימוש בעבודת המוזיאון וקיום אירועים אונליין ולמידה מרחוק עבור מוסדות החינוך 

al.,2022). 

 

כי קיומו של מנגנון קודם הפועל במוזיאון באפיקי  נו במידה רבהמשקפים ל ממצאי שאלת המחקר 

שהביאה הסגירה הקל ברמה תודעתית ופרקטית להתמודד עם האתגרים  -הרשתות החברתיות

 רשתותאת היתרונות שצמחו להם בסביבתם בזכות השימוש במציגים  כל המרואייניםהכפויה. 

שהם אוחזים בה,  מסוימתוצים אלו ובבהירות החברתיות, תשובותיהם מעידות על ביטחון רב בער

 חברתיות בעבודת המוזיאון.רשתות לגבי השימוש העתידי של 

 

 7שאלת מחקר 

 חברתיות בעבודת המוזיאון? רשתותה להערכתך צופן העתיד באשר לשילוב מ

ימשיכו לשחק החברתיות  רשתותכל המרואיינים מבינים כי המניתוח התשובות אנו מגלים כי 

. הזדמנויות חדשות שצמחו מרכזי בעבודת המוזיאון ויהפכו לחלק אינטגרלי מהחוויה תפקיד

שכולם רוצים בין מוזאונים בעולם פתחו דלתות לעולם מסקרן  פעולהבתקופת המגפה כשיתופי 

 להיות חלק ממנו:
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את אני חושב שהאוריינטציה של המבקר היא אוריינטציה דיגיטלית, עלינו למצוא דרכים לשלב "...

החברתיות בין כתלי המוזיאון ולהפוך אותן לחלק בלתי נפרד מהתצוגה כך שהמבקרים  רשתותה

ינועו בין הציר הפיזי לציר הדיגיטלי, דבר זה יחייב את המוזיאונים למצוא דרכים באמצעותן יוכלו 

 ".החברתיות רשתותהמבקרים לשלב בביקור הפיסי את ה

חברתיות רשתות יות יתפתחו בעתיד. אך ללא ספק החברתרשתות הבצורה בה הרבה תלוי "...

 ימשיכו לשחק תפקיד קרוב לוודאי שגדול יותר מאשר כרגע".

החברתיות פתחו הזדמנויות אדירות למוזיאונים ליצירת קשרים רשתות במהלך הקורונה ה"...

רים וזה ומערכות יחסים משותפות מקצועיות ותומכות. קיימנו הרצאות אורח במוזיאונים יהודיים אח

 בעתיד". פתח דלתות ובנה מערכות יחסים שניתן יהיה להמשיך הלאה

הלמידה המקוונת והידע שיתפתח בתחום זה ישמשו גם לתחום ההערכה אם זה יהיה שימושי "...

ין הערכה יכול להיות תחום חקירה מצוחברתיות למטרות  רשתותוהמדידה: ניתוח השימוש ב

 ואפקטיבי".

 

החברתיות ימשיכו  רשתותקיימת תמימות דעים שהיהם של המרואיינים כי ניתן ללמוד מתשובות

בדקה בזמן שלשרת וללוות את עבודת המוזיאון  והשימוש בהן ילך וישתכלל. הספרות המחקרית 

רשתות דבריהם של המרואיינים: האמת את ההשפעה של המגיפה על המוזיאונים מחזקת את 

הגעה לקהל ואף ים ופתחו להם אפשרויות של הגדלת קהל, עבור מוזיאונהחברתיות היו פריצת דרך 

חברתיות, משפיעה לטובה על מוזאוני  רשתותהגדלת הקהל המתאפשרת תודות לשימוש ב, חדש

מורשת ומאפשרת להם ליישם אסטרטגיות תקשורת המסוגלות לערב, קהל הרבה יותר רחב 

ליצור אינטראקציה וההגעה שלהם  וכן להרחיב את טווח  .)Corona,2021( הקטן בהשוואה לגודלם

להתמודד מוכנותם של מוזיאונים מחו"ל  (.  lat eRivero,. 2020 (עם אתרי מורשת מכל מקום בעולם

קיימת בכולם טרום  השהייתבצורה מיטבית מול המשבר התאפשרה תודות לתשתית הדיגיטלית 

נתמך אף הוא בסקירה  היבט זהולמיומנויות המקצועיות שידעו להגיב בצורה נכונה. המגפה 

  לצדחיוני שפיתוח תוכן דיגיטלי ילווה בהבנת משתמשים וקהלים דיגיטליים, הספרותית הגורסת כי 

חברתיות  רשתותנאותות לצוותים במוזיאון, כדי להפחית חסמים בשימוש בהכשרה ומיומנויות 

(Crooke et al.,2022). 
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 מחו"למרואיינים  –סיכום ניתוח ודיון  6.3

ות המחקר שלפנינו מבקשות להוביל את המחקר לעבר  מסקנה או הבנה אודות שאלת המחקר שאל

חברתיות בעבודת המוזיאון בעידן  רשתותוהיא: "כיצד תופסים עובדים במוזאוני מורשת שימוש ב

 מחו"להקורונה והריחוק החברתי". פרק זה מתייחס לניתוח ממצאים של עובדים במוזאוני מורשת 

המרואיינים ממשתמשים במגוון ניתוח מאפייני הרקע מלמד אותנו כי  :בפרק הקודםכפי שהוצגו 

 ן מתווספים לו כלים נוספיםאעודנו הכלי המרכזי, אך כ פייסבוק .חברתיות בעבודת המוזיאון רשתות

רקע ההצלבת נתונים אלו למול משתני אפ. -וטסו-ו טיקטוק, לינקדאין  ,אינסטגרם, טוויטר, יוטיובכ

אצל המרואיינים גם בשימוש אישי.  ותאלו נמצאחברתיות  רשתותמלמדת כי ואיינים מחו"ל של המר

החברתיות כללו בעיקר שיווק, בניית קהילה ומסגרת שיתופית,  רשתותהשימושים ההתחלתיים ב

ועם פרוץ המגיפה ובמהלכה התווספו שימושים נוספים כשידורים חיים, שידורי וובינרים, יצירת תוכן 

רשתות את השימוש במגפת הקורונה האיצה  תערוכות וירטואליות ועוד.גיוס כספים, , חינוכי

, האחראית לנושא הדיגיטל. ו/או מחלקה ייעודית קיומה של פונקציה תפקידית במוזיאוןאך  ,חברתיות

 ואפשרואת גורם ההפתעה שיצרה המגפה  ומשמעותית על ההתנהלות, הפחית והקל ,לנושא זה

 .  גם ביום שאחרי המגפהלצד ידע תפעולי מקצועי ומוכנות בשלות 

 רשתותשנוצר בעקבות השימוש המוגבר ב, עליו סיפרה אחת המרואיינותה"כפר הגלובלי" 

חברתיות  רשתותמלמד על אחד מהיתרונות הבולטים שצמחו בעקבות השימוש ב, החברתיות

מת לפני המגיפה. זאת לצד קיי ההייתבתקופה זו והוא הגעה לקהלים חדשים וצמיחה רוחבית שלא 

 ההייתהמרואיינים  להמוטיבציה המרכזית של כלשמירה על רלוונטיות ושימור הקהל הקבוע. 

שאם  הבינושהתוכן שלו ימשיך להגיע לקהל. כולכם כאחד וישכח, ולא יבתודעה,  ריישאשהמוזיאון 

רשתות וזה ב –צא הם רוצים להישאר בתודעה הציבורית עליהם להיות נוכחים היכן שהציבור נמ

החברתיות מעצם היותן כלים זמינים, נגישים וחינמיים על פי רוב היו  רשתותה . החברתיות ובאונליין

הפתרון הזמין והנוח.  מוזאוני המורשת מכירים בתפקידם התרבותי וכעת גם בתפקיד החברתי 

ת כדי למלא שהמצב החדש זימן, הם מבקשים להשתמש בתוכן  המרגיע והמנחם של אתרי המורש

גם בתקופה שהם  ולסייע בהקטנת בדידות ומתח והגדלת החוסן והלכידות החברתייםאת תפקידם 

 סגורים . 

נתפסים כמשאב תרבותי וחברתי חשוב שיכול להקטין בדידות בשעות של , מוזיאוני מורשת בחו"ל

כספקי ם , ואף הם רואים עצמם אחראים לקהלים שלההקורונה מגפתמשבר  כפי שקרה בעקבות 

פעולות להקטנת המתח באמצעות התכנים והפעילויות בנקטו  ומלכד, ואכן תוכן ערכי, מנחם

חברתיות, שהוזכרו בשאלת  רשתות. השימושים העיקריים בצוותים המקצועייםהמקוונות שיצרו ה
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מחקר הם : תוכן סדרתי נישתי בדף הפייסבוק, שידורים חיים, הרחבת קהל היעד וגיוס כספים 

בחזרה למטרת המחקר המבקשת לשפוך אור על מערכת היחסים ביום ות תומכי המוזיאון. באמצע

שאחרי המגיפה, בין מוזאוני מורשת למשתמשים שלהם ועל האסטרטגיות העתידיות החיוניות 

 רשתותכי קיימת תמימות דעים שה מבט קדימה מלמדר: התמונה מתחילה להתבה - להישרדותם

 הביקור, תויהיו לחלק בלתי נפרד מחווייוות את עבודת המוזיאון החברתיות ימשיכו לשרת ולל

 והשימוש בהן ילך וישתכלל. 

 

 כללי סיכום .7

, לשנות את ההגדרה הבינלאומי בכנס שהתקיים בפראגהחליט איגוד המוזיאונים  2022באוגוסט 

 ור, נגישים,המוזיאונים פתוחים לציב" גדרה כימקובלת עד כה למושג "מוזיאון" ולהוסיף לה השהיית

מכילים ומטפחים מגוון וקיימות. הם פועלים ומתקשרים באופן אתי, מקצועי ובשיתוף קהילות, 

. שינוי זה והתזמון בו אירע, אינם "ומציעים חוויות מגוונות של חינוך, הנאה, התבוננות ושיתוף ידע

ממד חדש ותפקיד והוסיפה להם מקריים, מגפת הקורונה השפיעה במידה רבה על מוסד המוזיאונים 

 , כפי שהצגנו במחקר זה.חברתי כלפי המבקרים והקהלים שלהם

נועד לסקור ולהשוות בין שני קבוצות המרואיינים שהשתתפו במחקר: עובדים  הסיכום הכולל פרק 

ו של דמיון ו/או לבחון ולהאיר על קיומהיא מטרת הסיכום  מישראל ומחו"ל.בסביבת מוזאוני מורשת 

  .קבוצות אלו בין שתי הבדלים

הנמצאות  החברתיות רשתותהגי וסומסתמן הבדל בין שתי הקבוצות בכמות  :משתני הרקעבאשר ל 

משתמשים בעיקר בפייסבוק ומרואיינים מחו"ל מרואיינים מישראל  – בשימוש אישי ומקצועי

תרבותי  הבדל. ממצא זה יכול להעיד על טיוב-בפייסבוק, אינסטגרם, לינקדאין, טוויטר ויומשתמשים 

, מה שעשוי להשפיע בשימוש האישי החברתיות רשתותלהכרות ולשימוש בופתיחות שונה באשר 

ם  של המרואיינים לגבי שימוש לעמדת בהתייחס. בעקיפין גם על נכונות השימוש בעבודת המוזיאון

 היא חיובית כאשר מרואיינים מהארץ הביעו עמדתם של כל המרואייניםחברתיות נמצא כי  רשתותב

באשר להשפעתה של מגפת הקורונה על  . יותר ביחס לשימוש ומסויגתזהירה  שמרנית, גישה

כי המרואיינים מישראל הושפעו במידה רבה נמצא  ,חברתיות במוזיאוןרשתות הנכונות להשתמש ב

, והחלה למידה מואצת של תפעול והעלאת וחלה אצלם האצה בתהליכי הטרנספורמציה הדיגיטלית

ובתקופתה חברתיות עוד טרום המגפה רשתות ב השתמשוזאת, המרואיינים מחו"ל , לעומת תכנים

מחלקות דיגיטליות או אדם הסבו את כל הפעילות לערוצים הללו, זאת ועוד למוזיאונים מחו"ל 

ונכונותם להשתמש  , מה שמקל מאד על עבודתםשאחריותו המרכזית היא  אסטרטגיה דיגיטלית
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חברתיות בעבודת רשתות י בהחלטה להשתמש באשר לגורם המרכז. בבערוצים אלו באופן שיטתי

למרות ה הציבורית הרצון להישאר בתודע כייחד שיתפו המוזיאון, כל המרואיינים מישראל ומחו"ל גם 

פתרון שאיפשר ו ות שהיחברתיורשתות היה זה שהוביל אותם להשתמש ב שהמוזיאון סגור,

אודות הצורך המרכזי של המבקר עליו ענה המוזיאון . באשר לשאלה עם הקהלים שלהםאינטראקציה 

שביקשו לתת מענה לבדידות ולמתח הרבים שהמצב יצר, דמיון בתשובותיהם של המרואיינים  נמצא

חו"ל, מוזאוני מורשת בישראל, כמו ב .שיגביר מעורבות ומחוברות עם הקהל לצד העלאת תוכן

ושומר על חוסן  יאון המורשת כמלכד,חולקים את אותה ההבנה לגבי תפקידו החסרתי של מוז

 רשתותשאלה באיזו מידה ממשיכות הכמגפת הקורונה. באשר ל בתקופת של אי ודאות ומשבר

ת את המוזיאון לאחר פתיחתו המחודשת הסתמנו הבדלים בתשובות המרואיינים החברתיות לשר

כת השימוש שמפאת מישראל והמרואיינים מחו"ל : בעוד מרואיינים מישראל העידו בחלקם על דעי

, מרואיינים מחו"ל הציגו תמונת מצב שונה בה השימוש ממשיך להתקיים מחסור בזמן ובכוח אדם

 המוזיאון. מרואיינים מחו"ל מדברים על מוזיאון היברידי תבחווייוהופך לחלק אינטגרלי  ואף מתרחב

ו מרואיינים מהארץ ומסר עיקרי אותו לקחו בעקבות המגפה ואילודיגיטציה של המוזיאון כפתרון 

ובשימושים השינוי בחיתוליו וכי מקבלי ההחלטות מתחילים להבין ולתמוך בפעילות כי מספרים 

 רשתותבאשר לשאלתנו אודות מה להערכתם צופן העתיד בהקשר של שילוב  חברתיות. רשתותב

תרחב: ויהן חלק חשוב והשימוש בהן יילך החברתיות  רשתותקיימת תמימות דעים כי ה :חברתיות

של מוזיאונים  מרחיב את קהל היעד שלהם מעבר לפיזי ופותח להם המון דלתות  יהווירטואלהקיום 

הצורך הבולט בקיומה של אסטרטגיה דיגיטלית  לצד זאת עולה חדשות שלא היו קיימות בעבר. 

 זאת לצדהמטפלת בנושא הדיגיטל למוזאוני המורשת ובעיקר לאלו שאין להם פונקציה תפקידית 

. מבט לעתיד מרמז על במוזיאוניםפיתוח הכשרות ומיומנויות לצוותים החינוכיים קצאת משאבים לה

המשלבים בין הפיסי לדיגיטלי בחוויית המוזיאון   "פיזיטלי,"מוזיאון או , "היברידי"מוזיאון כיוונים של 

מנווטים את כזה שיש בו מחלקה או תפקיד שו ומפתחים סל מוצרים מותאם לקהלים ולרוח השינוי, 

 החברתיות לשיאים חדשים.  רשתותהפעילות ב

 

  המחקר  והמלצות למחקר המשך מגבלות המחקר .8

מוסד המוזיאון עבר שינויים וגלגולים רבים מהמוזיאון הראשון בעידן הקלאסי: מקדש לתשעת המוזות 

פעותיה של הש זה, כתיבת מחקר. במהלך  ועד עידן ימינו כאשר מגיפה עולמית טלטלה את יסודותיו

השפעות מגפת הקורונה ביום שאחרי וחסרים היו מאמרים עדכניים על  ,נחקרותהמגיפה עדיין 

 בשדה רחב במחקרים מעמיקים ומקיפים רייחקהנושא סביר להניח שפתיחת המוזיאונים המחודשת. 
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לרדת לעומקו של עולם נחקריו ולחשוף  רהמאפש המחקר שלנו הוא מחקר איכותני .בעתיד הקרוב

מגבלת המחקר המרכזית נובעת בעיקרה  את המשמעות שמאחורי המילים והסיפורים שלהם.

ממדגם קטן וחתך צר וקטן של מרואיינים שאינו ניתן להכללה ואינו ניתן לניתוח בכלים סטטיסטיים 

קושי לעבד את הנתונים המצטברים במחקר זה מאחר מגבלות נוספות הן: ה. לצורך גזירת מסקנות

החשש מרצייה חברתית: יתכן והמרואיינים מגבלה נוספת היא , ם מכמות רבה של מללוהם מורכבי

  . כי חשו שזה מה שמצופה מהם ת חברתיותברשתולשימוש נטו לשקף עמדה חיובית ביחס 

 הערכה חברתיות למטרות רשתותניתוח השימוש ב: הן המשך אפשריותההמלצות למחקר 

מאד ובהקשר של מוזיאוני  י : ניתוח זה יכול להיות שימוש( BIG DATA)באמצעות ניתוח נתוני עתק 

ולהשתמש במסקנות  השונים של המשתמשיםוהשימושים את הקהלים והצרכים ללמוד  –מורשת 

. הצעת למחקר המשך נוספת היא הנגזרות מהניתוח להמשך פיתוח הנושא הדיגיטלי במוזיאונים

רב יותר מה שיאפשר למדוד משתנים נוספים ידגמו מספר נבדקים  שבמסגרתוביצוע מחקר כמותני 

חברתיות רשתות שימוש בביחס לעמדות כלפי  -כמשתני גיל, מוצא ומשתני אישיות כתכונות וערכים 

המוזיאון. מחקר זה עשוי יהיה לספק מידע משמעותי בהבנת הפתרונות הפוטנציאלים בעבודת 

 לצמצום הפערים והקטנת המתח בהיבט שילוב הטכנולוגיות

 ויתמקד במוזיאוניםותר של משתתפים י שיכלול מספר רבסקר קר כמותני אפשרי יכול להיות מח

היות ומוסד המוזיאון כולו עבר טלטלה ומעניין יהיה לחקור , מגוונים ולא רק מוזיאוני מורשתישראליים 

 רשתותת השפעותיה של המגפה באשר לשימוש בא ולגלות ורה רוחבית יותרצאת התופעה ב

הוא שיכול להיות מחקר המשך  . מחקר כמותני נוסףגם במוזיאונים שאינם מוזאוני מורשת חברתיות

 יתכן ומחקר שישווה בין שתי קבוצות אלו  ,מחקר שישווה בין מרואיינים מישראל למרואיינים מחו"ל

 יוכל לדייק יותר בהבנת הפערים הקיימים לצד הפתרונות האפשריים  – בצורה רחבה ובהיקף גדול

 .סטרטגיה הנכונהוהא

 

 רפלקציה .9

מחקר  ך והדרכה במוזיאון מורשת בישראל .הלת חינוולעבודתי כמנבחרתי בנושא שמאד קרוב לליבי 

שעסקה תואר השני, לימודי הבמסגרת גשתי הוא סוג של מחקר המשך לעבודת הסמינריון אותה הזה 

. העבודה  "ןתקדמות במוזיאוכיצד תופסים עובדים במוזיאוני מורשת, שילוב טכנולוגיות מ"בשאלה 

העובדים בסביבת מוזאוני מורשת באשר להכנסת טכנולוגיות לתצוגה  בקרבקיים מתח העלתה כי 

נכתבה במקביל להקמתו המחודשת של המוזיאון עבודת הסמינריון הפיסי של המוזיאון. ולמרחב 

 ,העידן הדיגיטלי למוזיאון חדשני המתכתב עם –שהפך ממרכז מורשת שהאוסף במרכזו בעבודתי, 
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ולשימוש בטכנולוגיה בעבודת  שילוב לבאשר  המתח והדילמה. ושם את המבקר במרכזה של החוויה

לתחייה גם התעוררו  -ובספרות המחקרית במחקר זה סמינריון כפי שעלו בעבודת ה המוזיאון, 

צד ההבנה ללמוזיאון החדש,  וועדת ההיגוי עלו בקרבש הייתי ערה לתהליך ולחששות, ובמציאות

המוזיאון . כשפרצה המגפה  ים והכרחייםוהכנסת הטכנולוגיה לצד מוצגי המורשת, הם חשובשהשינוי 

של האתר, כפי  לא חוויתי סגירה כפויהבתהליך של שיפוץ ובניה מחדש ולכן היה בו אני עובדת ש

פיעה התופעה כיצד הש נוכחתי . יחד עם זאת, חבריי מנהלי ועובדי מוזיאוני המורשת בישראלשחוו 

, הציבורית כדי להישאר בתודעהוליוזמות שהעלו חבריי  תלניסיונווהייתי ערה  ,המורשתעל מוזיאוני 

הכפויה והסגירה המגפה האם  ,לא יכולתי שלא לתהות .לצד מוזיאונים שלא הצליחו להתרומם ונסגרו

החשש מהכנסת או שמא הראשון?  הצליחה לדחוף ולמוסס את אותן התנגדויות שמצאתי במחקרי

 יהווירטואלעתה בחשש מהצגת תכני המוזיאון במרחב  מתחלפות -טכנולוגיה למרחב הפיסי ולתצוגה 

תופעה כלל עולמית, היה זה אך חשוב  ההייתהיות והקורונה זאת ועוד,   החברתיות? רשתותוב

מחו"ל,  לצד עובדים בסביבת מוזיאוני מורשת ,מישראלעובדים בסביבת מוזיאוני מורשת לראיין 

מרואיינים הראיונות שקיימתי עם . אלוולבחון אם קיים דמיון או שוני בין שתי קבוצות מרואיינים 

חשתי את מבטם נקודת דרך . פתחו בפני צוהר לעולמם האישי, הם מישראל ומחו"ל היו מרתקים

בין אם  ,למבקרים ומחויבים אוהבים את עבודת המורשתמעורבים וכמה הם  השינוי מתחולל, נוכחתי

שהניע והחזון הרגש  –מוזיאון מורשת גדול בדרום אפריקה או מדובר במוזיאון מורשת קטן מישראל 

הקשר עם הקהל שלהם ולהיות שם בשבילו, עם התכנים,  לשמר אתהצורך  :אחד והוא את כולם היה

. יו, ותאיר את מחשבתם ביום שאחרשתספק להם עניין ונחמה בזמן המשבר ,והמורשת הנוסטלגיה

על האש הדולקת, פן רוחות המגפה  וביצירתיות רבה סיפרו כיצד שמרו בחירוף נפש גם יחדכולם 

געת זכות שנפלה בחלקם לה. נמלאתי גאווה רבה על הצלחותיהם ועל רייסגוהמוזיאון  יכבו אותה

 הרשתותעידן הדיגיטלי שבנתיב הנוסף  חשוב ולהצעיד את מוזאוני המורשת צעד באנשים כה רבים

 בתוכו.ומרכזי חשוב  החברתיות הן חלק
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 שאלות הרקע ושאלות המחקר  - 1' נספח מס

 

 כותרת המחקר: 

כיצד תופסים עובדים במוזאוני מורשת, שימוש ברשתות חברתיות בעבודת המוזיאון בעידן הקורונה 

 והריחוק החברתי

 

  'שלב א

 ואישור להקליט , הצגת המחקרהצגה עצמית

כון הטכנולוגי חולון, ומנהלת שלום, שמי קרן כורש ואני סטודנטית לתואר שני בטכנולוגיות למידה במ

 חינוך והדרכה במוזיאון הספורט היהודי  העולמי.

במסגרת לימודי התואר השני, אני מגישה פרויקט גמר הבודק את תפיסת העובדים במוזאוני מורשת 

 באשר לשימוש ברשתות חברתיות בעבודת המוזיאון בעידן הקורונה והריחוק החברתי

 ולמענה שלך על מספר שאלות. עזרתך חשובה לי מאד . אשמח מאד לשיתוף הפעולה שלך

לפני שנתחיל ברצוני לקבל את אישורך להקליט את השיחה והראיון כדי שאוכל לעבד אותו לאחר שנסיים, 

 חשוב לי לציין כי שיחתנו אישית ולא ייעשה בה כל שימוש למעט לצרכיי המחקר האישי שלי

 

 שלב ב'

 שאלות הרקעבדיקת 

 תשם המרואיין/ .1

 גיל המרואיין/ת .2

  שם מוזיאון המורשת / סביבת המורשת בהם עובד .3

 תפקיד .4

 וותק בעבודה בסביבת המוזיאון .5

 עמדה כללית לגבי שימוש ברשתות חברתיות .6

  שימושים אישיים ברשתות חברתיות  .7
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 שלב ג'

 שאלות המחקר

 

 מה עמדתך באשר לשימוש ברשתות חברתיות בעבודת המוזיאון .1 

 פת הקורונהמגיחסות לתקופה בה נסגרו מוזיאוני הרשת עקב השאלות הבאות מתי

 חברתיות בעבודת המוזיאון?  רשתותבאיזו מידה מגפת הקורונה השפיעה על נכונותך לאמץ  2

אלו  ברשתותוהאם השתמשתם  חברתיות השתמשתם במוזיאון בו אתה עובדרשתות באיזה  .3

 בעבודת המוזיאון גם לפני פרוץ המגיפה?

ו הגורם או השיקול המרכזי בהחלטה להשתמש ברשתות חברתיות בתקופת מה לתחושתך הינ .4

 מגפת הקורונה? 

 על איזה צורך לתפיסתך, ענה המוזיאון עבור המבקר באמצעות הרשתות  החברתיות .5

 השאלות הבאות מבקשות ללמוד על עתיד שימוש הרשתות החברתיות במוזיאון

מוזיאון גם לאחר פתיחתו המחודשת באיזו מידה הרשתות החברתיות ממשיכות לשרת את ה .6

 וסיום הסגרים?

 מה להערכתך צופן העתיד בהקשר של שילוב רשתות חברתיות  במוזיאון .7

האם תרצה להוסיף משהו נוסף שלא שאלתי בנושא המדובר .8
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 נתוני הרקע של המרואיינים – 2נספח מס' 

 

 

 רקע:השאלות 

גיל,  מקום עבודה,  תפקיד, וותק, שם, 

ברשתות ימוש אישי שעמדה כללית, 

 חברתיות

 

 ןמהלך הריאיו

  מרואיינים מישראל

  

מנהלת מחלקת חינוך, , 42בת  :קרן רייש

,  ,המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל

משתמשת עמדה חיובית, שנים  10וותק של  

 בפייסבוק בשימוש אישי

ומשכו  4.8.2022ראיון פרונטלי, בוצע בתאריך 

 דקות 27עמד על 

   

ראש תחום אטרקציות תיירותיות  :שוהםבן 

בתאגיד התיירות של עיריית תל אביב ומנהל 

, 33בן  ",מרכז "שרונה" ו"שביל העצמאות

משתמש עמדה חיובית, שנים,  5וותק של 

 בפייסבוק  ואינסטגרם

ומשכו  8.8.2022ע בתאריך צראיון טלפוני, בו

 דקות 22עמד על 

   

רשת בעיר מוזאוני מו 3מנהלת  :ציפרנית פז

חולון: המוזיאון לתולדות חולון, מוזיאון 

בת   ,חוסמסה ומרכז מורשת קהילות ישראל

, מוזיאון השנים בניהול  3, בעלת וותק של 49

משתמשת אני בעד שימוש ככלי ולא כמטרה, 

 בפייסבוק בשימוש אישי

ומשכו  8.8.2022ראיון טלפוני, בוצע בתאריך 

 דקות 40עמד על 
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לת מחלקת תיירות במועצה מנה הלוי: ןח

, וותק  31, בת לשימור אתרי מורשת בישראל

משתמשת עמדה חיובית, שנים ,  4של 

 בפייסבוק ואינסטגרם בשימוש אישי

משכו , ו10.8.2022טלפוני, בוצע בתאריך ראיון 

 דקות 17עמד על 

   

מנהל מחלקת חינוך ב"אנו" בית  :אסף גמזו

עמדה נים, ש 6בעל וותק של  38בן  ,התפוצות

 משתמש בפייסבוק בשימוש אישיחיובית, 

, ומשכו 9.9.2022ראיון  טלפוני, בוצע בתאריך 

 דקות 32עמד על 

   

ראש וועדת חינוך של  :שיר מלר ימגוצ'י

, וותק של  58בת  ,איגוד המוזיאונים הישראלי

 , עמדה חיובית, משתמשת בפייסבוקשנים 5

ומשכו  17.8.2022ראיון טלפוני, בוצע בתאריך 

 דקות 20עמד על 

   

מנהלת אתר מורשת  :אפרת פלד שדה

 9בעלת וותק של ,  43בת  "כפר מסריק",

משתמשת בפייסבוק עמדה חיובית, שנים, 

 בשימוש אישי

ומשכו  9.8.2022ראיון טלפוני, בוצע בתאריך 

 דקות 25עמד על 

   

, בת מנהלת בית הפלמ"ח :שירי ארליך

עמדה כמנהלת,   4וכן שנים מת 22,ותק של 48

חברתיות לפני רשתות לא השתמשה במסויגת, 

 פרוץ הקורונה

ומשכו  11.8.2022בתאריך בוצע ראיון טלפוני, 

 דקות 36עמד על 

   

, מנהלת צריף בן גוריון בנגב :גיל שניידר

שנים בעולם המוזיאונים  17, וותק של  36בת 

מעט   תמשתמש , עמדה חיובית,ושנתיים בניהול

 ייסבוק בשימוש אישיבפ

ומשכו  10.8.2022בתאריך  בוצע ראיון טלפוני, 

 דקות 26עמד על 
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  מרואיינים מחו"ל 

  

מנהל מוזיאון העם היהודי, : גאווין מוריס

שנים,   10, וותק של 48, דרא"פ, בן יוהנסבורג

משתמש פייסבוק, טוויטר עמדה חיובית, 

 ואינסטגרם

 והוחזר לח למייל ראיון באמצעות שאלון שנש

  11.8.2022אריך תב

  

מייסדת ומנהלת מוזיאון  טלי ניית'ס:

, וותק של 61, דרא"פ, בת השואה, יוהנסבורג

משתמשת פייסבוק, עמדה חיובית,  שנים,  14

 טיוב-טוויטר, אינסטגרם יו

ומשכו  10.8.2022בתאריך  בוצעראיון טלפוני, 

 דקות 35עמד על 

  

, קשורת, בית אנה פרנקיועץ ת טון מסקיני:

עמדה שנים,  10,  וותק של 52הולנד, בן 

משתמש בפייסבוק, אינסטגרם,טוויטר, חיובית, 

 טיוב, טיקטוק לינקדאין-יו

והוחזר ראיון באמצעות שאלון שנשלח למייל  

 11.8.2022 אריך והוחזר בתאריךתב

  

ראש פדגוגיה יישומית  :אנטונלה פוסה

, ומורשת קוראש "אינטלקט" מרכז למח

עמדה שנים,  5, וותק של  54, בת איטליה

משתמשת בשימוש אישי בפייסבוק חיובית, 

 טוויטר ואינסטגרם

והוחזר ראיון באמצעות שאלון שנשלח למייל  

 29.9.2022אריך תב

 


