
 
 

 3.1.21ישיבת ועד בשיתוף עם פורום התרבות 

 פרופ' חגי לוין, פרופ' נדב דוידוביץ', ד"ר איריס רסולי, ד"ר ערן קופל, ד"ר מיכל ברומברג : נוכחים: 

מנכ"ל התזמורת הסימפונית  מדינה אלדור, מנכ"לית להקת בת שבע. עופר סלע,  -אורחים: פורום התרבות 

מנכ"לית והמנהלת האמנותית  . ציפי פינס, מנהל פורום מוסדות התרבות . איתמר גורביץ', הישראלית ראשון לציון 

ר, יועצת הפורום. דני וייס, מנכ"ל  . אורית לרנמנכ"ל תיאטרון באר שבע  . שמוליק יפרח, של תיאטרון בית ליסין 

 מדעטק ויו"ר הפורום. 

 חגי: הנושא מאוד חשוב לוועד שלנו, חלקם יצטרפו אלינו בהמשך השיחה. 

איתכם על מה אנחנו   ץשנה. מטרת הישיבה להשמיע לכם ולהתייע 14יועצת של הפורום כבר  –אורית לרנר 

 עושים. 

מוסדות מכל התחומים ומכל חברי הארץ. עובד  150, חברים כ2007פורום מוסדות התרבות קם ב-איתמר גורביץ'  

בכל שהשנה חיזוק מוסדות התרבות בנושא הפיננסי והבירוקרטיה. השנה האחרונה הייתה מוקדשת רובה ככולה  

 לקורונה ולסגרים שהיו. 

 מוחלט.  shut downחודשים האחרונים ל  10עולם התרבות נכנס ב – דני וייס 

 סגר נוכחי אנחנו מעריכים שייקח לנו את כל חודש ינואר. צופים ביולי להחזיר את הקהל.  – יש שלוש נקודות זמן 

 , מטרת הפגישה זה לשכנע שאין צורך למקשה אחת. defultהתרבות כמקשה אחת סגורה, זה היה ה

 הגשנו הרבה תוכניות ומתווים כלכליים. בנינו תו סגול אשר נכנס לרזולוציה מאוד גדולה. 

סבבים קצרים של פתיחה והם נסגרו בבת אחת. ניסינו משהו שעבד. המתווה עבד   2ות היו באולמות התרב

 תיאטרון באר שבע, החאן והמדעטק. להקות המחול הספיקו לחזור ואז בבת אחת סגרו אותנו.  – בהצלחה 

 הוכח כי לא הייתה הדבקה באולמות. לא צריך להמציא משהו חדש. 

נו התחסנו חיסון ראשון ויהיו מחוסנים עד סוף ינואר. אנחנו מבקשים הערכת  קבוצת הגיל הגדולה של – ציפי פינס 

זמן, באיזה תנאים יכולים לפתוח אותנו כשאנשים מחזיקים דרכון ירוק ביד. מה הצפי? כדי שנפסיק לחיות בחוסר  

 הודאות הזה. שהעובדים יקבלו מסר של תקווה. 

נדבקים, הקפדנו על תנאים מחמירים של התו הסגול.   0היו   פתח אחרי הגל הראשון, לעניות דעתי – שמוליק יפרח 

אנחנו יודעים ליד מי ישב כל אחד. זה עבד נפלא. גם השחקנים וגם הקהל הרגישו מאוד בטוחים. אנחנו רוצים  

 לצאת מהדכאון של חוסר הודאות. אנחנו נשמח לסיוע מהאיגוד. 

ן אפידמיולוגי. הטענה שלכם בלי ספק שאי אפשר  זה מאבק ציבורי ומתמשך וצריך לפעול על בסיס הגיו–חגי 

להגיד שתרבות בסוף. צריך לשפוט לפי התועלת והדרישה. אנשים התרגלו לחיות ללא תרבות, ימשיכו לפחד. יש  

 לשקם את האמון. האם הפורום הוא ישות משפטית? 

 הפורום הוא עמותה, יישות משפטית.   –שמוליק 

התרבות הוא מאוד מגוון, אנחנו אמנם להקת המחול הגדולה בארץ ויש  תחום  –להקת בת שבע   – דינה אלדור 

עוד המון יוצרים קטנים ובינוניים בארץ. האתגר הוא להחזיר לפעילות הדרגתית גם את יוצרי התרבות לחזור  

 ולהופיע לאלתר ותוך הקפדה על התו הסגול. גם אנחנו הופענו באולם קטן בשבועיים שהיה מותר.  

 מי הקהל, איך לאגד אותו ואיך לפזר אותו לאחר מכן. אנחנו יודעים 

איש. אנחנו מחוללים פעילות נרחבת כלכלית, חברתית ופסיכולוגית.   150,000-200,000מדובר על  –זה משבר 

 אנחנו חושבים שיש זמן לחזור לפעילות הדרגתית ושחוזרים.   



 
 

אנחנו נוקטים באינסוף אמצעי בטיחות, מחיצות שקופות,     – מנכל התזמורת הסימפונית ראשון לציון  –עופר סלע 

 איה נגן שנמצא חיובי לא הדביק אף נגן. מסיכות ועוד. ולר 

הצורך שלנו, של האומנים, לחזור לבמה. וצורך הקהל, לבנות לקהל את האמון. אני בטוח שלא יראו מראות כמו  

 בקניונים. זה קהל שצורך תרבות וזה אנשים מאוד ממושמעים. אם הם יעברו את סף החרדה של להכנס לאולם. 

איש על הבמה, אולי אם זה אפשר לחכות. אך אפשר להפעיל משהו    150 באופרה אנחנו מופיעים על הבמה

יציאות לכל אולם אופרה. כדי להעמיד אופרה, אני צריך חודשיים    10מצומצם יותר. אנחנו יודעים לרווח, יש 

 להתכונן.  

 לא ניתן לעשות בחוץ, זה לא פתרון, האולמות זה כלי העבודה שלנו.  - דני וייס  

עים את הדברים וזה מאוד כואב. אנחנו זקוקים לתרבות לצורך התמודדות עם משבר הקורונה  אנחנו שומ – חגי 

ולצורך בריאות הציבור. התרבות היא חלק מהפתרון. זה לא יקרה מעצמו כי הממשלה שמה בסדר עדיפויות מאוד  

 זירה הציבורית. נמוך. הנושא צריך לעלות לקראת הבחירות. צריך כוח פוליטי, אנחנו עושים כל מה שניתן ב

מזכיר האיגוד, מסיים תפקיד במשרד הבריאות בימים אלו. אין פה מחלוקת על מה שהצגתם והמתווה   –ערן 

שיכול היה לעבוד לאורך זמן. האם בית המשפט יכול לעזור? לא מתערב בנושאים אלו בזמן מגיפה. הפסימיות  

נוכחים   ריג את המתווה שכבר הוצג. יש להישא הזהירה של חגי היא מוצדקת. יש להיות נוכחים בתקשורת, להצ

 כדי לא להיות אחרונים בתור. 

בעבודה שלי אני עובדת בנושא בריאות הקשישים בקהילה, אני חושבת שכמו שנותנים מקום לתרבות של   – איריס 

  מגזרים דתיים, אני חושבת שכבר אמרו קודמי בתבונה, התרבות הוא מצרך חיוני לנפש האדם והתמודדות עם 

 מצבים. יש יצירות שרלוונטיות לחשיבה איך להתמודד עם קשיים.  

אנחנו צריכים לעבוד בצורה חכמה. צריך לחלק את העבודה ולהפעיל לחץ תקשורתי. אנחנו מאוד מקושרים    -נדב

 וצריך לעשות חכם ולחלק את התפקידים נכון. אין כרגע את הועדות. לחלק את העבודה, להוציא ניירות עמדה. 

נפתח קבוצה משותפת בווטסאפ ונתאם חלק מהפעילויות. ולנסות לגבש מסרים משותפים. שיח בנושא של   – חגי 

התרבות. לשלטון המקומי יש תפקיד חשוב. ראינו את המכתב של חיים ביבס לגבי החיסונים. אנחנו נשמח לתת  

ככה נהיה חזקים יותר. בכל  את הגיבוי המקצועי למהלכים. ככל שאנחנו נדע לשתף פעולה בקואלציות מגובשות, 

 החלטה צריך להיות דיון מסודר, שימוע לכל תחום. 

 זה עניין של רגל בדלת. צריכה להיות נוכחות. –איריס 

 הדרכון הירוק הוא לא קסם, יהיו סוגיות אתיות לא פשוטות, לא מאמין שחשבו על הדברים האלה לעומק.  – חגי 

 הצענו לשלב את הבדיקות המהירות.  –נדב 

 משרד הבריאות לא אישר את הבדיקות המהירות גם כפיילוט לשתי הצגות.  - ציפי פינס

גדולה. אנחנו נעלה את זה בקבינט המומחים. כדאי  בחודש האחרון יש שתי בדיקות חדשות שהן כן באמינות   -נדב

 לשים רגל בדלת. אנחנו נבקש דיון על הנושא הזה בתוך קבינט המומחים. 

ערו, הנראות הציבורית היא זו שתקבע. לגבי הבדיקות, החרם של המשרד על הבדיקות הוא ממרץ, לאט לאט גם  

 זה נפתח. זה חלק מהלחיות עם קורונה.. 

הוסיף כלי פרקטי, זו המהות. לפעול על בסיס נתונים. אנחנו הצמדנו פניה שקיבלנו מחדרי  אני רוצה ל – חגי 

 הכושר את פרופ' רחלי דנקנר, והיא עשתה מחקר.  

 האם תוכלו להצמיד לנו מישהי כזו?  – ציפי 



 
 

  כמו של  - אתם יודעים להגיע לקהל שלכם, ניתן בקלות לעשות מחקר תפיסתי. צריך לפרסם את המקרים – חגי 

הנגן של עופר, יש לפרסם ונוכל לבוא עם נתונים. יכול להיות שנגלה שכלי נשיפה מסוים הוא כן בסיכון. מאוד  

 חשוב להראות מה קורה בעולם. 

 מרבית השאלות אנחנו לא יודעים לשאול. האם ניתן להצמיד אלינו רפרנט רפואי?  – דני 

ו. ביום חמישי דיברנו עם נחמן אש ושרון אלרועי  אנחנו בתקופה האחרונה מדברים עם כל מי שמוכן להקשיב לנ

פרייס, הפרויקטור אמר בזהירות המתבקשת שהוא רואה שיהיה אפשר לפתוח מחודש מרץ. אנחנו מתכוונים  

למנף את זה ככל שאפשר. זו הפעם הראשונה שאני נמצא בפורום שנותן לי תחושת שותפות וזה משמח אותי  

 מאוד.  

 סה למצוא דוקטורנטית ואני אכתוב מאמר דעה. נתחיל בקמפיין וננ –נדב 

 


