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מכובדיי,

הנדון :עיכוב בהשבת מוסדות התרבות לפעילות
בשבועיים האחרונים הושגו שני סיכומים חשובים שמטרתם היתה התנעתם מחדש של מוסדות התרבות
והאמנות ,כצעד ראשון ,חשוב ומרכזי להחזרת עולם התרבות כולו לפעילות:
הראשון – הסיכום בין שר התרבות לבין שר הבריאות לגבי המתווה הבריאותי/תפעולי להפעלת אולמות התרבות,
המוזיאונים ושאר חללי היצירה וההופעות והשבתם לפעילות.
והשני – הסיכום בין שר התרבות לבין שר האוצר לגבי המתווה הכלכלי המאפשר את החזרת מוסדות התרבות
לפעילות ,חידוש ההפקות והשבת רבבות אמנים ,יוצרים ,עובדים ונותני שירות לעבודתם.
הסיכומים הללו גרמו להתרגשות רבה בעולם התרבות ,ושורה ארוכה של אמנים ,עובדים ונותני שירות קיבלו
הודעות על שיבתם הצפויה לעבודתם .המוזיאונים ,שנפתחו ראשונים בהתאם למתווה ,השיבו לעבודתם עובדים
רבים – אוצרים ,אמנים ,קופאים ,סדרנים ,צוותים טכניים ,שומרים ,עובדי ניקיון ,גרפיקאים ועוד ,וכולנו
התכוננו לתאריך  11ביוני  ,0202המועד שבו היו אמורים אולמות התיאטרון ,הקונצרטים ,המחול והיכלי התרבות
העירוניים ברחבי הארץ לשוב גם הם לפעילות.
התיאטרונים ,התזמורות ,להקות המחול ושאר גופי אמנויות הבמה החלו להשיב עובדים ששהו בחל"ת לעבודתם,
התניעו הפקות חדשות שהוקפאו לפעילות ,קבעו חזרות חידוש להפקות קיימות ,קבעו לוחות פעילות ובעקבות
זאת שוריינו שחקנים ,במאים ,סולנים מוסיקליים ,מנצחים ,כוריאוגרפים וצוותים טכניים.
להלן מספר דוגמאות עיקריות:
פסטיבל ישראל ירושלים מתכנן להשיב  1111עובדים ,חלקם מועסקים בפסטיבל הג'אז בירושלים.
להקת המחול הקיבוצית ,שמרכזה בקיבוץ געתון שליד נהריה ,הודיעה על השבת  172עובדים שחלק גדול מהם
מתגוררים בפרפריה.
המדיטק בחולון השיב עד כה כ 112-עובדים שחלקם כבר עסוק בפתיחת מוזיאון העיצוב ומוזיאון הקומיקס,
ובנוסף מתכנן להשיב  012שחקנים ,במאים ,תפאורנים .תאורנים ,סאונדמנים ועובדים במקצועות נוספים
כשתאושר פתיחת התיאטרון והסינמטק.
האופרה הישראלית השיבה עד כה  11עובדים ,ותשיב  170עובדים עד ספטמבר.
התיאטרון הקאמרי השיב עד כה  11עובדים עבור היערכות לפתיחה ביולי ,וכ 012-עובדים נוספים עד ספטמבר.
בנוסף התיאטרון נערך להעלאת  7הפקות חדשות בטווח הקרוב ,מה שעתיד להחזיר עוד מאות עובדים נוספים.
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אלה כאמור רק חמש דוגמאות המייצגות לבדן כ 1,222-איש מתוך רבבות עובדים ואמנים שהמציאות עצרה את
חייהם ונמצאים כעת במצוקה נפשית וכלכלית חריפה ,עקב ההחלטה על עצירת פתיחת האולמות ודחיית
ההחלטה בשבוע.
הפערים בין אישורים שניתנו לקיום שמחות ואירועים לבין עיכוב פתיחת אולמות התרבות ,שבהם יש יכולת רבה
יותר לשמור על הוראות משרד הבריאות וכללי התו הסגול ,גרמו לכך שההתלהבות על הפתיחה המיועדת
התחלפה בחוסר הבנה ,באכזבה קשה ובחרדה קיומית של כל הענף ועשרות אלפי עובדיו ,אשר חלק גדול מהם
מועסקים במקביל הן במוסדות התרבות והן בסקטור ההפקות הפרטיות שגם הן מושבתות כידוע.
מוסדות התרבות התחייבו לכך כי הסיוע הכלכלי אותו הם אמורים לקבל מיועד בראש ובראשונה להתנעת
הפקות ,השבת עובדים וחידוש פרנסתם של רבבות אמנים ,עובדים ונותני שירות בעולם התרבות ,אשר את
חשיבותו לחוסן הלאומי ולמורל מחד ,ולצמיחה הכלכלית מאידך אין צורך להסביר.
אנו מבקשים להדגיש כי מוסדות התרבות ערוכים לשמירה קפדנית ודקדקנית של תקנות בריאות הציבור
ויישום מלא של נהלי התו הסגול הן עבור הקהל ,הן עבור האמנים וצוותי התפעול על הבמות ומאחורי הקלעים
והן עבור העובדים במשרדים.
כתוצאה מכל האמור לעיל נכנסו מוסדות התרבות להתחייבויות כבדות ,וכעת אנו חרדים מכך שהעיכובים
בפתיחת האולמות וביישום המתווה הכלכלי עלולים לגרום לקריסתו של הענף ושל העוסקים בו.
אנו קוראים לכם לפתוח מידית את אולמות התרבות ,ליישם את הסיכומים הכלכליים עליהם הוחלט ולאפשר
לנו להתחיל להשיב את הענף לפעילות.
מנהלי מוסדות התרבות עומדים לרשותכם לכל מה שנדרש כדי לסייע בידיכם לקבל את ההחלטה וליישמה.

בכבוד רב
פורום מוסדות תרבות ואמנות בישראל
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