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*'חזרה לשגרה'הארגון הישראלי לשימור נכסי תרבות לקראת המלצות ה   

 להערכות הנחיות מספר ריכזנושל מוזיאונים, בתים היסטוריים, ספריות וארכיונים,  הצפויה פתיחתםעם 

ת הנוגעות הנחיות הזהירּול בכפוף, בכל הקשור להגנה על חפצי מורשת חדשיםעבודה  נהלי ויצירת

 לבטיחות העובדים והמבקרים. 

להבטיח  מנת עלשימור, הביטחון והתחזוקה, ה וצוותיהאוסף  מנהל ביןהפעולות יעשו בתיאום  כלמומלץ כי 

 הלימה בתהליך קבלת ההחלטות והביצוע.

 עובדים למוסדהשל חזרתם עם 

לחללי האוסף )מחסנים וחללי תצוגה( יש לבצע בדיקה קפדנית לאיתור סימנים לנזקים כגון עם הכניסה  .1

 נזילות, נפילות, פעילות מזיקים וכד'.

 בדיקה של פריטי אוסף במידת האפשר ולפי הצורך. יש לתעד בצילום שינויים או נזקים. .2

 יקוי יסודי של כל החללים, לרבות פינות חדרים ומשטחים.נ .3

עד המצב הקיים ללא מזגן מהיו כבויים בתקופת הסגירה, יש להפעילם מחדש באופן הדרגתי אם מזגנים  .4

 לנקות מסננים לפני ההדלקה. חשוב . חלללטמפרטורה המבוקשת בלהגעה 

 וידוא סטטוס של פריטי אוסף הנמצאים מחוץ למוסד )בהשאלה, בטיפול(.   .5

נים: האם התגובה וההתנהלות היו מוצלחים בחינת התנהלות המוסד בכל שלבי התגובה לאירועים האחרו .6

? מומלץ להכין תחקיר וסיכום של התנהלות המוסד, עתידבוהאם יש מה ללמוד למען מקרי חירום דומים 

כולל מסקנות, הפקת לקחים והמלצות לעתיד. עדכון של תכנית החירום: יש לעבור על התכנית ולבדוק אם 

הנוגעים לשימור, ומיועדים ליישום ת לבחון מחדש נהלים שוטפים לעדכן.  זוהי גם הזדמנו/יש צורך לשנות

 בעתות רגיעה. 

החזרה מבוקרת וזהירה של פריטים לחללי התצוגה )במקרים שבהם פריטים הוסרו מתצוגה והועברו  .7

 למחסנים/ כספות/ אזורי אחסון זמניים( 

 הסרת אמצעי מיגון שונים מתקופת הסגירה )כיסויים וכו'( .8

 

 פתיחה לציבורלקראת 

 יש לוודא שניתן זמן היערכות ראוי שיאפשר : – זמן היערכות לפתיחה .1

ולבצע את העבודות  ,רעו במהלך הסגירהילבצע בדיקה קפדנית של החללים לאיתור נזקים שא -

 רעו תקלות או נזקים בזמן הסגר.יהנדרשות במקרה שא

                                                           
 (COVID-19נכתב בעקבות סגירת מוסדות תרבות )והצפי לפתיחתם המחודשת( בזמן משבר מגפת נגיף הקורונה )מסמך זה   *

 עתידיות. התפתחויותמהנובעים המשתנים עשוי להתעדכן בהנחיות והמלצות בהתאם לצרכים העולמית. הוא 
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 )סימון, הזזה, פיצול חללים וכד'(להכין את החללים ולהתאים אותם לדרישות חדשות שאולי תהינה  -

 ההתנהלות החדשות.לתדרך את הצוות בהנחיות ו

. אם החללים והמחסנים היו ש לזכור שחללי אחסון שבהם אין כניסה לציבור אינם זקוקים לחיטוי מהנגיףי .2

 סגורים במשך שבועיים,  אין צורך לבצע חיטוי. 

ל, ניתן להשתמש בחיטוי כימי רק על גבי משטחים שאינם פריטי ידי גורם מנה-אם יש דרישה לכך על .3

)נזק יגרם לא רק בניקוי או ריסוס ישיר אלא גם בצורה עקיפה  את הפריטים. ןמסכ ואינש באופןאוסף, ורק 

 (. כתוצאה מהתזה, טפטוף או נזילה

המבקרים, יש לוודא שהמיכלים  ילחיטוי אישי של ידי במידה והמוסד בוחר להציב ברחבי המבנה מיכלים .4

מותקנים באזורים רחוקים מן המוצגים.  קיימת העדפה לתכשירי חיטוי במרקם ג'ל על פני תכשירים 

 נדיפותם של ג'לים לתוך חלל האוויר הרבה פחות גבוהה.רמת ו יותהנוזליים, 

 

 עם הפתיחה לציבור

גני ו לילדים ונוערתערוכות  ,ספריות, נטי לארכיונים)רלוו נהלים במגע של קהל עם פריטים מהאוסף .1

 עדיףבמידת האפשר, ויש לגבש מדיניות השאלה או הנגשה של חומרים בתקופה הקרובה  :(פסלים

 של פריטים.   פיזית מהשאלה והנגשה  הימנעל

לפרק זמן שיקבע  מגעלאחר  לבודדין לנקות אלא א –מתקיימת הנגשה של פריטים לקהל אם בכל זאת 

אינו שונים הנחיות משרד הבריאות )משך זמן החיות של נגיף הקורונה על משטחים ל התאםבע"י המוסד 

 ימים(.   9-ל 3עד כה, הערכות גורמי הבריאות השונים נעות בין  תידוע בוודאו

 .ואינו מסב נזק לחפץ שמבודד ממגע עם אנשים - מארז מתאיםוב דיוייעובטוח  מקוםבלבודד  חשוב

 של ספק לגבי חומרי אריזה לבידוד מומלץ להתייעץ עם משמר.  במקרה

 דגשים נוספים: 

 בספרים וניירות חלשים ורגישים אין לאפשר שימוש בכפפות חד פעמיות. -

 או מטליות חיטוי לחות. אין לאפשר נגיעה בפריטי אוסף בידיים חשופות לאחר שימוש באלכוג'ל -

להימנע משימוש באלכוג'ל או תרסיס חיטוי אישי גם במקרה של פיסול חוץ המותר למגע  על מבקרים -

 )יוכלו לחטא ידיים אחרי המגע עם החפצים(. וטיפוס

 .השאלות וכן בפירוק והקמת תערוכותנהלים בהכנסה של פריטים לאוסף, ב .2

עושים שימוש בציוד מגן יש לוודא כי העובדים , הבריאותבאופן כללי, נזכיר כי בהתאם להנחיות משרד 

   וכו'(. כפפות במקרים בהם יש חשש להדבקה ממשטחים )חומרי אריזה, ארגזיםמסיכה ו אישי:

 למעלה.  1, ראה סעיף בידוד )הסגר( לכל פריט שנכנס לאוסף -

יש לנהל איסוף מידע מסודר לגבי מקור הגעת הפריטים, ואם מבודדים אז לנהל רישום מהימן של  -

 ומיקום.זמנים, תכולה 
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)ניתן להתייעץ עם  ם הכנסת פריט לבידוד כוללת עיטוף, יש להימנע מחומרי אריזה בלתי מתאימיםע -

 ומהתנהלות המסכנת את הפריט.  משמר לגבי כך(

 הסרת חומרי אריזה והשלכתם או שמירה לפרק זמן מוגדר בבידוד. -

טוי אישי אחר על כפות בהתנהלות שוטפת עם פריטי אוסף אין להשתמש באלכוג'ל או כל חומר חי -

  במים בסבוןידיים הידיים. במקום, מומלץ לשטוף 

, יש לבחור את ההתנהלות בזהירות רבה: אין לבודדואין אפשרות וחשש מזיהום של פריט אוסף  אם יש .3

-לאפשר עירפול או התזה של חומרי חיטוי סמוך לאוספים, אין להשתמש באקונומיקה )סודיום היפו

)ציפויים של רהיטי עץ למשל( ולכן  70%כלוריט( באמוניה או בסבון. חומרים רבים רגישים גם לאלכוהול 

 שמר בתחום הרלוונטי.אם הכרחי לחטא פריט אוסף, יש להיוועץ במ

 iscpcp2016@gmail.comהישראלי לשימור נכסי תרבות: ניתן לפנות לארגון לשאלות 
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 שרון תג'ר ואסף אורון שקראוביחד עם על כתיבת ההמלצות ולחברי ועד ארגון השימור, מקמנוס -כהנרלנעה תודה 

 והוסיפו הערות. 

 :הבאיםהגופים  שפרסמועל מקורות בעיקר בהתבסס המסמך נכתב 

 

1. Canadian Conservation Institute (CCI) 

https://www.canada.ca/en/conservation-institute/services/conservation-preservation-

publications/canadian-conservation-institute-notes/caring-heritage-collections-covid19.html 

 

2. The Australian Institute for the Conservation of Cultural Material (AICCM) 

https://aiccm.org.au/sites/default/files/Closed%20by%20COVID-19%20-%20version%201.2%20-

%2029Apr2020.pdf 

 

 

 בנושא חומרי ניקוי וחיטוי: להרחבה

 

3. International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property 

(ICCROM) and the Institute of Cultural Heritage of Spain (IPCE) 

https://www.iccrom.org/sites/default/files/Recommendations%20on%20disinfection%20from%

20IPCE-Spain.pdf 

 

4. Historic England 

https://historicengland.org.uk/coronavirus/historic-places/cleaning-historic-surfaces/ 
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