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*'חזרה לשגרה'ה עםהמלצות הארגון הישראלי לשימור נכסי תרבות    

עבודה  נהלי יצירתל הנחיות מספר ריכזנומוזיאונים, בתים היסטוריים, ספריות וארכיונים,  פתיחתםעם 

ת הנוגעות לבטיחות העובדים הנחיות הזהירּול בכפוף, בכל הקשור להגנה על חפצי מורשת חדשים

 והמבקרים. 

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

נות מראש ויות העמומלץ להכין, ביחד עם הנהלת המוסד, תכנ הלימה בתהליך קבלת ההחלטות והביצוע.

אפשריים: גילוי כי אדם נגוע בוירוס ביקר במוזיאון, נוהל סגירה במקרה התפרצות  רלוונטייםלתרחישים 

 וכו' מחודשת

מחסנים וחללי  -כל מקום בו נמצאים חפצי אוסף אין לערוך חיטוי בהתזה או בערפול ב -בכל מקרה 

 .  תצוגה

 

 הנחיות כלליות

 מהם עשוים החפצים. שוניםהחומרי החיטוי עלולים להזיק לחומרים  –בשום אופן לא לחטא חפצי אוסף  .1

 

. אם החללים היו סגורים במשך שבועיים,  אין כניסה לציבור אינם זקוקים לחיטוי מהנגיף אליהםאחסון ש חללי .2

 חיטוי. באין צורך 

 

להשתמש בחיטוי כימי רק על גבי משטחים שאינם פריטי אוסף, ורק באופן שאינו מסכן במידת הצורך, ניתן  .3

לא גם בצורה עקיפה כתוצאה מהתזה, טפטוף או את הפריטים. )נזק יגרם לא רק בניקוי או ריסוס ישיר א

 נזילה(. 

 

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

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

 ל ג'לים לתוך חלל האוויר הרבה פחות גבוהה.נדיפותם שהיות ורמת 

להרחיק ככל שניתן מבקרים ממוצגים חשופים ללא ויטרינות, ע"י חבלול, מחיצות או התקנת ויטרינות היות יש  .5

 ואין לחטא חפצי אוסף. 

חשיבות הזהירות בקרבה לפרטי  , תוך הדגשתהשמירה בהנחיות החדשותו ןהניקיואת צוותי לעדכן חשוב  .6

 אוסף.

  

                                                           
( COVID-19פתיחתם המחודשת( בזמן משבר מגפת נגיף הקורונה )תב בעקבות סגירת מוסדות תרבות )ונכמסמך זה   *

 עתידיות. התפתחויותמהנובעים המשתנים עשוי להתעדכן בהנחיות והמלצות בהתאם לצרכים העולמית. הוא 

https://www.health.gov.il/hozer/bsv-165611020.pdf 

 

 הנחיה זו גם תואמת את הנחיות משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/hozer/bsv-165611020.pdf
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 הבאים במגע עם קהלבחפצים הנחיות לטיפול 

של פיזית מהשאלה והנגשה  הימנעל עדיף, וכאמור לעיל חפציםיש לגבש מדיניות השאלה או הנגשה של  .1

 פריטים.

לפרק זמן שיקבע ע"י  מגעלאחר  לבודדין לנקות אלא א –מתקיימת הנגשה של פריטים לקהל אם בכל זאת  .2

אינו ידוע שונים הנחיות משרד הבריאות )משך זמן החיות של נגיף הקורונה על משטחים ל בהתאםהמוסד 

לגבי חומרי .  (ימים 3-שעות ועד כ 24-פחות מעד כה, הערכות גורמי הבריאות השונים נעות בין  תבוודאו

 ימים. 3מחוץ למוסד למשך  שהיו במגע עם אנשיםכיום היא לבודד חפצים המקובלת ההנחיה  –נייר 

 במקרה .ואינו מסב נזק לחפץ שמבודד ממגע עם אנשים - מארז מתאיםוב וייעודיבטוח  מקוםבלבודד  חשוב .3

 של ספק לגבי חומרי אריזה לבידוד מומלץ להתייעץ עם משמר. 

 דגשים נוספים: 

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

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

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

 

  פריטים לאוסף החזרת/תהכנס

הפריטים, ואם מבודדים אז לנהל רישום מהימן של זמנים, יש לנהל איסוף מידע מסודר לגבי מקור הגעת  .1

 תכולה ומיקום.

)ניתן להתייעץ עם  ם הכנסת פריט לבידוד כוללת עיטוף, יש להימנע מחומרי אריזה בלתי מתאימיםא .2

 ומהתנהלות המסכנת את הפריט.  משמר לגבי כך(

 הסרת חומרי אריזה והשלכתם או שמירה לפרק זמן מוגדר בבידוד. .3

בהתנהלות שוטפת עם פריטי אוסף אין להשתמש באלכוג'ל או כל חומר חיטוי אישי אחר על כפות הידיים.  .4

 . במים בסבוןידיים במקום, מומלץ לשטוף 

 - בהם נוגעים מבקרים בתדירות גבוהה בתוך חללי התצוגהחים )שאינם חפצי אוסף( ניקוי של משט .5

סמרטוט ותמיסת  ניתן לעשות בעזרת - סגורות וכדומה מעקות, ידיות, דלתות, כפתורי הפעלה ויטרינות

 ה.ריסוס או התז\אין להשתמש בערפולכמובן, . 70%אלכוהול 

, יש לבחור את ההתנהלות בזהירות רבה: לבודדואין אפשרות וחשש מזיהום של פריט אוסף  אם יש .6

באקונומיקה )סודיום  אין לאפשר עירפול או התזה של חומרי חיטוי סמוך לאוספים, אין להשתמשכאמור, 

יים של רהיטי עץ למשל( )ציפו 70%באמוניה או בסבון. חומרים רבים רגישים גם לאלכוהול  ,כלוריט(-היפו

 אם הכרחי לחטא פריט אוסף, יש להיוועץ במשמר בתחום הרלוונטי.ולכן 
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 :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 

 

3. ICOM – International Council of Museums 

https://icom.museum/en/covid-19/resources/conservation-of-musem-collections/ 

 

4. World Health Organization 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/coronavirus-disease-

answers?query=surfaces 
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