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את בקשתנו להמשך הצבת שילוט )באותה  –באופן גורף  -דחיתם במסגרתה "( ההחלטה"

 חברת מוזיאוני חיפהכל המוזיאונים המופעלים על ידי מימים ימימה( במתכונת הנהוגה 
עירייה(, אנו סבורים כי מדובר בהחלטה בעלות מלאה של ה)חברה עירונית ב חל"צ

כמתחייב, מבלי שהובאו בחשבון שהתקבלה בשוגג מבלי שקדמה לה בחינה יסודית 
 מבלי שנבחנו המשמעויות של ההחלטה. אף ושיקולים מהותיים 

יוער, כי לא ברור לנו ההליך והאופן שבו התקבלה ההחלטה, אך לעת עתה נתמקד בדברים  .2
 לגופם.

נבקש להציג את עמדתנו בנדון על מנת לפרוס את החשיבות והמשמעות של  ,אשר על כן .3
יידוע הציבור באמצעות שילוט אודות המוזיאונים והפעילויות הנערכות בהם וכן לפרט את 

 תינו ביחס להודעה האמורה. עיקרי עמדתנו וטענו

 רקע כללי

"( הינה חברה לתועלת הציבור חברת המוזיאוניםחברת מוזיאוני חיפה חל"צ )להלן: " .4
 המצויה בבעלות מלאה של העירייה. 

חברת המוזיאונים הינה גוף ללא מטרת רווח אשר יוסדה על ידי העירייה כזרוע תרבותית  .5
בדגש על הקמתם, פיתוחם וקידומם של שתהיה אמונה על פיתוח חיי התרבות בעיר 

 המוזיאונים ולצורך הנגשתם לציבור הרחב. 

 חברת המוזיאונים אחראית לניהולם של שישה מוזיאונים הפרוסים בכל רחבי העיר. .6

מאז ומתמיד הוצבו בפתח המוזיאונים שלטים שנועדו ליידע את הציבור אודות קיומו של  .7
 חדות הנערכות בו )כגון תערוכה של אמן מסוים(.ואף לגבי פעילויות מיומוזיאון במקום 

לא על ידי העירייה ואף  ,מעולם לא עלה ספק בדבר הצורך והחשיבות של שילוט במוזיאונים .8
 .)מטבע הדברים( לא על ידי כל גורם אחר

אשר על כן, פניית העירייה מחודש ספטמבר בדרישה להסיר את השלטים התקבלה בחברת  .9
 לטת ואף בתדהמה.המוזיאונים בהפתעה מוח

מבירור שערכנו נתבקשנו להגיש פנייה מסודרת וסברנו כי מדובר בפורמליסטיקה בלבד.  .10
ההחלטה הדוחה את פנייתנו באופן גורף מבלי כל נימוק ממשי אינה מובנת ובכל הכבוד גם 

  אינה סבירה כפי שנסביר להלן.
  

  השילוט הינו אינהרנטי לפעילות המוזיאונים 

בארץ  , וקיים במוזיאוניםלקיומו ולתפעולו התקין של מוזיאוןמצעי הכרחי שילוט הינו א .11
אין למוזיאון קיום ללא ציבור המגיע לבקר בו וממילא אף אומן לא יסכים להציב . ובעולם

 את יצירותיו במוזיאון הנעדר מבקרים. 
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וץ לעיר מוזיאון הינו מקור משיכה גם לתושבי העיר אך גם )ולעיתים בעיקר( למבקרים מח .12
מן ההכרח ליידע תייר או מבקר הנמצא בקרבת מקום על ם כך ואף לתיירים. דווקא משו

 מוזיאון.המוצגות בן של התערוכות קיומ

תערוכות בכל המוזיאונים זאת ועוד. על מנת ליצור עניין והתחדשות אנו מקיימים  .13
ן לשוב ולבקרו. מתחלפות ואף פעילויות במוזיאונים על מנת למשוך גם מי שביקר במוזיאו

בלתי מידתית חמורה ובהיעדר שילוט אודות תערוכות ופעילויות כאמור תהא פגיעה 
 בפעילויות המוזיאונים.

באנר עם שם התערוכה בכניסה למוזיאון הוא הילך רווח, מחויב המציאות, בכל על כן,  .14
 .בארץ ובעולם המוזיאונים

   י התייחסות העירייהלא חל כל שינוי בשילוט ועל כן אין כל הצדקה לשינו

באותה  בדיוק ותערוכותיהמאז ומתמיד נהגה חברת המוזיאונים לפרסם את פעילויותיה  .15
 .וללא תשלום כיום גםמוצגים הם  ומתכונת ובאותו אופן ב

דווקא משום כך מתחדדת ביתר שאת התמיהה אודות שינוי המדיניות של העירייה, קל  .16
 כל תהליך של בחינה, דיון ו/או התייעצות. שינוי מהותי זהוחומר, כאשר לא קדם ל

בכל הכבוד והזהירות, אנו סבורים כי לא ניתן לשנות באופן חד ופתאומי התנהלות הנהוגה  .17
 שנים ואשר על בסיסה הסתמכה ופעלה חברת המוזיאונים במהלך השנים.

 מדובר בהחלטה גורפת, לא מידתית ולא סבירה

ה התקבלה באופן גורף כמעט היינו אומרים כל האמור לעיל יש להוסיף, כי ההחלטעל  .18
דרישת הסרה ו/או שינוי בהצבת השילוט אלא  םמסוי באבחת חרב. לא התבקש תיקון

 ביחס לכל המוזיאונים!כוללת וגורפת 

מעבר לכך שהמשמעות של החלטה כזו הינה בבחינת מכה אנושה למוזיאונים עצמה יש בכך  .19
ות של ההחלטה אשר לא בחנה באופן נקודתי להעיד אודות חוסר הסבירות וחוסר המידתי

 וספציפי את המוזיאונים, אלא נקטה באיסור כולל וגורף.

 סוף דבר

שר כל כן ולאור כל האמור והמופרט לעיל, נבקש כי תתבצע בחינה מחודשת ועניינית של א .20
הסרת סוגיית השילוט במוזיאוני חיפה וכי במסגרת הדיון בהשגה זו תבוטל ההחלטה ל

 מוזיאונים.בהשילוט 

אנו סבורים, כי שינוי ההחלטה מתחייב נוכח עקרונות בסיסיים של הסתמכות, סבירות  .21
של העירייה בקידום חיי התרבות בעיר ובכלל  מהאינטרס המהותיוהגינות אך גם מתחייב 

 כך בקידום ושגשוג פעילות המוזיאונים.

הדברים ואנו  נבקש בכל לשון של בקשה כי תבחנו ותשקלו מחדש ובכובד ראש את .22
 משוכנעים, כי אם כך ייעשה, הרי שההחלטה תשתנה.

אנו מבקשים לקבל זימון במסגרתו יתאפשר לנו להוסיף ולפרט את עמדתנו גם בעל פה בכל  .23
 דיון שיתקיים בהשגה זו. 

 בכבוד רב,           

      
 יותם יקיר                                                                                
                      מנהל כללי                                                                                


