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 ו, פרויקטור הקורונהפרופסור רוני גמז
 סגן שר הבריאות ח"כ יואב קיש

      
 .,שלום רב - שרים נכבדיםהנכבד, ראש הממשלה 

 
 פתיחה מיידית ומבוקרת של עולם התרבות באמצעות בדיקות מהירות לזיהוי הנגיף  נדון:ה

 

 משחר נעוריו.  עוד הח"מ חי ונושם את עולם התרבות בכלל ואת עולם המוסיקה בפרט .1

י זה לא רק בשמי אני פונה אל כבודכם, אלא בשמם ועבורם של כלל החברות והחברים היקרים והאהובים שלי במכתב .2

אומנים, מפיקים, נגנים, שחקנים, תאורנים, אנשי סאונד ובמה, צלמים, אנשי  .בישראל לעולם התרבות והמוסיקה

יוצא מן הכלל נפגעו פגיעה אנושה בתקופה כולם ללא  -ובני משפחותיהם  וכיו"ב תפאורה ותאורה מאפרים ומאפרות 

תרבותית על מנת לשוב לעשייה  וכולם מחפשים )בינתיים ללא הצלחה( את האור בקצה המנהרה -בגוף ובנפש  –האחרונה 

 . ברוכהואמנותית 

להביע לא זכינו להופיע, לשחק, לשיר ולשמח את עם ישראל. אין מילים שיוכלו  2020מאז חודש מארס כידוע לכבודכם,  .3

 את הצער הרב שפקד את כולנו ואת הבור הגדול שנפער בליבנו.  

אין  -דיינו )!( עולם התרבות בכלל ועולם המוסיקה בפרט מצוי בשלב של סכנה קיומית  –אם היה מדובר רק בצער  .4

רת הצגות, אין הופעות ואט אט מתגנבות מחשבות זרות בקשר ליכולתו של ענף התרבות לשרוד את התקופה המאתג

 .  . שעוברת על כולנו

והמוסיקה לשם חזרתו המיידית והמבוקרת של עולם התרבות כי תפעלו  הריני לפנות אל כבודכם בכל לשון של בקשה .5

"דבר טוב אחד לגבי מוזיקה: כשהיא מכה בך,  צורך חיוני ובסיסי של כל חברה תרבותית . בוב מארלי כתב  :–לחיינו 

 התרבות והמוסיקה תהווה בראש ובראשונה מזור ורפואה לנפשות רבות שמשוועות פתיחת עולם ". אתה לא יודע כאב

 בתקופה הקשה והמורכבת הזו.  והתרגשות קצת שמחת חייםל

הריני לחזק את ידכם בימים טרופים אלה וכולי תקווה וציפייה כי תפעלו בדחיפות שיא על מנת להשיב  ולהחזיר לפעילות  .6

 . בישראל מלאה את עולם התרבות והמוסיקה

אנו עדים היום למספר חברות ומדינות שמחזיקות בבדיקות מהירות לגילוי הנגיף שמאפשרות פעילות יומיומית שוטפת,  .7

כשלעצמי איני מוצא כל סיבה מדוע לא יעשה שימוש בטכנולוגיות הללו  - תקינה ובטוחה ובכלל זה אף בהצגות ובהופעות 

  ם התרבות והמוסיקה בישראל.אף לגבי פתיחה מהירה או הדרגתית של עול
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שמירת מרחק ואמצעי הגיינה. זאת בנוסף לקפסולות שיקבעו מראש  ע ישמרו כל כללי ההנחיות: מסכות,במקום המופ .8

 עם הזמנת הכרטיסים.

 

 לדרך, לסבסד את הבדיקות בכניסה ולשקם את עולם התרבות. להיות שותפים משרד התרבות אנו קוראים לכם

 

חזרה מהירה ככל הניתן לעולם נורמאלי בו התרבות והמוסיקה מהווים חלק :  זוהי שעת חירום וזהו צו השעה מכובדי,  .9

 בלתי נפרד מהווי החיים הישראלי. 

אחת  ויפה שעהשל עולם התרבות והמוסיקה בישראל ם לפעול בדחיפות וללא לאות לשם הצלתו כהריני לקרוא לכבוד .10

 קודם. 

על מנת את כל המאמצים כי נעשה  ,אני )וכל חברי( מתחייבים לשתף פעולה עם כבודכם בכל שתבקשו והרינו להתחייב .11

עם ישראל והכל על מנת להציל את לסייע בידכם ועל מנת לשמור על כלל ההנחיות הרלוונטיות ובריאותו האיתנה של כל 

 )ובני משפחותיהם( שעובדים בו ומתפרנסים ממנו.  אחד הענפים החשובים במדינה על כלל האנשים

 אמן )!(  –לתקווה לימים טובים יותר במהרה בימינו   .12

 

 

 בכבוד רב ובברכה        

 י לוי אית               

 רות הפקות ומוסיקה בע"מ 


