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 פעילויות בתחום התרבותכללים עדכניים בנוגע לקיום 

 .07:00בשעה  7.2.2021ם ויות בתחום התרבות  החל מיולהלן כללים עדכניים בנוגע לקיום פעיל

, ולתקנות 2020-בהתאם לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(, תש"ף

הגבלת פעילות השהייה במרחב הציבורי סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )

, ולהוראות תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף 2020-והוראות נוספות( התש"ף והגבלת פעילות

)להלן: "התקנות"(, להלן  , 2020-הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת פעילות במקומות עבודה(, התש"ף 

למען הסר ספק, האמור במכתב זה . 07:00בשעה  7.2.2021יום  הפעולות המאושרות בתחום התרבות בתקופה שמ

נועד לפשט את עיקרי ההנחיות, שנקבעו בתקנות בנוגע לקיום פעילויות תרבות, ואין בו כדי לגרוע מהאמור 

בחקיקה, בתקנות, בצווים ובהנחיות משרד הבריאות שנקבעו לצורך המלחמה בנגיף הקורונה או לפי כל דין, על 

 מעת לעת.שינוייהם 

 

 פעילות מוסדות תרבות .1

מוסדות התרבות נחשבים כמקומות עבודה של הצוות האמנותי והאדמיניסטרטיבי, לפיכך,  1.1

 .  , ללא קבלת קהלפעילותם מותרת בהתאם ובכפוף לכללי התו הסגול למקומות עבודה

ניתן לבצע חזרות בתחומי התרבות השונים. ככל שהיצירה מחייבת זאת ניתן לקיים חזרות ללא   1.2

מטרים בין אדם לאדם, לרבות מגע בין אמנים. כמו, כן, ככל שהדבר נחוץ  2הקפדה על מרחק של 

 ניתן להימנע מעטיית מסיכה.

 או המנהלי.מתייחס לאמנים בלבד,  ולא לצוות הטכני  1.2יובהר, כי האמור בסעיף  1.3

למען שמירה על בריאות האמנים, כל מוסד יעשה מאמץ לקבוע קבוצת אמנים קבועה לחזרות  1.4

)קפסולה( ויקפיד על חיטוי כלים וציוד אישי והימנעות מהעברת ציוד בין אדם לאדם )לרבות 

 מעמד תווים, מיקרופונים, כלי נגינה וכד'(.

 התחבורה המפורסמות במשרד הבריאות. הגעה למקום הפעילות תיעשה תוך שמירה על הנחיות 1.5

 חל גם על הפקות לצורך שידורם באמצעי המדיה השונים.  1האמור בסעיף  1.6

תתאפשר הפעלתם בשטחים פתוחים של שמורות ואתרי טבע, גנים לאומיים, אתרי מורשת  1.7

שהמנהל הכללי של משרד התרבות והספורט אישר כי הוא אתר מורשת הנתמך בידי משרד 

פורט ואתרי עתיקות לפי כללי התו הסגול.  לקבלת אישור כי אתר מורשת נתמך התרבות והס

 .navaka@most.gov.ilידי משרד התרבות והספורט, יש לפנות לדואל: -על

 תתאפשר הפעלת הספריות הציבוריות לצורך השאלה ספרים בלבד ובהתאם לתנאי התו הסגול. 1.8
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 פעילות בתי ספר לאמנות .2

בתי הספר לאמנות נחשבים כמקומות עבודה של הצוות האמנותי והאדמיניסטרטיבי, לפיכך  2.1

 פעילותם מותרת בהתאם ובכפוף לכללי התו הסגול למקומות עבודה.

)או מבחן  מקוון מבחן ניתן לתת גישה לתשתית או לציוד חיוני, לתלמיד הזקוק לכך לצורך  2.2

ושל  מהתלמידים במוסד, לפי אישור פרטני של המנהל 5%, ועד ות למידה(שאינו מקוון בשל לק

 , בכפוף להגבלות הבאות: מנכ"ל משרד התרבות והספורט

 תלמידים ואנשי צוות. 15 –מ"ר, לא ישהו יותר מ  60בכיתה או בחלל של עד  .2.2.1

תלמידים ואנשי צוות  25 –לא ישהו יותר מ  –מ"ר  150מ"ר ועד  60בכיתה או בחלל של מעל  .2.2.2

 המוסד.

 תלמידים ואנשי צוות.     50 –לא ישהו יותר מ  –מ"ר  150בכיתה או בחלל של מעל  .2.2.3

למען שמירה על בריאות התלמידים, כל מוסד יקפיד על חיטוי כלים וציוד אישי והימנעות  .2.3

 נגינה וכד'(.מהעברת ציוד    בין אדם לאדם )לרבות מעמד תווים, מיקרופונים, כלי 

 הגעה למקום הפעילות תיעשה תוך שמירה על הנחיות התחבורה המפורסמות במשרד הבריאות. .2.4
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 רז פרויליך 

 המנהל הכללי 

 

 


