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 לכבוד

 מר חיים ביבס, יו"ר מרכז השלטון המקומי

 ראשי  רשויות  מקומיות

 פורום מוסדות תרבות ואמנות בישראל

 פורום מוסדות תרבות ערבית

 מוסדות תרבות חרדיים מקצועיים –פורום מתחם 

 

 שלום רב,

 כללים עדכניים בנוגע לקיום פעילויות בתחום התרבות

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

 -(, התש"ףוהוראות נוספותסמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת פעילות 

, ולהוראות תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת פעילות 2020

 ,)להלן: "התקנות"( 2020-התש"ףבמקומות עבודה( , 

 9.1.2021ועד ליום  0071:בשעה  27.12.2020להלן הפעולות המאושרות בתחום התרבות בתקופה שמיום 

ה נועד לפשט את עיקרי ההנחיות שנקבעו בתקנות בנוגע לקיום פעילויות למען הסר ספק, האמור במכתב ז

תרבות, ואין בו כדי לגרוע מהאמור בחקיקה, בתקנות, בצווים ובהנחיות משרד הבריאות שנקבעו לצורך המלחמה 

 בנגיף הקורונה או לפי כל דין, על שינוייהם מעת לעת.

 פעילות מוסדות תרבות .1

 מות עבודה של הצוות האמנותי והאדמיניסטרטיבי, לפיכך, פעילותם מוסדות התרבות נחשבים כמקו 1.1

    מותרת בהתאם ובכפוף לכללי התו הסגול למקומות עבודה.

עובדים, לפי הגבוה  10ממצבת העובדים או  50%מקום עבודה רשאי לאפשר שהיה בו זמנית של  1.2

 אין צורך ברשימה קבועה של עובדים וניתן לבצע החלפות עובדים.   . הםינימב

ניתן לקיים חזרות ללא הקפדה ,יתן לבצע חזרות בתחומי התרבות השונים. ככל שהיצירה מחייבת זאת נ 1.3

ניתן להימנע  ,כן, ככל שהדבר נחוץ לאדם, לרבות מגע בין אמנים. כמומטרים בין אדם  2על מרחק של 

 ת מסיכה.ימעטי

 .המנהלימתייחס לאמנים בלבד,  ולא לצוות הטכני או  1.3הר, כי האמור בסעיף יוב 1.4

מען שמירה על בריאות האמנים, כל מוסד יעשה מאמץ לקבוע קבוצת אמנים קבועה לחזרות )קפסולה( ל 1.5

ויקפיד על חיטוי כלים וציוד אישי והימנעות מהעברת ציוד בין אדם לאדם )לרבות מעמד תווים, 

 לי נגינה וכד'(.מיקרופונים, כ
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 .ללא קהלהפעילות תתקיים  1.6

 הגעה למקום הפעילות תיעשה תוך שמירה על הנחיות התחבורה המפורסמות במשרד הבריאות. 1.7

במבנה או בשטח פתוח, ובכפוף  בהתאם להגבלות על התקהלות מותרתכל פעילות כאמור לעיל תתבצע  1.8

, התו הסגול למקומות עבודה, או בכפוף להוראות התו הסגול למקומות עבודה פתוחים לציבורלהוראות 

 לפי העניין.

)למעט ככל שמגע כאמור הכרחי יש להימנע ככל האפשר ממגע בין המשתתפים במהלך כל הפעילות  1.9

לביצוע הפעילות(. יודגש, כי פרט למגע הכרחי כאמור, יישמר בכל עת מרחק של שני מטרים בין 

 המשתתפים.

 שירותי שידורים .2

תחת "שירותי  ההחוס באמצעי המדיה השונים, צילום יצירות תרבות לצורך שידורןמותרת פעילות 

הסגר  שידורים" המוכרים כמקומות עבודה חיוניים. בהתאם, פעילויות אלה מותרות במהלך תקופת 

 הנוכחית. 

 .ללא קהלהפעילות תתקיים   .2.1

 הגעה למקום הפעילות תיעשה תוך שמירה על הנחיות התחבורה המפורסמות במשרד הבריאות.  .2.2

במבנה או בשטח פתוח, ובכפוף  בהתאם להגבלות על התקהלות מותרתכל פעילות כאמור לעיל תתבצע  .2.3

, התו הסגול למקומות עבודה, או בכפוף להוראות התו הסגול למקומות עבודה פתוחים לציבורלהוראות 

 העניין. לפי

מטרים בין אדם  2ללא הקפדה על מרחק של  הקלטות שידוריםניתן לקיים  ,ככל שהיצירה מחייבת זאת .2.4

 כן, ככל שהדבר נחוץ ניתן להימנע מעטיית מסיכה. לאדם, לרבות מגע בין אמנים. כמו

 

 בתי ספר לאמנות .3

 יכולים לקיים פעילות מקוונת בלבד, למעט בחינות קבלה, גמר או סיום.

 

 

 

 

 

  בברכה,                                                                          

 

 רז פרויליך                                                                                                                

 המנהל הכללי   

 


