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 כללים עדכניים בנוגע לקיום פעילויות בתחום התרבות

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

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

ה( )הגבלת פעילות , ולהוראות תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שע2020

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה , )להלן: "התקנות"( 2020-התש"ף, במקומות עבודה(

 .2020-(, תש"ףהחדש )הוראת שעה( )הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך

  21.1.2021ועד ליום  1.20218.בתקופה שמיום להלן הפעולות המאושרות בתחום התרבות 

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

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

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

 פעילות מוסדות תרבות .1

    .הם נכנסים לאחד החריגים בתקנותבד למקום עבודה, אלא אם מעסיק לא יאפשר הגעה של עו )א( 1.1

 לשם תחזוקת המקום או לשם תיקון ליקוי הנדרשיםניתן לאשר  כניסת עובדים אם כניסתם נדרשת  1.1.1

בדחיפות לשם שמירה על שלמות מקום העבודה, שמירה על המקום, ביצוע משלוחים, תשלומי שכר או 

כל עובד אחר שהגעתו הכרחית להמשך הפעילות התפקודית של מקום העבודה, וכן הגעה למקום העבודה 

עובדים  לשם לקיחת ציוד או ביצוע עבודות לצורך מתן שירות חיוני אצל לקוח, לרבות קיום היכולת של

 .אחרים לעבוד מהבית

 .התו הסגול למקומות עבודההגעה לעבודה  לעובדים ובמקומות המורשים לכך תהיה בכפוף להוראות  1.2

 שירותי שידורים .2

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

 .ללא קהלהמוכרים כמקומות עבודה חיוניים. הפעילות תתקיים 

 הגעה למקום הפעילות תיעשה תוך שמירה על הנחיות התחבורה המפורסמות במשרד הבריאות.  2.1

במבנה או בשטח פתוח, ובכפוף  בהתאם להגבלות על התקהלות מותרתכל פעילות כאמור לעיל תתבצע  2.2

 .ולהתו הסגלהוראות 

מטרים בין אדם  2ללא הקפדה על מרחק של  הקלטות שידוריםניתן לקיים  ,ככל שהיצירה מחייבת זאת 2.3

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

 בתי ספר לאמנות .3

 מותרת פעילות מקוונת בלבד.

 בברכה,       
  

 רז פרויליך
 המנהל הכללי


