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 לכבוד

 מר חיים ביבס, יו"ר מרכז השלטון המקומי
 ראשי  רשויות  מקומיות

 פורום מוסדות תרבות ואמנות בישראל
 מוסדות תרבות ערביתפורום 

 מוסדות תרבות חרדיים מקצועיים –פורום מתחם 
 החברה למתנ"סים 

 
 שלום רב,

 כללים עדכניים בנוגע לקיום פעילויות בתחום התרבותהנדון: 

 

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

 להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקיסמכויות מיוחדות 

 (."התקנות" -)להלן  2021-(, תשפ"אוהוראות נוספות 

 

 :2021באוגוסט  18התשפ"א,  אלול' בילהלן הכללים החלים על פעילות בתחום התרבות בתקופה שמיום 

ת מחול או ו, הופעים)בתי קולנוע, הצגת תיאטרון, קונצרטניתן לקיים פעילות תרבות בנוכחות קהל  .1

או  אתרי מורשת שמופעלות בהם אטרקציות  , מוזיאונים, ספריות ציבוריות(יםספרותי יםמוסיקה, אירוע

 , בכפוף לכללי ה"תו הירוק", ובכפוף לתנאים הבאים:  נוספות

עט עובדי המקום או המשתתפים )למ 3בסעיף  שעונה על התנאים המפורטים  הכניסה תותר רק למי  .א

  בפעילות(;

 ;חלה חובת עטיית מסכה במשך כל זמן הפעילות .ב

מפעיל של מקום שהכניסה אליו נעשית בדרך של תיאום או הזמנה מראש, יידע את הלקוחות בעת  .ג

 ;התיאום או ההזמנה, בדבר חובת הצגת אישור "תו ירוק", כתנאי לכניסה למקום

המחזיק או המפעיל של המקום יציב שלט בכניסה אליו, במקום בולט לעין, בשפות עברית, ערבית  .ד

 ;כתנאי לכניסה למקום חובת הצגת אישור "תו ירוק"ואנגלית, בדבר 

 ;אלה בכללים ותעל ביצוע הפעולות המפורט שיהיה אחראיהמחזיק או המפעיל של המקום ימנה ממונה  .ה

לא יכניס למקום אדם שאינו עוטה מסכה והמחויב בעטיית מסכה, ולא  מקוםההמחזיק או המפעיל של  .ו

 ייתן שירות לאדם שאינו עוטה מסכה כאמור;

במקומות בולטים לעין, בשפות  חובת עטיית מסכההמחזיק או המפעיל של המקום יתלה שלט בדבר  .ז

 ;עברית, ערבית ואנגלית, לרבות בכניסה אליו

המחזיק או המפעיל של המקום יודיע באמצעותה, אחת לחצי שעה  –אם יש במקום מערכת כריזה  .ח

 ;לפחות, על חובת עטיית מסכה
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 הכשרה מעשית במוסד להשכלה או הכשרה מקצועית לבגירים תתקיים בכפוף להוראות אלה: .2

 להשכלה או הכשרה מקצועית לבגירים לימודי בגירים לרבות בחינות, למעט הכשרות מעשיות, במוסדות  .א

 ;ת התו הירוק בהתאם להנחיות שלהלןייערכו תחת הנחיו

 ;על ביצוע הפעולות המפורטות להלן בעל מוסד ימנה ממונה קורונה שיהיה אחראי .ב

בעל המוסד יציב שלט בכניסה למקום שבו מתקיימת הפעילות, במקום בולט לעין, בשפות עברית, ערבית  .ג

בכלל זה  –חובת הצגת אישור "תו ירוק" כתנאי לכניסה למקום; לעניין תקנה זו, "מקום" ואנגלית, בדבר 

 בניין, כיתת לימוד או אולם הרצאות;

בעל המוסד יתיר כניסה למקום רק למי שהציג, כתנאי לכניסתו, אישור "תו ירוק", או אישור על תוצאה  .ד

אישור  –אדם שהוא מנוע חיסון  ןולעניישלילית בבדיקת קורונה מיידית בצירוף הצגת תעודה מזהה, 

השעות שקדמו לכניסתו; האמור  72( שביצע במהלך PCRשקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה )

 בפסקה זו לא יחול על הכשרה מעשית ולעניין כניסתם של עובדי המוסד;

במוסד במוסד שמתקיימת בו הכשרה מעשית, יפעל בעל המוסד לקיום הפרדה מוחלטת בין האזורים  .ה

שלא חלה לגביהם החובה להצגת אישור "תו ירוק"  לבין התחום שבו ההכשרה המעשית, ובכלל זה 

 באמצעות שימוש במתחמים או בבניינים נפרדים, או בקיום הפעילות בימים ובשעות נפרדים;

 בעל המוסד יוודא כי המרחק בין איש הצוות לבין התלמידים לא יפחת משני מטרים; .ו

ידים שאינם בעלי אישור "תו מודים מרחוק )למעט הכשרה מעשית ובחינות( לתלמהמוסד יאפשר לי .ז

 ;ירוק"

 

 :למי שעונה על אחד התנאים הבאים 1ניתן להכניס קהל לפעילויות המפורטות בסעיף   .3

 אישור שמנפיק משרד הבריאות, לאדם, המעיד על כך שהוא זכאי לתעודת מחלים או מחוסן; א. 

  מחוסן;תעודת מחלים או  ב. 

  בניסוי קליני לחיסון נגד נגיף הקורונה  משרד הבריאות על כך שהוא משתתףמאישור שקיבל אדם .  ג

 שמתנהל בישראל;       

א לתקנות 2או  2אישור שמנפיק משרד הבריאות על סמך דיווח ממעבדה רפואית שנרשמה לפי תקנה  .ח

 PCR, כי אדם שביצע בדיקת קורונה שבוצעה בשיטת 1977-בריאות העם )מעבדות רפואיות(, התשל"ז

 שעות ממועד ביצוע הבדיקה; 72-בתשלום קיבל תוצאה שלילית בבדיקה, ואשר תקף ל

 דית;ית לבדיקת קורונה מייל תשובה שלילקיב .ט

 פעוט עד גיל שלוש. .י

 

תיאטרון, קונצרטים, הופעות מחול או מוסיקה,  ותגהצבתי קולנוע, לפעילות תרבות ב  מגבלות תפוסה .4

 אירועים ספרותיים(

 איש; 5000עד  –א. פעולות תרבות המתקיימות בשטח פתוח 

 איש; 1000עד  –פעולות תרבות המתקיימות במרחב סגור  .ב

  ;איש 1000עד  –פעולות שמתקיימות במקום שכולל שטח פתוח ומרחב סגור 
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 ;הגבלת תפוסה אלל –מקום הפועל ב"תו ירוק" ויש בו מקומות ישיבה מסומנים פעילת תרבות ב .ג

במקומות המסומנים  - בשטח פתוח ורק בחלקו יש מקומות ישיבה מסומניםמקום הפועל לפי "תו ירוק"  .ד

 ;אנשים 5,000עד  –ישיבה מסומנים  ללא הגבלה, ובחלק שאין בו מקומות

 

 : שפועלים תחת "תו הסגול"מקומות  .5

 ;ברשויות אדומות או כתומות, יתקיימו רק בשטח פתוחלילדים חוגים   - חוגי אמנות או תרבות .א

 )שאין בהם אטרקציות נוספות(; שמורות טבע וגנים לאומייםאתרי מורשת,  .ב

 

 הגבלת התקהלות  .6

אנשים בשטח פתוח )ובשטח הכולל גם מבנה וגם שטח  100-אנשים במבנה ו 50אסורה התקהלות של מעל 

 ;שים(, למעט במקום הפועל בתו ירוקאנ 100 –פתוח 

 

בהנחיות משרד הבריאות למען הסר ספק, אין באמור במכתב זה כדי לגרוע מהאמור בחקיקה, בתקנות, בצווים, 

 שנקבעו לצורך המלחמה בנגיף הקורונה החדש או לפי כל דין, על שינוייהם מעת לעת.

 

 

 

 בברכה,              

            

 רז פרויליך  

 המנהל הכללי  

 


