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5210-1068-2020-000323 
 שלום רב,

 מוזיאוניםהוראות והנחיות לפתיחת 

 

אל מול משרד הבריאות והמל"ל, ולאור  ,של משרד התרבות והספורט אנו שמחים לבשר כי לאחר מאמצים רבים

הצלחנו להביא לאישור קבינט הקורונה את פתיחתם של כלל  הצלחתו של הפיילוט שהתקיים בשבעה מוזיאונים,

 . מטעם מחלקת המוזיאונים בשבוע הבאבמלואן המוזיאונים. פירוט מלא אודות הנחיות התו הסגול יובאו 

  כדלקמן: להביא לידיעתכם את העקרונות המרכזיים של ההנחיותנבקש 

 לא יעלה על יחס של: מבקריםהמספר  -התפוסה המירבית המותרת 

. בכל מקרה, התפוסה מ"ר 150מטרים רבועים משטח המקום, בחלל של עד   7אדם לכל  .א

 .מבקריםהמותרת בחלל זה לא תעלה על עשרה 

 מ"ר. 150בחלל מעל  ,מטרים רבועים 15אדם לכל  .ב

 הצבת סדרן בסמוך לכל מיצג ו משתמששהתייחסה לחיטוי משטחים לאחר כל  2.א.8תקנה  ושינוי תיקון

 פעיל באופן הבא: 

 .בתדירות גבוההחיטוי משטחים ומיצגים פעילים -

  .בסמוך לכל כמה מוצגים פעילהצבת סדרן -

  איש ובתיאום מראש. 10סיורים מודרכים במקום יתקיימו עם מספר משתתפים שלא יעלה על 

  שייקבע מראש ובכיוון אחד.תנועת המבקרים במוזיאון תהיה, ככל האפשר, בהתאם למסלול 

 מראשתיעשה  כרטיסים הזמנת. 

 והקפדה  מטר בין אדם לאדם( 2ריחוק חברתי ) הקהל בלבישת מסיכת פנים,  מחייבת את מקוםהכניסה ל

 על היגיינה אישית. 

 

, ראוי ם. כמו כן, למען היערכותכבתחילת השבוע הבא המוזיאוניםאמור, הנחיות מפורטות יצאו מטעם מחלקת כ

, הנחיות אלה יבוטלו, יחד עם שאר ההגבלות או הגבלות משמעותיות לציין כי במקרה של סגר כללי במדינה

 במשק. 

 

 מאחל לכם חג חנוכה שמח ובריאות איתנה,

 גיא גוטמן
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