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 מתווה ההופעות בחוץ אושר: 13.8.20הנחיות תרבות נכון ל 
 

מול  איש ובאישור מיידי 20על פי המתווה המאושר, ההופעות יתקיימו במתכונת של קפסולות שיכילו עד 
איש באישור מנכ״ל  500אנשים בהופעה. אירועים מעל  500מנכ"ל משרד התרבות והספורט של עד 

 משרד הבריאות ומנכ"ל משרד התרבות והספורט.
 

 כמו כן, המופעים יתקיימו בהתאם להנחיות "התו הסגול" ועל פי הנחיות משרד הבריאות.
 

 פרטי התו הסגול:
 

 איש כמפורט להלן.  20תוח תהיה במתכונת של קבוצות המכילות עד א. הפעלת מתחמי תרבות באוויר הפ
 ב. כל מתחם המשמש קבוצה, יתוחם באמצעות מחיצות יציבות שלא ניתן לעבור דרכן )להלן: קפסולה(.  

 מטרים.  2 -ג. המרווח בין הקפסולות לא יפחת מ 
להשאיר כסא ריק בין משתתף ד. הופעה תתקיים בהושבה בלבד בכיסאות. הכיסאות יהיו מסומנים. יש 

למשתתף למעט במקרים של אנשים הגרים יחד.  יש לאסור עמידה באמצעות סדרנים, ובאמצעות שילוט. לא 
 יתאפשרו ריקודים או הגעה לאזור הבמה. 

 איש. יש לנקות את השירותים אחת לשעה לפחות ולפי הצורך.  1:50ה. תאי שירותים יוצבו ביחס של ל 
 המופיעים לרדת לקהל  ו. חל איסור על

 מטרים  6לפחות -ז. יש לשמור על מרחק בין הקהל לבמה
 ח. מכירת הכרטיסים תעשה באופן מקוון בלבד עם מקומות מסומנים מראש ומספר הקפסולה. 

ט. חלונות זמנים לכניסה למתחם ייקבעו מראש על גבי הכרטיס. כל קפסולה תכנס בכניסה ובשעה שתינתן לה 
 לת הכרטיס.  מראש במעמד קב

כניסות שונות ויוצבו סדרנים לצורך שמירה על מרחק בתורים ומניעת  2י. המתחם יהיה בעל לפחות 
 התקהלויות. 

 יא. ישיבה תהיה בכיסאות מסומנים על מנת לאפשר יכולת ניטור פשוטה ומהירה במידת הצורך. 
 יב. ההופעה לא תכלול הפסקות.  

. תתאפשר קניית מזון במתחם במתכונת של "טייק אווי". ביצוע ההזמנה יעשה מראש בהזמנה טלפונית או יג
 באופן מקוון. יש להציב סדרנים לשמירה על הסדר ומניעת התקהלויות. 

 יד. יש להציב עמדות לשטיפת ידיים, סבון ידיים, נייר לניגוב ידיים ועמדות אלכוג'ל זמינות. 
 טו. הגורם המפיק יתזכר את הקהל לשמירה על ההנחיות באמצעות מערכת כריזה או שילוט מתאים.  

 טז. אין הגבלה לסוג ההופעה ובלבד שישמרו ההנחיות של משרד הבריאות. 
 יז. הציוד הרלוונטי, לרבות המיקרופונים, ערכות הסאונד יעברו חיטוי לאחר כל מופע. 

 בכל מתחם לצורך: יח. יש למנות ממונה קורונה 
 .  פיקוח על יישום ההנחיות המוגדרת בנוהל זה 1
. שמירה ואכיפה של הוראות התקנות עבור מקום ציבורי ועסקי, ובכלל זה: מדידת חום, ניקוי וחיטוי, סדרן 2

 בכניסה לשירותים. יש להציב סדרנים למניעת צפיפות בתורים לשירותים. 
  

 תפוסת הקהל: 
 איש, באישור מנכ"ל תרבות וספורט.   500סת קהל עד א. אירועים עם תפו

 איש, באישור מנכ״ל משרד הבריאות ומנכ"ל משרד התרבות והספורט.  500ב. אירועים עם תפוסת קהל מעל 
 אנשים. 20ג. בכל "קפסולה" ניתן להושיב עד 

 
לה על משתתפים( ח 500האחריות לקבלת אישור משרד התרבות )ומשרד הבריאות באירועים מעל 

 .מארגן האירוע
 

בנוסף להנחיות אלה חלה על מארגן האירוע חובת עמידה בכל דין ובכלל זה חוק הבטיחות במקומות 
 .ציבוריים וחוק רישוי עסקים

 
ניתן למצוא את הטפסים למילוי לאישור קיום אירועים באתר משרד התרבות: 

approval-events-https://www.gov.il/he/departments/news/culture 

https://www.gov.il/he/departments/news/culture-events-approval

