
     

 
 0723452334, פקס':  0723452333טל':    2בניין    , מלחה   הגן הטכנולוגימשרד התרבות והספורט  

Ministry Of Culture & Sport, P.O.B Technologic Park,Jerusalem Tel: 972-723452333  Fax: 972-723452334 
 http://www.mcs.gov.il  כתובתנו באינטרנט: 

 לשכת השר 

 
 באוויר הפתוח  -"תרבות באחריות" מתווה

 
 עקרונות פעולה:  .1

a. מי רשאי להיכנס למתחמים אלו  -אישור כניסה אישי: 

 כל מי שיש לו "תו ירוק" .2

a. כשבוע לאחר קבלת החיסון השני ,מחוסנים 

b. הן שאומתו בעת מחלתם או בשל תוצאה חיובית   -על פי הגדרתם בהוראות המנהל  ,מחלימים

 בבדיקה סרולוגית

c. מי שביצע בדיקת קורונה PCR   שעות לפני המופע 48שתוצאתה שלילית עד 

בנושא  הבריאות  משרד  לנוהל  בהתאם  למתחם,  בכניסה  מהירה  בדיקה  שביצע  למי  כניסה  תתאפשר  בנוסף, 

  )קישור...(

תעודת מתחסן/ מחלים או בדיקת הקורונה לסדרן, בצירוף תעודה מזהה, בכניסה למתחם התרבות  הצגת   •

 באופן הבא:

באופן    ,בעלי תעודת "מתחסן" או "מחלים" יוכלו לרכוש כרטיס ישירות מאתר הגורם המארגן   •

 בכניסה למופע. לסדרן וידרשו להציג את התעודה הרלוונטית  , מקוון

ו תעודה, ושבכוונתו לעבור בדיקת קורונה, יצטרך להיכנס לאתר הגורם  רוכש כרטיס שאין ברשות •

המארגן, לדווח על תעודת הזהות וללחוץ להפניה להנפקת תו ירוק. רק לאחר האישור ממשרד  

 (. PayPalיוכל להמשיך לרכישת הכרטיס )בדומה למערכת ה  ,הבריאות

ככל שיהיו בדיקות מתוקפות בעת  )  רוכשי כרטיסים יוכלו לבצע בדיקות מהירות בכניסה לאולם •

 במידה ויצאו שליליים לקורונה יוכלו להיכנס.  (.מתווההפעלת ה

 

 :"תרבות באחריות"למתווה ירוק תו  תהצע .3

 ניהול ובקרה 

 יש למנות ממונה על ענייני קורונה בכל אולם תרבות שיהיה אחראי על שמירת הכללים המפורטים במסמך 

   התרבות סדרנים כמפורט להלן.זה. בנוסף, ימנה מפעיל אולם 

של    המתחם עובדי   ההפעלה  כללי  אודות  הדרכה  זה   מתחמייעברו  ובכלל  מסיכות    התרבות,  לעטות  חובתם 

 והאיסור להכניס לאולם התרבות או לתת שירות לאדם שאינו עוטה מסיכה. 

 

 כניסה למתחם 

 אדם שאינו עוטה מסכה ואין לתת שירות לאדם ללא מסיכה.  למתחם אין להכניס  -מסיכה .1

 באמצעי שאינו פולשני לנכנסים למקום  מתחםיש לבצע מדידת חום בכניסה ל -מדידת חום .2

 מעלות צלזיוס ומעלה.  38ולמנוע כניסת אדם עם חום גוף של 

 ים אמצעמתחם ידי בעל ה-יותקנו על  -הגדרת מנגנון להכנסת לקוחות לפי הכמות המותרת  .3

 אלקטרוניים לספירת הנכנסים למתחם.  
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  , באחריות מפעיל המתחם למנוע התקהלות בכניסות לאולם ובתוך האולם ולסמן מקומות לעמידה בתור .4

 מ' בין אדם לאדם.  2תוך הקפדה על שמירת מרחק של 

 ידי עובדי המתחם והסדרנים. - באחריות מפעיל המתחם לוודא אכיפת קיום חובת עטיית מסיכה על .5

 משתתפים(. איש )שומר או סדרן אחד על כל חמישים   1:50יחס סדרנים ושומרים של  .6
 

 רכישת כרטיסים: 

יישלחו   .1 הכרטיסים  טלפונית.  בהזמנה  או  מקוון  באופן  מראש,  תיעשה  למופעים  כניסה  כרטיסי  מכירת 

תאפשר במקרים חריגים בלבד )לרוכש שלא הביא  תלרוכשים בדואר אלקטרוני. איסוף כרטיסים מהקופות  

  עמו את הכרטיס הדיגיטלי(.

 "תרבות באחריות".  תווהמתתאפשר מכירת כרטיסים רק למוסד שקיבל אישור לפעול במסגרת  .2

 

 רכישת כרטיסים: 

יישלחו   .3 הכרטיסים  טלפונית.  בהזמנה  או  מקוון  באופן  מראש,  תיעשה  למופעים  כניסה  כרטיסי  מכירת 

תאפשר במקרים חריגים בלבד )לרוכש שלא הביא  תלרוכשים בדואר אלקטרוני. איסוף כרטיסים מהקופות  

  עמו את הכרטיס הדיגיטלי(.

 "תרבות באחריות". תווה משקיבל אישור לפעול במסגרת  תתאפשר מכירת כרטיסים רק למוסד .4

 

 תפוסת קהל

   איש. 500   -, ולא יותר ממתחםמנפח ה 75%של  מרביתתתאפשר מכירת כרטיסים עד לתפוסה  .5

תתאפשר ליחידים או לקבוצות, באופן כזה שבין כל יחיד או קבוצת אנשים )לעניין זה    מתחםהישיבה ב .6

מי שרכשו כרטיסים במשותף באמצעות רוכש כרטיסים אחד( לבין אדם אחר יישמר מושב ריק    –"קבוצה"  

הפחות. לכל  ניתנים    אחד  ולא  קבועים  מסומנים,  מוסדרים,  להיות  צריכים  הישיבה  מקומות  כי  יודגש 

 ה. להזז

 

 קבלת קהל ומניעת התקהלות

לרבות הצבת סימונים על    ,המוסד יקפיד על שמירת הסדר ומניעת התקהלות ליד הכניסות לאולם ולקופות .7

 מ' בין הנכנסים או העומדים בתור.  2כדי להבטיח שמירת מרחק של , הרצפה

 מנת למנוע התקהלות. - לא יתקיימו הפסקות במהלך המופע על .8

 מידה.לא יתאפשרו מופעים בע .9

10.  

 

 שמירה על היגיינה 

 הציוד הרלוונטי, לרבות המיקרופונים, ערכות הסאונד יעברו חיטוי לאחר כל מופע.  .11

 בכניסה לשירותים יוצב סדרן למניעת התקהלות ויותקנו עמדות היגיינה.  .12

 . וי ידיים במקומות נגישים וזמיניםיש להציב מתקנים עם חומר לחיט  .13
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 תדיר.יש לרוקן פחי אשפה באופן   .14

 במתחם יוגדר נאמן קורונה שאחראי על בחינת סטריליות הצוות, המתקנים והשירותים. .15

 
 מזון ומשקאות   

 לא תתאפשר שתייה במתקני שתייה ציבוריים.  .16

 לא תתאפשר מכירת מזון ומשקאות.  .17

 יוסרו שולחנות וכסאות המיועדים לאכילה.  .18

 
 הבאים: השלטים את לתלות יש -שילוט

            
 .לאדם  אדם בין מטרים 2 מרחק ולשמירת מסיכה לעטיית החובה -למתחם כניסה בכל .19

 .מרחק שמירת על חובה לעניין במתחם לעין בולטים במקומות שלטים יוצבו .20

 
 
 
 
 


