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 היערכות לפתיחת מופעים במוסדות התרבות ובתי הקולנוע לקהל הרחב

 

במטרה לאפשר למוסדות התרבות להיערך לקראת פתיחת מופעים לקהל הרחב, להלן פירוט המתווה המתוכנן 

 ,הממשלה החלטתפרסום תקנות שעת חירום על סמך שסוכם יחד עם משרד הבריאות. אישור המתווה כפוף ל

 והוא עשוי להשתנות בהתאם לנתוני התחלואה ולשיקולים נוספים.

וכפי זה כפוף לתקנות ולצווים שנקבעו לצורך המאבק בהתפשטות נגיף הקורונה  במסמךלמען הסר ספק האמור 

 על המוסדות לעקוב אחר העדכונים וההנחיות המחייבות כפי שייקבעו.כל דין. פי ולשייקבעו מעת לעת, 

החל על פי המתווה המתוכנן פתיחת מופעים במוסדות התרבות ובתי הקולנוע לקהל הרחב תתאפשר  .1

 בעניין "התו הסגול"לפרטים נוספים  .ובכפוף לעמידה בתנאי "התו הסגול לקבלת קהל" 14.06.2020מיום 

  tavsagol/-ovextra.gov.il/economyhttps://gראו  לקבלת קהל

מכירת כרטיסי כניסה למופעים תיעשה מראש, באופן מקוון או בהזמנה טלפונית. הכרטיסים יישלחו  .2

לרוכשים בדואר אלקטרוני. איסוף כרטיסים מהקופות יתאפשר במקרים חריגים בלבד )לרוכש שלא 

  הביא עמו את הכרטיס הדיגיטלי(.

בכפוף  –איש  500-מנפח האולם, ולא יותר מ 75%ד לתפוסה מירבית של תתאפשר מכירת כרטיסים ע .3

איש  500מופע לקהל העולה על  לערוךמוסדות המעוניינים להוראה לעניין ישיבת הקהל בסעיף הבא. 

 . נדרשים למלא את הטופס המצורף כנספח ולקבל אישור פרטני

הישיבה באולם תתאפשר ליחידים או לקבוצות, באופן כזה שבין כל יחיד או קבוצת אנשים )לעניין זה  .4

אחר יישמר מושב  אדםמי שרכשו כרטיסים במשותף באמצעות רוכש כרטיסים אחד( לבין  –"קבוצה" 

 ריק אחד לכל הפחות.

כניסה למבואה ומשם לאולם ( time slot")"זמן חלון על מנת למנוע התקהלות, לכל רוכש כרטיס ייקבע  .5

 .בו יתקיים המופע בטווח זמנים מוגדר שיפורט על גבי הכרטיס

לרבות הצבת סימונים  –המוסד יקפיד על שמירת הסדר ומניעת התקהלות ליד הכניסות לאולם ולקופות  .6

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

 צע מדידת חום. בכניסה לאכסדרה תבו .7

 הסדרנים וקהל הצופים יעטו מסכות בכל עת. .8
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 לא יתקיימו הפסקות במהלך המופע. .9

יציאת הקהל מהאולם בסיום המופע תהיה באופן הדרגתי על מנת למנוע התקהלות ביציאה מהאולם או  .10

 במבואה, עד ליציאה הראשית. לכל שורת מושבים יינתן חלון זמן ליציאה.

 סדרן למניעת התקהלות ויותקנו עמדות היגיינה. בכניסה לשירותים יוצב .11

מושב באולם  האולם יעבור ניקוי יסודי אחת ליום, בדגש על מעליות, ידיות של דלתות, מעקות, משענת .12

 ומשטחים דומים.

 

 

 

 בברכה,                 
 

 
 

 יוסי שרעבי
 המנהל הכללי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


