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חירום אלה:
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בתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש  -הגבלת פעילות) ,התש"ף( 22020-להלן
 התקנות העיקריות) ,בתקנה - 5( )1בתקנת משנה (א) ,בפסקה ( ,)2המילים "בית קולנוע ,תיאטרון ומוסד תרבות
אחר"  -יימחקו ,ובמקום "מקום לעריכת מופעים וירידים" יבוא "מקום לעריכת
ירידים";
( )2בתקנת משנה (ב) ,אחרי פסקה ( )12יבוא:
"( )13מקום תרבות בכפוף להוראות תקנה 3א ,1ובהתאם להוראות המנהל,
ובתנאים הבאים:
( )1מספר המשתתפים בפעילות התרבות יהיה מספר האנשים המותר;
( )2הצפייה בפעילות התרבות במקום התרבות תהייה בהושבת הצופים
במקומות מסומנים;
לעניין פסקה זו -
"מספר האנשים המותר"  -לא יותר מ– 75%מהתפוסה המרבית של המקום
ובלבד שלא יעלה על  250אנשים ,ואולם לגבי מקום תרבות מסוים באישור
מיוחד של המנהל הכללי של משרד התרבות והספורט ,ולאחר שהוכח
להנחת דעתו כי אין במתן האישור לאותו מקום כדי לפגוע בבריאות
הציבור  -שלא יעלה על  500אנשים ,והכל למעט עובדי המקום וכל מי
שנמצא במקום לצורך קיום פעילות התרבות;
"מקום תרבות"  -בית קולנוע ,תיאטרון ,מוסד תרבות אחר או מקום
לעריכת מופעים ,המקיימים פעילות תרבות;
"פעילות תרבות"  -הקרנות סרטים ,הצגות תיאטרון ,הופעות מחול,
קונצרטים והופעות מוסיקה ואירועי ספרות ובלבד שאינו אירוע הכולל
ריקוד של הצופים בו".
בתקנה  6לתקנות העיקריות ,בפסקה ( ,)16האמור בה יסומן (א) ואחריו יבוא:
"(ב) המפעיל מקום תרבות ,בעצמו או באמצעות אחר ,בקיום פעילות תרבות בה
מספר אנשים העולה על מספר האנשים המותר ,או מפעיל מקום תרבות בקיום
פעילות תרבות שלא בהושבת הצופים במקומות מסומנים ,והכל בניגוד לתקנה (5ב)
(;)13
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לעניין פסקת משנה זו" ,מפעיל מקום תרבות"  -מי שמפעיל כל מקום כאמור
בתקנה (5ב)( ,)13ואם הוא עסק טעון רישוי לפי סעיף  1לחוק רישוי עסקים,
התשכ"ח ,31968-שנדרש לגביו רישיון או היתר כמשמעותם בסעיף  4לאותו
חוק  -בעל הרישיון או בעל ההיתר".
כ"ז בסיוון התש"ף ( 19ביוני )2020
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