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 תרבות ובריאות בימי מגיפה   – נייר עמדה  

 

 הקדמה 

מוסדות תרבות  עם פורום של איגוד רופאי בריאות הציבור יחד משותף  יום עיון נכתב בהמשך לעמדה זה  נייר 

המפגש הדגים את הקשר המיוחד בין התרבות  . 2021, בינואר 1"תרבות ובריאות בימי מגיפה" ואמנות

 לבריאות ואת החשיבות בשמירה על הקשר זה דווקא בימי הקורונה. 

אחד המאפיינים הבולטים של מרקם החיים הישראלי.   ינהתרבות התיאטרון, המוסיקה, והאומנות באשר היא, ה

ה על ידי ארגון הבריאות העולמי.  הקשר המובהק בין תרבות ובריאות כבר תועד במספר מחקרים ואף זכה להכר

לסקטור    גרםשנבעקבות התפשטות נגיף הקורונה בארץ ובעולם וסגירתו של עולם התרבות אנו עדים לנזק  

יה. תרבות איננה מותרות, היא מצרך חיוני שמגן עלינו  יבריאות האוכלוסב  פגיעהל התרבות ומהצד השני גם  

כעת, כשאירועי .  )נספח א'(  במיוחד בתקופות של בידוד חברתי, אי וודאות וחוסר יציבותומקנה עמידות וחוסן  

ירוק לפתוח שעריהם, חשוב והיעילה   נערכים בצורה  כיצדלקחת רגע ולחשוב    התרבות קיבלו אור    הבטוחה 

באנשי הסקטור שיוכלו לחזור לעבוד בתנאים כמה שיותר דומים לתקופה של לפני    הביותר. חשובה התמיכ

תוך שמירה על החוויה הייחודית והמשמעותית שהתרבות    ,שיקבל את ההגנה המקסימלית  קהלבהקורונה ו

 י קיימא לתחומי התרבות השונים ולעובדי התרבות.  רנדרשים פתרונות ב   מספקת לו. 

ונות לתרבות ורובן מוכיחות את החשיבות הגדולה שכל מדינה מייחסת לתרבות שלה  בעולם קיימות גישות ש

התחושה  אך  סקטור התרבות,  בכניות על מנת למזער את הנזק  ומספר תגובשו  במדינת ישראל,  )נספח ב'(.  

מתוך התייחסות והבנה שלתרבות על שלל צורותיה   ,נים מענה הוליסטיותשמדובר בפתרונות נקודתיים שלא נ

מתווה  קובעי המדיניות    בפנילהציג  זה  . מטרת נייר עמדה  ש מקום חשוב בקידום בריאות הציבור והחוסן הנפשיי

 . )נספח ג' להרחבה( להתייחסות לסקטור התרבות לטווח הקצר ולטווח הארוך

 המלצות לטווח הקצר:  

 התרבות בהתאם לתו הירוק: מוסדות תיחת פ .1

 בהתאם להנחיות ההתקהלות לכלל האוכלוסייהאירועי תרבות יוכלו להתקיים  .א

 אונים, חללי תצוגה וספריות יפתחו בין הראשונים ללא תו ירוק ימוז .ב

 בהתאם להנחיות או באמצעים דיגיטליים  – תרבות למערכת החינוך יאירועחזרת ה .ג

אירועי תרבות לגיל   קייםלרובם כבר מחוסן ניתן שבהנחה   –תרבות לגיל השלישי אירועי חזרת ה .ד

 שלישי בהתאם להנחיות. ה

כניסה לאירועי תרבות תתאפשר על ידי אחד מהבאים: תעודת מחוסן / תעודת מחלים / בדיקה  .ה

 ; שעות / בדיקת אנטיגנים מהירה בכניסה  72שתוקפה  

 : ובהתאם להנחיות בשלב זה , באשר לאולמות התרבות 

  ישיבה בלבד, הזמנה מראש , עם מסיכות וללא מזון. ,תפוסה 75% –מקומות סגורים  .ו

  .תפוסה  80% – מקומות פתוחים  .ז

להתקיים   .ח יכול  ומזון  משקאות  הפתוח   עלאירו  חוץ מבר  עבור   באוויר  המותרות  ההנחיות  פי  על 

 . מותרת רק בחוץ, אכילה (מנות אישיות ארוזותמסעדות )

 .מותרת הכנסה של בקבוקי שתייה אישיים .ט

 חלוקה לקפסולות. בבמקומות פתוחים, על פי מתווים מוסכמים מראש,  –מופעי עמידה  .י

 במוסדות התרבות והאומנות: כלכלית תמיכה  .2

 ; יהווה תמריץ לתושבים להישאר ירוקיםאף  , הדבר  לצרוך תרבותרשויות  לעודד מוסדות חינוך ויש   .א

 ;יקאליותהפקות טלוויזיה וקולנוע, הפקות מוז –לעודד הפקות מקומיות יש  .ב

 עידוד שידור יצירה ישראלית ברדיו ובטלוויזיה כדי לעורר מודעות ולהניע תשלומי תמלוגים  .ג

  ווידוא שכל חלקיו מקבלים את התמיכה הראויה – מיפוי הסקטור .ד

 דחיות והנחות בתשלומי מיסים .ה
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   מתן תמריצים לעידוד גופים פרטיים לתרום לסקטור התרבות .ו

 התרבות  לתמיכה בסקטורעודיים יהגדרת תקציבים י .ז

 המדינה תשתתף בהוצאות  -מספר המשתתפים עקב מגבלות  בעת צמצום  .ח

 מניעה אפידמיולוגית:  .3

 מאיגוד בריאות הציבור  מומחיםליווי מקצועי של מוסדות התרבות על ידי  .א

 מועדוניםבשידרוג מערכות האיוורור באולמות ובתמיכה תקציבית  .ב

 פעולות לטווח הארוך:המלצות לנקיטת  

 ; חיזוק ומיסוד הקשר בין בריאות לתרבות ואומנות )הכשרה בתוכניות לקידום בריאות(  .1

 ;הפניית תקציבים להתאוששות הסקטור .2

 ; יצירת צורות חדשות של חוויות תרבותיות – דיגיטליזציה  .3

 עבור האומנים ועובדי הסקטור.הכשרות מסובסדות  .4

 

 כותבים: 

צור שלי   לאפידמיולוגיה ,  אבן  בחוג  אוניבר דוקטורנטית  הציבור,  לבריאות  הספר  בית  אביב,  ,  תל  סיטת 

 מייסדת הרשת האפידמיולוגית החברתית 

 ריאות הציבור, ההסתדרות הרפואית יו"ר איגוד רופאי ב   , מומחה בבריאות הציבור   נדב דוידוביץ', פרופ'  

מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות    , חוקרת בכירה   בבריאות הציבור,   מומחית   פרופ' רחלי דנקנר, 

 שיבא, תל השומר בריאות, מרכז רפואי  

 איגוד רופאי בריאות הציבור, ההסתדרות הרפואית ועד  פרופ' חגי לוין, מומחה בבריאות הציבור,  

 

 העתקים: 

 , שר הבריאות ח"כ יולי אדלשטיין 

 , פרויקטור הקורונה פרופ' נחמן אש 

 פרופ' חזי לוי, מנכ"ל משרד הבריאות 

 משנה למנכ"ל משרד הבריאות מר גרוטו,  פרופ' אית 

 ד"ר שרון אלרעי פרייס, ראשת שירותי בריאות הציבור 

 כ חילי טרופר, שר התרבות והספורט ח" 

 רז פרויליך, מנכ"ל משרד התרבות והספורט 

 האוצר   כ ישראל כ"ץ, שר ח" 

 כ יצחק כהן, סגן שר האוצר ח" 

 צר "מ מנכ"ל משרד האו ערן יעקב, מ 

 ב גרדוס, מ"מ ראש אגף תקציבים ג יו 

 איתי טמקין. רכז תחום פנים ושלטון מקומי  

 שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, מ"מ השר לשוויון חברתי ח"כ איציק שמולי,  

 וויון חברתי ש המשרד ל   מנכ"לית   יעל מבורך, 



 
 

 מחקרים המצביעים על הקשר בין תרבות ובריאות:   – נספח א'  

כמצב של רווחה גופנית, נפשית וחברתית ולא רק כהעדר מחלה  ( מגדיר בריאות  WHOאירגון הבריאות העולמי )

 או חולשה. 

 על בריאות הנפש  הקורונה השפעת משבר 

מידרדר. שהמצב  מעידים  המספרים  בנושא.  נכתבו  ראשוניים  ודו"חות  מחקרים  במחקר   אלפי  לדוגמה,  כך 

במצב משמעותית  הידרדרות  חשו  כי  מהנשאלים  ממחצית  יותר  דיווחו  המגפה  ם בארה"ב  בעקבות   .הנפשי 

מחקרים רבים מדווחים על עשרות אחוזים שמדווחים על סימפטומים של חרדה, דיכאון או לחץ כרוני. מסמנים  

 חד מהנגיף, הפגיעה הכלכלית, הייאוש, ועוד. לא מעט סיבות להידרדרות: הניתוק הפיזי והחברתי, הבדידות, הפ

ידי ארגון הבריאות העולמי עם סקירות עדכניות של    עם בריאות הקשר בין אומנות ותרבות מקבל הכרה על 

מחקרים בתחום. הכרה זו נותנת הזדמנות לעיצוב מדיניות חדשני בתחומי בריאות הציבור כמו הזדקנות פעילה,  

 שיפור הבריאות, מלחמה בבידוד החברתי, מניעה דרך הרגלים בריאים ועוד.

אות העולמי מצא כי לאומנות יש פוטנציאל להשפיע על הבריאות הפיזית  מאמר סקירה גדול שהוציא ארגון הברי

 לשני היבטים: חלקו נ. התוצאות  נפשיתוה

וקידום   .1 עידוד   –מניעה  הילד,  בהתפתחות  תמיכה  בבריאות,  החברתיים  הגורמים  על  השפעה 

 התנהגויות המקדמות בריאות, סיוע במניעת מחלות ותמיכה במטפלים. 

עזרה לאנשים עם מחלות נפש, תמיכה באנשים עם מצבים אקוטיים, סיוע בתמיכה    –ניהול וטיפול   .2

נוי הפרעות  עם  סוף  רלאנשים  של  בתמיכה  וסיוע  תקשורת  חוסר  של  מחלות  בניהול  סיוע  ולוגיות, 

 החיים.

לביטוי אומנותי תרומה חזקה בתהליך ריפוי הנפש אומץ בתרבויות שונות. לאורך ההיסטוריה אנשים  כי  הרעיון  

 השתמשו בתמונות, סיפורים, ריקודים ושירים כטקסי ריפוי. 

ותוכניות תרבות   כי אומנות  ואיכותניים ממדינות שונות המראים  ישנן עדויות רבות ממחקרים כמותיים  כיום 

סימפטומים פסיכולוגים וגופניים והם יכולים להיות גורם מכריע לשרידות, רווחה ואיכות    פחיתלהאחרות יכולות  

 חיים. 

להוריד   יכולה  יצירתית  שמעורבות  הודגם  הציבור  לבריאות  וגלריות  מוזיאונים  בין  הקשר  את  במאמר הסוקר 

  חרדה, מתח והפרעות במצב הרוח.

האוכלוסייה. קיים רווחה הנפשית של  לצעדי הסגר והריחוק החברתי הוכיחו את חשיבות האומנות והתרבות  

לתרבות, גם עבור הבריאות. הכרה זאת נותנת    ות גישהנגדל של ההשפעה הפסיכוסומטית של  ותיעוד הולך  

 באמצעות הזדמנות להפיק תועלת מתפקיד האומנות והתרבות במניעה ובטיפול של מחלות לאורך החיים, כמו  

 תרופות. ב ל שימושוש  אשפוזיםשל  פחתהה

בזמני פנדמיה, הסקטור התרבותי נתון לחסדיהם של קובעי   סוציואקונומי?מה תפקיד התרבות בזמן משבר  

ניו זילנד   התרבות נתפס    עולם מסורתי  באופן  רואה בתרבות כלי לשיקום מהפנדמיה. אך  לדוגמה  המדיניות. 

בקרב  מישני בחשיבותו    מימון סקטור התרבות ושיקומו במהלך המשבר  הפך   , לעת עתה,  נראה כיכמותרות.  

 בלי ההחלטות.מק מרבית

מטרת נייר בריאות הנפש היא קשת של מצבים אבל מצב של איזון מנטלי הוא צורך הכרחי לפרט ולחברה.  

עמדה זה להדגים כי תרבות על שלל צורותיה היא כלי לשמירה של האוכלוסייה כולה על שביל הזהב של 

 בריאות הנפש. 

רום מתמשכים, הראו כי לפנאי תפקיד חיוני במצבי ח  מתחים  הפגתל  אמצעיכפנאי  פעילות  מחקרים שבחנו  

 בבלימת תוצאות המשבר. 

העדויות האמפיריות הקיימות היום לגבי ההשפעה של תרבות על המערכת הכלכלית הדגימו כי מדעית אין  

הצדקה להמעיט בערכה של התרבות עבור הכלכלה. קיימות עדויות רבות גם ברמת המיקרו כלכלה וגם ברמת  

ר מראות בוודאות את התפקיד החשוב של השתתפות הפרט בתרבות. לסקטור התרבותי  המאקרו כלכלה אש

הסוציואקונומי   בתהליך  עמוקים  מאוזנת  ב  וחשיבותמ  ולהתעלמותשורשים  עתידית  כלכלית  התפתחות 

 .יהיה מחיר כבד בעתיד מוצלחתו



 
 

משמשת כלי  זו הפנדמיה ולפניה, ו מצריכת תרבות במהלך תקופת  ים מושפע הציבורשל וחוסנו בריאות הנפש 

להתערבות חירום במהלך משבר וכלי מניעה מתמשך )מדגיש את הצורך במאמץ השקעה לטווח ארוך ברמת 

המדיניות הציבורית(. מנקודת מבט גלובלית, תרבות היא לא רק ביטוי אומנותי, אלא במהותה היא סט של ערכים  

 להתמודדות עם חוסר וודאות. וואמונות, המשמשות כמקור ברור לבריאות הנפש 

השתמשו בסקר    ,המדבר על תפקיד התרבות בפנדמיה ועל תפקידה בשמירת בריאות הנפש מאנגליה במחקר 

ונתוני מגמות של גוגל. התוצאים: מדד אושר במהלך המגפה ותחושת רצון לעזור לאחרים. הודגם כי צריכת  

בתרבות היא גם דרך פוטנציאלית לעודד את בריאות    תרבות בעבר יכולה להגן על הנפש ברגעי משבר. מעורבות

פרו התנהגות  ולשפר  המשבר  תקופת  במהלך  המשמעות -הנפש  אלו.  מאתגרים  זמנים  במהלך  סוציאלית 

הרחבה יותר של תוצאות המחקר מציעה שמקבלי ההחלטות יכולים להשתמש בשיטות עידוד שכבר נמצאות  

יותר תרבות ולעסוק בתחביבים בשימוש לתמיכה וקידום שיטות לרפואה מונעת   ידי עידוד אנשים לצרוך  על 

 תרבותיים.  

 

 מצב התרבות בעולם:   - נספח ב'  

מיליון דולר על סיוע למגוון תחומי אומנות    268מיליון תושבים. ממשלה הודיעה כי תוציא    5מדינה של    –   ניו זילנד

מיליון דולר למימון הופעות במדינה  5.3הוקמה קרן של  –בארבע השנים הבאות. תכנית מתמקדת במוזיקאים 

 אומנים כבר קיבלו מהקרן כסף. 51בתגובה לביטול הופעות בחו"ל.  

הנשיא מקרון הינו אחד המנהיגים הראשונים בעולם שסייע לעובדים פרילנסרים באמנות עם תכנית    -צרפת  

פרסם   התרבות  שר  עבודה.  חוסר  של  בתקופות  הכנסה  השלמת  כולל  המיוחדת,  תמיכה    -ביולי  האבטלה 

יורו שהושקעו במנגנוני תמיכה, צעדי חירום, הטבות מס ותוספות    5ממשלתית בסקטור התרבות:   מיליארד 

 לתקציב.  

  - ב  25%ירידה של    covid-19המועסקים. השפעת משבר    635,700מהכלכלה.    2.3%בצרפת התרבות מהווה  

 ( -72%. ההשפעה הגדולה ביותר במקצועות הבמה )2019לעומת    2020

 מיליארד יוקצו לתרבות:  2 –בנוסף סקטור התרבות נכלל בתקציב תכנית ההבראה 

 שיקום מורשת  •

 תמיכה באומנויות הבמה  •

 תמיכה באומנים ויוצרים צעירים דרך תמיכה בתעסוקה •

 ויזואל, ספרים..(-חיזוק האסטרטגיה של סקטורי התרבות )עיתונות, קולנוע ואודיו •

 בהתפתחות העתידית של תעשיות התרבות והיצירההשקעה אסטרטגית  •

 

 :בביטחה שוב  לפתוח יהיה אפשר ומתי כיצד כניות ות  הקמת 2020 במאי – בריטניה

 הבטחה שהתוכניות יפותחו עם הכוונה של בריאות הציבור •

   רתיים, כולל פתרונות דיגיטליים ייצירת פתרונות יצ •

 ווידוא שהפתרונות מתאימים לכל הסקטורים •

 לאנשי המפתח    מתן גישה ישירה לשרים •

 

 כולל שידרוג של מערכת האיוורור באולמות ומועדונים   –מיליארד דולר לתמיכה בתרבות   2.1קרן של   –גרמניה 

 :ההאוכלוסייבגודל  לישראל מדינות שדומות 

התרבות השיק קו חם, מימון אירגונים ללא רווח )תרבות, ספורט, קהילות דתיות והתנדבות(  משרד  – אוסטריה

אלף יורו.    12-30פיצוי לירידה בהכנסה. יכולים לקבל בין    –מליון יורו, מימון לשעת מצוקה לעצמאים    700  –

ת גדולים כמו  במשרה עם אותה משכורת )מוסדות תרבו  30-80%ירידה של    – ירידה באחוזי משרה בקורונה  

מוזיאונים ותיאטראות(. הורדה/דחייה של ביטוח לאומי, דחייה של תשלומי מיסים, סבסוד של חברות, הורדה  

 .מהרווחים 80% –, תמיכה למוסדות סגורים  5%  -של המע"מ ל
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מיליון יורו לאמנים פרילנסים שהכנסתם    110  – מימון מגשר לאמנים  לסקטור ע"י הממשל:    ם ספציפייאמצעים  

. מאי עד ספטמבר תיאטראות ואולמות נפתחו שוב. אוקטובר הגבלות ונובמבר  2020 -יורו ל  12000פגעה עד נ

 סגר מלא שוב. 

יום    90-30מליון יורו. הופעות יחזרו בין    2.8עזרה לאומנויות הבמה.    –פרויקט "תודה לך הונגריה"    -  הונגריה

פילוסופיי הסתיימה.  הפנדמית  החירום  ששעת  הכרזה  הממשל  אחרי  מציע    –ת  הפרויקט  עזרה  במקום 

האומנים הראשונים קיבלו תמיכה של כמה מאות יורו מארגוני זכויות היוצרים )תכנית    400אפשרויות תעסוקה.  

 שקיבלה ביקורת(. 

דולר לתרבות. תוספת של עד שני שליש משכורת בעקבות ירידה בשעות    ןמיליו  280  - חבילת סיוע של כ  -  שוודיה

(,  80%מיליון פיצויים לחברות תרבות )מכסה הפסד של    145מיליארד למתן הלוואות )כללי(,    20(,  עבודה )כללי

 דולר למבקש.   2500בעיר ציריך לדוג'   –סיוע עירוני 

יורו לתרבות, פטור מתשלומים של ביטוח לאומי ממוסדות תרבות,    ןמיליו  130מימון    –”  Cura Italia”   -איטליה  

יסים שנקנו בוואצ'רים שתקפים לשנה, בינתיים ע"פ החלטה של משרד המורשת  החלפה של הפיצויים מכרט

 כניות לאונליין חינם. והמרה של הת –והתרבות 

   המצב בישראל 

 מיליארד ₪ הכנסות בשנה. 18 -אלף חברות ו 27אלף מועסקים,  180ענף התרבות בישראל כולל  

ללא  חודשים לא מאפשרת באופן גורף לאמנים להופיע,    10-שמזה יותר מ,  הענף פשוט נמחק על ידי הממשלה

הפתוחים  ,  אביב  .מותאמים  פתרונות   במציאת  הצלחה אלה  ואפילו  הגדולים  והתיאטראות  חלפו  וסתיו  קיץ 

בקיסריה, באמפי שוני ובמקומות אחרים נותרו מיותמים וריקים, למרות שניתן היה לקיים בהם הופעות בריחוק 

 סיכון מופחת.  חברתי וב

  ת יכול  ,מקבלי ההחלטותבידכם,    ך ההגבלות על מופעי תרבות המוניים הן מחויבות המציאות בגלל הקורונה, א

תוכניות מותאמות מציאות והכרה  . עם  להמציא  לקיים  הבנה  ניתן למשל  גווניה,  כל  על  בחשיבות התרבות, 

 אלטרנטיבות. מופעים בקיץ באוויר הפתוח, למנוע פיטורים של אמנים, ליצור  

 

 ההמלצות  פירוט לגבי תוכניות פעולה עבור    – נספח ג'  

החוסן הנפשי של מערכת החינוך נפגע מאוד, ושילוב של תרבות חשוב בהבראה    –   קידום תרבות בחינוך   .1

 בהתאם להנחיות או באמצעים דיגיטליים.  יתבצע  שלו.

תרבות .2 השלישיל  קידום  הנפשי    –  גיל  למצב  להתייחס  קשות  חשוב  שנפגע  השלישי  הגיל  של  והגופני 

לגיל  לכן  כבר מחוסן    הרוב המוחלט  כתוצאה מהבידוד החברתי שנכפה עליו. ניתן לבצע אירועי תרבות 

 השלישי בהתאם להנחיות.  

כמו מוסדות ציבור לצרוך תרבות בצורה מאורגנת כפעילות פנאי והפגה  עידוד    –קידום תרבות בבריאות   .3

 ם, מוסדות אישפוז וכו'., שיקובבתי חולים למשל 

ן שזהו חלק  ולמוסדות התרבות מכיוחשיבות    –מחוץ לאולמות התרבות    בר משקאות ומזוןבחינת אישור ל .4

בחוץ    יפעלוש  משמעותי בהכנסות ומהצד השני גם לקהל שזהו חלק בלתי נפרד מצורת הבילוי. הכוונה היא

 .  (ארוזות מנות אישיות הנחיות המותרות עבור מסעדות )ל בהתאם

למשל לתקצב    –לא לבטל תקציבים למוסדות וגופים, להשתמש בדרכים יצירתיות    -שמירה על תקציבים   .5

 אמנים ומופעים עבור יצירה עתידית/יצירה על הקורונה/פיתוח פלטפורמות אונליין ואופליין משותפות. 

לרבים ממקצועות   הפקות טלוויזיה וקולנוע יכולות לספק עבודה  –תקצוב או סבסוד של הפקות מקומיות   .6

 סבסוד הפקות ועידוד הציבור ללכת להופעות של אומנים מקומיים. –הבמה, הפקות מוזיקאליות 

רשויות יוכלו להפנות תקציבים לאירועי תרבות מקומיים. ניתן גם לעודד    –תימרוץ רשויות לצריכת תרבות  .7

קות ולכן ייתן גם תמריץ לתושבים  שיתוף של האומנים המקומיים. אירועי התרבות יתקיימו רק ברשויות ירו

להישאר ירוקים. אפשר גם להוריד לרמת השכונות ולייצר תגמול עבור שכונות להישאר ירוקות כדי שיזכו  

 באירועי התרבות.



 
 

מכיוון שאופי הסקטור הוא שונה ולרוב   –מיפוי הסקטור ווידוי שכל חלקיו מקבלים את התמיכה הראויה   .8

העו שכל  לב  לשים  צריך  מהגיל עצמאי  הסקטור  לעובדי  התייחסות  כולל  ראויה.  תמיכה  מקבלים  סקים 

 השלישי.

על מנת שיסייעו בתכנון נכון של    -מאיגוד בריאות הציבור  מומחים  ליווי מקצועי של מוסדות התרבות על ידי   .9

 אירועים ובמידת הצורך יסייעו בתשאולים ובחקירות האפידמיולוגיות.

הת  –דיגיטליזציה   .10 גם  בחינוך  לאפשרויות  כמו  להביא  שיכולה  מואצת,  דיגיטליזציה  לעבור  צרכה  רבות 

חדשות. דיגיטליזציה מסיבית יחד עם טכנולוגיות חדשות כמו מציאות מדומה או רבודה, יכולים ליצור צורות  

חדשות של חוויות תרבותיות, הפצה ומודלים עסקיים חדשים עם פוטנציאל עסקי. יחד עם הסגר, הרבה  

ירו תוכן אונליין בחינם כדי להשאיר את הקהל עם עניין ולספק את העלייה בדרישה לתוכן  ספקי תרבות העב

הדלת   את  פתח  הדבר  זמן,  לאורך  קיימא  ברת  לא  הרשת  ודרך  בחינם  התוכן  שאספקת  בעוד  תרבותי. 

להמצאות עתידיות רבות. כדי להפיק מהם תועלת, קיים צורך להתייחס לחוסר בכישורים דיגיטליים בתוך  

שגישה  הס לכך  נוספת  התייחסות  עם  העירוניים,  לאזורים  מעבר  הדיגיטלית  הגישה  את  ולשפר  קטור 

 דיגיטלית לא מחליפה חוויה תרבותית חיה או כל את העבודה שמלווה לה.

מסובסדות   .11 עם    –הכשרות  הסקטור,  של  ועסקית  אישית  בצמיחה  לעזור  שיכולים  מקצועיים  קורסים 

 . התכווננות לכישורים דיגיטליים

 

 

 להפקות יצירתיות מהעולם:   מא דוג   - נספח ד'  

חוגגים אומנות מכל העולם, אומנות חזותית, שירה, כירואוגרפיה, הלחנה,    –  חברתי  ריחוק  פסטיבל .1

 וכו' . עושים גם שת"פים מרחבי העולם.  spoken wordאומני 

b, during Radio dramas make theater between your ears, in your bathtu -תיאטרון ברדיו  .2

place-in-shelter 

 סיורים דיגיטלים במוזיאון – וירטואלי מוזיאון .3

 /https://www.outdoorartsexperience.org  -אומנות בחוץ  .4

 מופיעים בתוך בועה ליפס הפליימינגלהקת  –הופעות בבועות  .5

 של אוניברסיטת הארווארד לשיקום וחוסן עבור התיאטראות  הדרכים מפת .6

  בחניונים תזמורת מופעי .7
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