מדריך שאלות ותשובות לשגרה לצד לקורונה והשקה מחדש של ה"תו הירוק"
תאריך עדכון 29.07.21
על פי תכנית "שגרה לצד קורונה" שאושרה בממשלה ,ישוב ויפעל ה"תו הירוק" החל מיום ,29.07.21
זאת בנוסף ל"תו השמח" הפועל החל מ .21.07.21
חשוב לציין כי הציבור נדרש להמשיך לפעול באמצעים המוכרים והידועים להגנה על בריאותו :שמירה
על ריחוק חברתי ,חיטוי וניקוי והחובה לעטות מסכה בשטח סגור.
תזכורת :מהו התו הירוק?
התו הירוק הוא אמצעי המאפשר את פתיחתם הבטוחה של ענפי משק שונים לכניסת מחוסנים,
מחלימים ונבדקים.
מי יכול להיכנס למקום שפועל תחת התו הירוק (או ה"תו השמח") בעת הזו?
א .אנשים שהשלימו  2מנות חיסון ועבר לפחות שבוע מתאריך השלמת המנה השנייה
(בעלי תעודת מתחסן)
ב.

מחלימים ,בעלי תעודת מחלים

ג.

נבדקים:
 עד ה , 8.8 -נבדקים יוכלו להכנס עם הצגת תוצאה שלילית בבדיקת  PCRמ-
 72שעות לפני מועד הכניסה (במימון ציבורי)
 החל מה ,8.8 -תתאפשר כניסה רק באמצעות בדיקה מהירה מ 24-שעות
לפני מועד הכניסה (במימון עצמי בלבד ,למעט ילדים מתחת לגיל  12ומנועי
חיסון) .עבור מלונות ,נקבעו תנאים ייחודיים כפי שיפורט בהמשך.

ד.

רשאים להיכנס ללא הצגת תוצאת בדיקה שלילית או אישור "תו ירוק":
 במקומות הפועלים לפי מתווה ה"תו הירוק" – ילדים עד גיל  12ו 3-חודשים.
 במקומות הפועלים לפי מתווה ה"תו שמח"  -תינוקות עד גיל שנה.

באילו סוגי עסקים חל התו הירוק הכולל פטור לילדים מתחת לגיל  12מחובת הצגת תוצאת בדיקה?
התו הירוק פועל באירועים ומתחמים כמפורט להלן ,הפועלים בתפוסה של מעל  100איש (כולל עובדי
המקום) .מספר האנשים יחושב על פי התפוסה במתחם העסק כולו ,ולא לפי מספר אנשים בכל חלל
או חדר של המקום.
.1
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.4
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.6
.7

אירועי ספורט ותרבות (כולל בתי קולנוע ,הופעות בידור ,מוסיקה ומחול)
חדרי כושר וסטודיו
בתי מלון
מסעדות ,ברים ובתי קפה ,בחלקים הסגורים בלבד
בתי תפילה
מקומות לעריכת כנסים (למעט כנס שנערך במקום סגור הכולל מזון).
גן אירועים או מקום ציבורי ועסקי אחר בשטח פתוח שמתקיים בו אירוע ,שמחה או מסיבה.

באילו סוגי עסקים חל ה "תו השמח" המחייב ילדים החל מגיל שנה להציג תוצאת בדיקה שלילית?
התו השמח הינו תו ירוק ייעודי לאירועים בסיכון גבוה בו מתקיימים כל  5התנאים הבאים (תנאים
מצטברים):
.1
.2
.3
.4
.5

מתקיים במקום סגור
מעל  100משתתפים
אירוע מאורגן התחום בזמן מוגדר
כולל אכילה ושתייה
האירוע מתקיים בעמידה ותנועה -כולל ערבוב בין המשתתפים

התו השמח חל במקומות הבאים:
.1
.2
.3
.4

אולם שמחות או מקום סגור אחר שמתקיים בו אירוע או שמחה (כגון אירוע המתקיים
במסעדה או בבית מלון)
מועדון או דיסקוטק
מקום לעריכת כנסים עם מזון ,במבנה
הופעת עמידה הכוללת אוכל ושתיה ,ומתקיימת במקום סגור

על אילו סוגי עסקים לא חל התו הירוק /התו השמח?
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חנויות ,קניונים ומסחר
אטרקציות תיירותיות
בריכות וקאנטרי (במידה וישנו חדר כושר בתוך המתחם -תתאפשר כניסה לחדר הכושר ולחדרי
הסטודיו בהצגת תו ירוק בלבד)
מוזיאונים
ספריות
פארקים לאומיים ושמורות טבע
מתחם שמופיע בסעיפים הקודמים ,אך הפעילות בו נעשית בפחות מ 100-אנשים

מקומות הפועלים ב"תו ירוק" או ב"תו שמח" יציבו שלט בולט בכניסה למקום בו תצוין החובה להצגת
אישור "תו ירוק" או תוצאת בדיקה שלילית בכניסה למקום
כיצד פועל התו הירוק במלונות?
במלונות יופעל תו ירוק למחוסנים ,מחלימים או על סמך בדיקות ( PCRבמימון עצמי ,החל מה)8.8-
שתוצג בעת הכניסה למלון ותהיה תקפה לכל אורך השהות במלון או באמצעות הצגת בדיקה מהירה
בתוקף ,אחת ל –  24שעות.
איך מתנהגים במקום שפועל תחת תו ירוק/תו שמח?
גם במקומות הפועלים לפי התו הירוק חשוב להמשיך ולהקפיד על כללי ההתנהגות הנדרשים לצמצום
הסיכון להדבקה ותחלואה הכוללות :ריחוק חברתי ,חיטוי וניקוי ומסיכות
איך מנפיקים תו ירוק?
ניתן להנפיק את "התו הירוק" באחת מהאופציות הבאות:
.1
.2
.3
.4

אפליקציית (יישומון) "רמזור"
אתר משרד הבריאות
באמצעות מוקד משרד הבריאות *5400
דרך מענה קולי אוטומטי 02-5082000

הנפקת התו הירוק דרך אפליקציית "רמזור" היא פשוטה ומהירה ,ודורשת הליך הזדהות קצר .את
האפליקציה ניתן להוריד דרך חנויות האפליקציה .לאחר הורדת האפליקציה ותחת בחירה באופציית

"הנפקת תו ירוק" ,ניתן להתחיל בהליך הנפקת התו .בתום התהליך מקבל המשתמש תמונת אנימציה
נעה של התו הירוק ,המעידה על השלמת התהליך וסיום הנפקת התו.
הורים יוכלו להציג באפליקציה גם את התו הירוק של ילדיהם ,במידה והם רשומים במרשם האוכלוסין.
אפשרות נוספת להנפקת תו ירוק היא להדפיס את התו דרך אתר משרד הבריאות או לבקש לקבלו באי-
מייל ,בפקס או בדואר דרך המוקד הטלפוני של משרד הבריאות שמספרו  .*5400התו יודפס על נייר,
בתוכו יוטמע ברקוד ( ) QRוהמסמך יהיה תקף בתוספת תעודה מזהה של בעל התו .הצגת שני
המסמכים יאפשרו להיכנס לעסק או לאירוע ,לאחר סריקת המסמך על ידי העסק.
אמצעי ההפקה של התו הירוק מופיעים בארבע שפות :עברית ,ערבית ,רוסית ואנגלית.
חשוב לדעת! מלבד הפקת תו ירוק ,אפליקציית "רמזור" מספקת מידע שוטף לציבור על אודות מגפת
הקורונה .בין היתר ניתן לדעת באיזה צבע רמזור מצוי היישוב בו נמצא המשתמש ,לקבל פירוט מלא של
כל ההנחיות בכל תחומי החיים ולפי נושאים ,ללמוד את התקדמות ציוני הרמזור בכל יישוב ועוד.
מה נדרש מבעל העסק להפעלת התו הירוק?
בעלי עסקים או אחראים על אירועים תחת מגבלות התו הירוק נדרשים לפעול על פי תקנות התו הירוק,
ולוודא כניסה של מחוסנים ,מחלימים ,נבדקים או ילדים מתחת לגיל ( 12או שנה) בלבד .תקנות התו
הירוק שאושרו על ידי הממשלה כוללות גם תקנות הנוגעות לאכיפת התו הירוק .על פי תקנות אלו ,אדם
אשר שוהה במקום הפועל בתו ירוק ללא היתר ,וכן בעל העסק המכניס קהל ללא תו ירוק בניגוד
להנחיות צפויים לקנס .בנוסף ,מכילות התקנות גם חיוב בהצבת שלט בכניסה למקומות פועלים בתו
ירוק.
על בעל העסק מוטלת החובה לבדוק ולאמת את התו הירוק בכניסה לעסק ,וזאת באמצעות בדיקת
תעודת הזהות למול הצגת התו הירוק מצד הלקוח ,בין אם באפליקציית "רמזור" או באמצעות הצגת תו
ירוק מודפס.
יודגש כי בעלי העסקים אינם זקוקים לרכוש ציוד קצה מיוחד על מנת לבצע את הסריקה ,אלא יפעלו גם
הם עם אפליקציית "רמזור" דרך תפריט ייעודי "רמזור לעסקים" ,בו מוטמע סורק לקריאת הברקוד
שיופעל לצורך קבלת הקהל.
* בכל מקרה בו יש הבדל בין מסמך זה לבין התקנות – התקנות ,המשתנות מפעם לפעם ,הן הקובעות.

