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מחוסנים-מחלימים מחלימיםמחוסנים

בטווח חצי  

שנה  

ממועד  
pcrבדיקת 

חיובית

לאחר חצי  

שנה  

מהחלמה  

יש לבצע  

מנת חיסון  

אחת  

שטרם  אדם 

,  ביצע חיסון

חיובי  יצא 

בסרולוגיה   

וביצע מנת  

חיסון לאחר  

הבדיקה  

הסרולוגית

אדם שקיבל  

מנות  2

*  חיסון

וטרם חלפה  

חצי שנה  

ממנת  

החיסון  

השנייה

אדם  

3שקיבל 

מנות  

*  חיסון

וטרם  

חלפה חצי  

שנה ממנת  

החיסון  

השלישית

מחלים מחוסן או  

ללא  )מחוסן מחלים 

חשיבות לסדר  

(  החיסון או המחלה

מיידית  נחשב 

-" מחוסן-מחלים"

נדרש לחיסון אחד  

בלבד  
חצי שנה זכאותו תימשך )

(מחדשעד לבחינה 

ילדים מתחת לגיל 

חודשים3-ו12

מחלימים או חיוביים  1.

שמופיעים  )בסרולוגיה 

במערכות משרד 

זכאים לתו עד  ( הבריאות

3-ו12הגעתם לגיל 

אלא אם ישונה  )חודשים 

או עד  (.גיל ברי החיסון

לפי המוקדם 31.3.22

התקופה תבחן מעת  

.לעת

אנטיגן שליליתבדיקת 2.

.3Pcr במסגרת מגן  שלילי

ימים7-תו ל–חינוך 

או שבועיים  פייזרמי שקיבל מנת חיסון וחלף לפחות שבוע ממנת החיסון של * 

מודרנהממנת החיסון של 

5400*באמצעות פנייה פרטנית ל **

(  ראו בשקף הבא–ל "מחוסני ומחלימי חו)

הגדרות זכאות–תו ירוק 

!תו ירוק הינו תו לשימוש במדינת ישראל-

המחלה האחרון מבניהם  /תוקף התו הירוק הינו לחצי שנה מיום החיסון-

הינו תו שניתן על בסיס בדיקת אנטיגן שלילית באתרים המורשים  תו ירוק יומי-

במימון פרטישלילית **pcrאו בדיקת ( איכילוב וול/א"מד)
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חיסונים מוכרים בישראל



השנייהוטרם חלפה חצי שנה ממנת החיסון * מנות חיסון2אדם שקיבל 

וטרם חלפה חצי שנה ממנת החיסון השלישית* מנות חיסון3אדם שקיבל 

ל"מחוסנים מחו

כלל החיסונים בוצעו  -ל "חוסן בחו

ל"בחו

EUמדינות בהסכם 

אין צורך 

בסרולוגיה

יבוצע אימות בטופס הצהרת  

נוסע נכנס מול המדינה בה 

בוצע החיסון

שעות או  24חובת בידוד 

תוצאה בדיקה שלילית  

(המוקדם מבניהם)

יונפק תו ירוק באופן אוטומטי  

למייל המופיע בטופס הצהרת  

נוסע נכנס עם מילוי הטופס

מדינות שאינן  

EUבהסכם 

יש צורך  

בסרולוגיה  

חיובית  

בקבלת תוצאה חיובית  

יש  PCRבסרולוגיה ושלילית ב

לקבלת שחרור5400*לפנות ל

שעות או  24חובת בידוד 

תוצאה בדיקה שלילית  

(המוקדם מבניהם)

לא יקבל תו ירוק17.10עד -

זכאי לתו ירוק17.10לאחר -

:הבהרות

  טופס הצהרת נוסע נכנס לא יאפשר אימות תעודה במידה והמדינה
.EUאינה מדינה שבהסכם 

 למדינות שאינן בהסכםEU ,  החל מהמועד בו תיפתח אפשרות

לתיעוד חיסונים באמצעות מילוי פרטי החיסון בטופס הצהרת נוסע  

.  תיווצר רשומת חיסונים במערכת, נכנס

 בשום ( בעודו בבידוד)אדם שנמצא בבידוד לא יכול להנפיק תו ירוק

.מקרה וצריך לסיים תחילה את הבידוד

ל וחלק בישראל לא  "ל או מחוסן שביצע חלק מחיסוניו בחו"מחוסן מחו

במידה וזכאי  )יקבל תעודת מתחסן במדינת ישראל אלא רק תו ירוק 

(.לכך

ניתן לבצע בדיקה סרולוגית מהירה בשדה התעופה

 אין  מתן חיסון במידה ובוצעה בעבר בדיקה סרולוגית בישראל לאחר

צורך בבדיקה סרולוגית נוספת  



חצי שנה מהחלמה יש  לאחר : הבהרה)חיובית pcrחצי שנה ממועד בדיקת מחלים בטווח -

(אחתלבצע מנת חיסון 

הסרולוגיתוביצע מנת חיסון לאחר הבדיקה בסרולוגיה יצא חיובי , אדם שטרם ביצע חיסון-

והחלים או להיפך  ( ללא קשר לכמות החיסונים)אדם שחוסן -

ל"מחלימים מחו

ל"מחלים מחו

EUמדינות בהסכם 

אין צורך 

בסרולוגיה

יבוצע אימות בטופס הצהרת  

נוסע נכנס מול המדינה בה 

*החלים

שעות או  24חובת בידוד 

תוצאה בדיקה שלילית  

(המוקדם מבניהם)

יונפק תו ירוק באופן אוטומטי  

למייל המופיע בטופס הצהרת  

נוסע נכנס עם מילוי הטופס

מדינות שאינן  

EUבהסכם 

יש צורך  

בסרולוגיה  

חיובית  

בקבלת תוצאה חיובית  

יש  PCRבסרולוגיה ושלילית ב

לקבלת שחרור5400*לפנות ל

שעות או  24חובת בידוד 

תוצאה בדיקה שלילית  

(המוקדם מבניהם)

לא יקבל תו ירוק17.10עד -

זכאי לתו ירוק17.10לאחר -

:הבהרות

 הצהרת נוסע נכנס לא יאפשר אימות תעודה במידה והמדינה  טופס
.EUאינה מדינה שבהסכם 

 למדינות שאינן בהסכםEU ,  החל מהמועד בו תיפתח אפשרות לתיעוד

תיווצר  , חיסונים באמצעות מילוי פרטי החיסון בטופס הצהרת נוסע נכנס

.  רשומת חיסונים במערכת

 בשום ( בעודו בבידוד)אדם שנמצא בבידוד לא יכול להנפיק תו ירוק

.מקרה וצריך לסיים תחילה את הבידוד

ל וביצע  "מחלים שהחלים בחו/ל"ל וביצע חיסון בחו"מחלים שהחלים בחו
.לא יקבלו תעודת מחלים אך יוכלו להנפיק תו ירוק–חיסון בישראל 

 ללא  )ל יקבל תעודת מחלים "בחושהחלים בישראל וביצע חיסון מחלים

.ותו ירוק( ל"תיעוד חיסון מחו

 התעופהניתן לבצע בדיקה סרולוגית מהירה בשדה.

 ההחלמה או מתן  במידה ובוצעה בעבר בדיקה סרולוגית בישראל לאחר

.נוספתצורך בבדיקה סרולוגית אין חיסון 
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EU(FDAEMA)מדינות 
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סטטוס
עד איזה תאריך הזכאות לתו  

?ירוק

חשיפה לחולה מאומת או  

צהובה/חזרה ממדינה כתומה

פטור מבידודחצי שנה מהחיסון השלישישלושה חיסונים  * אדם שהתחסן

פטור מבידודחצי שנה מהחיסון השנישני חיסונים* אדם שהתחסן

עברה חצי שנה ממועד  וטרם ( חיוביpcr)אדם שהחלים 
ההחלמה

פטור מבידודחצי שנה ממועד ההחלמה

אדם שהחלים ולאחר מכן התחסן בחיסון אחד
:31.3.22-עד ה

פטור מבידוד1.10.21חצי שנה מתאריך 

שניים או שלושה ולאחר מכן  , אדם שהתחסן בחיסון אחד
חלה

:31.3.22עד ה
1.10.21חצי שנה מתאריך 

פטור מבידוד

ולאחר מכן ביצע ( ללא חיסון)אדם שביצע סרולוגיה 
חיסון אחד לפחות

:31.3.22עד ה
1.10.21חצי שנה מתאריך 

פטור מבידוד

לפי המוקדם  31.3.22או עד חודשים 3ו12ילדים עד גיל 
קיבלו תוצאה  אשר ( התקופה תבחן מעת לעת)ביניהם

חיובית בבדיקה סרולוגית
פטור מבידוד1.10.21מחצי שנה 

מגן  "במסגרת PCRמי שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת 
"חינוך

הבדיקה עד סוף היום ימים מיום 7
השביעי כולל יום הבדיקה

לא פטור מבידוד

(  אנטיגן)מהירה מי שקיבל תוצאה שלילית  בבדיקה 
בעמדות המורשות

לא פטור מבידודשעות מרגע הבדיקה24

חוזרים ממדינות אדומות או מי שאינו עומד בהגדרת  
מחלים או מחוסן לפי המקרים שפורטו מעלה

לא פטור מבידודלא זכאי

?בידוד כן או לא

פייזרמי שקיבל מנת חיסון וחלף לפחות שבוע ממנת החיסון של * 

החיסון של מודרנהממנת או שבועיים 



הנחיות התו הירוק

תו ירוק
אולמות וגני אירועים או עסק אחר המתקיים בו אירוע שמחה* 

מוסיקה ומחול, הופעות בידור, קולנוע, אירועי תרבות וספורט, ותערוכהכנסים* 

מוזאונים  *אטרקציות תיירות *,בתי קפה, ברים, מסעדות* מועדונים ומסיבות * 
וספריות

בריכות מקורות, קאנטרי, סטודיו, חדרי כושר* 

מתפללים50בתי תפילה מעל  * 

בתי מלון*

12גילאי 
ושלושה חודשים  

ומעלה

PCR

במימון פרטי תקף  
שעות  72-ל

מהדגימה

בדיקת אנטיגן  

במימון פרטי

ש24תקף ל

מחלים או מחוסן  
בהצגת תעודה  

בתוקף

גילאי שלוש עד  
ושלושה  12

חודשים ומנועי  
חיסון

PCR

במימון פרטי  
שעות  72-תקף ל

מהדגימה

בדיקת אנטיגן  
24תקף ל

במימון ציבורי

במלונות בלבד
במימון  PCRבדיקת 

תקף  )ציבורי 
לאורך כל השהות  

(במלון

3עד 0גילאי 

פטורים  

מהצגת תו

תחבורה  
ציבורית

ללא צורך בתו

תו סגול

יופעל רק במקומות  
בהם אין תו ירוק

חנויות  . מסחר, קניונים
חנויות  )'מ7-ל1לפי 

'  מ100מתחת ל
(יוחרגו

מקומות עבודה עם  
7-ל1קבלת קהל לפי 

'מ



מגבלת התקהלות

 (לדוגמא התקהלות בבית פרטי או התקהלות עצמית בחוץ)התקהלות כללית מגבלת
50 סגורבמבנה
100  איש בחוץ

 התקהלות באירועיםמגבלת
מקום פרטי/אירוע פרטי בבית

50 סגורבמבנה
100  איש בחוץ

אולמות וגני אירועים
 איש במקום פתוח500עד
 איש בחלל סגור400עד

מהתפוסה המקסימאלית של המתחם75%מגבלת תפוסה של , ובנוסף

 בהם אין  ירוק במקומות גם כאלה שפועלים במסגרת תו התקהלות המונית מגבלת
מקומות ישיבה מסומנים

1000במקום סגור
5000 פתוחבחלל



הערותהבהרה ודוגמאותהמקום

אירועי תרבות וספורט
, אצטדיונים, היכלי תרבות, תיאטרון, מחזות זמר, הצגה

בתי קולנוע

תערוכות גני  , (בבתי מלוןכנסיםכולל)מקצועי כנס כנסים ותערוכות
במתחמים ציבורייםתערוכות, התערוכה

האירוע הוא לפי מהות האירוע ללא קשר  
כנס במוסד אקדמי  , למשל)למיקום 

(נחשב כנס

לרבות אכסניות ובתי הארחה, כל בתי המלון בארץבתי מלון

בעת יציאה לאטרקציה בזמן השהות 
חלה( אתגרי/ספורט ימי, למשל)במלון 

חובת תו ירוק

,  סטודיו, (כולל בבתי מלון)בכל המיקומים חדרי כושרחדרי כושר וסטודיו
סים"מתנ, סטודיו מבוגרים

כושר הינו חדר כושר בכל מיקום  חדר
.שבו הוא קיים והמקום מנוהל

בריכות חיצונית ופתוחות לא נדרשות בתוובריכה מקורה בקאנטריבריכות בתוך מבניםבריכות וקאנטרי קלאב

בכל מקום בו בית התפילה הינו במקום מתוחם ומעל מתפללים50בתי תפילה מעל 
מתפללים יש צורך בתו ירוק50

חובה תו –גם חצרות של בתי תפילה 
ירוק

אולמות וגני אירועים 
אם זה גם , על כל האירועים באולמות וגני אירועיםחל

בבתי מלון

האירוע הוא לפי מהות האירוע ללא קשר  
חתונה שנערכת  ,למשל)למיקום 

(במסעדה

פסטיבלים
,  מאורגנים ומנוהלים,כל הפסטיבלים בשטחים פתוחים

ומועדניםלרבות מסיבות 

תו ירוק



הערותהבהרה ודוגמאותהמקום

אוניברסיטאות ומוסדות להשכלה  
גבוהה

לרבות קורסים וכל פעילות ,כלל המוסדות להשכלה גבוהה
המתקיימת במוסד

מעשיות שמחייבות נוכחות פיזית בשל הכשרות
לא יחול תו ירוק–תפעול /דרישת ציוד

ופארקיאטרקציות תיירות 
שעשועים

מתחמי  , מיםפארקי, סופרלנד, פארקלונה )שעשועיםפארק 
סוסיםחוות , ספורט אתגרי, (טרמפולינות

חוות  , בריכה טיפולים)טיפוליות פעילויות
(אינם מחייבים תו ירוק' סוסים טיפולית וכו

כאלה המתקיימים בשטח פתוחכלל המוזאונים גםמוזאונים וספריות

כלל המקומות הן בחוץ והן בפניםברים חדרי אוכל ובתי קפה

יש לשים לגבי אירועים המתקיימים במסעדותתו ירוק בכלל המסעדות גם בפנים וגם בחוץחובתמסעדות
לב למגבלת ההתקהלות בהתאם לסוג האירוע

חוגים ותנועות נוער לילדים עד  
18גיל 

החוג יכול להתקיים אך ורק בשטח –ישובים כתומים ואדומים 
פתוח

אין מגבלה–יתר הישובים 

סיווג צבעי ישובים בהתאם לאתר רמזור



הבהרה ודוגמאותהמקום

לרבות חנויות בתוך הקניון, חל על כלל הקניוןקניונים

ההגבלה חלה על הקניוןמטר בתוך הקניון100חנויות עד 

'מ7-ל1מגבלה של מטר בתוך הקניון100חנויות מעל 

'מ7-ל1מגבלה של –' מ100חנויות מעל מרכזי מסחר וחנויות רחוב

בהם מתקיימת קבל קהל מוחרגים ולא חלה 'מ100-מתחמים מתחת למתחמים בהם מתקיימת קבלת קהל ציבורית

חובת תו סגול

אין חובת תו סגולעבודה בהם מתקיימת קבלת קהל פרטניתמקומות

'משרדי הייטק וכד, ייעוץ אישי, ח"רו, משרדי עורכי דין: למשל

גנים לאומיים ושמורות טבע

תו סגול
כל מקום ציבורי עסקי שלא חל עליו תו ירוק ואינו מקום פרטי

מקומות שבהם יחול התו הסגול מחויבים לשלט את המקום עם הסברים לגבי ההנחיות ולמנות  

ממונה קורונה



הדרכים להנפקה  –הנפקת תו ירוק 
3.10-הנפקה תתאפשר רק החל מ

אפליקציה  

ניתנת להורדה במכשירי  

תחת  ואייפוןאנדרואיד 

הכותרת בחנות  

האפליקציות  

"רמזור"

אתר רמזור

,  אתר משרד הבריאות

יש להיכנס ללינק  . רמזור

הבא ולפעול לפי  

:ההנחיות
https://corona.health.
gov.il/green-pass/

IVR ,מענה קולי אוטומטי

:  יש להתקשר לטלפון

02-5082000

יש לפעול לפי הנחיות  

ההודעה הקולית

*5400קול הבריאות 

ניתן להתקשר למוקד  

ולהמתין למענה אנושי  

לצורך הנפקה

קיוסקים  

עמדות קיוסקים בסניפי  

פארם בהם ניתן  -סופר

להנפיק

https://corona.health.gov.il/green-pass/
http:///


שימו  
איש100מסיכה בכל מקום סגור ובמקומות פתוחים בהם יש התקהלות מעל עטייתקיימת חובת 

:עיצוב התו הירוק ישתנה ויראה כך

יש להתעדכן בהנחיות  –הנחיות התו הירוק ויתר ההגבלות מתעדכנות לעיתים בתדירות גבוהה 

ובתדריכים בהתאם לתאריכים ומדי יום

:קישורים למתחמי בדיקות מהירות
/https://ichilov.simple-sites.co.il/fast_test-איכילוב וול 

https://www.mdais.org/101/location-speed-tests–א"מד

https://ichilov.simple-sites.co.il/fast_test/
https://www.mdais.org/101/location-speed-tests

