
קול הבריאות–תדריך אגף השירות 

פניות ציבור ומוקדים

30.09.21

תו ירוק ותו סגול
(3.10-מתתאפשר רק החל הנפקה )

אגף השירות–טלי דהן , חן וונדרסמן: תכנים

http:///
https://api.whatsapp.com/send?phone=972507925400
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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* 
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מגבלת התקהלות

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

התקהלות באירועיםמגבלת ❑
מקום פרטי/אירוע פרטי בבית✓

סגורבמבנה 50▪
איש בחוץ 100▪

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

במקום סגור1000✓
פתוחבחלל 5000✓



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



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

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

