
הנחיות התו הירוק
הכניסה למקומות הפועלים לפי הנחיות התו הירוק אפשרית רק עם הצגת תו ירוק

בתוקף. החל מתאריך 3.10.21 תשונה המדיניות לזכאות לתו ירוק, ותו שהופק

לפני יום זה יבוטל ולא יהיה בתוקף. לקבלת תו ירוק עם תוקף עדכני, יהיה צורך

להפיק תו חדש.

עברית אני רוצה לקבל מידע על   

שינויים בתו הירוק

החל מתאריך 3.10.21 עיצוב התו הירוק

ישונה ויחולו השינויים הבאים בתוקף שלו:

איך מפיקים את התו הירוק

משרד הבריאות הוא הגוף היחיד שרשאי להפיק תו ירוק. התו לא ניתן להפקה על ידי קופות החולים, המפיקות תעודות התחסנות או

החלמה.

אילו פרטים נדרשים כדי להפיק את התו הירוק

תו ירוק לילדים עד גיל 18

בתו ירוק שמופק להורים מוצגים ילדות וילדים עד גיל 18, אם גם הם זכאים לתו ירוק. 

היכן התו הירוק תקף
התו הירוק תקף אך ורק בגבולות ישראל.  

למידע על התעודות שנדרש להציג בכניסה וביציאה מישראל >

מי שקיבלו שלושה חיסונים ועבר שבוע

מהחיסון השלישי - התו יהיה תקף למשך

חצי שנה מהחיסון השלישי.

מי שקיבלו שני חיסונים ועבר שבוע

מהחיסון השני (שבועיים בחיסון מודרנה)

- התו יהיה תקף למשך חצי שנה

מהחיסון השני.

מי שהחלימו מקורונה - התו יהיה תקף למשך חצי שנה ממועד אישור ההחלמה. 

מי שהחלימו וקיבלו חיסון - התו יהיה תקף למשך חצי שנה מקבלת החיסון. 

ילדים וילדות בגיל 12 ומטה שקיבלו תשובה שלילית בבדיקת PCR במסגרת 'מגן חינוך' - אין שינוי בתוקף התו, התו יהיה תקף ל-7

ימים, עד סוף היום השביעי שלאחר הבדיקה. 

באתר הרמזור (אפשר להדפיס את התו)

(Google Play, App Store) 'באפליקציית 'רמזור

הפקת תו ירוק באפליקציה על ידי סריקת קוד של בדיקה מהירה: כניסה לאפליקציה > תעודת קורונה שלי > סריקה > סריקת הקוד 

סרטון הסבר

בעמדות לשירות עצמי ושירות מענה קולי בטלפון שמספרו 02-5082000

מספר תעודת זהות 

אם המספר המזהה שלך בקופת החולים הוא מספר הדרכון או מספר האשרה, יש למסור אותם במקום מספר תעודת הזהות. 

מספר טלפון נייד - כפי שמעודכן בקופת החולים שלך

תאריך לידה

https://corona.health.gov.il/
https://www.gov.il/he/Departments/ministry_of_health
https://corona.health.gov.il/directives/air-travel-covid19-israel/
https://corona.health.gov.il/green-pass/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moh.alert.ramzor
https://apps.apple.com/il/app/%D7%A8%D7%9E%D7%96%D7%95%D7%A8/id1539316439
https://www.youtube.com/watch?v=ueEg8-8qg1o
https://www.govmap.gov.il/?c=204000,595000&z=0&lay=GOVINFOSTAND


אילו מקומות פועלים לפי תו ירוק

למידע עדכני על מקומות הפועלים לפי התו הירוק ביישוב שלך >

איך נכנסים למקומות שפועלים לפי התו הירוק
בכניסה למקומות שפועלים לפי התו הירוק, יש להציג את אחד משני האישורים הבאים: 

בכניסה לבתי מלון בלבד: בדיקת PCR שבוצעה במהלך 72 השעות שלפני הכניסה למלון תהיה תקפה למשך כל החופשה. ילדות

וילדים מתחת לגיל 12 ומנועי חיסון יכולים לעשות בדיקת PCR ללא תשלום (לצורך כניסה לבתי מלון בלבד) בקופות החולים או

בתחנות פיקוד העורף.  

למידע נוסף על סוגי הבדיקות >

בכל מקרה, מבודדים או חולים מאומתים לא יוכלו להיכנס בהצגת תו ירוק או תוצאה שלילית של בדיקת קורונה. 

פטורים מהצגת תו ירוק

הנחיות לבעלי ובעלות עסקים
ההנחיות בנושא כניסה עם תו ירוק מופיעות באתר ובאפליקציית הרמזור.  

למדריך תו ירוק לבעלי עסקים >

הפקת התו הירוק בעמדות שירות עצמי ובטלפון

שאלות ותשובות על הפקת התו >

אירועי תרבות וספורט

כנסים ותערוכות

בתי מלון

חדרי כושר וסטודיו, בריכות וקאנטרי קלאב

בתי תפילה מעל ל-50 איש

אולמות וגני אירועים

פסטיבלים

מסעדות, ברים, חדרי אוכל ובתי קפה

מוזיאונים וספריות

אטרקציות תיירותיות ופארקי שעשועים

אוניברסיטאות ומוסדות להשכלה גבוהה

תו ירוק, בצירוף תעודה מזהה (תעודת זהות, רישיון נהיגה, דרכון). 

 .QR אפשר להציג את התו באפליקציית 'רמזור' או כמסמך מודפס עם קוד

קטינות וקטינים עד גיל 18 שאין להם תעודת זהות יכולים להציג צילום תעודת זהות של הורה, כולל הספח.

תוצאה שלילית של אחת מהבדיקות הבאות:

בדיקה מהירה (אנטיגן) במימון פרטי - תקפה למשך 24 שעות מביצוע הבדיקה. 

ילדות וילדים בגיל 3 עד 12 שנים ו-3 חודשים ומנועי חיסון יכולים לבצע את הבדיקה במימון המדינה בתחנות הפרוסות ברחבי

הארץ. 

כיצד לקבל אישור לאחר בדיקת קורונה מהירה > 

בדיקת PCR במימון פרטי - תקפה למשך 72 שעות מביצוע הבדיקה.

ילדים עד גיל 3

ילדות וילדים מתחת לגיל 12 ו-3 חודשים שיש להם תעודת 'פטור מתור'

בעמדות השירות העצמי הפרוסות ברחבי הארץ (לצפייה במפת העמדות)

דרך נציגי מוקד קול הבריאות במספר 5400*

באמצעות שירות מענה קולי במספר 02-5082000 (דרוש מכשיר פקס) 

השירות מורכב משני שלבים: 

מסירת מספר תעודת זהות או דרכון ותאריך לידה, לצורך זיהוי

קבלת שיחה חוזרת (למספר שלך כפי שרשום בקופת החולים) 

אם יש לך זכאות לתו ירוק - בשיחה החוזרת יש להקליד מספר פקס והתו יישלח אליו תוך כמה שעות. 

אם אין לך זכאות לתו ירוק - המענה הקולי יעדכן אותך על כך והשיחה תסתיים. 

חשוב: שירות המענה הקולי זמין רק ממספרי טלפון שאינם חסויים

https://corona.health.gov.il/ramzor/
https://www.gov.il/he/departments/general/corona-tests
https://www.gov.il/BlobFolder/news/21082021-01/he/NEWS_Corona_greenpass-business.pdf
https://corona.health.gov.il/directives/green-pass-faqs/
https://www.gov.il/he/Departments/General/corona-fast-check-public
https://youtu.be/ueEg8-8qg1o


 

התו הירוק החדש לעומת התו הישן

כיצד להפיק תו ירוק אחר

בדיקת קורונה מהירה

ביצעתם בדיקה מהירה? כך תוכלו להפיק תו ירוק

באמצעות אפליקציית רמזור

כיצד לקבל תו ירוק לאחר בכיצד לקבל תו ירוק לאחר ב

רמזור רשויות מקומיותלהנפקת תו ירוק

 מוקד קול הבריאות 5400*לאתר משרד הבריאותהצהרת נגישותהצהרת פרטיותתנאי שימוש

כל הזכויות שמורות למשרד הבריאות 2021להורדת אפליקציית ״הרמזור״

https://www.youtube.com/watch?v=ueEg8-8qg1o
https://corona.health.gov.il/green-pass/
https://corona.health.gov.il/ramzor/
https://corona.health.gov.il/terms-and-conditions/
https://corona.health.gov.il/privacy/
https://corona.health.gov.il/accessibility-statement/
https://www.gov.il/he/Departments/ministry_of_health
tel:*5400
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moh.alert.ramzor
https://apps.apple.com/il/app/%D7%A8%D7%9E%D7%96%D7%95%D7%A8/id1539316439
https://www.gov.il/he/departments/ministry_of_health

