
 

 2022בינואר  11מיום עדכון  :גולציה בימי קורונהר

 הקלה בחובות התו הירוק   –עדכונים בנוגע למקומות ציבוריים ועסקיים 

 

  1. חובות התו הירוק במקומות ציבוריים ועסקייםאישרה עדכונים בנושא הממשלה 

ה  של מגבלות תפוסה שיחולו על כניס  לפי מתווה "תו סגול מהודק",  מתחמי המסחר יפעלו

 במתכונת הבאה:  )ללא צורך לכלול את עובדי המקום במניין(, למקום

)אדם אחד   1:15תתאפשר על פי יחס תפוסה של    :כניסה לקניונים ולמתחמי מסחר סגורים

   ., בלא דרישה להציג תו ירוק("רמ  15לכל 

)אדם אחד   1:15תתאפשר על פי יחס תפוסה של    :מ"ר ומעלה  100ששטחן  חנויות  כניסה ל

 .  , בלא דרישה להציג תו ירוק("רמ  15לכל 

ל מכניסה  קטן  ששטחן  חנו  יבתלוכן  ,  מ"ר  010-חנויות  היגיינה יומרקחת,  מוצרי  למכירת   ת 

  1:7תתאפשר על פי יחס תפוסה של   :, בלי קשר לשטחםיםסופרמרקטו  ,בתי מכולת,  )פארם(

 . , בלא דרישה להציג תו ירוק(מבניהםאו ארבעה לקוחות )הגבוה  ,("רמ  7)אדם אחד לכל 

ירוק  ישיבה במתחם המזון בקניון תתאפשר:  מתחמי מזון רק אם מפעיל הקניון ו  ,בהצגת תו 

כתנאי   של הנכנסים,  ירוקהתו  את השיבדוק    כדי אליו,    בכניסהמתחם והציב סדרן  הגידר את  

יורשו לאפשר ישיבה במתחם המזוןאליהם  כניסהל זו לא  יפעלו בדרך  ו. קניונים שלא  דוכני , 

 תו ירוק במעמד הרכישה. לבדוק  יידרשו עצמם  המזון

 בעטיית מסכה.  יחויבוכל השוהים בקניון : עטיית מסכה

יביאו   םלהקצות סדרנים מטעמ   ויידרשומתחמי מסחר  קניון    ימפעיל:  הקצאת סדרנים אשר 

, לרבות עטיית ןויסבו את תשומת לבם לחובת שמירת  ,לידיעת השוהים במקום את ההנחיות

 מסכה.  

תו חייבים גם הם ב  2: דורשת תו ירוק  כן  עובדים במקומות ציבוריים ועסקיים שהכניסה אליהם

זמני, ,  ירוק ירוק  קורונה  או    3תו  השעות   84במהלך    ו מיידית שביצעתוצאה שלילית בבדיקת 

 . למקום העבודה םשקדמו לכניסת 

 

סקירה זו היא תמצית הרגולציה הרלוונטית, שמטרתה עדכון כללי, והיא אינה ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים או 

 . 03-6846000לייעוץ באחד מהנושאים הנזכרים, אנא פנו אלינו בטלפון 

 
 .פרסום משרד ראש הממשלה ראו  ו, נכנסו לתוקף הלילה, אך כפופים לאישור ועדת החוקה של הכנסתהעדכונים  1

סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת פעילות של  לתקנות )א(2המנויים בתקנה  2
 .  2021-י או עסקי והוראות נוספות(, התשפ"ארמקום ציבו

 
לאדם המעיד על כך שקיבל את מנת החיסון    3 מיום    יום  30–תקף ל, אשר  הראשונה אישור שמנפיק משרד הבריאות 

 . הקבלת

 

https://www.gov.il/he/departments/news/spoke_corona100122
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/502_519.htm#Seif2

