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 תחולת התו הירוק 

רק  יחולו  מגבלות התו הירוק    , מעודכן מתווה התו הירוק:2022בפברואר    7החל מיום   •

מועדון או   1; שמחותו  םירועיולם או גן לאא:  , כדלקמןלהדבקה  באירועים בסיכון גבוה

מקום שמתקיימת  ו  3מקום לעריכת כנסים הכוללים הגשה או מכירה של מזון;   2דיסקוטק; 

  4.בהושבה בלבד שאינהבו פעילות תרבות 

מגבלת    מבוטלת  5;תו הירוקמגבלות המגבלות התפוסה במקום שפועל בכפוף ל  מבוטלות •

הכללית של    מבוטלתו  6; ההתקהלות  מרחק  לקביעת  שולחנות    1.5הדרישה  בין  מטרים 

 7.בשטח פתוח של בתי אוכלבאזורי הישיבה 

יחולו   • לגביהם החובה על המקומות  גם מגבלות התפוסה של התו הסגול, לא  שבוטלה 

מוזיאונים; מסעדות;  כושר;  מכוני  ירוק:  בתו  במבנה;  לפעול  תרבות    אטרקציות  אירועי 

; כנסים שאינם כוללים הגשה או מכירה  ומנים; בתי מלוןוספורט עם מקומות ישיבה מס

  8של מזון; תערוכות.

 ו יבוטל  2022בפברואר    10יום  , מ2021בפברואר    6משרד ראש הממשלה מיום    םפרסופי  ל •

 .במתחמי המסחר ובקניונים מגבלות התפוסה של התו הסגול גם

מיום  לפי פרסום משרד ראש הממשל • כך עודכן    , 2021בפברואר    1ה  הירוק  תוקף התו 

הבאות:  כלוויש האוכלוסיות  בו  בשתי    להחזיק  ארבעה  מחוסנים  חלפו  לא  אשר  מנות, 

מחלימים אשר לא חלפו ארבעה חודשים ;  חודשים מהמועד בו קיבלו את המנה השנייה

 מחוסנים בשלוש ובארבע מנות חיסון, ללא הגבלת זמן. ; ממועד החלמתם

, כך שמוסד  סיוע למוסדות בקיום אירועים מוגניםעל    גם  הוחלטעל פי אותו פרסום,   •

לצורך    יוכל לקבלמיוזמתו כתנאי לכניסה למקום,  אנטיגן    שיחליט להקים עמדת בדיקות 

 סבסוד חלקי מהמדינה.   כך

 

  

 
)הוראת שעה( )הגבלת פעילות של מקום ציבורי  ( לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש  1)א()2סעיף    1

 .2022-או עסקי והוראות נוספות(, התשפ"ב
 .(2)א()2סעיף שם, ב 2
 .(3)א()2סעיף שם, ב 3
 .(7)א()2סעיף שם, ב 4
 הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי    ףלתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגי  6סעיף    5

 . 2022-(, התשפ"ב21והוראות נוספות )תיקון מס' 
 . 2סעיף שם, ב 6
 . 8סעיף שם, ב 7
 . 7שם, בסעיף  8

https://www.gov.il/he/departments/news/spoke_quarantine060222
https://www.gov.il/he/departments/news/spoke_quarantine060222
https://www.gov.il/he/departments/news/spoke_cabinet010222
https://www.gov.il/he/departments/news/spoke_cabinet010222


 

 כניסה לישראל ויציאה ממנה

,  תבוטל חובת ביצוע בדיקת קורונה לפני טיסה יוצאת מישראל  ,2022בפברואר    8  יוםהחל מ

  9.(נוסעים ואנשי צוות כאחד)מי שאינו מחוסן או מחלים עבור  גם

יורשוהימים שלפני טיסה לישראל  14-ב  קורונה  תסמיניים שחוו  נוסע לאחר  לעלות לטיסה    , 

בצע  ה לחוב, ללא  לאחר תחילת התסמיניםשתוצאתה שלילית  בדיקת אנטיגן מוסדית  ביצוע  

  PCR .10בדיקת 

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

 . 0068460-03לייעוץ באחד מהנושאים הנזכרים, אנא פנו אלינו בטלפון 

 
שדות תעופה  לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלות על הפעלת    2-3פים  סעי  9

   .2022-(, התשפ"ב7)תיקון מס'  וטיסות(
לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלות על הפעלת שדות  ()א(  2)א()30סעיף    10

 . 2020-תעופה וטיסות(, תש"ף


