מדריך שאלות ותשובות לקראת מימוש הפעימה השלישית והשקת ה"תו הירוק"
על פי תכנית ההקלות שגובשה על ידי משרד הבריאות ו"מגן ישראל" ואושרה בממשלה ,החזרה
לשגרת חיים לצד הקורונה מתבצעת בשלוש פעימות .לאחר ששתי הפעימות הראשונות כבר בוצעו,
ביום ראשון ה 7.3.21-נכנסת לתוקפה הפעימה השלישית ,במסגרתה נפתחים ענפי משק נוספים בתו
ירוק ,מגבלת ההתקהלות משתנה וכן תלמידי כיתות ז' – י' יחזרו ללימודים על פי מתווה הרמזור.
כזכור ,שתי פעימות כבר בוצעו במהלך פברואר  .2021בראשונה ,בוטלה מגבלת ה 1,000-מטרים ,חזרו
לפעול גני הילדים וכיתות א' עד ד' בערים ירוקות ,צהובות וערים כתומות בעלות שיעור גבוה של
מחוסנים) ,בוטל איסור שהייה בבית אחר ,נפתחו שירותים של אחד על אחד (כמו מספרות ומכוני יופי),
משפחות גרעיניות יכלו להתארח בצימרים ,חזרה האפשרות לטייק אווי ממסעדות וכן נפתחו שמורות
הטבע והגנים הלאומיים.
בפעימה השנייה אושרה חזרתם ללימודים של תלמידי ה'-ו' ,ויא'–יב' (בערים ירוקות ,צהובות וכתומות
בעלות שיעור גבוה של מחוסנים) ,נפתחו חנויות רחוב ,קניונים ומרכזי קניות ביג ,מוזיאונים ,ספריות וכן
נפתחו עסקים ומוסדות בהתאם לתו הירוק :חדרי כושר ,בריכות שחייה ,אירועי תרבות ,אירועי ספורט,
תערוכות ,בתי מלון (ללא חדרי אוכל) וכן אפשרות להפעלת בתי תפילה בתו ירוק.
הפעימה השלישית כוללת פתיחה של בתי קפה ומסעדות ,אולמות וגני אירועים ,הפעלה מלאה של
מלונות (כולל חדרי האוכל) ,כנסים ואטרקציות ,כל אלה על פי מתווה התו הירוק .בנוסף ,מגבלת
ההתקהלות מתעדכנת ,ומאפשרת התקהלות של עד  20איש בתוך מבנים ו 50-מחוצה להם .עוד
כוללת הפעימה השלישית גם הקלות נוספות בתחומי ההשכלה הגבוהה ,החינוך הבלתי פורמלי ועוד,
כפי שיפורט להלן.
חשוב לציין כי גם בעת ביצוע הקלות אלה ,הציבור עדיין מחויב בשימוש באמצעים המוכרים והידועים
להגנה על בריאותו ,כמו שמירת מרחק והחובה לעטות מסכה.

תזכורת :מהו התו הירוק?
התו הירוק הוא אמצעי המאפשר את פתיחתם הבטוחה של ענפי משק שונים שהיו סגורים עד כה
לכניסת מחוסנים ומחלימים בלבד.

מי יכול להיכנס למקום שפועל תחת התו הירוק?
א .אנשים שהשלימו  2מנות חיסון ועבר לפחות שבוע מתאריך השלמת המנה השנייה( .בעלי
תעודת מתחסן)
ב.

מחלימים ,בעלי תעודת מחלים בין שאומתו כחולים בעת מחלתם ובין שקיבלו תוצאה חיובית
בבדיקה סרולוגית.

ג.

ילדים עד גיל שנה.
*כללי כניסה אלה תקפים לכלל המקומות הפועלים בתו ירוק .קיימות החרגות לגבי אולמות וגני
אירועים ,וכן לכניסת ילדים מלונות ,כפי שיפורט בהמשך.

איך מתנהגים במקום שפועל תחת תו ירוק?
גם במקומות הפועלים לפי התו הירוק חשוב להמשיך ולהקפיד על כללי ההתנהגות הנדרשים לצמצום
הסיכון להדבקה ותחלואה ,לרבות עמידה בכללי התפוסה המוגדרים בכל ענף וענף.

איך מנפיקים תו ירוק?
ניתן להנפיק את "התו הירוק" באחת משלוש האופציות הבאות:
 .1אפליקציית (יישומון) "רמזור"
 .2אתר משרד הבריאות
 .3באמצעות מוקד משרד הבריאות

הנפקת התו הירוק דרך אפליקציית "רמזור" היא פשוטה ומהירה ,ודורשת הליך הזדהות קצר .את
האפליקציה ניתן להוריד דרך חנויות האפליקציה .לאחר הורדת האפליקציה ותחת בחירה באופציית
"הנפקת תו ירוק" ,ניתן להתחיל בהליך הנפקת התו .בתום התהליך מקבל המשתמש תמונת אנימציה
נעה של התו הירוק ,המעידה על השלמת התהליך וסיום הנפקת התו .הנפקת התו הירוק דרך
האפליקציה תקפה לחודש ימים .התו נשאר קבוע באפליקציה במשך חודש זה ואינו דורש הפקה
מחודשת עבור כל כניסה וכניסה .כאשר המשתמש נדרש להציג את התו ,ניתן יהיה לעשות זאת דרך
האפליקציה באמצעות הבחירה ב"-הצגת תו ירוק" .כך ,לצד תעודה מזהה ,ניתן יהיה להיכנס לעסקים
או לאירועים הפועלים תחת מתווה התו הירוק .לאחר חודש ,יש לחדש את התו ,ולחזור על תהליך
ההנפקה.
אפשרות נוספת להנפקת תו ירוק היא להדפיס את התו דרך אתר משרד הבריאות או לבקש לקבלו
באימייל ,בפקס או בדואר דרך המוקד הטלפוני של משרד הבריאות שמספרו  .*5400התו יודפס על
נייר ,בתוכו יוטמע ברקוד ( )QRוהמסמך יהיה תקף בתוספת תעודה מזהה של בעל התו .הצגת שני
המסמכים יאפשרו להיכנס לעסק או לאירוע ,לאחר סריקת המסמך על ידי העסק.
אמצעי ההפקה של התו הירוק מופיעים בארבע שפות :עברית ,ערבית ,רוסית ואנגלית.
חשוב לדעת! מלבד הפקת תו ירוק ,אפליקציית "רמזור" מספקת מידע שוטף לציבור על אודות מגפת
הקורונה .בין היתר ניתן לדעת באיזה צבע רמזור מצוי היישוב בו נמצא המשתמש ,לקבל פירוט מלא של
כל ההנחיות בכל תחומי החיים ולפי נושאים ,ללמוד את התקדמות ציוני הרמזור בכל יישוב ועוד.
מה נדרש מבעל העסק להפעלת התו הירוק?
בעלי עסקים או אחראים על אירועים תחת מגבלות התו הירוק נדרשים לפעול על פי תקנות התו הירוק,
ולוודא כניסה של מחוסנים או מחלימים בלבד .תקנות התו הירוק שאושרו על ידי הממשלה כוללות גם
תקנות הנוגעות לאכיפת התו הירוק .על פי תקנות אלו ,אדם אשר שוהה במקום הפועל בתו ירוק ללא
היתר ,וכן בעל העסק המכניס קהל ללא תו ירוק בניגוד להנחיות צפויים לקנס .בנוסף ,מכילות התקנות
גם חיוב בהצבת שלט בכניסה למקומות פועלים בתו ירוק.
על בעל העסק מוטלת החובה לבדוק ולאמת את התו הירוק בכניסה לעסק ,וזאת באמצעות בדיקת
תעודת הזהות למול הצגת התו הירוק מצד הלקוח ,בין אם באפליקציית "רמזור" או באמצעות הצגת תו
ירוק מודפס .יודגש כי בעלי העסקים אינם זקוקים לרכוש ציוד קצה מיוחד על מנת לבצע את הסריקה,
אלא יפעלו גם הם עם אפליקציית "רמזור" דרך תפריט ייעודי "רמזור לעסקים" ,בו מוטמע סורק לקריאת
הברקוד שיופעל לצורך קבלת הקהל.

אילו ענפים ייפתחו בפעימה הקרובה?
חינוך:
בתי ספר  -פתיחת כיתות ז'–י' בערים ירוקות וצהובות וכן בערים כתומות גבוליות בהן רמת
ההתחסנות לבני  + 50היא של  70%ומעלה.
חינוך בלתי פורמלי ,חוגים ותנועות נוער – תתאפשר פעילות של תנועות נוער וחוגים לילדים בחוץ
בלבד בערים ירוקות ,צהובות וכתומות בעלות שיעור גבוה של מחוסנים ,בקבוצות קבועות ובהתאם
למגבלת ההתקהלות לפעילות בשטח פתוח.
השכלה גבוהה ,הכשרות מקצועיות ולימודים על תיכוניים  -תתאפשר פעילות של הרצאות במתווה תו
ירוק – כניסה לתלמידים מחוסנים ומחלימים בלבד.

בתי קפה ,מסעדות וברים:
יעבדו על פי המתווה של התו הירוק בתוך המסעדה ,והתו הסגול בחוץ .המתווה חל על כל עולם
ההסעדה ,קרי מסעדות ,בתי קפה וברים:
בתוך המסעדה יפעלו על פי התו הירוק ,עד  75%תפוסה ו 100-איש לכל היותר.
בחוץ – על פי התו הסגול ,ומקסימום  100איש.
בין השולחנות יישמרו  2מ'.
בישיבה על הבר – יישמר מושב ריק בין אדם לאדם ,אלא אם מדובר באנשים מאותה קפסולה.

אולמות ,גני אירועים חדרי אוכל במלונות:
באולמות ובגני אירועים תתאפשר כניסה לבעלי תו ירוק (מחוסנים ומחלימים) .בנוסף ,תתאפשר כניסה
של עד  5%מכמות הקהל המותרת לנבדקים ,בעלי תוצאה שלילית בתוקף של עד  48שעות לכל היותר
ממועד האירוע.

הפעילות בתוך אולמות וגני האירועים תפעל על פי המתווה הבא:
-

עד  50%מתפוסת המקום ובכל מקרה לא יותר מ 300-איש
שמירה על מרחק של  2מ' בין השולחנות
ללא הגשה עצמית

מלונות:
הכניסה למלונות תהיה על פי המתווה שאושר בפעימה השנייה – כניסת מבוגרים בתו ירוק בלבד,
וכניסת ילדים בכפוף להצגת בדיקה שלילית.
בנוסף ,בפעימה זו תתאפשר פתיחה של חדרי האוכל במלונות על פי המתווה הבא:
-

עד  50%תפוסה ו 300-בני אדם לכל היותר.
 2מ' בין השולחנות.
ללא הגשה עצמית

אירועי תרבות ,אירועי ספורט:
אירועי תרבות וספורט יפעלו בתו ירוק בלבד.
באולמות התרבות והספורט תעשה הפרדה בין אולמות גדולים וקטנים:
-

באולמות עד  10,000מושבים :עד  75%תפוסה ,ולא יותר מ 500 -איש באולמות סגורים ו-
 750במקומות פתוחים.
באולמות ואצטדיונים מעל  10,000מושבים :עד  1,000איש באולמות סגורים ו1,500-
במקומות פתוחים.
בשטחי ההתכנסות שמירה על אדם לכל  7מ"ר.
ניתן לשבת באולם בקפסולות שהגיעו ביחד (קנו כרטיסים ביחד) ולא בהכרח משפחות
גרעיניות .בין הקפסולות מרחק הפרדה של כיסא אחד לפחות.
המתווה יחול על אולמות בהושבה בלבד .כלומר יש כיסא מוקצה לכל אדם.

-

חל איסור על שתייה ומזון .אולמות הפועלים בתנאי הסעדה (כגון זאפה) יפעלו בכפוף
לתנאים החלים אירועי תרבות בשינויים המתחייבים ,המרחק בין השולחנות לא יפחת מ –
 2.5מטרים ,ללא הגשה עצמית (בופה) או הפעלת מזנון ,ובהתאם לתפוסה החלה באולמות
אירועים – עד  50%מהתפוסה המרבית ולא יותר מ –  300אנשים.

כנסים:
כנסים יפעלו בתו ירוק בלבד.
כנסים הפועלים ללא הגשת מזון יפעלו על פי מתווה אירועי תרבות.
כנסים בהם יוגש מזון ,יפעלו על פי המתווה הבא:
-

עד  50%תפוסה ולא יותר מ –  300אנשים.
שטחי ההתכנסות אדם בכל  7מ"ר.
שמירת מרחק של  2מטרים ,ולכל הפחות כיסא רווח בין אנשים שאינם גרים יחד.

חדרי כושר:
חדרי הכושר והסטודיו יפעלו בתו ירוק בלבד.
-

תותר פתיחת ג'קוזי ללא ערבוב קהל (רק אנשים שהגיעו יחד).
סאונה אסורה.

מוניות:
מוניות ספיישל – הגדלת התפוסה לשלושה אנשים  +נהג.

אטרקציות:
האטרקציות יפעלו במתווה התו הירוק.
תתאפשר פתיחה של אטרקציות ללא תו ירוק באישור מיוחד של מנכ"ל משרד הבריאות.

בתי תפילה:
בבתי התפילה עודכנו התפוסות המותרות על פי מגבלות ההתקהלות ,ומתאפשרת כניסה של עד 20
איש בפנים ועד  50איש בחוץ.
כפי שהוסדר החל מהפעימה השנייה ,בתי תפילה שיירשמו מראש ברשות המקומית יוכלו להיפתח
תחת תו ירוק לכניסת מחוסנים ומחלימים בלבד ,ולפעול על פי תפוסה של עד  50%מהמושבים
הקבועים (במידה ואין מושבים קבועים אז ביחס של  1:7מ"ר לאדם) .על בתי התפילה למנות בעל
תפקיד לביצוע בדיקת אימות אישורי הנכנסים והקפדה על הנהלים.

דגשים ועדכונים נוספים לפעימה השלישית:
-

מגבלת ההתקהלות הבסיסית משתנה ל 20-בפנים ו 50-בחוץ .זוהי ברירת המחדל לכל מה
שלא הוסדר במתווה ייחודי.
בוטלה החובה למדוד חום ולתשאל את באי המקום לגבי בריאותם.
בכל המקומות בהם מתקיימים אירועים חייב להיות ממונה קורונה.
סדרנים באירועים ,כנסים ואולמות – לפי סדרן אחד לפחות על כל  75בני אדם.
כללי התו הסגול  -שילוט ,חיטוי ,מינוי ממונה קורונה ועוד ושמירת כללי המרחק – נותרו בעינם.

חשוב לזכור – כללי הריחוק החברתי ( 2מטר בין אדם לאדם) ועטיית מסכה עדיין מחויבים לפי חוק!

* בכל מקרה בו יש הבדל בין מסמך זה לבין התקנות – התקנות ,המשתנות מפעם לפעם ,הן הקובעות.

