
 

 

 

 : התו הסגול, התו הירוק ומה שביניהםהמשק חוזר לשגרה
בצד התו הסגול  .המסיר חלק נוסף מן ההגבלות שחלו עד לשעה זו על המשק iתקנותתיקון ל ףמוקדם יותר היום נכנס לתוק

ציבוריים מסוימים בתנאים שעיקריהם מקומות שנועד להסדיר פתיחה של "תו ירוק"  מנהיגות)שימשיך לחול(, התקנות 

  . 6.3.2021. תקנות אלה יעמדו בתוקפן עד ליום יובאו להלן

 

 | תו ירוק|  

 

 וכן תעודת מחלים או מחוסן. ,זכאי לתעודת מחלים או מחוסןה לאדםת אישור המונפק על ידי משרד הבריאו 

 "שקיבל ממשרד הבריאות אישור החלמה תקף, לרבות מי שקיבל תעודת מחוסן תקפה.  מי :"מחלים 

 "מתחסנים החל משבוע מקבלת החיסון השני )הגדרה מאתר משרד הבריאות(.": מחוסן 

 

 | שהייה במרחב הציבורי| 

 

 .היציאה למרחב הציבורי מותרת

 . אנשים במבנה 10אנשים בשטח פתוח ועד  20עד צומצמה וכעת מותרת התקהלות של  התקהלותה מגבלת
 

 | ציבורייםמקומות בתי עסק ו| 

 

   עקרוני איסור |הכלל

 מקומותבילוי; מקומות  הפעלת איסור על ובכלל זה מקומות הפתוחים לציבורבתי עסק ו הפעלת עלאיסור עקרוני  נותר

בריכות , בתי אוכל לרבות) פנאיו; (פנסיון או יחידת אירוח, אכסניה, לרבות בית מלון) תיירות ;תרבות ;בירידיריד ודוכן  מסחר;

 (. מכוני כושר וסטודיו, שחייה
 

  ירוק תו |חריג לכלל

 : ובכלל כך שהציג אישור "תו ירוק" מי עבור, לציבורמקום ציבורי או עסקי  פתיחתירוק המאפשר  תו הונהג

  ;מכון כושר או סטודיו 

  ;)מקום שמתקיימת בו פעילות תרבות או ספורט )ובלבד שהפעילות תתקיים בישיבת הקהל 

 )מקום לעריכת תערוכה )למעט מוזיאון; 

  .ועוד כמפורט בתקנות 

 .כאןאלה יפעלו על פי כללי "התו הירוק" המפורטים  מקומות
 

 ספציפייםמוצרים  לממכרעסק  בתי |לכלל חריג

מוגבלים  לאנוספים )שרבים עסק  בתיוהוא חל כעת על , סגרמהלך הב גם מסוימיםבתי עסק  פתיחת התירשהחריג  הורחב

 :ובהם( ירוק לתו

 שוק קמעונאי; 

 קניון; 

  ;מקומות שעיקר עיסוקם מכירת מזון או היגיינה, בית מרקחת ומכון אופטיקה 

 ;מכבסה 

 מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים; 

 מכירת מזון, בית מרקחת, מכון אופטיקה או מוצרי היגיינהשאינה מקום שעיקר עיסוקו  חנות. 
 

 המגורים ובסמוך לו.. המשלוח יונח מחוץ לפתח בית הפעלת שירות משלוחים מותרת
 

 ובכלל זה איסוף עצמי.  מכירה לצריכה מחוץ לבית האוכלהפעלת בית אוכל בדרך של מותרת 

  

 |חזרה לשגרה|

 עדכון לקוחות

https://www.gornitzky.com/wp-content/uploads/2021/02/%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99-%D7%94%D7%AA%D7%95-%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A7.pdf


 | שהיית עובדים במקומות עבודה| 

 

 .כאןהמפורטים , תנאי התו הסגולשהיית עובדים במקום עבודה בהתקיים  מותרת

  , לשם מתן שירות חיוני לציבור שלא ניתן לספקו מרחוק.כאןקבלת קהל במקומות עבודה המפורטים  מותרת
 

  | אכסניות ויחידות אירוח, בתי מלון |

 

 האוכל בהם, לאורחים כדלקמן: יחדר ללא, יחידות אירוח 6ומתחמי אירוח בהם מעל  הותרה הפעלת בתי מלון

  (מחלימיםמי שהציג אישור "תו ירוק" )ובכלל זה; 

  בהצגת בדיקה שלילית לקורונה; - 16קטינים מתחת לגיל 

 "( במסגרת מילוי אזרח זר"(; מי שאינו אזרחי ישראלי או תושב קבע )"איש צוות אוויראיש צוות של כלי טיס ,)"

 .נהבהצגת בדיקה שלילית לקורו -תפקידם 

 ובתקנות.  כאןהפעלת בתי המלון לאורחים אלה, בהתאם לכללים המפורטים 

 

מתקני אירוח )בית מלון, פנסיון, אכסניה או יחידת אירוח( המשמשים לאורחיהם חלופת הפעלת  מותרת -בנוסף ובמקביל 

בהתחשב בתפקידם או בעיסוקם או במטרת  , הכלשלא וביןתושבי הארץ  שהםמגורים, לתקופה קצרה או ממושכת, בין 

 מתקניםאו  יםאסורה הפעלת שירות . במתקנים אלהבילוי או נופש אינה במקום השהייה שמטרת ובלבדשהייתם בארץ, 

הפעלת מתקני אירוח המיועדים לשימוש של מטופלים ובני  מותרת גם. מכון כושר, בריכת שחייה, חדר אוכלמשותפים: 

 משפחותיהם, בסמוך למוסד רפואי וכן מתקני אירוח המשמשים לבידוד מטעם המדינה. 
  

 6ובו , בלא כניסה משותפת או חללים משותפים ליחידות, הכולל יחידת אירוח אחת או יותר, הפעלת מתחם אירוחמותרת 

, חדר אוכל: ולא יופעלו מתקנים משותפים, ביחידת האירוח יתארחו אנשים הגרים באותו מקום .יחידות אירוח לכל היותר

 .מכון כושר, בריכת שחייה
 

 |  אזור תיירות מיוחד )"איים ירוקים"( |

 

ם לציבור , נוסף על המקומות שהותרת הפעלתם בדרך של פתיחתבאזור שהוכרז כאזור תיירות מיוחדעל פי התקנות, 

אטרקציה תיירותית, מקום, כדוגמת בית אוכל בדרך של הושבה ב ,לת מקום ציבורי או עסקיעפלעיל, מותרת גם הכאמור 

 וכיוצא באלה, בכפוף לכללים ולתנאים הקבועים בתקנות.  חיהבריכת ש
 

 
 

התקנות משתנות ללא הרף וחשוב להתעדכן ולעקוב אחר השינויים שחלים בין לבין העדכונים והפרסומים. שימו לב: 

במשרדנו קיים צוות ייעודי למעקב אחר העדכונים והפרסומים השוטפים, והוא ערוך ומוכן לייעץ בכל השאלות 

י. אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו המתעוררות בהקשרים אלה לרבות ליווי בהגשת בקשות מתאימות לרגולטור הרלבנט

 בכל התלבטות או שאלה.

 

 

i תקנות הגבלת פעילות)להלן: " 2020-תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הגבלת פעילות והוראות נוספות(, התש"ף" 
 ("התקנותאו "
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