
 

הבהרות תו ירוק 4# 
ההבהרות הבאות תתקפות עד ה 20.8.21 

לאור החלטת קבינט הקורונה, להלן עידכון שינוי תקנות התו הירוק לתוקף החל מיום 
ראשון ה 8.8.2021 

להלן מסמך מעודכן עם הבהרות איך יש להתנהל במסעדות לאור התקנות החדשות.  

אנו זמינים לכם ב misadanim@gmail.com לכל שאלה בנושא.   

כיום קיימת חובת עטיית מסכה, משמע על כלל האורחים והעובדים לעטות מסכה 
בחללים סגורים בהתאם להנחיות עטיית מסכה.  

החל מה 8.8.21, יום ראשון הקרוב על כל האורחים למסעדה (בכל גודל) חייבים להיות 
בעלי ״תו ירוק״  ולעטות מסיכה. 

חריגים: 

ילדים עד גיל 12  1.

לא נדרשים לבדיקות, מסמכים או ״תו ירוק״ ויכולים להכנס לחלל מסעדה. 

הושבה בחוץ -  2.

אין צורך ב״תו ירוק״, בדיקות או חבישת מסיכה כדי להושיב לקוחות בחוץ. 

בדיקות מהירות -  3.

אורחים שביצעו הבדיקות המהירות יהיו בפריסה  - רשום באתר משרד הביראות 
פיסיר מבוטל. 

תו ירוק:  

כניסה ללקוחות לתוך חלל המסעדה אך ורק בהצגת תו ירוק. •

מחוסנים ומחלימים כניסה לתוך חלל המסעדה רק לצד הצגת תעודה מזהה של מחלים. •
נבדקים -רק בדיקה מהירה:  

כניסה למסעדה בהצגת אישור בדיקת קורונה מהירות שליליות - בתוקף עד 24 שעות. 

 !!PCR בוטלו האישורים לבדיקות ה
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שילוט, נהלי עבודה ותוספות:  

שילוט - יש לתלות במקומות בולטים לעין את השלטים הבאים:  

בכניסה למסעדה – כניסה למסעדה בהצגת אישור "תו ירוק" בשפות עברית, ערבית •
ואנגלית (יש שלט להדפסה בסוף הקובץ). 

בכניסה למסעדה ומקומות בולטים ברחבי המסעדה - חובת עטיית מסכה.  •

"ממונה קורונה“:  

יש למנות איש צוות שיהיה אחראי על שמירת הכללים - ניתן להגדיר "ממונה קורונה" מצוות 
העובדים הקיים (אחמ״ש, ברמן/נית, מלצר/ית וכיו"ב).  

עובדים - העובדים באירוע יעטו מסיכות בכל עת. עובדי מטבח פס חם פטורים!  

על מפעיל של מקום הפועל בתו ירוק לעמוד בהוראות הבאות:  

- מינוי ממונה קורונה. 

- בדיקת התו הירוק או האישורים האחרים לצד תעודה מזהה. (המחלים/מתחסן/תו ירוק). 

- הצבת שלט לעניין החובה להיכנס באמצעות תו ירוק או תוצאה שלילית, במקום שהכניסה 

אליו בתיאום מראש – ליידע מראש את האורחים על החובה להציג תו ירוק / תוצאה שלילית.  

כמו כן, נקבעו עבירות וקנסות מנהליים על הפרה של הוראות אלה: 

-  1,000 ₪ לאדם שאינו מחוסן או מחלים שנכנס למקום הפועל בתו ירוק 

-  עד 10,000 ₪ למקום שאמור לפעול בתו ירוק, ולא בודק את האישורים בכניסה למקום 

- 3,000 ₪ למקום שפועל בתו ירוק, שלא הציב שלט לעניין חובה כניסה בתו ירוק/ תוצאה 

שלילית בלבד.  

- 1,000 ₪ למקום ציבורי ועסקי שהכניס או נתן שירות לאדם שלא עוטה מסיכה, או מקום שלא 

הציב שלטים לעניין החובה לעטות מסיכה. 



שאלות ותשובות  
1. האם כל מסעדה צריכה לשים שילוט בכניסה ובחלל המסעדה במקומות 

בולטים? 

כן. כל מסעדה מחוייבת לשים שלט. 

2.תו ירוק נכנס לפעול על מקומות של 100 איש ומעלה ע״פ רישיון או רק בפועל 
כשיש 100 איש?  

תו ירוק יכנס לתוקף מה 8.8.21 לכל גודל של מסעדה החל מסועד אחד ואילך. 

3. כל ה״תו השמח״ חל גם על המסעדות רק בארועים?  

רק בזמן הארוע במסעדה.  

4. ילדים ולא מחוסנים יכולים לשבת בחוץ?   

ילדים עד גיל 12  לא צריכים לעמוד ב״תו ירוק״ ויכולים להכנס למסעדה. 

כל לקוח מעל גיל 12 חייב ״תו ירוק״ או אישור בדיקה מהירה או תעודת מחלים. 

5. בחוץ נדרש ״תו ירוק״ או רק מסיכה? 

בחוץ לא צריך ״תו ירוק״ ולא מסכות. 

6. האם טבחים בפס חם (בלבד) פטורים ממסכה ?  

כן , כל מי שעובד מול מקור חום ( מחבתות , ווקים , תנורים , צ'יפסרים , טאבון , מנגל וכיו“ב) 

 7. עובדים - מי שלא מחוסן מה דינו ומה החובה שלו?  

זה לא בתקנות, יש לאקונה וזו בעיה.  

עובד לא צריך לתת מענה למעסיק ולא צריך להציג ״תו ירוק״, תעודת מחלים או בדיקה. 

8. האם יש לאייש עמדת בקרת "תו ירוק" הכניסה למסעדה ?  

יש לבדוק ולוודא הוכחת תו ירוק בתוקף לכל אורח אשר נכנס למסעדה. פעולה זאת  

יכולה להתבצע בידי מארחת או מי שמאייש את עמדת הכניסה. 



9. איך מנפיקים, מי זכאי, דגשים למסעדות והנחיות לאפליקציה  

כאשר אורח מגיע למסעדה יש לבדוק בפניו את 'התו הירוק':  

 1. הצגת 'תו ירוק' על ידי האורח מתוך אפליקציית "הרמזור" של משרד הבריאות בנייד שלו, 
ולהשוות את התו באפליקציה לתעודה מזהה.  

 2. סקירת אישור מודפס או צילום של מודפס (על הנייר יש קוד אותו צריך לסרוק – הנחיות 
על סריקת הקוד יש מטה).  

אופן הנפקת התו הירוק - ניתן להנפיק את התו בשפות עברית, ערבית, רוסית ואנגלית, באחת 
מהדרכים הבאות:  

אתר משרד הבריאות - יש להיכנס לקישור להקליק על "הנפקת תעודות", לבחור "תו ירוק" ולהדפיס 
אותו.  

יישמון (אפליקציית) "רמזור" של משרד הבריאות - לאחר הנפקת התו, ניתן להציג אותו 
באפליקציה, ללא צורך בהפקה מחדש. אורח שלא מצליח להנפיק, יש למחוק ולהתקין מחדש את 

האפליקציה במכשיר הנייד של האורח.  

מוקד טלפוני - ניתן לבקש לקבל את התו באי-מייל, בפקס או בדואר, באמצעות המענה הקולי של 
משרד הבריאות, בטלפון שמספרו 02-5082000. הדף יודפס על נייר ובתוכו יוטמע ברקוד.         

מוקד קול הבריאות בטלפון שמספרו 5400*.  

יש לעדכן את האורחים מראש על בדיקת תו ירוק בכניסה ולבקש שיכינו את האפליקציה והתו 
הירוק במכשירם. יבמידה והאפליקציה לא מציגה את התו הירוק יש למחוק ולהתקין מחדש.  

שימו לב!! עובדים במסעדה הפועלת בהתאם לתו הירוק לא מחוייבים להציג בכניסה 
אליו תו ירוק ולא אישור בדיקה כלשהי.  

 



שימוש באפליקציית הרמזור  
להלן הסבר קצר ופשוט מאתר משרד הבריאות המלווה בצילומי מסך - כיצד מורידים את אפליקציית 

רמזור, מה היא כוללת, איך משתמשים באפשרות הסריקה לאישור כניסת אורחים למסעדה.  

התו הירוק:  

התו הירוק רלבנטי עבורכם גם עבור הפעלת המקום בתנאי התו הירוק וגם כחלק מהליך בדיקת 
הלקוחות הבאים בשעריכם.  

בדיקת אורחים בכניסה למסעדה:  

הלקוחות יציגו מתוך אפליקציית רמזור המותקנת אצלם את מסך התו הירוק – המסך עם 
האפליקציה הנעה (חשוב לוודא שהסימולציה זזה), בצמוד לתעודה מזהה. ניתן גם לסרוק את קוד 

התו הירוק של הלקוחות באמצעות האפליקציה שהותקנה על גבי מכשיר של העסק. גם במקרה זה 
יש לוודא את זהות הלקוח באמצעות תעודה מזהה אפשרות נוספת היא שלקוחות יציגו את התו 

  . QRהירוק מודפס כולל קוד

שימו לב!! ילדים עד גיל 12 מורשים להיכנס ללא תו ירוק או בדיקה.  

להלן הסבר לנקודות שאינן בהירות בהנחיות משרד הבריאות לעיל: 

הסבר על אופן שימוש באפליקציית רמזור לבדיקת התו הירוק של הנכנסים: 
לאחר הורדת האפליקציה יש לפתוח את הסורק ממסך הבית, ובאמצעותו  

לסרוק את הברקוד של הנכנסים ממסך הבית באפליקציה שבמכשיר שלהם. עם 
סריקת ברקוד של אדם הנכנס לעסק – יתקבלו על המסך שלכם שני נתונים: 

 1. מספר תעודת זהות ; 2. תוקף האישור  

יש לאמת את מספר ת"ז באמצעות תעודה מזהה של הנכנס. שימו לב! חל איסור 
לצלם את המסך עם המידע של הנכנס.  

אפליקציית רמזור במסעדה 

לשימוש ביישומים של האפליקציה לבתי עסק, עליכם ראשית להקים את העסק באפליקציה. זהו 
תהליך קצר ונוח (מפורט מהמשך). חשוב לציין שהעסק נשמר רק באפליקציה על המכשיר ואינו 



משותף עם משתמשים 
   

הקמת העסק באפליקציה תיתן לכם גישה לאפשרויות הבאות:  

 
1. חישוב התפוסה המותרת (ע"פ גודל העסק וסוג העסק) 2. קבלת הנחיות התו 

הירוק הרלבנטיות עבורכם:  

1. השילוט שיש להציב בכניסה. 2. הזדהות הלקוחות בכניסה (הצגת תו ירוק 
בצמוד לתעודה מזהה)  

3. קבלת הנחיות התו הסגול הרלבנטיות. שימו לב: יוצגו ההנחיות העיקריות. 4. 
קוד QR לעסק, אותו ניתן להדפיס ולהציב במקום בולט בעסק. קוד זה, כאשר ייסרק  

בידי הלקוחות, יציג בפניהם מידע על כך שאתם פועלים במסגרת התו הירוק וכן 
את כללי ההתקהלות האפשריים אצלכם.  

5. סריקת קו התו הירוק של לקוחות. הקמת מסעדה רמזור לעסקים  

ראשית יש להוריד את האפליקציה למכשיר של בעלי העסק. הורדת האפליקציה 
עבור בעלי עסקים ולקוחות נעשית באותו האופן. אפליקציית הרמזור זמינה גם ב 

Apple Store-וגם ב ,Google Play- וניתן להורידה לטלפון האישי.  

1. בחירת האופציה להקמת מסעדה ומילוי פרטי העסק  

2. הכנסת נתונים על גודל המסעדה והקיבולת שלו בשלב זה האפליקציה 
מחשבת לפי ההנחיות את הכמות של האנשים המותרת במסעדה (בפנים או 

בחוץ או בשניהם) ובהתאם לחובת התו הירוק.  

3. האולם/גן יוכל כעת לקרוא את ההנחיות של התו הירוק ואת ההנחיות של התו 
-WhatsApp קוד שאותו ניתן לשתף בדוא"ל או בQR הסגול ומיד אחר כך יתקבל

ומשם להדפיס ולתלות בכניסה לעסק  

4. בסיום תהליך הקמת עסק – העסק יתווסף בצד ימין של תחומי העניין . 
לדוגמה: בתי קולנוע בע"מ .הקוד יופיע  

מתחת לעסק. ניתן לערוך את פרטי העסק בתפריט הימני, כל עריכה דורשת 
הנפקה מחדש של QR קוד .  

5. כאשר לקוחות מגיעים לבית העסק, באפשרותם לסרוק את ה QRולקבל מידע 
על כללי ההתקהלות במקום והאם העסק פועל על פי התו הירוק או לא. 
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