קורונה
פתיחת השמיים

רקע
החל מתאריך  8.3.20חויב כל אדם השב מחו" ל להיכנס לבידוד של  14ימים מלאים ללא קשר
למדינה ממנה הגיע .ענף התעופה נקלע למשבר חמור ועל מנת לסייע במשבר זה הוחלט לפתוח
את השמיים בהתאם למתווה שאושר על ידי קבינט הקורונה וממשלת ישראל.
החל מ 16.8.20-מתווה השמיים הפתוחים (מדינות ירוקות) נכנס לתוקף וכל אדם השב ממדינה
היעדר מידע
ירוקה ועומד בתקנות שנקבעו רשאי לא לשהות בבידוד

והסברים על
זמינות תורים
המדינות הירוקות (רשימה מתעדכנת)
תהליכים

✓ איטליה
✓ אוסטריה
✓ אסטוניה
✓ בולגריה
✓ בריטניה
✓ גאורגיה
✓ גרמניה

✓ דנמרק
✓ הונגריה
✓ הונג קונג
✓ יוון
✓ ירדן
✓ לטביה
✓ ליטא

✓ ניו זילנד
✓ סלובניה
✓ פינלנד
✓ קנדה
✓ קרואטיה
✓ קפריסין
✓ רואנדה

בירוקרטיה

תהליך הכניסה
אדם המגיע ממדינה ירוקה או עשה
קונקשיין במדינה אדומה ולא יצא מהשדה
ממלא הצהרת בריאות לחוזר מחו"ל במהלך
ה 24-שעות שלפני הטיסה
https://www.gov.il/he/service/requestentry-to-israel-covid19

זמינות תורים

אדם המגיע ממדינה אדומה או שהה
במדינה אדומה ב 14-ימים האחרונים
ממלא הצהרת בריאות לחוזר מחו"ל במהלך ה24-
שעות שלפני הטיסה
https://www.gov.il/he/service/request-entryto-israel-covid19
+
בירוקרטיה
ממלא טופס בידוד ביתי לחוזרים מחו"ל
https://govforms.gov.il/mw/forms/HouseIsola
tion%40health.gov.il

עובר דרך ביקורת גבולות במסלול ירוק
אינו מחויב בבידוד
משוחרר במעמד השדה

עובר דרך ביקורת גבולות במסלול רגיל
מחויב בבידוד  14ימים מרגע הנחיתה
חריג :מחלים שהציג תיעוד בשדה ( pcrחיובי
ולפחות אחד שלילי ,נדגם בשדה ובכפוף לתוצאה
שלילית ישוחרר על ידי רופא)

דגשים כלליים – מדינות ירוקות
✓ טיסות קונקשיין במדינות אדומות  -נוסע שמגיע ממדינה ירוקה ומבצע קונקשיין (חניית ביניים) במדינה אדומה
– יורשה להיכנס ללא צורך בבידוד ,ובלבד שלא יצא במהלך הקונקשיין מגבולות שדה התעופה.
✓ טופס הצהרת בריאות לחוזר מחו"ל  -לאחר מילוי הטופס יש להדפיס או לחילופין לשמור עותק דיגיטלי ולהציג
בפני נציגי חברת התעופה ונציגי ביקורת הגבולות בכניסה לישראל.
✓ תחולה רטרואקטיבית לאנשים ששבו ממדינות ירוקות  -מתווה פתיחת השמים יחול באופן רטרואקטיבי,
המשמעות היא כי נוסע שכבר נמצא בארץ ,והגיע ממדינה ירוקה ב 14 -ימים האחרונים יוכל לצאת מהבידוד עם
כניסת המתווה לתוקף (יום א' ה:) 16/8/2020 -
 .1בידוד ביתי – יפורסם באתר האינטרנט של משרד הבריאות-קורונה ויוסרו באופן גורף מהמאגר – יישלח
 smsהסרה.
 .2בידוד במלונות – ירוכז על ידי משל"ט מלונות וישוחררו על ידי מפקדי המלונות לאחר הנחיה.

דגשים כלליים – מדינות אדומות
✓ בידוד בית לנוסעים המגיעים ממדינות אדומות יכול להתבצע ב 2-דרכים :
 .1בידוד ביתי ,במידה ויכולים לקיים תנאי בידוד מלאים (חדר נפרד עם שירותים ומקלחת בתוך החדר)
 .2בידוד במלונית מטעם המדינה  -במידה ותנאי הבית לא מאפשרים קיום בידוד מלא ,הנוסעים יתבקשו
לבצע בידוד במלונית (כפי הנהוג עד כה).
✓

אדם שביצע קונקשיין במדינה אדומה ויצא משדה התעופה או שהה בה במהלך ה 14-ימים האחרונים -
חייב בבידוד של  14ימים מלאים ומעבר במסלול הרגיל בנתב"ג.

✓

מחלים – מחלים שהציג תיעוד בשדה ( pcrחיובי ולפחות אחד שלילי ,נדגם בשדה ובכפוף לתוצאה שלילית
ישוחרר על ידי רופא).
על פי הנוהל ,אדם שהחלים בישראל או הוגדר כמחלים בישראל לא יצטרך להיכנס לבידוד במידה
וייחשף לחולה מאומת או ירצה לטוס לחו"ל או להיכנס מחו"ל ארצה.

יציאה מישראל
כל נוסע שיבקש לצאת מהארץ יצטרך לאשר את הצהרת הבריאות
נוסע שלא יאשר את הצהרתו לא תאושר עלייתו למטוס – יש לוודא תחילה (טרם קניית הכרטיס)
שהמדינה פתוחה לכניסת ישראלים ומהי מדיניות הכניסה למדינה

דגשים נוספים :
היעדר מידע
✓ את הטופס יש למלא עד  24לפני הטיסה .כמו כן ,לאישור העלייה למטוס קיים תוקף של  24שעות מרגע שליחתו.
והסברים על
בירוקרטיה
זמינות תורים
המדינות והסטטוס העדכני שלהן מופיעה
✓ רשימת המדינות הירוקות והאדומות – רשימה דינמית שמתעדכנת .רשימת
תהליכים
באתר המשרד.
✓ לאחר מילוי טופס הבקשה ליציאה מישראל הנוסע יקבל אישור (יתכן גם סירוב) – את האישור יש להדפיס או לחילופין
לשמור עותק דיגיטלי ולהציג בפני נציגי חברת התעופה או נציגי רשות שדות התעופה.
. https://www.gov.il/he/service/request-depart-from-israel-covid19
ישנן מדינות שמתנות כניסת ישראלים לתחומן בהצגת תוצאה שלילית לבדיקת קורונה ,או לחילופין מאפשרות קיצור
תקופת בידוד למציגים תוצאה שלילית לבדיקת קורונה.
קופות החולים יאפשרו ביצעו בדיקת לטסים למדינות אלו בחלון של –  72שעות לפני מועד הטיסה ,בתשלום ותוך הצגת
כרטיס טיסה בהתאם למתווה שיוגדר.

טבלה מרכזת – כניסה לישראל
האם יורשה להיכנס לארץ

חובת בידוד

סוג הטופס הנדרש

אזרח  /תושב
ישראלי המגיע
ממדינה ירוקה

מורשה בכניסה לארץ

אינו חייב
בבידוד

• נדרש למלא טופס בקשת כניסה לישראל ,הכולל גם הצהרת בריאות ,במהלך ה 24 -שעות
שלפני הכניסה לישראל
https://www.gov.il/he/service/request-entry-to-israel-covid19

אזרח  /תושב
ישראלי המגיע
ממדינה אדומה

מורשה בכניסה לארץ

חייב בבידוד
של –  14יום.
(מלבד מחלים
– עפ"י נוהל
מחלימים)

• נדרש למלא טופס בקשת כניסה לישראל ,הכולל גם הצהרת בריאות ,במהלך ה 24 -שעות
שלפני הכניסה לישראל
https://www.gov.il/he/service/request-entry-to-israel-covid19

אזרח זר המגיע
ממדינה ירוקה

כניסתו לארץ תותר עפ"י מדיניות רשות
האוכלוסין וההגירה ,ובהגשת בקשה מראש.
https://www.gov.il/he/departments/news
/border_closing_coronavirus_14062020

אינו חייב
בבידוד

אזרח זר המגיע
ממדינה אדומה

כניסתו לארץ תותר עפ"י מדיניות רשות
האוכלוסין וההגירה ,ובהגשת בקשה מראש.
https://www.gov.il/he/departments/news
/border_closing_coronavirus_14062020

חייב בבידוד
של –  14יום.
(מלבד מחלים
– עפ"י נוהל
מחלימים)

• נדרש למלא טופס כניסה לבידוד לחוזרים מח"ל
https://govforms.gov.il/mw/forms/HouseIsolation%40health.gov.il
• נדרש למלא טופס בקשת כניסה לישראל ,הכולל גם הצהרת בריאות ,במהלך ה 24 -שעות
שלפני הכניסה לישראל
https://www.gov.il/he/service/request-entry-to-israel-covid19
• בנוסף עליו להצטייד באישור רשות האוכלוסין וההגירה
• נדרש למלא טופס בקשת כניסה לישראל ,הכולל גם הצהרת בריאות ,במהלך ה 24 -שעות
שלפני הכניסה לישראל
https://www.gov.il/he/service/request-entry-to-israel-covid19
• נדרש למלא טופס כניסה לבידוד לחוזרים מח"ל
https://govforms.gov.il/mw/forms/HouseIsolation%40health.gov.il
• בנוסף עליו להצטייד באישור רשות האוכלוסין וההגירה

קישורים רלוונטיים
כל המידע כולל קובץ שאלות ותשובות בנושא נכנסים ויוצאים מישראל נמצא באתר
משרד הבריאות
https://www.gov.il/he/departments/air-travel-covid19-israel
היעדר מידע
והסברים על
לכל מידע נוסףתהליכים
קול הבריאות –  - *5400שלוחה ( 2קורונה)
ימי ראשון עד שבת 24/7שעות ביממה
✓ טלפון  *5400או 08-6241010
✓ צ'אט בוואטס-אפ050-7925400 :
✓ דוא"לcall.habriut@moh.health.gov.il :
נותן מענה גם לתיירים

בירוקרטיה

