
 
 

 

 ( Covid-19בתקופת הקורונה)כניסה לאיטליה  הנחיות

 (25.05.21)מעודכן 

 

 גולשים יקרים,

 שונו נהלי הכניסה לאיטליה מישראל וכעת מאושרת כניסת ישראלים. 16.5.21אנו שמחים לעדכן כי החל מתאריך 

 

 להלן מענה על שאלות החוזרות על עצמן בפורומים השונים:

 

 יכולים להיכנס לאיטליה? שאלה: האם תיירים ישראלים
שעות לפני הכניסה לאיטליה )לא  48תשובה: בהחלט כן. ישראלים מחוסנים יכולים להיכנס לאיטליה  ללא בידוד ובכפוף לבדיקה שלילית שבוצעה 

 לפני ההמראה אלא לפני הכניסה לאיטליה(. 

 המידע תקף לישראלים בעלי דרכון ישראלי וגם לבעלי דרכון אירופאי.

 

 : האם תיירים ישראלים לא מחוסנים וילדים יכולים להיכנס לאיטליה?שאלה
שעות לפני  48תשובה: בהחלט כן. גם ישראלים לא מחוסנים וילדים יכולים להיכנס  לאיטליה ללא בידוד ושוב,  בכפוף לבדיקה שלילית שבוצעה 

 הכניסה לאיטליה )לא לפני ההמראה אלא לפני הכניסה לאיטליה(. 

 ימי בידוד.  14תם ארצה, יהיו חייבים ב בחזר -אבל 

 המידע תקף לישראלים בעלי דרכון ישראלי וגם לבעלי דרכון אירופאי.

 

 שאלה: איזה טפסים יש למלא טרם הנסיעה לאיטליה?
 טפסים: 2תשובה: 

https://app.euplf.eu/?fbclid=IwAR0q6x7lxr- -טופס אחד לפני העלייה למטוס בישראל. את הטופס יש למלא און ליין 

jH7ls_D5h9FDHMNE9PaBKydJ0jYoU#/-5co-dCCrGBbR1IKKhp 

 -כמו כן טופס כניסה לאיטליה. את הטופס יש למלא ולהראות אותו בכניסה לאיטליה 

aprile_2021_eng.pdf?fbclid=IwAR1d0Bphttps://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/04/modulo_rientro_sintetico_25_

s-qmdoaTI7dwwFSrQ7o060vdSQULLnSk-lE2-Adab2Q88mpeOZbo 

 חובה להגיע לשדה התעופה עם הטפסים האלו לאחר שמילאתם אותם כשורה, אחרת תימנע העלייה לטיסה!  ●

 ה לאיטליה.ולהראות אותו בדלפק ביקורת הדרכונים בכניס יש להביא מודפסאת טופס הכניסה לאיטליה  ●

 

 שאלה: האם יש כבר טיסות ישירות לאיטליה ?
 תשובה: טיסות ישירות מישראל לאיטליה וחזרה יחלו בהדרגה עד סוף חודש מאי ויתגברו בתחילת חודש יוני.

 רוב הטיסות בשבועות הקרובים יהיו עם טיסת המשך. 

 /https://www.skyscanner.co.ilאו    /https://www.edreams.net/homeאתרים מומלצים לבדיקת זמינות טיסות: 

א חשוב: כל הטיסות המפורסמות בשבועיים הקרובים לא בהכרח סופיות ויש לוודא עם החברות בצורה ודאית כי הטיסות הללו אכן יוצאות לפועל ול

 מבוטלות ברגע האחרון. 

 

 שאלה: האם יש מגבלות כלשהן באיטליה ?
 תשובה: עטיית מסכות חובה במקומות פתוחים

 22:00פתוחות אבל רק לישיבה בחוץ ועד  -מסעדות 

 בעיקרון פתוחים, אולם כל מוזיאון ואתר פותחים מחדש בתאריך שונה. כדאי ורצוי לבדוק ולוודא כמה ימים לפני.  -מוזיאונים 

 התנועה בין המחוזות הצהובים חופשית )כרגע כל איטליה צהובה(

 ניתן לראות מצב צבע מחוזות מעודכן בלינק המצורף

governo/15638-dal-adottate-misure-sulle-frequenti-https://www.governo.it/it/articolo/domande 

 על כל מחוז תאפשר לכם לקבל מידע )באיטלקית( על המיגבלות השונות. לחיצה

 

 שאלה: האם אני מחויב לבדיקת קורונה טרם החזרה לישראל?
 שעות לפני הנחיתה בישראל. 48תשובה: בהחלט כן. יש לבצע אותה  

 

 

https://app.euplf.eu/?fbclid=IwAR0q6x7lxr-dCCrGBbR1IKKhp-5co-jH7ls_D5h9FDHMNE9PaBKydJ0jYoU#/
https://app.euplf.eu/?fbclid=IwAR0q6x7lxr-dCCrGBbR1IKKhp-5co-jH7ls_D5h9FDHMNE9PaBKydJ0jYoU#/
https://app.euplf.eu/?fbclid=IwAR0q6x7lxr-dCCrGBbR1IKKhp-5co-jH7ls_D5h9FDHMNE9PaBKydJ0jYoU#/
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/04/modulo_rientro_sintetico_25_aprile_2021_eng.pdf?fbclid=IwAR1d0BpAdab2Q88mpeOZbo-lE2-qmdoaTI7dwwFSrQ7o060vdSQULLnSk-s
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/04/modulo_rientro_sintetico_25_aprile_2021_eng.pdf?fbclid=IwAR1d0BpAdab2Q88mpeOZbo-lE2-qmdoaTI7dwwFSrQ7o060vdSQULLnSk-s
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.edreams.net%2Fhome%2F%3Ffbclid%3DIwAR1ChcavY6PUL_9_dqkkBBqoxvAzRRFRS_4w1uDSXdc4thJRBtwuHa6LFz8&h=AT2259gFHIHR-K2Slk7fztLB-clTroqwytFyZmAT-scth9zqPzR3tUbseICW9jje_4Gr4rvzocJeffMSUTas7g2UEHKRTGBRVJbMSLJfpMVoP0eWSxiEjI2tdU1ZMrIM6A&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0jiC3okhLUcd4fFMlxHZBVoc1IevQU9eLTSKYXB_3bgdaP_1oEsHZQa6REgGH4eq5s16WKB638oEOk-1fpPhP0KkrBBg1KZtbbypYsQfGClaSHy8AOi_0fEF6_Uwo2jgvtJfLyUMvk6vBj2j9F6jjzKuD8AjxFA94lHRIcJvoFkFgydIM1BKb1OyePpAEQ2teA9g
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.skyscanner.co.il%2F%3Ffbclid%3DIwAR2_P32RNY7Rxqes_DkoplqNKtVL321WoCVYX7pAfoJw2mXTnl0p1GENHnY&h=AT1D-C3VA_4OLsPc_BJkIG5YLpSSlBfYkYKLtPWaEEkrYtU8Ks8Tqr4mQbcYsUOh4ug6zqhtrrlwC0qHIGTDtSHt8mz0qoIuTthk_olT9ftQfd4xfeUXrCfzaz6mtFwD9A&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0jiC3okhLUcd4fFMlxHZBVoc1IevQU9eLTSKYXB_3bgdaP_1oEsHZQa6REgGH4eq5s16WKB638oEOk-1fpPhP0KkrBBg1KZtbbypYsQfGClaSHy8AOi_0fEF6_Uwo2jgvtJfLyUMvk6vBj2j9F6jjzKuD8AjxFA94lHRIcJvoFkFgydIM1BKb1OyePpAEQ2teA9g
https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638
https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638


 
 

 

 טרם חזרה לישראל?  PCR: איפה מבצעים באיטליה בדיקת שאלה
 חזרה לישראל מאיטליה יש לבצע רק במעבדות מורשות  לדוגמא:טרם  PCRתשובה: בדיקת 

   :covid/-molecolari-https://artemisialab.it/tamponiרומא

 או  /https://www.laboratoriobgomilano.it: מילאנו

  :https://g.co/kgs/niWJh1ורונה

 

 יורו לאדם.  60החל מ   –עלותה 

יורו אבל הן אינן מוכרות על ידי הרשויות  20קורונה רגילות בעלות של יש לשים לב !! גם בבתי המרקחת מבצעים בדיקות 

 בשדה התעופה לקראת החזרה ארצה 

 

 שאלה: האם תוצאות הבדיקה תגענה בזמן ?
תשובה: רוב המעבדות סגורות בימי ראשון, וגם אם עושים בדיקה ביום שבת, לא בטוח שתוצאותיהן תגענה עד יום שני לפני 

 חד אם הטיסה אינה יוצאת בשעות אחר הצהריים או הערב.הטיסה, במיו

 לא לטוס חזרה בימי שני כדי להספיק לקבל את התוצאות בזמן.  -המלצה 

 

 שאלה: מה חשוב לשים לב בעת קבלת תוצאות הבדיקה ?
 תשובה: חשוב מאד לשים לב שתוצאות הבדיקה תהיינה בשפה האנגלית ושמספר הדרכון יהיה רשום בה. 

 

 שאלה: האם יש חובת בידוד בחזרתי לישראל? 
 תשובה: לישראלים מחוסנים לא נדרשת חובת בידוד בחזרה מאיטליה לישראל. 

 שעות טרם הנחיתה בישראל.  48נדרשת כאמור הצגת בדיקת קורונה שלילית שנעשתה מקסימום 

 לא מחוסנים )כולל ילדים(

 

-בלות הכניסה לאיטליה המתעדכן בצורה יוםשאלה: האם יש אתר מומלץ ובו הנחיות מעודכנות הג

 יומית ?
 www.tripsguard.comתשובה: בהחלט כן. 

 

 חשוב: 
 הגופים הרשמיים: כל המידע הנמסר להלן אינו מחליף את הנחיות  .1

 /https://ambtelaviv.esteri.it/ambasciata_telaviv/heשגרירות איטליה בישראל 

 guidlines-israel-to-https://www.gov.il/.../guides/flyingמשרד הבריאות 

 .הרשמייםים באתר לבדוק מומלץ ,בשטח שינויים בעקבות להתרחש העלולים שינויים לאור ,זאת עם .כתיבתן לזמן נכונות ההנחיות .2

 

 לשאלות נוספות

 info@soloitalia.co.ilאו למייל  0508528882מענה בווצאפ: 

 

 

 

 

https://artemisialab.it/tamponi-molecolari-covid/?fbclid=IwAR3qRPPpj3b_EroBhApaIOWJ8Cv7m0lpb3jJ3YpynvbydnG1fAnpBEDZG84
https://www.laboratoriobgomilano.it/
https://g.co/kgs/niWJh1
http://www.tripsguard.com/?fbclid=IwAR0jWjm-93aPdSomqix4hha3wQJNw9XLDQIa4P9_Di4BKDAjKJF-FkdSVPc
https://ambtelaviv.esteri.it/ambasciata_telaviv/he/?fbclid=IwAR0KRAKgh_ovMYf2JhL3UnIFMlSwfityeUo8L2J1W_3--gvFYVpfEjQjIqU
https://www.gov.il/he/departments/guides/flying-to-israel-guidlines?fbclid=IwAR07eYvlZLZeNKyl-Jmgnbh-7p9No99OV1N0er36c49pvla0__CdnuGG_mE
mailto:info@soloitalia.co.il

