
 מהו ה'תו הירוק' החדש?
התו הירוק החדש נועד לשימוש בתוך מדינת ישראל בלבד והוא נכנס לתוקף 

החל מה-03/10/21, במקומו של התו הירוק שהיה נהוג עד כה בישראל. 
מטרתו של התו הירוק היא להגן על בריאות הציבור באמצעות צמצום הדבקה 
חיים  שגרת  ניהול  מאפשר  החדש  הירוק  התו  ציבוריים.  במקומות  ותחלואה 
ופועל  והמשק פתוח  מוסדות החינוך פתוחים,  לצד הקורונה, כאשר  שוטפת 

באופן קרוב למלא.

 מדוע יש צורך בתו ירוק חדש?
משרד הבריאות הישראלי היה הגוף הראשון בעולם לזהות דעיכה משמעותית 
ברמת המוגנות שמספקות שתי מנות חיסון, כעבור כ-5 חודשים. אמנם נשארה 
רמה של הגנה נגד תחלואה קשה ותמותה, אך הגנה מועטה מאוד נגד הידבקות 

)וכנראה גם יכולת לדבק(.
הירוק'  'התו  את  הבריאות  משרד  יזם  בישראל,  האוכלוסייה  על  לשמור  כדי 
החדש המעיד כי נושא התו מוגדר כמוגן וסיכוייו להדבק ולהדביק את סביבתו- 
פחותים. על מנת להקל על הציבור, משרד הבריאות הקציב חודש "מרווח" בין 
החודש ה-5 לחודש ה-6 לאחר מנה שנייה, בו ניתן להתחסן במנת שלישית ע"מ 

להיות זכאיים לתו ירוק. 

 למה צריך להתחסן בחיסון השלישי?
גם  וכנראה  הדבקה  מפני  ההגנה  את  משמעותית  מעלה  השלישי  החיסון 
הידבקות בקורונה, ובכך מגן על הפרט ועל הכלל. אין ספק שמנה שלישית זו 

היא המביאה בס"ד לבלימה של הגל הרביעי בישראל. 

 האם ישנן תופעות בסמיכות לקבלת החיסון השלישי?
במעקב של משרד הבריאות אחר הנתונים בישראל לא זוהה שיעור תופעות 
קלות  הינן  שדווחו  התופעות  רוב  הדחף.  מנת  לקבלת  בסמיכות  משמעותיות 
וחולפות, ודומות לתופעות שדווחו בסמיכות לקבלת המנות הראשונה והשניה, 
אך בשיעור נמוך יותר. המחקר הגדול ביותר בנושא זה בוצע בשירותי בריאות 
תחלואה  לאחר  אלו  תופעות  רוב  של  שהשכיחות  נמצא  זה  במחקר  כללית. 

בקורונה גבוהות בהרבה משכיחותן לאחר קבלת חיסון. 

 למי מומלץ להתחסן במנה שלישית?
מקבלת  יותר  או  חודשים   5 מי שחלפו  לכל  מומלצת  השלישית  החיסון  מנת 
למחלימים שחוסנו  ניתן  איננו  אך  ומעלה   12 לבני  ניתן  המנה השנייה. החיסון 

במנה אחת או שתיים. 

 מי זכאי לקבל את ה'התו הירוק' החדש?
חיסון  מנות  שלוש  שקיבלו  מחוסנים  הינם  התו  לקבלת  הזכאים  מחוסנים   )1
יום  המוכרות בישראל וחלף שבוע לפחות ממנת החיסון השלישית )לא כולל 

החיסון(.
2( מי שקיבל שתי מנות חיסון, חלף לפחות שבוע ממנת החיסון השנייה של 
פייזר ושבועיים ממנת החיסון של מודרנה )לא כולל יום החיסון(, וטרם חלפה 

חצי שנה ממנת החיסון השנייה, זכאים לקבלת התו הירוק.
 .PCR 3( מחלימים שטרם חלפה חצי שנה מהמועד בו נמצאו חיוביים בבדיקת

כמו כן, אדם שאובחן בבדיקת PCR כחיובי לקורונה, וחלפה חצי שנה ממועד 
הבדיקה והתחסן במנה אחת לפחות יהא זכאי כמפורט להלן. 

 מה לגבי מחלים-מחוסן או מחוסן-שחלה והחלים?
מחלים-מחוסן או מחוסן-מחלים )ללא חשיבות לסדר( אשר התחסן במנה אחת 
לפחות, זכאי לקבלת התו הירוק החדש עד 31.3.22, ובלבד שההחלמה נרשמה 

במשרד הבריאות. 

 האם לבדיקה סרולוגית יש משמעות לצורך קבלת 'תו הירוק' 
החדש?

אדם שטרם ביצע חיסון, אך יצא חיובי בבדיקה סרולוגית והתחסן במנת חיסון 
אחת לאחר הבדיקה הסרולוגית, זכאי אף הוא לתו ירוק למשך חצי שנה ממועד 

הבדיקה הסרולוגית, בדומה למחלים.
שימו לב, בדיקה סרולוגית לאחר חיסון אינה מקנה תו ירוק.

 ילדים שאינם יכולים להתחסן, האם זכאים לקבלת התו הירוק 
החדש?

בבדיקה  חיוביים  או  מחלימים,  שהינם  חודשים  ו–3   12 לגיל  מתחת  ילדים 
 – או עד 31.3.22  ו-3 חודשים   12 לגיל  ירוק עד הגעתם  לתו  זכאים  סרולוגית, 

המוקדם מביניהם.   

 האם ישנה אופציה לקבלת תו ירוק זמני?
להיכנס  זכאי  מורשית,  בדיקה  בעמדת  מהירה  בבדיקה  שלילי  שיצא  מי  כן. 
למקום הפועל ב"תו ירוק" למשך 24 שעות בהצגת בדיקת אנטיגן או למשך 72 

שעות לאחר ביצוע בדיקת PCR פרטית במימון עצמי.
צוות חינוכי ותלמידים שביצעו בדיקת PCR כחלק מפרוייקט "מגן חינוך", וקיבלו 

תוצאה שלילית, זכאים  ל"תו ירוק" ל - 7 ימים. 
וילדים בגילאי 12 ו-3 חודשים ומעלה שאינם זכאים ל'תו ירוק' קבוע  מבוגרים 
יידרשו לבדיקת PCR במימון פרטי, אשר תהיה תקפה ל – 72 שעות מהדגימה, 
פרטי, אשר תהיה תקפה  במימון  )בדיקה מהירה(  אנטיגן  לבדיקת  יידרשו  או 

ל – 24 שעות. 
ילדים בגילאי 3 עד 12 ו-3 חודשים ומבוגרים מנועי חיסון, נדרשים לבדיקת אנטיגן 
 PCR לבדיקת או  – 24 שעות,  ל  ציבורי, אשר תהיה תקפה  במימון  )מהירה( 

במימון פרטי, אשר תהיה תקפה ל – 72 שעות. 
במימון  הינה   PCR בדיקת  בלבד  חיסון  ומנועי  ילדים  עבור   – בלבד  במלונות 
ציבורי והיא בתוקף לאורך כל השהות במלון. ילדים מעל גיל 12 ו–3 חודשים 

ומבוגרים יכולים להציג בדיקת PCR פרטית. 
נכה  תעודת  בעלי  חודשים  ו–3   12 לגיל  מתחת  ילדים  או   0-3 בגילאי  ילדים 

מהביטוח הלאומי, פטורים מהצגת תו ירוק.

 באלו מקומות חייבים לפעול בהתאם להנחיות התו הירוק? 
התו הירוק יחול באולמות וגני אירועים או עסק אחר המתקיים בו אירוע שמחה, 
ברים,  מסעדות,  ומועדונים,  מסיבות  וספורט,  תרבות  אירועי  ותערוכות,  כנסים 
בתי קפה, אטרקציות תיירות, מוזיאונים, מסגרות מגן אבות, חדרי כושר, סטודיו, 

קאנטרי, בריכות מקורות. בתי תפילה מעל 50 מתפללים ובתי מלון. 

מתחסנים
ושומרים
על שגרה בטוחה. 

יש לכם עוד שאלות? 
הסתמכו רק על מידע מוסמך ומהימן והיוועצו ברופא המטפל!

קו המידע - מטה ההסברה למגזר החרדי:  03-509-7000

אתם שואלים
משרד הבריאות עונה

באמצעות ישומון הרמזור או אתר הרמזור
www.corona.health.gov.il/green-pass :בכתובת

איך מנפיקים תו?

)IVR( באמצעות מענה קולי אוטומטי
02-5082000 ולפעול על פי ההנחיות הקוליות

או מענה טלפוני אנושי 
במוקד 'קול הבריאות' בחיוג: 5400* 


