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 תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש
)הוראת שעה( )תו ירוק לעובדים( )תיקון מס' 8(, התשפ"ב-2022

מיוחדות  סמכויות  לחוק  ו–27)א()1(   25 עד   23  ,11  ,8  ,4 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(, התש"ף-12020 )להלן - החוק(, בהתאם 

לסעיף 4)ד()3( לחוק, מתקינה הממשלה תקנות אלה:

שעה(  )הוראת  החדש  הקורונה  נגיף  עם  להתמודדות  מיוחדות  סמכויות  בתקנות   .1
)תו ירוק לעובדים(, התשפ"ב-22021 )להלן - התקנות העיקריות(, בתקנה 7 לתקנות 
 העיקריות, במקום "ח' בשבט התשפ"ב )10 בינואר 2022(" יבוא "ו' באדר א' התשפ"ב

)7 בפברואר 2022( או מועד פקיעתו של החוק, לפי המוקדם".

על אף האמור בתקנות העיקריות, לעניין עובד שקיבל את מנת החיסון הראשונה נגד   .2
נגיף הקורונה, בתקופה שעד יום ל' בשבט התשפ"ב )1 בפברואר 2022(, יראו כאילו 

בתקנות העיקריות -

)1( בתקנה 1, אחרי ההגדרה "אישור "תו ירוק"" בא:

""אישור "תו ירוק" זמני" - אישור שמנפיק משרד הבריאות לאדם המעיד על כך 
שקיבל את מנת החיסון הראשונה נגד נגיף הקורונה, ואשר תקף ל–30 ימים מיום 

קבלת מנת החיסון כאמור;";

)2( בתקנה 2)א(, בסופה בא:

")7( לעניין מקום ציבורי או עסקי לפי תקנה 4)3( - אישור כאמור בתקנת משנה 
זו או אישור "תו ירוק" זמני";

)3( בתקנה 4א, בפסקה )1(, בסופה בא:

")ו( לעניין מקום ציבורי או עסקי לפי תקנה 4)3( - אישור כאמור בפסקה זו או 
אישור "תו ירוק" זמני".

תחילתן של תקנות אלה ביום ט' בשבט התשפ"ב )11 בינואר 2022(.  .3
ח' בשבט התשפ"ב )10 בינואר 2022(

)חמ 3-6100(

ט נ ב י  תל פ נ  
ראש הממשלה   

תיקון תקנה 7

הוראת שעה - 
אישור "תו ירוק" 

זמני

תחילה

ס"ח התש"ף, עמ' 266 ועמ' 378; התשפ"ב, עמ' 462.  1

,1222 עמ'   ,1138 עמ'   ,1020 עמ'   ,906 עמ'   ,734 עמ'   ,168 עמ'   ,164 עמ'   ,128 עמ'   ,118 עמ'  התשפ"ב,  ק"ת   2 
עמ' 1564 ועמ' 1596.  
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