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נכון להיום בוצעו במדינת ישראל כ- 2 מיליון חיסונים 
מנה ראשונה + 104 אלף מנה שניה. בנוסף יש כחצי מיליון 

מחלימים רשומים במשרד הבריאות.
מהאוכלוסייה בגילאי 60 ומעלה חוסנו. %-74

בימים אלו יסיימו לחסן בחיסון ראשון את כל צוותי 
ההוראה, גני הילדים והצהרונים )כולל הפרטיים(.(

משרד הבריאות מצהיר כי יש ברשותו טכנולוגיה 
שתאפשר לאזרחים הורדת אפליקציה/סריקת ברקוד 

שתתבצע בכל מקום )רכישת סורק עולה כ-300 ₪( 
באמצעותה ניתן להזדהות כ:

   מחוסנים או מחלימים בעלי תו ירוק 
   מי שעשו בדיקה ב- 72 השעות האחרונות כבעלי

   אישור כניסה זמני. 

אבן היסוד של החזרה לשגרה היא-זו החזרה 
האחרונה של תושבי מדינת ישראל והמשק 

הישראלי מסגר!



הטכנולוגיה היא אבן היסוד לחזרת 
המשק הישראלי לשגרה באופן בו תהא שליטה ובקרה על 

המתחסנים/ מחלימים/נבדקים. 

על מנת לוודא כי התהליך יבוצע באופן מיטבי יש להתחיל 
בפיילוט באופן מיידי ולוודא כי מערכת הנתונים והסריקות 

עובדת בפריסה ארצית!



בהתאם לנתונים אלו ניתן לקדם את פתיחת מערכת 
החינוך בהדרגה : 

גני ילדים    חזרת גני הילדים למתווה שפעל טרם הסגר

כיתות א-ד'  חזרה למתווה שפעל טרם הסגר* 

כיתות יא- יב' דחיפות להחזרת תלמידי יא'- יב' ללמידה 
אינטנסיבית בבתי הספר לבחינות הבגרות – יצירת מתחם 
'סטרילי' באמצעות  חיסון התלמידים ו/או ביצוע בדיקות 

מהירות בכניסה לבתי הספר

כיתות ה- י': חזרה ללימודים במתווה שפעל טרם הסגר : 
למידה היברידית + קפסולות

חינוך

שלב ראשון

שלב שני



יש להחליט כבר היום וליידע את בעלי העסקים על מועד 
החזרת המשק הישראלי לפעילות מלאה  של כלל הענפים  

כך שיוכלו להיערך מכל הבחינות הנדרשות לפתיחה 
מלאה של המשק במועד זה )מלאי, כוח אדם, כספים 

וכד'(. 

כניסה למתחמים המקבלים קהל תותר בהצגת אפליקציה 
)תו ירוק (/סריקת ברקוד/ תעודת מחלים / בדיקת קורונה 

שלילית. 
כך נייצר איזורים "ירוקים" ובטוחים ונוכל להחזיר את כלל 

המשק הישראלי בכלל הענפים לפעילות

כלכלה



המתווה יאפשר חזרה לשגרה של כלל תחומי החיים 
במתחמים ירוקים : 

תיירותמרכזי קניות אולמות אירועיםמרכזים מסחריים

השכלה גבוהה חדרי כושרמרכזים קהילתייםמוזיאונים

היכלי תרבות אצטדיונים 

המתווה יחזיר אלפי עסקים 
ומועסקים לפעילות



חוזרים לחיים 
מתווה חזרת המשק 

לשגרת חיים
 לצד הקורונה


