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 צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית( )הוראת שעה(
)תיקון מס' 6(, התש"ף-2020 

מצווה  אני   ,11940 העם,  בריאות  לפקודת  ו–)2()א(  20)1()ג(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לאמור:

בצו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית( )הוראת שעה(, התש"ף-22020   .1
)להלן - הצו העיקרי(, בשם הצו, במקום ")בידוד בית(" יבוא ")בידוד בית והוראות 

שונות(".

בסעיף 1 לצו העיקרי -  .2
בהתכנסות  שהשתתף  "או  יבוא  לישראל"  הגעתו  "לפני  אחרי  "חוזר",  בהגדרה   )1(

בין–לאומית מחוץ לישראל במהלך 14 הימים האחרונים כאמור";

סן  אוסטריה,  שוויץ,  ספרד,  גרמניה,  "צרפת,  יבוא  בסופה  "היעדים",  בהגדרה   )2(
מרינו, אנדורה";

אחרי ההגדרה "היעדים" יבוא:  )3(

""התכנסות בין–לאומית" - התקהלות מאורגנת בהשתתפות אנשים המגיעים 
ממדינה אחת או יותר, שאינה ישראל;

"התקהלות מאורגנת" - התקהלות מאורגנת לרבות במסגרת של אירוע ספורט, 
כנס, הצגה, מופע;";

אחרי ההגדרה "מגע הדוק" יבוא:  )4(

החולה,  זכויות  בחוק  "מטפל"  בהגדרת  המנוי  מקצוע   - בריאות"  ""מקצוע 
לביצוע  )כשירויות  הרופאים  בתקנות  כהגדרתו  עוזר  וכן  התשנ"ו-31996, 

פעולות חריגות(, התשס"א-42001;

"עובד מערכת הבריאות" - אדם העובד במוסד רפואי, בקופת חולים, בארגון 
הנותן שירותי רפואת חירום או במעון כהגדרתו בחוק הפיקוח על מעונות, 
הכשרה  המשלים  אדם  או  מתלמד  סטז'ר,  תלמיד,  וכן  התשכ"ה-51965, 
מעשית למקצוע בריאות, ולרבות עובד חברת כוח אדם או ספק שירותים 

המבצע את עבודתו באחד מאלה;".

חזר  "ואם  יבוא  שבהם"  באחרון  השהייה  "ממועד  אחרי  העיקרי,  לצו  2)ג(  בסעיף   .3
מהתכנסות בין–לאומית - 14 ימים מיום השהייה האחרון בהתכנסות כאמור".

אחרי סעיף 3 לצו העיקרי יבוא:  .4

"איסור התכנסות 
בין–לאומית 

והתקהלות 

אין לקיים התכנסות בין–לאומית בישראל.  )א(  3א. 

 5,000 בהשתתפות  מאורגנת  התקהלות  לקיים  אין  )ב( 
אנשים ומעלה, למעט הפגנה שניתן לה אישור כדין.

ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' 191.  1

ק"ת התש"ף, עמ' 516; עמ' 640, עמ' 660, עמ' 662, עמ' 686 ועמ' 688.  2
ס"ח התשנ"ו, עמ' 327.  3

ס"ח התשס"א, עמ' 1020.  4
ס"ח התשכ"ה, עמ' 48.  5

תיקון השם 

תיקון סעיף 1 

תיקון סעיף 2 

 הוספת סעיפים
3א ו–3ב 
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אם  אף  האחרונים,  הימים  ב–14  לישראל  שהגיע  מי  )ג( 
בהשתתפות  מאורגנת  בהתקהלות  ישתתף  לא  חוזר,  אינו 

100 אנשים ומעלה.

לא  צלזיוס  מעלות   38 על  העולה  גוף  חום  עם  אדם  )ד( 
אנשים   100 בהשתתפות  מאורגנת  בהתקהלות  ישתתף 
נותן  הוא  שבו  ולמקום  עבודתו  למקום  יגיע  ולא  ומעלה, 

שירות.

המנהל  או  השירות  ראש  זה,  בסעיף  האמור  אף  על  )ה( 
רשאי לאשר את קיומה של התכנסות בין–לאומית כאמור 
בסעיף קטן )א( או של התקהלות כאמור בסעיף קטן )ב( וכן 
לאשר השתתפות בהתקהלות כאמור בסעיף קטן )ג( או )ד(, 

בנסיבות מיוחדות ובתנאים שיורה עליהם.

איסור יציאה 
לחו"ל של עובד 

מערכת הבריאות 

לישראל,  מחוץ  אל  ייסע  לא  הבריאות  מערכת  עובד  )א(  3ב. 
מערכת  לעובד  יאשר  לא  הבריאות  במערכת  ומעסיק 

הבריאות חופשה לשם נסיעה אל מחוץ לישראל.

המנהל  או  השירות  ראש  זה,  בסעיף  האמור  אף  על  )ב( 
או  הבריאות  מערכת  עובד  של  נסיעה  לאשר  רשאי 
בנסיבות  לישראל  מחוץ  אל  כאמור  עובדים  קבוצת  של 

מיוחדות ובתנאים שיורה עליהם."

גרמניה,  מצרפת,  לישראל  שחזר  ישראל  אזרח  או  ישראל  תושב  על  יחול  זה  צו  )א(   .5
ספרד, שוויץ, אוסטריה, סן מרינו או אנדורה, גם אם חזר לישראל לפני יום תחילתו.

לישראל  יגיע  אשר  ישראל,  אזרח  או  ישראל  תושב  שאינו  מי  על  יחול  זה  צו  )ב( 
גרמניה,  בצרפת,  לישראל  הגעתו  לפני  האחרונים  הימים   14 במהלך  שהיה  לאחר 
)2020 במרס   6( התש"ף  באדר  י'  מיום  אנדורה,  או  מרינו  סן  אוסטריה,  שוויץ,   ספרד, 

בשעה 08:00.

ט' באדר התש"ף )5 במרס 2020(
)חמ 3-5939(

ב ו ט ן  מ י ס – ר ב ה  ש מ  
המנהל הכללי של משרד הבריאות  

תחולה  
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