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 צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות(
)הוראת שעה( )תיקון מס' 10(, התש"ף-2020 

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

בצו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות( )הוראת שעה(,   .1
התש"ף-22020 )להלן - הצו העיקרי(, בפתיח, במקום "לפי סעיף 20)2()א("  יבוא "לפי 
 - )להלן   1940" יבוא  העם"  בריאות  "לפקודת  ואחרי  ו–)2()א("  ו–)ג(  20)1()ב(  סעיף 

הפקודה(".

בסעיף 1 לצו העיקרי -  .2
לפני ההגדרה "חוזר" יבוא -  )1(

""אורח" -  מי שאינו דייר או שוהה קבוע במוסד רווחה או בריאות, שאינו עובד   
המוסד, שאינו עובד זר המתגורר בדיור מוגן יחד עם דייר, שאינו מפקח מטעם 
הבריאות  משרד  מטעם  או  החברתיים  והשירותים  הרווחה  העבודה  משרד 

ושאינו נותן שירותים סדירים ומתוכננים למוסד;";

אחרי ההגדרה "מגע הדוק" יבוא:  )2(

""מוסד בריאות" - כל אחד מאלה:  

)1( בית חולים או מחלקה בבית חולים, המיועדים לאשפוז ממושך של חולים   
סיעודיים, תשושי נפש, סיעודיים מורכבים, מונשמים או מטופלים בגריאטריה 

פעילה, מחלקות פסיכו-גריאטריות, וכן הוסטל לניצולי שואה;

)2( מסגרת  דיור בקהילה המשמשת לשיקום נכי נפש;  

)3( מוסד לגמילה מסמים או מאלכוהול הכולל מגורים במקום;  

בשכלם,  ללוקים  או  גופני  מום  לבעלי  מעון  או  לזקנים  מעון   - רווחה"  "מוסד   
כמקום  המשמש  התשכ"ה-31965,  מעונות,  על  הפיקוח  בחוק  כמשמעותם 

למגורים, וכן בית דיור מוגן כהגדרתו בחוק הדיור המוגן, התשע"ב-42012;"

אחרי ההגדרה "מקצוע בריאות" יבוא:  )3(

""מקום למכירת מזון" - חנות שעיקר עיסוקה מכירת מזון, קיוסק, מרכול,  בית   
אוכל שלא לצריכה במקום, דוכן למכירת מזון שלא לצריכה במקום לרבות דוכן 

כאמור בשווקים;

"עובד" - לרבות מתנדב, מי שמועסק ומי שנותן שירות בחצריו של מעסיק, בין   
אם מתקיימים עם המעסיק יחסי עבודה ובין אם לאו;"

בסעיף 3א לצו העיקרי -  .3
במקום סעיף קטן )ב( יבוא:  )1(

")ב( אין לקיים התקהלות בהשתתפות 10 אנשים ומעלה באולם אחד ובכלל 
אנשים   10 בהשתתפות  מאורגנת  התקהלות  לקיים  אין  וכן  תפילה  מקום  זה 
ומעלה בשטח מוגדר שאינו מבנה ואין להשתתף בהתקהלויות כאמור; הוראות 

ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' 191.  1

ק"ת התש"ף, עמ' 516, עמ' 640, עמ' 660, עמ' 662, עמ' 686, עמ' 688, עמ' 692, עמ' 704, עמ' 724 ועמ' 734.  2
ס"ח התשכ"ה, עמ' 48.  3

ס"ח התשע"ב, עמ' 426.  4

תיקון הפתיח 

תיקון סעיף 1 

תיקון סעיף 3א  
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סעיף קטן זה לא יחולו על כנסת ישראל, בתי המשפט, בתי הדין לעבודה ובתי 
דין דתיים.";

)2(  בסעיף קטן )ג( - 

בפסקה )1( - )א( 

מזון,  למכירת  "במקום  יבוא  בקניון"  קניות,  במרכז  "בחנות,  במקום   )1(
בבית מרקחת, בחנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה";

המילים "באתר מורשת", "בגן חיות ובמוזאון" - יימחקו;  )2(

 2 של  מרחק  "שמירת  יבוא  אנשים"  בין  סביר  מרחק  "שמירת  במקום   )3(
מטרים בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, ככל הניתן";

במקום פסקה )3( יבוא: )ב( 

בין  מטרים   2 של  מרחק  שמירת  על  יקפיד  המעסיק  עבודה,  ")3( במקום 
השוהים במקום, ככל הניתן;";

פסקה )4( - תימחק; )ג( 

בפסקה )5(, פסקאות משנה )ה( ו–)ו( - יימחקו; )ד( 

 - הפסקה  סוף  ועד  קהל"  "בהשתתפות  במילים  החל  הקטע   ,)6( בפסקה  )ה( 
יימחק;

במקום פסקה )7( יבוא:  )ו( 

")7( על אף האמור בפסקה )3(, במוסד רפואי כהגדרתו בסעיף 24 לפקודה 
מותרת המשך פעילות לפי הוראות המנהל ובכלל זה לעניין התקהלות של 

עובדי מערכת הבריאות המטפלים בחולים;";

אחרי פסקה )7( יבוא: )ז( 

")8( אין לקיים טיול מאורגן, גם בהשתתפות של פחות מ–10 אנשים בכלי 
רכב או במקום מוגדר אחד;

או  חיוני  מפעל  שהוא  עבודה  במקום   ,)3( בפסקה  האמור  אף  )9( על 
בשעת–חירום,  עבודה  בחוק  כהגדרתם  קיומיים  שירותים  למתן  מפעל 
לעניין  המנהל  להוראות  בכפוף  פעילות  המשך  מותרת  התשכ"ז-51967, 

מגזר מסוים או סוג פעילות.";

במקום סעיף קטן )ג1( יבוא:  )3(

")ג1( טקס דתי ובכלל זה חתונה והלוויה, ניתן לערוך בהשתתפות של עשרים 
אנשים בכל קבוצה לכל היותר, תוך שמירת מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם, 

ככל הניתן.";

למעט  בנשימה,  קושי  או  שיעול  עם  "או  יבוא  "צלזיוס"  אחרי  )ד(,  קטן  בסעיף   )4(
שיעול או קושי בנשימה הנובע ממצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחרת";  

ס"ח התשכ"ז, עמ' 86; התשס"ח, עמ' 176; התשע"ח, עמ' 252.  5
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אחרי סעיף 3ב לצו העיקרי יבוא:  .4

"הגבלת פעילות 
בילוי ופנאי

הגנה על שוהים 
במוסדות בריאות 

ורווחה

קניון  להלן:  המפורטים  במקומות  פעילות  )א( אסורה  3ג. 
שעיקר  חנות  או  מרקחת,  בית  מזון,  למכירת  מקום  למעט 
עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה המצויים בקניון, דיסקוטק, 
בר, פאב, בית אוכל ובכלל זה בית אוכל בבית מלון, אולם 
אירועים, מכון כושר, בריכת שחייה, פארק מים, גן חיות, 
תיאטראות,  קולנוע,  בתי  מרחץ,  בתי  חי,  פינת  ספארי, 
עסקים  פארק,  לונה  שעשועים,  פארק  תרבות,   מוסדות 
מופעים  לעריכת  מקומות  האדם,  בגוף  רפואי  לא  לטיפול 
מורשת,    ואתרי  מוזיאון  רכבל,  ציבורי,  שיט  כלי  וירידים, 
שאינם  אנשים  כניסת  לרבות   - "פעילות"  זה  לעניין 
הבעלים, המחזיק או מי מטעמו וכן מכירה ולמעט מכירת 

מזון לצריכה מחוץ למקום העסק.

המנהל  או  השירות  ראש  זה,  בסעיף  האמור  אף  )ב( על   
בסעיף  כאמור  פעילויות  של  סוג  או  פעילות  לאשר  רשאי 

קטן )א(, בנסיבות מיוחדות ובתנאים שיורה עליהם.

מוסד  או  בריאות  מוסד  של  במבנה  אורח  יבקר  לא  )א(  3ד. 
של  ביקורים  יאפשר  לא  כאמור  מוסד  של  ומנהל  רווחה, 

אורח במוסד, למעט מבקר אחד. 

שיש  אורח  של  ביקור  יאפשר  לא  כאמור  מוסד  מנהל  )ב(   
לפי  בידוד  חובת  עליו  שחלה  לו  שידוע  או  תסמינים,  לו 

סעיפים 2 או 2ב.

המנהל  או  השירות  ראש  זה,  בסעיף  האמור  אף  על  )ג(   
כאמור  אורחים  של  סוג  או  אורח  של  ביקור  לאשר  רשאי 
בסעיף קטן )א(, בנסיבות מיוחדות ובתנאים שיורה עליהם."

י"ט באדר התש"ף )15 במרס 2020(
)חמ 3-5939(

ב ו ט ן  מ י ס – ר ב ה  ש מ  
המנהל הכללי של משרד הבריאות  
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הוספת סעיפים 3ג 
ו–3ד

ק"ת התשנ"ט, עמ' 752.  6
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