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 צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות( 
)הוראת שעה( )תיקון מס' 29(, התשפ"ב-2022

בתוקף סמכותי לפי סעיף 20)1()ב( ו–)ג( ו–)2()א( לפקודת בריאות העם, 1940 1, ובהתקיים 
סעיף 20ז)2( לפקודה, אני מצווה לאמור:

בצו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות( )הוראת שעה(,   .1
התש"ף-2020 2 )להלן - הצו העיקרי(, בסעיף 1 -

בהגדרה "אורח", במקום "במוסד רווחה או בריאות" יבוא "במוסד רפואי, במוסד   )1(
רווחה או במוסד בריאות";

אחרי ההגדרה "מוסד רווחה" יבוא:   )2(

""מוסד רפואי" - מקום שנותנים בו טיפול רפואי;";

הנותן  בארגון  חולים,  בקופת   ," המילים  הבריאות",  מערכת  "עובד  בהגדרה   )3(
שירותי רפואת חירום" - יימחקו. 

בסעיף 2)ג2()2( לצו העיקרי, המילים "בקופת חולים או בארגון הנותן שירותי רפואת   .2
חירום )בפסקה זאת - מוסד(," - יימחקו. 

בסעיף 3ה לצו העיקרי -   .3
בסעיף קטן )א(, בפסקה )1(, הסיפה - תימחק;  )1(

בסעיף קטן )ב(, פסקאות )4( ו–)5( - יימחקו.  )2(

בסעיף 4)א( לצו העיקרי, במקום "עד יום ל' בניסן התשפ"ב )1 במאי 2022(" יבוא "עד   .4
יום כ"א באייר התשפ"ב )22 במאי 2022(".

תחילתו של צו זה ביום א' באייר התשפ"ב )2 במאי 2022(.  .5
כ"ז בניסן התשפ"ב )28 באפריל 2022(

)חמ 3-5939(

ש א ן  מ ח נ  
המנהל הכללי של משרד הבריאות  

תיקון סעיף 1

תיקון סעיף 2

תיקון סעיף 3ה

תיקון סעיף 4

תחילה

ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' 191; ס"ח התשפ"א, עמ' 314.  1

ק"ת התש"ף, עמ' 516; התשפ"ב, עמ' 2, עמ' 6, עמ' 8, עמ' 136, עמ' 138, עמ' 184, עמ' 778, עמ' 830, עמ' 832,  2 
 ,1556 עמ'   ,1438 עמ'   ,1436 עמ'   ,1166 עמ'   ,1132 עמ'   ,1046 עמ'   ,996 עמ'   ,980 עמ'   ,870 עמ'   ,846 עמ'    

עמ' 1558, עמ' 1654, עמ' 1714, עמ' 1822, עמ' 1844, עמ' 2190, עמ' 2256, עמ' 2484 ועמ' 2686.  




