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 צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית הוראות שונות(
)הוראת שעה( )תיקון מס' 13(, התש"ף-2020

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

בצו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות( )הוראת שעה(,    .1
התש"ף-22020 )להלן - הצו העיקרי(, בסעיף 1, אחרי ההגדרה "אורח" יבוא:

""חבישת מסכה" - כיסוי הפה והאף בבד, במסכה המיועדת לכך, או במסכה ביתית, 
בהתאם להוראות המנהל;".

אחרי סעיף 3ד לצו העיקרי, יבוא:  .2

 "חובת חבישת
מסכה 

ללא  מגוריו  מקום  שאינו  במקום  אדם  ישהה  לא  )א(  3ה. 
חבישת מסכה.

סעיף קטן )א( לא יחול על כל אלה: )ב( 

קטין מתחת לגיל 6;    )1(

או  שכלית  נפשית,  מוגבלות  שמחמת  אדם   )2(
רפואית מתקשה באופן משמעותי או שנמנעת ממנו 
עקב מוגבלותו האמורה, לכסות את הפה ואת האף 

כאמור בסעיף קטן )א(;

אדם השוהה בכלי רכב, במבנה או בחדר במבנה   )3(
בלא אדם נוסף או אדם השוהה במקומות כאמור עם 
אנשים הגרים באותו מקום אתו; לעניין זה, "אנשים 
או  משפחתי  תא  אותו  בני   - מקום"  באותו  הגרים 

יחידים השוהים יחד במקום מגורים אחד; 

משתתף בשידור באמצעי תקשורת שנדרש לדבר   )4(
במרחק  האפשר,  ככל  נמצא,  שהוא  ובלבד  בשידור, 

של 2 מטרים לפחות מאדם אחר;

אחד  בחדר  בקביעות  העובדים  עובדים  שני   )5(
 2 של  מרחק  ביניהם  שיישמר  ובלבד  עבודה  במקום 

מטרים לפחות.

שהעובדים  לכך  אחראי  עבודה  במקום  מעסיק  )ג( 
 במקום העבודה יקיימו את החובה לחבוש מסכה כאמור

בסעיף קטן )א(.

תיקון סעיף 1 

הוספת סעיף 3ה 

1  ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' 191.

 2  ק"ת התש"ף, עמ' 516, עמ' 640, עמ' 660, עמ' 662, עמ' 686, עמ' 688, עמ' 692, עמ' 704, עמ' 724, עמ' 734,
     עמ' 762, עמ' 798 ועמ' 988.
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שהיה  חיוני  שירות  נותן   ,2 בסעיף  האמור  אף  על  )ד( 
במגע הדוק עם חולה במקום עבודתו בעת שחבש מסכה 
לפי סעיף קטן )א(, לא חייב בידוד, בכפוף להצהרה ולפיה 
העובד קיים את הוראות הסעיף האמור; לעניין זה, "נותן 
במקום  לציבור  שירות  במתן  שעוסק  מי   - חיוני"  שירות 

עבודה חיוני, ובכלל זה עובד במקום לפי סעיף 3א)ג()1(.
השירות  ראש  או  המנהל  זה,  בסעיף  האמור  אף  )ה( על 
חובת  תחול  לא  שבהם  נסיבות  או  תנאים  לקבוע  רשאי 
חבישת מסכה כאמור בסעיף קטן )א( וכן מקרים או נסיבות 
בסעיף כאמור  בידוד  חייב  לא  מסכה  שחבש  מי   שבהם 

קטן )ד(.
בתי  ישראל,  כנסת  על  יחולו  לא  זה  סעיף  )ו( הוראות   

המשפט, בתי הדין לעבודה ובתי דין דתיים."

תחילתו של צו זה ביום י"ח בניסן התש"ף )12 באפריל 2020(, בשעה 7:00.  .3

י"ג בניסן התש"ף )7 באפריל 2020(

)חמ 3-6029(

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

תחילה
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