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 צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית הוראות שונות(
 )הוראת שעה( )תיקון מס' 14(, התש"ף-2020 

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

בצו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות( )הוראת שעה(,   .1
אחרי  מסכה",  "חבישת  בהגדרה   ,1 בסעיף  העיקרי(,  הצו   - )להלן  התש"ף-22020 

"במסכה ביתית" יבוא ")בצו זה - מסכה(".

בסעיף 3א)ג( לצו העיקרי, במקום פסקה )12( יבוא:   .2
לכל  אנשים  עשרה  של  בהשתתפות  בלבד,  פתוח  במקום  תפילה  לקיים  ")12( ניתן 

היותר ובשמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם;

לכל  אנשים  עשרה  של  בהשתתפות  בלבד,  פתוח  במקום  חתונה  לקיים  )13( ניתן 
היותר ובשמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם".

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

")א( לא ישהה אדם במקום כמפורט להלן בלא חבישת מסיכה:  

 )1( מבנה שאינו מקום מגוריו של האדם או מקום שהייה קבוע אחר שלו 
)להלן - מקום מגורים(;

שירותי  למתן  המשמש  אחר  רכב  כלי  או  נוסעים  רכבת  )2( אוטובוס, 
הסעה לנוסעים המיועדים לשירות הציבור;

)3( בהתקהלות במקום פתוח.";

בסעיף קטן )ב( -   )2(

במקום פסקה )3( יבוא: )א( 

")3( אדם השוהה במקום סגור או מופרד, בלא אדם נוסף, או אדם השוהה 
במקום כאמור עם אנשים הגרים באותו מקום אתו; לעניין זה - 

"אדם השוהה במקום סגור או מופרד" - אדם השוהה בכלי רכב, במבנה, 
בחדר במבנה, בחלק ממבנה הכולל מחיצה בגובה של שני מטרים לפחות 
אשר מפרידה בין האדם לבין אנשים אחרים הנמצאים באותו מבנה, או 
בתא עבודה בחלל פתוח, אם גובה המחיצה אשר מפרידה בין האדם לבין 

אנשים אחרים באותו חלל הוא מטר ושמונים סנטימטרים לפחות;

"אנשים הגרים באותו מקום" - בני אותו תא משפחתי או יחידים השוהים 
יחד במקום מגורים אחד;";

אחרי פסקה )5( יבוא: )ב( 

")6( אדם המבצע פעילות ספורט לבדו או עם אדם קבוע אחד או אנשים 
הגרים באותו מקום המבצעים יחד פעילות ספורט.";

תיקון סעיף 1

תיקון סעיף 3א

תיקון סעיף 3ה

1  ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' 191.

ק"ת התש"ף, עמ' 516, עמ' 640, עמ' 660, עמ' 662, עמ' 686, עמ' 688, עמ' 692, עמ' 704, עמ' 724, עמ' 734,   2 
עמ' 762, עמ' 798, עמ' 988 ועמ' 1056.  
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אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:  )3(

")ב1( לא ישהה אדם במקום שאינו מקום מגוריו, למעט מקום כאמור המנוי 
בפסקאות )1( עד )3( של סעיף קטן )א(, בלי שהוא נושא עמו מסכה; סעיף 

קטן זה לא יחול על אדם המנוי בפסקאות )1(, )2( ו–)6( של סעיף קטן )ב(.";

אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:  )4(

")ג1( מחזיק או מפעיל של מקום הפתוח לציבור, אשר פועל במבנה שחלה 
לגבי השוהים בו חובת חבישת מסיכה - 

)1( לא יכניס למבנה אדם שאינו חובש מסיכה כאמור בסעיף קטן 
)א(, אלא אם כן הוא פטור מחובת חבישת מסיכה כאמור בסעיף קטן 

)ב()1( או )2(;

)2( לא ייתן שירות לאדם שאינו חובש מסיכה כאמור בסעיף קטן 
)א(, אלא אם כן הוא פטור מחובת חבישת מסכה כאמור בסעיף קטן 

)ב()1( או )2(;

אליו,  בכניסה  לרבות  במקום,  לעין  בולטים  במקומות  )3( יתלה 
מודעה בדבר חובת חבישת מסיכה במקום;

)4( אם יש במקום מערכת כריזה - יודיע באמצעותה, אחת לחצי 
שעה לפחות, על חובת חבישת המסכה.";

נשיאת  חובת  "או  יבוא  )א("  קטן  בסעיף  "כאמור  במקום  )ה(,  קטן  בסעיף   )5(
מסיכה כאמור בסעיפים קטנים )א( או )ב1(";

אחרי סעיף קטן )ה( יבוא:  )6(

")ה1( רשת חנויות הכוללת בתי מרקחת או רשת מרכולים, הכוללת 10 
לכיסוי  המיועדות  מסיכות  האפשר,  ככל  לציבור,  ימכרו  לפחות,  סניפים 
הפה והאף; אין באמור בסעיף קטן זה כדי למנוע מחנות או ממרכול כאמור 

לספק ללקוחותיהם מסכות כאמור בלא תשלום."

כ"ה בניסן התש"ף )19 באפריל 2020(
)חמ 3-6029(

ב ו ט ן  מ י ס – ר ב ה  ש מ  
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