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 צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות(
)הוראת שעה( )תיקון מס' 17(, התש"ף-2020

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

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

אחרי ההגדרה "חולה" יבוא:  )1(

""מחלים" -  מי שרופא קבע לגביו כי הוא מחלים לפי הוראות המנהל ";

ההגדרה "ספורטאי תחרותי" - תימחק.  )2(

בסעיף 2 לצו העיקרי, בסופו יבוא:  .2
")ט( חובת בידוד לפי סעיף זה לא תחול לגבי מחלים."

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

")ב( אין לקיים התקהלות במבנה או בשטח פתוח, ואין להשתתף בהתקהלות 
הגרים  אנשים  שאינם  יותר,  או  אנשים  שני  של  בסמיכות  שהייה  כאמור; 
 באותו מקום, תהיה תוך שמירה על מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם;

לעניין זה -

"התקהלות במבנה" - שהייה בסמיכות של שני אנשים או יותר במבנה, 
למעט אנשים הגרים באותו מקום או משני מקומות מגורים;

"התקהלות בשטח פתוח" - שהייה בסמיכות של 50 אנשים או יותר. 

)ב1( על אף האמור בסעיף קטן )ב(, באזור מוגבל - 

"התקהלות במבנה" - שהייה בסמיכות של שני אנשים או יותר במבנה, 
למעט אנשים הגרים באותו מקום";

"התקהלות בשטח פתוח" - שהייה בסמיכות של 19 אנשים או יותר;

לעניין זה, "אזור מוגבל" - כהגדרתו בתקנות שעת חירום )נגיף הקורונה 
החדש( )אזור מוגבל(, התש"ף-32020;";

בסעיף קטן )ג( -   )2(

במקום פסקה )1( יבוא: )א( 

)נגיף  חירום  שעת  לתקנות  3א1  תקנה  לפי  לציבור  הפתוח  ")1( מקום 
הקורונה החדש - הגבלת פעילות(, התש"ף-42020 )להלן - תקנות הגבלת 

פעילות(, בכפוף לעמידה בתנאים הקבועים בתקנה האמורה;";

תיקון סעיף 1

תיקון סעיף 2 

תיקון סעיף 3א 

ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' 191.  1

,724 עמ'   ,704 עמ'   ,692 עמ'   ,688 עמ'    ,686 עמ'   ,662 עמ'   ,660 עמ'   ,640 עמ'   ,516 עמ'  התש"ף,  ק"ת   2 
עמ' 734, עמ' 762, עמ' 798, עמ' 988, עמ' 1056, עמ' 1166 )עמ' 1174(, עמ' 1244 ועמ' 1254.    

ק"ת התש"ף, עמ' 1026 ועמ' 1296 )1324(.  3
ק"ת התש"ף, עמ' 812 ועמ' 1304.  4
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בפסקה )1א(, במקום "חנות" יבוא "מקום" ובמקום "בתקנה 5)ב()2א(" יבוא  )ב( 
"בתקנה 5)ב(";

פסקה )3א( - תימחק; )ג( 

בפסקה )8(, בסופה יבוא "למעט טיול כאמור בהשתתפות של עד 50 אנשים  )ד( 
בשטח פתוח, תוך שמירה על מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם ובכפוף 

להוראות תקנות הגבלת פעילות";

פסקאות )10( עד )13( - יימחקו. )ה( 

בסעיף 3ה לצו העיקרי -   .4
בסעיף קטן )ב(, במקום פסקה )6( יבוא:  )1(

")6( אדם המבצע פעילות ספורט";  

בסעיף קטן )ד(, בסיפה, במקום "ובכלל זה עובד במקום לפי סעיף 3א)ג()1(" יבוא   )2(
"ובכלל זה עובד במקום למכירת מזון או בבית מרקחת".

התקהלות  לעניין  זה,  לצו   )1(3 בסעיף  כנוסחו  העיקרי,  לצו  3א)ב(  סעיף  של  תחילתו   .5
בשטח פתוח, תחילתו של סעיף 3א)ג()8( לצו העיקרי, כתיקונו בסעיף 3)2()ד( לצו זה, 

ותחילתו של סעיף 3)2()ה( לצו זה ביום ט"ז באייר )10 במאי 2020(.

י"ג באייר התש"ף )7 במאי 2020(
)חמ 3-5939(

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

תיקון סעיף 3ה 

תחילה
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