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 צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות(
)הוראת שעה( )תיקון מס' 23(, 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(, בסעיף 3א -

בסעיף קטן )ב1(, במקום ההגדרות "התקהלות במבנה" ו"התקהלות בשטח פתוח"   )1(
המובאות בו, יבוא: 

""התקהלות במבנה" - שהייה בסמיכות של 11 אנשים או יותר;

"התקהלות בשטח פתוח" - שהייה בסמיכות של 11 אנשים או יותר, ולעניין הלוויה 
- 21 אנשים או יותר";

סעיף קטן )ב3( - יימחק;  )2(

בסעיף קטן )ג(, ברישה, במקום "למעט באזורים המנויים בסעיף קטן )ב2( ולמעט   )3(
באזורים המנויים בסעיף קטן )ב3(" יבוא "למעט באזור מוגבל כמשמעותו בסעיף קטן 

)ב1(".  

בתקופה שמיום ד' בתמוז התש"ף )26 ביוני 2020( עד יום י' בתמוז התש"ף )2 ביולי   .2
2020(, יראו כאילו בצו העיקרי, בסעיף 3א - 

אחרי סעיף קטן )ג( בא:   )1(

 - "התקהלות"  להלן,  המנויים  באזורים  )ב(,  קטן  בסעיף  האמור  אף  ")ב4( על 
 20 של  בהשתתפות  תיערך  והלוויה  יותר,  או  אנשים   11 של  בסמיכות  שהייה 

אנשים לכל היותר ובשטח פתוח:

רובע ג', רובע ז' ורובע ח' באשדוד;  )1(

השטח המוניציפאלי של העיר בת ים.";  )2(

בסעיף קטן )ג(, ברישה, אחרי "למעט באזור מוגבל כמשמעותו בסעיף קטן )ב1(" בא   )2(
"ולמעט באזורים המנויים בסעיף קטן )ב4(".  

ג' בתמוז התש"ף )25 ביוני 2020(
)חמ 3-5939(

י ו ל י  ז ח  
        המנהל הכללי של משרד הבריאות

תיקון סעיף 3א

הוראת שעה 

ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' 191.  1

ק"ת התש"ף, עמ' 516, עמ' 640, עמ' 660, עמ' 662, עמ' 686, עמ' 692, עמ' 704, עמ' 724, עמ' 734, עמ' 762,   2 
    עמ' 798, עמ' 998, עמ' 1056, עמ' 1166 )1174(, עמ' 1244, עמ' 1254, עמ' 1354, עמ' 1362, עמ' 1444, עמ'   

1468, עמ' 1598 ועמ' 1628.  
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