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 צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות(
)הוראת שעה( )תיקון מס' 14(, התשפ"א-2021

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, בתקופה שעד יום כ"ב בשבט התשפ"א )4 בפברואר 2021(, יראו כאילו 

בצו העיקרי, אחרי סעיף 2א2 בא:

"הצבעה בבחירות 
מקדימות

בסעיף זה - 2א3. )א( 

"אדם שחלה עליו חובת בידוד" - למעט חולה;

"איש רפואה" - פרמדיק, אח או רופא;

"רכב ייעודי" - רכב שיש בו הפרדה מוחלטת בין חלקו 
מחיצה  של  בדרך  האחורי  חלקו  לבין  הקדמי 

אטומה מרצפת הרכב ועד לתקרתו;

לחוק  17ב  בסעיף  כהגדרתן   - מקדימות"  "בחירות 
המפלגות;

"חוק המפלגות" - חוק המפלגות, התשנ"ב-31992;

"מפלגה" - כהגדרתה בחוק המפלגות;

המשמש  קלפי  מקום   - לחולים"  ייעודית  "קלפי 
להצבעת  ומיועד  מקדימות  בחירות  לעריכת 
לו  ויש  בידוד  חובת  עליו  שחלה  מי  או  חולים 
בידוד  חובת  עליו  שחלה  אדם  למעט  תסמינים, 
 nCoV–ל שלילי  ממצא  וקיבל  תסמינים  לו  ויש 
שחלה  מי  ולמעט  )ב(,  בסעיף  כאמור  בבדיקה 
עליו חובת בידוד רק לפי סעיפים 2)ב1( או 2א1, 
ואלה בלבד, ושהגוף המוסמך לעניין זה במפלגה, 

החליט עליה;

המשמש  קלפי  מקום   - למבודדים"  ייעודית  "קלפי 
מי  להצבעת  ומיועד  מקדימות  בחירות  לעריכת 
בתסמינים,  חש  ואינו  בידוד  חובת  עליו  שחלה 
וכן מי שחלה עליו חובת בידוד וחש בתסמינים 
 PCR בבדיקת   nCoV–ל שלילי  ממצא  וקיבל 
שעשה לאחר הופעת התסמינים ולכל המוקדם 
מי  או  הבחירות,  יום  שלפני  הימים  בשלושת 
2)ב1(  סעיפים  לפי  רק  בידוד  חובת  עליו  שחלה 
או 2א1, ואלה בלבד, ושהגוף המוסמך לעניין זה 

במפלגה, החליט עליה;

הוראת שעה

ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' 191.  1

ק"ת התש"ף, עמ' 516; התשפ"א, עמ' 62, עמ' 70, עמ' 186, עמ' 250, עמ' 300, עמ' 374, עמ' 388, עמ' 416,  2 
עמ' 562, עמ' 564, עמ' 876, עמ' 946 ועמ' 1336.  

ס"ח התשנ"ב, עמ' 190.  3
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הפרדה  בו  שיש  מונית,  לרבות  רכב,   - ייעודי"  "רכב 
האחורי  חלקו  לבין  הקדמי  חלקו  בין  מוחלטת 
ועד  הרכב  מרצפת  אטומה  מחיצה  של  בדרך 

לתקרתו; 

"תסמינים" - לרבות אובדן חוש טעם או חוש ריח.

חובת  עליו  שחלה  אדם  2)ד(,  בסעיף  האמור  אף  על  )ב( 
בידוד ואינו חש בתסמינים, אדם שחלה עליו חובת בידוד 
 PCR בבדיקת nCoV–וחש בתסמינים וקיבל ממצא שלילי ל
בשלושת  המוקדם  ולכל  התסמינים  הופעת  לאחר  שעשה 
הימים שלפני יום הבחירות, או מי שחלה עליו חובת בידוד 
רק לפי סעיפים 2)ב1( או 2א1, רשאי לצאת ממקום הבידוד 
לצורך הצבעה בבחירות מקדימות בקלפי ייעודית לחייבים 
בבידוד, בכפוף להוראות אלה ולפי הוראות המנהל לעניין 

אמצעים למניעת הדבקה:

למקום  ישירות  ממנה  ויחזור  לקלפי  יגיע  הוא   )1(
הבידוד, בלא שימוש ברכב ציבורי; בפסקה זו, "רכב 
להסעת  לשמש  המיועד  או  המשמש  רכב   - ציבורי" 

נוסעים בשכר, למעט מונית;

שאינו  אחר  ברכב  או  במונית  לקלפי  נסיעה   )2(
ציבורי תהיה לפי הוראות אלה:

אדם  למעט  נוסף,  נוסע  ייסע  לא  ברכב  )א( 
השוהה יחד עמו בבידוד;

אינו  בידוד  חובת  עליו  שחלה  האדם  אם  )ב( 
הנהג, הוא יישב במושב האחורי;

אינו  בידוד  חובת  עליו  שחלה  האדם  אם  )ג( 
הנהג, חלונות הרכב יהיו פתוחים;

עליו  שחלה  האדם   - במונית  היא  הנסיעה  אם   )3(
חובת  עליו  חלה  כי  הנהג  את  יעדכן  בידוד  חובת 

בידוד לפני כניסתו למונית;

בחזרה  או  למבודדים  ייעודית  לקלפי  בדרכו   )4(
אדם  למעט  אחרים,  אנשים  בקרבת  ישהה  לא  ממנה 
המסיע אותו לקלפי או אדם השוהה עמו בבידוד, לא 
אחר  מקום  או  אוטובוס  תחנת  ציבורי,  גן  דרך  יעבור 
שבו הוא עשוי להיות במגע עם אנשים, לא ישתמש 
בדרכו  יעצור  ולא  אחרים  אנשים  עם  יחד  במעליות 
והצבעה  לקלפי  ההגעה  שאינן  נוספות  למטרות 

בבחירות.
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שחלה  אדם  או  חולה  2ב)ד(,  בסעיף  האמור  אף  על  )ג( 
עליו חובת בידוד ויש לו תסמינים, למעט אדם שחלה עליו 
 nCoV–חובת בידוד ויש לו תסמינים וקיבל ממצא שלילי ל
בבדיקה כאמור בסעיף קטן )ב(, ולמעט מי שחלה עליו חובת 
בידוד רק לפי סעיפים 2)ב1( או 2א1 )בסעיף קטן זה - מי 
לצורך  הבידוד  ממקום  לצאת  רשאי  תסמינים(,  לו  שיש 
הצבעה בקלפי ייעודית לחולים בכפוף להוראות אלה ולפי 

הוראות המנהל לעניין אמצעים למניעת הדבקה:

ישירות  ממנה  ויחזור  לקלפי  יגיע  כאמור  אדם    )1(
למקום הבידוד; 

ובחזרה  הייעודית  לקלפי  כאמור  אדם  הגעת   )2(
ממנה למקום הבידוד תהיה באחד מאלה:  

של  האחורי  בחלקו  וישב  ייעודי,  )א( ברכב 
הרכב הייעודי, בלא כל נוסע אחר;

)ב( ברכב שאינו רכב ציבורי, שהחולה או מי 
שיש לו תסמינים נוהג בו בעצמו, בלא כל נוסע 
לרבות   - ציבורי"  "רכב  זו,  פסקה  לעניין  אחר; 

מונית.

לחייבים  הייעודית  הקלפי  למקום  ההגעה  בעת  )ד( 
בבידוד או הקלפי הייעודית לחולים ימתין האדם שחלה 
 - זה  קטן  בסעיף  )להלן  החולה  על  או  בידוד  חובת  עליו 

הבוחר( לתורו מחוץ למקום הקלפי לפי האמור להלן:

בקלפי ייעודית למבודדים - ימתין הבוחר לתורו   )1(
מחוץ למקום הקלפי, בשטח פתוח, וישמור על מרחק 

של שני מטרים לפחות מאנשים אחרים;

לתורו  הבוחר  ימתין   - לחולים  ייעודית  בקלפי   )2(
בסעיף  כאמור  הרכב  בתוך  או  הייעודי,  הרכב  בתוך 

קטן )ג()1()ב(.

על ההצבעה בקלפי ייעודית למבודדים וקלפי ייעודית  )ה( 
לחולים יחולו הוראות אלה:

קלפי  ומקום  לחולים  ייעודית  קלפי  מקום   )1(
מזה,  זה  נפרדים  במקומות  יהיו  למבודדים  ייעודית 
שאינם משמשים ביום הבחירות למטרה אחרת מלבד 

השימוש כמקום קלפי כאמור;

ככל  תהיה,  לחולים  המיועדת  ייעודית  קלפי   )2(
ואם  לפחות,  צדדים  משני  הפתוח  באוהל  האפשר, 
בשני  חלונות  הכולל  מאוורר  במקום   - אי־אפשר 

כיווני אוויר לפחות;
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המפלגה   - לחולים  המיועדת  קלפי  במקום   )3(
חובש  במקום  ישהה  ההצבעה  שבשעות  לכך  תדאג 
או איש רפואה שיסביר לחברי ועדת הקלפי, למזכיר 
הקלפי ולשאר השוהים בקלפי את ההוראות למניעת 

הדבקה, ויסייע להם למלא אחר הוראות אלה.

המנהל ייתן הוראות לעניין אמצעים למניעת הדבקה  )ו( 
בקלפי ייעודית למבודדים וקלפי ייעודית לחולים, ובכלל 
הקלפי,  צוות  מיגון  והיגיינה,  חיטוי  בעניין  הוראות  זה 

שמירת מרחק, אוורור וכיוצא באלה."

ו' בשבט התשפ"א )19 בינואר 2021(
)חמ 3-5939(

י ו ל י  ז ח  
המנהל הכללי של משרד הבריאות  
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