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 צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות(
)הוראת שעה( )תיקון מס' 21(, התשפ"ב-2022

)2()א( ו–20ז לפקודת בריאות העם, 11940  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 20)1()ב( ו–)ג(, 
)להלן - הפקודה(, ובהתקיים דחיפות ולפי סעיף 20ז)א()3( לפקודה, אני מצווה לאמור:

בצו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות( )הוראת שעה(,   .1
התש"ף-22020 )להלן - הצו העיקרי(, בסעיף 2, סעיף קטן )יז( - יימחק.  

בתקופה שמיום ה' בשבט התשפ"ב )7 בינואר 2022( עד יום כ"ה בשבט התשפ"ב )27   .2
בינואר 2022(, יראו כאילו בצו העיקרי -

בסעיף 1 -   )1(

אחרי "בצו זה - " נאמר: )א( 

""אדם בסיכון" - אדם בן 60 ומעלה, או אדם שקיבל אישור מקופת החולים 
או גורם מבטח אחר כי הוא בסיכון; אישור כאמור יינתן לפי הוראות 

המנהל;";

במקום ההגדרה "חולה" נאמר:  )ב( 

שבוצעה  בבדיקה   nCoV–ל חיובי  מעבדתי  ממצא  עם  חולה   - ""חולה" 
בשיטת PCR או בבדיקת קורונה מיידית;";

בהגדרה "אדם המצוי בבידוד", פסקה )4( - נמחקה; )ג( 

במקום ההגדרה "בדיקה" נאמר: )ד( 

 nCoV–ל בדיקה   - בסיכון  ולאדם  מיידית,  קורונה  בדיקת   - ""בדיקה" 
;";PCR שבוצעה בשיטת

בסעיף 2 -  )2(

בסעיף קטן )ג1(, במקום ")2( עד )4(" נאמר ")2( עד )3(";  )א( 

בסעיף קטן )ג2(, אחרי "במועדים" נאמר "ומהסוג"; )ב( 

בסעיף קטן )ג3(, בפסקה )2(, בסופה נאמר "לעניין חוזר בדיקה ראשונה תהיה  )ג( 
לפי סעיף 3 לתקנות חובת ביצוע בדיקה";

סעיף קטן )ג4( - נמחק; )ד( 

בסעיף קטן )י2(, המילה "מעבדתי" נמחקת, ובמקום "וחלף לא יותר משבוע"  )ה( 
נאמר "וחלפו לא יותר מ–60 ימים";

נאמר  של"  הבידוד  תקופת  "במהלך  במקום   ,)3( בפסקה  )יג(,  קטן  בסעיף  )ו( 
"במהלך 60 הימים שקדמו למועד כניסתו לבידוד עם";

בסעיף 2ב, אחרי סעיף קטן )ה( נאמר:  )3(

יראו אדם שביצע בדיקה בשיטת PCR או בדיקת קורונה מיידית וקיבל בה  ")ו( 
ממצא חיובי ל–nCov, כחולה לעניין צו זה, גם אם לא היה חייב לבצע בדיקה 

כאמור לפי צו זה.

תיקון סעיף 2

הוראת שעה

ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' 191.  1

,830 עמ'   ,778 עמ'   ,184 עמ'   ,138 עמ'   ,136 עמ'   ,8 עמ'   ,6 עמ'   ,2 עמ'  התשפ"ב,   ;516 עמ'  התש"ף,  ק"ת   2 
 עמ' 832, עמ' 846, עמ' 870, עמ' 930, עמ' 996, עמ' 1046, עמ' 1132, עמ' 1166, עמ' 1436, עמ' 1438, עמ' 1556 

ועמ' 1558.
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על אף האמור בהגדרת "חולה" בסעיף 1, מי שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת  )ז( 
קורונה  בדיקת  שביצע  לאחר  השעות   72 במהלך   PCR בשיטת  שביצע  קורונה 

מיידית שתוצאתה חיובית, לא יראו אותו כחולה."

תחילתו של צו זה ביום ה' בשבט התשפ"ב )6 בינואר 2022(.  .3
בטבת  י"ט  מיום  בסיכון  אדם  שאינו  אדם  שביצע   PCR בשיטת  בדיקה  יראו  )א(   .4
כעומדת   ,)2022 בינואר   6( התשפ"ב  בשבט  ד'  יום  עד   )2021 בדצמבר   23( התשפ"ב 

בהגדרת "בדיקה" בסעיף 1 לצו העיקרי כנוסחו בסעיף 2)1()ד( לצו זה.

בינואר   5( התשפ"ב  בשבט  ג'  ביום  מיידית  קורונה  בדיקת  שביצע  אדם  יראו  )ב( 
2022( או יום ד' בשבט התשפ"ב )6 בינואר 2022(, וקיבל בה תוצאה חיובית, ולא ביצע 
לאחר מכן ובתוך התקופה האמורה בדיקה בשיטת PCR שתוצאתה שלילית, כחולה 

כהגדרתו בסעיף 1 לצו העיקרי כנוסחו בסעיף 2)1()ב( לצו זה.

ד' בשבט התשפ"ב )6 בינואר 2022(
)חמ 3-5939(

ש א ן  מ ח נ  
המנהל הכללי של משרד הבריאות  

תחילה

הוראת מעבר
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