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 צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות(
 )הוראת שעה( )תיקון מס' 16(, 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
התש"ף-22020 )להלן - הצו העיקרי(, בסעיף 1, אחרי ההגדרה "אורח" יבוא:

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

בסעיף 3א לצו העיקרי -  .2
)1(  במקום סעיף קטן )ב( יבוא: 

אין לקיים התקהלות, ואין להשתתף בהתקהלות; שהייה בסמיכות של שני  ")ב( 
אנשים או יותר, שאינם אנשים הגרים באותו מקום, תהיה תוך שמירה על מרחק 

של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם; לעניין זה -

"התקהלות" - שהייה בסמיכות של שני אנשים או יותר במבנה, ובכלל זה מקום 
למעט  פתוח,  בשטח  יותר  או  אנשים  עשרה  של  בסמיכות  שהייה  או  תפילה, 

אנשים הגרים באותו מקום;";

)2( בסעיף קטן )ג( -    
)א( בפסקה )1( אחרי פסקת משנה )ב( יבוא: 

)נגיף  חירום  שעת  לתקנות  ו–)ב(  3א)1()א(  תקנה  בהוראות  יעמוד  ")ג( 
הקורונה החדש - הגבלת פעילות(, התש"ף-32020 )להלן - תקנות הגבלת 

פעילות(, בשינויים המחויבים.";

)ב( בפסקה )1א(, במקום "לתקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש - הגבלת 
פעילות( התש"ף-2020 )להלן - תקנות הגבלת פעילות(," יבוא "לתקנות הגבלת 

פעילות";

)ג( בפסקה )3(, בסופה יבוא "נוסף על האמור, המעסיק יקפיד על קיום הוראות 

 פסקאות )1( ו–)3( עד )6( לתקנה 3א לתקנות הגבלת פעילות, במקום העבודה;

)ד( במקום פסקה )5( יבוא:

להוראות  בהתאם  יהיה  גבוהה  להשכלה  במוסד  בחינות  ")5( קיום 
המנהל; המנהל הכללי של מוסד להשכלה גבוהה יוודא עמידה בהוראות 

כאמור; לעניין זה, "מוסד להשכלה גבוהה"  - כל אחד מאלה:

להשכלה  המועצה  לחוק   9 סעיף  לפי  הכרה  שקיבל  מוסד  )א( 
גבוהה , התשי"ח-41958 )להלן - חוק המועצה להשכלה גבוהה(;
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תיקון סעיף 3א

ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' 191.  1
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לחוק  21א  סעיף  לפי  אישור  או  היתר  תעודת  שקיבל  מוסד  )ב( 
המועצה להשכלה גבוהה;

לישראל  מחוץ  גבוהה  להשכלה  מוסד  של  סניף  או  שלוחה  )ג( 
לחוק  25ג  סעיף  לפי  גבוהה  להשכלה  המועצה  ברישיון  הפועלים 

המועצה להשכלה גבוהה;";

במקום פסקה )5א( יבוא: )ה( 

")5א( פעילות מותרת לפי צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש 2019( 
)הגבלת פעילות מוסדות חינוך( )הוראות שעה(, התש"ף-52020;"; 

אחרי פסקה )5א( יבוא: )ו( 

או  היתר  לרבות  רישיון,  טעון  בו  שהעיסוק  למקצוע  בחינות  קיום  ")5ב( 
הרפואה  מקצועות  לרישוי  בחינות  זה  ובכלל  דין,  פי  על  הניתן  הסמכה, 
הנערכות תחת אישור משרד הבריאות, בחינות למקצוע מטפל כמשמעותו 
העיסוק  הסדרת  חוק  לפי  ובחינות  התשנ"ו-61996,  החולה,  זכויות  בחוק 
להוראות  בהתאם  יתקיימו  והן  התשס"ח-72008,  הבריאות,  במקצועות 
המנהל; הגוף האחראי על קיום הבחינות לפי דין יוודא עמידה בהוראות 

כאמור;";

)ז( אחרי פסקה )6( יבוא: 

שני  של  מרחק  על  לשמירה  בכפוף  יינתן  רווחה  במסגרות  טיפול  ")6א( 
מטרים לפחות בין האנשים, ככל האפשר, למעט אנשים המתגוררים באותו 
מקום; בטיפול קבוצתי לא ישתתפו יותר מ–15 אנשים; לעניין זה, "טיפול 
במסגרות רווחה" - שירות הניתן לאדם על ידי משרד הרווחה או מטעמו 
או על ידי המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות או מטעמן;"; 

בסופו יבוא:   )3(  
)ב( לא יחולו על כנסת ישראל, בתי המשפט, בתי הדין  ")ו( הוראות סעיף קטן 

לעבודה ובתי דין דתיים;".

בסעיף 3ה)ב( לצו העיקרי, בפסקה )3(, בהגדרה "אדם השוהה במקום סגור או מופרד",   .3
במקום ההקטע החל במילים "או בתא עבודה בחלל פתוח" עד סופה יבוא "או בתא 
עבודה בחלל פתוח, אם גובה המחיצה אשר מפרידה בין האדם לבין אנשים אחרים 
באותו חלל הוא מטר וחמישים סנטימטרים לפחות, ובלבד שהאדם שלא עוטה מסיכה 

יושב".

ד' באייר התש"ף )28 באפריל 2020(
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