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 צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות( 
)הוראת שעה( )תיקון(, התשפ"א-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, בסעיף 2, אחרי סעיף קטן )ד1( יבוא:

כלכלי  לצורך  ימים,  ארבעה  על  תעלה  שלא  לתקופה  לישראל  המגיע  ")ד2( חוזר 
דחוף שיש בו תועלת משקית החורגת מעבר לאינטרס שמייצג מגיש הבקשה, וניתנה 
חוות דעת לאותו חוזר מטעם משרד הכלכלה ולפיה מתקיים הצורך הכלכלי הדחוף 
לצאת  רשאי  הבריאות,  למשרד  הועברה  זו  דעת  וחוות  חוזר,  אותו  בהגעת  כאמור 
לנגיף  נשאות  בדיקות  ביצע  שהוא  לכך  ובכפוף  המנהל  להוראות  בהתאם  מבידוד, 
 ,nCovל־ שלילי  ממצא  וקיבל  בישראל  הנחיתה  שלפני  השעות   48 במהלך  הקורונה 

בתנאים שיורה המנהל. 

על  תעלה  שלא  לתקופה  לישראל  המגיע  ייחודית  מומחיות  בעל  שהוא  )ד3( חוזר 
שבעה ימים, לצורך ביצוע עבודות דחופות, וניתנה חוות דעת לאותו חוזר מהמשרד 
הממשלתי האמון על התחום שבו נדרש ביצוע העבודות, לעניין הצורך בהגעת החוזר 
הועברה  זו  דעת  וחוות  כאמור,  דחופות  עבודות  לביצוע  הייחודית  המומחיות  בעל 

למשרד הבריאות, רשאי לצאת מבידוד, בהתאם להוראות המנהל.

)ד4( המנהל רשאי לקצר את תקופת הבידוד האמורה בסעיף 2)ג( לחוזר שהוא נציג 
רשמי של מדינת ישראל שיצא מחוץ לישראל בשליחות המדינה לצורך ביטחוני או 
לעניין  תנאים  על  הורה  והמנהל  הנסיעה  פרטי  המנהל  לפני  שפורטו  לאחר  מדיני, 
נסיעה כאמור באופן שיצמצם את הסיכון לחשיפה לנגיף הקורונה, ובלבד שהחוזר 
קיצור  על  בהחלטה  כאמור;  המנהל  הורה  שעליהם  התנאים  את  קיים  כי  הצהיר 
תקופת הבידוד כאמור, ישקול המנהל, בין השאר, את קיומו של אינטרס ביטחוני או 

מדיני בקיצור תקופת הבידוד."

ז' בתשרי התשפ"א )25 בספטמבר 2020(
)חמ 3-5939(

י ו ל י  ז ח  
המנהל הכללי של משרד הבריאות  

ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' 191.  1
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