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צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות( )הוראת 
שעה( )תיקון מס' 18(, 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 )להלן - הצו העיקרי(, בסעיף 1, ההגדרה "בחירות" - תימחק.

סעיף 2א לצו העיקרי - בטל.  .2
 24( התשפ"א  בניסן  י"א  יום  עד   )2021 במרס   23( התשפ"א  בניסן  י'  שמיום  בתקופה   .3

במרס 2021(, יראו כאילו בצו העיקרי, לפני סעיף 2ב בא:

בסעיף זה -"הצבעה בבחירות )א(  2א4. 

"בחירות לכנסת" - הבחירות לכנסת ה–24;

לחייבים  ייעודית  ו"קלפי  לחולים"  ייעודית  "קלפי 
בבידוד" - כהגדרתן בהוראות הבחירות לכנסת 
)סדרי הצבעה והוראות בדבר הצבעה בקלפיות 

לחולים ולמבודדים(, התשפ"א-32021. 

על אף האמור בהוראות צו זה, אדם החייב בבידוד לפי  )ב( 
צו זה או חולה בבידוד יהיה רשאי לצאת ממקום הבידוד 
לחייבים  ייעודית  בקלפי  לכנסת  בבחירות  הצבעה  לצורך 
להוראות  בהתאם  לחולים,  ייעודית  בקלפי  או  בבידוד 
סעיפים 5 או 7 להוראות הבחירות לכנסת )סדרי הצבעה 
ולמבודדים(,  לחולים  בקלפיות  הצבעה  בדבר  והוראות 

התשפ"א-2021, והכול לפי העניין."

ט' בניסן התשפ"א )22 במרס 2021(
)חמ 3-5939(

י ו ל י  ז ח  
המנהל הכללי של משרד הבריאות  

תיקון סעיף 1

ביטול סעיף 2א

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' 389, עמ' 416,   2 
עמ' 562, עמ' 564, עמ' 876, עמ' 946, עמ' 1336, עמ' 1596, עמ' 1758, עמ' 2574 ועמ' 2642.  

ק"ת התשפ"א, עמ' 2634.  3
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