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 צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות(
)הוראת שעה( )תיקון מס' 30(, 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(, בתקופה שממועד פרסומו של צו זה עד יום ג' 

באלול התשפ"א )11 באוגוסט 2021(, יראו כאילו בצו העיקרי, לפני סעיף 2ב בא:

"הצבעה בבחירות 
מקומיות

בסעיף זה - )א(  2א5. 

מקומית  רשות  לראש  בחירות   - מיוחדות"  "בחירות 
לפי סעיף 24א לחוק הרשויות המקומיות )בחירת 
ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל"ה-31975, 

ובחירות חוזרות לפי סעיף 9)ב( לחוק האמור;

כמשמעותה   - בבידוד"  לחייבים  ייעודית  "קלפי 
בסעיף 100ב לחוק הרשויות המקומיות )בחירות(, 

התשכ"ה-1965 4.

על אף האמור בהוראות צו זה, אדם שחלה עליו חובת  )ב( 
ממקום  לצאת  רשאי  בבידוד  חולה  או  זה  צו  לפי  בידוד 
הבידוד לצורך הצבעה בבחירות מיוחדות בקלפי ייעודית 
לצו   4 או   2 סעיפים  להוראות  בהתאם  בבידוד,  לחייבים 
ייעודית  בקלפי  הדבקה  למניעת  )הוראות  העם  בריאות 
לרשויות  בבחירות  לחולים  ייעודית  ובקלפי  למבודדים 
לפי  התשפ"א-52020,   ,)2 מס'  שעה  )הוראת  המקומיות( 

העניין." 

י' בתמוז התשפ"א )20 ביוני 2021(
)חמ 3-5939(
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