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 צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות(
)הוראת שעה( )תיקון מס' 3(, התשפ"ב-2021

בריאות לפקודת  20ז  וסעיף  ו–)2()א(  ו–)ג(  20)1()ב(  סעיף  לפי  סמכותי   בתוקף 
העם, 11940, ולאחר שהתקיים האמור בסעיף 20ז)א()2( לחוק, 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 "חולה" יבוא:  )1(

""חסר ישע" - מי שמחמת גילו, מחלתו או מוגבלותו הגופנית או הנפשית, ליקויו 
השכלי או מכל סיבה אחרת, אינו יכול לדאוג לצורכי מחייתו, לבריאותו 

או לשלומו";

אחרי ההגדרה "הוראות המנהל" יבוא:  )2(

""התקהלות" - כהגדרתה בחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה 
החדש )הוראת שעה(, התש"ף-32020;";

ההגדרה "התכנסות בין–לאומית" - תימחק;  )3(

ההגדרה "התקהלות מאורגנת" - תימחק.  )4(

בסעיף 2 לצו העיקרי, אחרי סעיף קטן )יב( יבוא:   .2
קטין  עם  יחד  הבידוד  במקום  השוהה  מחלים  )ט(,  קטן  בסעיף  האמור  אף  ")יג( על 
מתחת לגיל 12 או חסר ישע שהוא חולה )להלן בסעיף קטן זה - חולה(, ונמצא במגע 
הדוק ומתמשך עימו, הוא אדם שחלה עליו חובת בידוד לפי סעיף זה; תקופת בידוד 
כאמור תהיה כאמור בסעיף קטן )ג(, אך המחלים יוכל לסיים את תקופת הבידוד גם 

באחד מאלה:

לאחר החולה,  של  הבידוד  תקופת  כל  לאורך  החולה  עם  שהה  לא   )1( אם 
שחלפו 7 ימים מהמועד שבו נכנס המחלים לבידוד עם החולה, ובלבד שקיבל 
לאחריו,  או  השביעי  ביום  שביצע   SARS-COV-2–ל בבדיקה  שלילי  ממצא 
ובלבד שלאחר קבלת תוצאות הבדיקה האמורה הוא כבר אינו שוהה עם החולה;

)2( אם שהה עם החולה לאורך כל תקופת הבידוד לאחר שקיבל ממצא שלילי 
או  החולה  של  האחרון  הבידוד  ביום  שבוצעה   SARS-COV-2–ל בבדיקה 

לאחריו;

)3( לאחר שחלפו 14 ימים מהמועד שבו נכנס המחלים לבידוד עם החולה;

)4( מחלים שקיבל אישור החלמה ממשרד הבריאות במהלך תקופת הבידוד על 
;SARS-COV-2–בסיס ממצא מעבדתי חיובי בבדיקה שביצע ל

אין באמור בסעיף קטן זה לגרוע מחובת בידוד אחרת שהאדם חב בה לפי צו זה."

תיקון סעיף 1 

תיקון סעיף 2 

ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' 191; ס"ח התשפ"א, עמ' 314.  1
ק"ת התש"ף, עמ' 516; התשפ"א, עמ' 62, עמ' 70, עמ' 186, עמ' 250, עמ' 300, עמ' 374, עמ' 388, עמ' 416,  2 

  עמ' 562, עמ' 564, עמ' 876, עמ' 946, עמ' 1336, עמ' 1596, עמ' 1758, עמ' 2574, עמ' 2642, עמ' 2770, עמ' 2914, 
  עמ' 2942, עמ' 3066, עמ' 3140, עמ' 3184, עמ' 3228, עמ' 3248, עמ' 3348, עמ' 3350, עמ' 3368, עמ' 3412,
  עמ' 3432, עמ' 3442, עמ' 3466, עמ' 3508, עמ' 3578, עמ' 3622, עמ' 3626, עמ' 3754, עמ' 3756, עמ' 3762,

 עמ' 3802, עמ' 3868, עמ' 3870, עמ' 3890, עמ' 3916, עמ' 3940, עמ' 3960, עמ' 3984, עמ' 4054 ועמ' 4104.
ק"ת התש"ף, עמ' 266.  3
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בסעיף 3ה)א( לצו העיקרי, בסופו יבוא "ואולם תחול חובת עטיית מסכה בהתקהלות   .3
מעל 100 אנשים בשטח פתוח; בהתקהלות כאמור שלא הוצב בה שלט המציין את 
החובה לעטות מסכה, גורם מוסמך כאמור בסעיף 20ה לפקודה יודיע לאדם השוהה 

בהתקהלות כאמור על חובתו לעטות מסכה".

תחילתו של צו זה ביום ז' בתשרי התשפ"ב )13 בספטמבר 2021(.  .4
ג' בתשרי התשפ"ב )9 בספטמבר 2021(

)חמ 3-5939(

ש א ן  מ ח נ  
המנהל הכללי של משרד הבריאות  

תיקון סעיף 3ה

תחילה 
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