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צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות( )הוראת 
שעה( )תיקון מס' 5( )תיקון מס' 2(, התשפ"ב-2021 

מצווה אני   ,11940 העם,  בריאות  לפקודת  ו–)ג(  20)1()ב(  סעיף  לפי  סמכותי   בתוקף 
לאמור:

בצו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות( )הוראת שעה(   .1
)תיקון מס' 5(, התשפ"ב-22021 )להלן - הצו העיקרי(, בסעיף 1 - 

)1( ברישה, במקום, "עד יום כ' בחשוון התשפ"ב )26 באוקטובר 2021(" יבוא "עד יום 
ג' בכסלו התשפ"ב )7 בנובמבר 2021(";

)2( בפסקה )1( -

)א( בפסקת משנה )א(, בהגדרה "מוסד חינוכי", במקום "בשטח אותו בית ספר, 
לרבות צהרון בשטח אותו בית הספר" יבוא "ילדים, לרבות צהרון המצוי בשטח 

אותו בית ספר או אותו גן ילדים לפי העניין"; 

)ג(, אחרי ההגדרה "תקנות הגבלת פעילות מוסדות חינוך  )ב( בפסקת משנה 
יבוא:

עם  להתמודדות  מיוחדות  סמכויות  תקנות   - פעילות"  הגבלת  ""תקנות 
נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת פעילות של מקום ציבורי 

או עסקי(, התשפ"א-32021;";

)3( בפסקה )2(, במקום הסעיפים הקטנים המובאים בה יבוא:

")יד( ברשות מקומית כהגדרתה בתקנה 7)א( לתקנות הגבלת פעילות מוסדות 
חינוך, יחולו ההוראות אלה: 

)1( תלמיד או עובד במוסד חינוכי, השוהה בבידוד בעקבות מגע הדוק 
הודעה  קיבל  אם  רשאי  חינוכי,  מוסד  באותו  מסוימת  בכיתה  חולה  עם 
בכתב על השתתפותו בפרויקט כיתה ירוקה לפי סעיף קטן זה )להלן  בסעיף 
קטן זה - פרויקט כיתה ירוקה( לצאת ממקום הבידוד לצורך שהייה במוסד 
החינוכי, לרבות לצורך הגעה וחזרה ממנו בכל דרך שהיא, ורשאי לשהות 
במקום הבידוד עם בני הבית המתגוררים עימו בשגרה; השתתפות תלמיד 
או עובד במוסד חינוכי בפרויקט כיתה ירוקה תהיה כפופה לכך שהעובד 
להשתתפות  הסכמה  על  חתמו  התלמיד,  הקטין  על  האחראי  או  כאמור 

בפרויקט כיתה ירוקה ולבצע את הבדיקות כמפורט להלן:

)א( התלמיד או העובד יגיע למוסד החינוכי רק לאחר שקיבל ממצא 
שלילי בבדיקה ל–nCOV שביצע סמוך, ככל האפשר, למגע האחרון 
תכנית  במסגרת  בדיקות  מתבצעות  חינוכי  במוסד  אם  החולה;  עם 
בדיקת  את  יראו  פעילות  הגבלת  בתקנות  כהגדרתה  חינוך",  "מגן 

הסקר הראשונה שבה התגלה חולה מאומת כבדיקה לפי פסקה זו;

תיקון הוראת שעה

ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' 191; ס"ח התשפ"א, עמ' 314.  1

ק"ת התשפ"ב, עמ' 138 )154( ועמ' 182.  2
ק"ת התשפ"א, עמ' 3768.  3
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עד  יום  ובכל  )א(  בפסקה  כאמור  שלילי  ממצא  קבלת  )ב( לאחר 
סיום תקופת הבידוד, התלמיד או העובד ביצע בביתו בדיקת קורונה 
שלילי  ממצא  בה  וקיבל  החינוכי,  במוסד  שקיבל  בערכה  מיידית 
חיובי  ממצא  העובד  או  התלמיד  קיבל  הלימודים;  יום  תחילת  טרם 
ירוקה  כיתה  בפרויקט  השתתפותו  תושהה  כאמור,  קורונה  בבדיקת 

ויחולו הוראות אלה: 

רשאי  הוא   ,nCOV–ל בבדיקה  שלילי  ממצא  קיבל  )1( אם 
לחזור לפרויקט כיתה ירוקה;

)2( בדיקה לפי פסקה )1( תבוצע בסמוך, ככל האפשר, למועד 
קבלת התוצאה החיובית בבדיקת קורונה מיידית לפי סעיף קטן 
זה ולא יאוחר מ–48 שעות מהמועד האמור; לא ביצע התלמיד 
את  לקצר  יוכל  הוא  האמור,  במועד  הבדיקה  את  העובד  או 

תקופת הבידוד לפי סעיף קטן )ג3(;

)3( קיבל התלמיד ממצא חיובי ל–nCOV בבדיקה שביצע לפי 
סעיף קטן זה, יראו אותו כחולה לעניין צו זה;

 nCOV–ל בבדיקה  שלילית  תוצאה  קיבל  העובד  או  )ג( התלמיד 
שביצע ביום השביעי מהמגע האחרון עם החולה; 

)2( המנהל רשאי להודיע למשתתפים בפרויקט כיתה ירוקה כי המועדים 
עובד  או  תלמיד  כי  לו  נודע  אם  מחדש  יימנו  זה  קטן  בסעיף  המנויים 
 ;nCOV–שהשתתף בפרויקט לפי סעיף קטן זה, קיבל ממצא חיובי בבדיקה ל

)3(  המנהל רשאי להודיע למשתתפים בפרויקט כיתה ירוקה על הפסקת 
תחלואה  לאירוע  חשש  עלה  אם  זה  קטן  סעיף  לפי  בפרויקט  ההשתתפות 
חריג או אם נמצאו שלושה או יותר תלמידים או עובדים בכיתה שנכללה 
בפרויקט לפי סעיף קטן זה שקיבלו ממצא חיובי בבדיקה או בבדיקת קורונה 
מיידית שביצע בביתו לפי סעיף קטן זה; הודיע המנהל כאמור, תחול חובת 

בידוד לפי סעיף זה מיום המגע האחרון עם חולה; 

)4(  השתתפות תלמיד או עובד במוסד חינוכי בפרויקט כיתה ירוקה לפי 
סעיף קטן זה כפופה לכך שהעובד כאמור או האחראי על הקטין התלמיד 
מיידית  קורונה  בדיקת  תוצאות  על  החינוך  למשרד  יומי  באופן  ידווחו, 
שביצע בביתו כאמור בפסקה )1()ב()2(; המנהל רשאי להודיע למשתתף על 
הפסקת השתתפותו בפרויקט כיתה ירוקה אם לא דיווח כנדרש על ביצוע 

הבדיקות כאמור;

)5( סעיף קטן זה יחול לגבי מוסד חינוכי, המצוי ברשות מקומית שצבעה 
כתום או אדום רק אם מתבצעות בו בדיקות במסגרת תכנית "מגן חינוך", 
השתתפות  שהחל  מי  האמור  אף  על  פעילות;  הגבלת  בתקנות  כהגדרתה 
רשאי  אדום  או  לכתום  והפך  שונה  הרשות  וצבע  ירוקה  כיתה  בפרויקט 
להשלים את תקופת הפרויקט למעט אם המנהל הודיע לו המנהל אחרת 

לפי פסקה )3( או )4(."
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מי שערב תחילתו של צו זה החל פרויקט כיתה ירוקה לפי סעיף קטן )יד( כנוסחו בצו   .2
העיקרי ערב תחילתו של צו זה, רשאי להשלים את תקופת הפרויקט לפי הסעיף הקטן 
)4( לצו העיקרי  )יד()3( או  האמור למעט אם הודיע לו המנהל אחרת לפי סעיף קטן 

כנוסחו בסעיף 1)3( לצו זה.

ט"ז בחשוון התשפ"ב )22 באוקטובר 2021(
)חמ 3-5939(

ש א ן  מ ח נ  
המנהל הכללי של משרד הבריאות  

הוראת מעבר
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