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 צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות(
 )הוראת שעה( )תיקון מס' 8(, התש"ף-2020 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 20)1()ג( ו–)2()א( לפקודת בריאות העם, 11940, אני מצווה לאמור:

בצו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות( )הוראת שעה(,   .1
התש"ף-22020 )להלן - הצו העיקרי(, בסעיף 1 -

)1(   במקום ההגדרה "חוזר" יבוא:
       ""חוזר" - מי שהגיע לישראל מחוצה לה, למעט מי שהגיע מיהודה והשומרון או 
מחבל עזה ולא היה במדינה אחרת במהלך 14 הימים האחרונים שלפני הגעתו 

לישראל;";
)2(   ההגדרה "היעדים" - תימחק.

באחד  האחרונה  "השהייה  במילים  החל  הקטע  במקום  העיקרי,  לצו  2)ג(  בסעיף   .2
מהיעדים" עד המילים "לגבי חוזר" יבוא "ההגעה". 

בסעיף 3)א( לצו העיקרי, המילים "ומועד השהייה האחרונה ביעד" - יימחקו.  .3
בסעיף 3א לצו העיקרי -  .4

)1(  בסעיף קטן )ב(, במקום "5,000" יבוא "2,000";

)2(  בסעיף קטן )ג(, במקום "מי" יבוא "חוזר" והמילים "אף אם אינו חוזר," - יימחקו.

)א(  צו זה יחול על תושב ישראל או אזרח ישראל שהגיע לישראל מחוצה לה החל   .5
מיום י"ג באדר התש"ף )9 במרס 2020( בשעה 20:00 בערב.  

)ב(  צו זה יחול על מי שאינו תושב ישראל או אזרח ישראל שיגיע לישראל מחוצה לה   
החל מיום ט"ז באדר התש"ף )12 במרס 2020( בשעה 20:00 בערב.

צו זה אינו גורע מחובה לשהות בבידוד שחלה מכוח הצו העיקרי, כנוסחו ערב  )ג(   
תחילתו של צו זה. 

)א(  מי שלא חלה עליו חובת בידוד לפי הצו העיקרי כנוסחו ערב תחילתו של צו זה   .6
והגיע לישראל מחוצה לה במהלך 14 הימים שקדמו למועד תחילתו של צו זה, והוא 
פיתח אחד או יותר מהתסמינים, ישהה בבידוד לפי סעיף 2 לצו העיקרי ויפעל לפי 

הוראות המנהל. 

על אף האמור בסעיף 5)ב(,  מי שאינו אזרח או תושב ישראל ולא חלה עליו חובת  )ב(   
בידוד לפי הצו העיקרי כתיקונו בצו זה, והגיע לישראל מחוצה לה במהלך 14 הימים 

האחרונים, יפעל לפי הוראות אלה: 

בהופעת אחד או יותר מהתסמינים, ישהה בבידוד ויפנה למוקד 101;  )1(

לא ישתתף בהתקהלות מאורגנת בהשתתפות 50 אנשים ומעלה;  )2(

יקפיד הקפדה מיוחדת על כללי היגיינה בהתאם להמלצות משרד הבריאות;  )3(

לא יצא מתחומי ישראל כדי לשוב אליה בתקופת תוקפו של הצו העיקרי   )4(
כתיקונו בצו זה;

יתעד את המקומות שבהם שהה וזמני השהייה בכל מקום.  )5(

י"ד באדר התש"ף )10 במרס 2020(
)חמ 3-5939(

ב ו ט ן  מ י ס – ר ב ה  ש מ  
המנהל הכללי של משרד הבריאות  

ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' 191.  1

ק"ת התש"ף, עמ' 516, עמ' 640, עמ' 660, עמ' 662, עמ' 686, עמ' 688, עמ' 692 ועמ' 704.  2

תיקון סעיף 1 

תיקון סעיף 2

תיקון סעיף 3א

תחולה ושמירת 
דינים

תיקון סעיף 3

הוראות מעבר

10/03/2022:43www.Taxo.co.il


