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 צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )הגבלת פעילות מוסדות חינוך(
)הוראת שעה( )תיקון מס' 2(, התש"ף-2020 

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

)הוראת  חינוך(  מוסדות  פעילות  )הגבלת  החדש(  הקורונה  )נגיף  העם  בריאות  בצו   .1
לימוד  "חוק  ההגדרה  אחרי   ,1 בסעיף  העיקרי(,  הצו   - )להלן  התש"ף-22020  שעה(, 

חובה" יבוא:

""המנהל" - כהגדרתו בסעיף 2 לפקודה;".  

בסעיף 2 לצו העיקרי, האמור בו יסומן ")א(" ואחריו יבוא:   .2
")ב( על אף האמור בסעיף קטן )א( -

בקבוצות  בלבד,  מיוחד  חינוך  ניתן  שבהן  במסגרות  פעילות  מותרת   )1(
קבועות של עד 3 ילדים תוך הקפדה על הפסקה של 15 דקות לפחות בין 

פעילות הקבוצות ובהתאם להוראות המנהל;

יום  מעונות  בחוק  כהגדרתו  שיקומי  יום  מעון  הפעלת  מותרת   )2(
שיקומיים, התש"ס-32000, בקבוצות קבועות של עד 3 ילדים תוך הקפדה 
על הפסקה של 15 דקות לפחות בין פעילות הקבוצות ובהתאם להוראות 

המנהל."

בסעיף 3 לצו העיקרי, בסופו יבוא "לעניין זה, "חינוך בלתי פורמלי" - לרבות צהרון,    .3
חוג או קייטנה כהגדרתה בחוק הקייטנות רישוי ופיקוח, התש"ן-41990".

בסעיף 5 לצו העיקרי, בסופו יבוא:   .4
מקום  באותו  יחד  השוהים  ילדים  הכוללת  קבועה  קבוצה  על  השגחה  פעילות   )5("   
במקום  תתקיים  שהפעילות  ובלבד  היותר,  לכל  מגורים  מקומות  ב–3  או  מגורים 

המגורים של מבצע הפעילות כאמור או של מי מהילדים הנכללים בקבוצה כאמור."

בסעיף 6 לצו העיקרי, במקום "כ"ד בניסן התש"ף )18 באפריל 2020(" יבוא "ט' באייר   .5
התש"ף )3 במאי 2020(".

כ"ד בניסן התש"ף )18 באפריל 2020(
)חמ 3-5962(

ב ו ט ן  מ י ס – ר ב ה  ש מ  
המנהל הכללי של משרד הבריאות  
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ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' 191.  1

ק"ת התש"ף, עמ' 738 ועמ' 952.  2
ס"ח התש"ס, עמ' 169.  3

ס"ח התש"ן, עמ' 155.  4
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