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 צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות(
)הוראת שעה( )תיקון מס' 9(, 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 - 

אחרי ההגדרה "עובד מערכת הבריאות" יבוא:  )1(

""צו בידוד בבית חולים" - צו בריאות העם )נגיף קורונה החדש( )בידוד בבית 
חולים( )הוראת שעה(, התש"ף-32020;

"קופת חולים" - כהגדרתה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-41994;";

)2( אחרי ההגדרה "ראש השירות" יבוא: 

""רופא" - רופא בשירות קופת חולים, ולעניין חייל בשירות סדיר בצבא ההגנה 
לישראל - רופא בשירות חיל הרפואה;".

בסעיף 2 לצו העיקרי -   .2
בכותרת השוליים, בסופה יבוא "לאדם המצוי בבידוד";  )1(

בסעיף קטן )ד(, במקום "או ראש השירות" יבוא "ראש השירות או המנהל".  )2(

אחרי סעיף 2א לצו העיקרי יבוא:  .3

 "חובת בידוד בית
ותנאי בידוד 

לחולה 

מהתנאים  אחד  בהתקיים  הבידוד  במקום  ישהה  חולה  )א(  2ב. 
האלה:

מומחה  רופא   - חולים  בבית  מאושפז  החולה  היה   )1(
לפי  בבית,  יבוצע  הבידוד  המשך  כי  קבע  חולים  בבית 

סעיף 2)ג( לצו בידוד בבית חולים;

בבידוד  ישהה  כי  הורה  רופא   - בבית  החולה  היה   )2(
בית, לפי הוראות המנהל;

לא היה החולה רשום בקופת חולים - רופא מחוזי,   )3(
בית,  בבידוד  ישהה  כי  הורה  המנהל  או  השירות  ראש 

לפי הוראות המנהל.

החולה,  עם  מגע  היגיינה,  כללי  לרבות  הבידוד,  תנאי  )ב( 
דיווח וקשר עם רופא, יהיו לפי הוראות המנהל. 

תקופת  לסיום  רופא  אישור  קבלת  עד  יהיה  הבידוד  )ג( 
הבידוד; אישור כאמור יינתן לפי הוראות המנהל. 

באחד  אלא  הבידוד  ממקום  יצא  לא  בבידוד  חולה  )ד( 
מהמקרים האלה:  

במקרה של מצב חירום רפואי, החולה יפנה לקבלת   )1(
טיפול רפואי דחוף, תוך עדכון מראש של הצוות הרפואי 

בדבר היותו חולה בבידוד;

הוספת סעיף 2ב 

__________
ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' 191.  1

ק"ת התש"ף, עמ' 516, עמ' 640, עמ' 660, עמ' 686, עמ' 688, עמ' 692, עמ' 704 ועמ' 724.  2
ק"ת התש"ף, עמ' 620.  3

ס"ח התשנ"ד, עמ' 156.  4
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תיקון סעיף 2 
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)2(  רופא הורה על העברת החולה להמשך טיפול בבית 
החולים  בית  מקום  לעניין  שהורה  כפי  ובתנאים  חולים 

ואופן ההעברה.

החלטה  המקבל  חולים  בבית  מומחה  רופא  או  רופא  על  )ה( 
לפי סעיפים קטנים )א(, )ג( או )ד(, לפי העניין, לדווח למשרד 
הבריאות באמצעי אלקטרוני כפי שהורה המנהל על כל אלה: 

;nCoV–קבלת ממצא חיובי ל  )1(

החלטה בדבר מקום הבידוד;  )2(

למקום  הבידוד  ממקום  חולה  העברת  על  החלטה   )3(
בידוד אחר או לבית חולים;

יציאת החולה מבידוד והחלמתו או פטירתו."  )4(

בסעיף 3א לצו העיקרי -  )א(   .4
במקום סעיפים קטנים )ב( ו־)ג( יבוא:  )1(

אחד,  באולם  ומעלה  אנשים   100 בהשתתפות  התקהלות  לקיים  אין  ")ב( 
אירועים,  לקולנוע,  המשמש  אולם  תפילה,  מקום  אוכל,  בית  זה  ובכלל 
להשתתף  ואין  במבנה,  שאינו  מוגדר  בשטח  וכן  הרצאות  הופעות, 

בהתקהלות כאמור.

על אף האמור בסעיף קטן )ב( - )ג( 

באתר  לאומי,  בגן  טבע,  בשמורת  בקניון,  קניות,  במרכז  )1( בחנות, 
מורשת, בספרייה, בגן חיות ובמוזאון, המחזיק של המקום יקפיד על 
שמירת מרחק סביר בין אנשים לרבות בתורים, וימנע, ככל האפשר, 
כניסת  את  יווסת  כך  ולצורך  אחד  במקום  אנשים  של  צפיפות 
כמשמעותם   - טבע"  ו"שמורת  לאומי"  "גן  זה,  לעניין  המבקרים; 
בחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, 

התשנ"ח-51998;

שמירת  תוך  ובמטוס,  ברכבת  ומעלה  אנשים   100 להסיע  )2( ניתן 
מרחק סביר, ככל האפשר, בין אנשים לרבות בתורים;

 100 בהשתתפות  גם  פעילות  המשך  מותרת  עבודה  )3( במקום 
אנשים ומעלה בכפוף להוראות המנהל;

לפי  תתקיים  הפעילות  פעילות,  מתקיימת  שבו  חינוך  )4( במוסד 
הוראות המנהל:

)5( במוסד להשכלה גבוהה המפורט להלן אסורה הוראה פרונטלית 
וכן קיום בחינות בקבוצה הדורשות נוכחות בקבוצה; ואולם מותרת 

עבודת מחקר וכן הדרכה אישית בקבוצות של עד 5 אנשים:

)א( מוסד שקיבל הכרה לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה 
גבוהה, התשי"ח-61958 )להלן - חוק המועצה להשכלה גבוהה(;

תיקון סעיף 3א

__________
ס"ח התשנ"ח, עמ' 202; התשע"ט, עמ' 54.  5

ס"ח התשי"ח, עמ' 191; התשנ"ה, עמ' 134.  6
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)ב( מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק 
המועצה להשכלה גבוהה;

)ג( שלוחה או סניף של מוסד להשכלה גבוהה מחוץ לישראל 
25ג  סעיף  לפי  גבוהה  להשכלה  המועצה  ברישיון  הפועלים 

לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

לחוק  28א  סעיף  לפי  הוכר  מעניק  שהוא  שהתואר  )ד( מוסד 
המועצה להשכלה גבוהה; 

מכללה  טכנית,  או  מקצועית  להשכלה  על–תיכוני  )ה( מוסד 
להכשרה  הממשלתי  המכון  ידי  על  מפוקחת  טכנולוגית 
טכנולוגית במשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפי 
מוסד  התשע"ג-72012,  המוסמכים,  והטכנאים  ההנדסאים  חוק 
לקראת  או  ממשלתיות  בחינות  לקראת  תלמידיו  את  שמכשיר 
השכלה המוכרת על ידי משרד ממשלתי או לפי כל דין ולרבות 
לבחינה  הכנה  קורסי  הם  מקיימים  שהם  שהקורסים  ספר  בתי 
לקראת  הנערכת  בשפות  לבחינה  הכנה  קורסי  או  פסיכומטרית 
לימודים במוסד להשכלה גבוהה כמשמעותו בתקנה 3)א()3()א( 
לתקנות קליטת חיילים משוחררים )קרן לעידוד לימודי השכלה 

גבוהה(, התשע"א-82011; 

)ו(  מוסד על–תיכוני להשכלה תורנית או דתית;

ככל  לצמצם,  ויש  קהל  בהשתתפות  ספורט  אירוע  לקיים  )6( אין 
האפשר, השתתפות אנשים שאינם נדרשים לקיום האירוע וסיקורו, 

בכפוף להוראות המנהל;

בחולים  המטפלים  הבריאות  מערכת  עובדי  של  )7( התקהלות 
תתקיים לפי הוראות המנהל.";

בסעיף קטן )ד(, המילים "מאורגנת בהשתתפות 100 אנשים ומעלה" -   )2(
יימחקו;

בסעיף קטן )ה(, במקום ")ג( או )ד(" יבוא ")ב(";  )3(

אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:  )4(

במסגרות  למוסד  מחוץ  אחרות  פעילויות  וכן  טיולים  לקיים   ")ג1( אין 
החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי ובכלל זה בתנועות הנוער וארגוני נוער; 
פעילות בתנועת נוער וארגוני נוער תתקיים בקבוצות של עד 25 משתתפים."

ט"ז באדר התש"ף )12 במרס 2020(
)חמ 3-5939(

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

__________
ס"ח התשע"ג, עמ' 18.  7

ק"ת התשע"א, עמ' 724.  8
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