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 צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות(
)הוראת שעה( )תיקון מס' 12(, התש"ף-2020 

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

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

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

בסעיף 2ב לצו העיקרי -  .2
)1( בסעיף קטן )א()2(, אחרי "רופא" יבוא "קופת חולים";

)2( בסעיף קטן )ב(, אחרי "רופא" יבוא "קופת חולים".

בסעיף 3א לצו העיקרי -  .3
)1( בסעיף קטן )ב(  - 

)א(  בכל מקום, המילים "בהשתתפות 10 אנשים ומעלה" - יימחקו;

אחרי הרישה יבוא:  )ב( 

"לעניין זה -

 "התקהלות" - שהייה משותפת בסמיכות של שני אנשים או יותר, למעט 
אנשים הגרים באותו מקום; 

"אנשים הגרים באותו מקום" - בני אותו תא משפחתי או יחידים השוהים 
יחד במקום מגורים אחד.";

)2( בסעיף קטן )ג( -

או  במקום  שהייה  )ב(,  קטן  בסעיף  האמור  אף  "על  יבוא:  הרישה  במקום  )א( 
במסגרת פעילות כמפורט להלן תהיה לפי ההוראות שלהלן:"; 

)ב(  במקום פסקה )1( יבוא:

במעבדה  אופטיקה,  בחנות  מרקחת,  בבית  מזון,  למכירת  ")1( במקום 
לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים, בחנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי 

היגיינה, המחזיק או המפעיל של המקום - 

)א( יקפיד, ככל האפשר, על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין 
יסמן  כך  ולשם  בתורים,  לרבות  מקום,  באותו  גרים  שאינם  אנשים 

מקומות לעמידה באזור הקופות הרושמות ובאזור שבו יש תור;

ולצורך  אחד  במקום  אנשים  של  צפיפות  האפשר,  ככל  )ב( ימנע, 
כך יווסת את כניסת המבקרים כך שבכל עת לא ישהו בתוך החנות 

לקוחות ביחס של יותר מ–4 לקוחות לכל קופה רושמת פעילה";

שעת  לתקנות  3ב  תקנה  לפי  להוראות  "ובכפוף  יבוא  בסופה   ,)2( )ג( בפסקה 
חירום )נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות(, התש"ף-32020";

תיקון סעיף 1 

תיקון סעיף 2ב 

תיקון סעיף 3א 

1   ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' 191.

2   ק"ת התש"ף, עמ' 516, עמ' 640, עמ' 660, עמ' 662, עמ' 686, עמ' 688, עמ' 692, עמ' 704, עמ' 724, עמ' 734,  
      עמ' 762 ועמ' 798.

3  ק"ת התש"ף, עמ' 812, עמ' 870 ועמ' 998.

02/04/2000:35www.Taxo.co.il



999 קובץ התקנות 8448, ח' בניסן התש"ף, 2.4.2020 

יבוא  ובסופה  יימחקו,   - הניתן"  "ככל  המילים   ,)3( )ד( בפסקה 
"במקום עבודה שבו לא ניתן לשמור על מרחק כאמור, ידאג המעסיק 

לאמצעים אחרים למניעת הדבקה";

)ה( אחרי פסקה )3( יבוא:

")3א( בלי לגרוע מפסקה )3(, במקום עבודה שהוא בית אוכל, 
המעסיק יקפיד שלא ישהו במקום מעל 5 אנשים בכל עת;";

הדרכה  וכן  מחקר  עבודת  מותרת  "ואולם  המילים   ,)5( )ו( בפסקה 
אישית בקבוצות של עד 5 אנשים" - יימחקו;

)ז( אחרי פסקה )5( יבוא:

בריאות  לצו  ו–5   4 סעיפים  לפי  פעילות  לקיים  ")5א( ניתן 
העם )נגיף קורונה החדש 2019( )הגבלת פעילות מוסדות חינוך(

)הוראות שעה(, התש"ף-42020;";

)ח( פסקה )7( - תימחק;

אנשים  מ–10  פחות  של  בהשתתפות  "גם  המילים   ,)8( )ט( בפסקה 
בכלי רכב או במקום מוגדר אחד"- יימחקו;

)י( פסקה )9( - תימחק;

)יא(  אחרי פסקה )9( יבוא:

")10( ניתן לקיים הפגנה בתנאי שתיערך בקבוצות של עד 10 
לאדם,  אדם  בין  לפחות  מטרים   2 של  מרחק  בשמירת  אנשים 
ככל האפשר; אין בכך כדי לגרוע מסמכויות המשטרה לפי כל 

דין בעניין הפגנות.

ובהשתתפות  בלבד  פתוח  במקום  הלוויה  לערוך  )11( אפשר 
של עשרים אנשים לכל היותר; אפשר לערוך ברית בהשתתפות 
של עשרה אנשים לכל היותר; הלוויה או ברית כאמור ייערכו 

בשמירת מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם, ככל האפשר;

2ב)ב(  תקנה  לפי  שאושרה  בתפילה  להשתתף  )12( אפשר 
לתקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות(, 

התש"ף-2020.";

)3( סעיף קטן )ג1(  - יימחק.

בסעיף 4 לצו העיקרי, במקום "90 ימים" יבוא "עד יום י' בסיוון התש"ף )2 ביוני 2020(".  .4
ז' בניסן התש"ף )1 באפריל 2020(

)חמ 3-5939(

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

תיקון סעיף 4 

4    ק"ת התש"ף, עמ' 738 ועמ' 952.
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