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צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )הגבלת פעילות מוסדות חינוך( 
)הוראת שעה( )תיקון מס' 8(, התש"ף-2020

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

)הוראת  חינוך(  מוסדות  פעילות  )הגבלת  החדש(  הקורונה  )נגיף  העם  בריאות  בצו   .1
אדום"  "אזור  ההגדרות   ,1 בסעיף  העיקרי(,  הצו   - )להלן  התש"ף-22020   שעה(, 

ו"עובד חיוני" - יימחקו.

בסעיף 2)ב( לצו העיקרי -  .2
בפסקה )1(, במקום ")3()א( עד )ט( ו–)4(" יבוא ")2ה()א( עד )ט( ו–)4(";  )1(

דקות   15 של  הפסקה  על  הקפדה  ו"תוך  ילדים"   5 עד  "של  המילים   ,)2( בפסקה   )2(
לפחות בין פעילות הקבוצות" - יימחקו;

פסקה )2ד( - תימחק;  )3(

בפסקה )2ה( -   )4(

ברישה, המילים "שאינו מצוי באזור אדום" - יימחקו; )א( 

בפסקת משנה )ג(, אחרי ""התש"ף-2020" יבוא ")להלן - צו בידוד בית("; )ב( 

פסקה )3( - תימחק;  )5(

במקום פסקה )4( יבוא:  )6(

")4( הפעלת צהרון במסגרות שבהן ניתן חינוך מיוחד כאמור בפסקה )1(, וכן גן 
ילדים ומסגרות שבהן ניתן חינוך רגיל לילדי כיתות א' עד י', בתנאים אלה:

בקבוצות  העניין,  לפי  כאמור,  חינוך  מוסד  בתוך  תתקיים  הפעילות  )א( 
קבועות עם אנשי צוות קבועים של הצהרון בלא תחלופה של אנשי הצוות 
או של ילדים בין הקבוצות, למעט תחלופה של אנשי הצוות הקבועים בין 
של  הכללי  המנהל  שייתן  פרטניות  להוראות  בכפוף  הקבועות,  הקבוצות 
משרד החינוך לפעילות כאמור בהתייעצות עם המנהל, ובתנאים כאמור 

בפסקה )2ה()ג( עד )ט(;

כאמור  ובהוראות  בתנאים  עמידה  לוודא  הצהרון  מפעיל  באחריות  )ב( 
בפסקת משנה )א(;";

בפסקה )5( -  )7(

)א( בפסקת משנה )ג(, בסופה יבוא "לפי סעיף 3ה)א( לצו בידוד בית";  

)ב( בסופה יבוא:   

")ו( רכב ההסעה ינוקה פעם ביום;";

פסקה )6( - תימחק;  )8(

תיקון סעיף 1

תיקון סעיף 2

ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' 191.  1

ק"ת התש"ף, עמ' 738 ועמ' 1442.  2

28/05/2015:08www.Taxo.co.il



1471 קובץ התקנות 8578, ה' בסיוון התש"ף, 28.5.2020 

במקום פסקה )7( יבוא:  )9(

 50 עד  של  קבועות  בקבוצות  פעילות  תתקיים  על–תיכוני  )א( במוסד    )7("
משתתפים, בתנאים המפורטים להלן:

)1( שטח המקום מאפשר שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין 
אדם לאדם;

                )2( יישמר מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם, ככל הניתן;

                )3( המשתתפים יעטו מסכות לפי סעיף 3ה)א( לצו בידוד בית.
                )ב( המנהל הכללי של המוסד יוודא עמידה בהוראות כאמור בפסקת 

               משנה )א(;";   

)10( בפסקה )10(, במקום "שהלומדים בו שוהים במסגרת פנימייה ובהתאם להוראות 
המנהל" יבוא "תתקיים בהתאם לתנאים הקבועים בסעיף 2)ב()7()א(";

)11( במקום פסקה )12( יבוא:

הקבועים  לתנאים  בהתאם  תתקיים  אברכים  בכולל   ")12( פעילות 
החינוך  משרד  של  הכללי  המנהל  שייתן  פרטניות  ולהוראות  2)ב()7()א(  בסעיף 

בהתייעצות עם המנהל.".

בסעיף 2א לצו העיקרי, במקום סעיף קטן )א( יבוא:  .3
הקבועים  לתנאים  בהתאם  תתקיים  ההוראה  גבוהה  להשכלה   ")א( במוסד 
מנהל  שיקבע  פרטניות  ולהוראות  המנהל  להוראת  ובהתאם  2)ב()7()א(  בסעיף 

המועצה להשכלה גבוהה בהתייעצות עם המנהל.".

האמור בסעיף 3 יסומן ")א(" ואחריו יבוא:  .4
הבלתי  החינוך  במסגרת  פעילות  מותרת  )א(,  קטן  בסעיף  האמור  אף  ")ב( על 
פורמלי, למעט מחנה נוער וקייטנה כהגדרתה בחוק הקייטנות )רישוי ופיקוח(, 

התש"ן-31990, בתנאים כמפורט להלן:

בפעילות המתקיימת בשטח פתוח - בתנאי שלא ישתתפו בפעילות   )1(
בשטח  "התקהלות  בהגדרה  הקבוע  המספר  על  העולה  במספר  אנשים 
פתוח" שבסעיף 3א)ב( לצו בידוד בית, ובלבד שבכל עת יישמר מרחק של 
2 מטרים בין אדם לאדם ושהמשתתפים יעטו מסכות לפי סעיף 3ה)א( לצו 

האמור; 

מטרים   2 של  מרחק  יישמר  עת  בכל   - במבנה  המתקיימת  בפעילות   )2(
בין אדם לאדם, המשתתפים יעטו מסכות לפי סעיף 3ה)א( לצו בידוד בית 

ויתקיים אחד מהתנאים האלה: 

)א( הפעילות תתקיים בקבוצות של עד 50 משתתפים קבועים;

אחד  מאדם  יותר  של  ביחס  אנשים  במקום  ישהו  לא  עת   )ב( בכל 
תרבות"  "סל  תכנית  על  תחול  לא  זו  הוראה  רבועים;  מטרים   7 לכל 
להוראות  בהתאם  תתקיים  והפעילות  החינוך,  משרד  שבפיקוח 
עם  בהתייעצות  החינוך  משרד  של  הכללי  המנהל  שייתן  פרטניות 

המנהל;

תיקון סעיף 2א

תיקון סעיף 3
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על אף האמור בפסקאות )1( ו–)2(, בעת ביצוע פעילות המחייבת מגע   )3(
אין חובה לשמור על מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם, כגון במהלך ביצוע 
פעילות ספורט, ובלבד ששטח המקום מאפשר שמירת מרחק של 2 מטרים 

לפחות בין אדם לאדם."

ה' בסיוון התש"ף )28 במאי 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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