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 צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות(
 )הוראת שעה( )תיקון מס' 15(, התש"ף-2020 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 20)1()ב( ו–)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(, בכל מקום, במקום "חבישת מסיכה" ו"חבישת 

מסכה" יבוא "עטיית מסכה", ושינויי הצורה הדקדוקיים המחויבים ייעשו לפי זה.

בסעיף 1 לצו העיקרי, בהגדרה "חבישת מסכה", במקום "במסכה ביתית" יבוא "במסכה   .2
ביתית, הצמודים לפנים".

בסעיף 3א)ג( לצו העיקרי -  .3
אחרי פסקה )1( יבוא:  )1(

")1א( חנות או עסק כאמור בתקנה 5)ב()2א( לתקנות שעת חירום )נגיף הקורונה 
החדש - הגבלת פעילות(, התש"ף-32020 )להלן - תקנות הגבלת פעילות(, בכפוף 

לעמידה בתנאים הקבועים בתקנה האמורה, לפי העניין;";

יבוא  סופה  ועד  חירום"  שעת  "לתקנות  במילים  החל  הקטע  במקום   ,)2( בפסקה   )2(
"לתקנות הגבלת פעילות";

במקום פסקה )3א( יבוא:   )3(

")3א( בית אוכל כאמור בתקנה 5)ב()1( לתקנות הגבלת פעילות, בכפוף לעמידה 
בתנאים הקבועים בתקנה האמורה;";

בפסקה )13(, במקום "עשרה" יבוא "תשעה עשר".  )4(

בסעיף 3ה לצו העיקרי -   .4
במקום סעיף קטן )א( יבוא:  )1(

")א( לא ישהה אדם במקום שאינו מקום מגוריו מבלי שהוא עוטה מסכה.";

בסעיף קטן )ב(, בפסקה )1(, במקום "6" יבוא "7";  )2(

סעיף קטן )ב1( - בטל;   )3(

בסעיף קטן )ג1( -  )4(

ברישה, הקטע החל במילים "אשר פועל במבנה" ועד סופה - יימחק; )א( 

במקום פסקה )1( יבוא: )ב( 

לא יכניס למבנה אדם שאינו עוטה מסכה כאמור בסעיף קטן )א(, אלא   )1("
אם כן הוא פטור מחובת עטיית מסכה כאמור בסעיף קטן )ב()1( או )2(;"; 

החלפת מונח

תיקון סעיף 1

תיקון סעיף 3א

תיקון סעיף 3ה

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, עמ' 704, עמ' 724, עמ' 734,   2 
עמ' 762, עמ' 798, עמ' 988, עמ' 1056 ועמ' 1166 )1174(.  

ק"ת התש"ף, עמ' 812, עמ' 1170 ועמ' 1236.  3
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במקום פסקה )2( יבוא: )ג( 

")2( לא ייתן שירות לאדם שאינו עוטה מסכה כאמור בסעיף קטן )א(, אלא 
אם כן הוא פטור מחובת עטיית מסכה כאמור בסעיף קטן )ב()1( או )2(;";

)5(  במקום סעיף קטן )ה( יבוא:

")ה( על אף האמור בסעיף זה, המנהל או ראש השירות רשאי לקבוע תנאים או 
נסיבות שבהם לא תחול חובת עטיית מסכה כאמור בסעיף קטן )א( וכן מקרים או 

נסיבות שבהם מי שעטה מסכה לא חייב בידוד כאמור בסעיף קטן )ד(."

תחילתו של צו זה ביום ג' באייר התש"ף )27 באפריל 2020(.   .5
ב' באייר התש"ף )26 באפריל 2020(

)חמ 3-6029(

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

תחילה
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