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צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )הגבלת פעילות מוסדות חינוך( 
)הוראת שעה( )תיקון מס' 4(, 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
שעה(, התש"ף-22020 )להלן - הצו העיקרי(, בסעיף 2)ב( -

)1( בפסקה 2, במקום "4 ילדים" יבוא "5 ילדים";

)2( אחרי פסקה )2( יבוא:

לחינוך  יומי  שהייה  מקום  לשמש  הנועד  או  המשמש  במקום  ")2א( פעילות 
ולטיפול בפעוטות שהוא מעון יום שבהסכם הפעלה עם משרד העבודה הרווחה 
יום  מעונות  על  הפיקוח  לחוק   62 בסעיף  כמשמעותו  החברתיים  והשירותים 
פרטניות  להוראות  בכפוף  הפעלה(,  הסכם   - )להלן  התשע"ט-32018  לפעוטות, 
החברתיים  והשירותים  הרווחה  העבודה  משרד  של  הכללי  המנהל  שייתן 

ובהתייעצות עם המנהל;

לחינוך  יומי  שהייה  מקום  לשמש  הנועד  או  המשמש  במקום  )2ב( פעילות 
שייתן  פרטניות  להוראות  בכפוף  הפעלה,  בהסכם  שאינו  בפעוטות  ולטיפול 
המנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ובהתייעצות 

עם המנהל בעניינים אלה:

)א( תקינה ותפוסה במעון יום;

)ב( שמירה על קבוצות קטנות וריחוק בין קבוצות;

)ג( כללי היגיינה;

)ד( תחזוקה יומית וניקיון;

)ה( כללי כניסה למסגרת הגיל הרך;

)ו( שגרת פעילות בימי הקורונה;

)ז( עדכון ושיתוף ההורים;

)ח( דגשים פדגוגים לעבודת צוות;

)ט( דגשים למנהל מסגרת לגיל הרך;

)י( הנחיות כלליות;

)יא( הצהרות;

של  הכללי  המנהל  באישור  תתקיים  הרגיל  בחינוך  ילדים  גן  )2ג( פעילות 
בהתייעצות  כאמור  לפעילות  שייתן  פרטניות  להוראות  ובכפוף  החינוך  משרד 

עם המנהל;

)2ג(  או  )2ב(  )2א(,  בפסקאות  כאמור  לפעילויות  משלימה  )2ד( פעילות 
המתקיימות רק בחלק מימות השבוע לילדים מגיל לידה עד גיל גן חובה, ובלבד 
שהפעילות תתקיים בקבוצות הקבועות שבהן מתבצעת הפעילות בשאר ימות 

תיקון סעיף 2

ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' 191.  1
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של  תחלופה  ובלא  המקומית,  הרשות  מטעם  קבועים  צוות  אנשי  עם  השבוע 
אנשי הצוות או ילדים בין הקבוצות, למעט תחלופה של אנשי הצוות הקבועים 
בין הקבוצות הקבועות ובתנאים כאמור בפסקה )3()ג( עד )ט(; באחריות הרשות 

המקומית לוודא עמידה בתנאים כאמור;"; 

)3( בפסקה )3( - 

)א( בפסקת משנה )ד(, במקום הרישה עד המילים "חתומה על ידי אחראי על 
לגביו  הוגשה  לא  אם  חינוך  במוסד  קטין  של  שהייה  תותר  "לא  יבוא  הקטין"  

באותו יום ההצהרה שבתוספת הראשונה חתומה על ידי אחראי על קטין;";

)ב( אחרי פסקת משנה )ד( יבוא:

ההצהרה  את  העבודה  יום  בתחילת  יגיש  חינוך  במוסד  ")ד1( עובד 
שבתוספת הראשונה, בשינויים המחויבים;";

)4( במקום פסקה )4( יבוא:

 )1( בפסקה  כאמור  מיוחד  חינוך  ניתן  שבהן  במסגרות  צהרון  לקיים  ")4( ניתן 
בתוך  ג',  עד  א'  כיתות  לילדי  רגיל  חינוך  ניתן  שבהן  ובמסגרות  ילדים  בגן  וכן 
מוסד החינוך, לפי העניין, ובלבד שהפעילות תתקיים בקבוצות הקבועות שבהן 
מתבצעת הפעילות בשעות הבוקר ועם אנשי צוות קבועים של הצהרון ובלא 
אנשי  של  תחלופה  למעט  הקבוצות,  בין  ילדים  או  הצוות  אנשי  של  תחלופה 
הצוות הקבועים בין הקבוצות הקבועות ובתנאים כאמור בפסקה )3()ג( עד )ט(; 

באחריות מפעיל הצהרון לוודא עמידה בתנאים כאמור;";

)5( בפסקה )6( - 

אושרה  שלא  מוסדות  "לגבי  יבוא  ובסופה  ")א("  תסומן   )1( משנה  פסקת  )א( 
של  בקבוצות  כאמור  לבחינות  הכנה  פעילות  גם  תותר   ,)3( בפסקה  פעילותם 
משרד  של  הכללי  המנהל  שייתן  פרטניות  להוראות  ובהתאם  תלמידים   15 עד 

החינוך";

פסקת משנה )2( תסומן ")ב(" ובסופה יבוא "וכן במוסד על–תיכוני להשכלה  )ב( 
מקצועית";

)6( בפסקה )7(, בפסקת משנה )א( -

תלמידים  המכשיר  על–תיכוני  מוסד  "או  יבוא  החינוך"  משרד  "או  אחרי  )א( 
לעיסוק בתחום מסוג התחומים הנתמכים על ידי משרד התרבות והספורט לפי 

סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-41985";

התרבות  משרד  של  הכללי  המנהל  "או  יבוא  החינוך"  משרד  "של  אחרי  )ב( 
והספורט";

)7( אחרי פסקה )9( יבוא:

ישיבה  לרבות  דתית,  או  תורנית  להשכלה  על–תיכוני  במוסד  ")10( פעילות 
גבוהה, ישיבת הסדר, מדרשות לנשים, שהלומדים בו שוהים במסגרת פנימייה 

ובהתאם להוראות המנהל;

)11( פעילות במכינה קדם–צבאית כהגדרתה בחוק המכינות הקדם–צבאיות, 
התשס"ח-52008, בהתאם להוראות המנהל;

ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.  4
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)12( פעילות בכולל אברכים, למעט כולל המצוי באזור שהוכרז אזור מוגבל,  
התש"ף-,  מוגבל(,  )אזור  החדש(  הקורונה  )נגיף  חירום  שעת  בתקנות  כהגדרתו 
ובהתאם  משתתפים   15 עד  של  בקבוצות  מוגבל(,  אזור  תקנות   - )להלן   62020
עם  בהתייעצות  החינוך  משרד  של  הכללי  המנהל  שייתן  פרטניות  להוראות 

המנהל."

2.   בסעיף 5 לצו העיקרי, במקום פסקה )5( יבוא:
באותו  יחד  השוהים  ילדים  הכוללת  קבועה  קבוצה  על  השגחה  פעילות   )5("
משפחתון  הפעלת  לרבות  היותר,  לכל  מגורים,  מקומות  ב–5  או  מגורים  מקום 
חמישה,  על  יעלה  לא  שבו  הילדים  שמספר  שנים  שלוש  גיל   עד  לידה  מגיל 
ובלבד שהפעילות תתקיים במקום המגורים של מבצע הפעילות כאמור או של 
מי מהילדים הנכללים בקבוצה כאמור; הוראות סעיף 2)ב()2א( או )2ב( לא יחולו 

לעניין פסקה זו."

3.   אחרי סעיף 5 לצו העיקרי יבוא:

"פעילות באזור 

מוגבל
5א.  באזור מוגבל כהגדרתו בתקנות אזור מוגבל, שחלות לגביו 
לא  מוגבל,  אזור  לתקנות  3א  בתקנה  כאמור  ההגבלות 
תתקיים פעילות במוסדות חינוך, למעט פעילות לפי תקנה 

2)ב()1( או )2(."

4.   תחילתן של פסקאות )2א( עד )2ד( בסעיף 2)ב( לצו העיקרי, כנוסחן בסעיף 1)2( לצו זה, 
ביום ט"ז באייר התש"ף )10 במאי 2020(. 

י"ב באייר התש"ף )6 במאי 2020(
)חמ 3-5962(

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

תיקון סעיף 5

הוספת סעיף 5א

תחילה
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