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צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )הגבלת פעילות מוסדות חינוך( 
)הוראת שעה( )תיקון מס' 19(, 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
שעה(, התש"ף-22020 )להלן - הצו העיקרי(, בסעיף 1, בסופו יבוא:

והוראות  בית  )בידוד  החדש(  הקורונה  )נגיף  העם  בריאות  צו   - בית"  בידוד  ""צו 
שונות( )הוראת שעה(, התש"ף-32020;"

בסעיף 2 לצו העיקרי -  .2
בסעיף קטן )א(, פסקאות )1( עד )3(, )5( ו–)6( - יימחקו;  )1(

בסעיף קטן )ב( -   )2(

)א( פסקאות )1(, )2ג(, )2ה(, )4( ו–)8( - יימחקו;

)ב( בפסקה )5(, במקום ")1( עד )3( ו–)8(" יבוא ")2( עד )2ב(".

ניתן  שבהן  "במסגרות  יבוא  2)ב()4("  בסעיף  "כאמור  במקום  העיקרי  לצו  3)א(  בסעיף   .3
י',  עד  א'  כיתות  לילדי  רגיל  חינוך  ניתן  שבהן  ומסגרות  ילדים  גן  וכן  מיוחד,  חינוך 

הנתמך או המפוקח על ידי משרד החינוך".

בסעיף 3א לצו העיקרי -  .4
יבוא  )ט("  עד  2)ב()2ה()א(  בסעיף  "כאמור  במקום  )א(,  משנה  בפסקת   ,)1( בפסקה   )1(

"כמפורט להלן: 

יום  באותו  לגביו  הוגשה  לא  אם  חינוך  במוסד  קטין  של  שהייה  תותר  לא   )1(
פסקה  לעניין  קטין;  על  אחראי  ידי  על  חתומה  הראשונה  שבתוספת  ההצהרה 
זו, "אחראי על קטין" - הורה, אפוטרופוס, אומן כהגדרתו בחוק אומנה לילדים, 
ילד  לגבי  בהשגחתו;  או  במשמורתו  נמצא  שהקטין  מי  או  התשע"ו-42016, 

השוהה בפנימייה -

לא תחול החובה להגיש הצהרה לפי פסקת משנה זו; )א( 

ימונה אחראי בפנימייה כאמור לבדיקת הילדים בכל יום לפי ההוראות  )ב( 
שבתוספת הראשונה;

שבתוספת  ההצהרה  את  העבודה  יום  בתחילת  יגיש  חינוך  במוסד  עובד   )2(
הראשונה, בשינויים המחויבים;

בלי לגרוע מהוראות סעיף 3ה)א( לצו בידוד בית, התלמידים ועובדי מוסד   )3(
חינוך יעטו מסכה בשטחים הפתוחים ובזמן ההפסקות, ותלמידי כיתות ד' עד 

י"ב יעטו מסכה גם בזמן השיעורים;

מתחם בית הספר ינוקה ויחוטא לפי ההוראות שבתוספת השנייה;  )4(
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ס"ח התשע"ו, עמ' 586.  4

01/09/2009:24



2179 קובץ התקנות 8730, י"ב באלול התש"ף, 1.9.2020 

באחריות צוות המוסד להקפיד על שטיפת ידיים של כלל השוהים במוסד   )5(
החינוך באופן תכוף, וכן לפני ואחרי כל ארוחה, פעילות בחצר, או עבודה עם 

מחשב ועל הוראות נוספות לשמירת היגיינה ככל שייקבע על ידי המנהל;

התלמידים יאכלו את ארוחותיהם ישובים בשמירת מרחק של 2 מטרים זה   )6(
מזה;

שיקבע  להוראות  בהתאם   - לתלמידים  ארוחות  המגיש  חינוך  במוסד   )7(
המנהל;

ההפסקה בין השיעורים תהיה מדורגת;  )8(

הפעילות תתקיים במקומות ובתנאים שיאפשרו שמירת מרחק של 2 מטרים   )9(
בין השוהים במוסד החינוך, ככל האפשר."

בסעיף 6 לצו העיקרי, במקום "י"ב באלול התש"ף )1 בספטמבר 2020(" יבוא "כ"ו באלול   .5
התש״ף )15 בספטמבר 2020(".

י"ב באלול התש"ף )1 בספטמבר 2020(
)חמ 3-5962(

י ו ל י  ז ח  
המנהל הכללי של משרד הבריאות  
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