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 צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות( 
)הוראת שעה( )תיקון מס' 30(, 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 2 - 

בסעיף קטן )ג2(, בפסקה )3( -   )1(

אחרי "המועסק במסגרת חוץ–ביתית" יבוא "או אדם המועסק כמטפל ישיר  )א( 
במסגרת חוץ–ביתית אשר הוגדר כעובד חיוני על ידי הרופא הראשי מנהל מערך 

שירותי הבריאות של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים";

אחרי ההגדרה "איש צוות רפואי" יבוא:  )ב( 

          ""מטפל ישיר" - עובד המעניק טיפול פיזי בענייני היום–יום של אדם        
עם מוגבלות או מסייע במתן טיפול כאמור;";  

אחרי סעיף קטן )ד( יבוא:  )2(

תחרות ")ד1( או  משחק  אימון,  לצורך  לישראל  המגיע  )1( חוזר 
אותו  של  רשמי  בין–לאומי  גוף  ידי  על  המוכרים  ספורט 
מטעם  תחרות  או  משחק  אימון,  לצורך  או  ספורט  ענף 
משרד  מטעם  חוזר  לאותו  אישור  כך  על  וניתן  ספורט,  גוף 
הבריאות,  למשרד  הועבר  זה  ואישור  והספורט  התרבות 
המנהל; להוראות  בהתאם  מבידוד  לצאת  רשאי  יהיה 

)2( על אף האמור בסעיף קטן )א(, חוזר שיצא מישראל מטעם 
המוכרים  ספורט  תחרות  או  משחק  אימון,  לצורך  ספורט,  גוף 
על ידי גוף בין–לאומי רשמי, וניתן על כך אישור  לאותו חוזר 
למשרד  הועבר  זה  ואישור  והספורט,  התרבות  משרד  מטעם 
הבריאות, פטור מבידוד בתנאים שעליהם יורה המנהל, ובלבד 
לישראל  מחוץ  שהותו  שבעת  לישראל,  כניסתו  עד  שהצהיר 

פעל לפי הנחיות המנהל שניתנו לצורך נסיעה כאמור;

)3( בסעיף קטן זה, "גוף ספורט" - אגודת ספורט או התאחדות 
התשמ"ח-  הספורט,  בחוק  כהגדרתם  ספורט,  לעניין  ואיגוד, 

".31988

"למעט  יבוא  לישראל"  "מחוץ  המילים  אחרי  מקום,  בכל  העיקרי,  לצו  3ב)א(  בסעיף   .2
המדינות המנויות בתוספת".

ו' באלול התש"ף )26 באוגוסט 2020(
)חמ 3-5939(
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