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צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )הגבלת פעילות מוסדות חינוך( 
)הוראת שעה( )תיקון מס' 3(, 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 -

המוסמכים,  והטכנאים  ההנדסאים  "חוק  אחרי   ,)7( בפסקה  )א(,  קטן  )1( בסעיף 
התשע"ג-2012" יבוא ")להלן - מכללה טכנולוגית(";

)2( בסעיף קטן )ב( - 

חינוך  במוסדות  פעילות  "מותרת  יבוא  )א("  קטן  "בסעיף  אחרי  )א( ברישה, 
כמפורט להלן ובתנאים המפורטים לצדה:";

)ב( במקום פסקה )1( יבוא: 

")1( פעילות במסגרות שבהן ניתן חינוך מיוחד בלבד ובתנאים המפורטים 
לתלמידים  מיוחד  חינוך  במסגרת  פעילות  ו–)4(;  )ט(  עד  )3()א(  בפסקאות 
סיעודיים עם מוגבלות שכלית עמוקה תהיה בקבוצות קבועות של עד 6 

ילדים;";

)ג( בפסקה )2( יבוא:

שיקומיים,  יום  מעונות  בחוק  כהגדרתו  שיקומי  יום  מעון  הפעלת   )2("
קבוצה  לכל  כאשר  ילדים,   4 עד  של  קבועות  בקבוצות  התש"ס-32000, 
יהיו אנשי צוות קבועים, תוך הקפדה על הפסקה של 15 דקות לפחות בין 

פעילות הקבוצות ובהתאם להוראות המנהל;"; 

)ד( אחרי פסקה )2( יבוא:

בחינוך  יב'  עד  יא'  ובכיתות  ג'  עד  א'  בכיתות  חינוך  במוסד  פעילות   )3("
בחינוך  יא'  עד  ז'  בכיתות  וכן  ממלכתי-דתי  או  ממלכתי  בפיקוח  הרגיל 

הרגיל בפיקוח חרדי בתנאים המפורטים להלן:

)א( הפעילות תהיה בקבוצות קבועות של עד 17 ילדים בקבוצה;

)ב( לכל קבוצה יהיו אנשי צוות קבועים, בלא תחלופה של אנשי 
צוות או ילדים בין הקבוצות; על אף האמור תתאפשר תחלופה של 

אנשי צוות קבועים בין 4 קבוצות קבועות;

ולא  נפרדים  במתחמים  הפעילות  יום  לאורך  ישהו  )ג( הקבוצות 
יבואו במגע ביניהן; כל קבוצה תצא להפסקה בזמנים שונים;

)ד( לא תותר כניסה של ילד למוסד החינוך אם לא הוגשה לגביו 
באותו יום ההצהרה שבתוספת הראשונה חתומה על ידי אחראי על 
הקטין; לעניין פסקה זו, "אחראי על הקטין" - הורה, אפוטרופוס, אומן 
כהגדרתו בחוק אומנה לילדים, התשע"ו-42016, או מי שהקטין נמצא 

במשמורתו או בהשגחתו; לגבי ילד השוהה בפנימייה -

)1( לא תחול החובה להגיש הצהרה לפי בפסקת משנה זו;

תיקון סעיף 2

ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' 191.  1

ק"ת התש"ף, עמ' 738 ועמ' 952.  2
ס"ח התש"ס, עמ' 169.  3

ס"ח התשע"ו, עמ' 586.  4

02/05/2020:19



1277 קובץ תקנות 8530, ח' באייר התש"ף, 2.5.2020 

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

הקורונה  )נגיף  העם  בריאות  לצו  3ה)א(  בסעיף  האמור  אף  על  )ה( 
החדש( )בידוד בית והוראות שונות( )הוראת שעה(, התש"ף-52020, 
אנשי הצוות בבית הספר וכל התלמידים ברישה למעט תלמידי כיתה 

א', בכל עת, יעטו מסכה, למעט במהלך השיעור;

)ו( מתחם בית הספר ינוקה ויחוטא לפי ההוראות שבתוספת השנייה;

כלל  של  ידיים  שטיפת  על  להקפיד  המוסד  צוות  )ז( באחריות 
השוהים בבית הספר באופן תכוף, וכן לפני ואחרי כל ארוחה, פעילות 

בחצר, או עבודה עם מחשב;

בשולחנות  ישובים  כשהם  ארוחותיהם  את  יאכלו  )ח( הילדים 
נפרדים זה מזה;

להוראות  בהתאם   - לתלמידים  ארוחות  המגיש  חינוך  במוסד  )ט( 
שיקבע המנהל.

)4( ניתן לקיים צהרון במסגרות שבהן ניתן חינוך מיוחד כאמור בפסקה )1( 
מוסד  בתוך  ג',  עד  א'  כיתות  לילדי  רגיל  חינוך  ניתן  שבהן  במסגרות  וכן 
)3()א(  בפסקה  כאמור  הקבועות  בקבוצות  תתקיים  שהפעילות  ובלבד   החינוך, 
הצוות  אנשי  של  תחלופה  וללא  הצהרון  של  קבועים  צוות  אנשי  עם 
בין  הקבועים  הצוות  אנשי  של  תחלופה  למעט  הקבוצות,  בין  ילדים  או 
הקבוצות קבועות ובתנאים כאמור בפסקה )3()ג( עד )ט(; באחריות מפעיל 

הצהרון לוודא עמידה בתנאים כאמור; 

)5( הפעלת רכב הסעה למוסד כאמור בפסקאות )ב()1( עד )3( ו–)8( וחזרה 
ממנו, ובלבד שבכל מושב ישב ילד אחד ועד חצי מהתפוסה הרגילה של 

רכב ההסעה, ובהתאם להוראות המנהל;

)6( קיום בחינות במוסדות חינוך, כמפורט להלן ובהתאם להוראות
המנהל:

או  מקצועית  להשכלה  הסמכה  ובחינות  בגרות  )1( בחינות 
טכנית במוסד תיכוני או על–תיכוני;

גמר,  פרוייקט  על  הגנה  בחינות  ממשלתיות,  גמר  )2( בחינות 
בחינות לשם קבלת ציון סופי בקורס או מסלול לימודי במוסדות 

שבפיקוח משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים;

תלמידיו  את  המכשיר  על–תיכוני  ובמוסד  טכנולוגית  )7( )א( במכללה 
משרד  ידי  על  המוכרת  השכלה  לקראת  או  ממשלתיות  בחינות  לקראת 
המפורטות  הפעילויות  לקיים  ניתן  החינוך,  משרד  או  והרווחה  העבודה 
להלן בקבוצות של עד 15 משתתפים, בהתאם להוראות המנהל והוראות 
והשירותים  הרווחה  העבודה  משרד  של  הכללי  המנהל  שייתן  פרטניות 
החברתיים או המנהל הכללי של משרד החינוך, לפי העניין, בהתייעצות 

עם המנהל:

ק"ת התש"ף, עמ' 516.  5
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)1( סדנה;

)2( מעבדה;

)3( ספרייה;

לכותלי  מחוץ  כאמור  שפעילות  ובלבד  מעשית  )4( התנסות 
המוסד תתקיים גם בהתאם להוראות החלות על המוסד שבו 

מתקיימת ההתנסות המעשית;

)5( פעילויות לימודיות נוספות שנועדו לתגבר הוראה מקוונת 
ובמקרים הכרחיים בלבד;

)6( פעילות הוראה שבשל אופייה ומהותה קיים קושי לקיימה 
בהוראה מקוונת ובלבד שתתקיים בהשתתפות של עד 3 אנשים;

כאמור  בהוראות  עמידה  יוודא  המוסד  של  הכללי  )ב( המנהל 
בפסקת משנה )א(;

)ג( בסעיף זה "מוסד להכשרת עובד הוראה", כל אחד מאלה:

בתקנות  כהגדרתו  מדרש  בית  שהוא  על–תיכוני  )1( מוסד 
חינוך ממלכתי )בתי מדרש למורים ולגננות(, התשי"ח-61958;

שמכשיר  מקצועית,  להשכלה  על–תיכוני  חינוך  )2( מוסד 
משרד  ידי  על  המוכרת  הוראה  תעודת  ללימודי  תלמידיו  את 

החינוך;

ובסיכון  נושר  לנוער  על–יסודי  חינוך  בו  שניתן  ספר  בבית  )8( פעילות 
בלבד;

)9( פעילות בפנימיות בהתאם להוראות המנהל.

אחרי סעיף 2 לצו העיקרי יבוא:  .2

"פעילות במוסד 
להשכלה גבוהה

בלמידה  תתקיים  ההוראה  גבוהה  להשכלה  )א( במוסד  2א. 
להלן  המפורטות  הפעילויות  את  לקיים  ניתן  מרחוק;  מקוונת 
המנהל,  להוראות  בהתאם  משתתפים,   15 עד  של  בקבוצות 
גבוהה  להשכלה  המועצה  מנהל  שיקבע  פרטניות  והוראות 

בהתייעצות עם המנהל:

)1( סדנה;

)2( מעבדה;

)3( ספרייה;

מחוץ  כאמור  שפעילות  ובלבד  מעשית  )4( התנסות 
בהתאם  גם  תתקיים  גבוהה  להשכלה  המוסד  לכותלי 
ההתנסות  מתקיימת  שבו  המוסד  על  החלות  להוראות 

המעשית;

)5( פעילויות לימודיות נוספות שנועדו לתגבר הוראה 
מקוונת ובמקרים הכרחיים בלבד;

הוספת סעיף 2א

ק"ת התשי"ח, עמ' 586.  6
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)6( פעילות הוראה שבשל אופייה ומהותה קיים קושי 
בהשתתפות  שתתקיים  ובלבד  מקוונת  בהוראה  לקיימה 

של עד 3 אנשים.

)ב( המנהל הכללי של המוסד יוודא עמידה בהוראות כאמור 
בפסקת משנה )א(.

)ג( בסעיף זה, "מוסד להשכלה גבוהה" - כל אחד מאלה:

המועצה  לחוק   9 סעיף  לפי  הכרה  שקיבל  )1( מוסד 
להשכלה גבוהה, התשי"ח-71958 )להלן - חוק המועצה 

להשכלה גבוהה(;

)2( מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף 21א 
לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

מחוץ  גבוהה  להשכלה  מוסד  של  סניף  או  )3( שלוחה 
לישראל הפועלים ברישיון המועצה להשכלה גבוהה לפי 

סעיף 25ג לחוק המועצה להשכלה גבוהה.

     מרכז השכלה 
     לנוער בסיכון

ניתן  בלבד  ובסיכון  נושר  לנוער  השכלה  במרכז  2ב. 
)3( בפסקה  המפורטים  בתנאים  פעילויות  לקיים 

)א( עד )ט(; לעניין סעיף זה, "מרכז השכלה" - מרכז 
שבו מתקיימת הוראה לנוער נושר ובסיכון לקראת 

תעודת גמר תיכונית או בחינות בגרות.".

בסעיף 3 לצו העיקרי אחרי "צהרון" יבוא "ולמעט צהרון כאמור בסעיף 2)ב()4(".  .3
בסעיף  5)5( לצו העיקרי במקום "ב–3 מקומות מגורים" יבוא "ב–5 מקומות מגורים".  .4

בסעיף 6 לצו העיקרי, במקום "ט' באייר התש"ף )3 במאי 2020(" יבוא "ח' בתמוז התש"ף   .5
)30 ביוני 2020(".

אחרי סעיף 6 לצו העיקרי יבוא:  .6
תוספת ראשונה

)סעיף 2)ב()3()ד((

הצהרת בריאות לתלמיד

)ימולא על ידי ההורה(

שם התלמיד/ה: ....................................................

מספר תעודת זהות: ..........................................

אני מצהיר כדלהלן:

1. מדדתי חום לילדי/ילדתי ונמצא כי חום גופו\ה מתחת ל–38 מעלות צלזיוס.

2. ילדי/ילדתי לא משתעל/ת ואין לו/לה קשיים בנשימה*.

3. למיטב ידיעתי ילדי/ילדתי לא היה/היתה במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים 
האחרונים.

* למעט שיעול או קושי בנשימה הנובע ממצב כרוני כגון אסטמה או אלרגיה אחרת

תיקון סעיף 3

תיקון סעיף 5

תיקון סעיף 6

הוספת תוספת 
ראשונה ותוספת 

שנייה

ס"ח התשי"ח, עמ' 191.  7
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שם ההורה: .............................................................

תעודת זהות: ..........................................................

תאריך: .................................................

חתימה: ................................................

תוספת שנייה
)סעיף 2)ב( )3()ו((

1. מבנה מוסד החינוך הציוד, המיתקנים והחצר יהיו נקיים בכל עת. 

2. יש לבצע ניקיון יסודי וחיטוי בכל שטח מוסד החינוך בסוף כל יום פעילות. 

2, יש לבצע ניקיון כמה פעמים במהלך היום בחדרי  לגרוע מהאמור בפרט  3. בלי 
שירותים, בחדר המטבח, במשחקים ובמיתקני חצר ולאחר כל שימוש במקלדות ומסכי 

מגע.

4. יש לבצע חיטוי לכל המפורטים להלן בתדירות שלצדם:

א. כל שטח מוסד החינוך - בסוף כל יום.

ב. משטחים הנמצאים במקומות סגורים )כיתות, אולמות וכיוב'( שבהם נוגעים 
מעקות,  מגע,  מסכי  מקלדות,  ומתגים,  כפתורים  ידיות,  כגון:  גבוהה  בתדירות 
שולחנות, משטחי עבודה, משחקים ומתקני חצר )מגלשות, נדנדות, מעקות( - 

בתדירות גבוהה במהלך יום הפעילות. 

5. החיטוי יתבצע לפי המפורט להלן:

 70% של  בריכוז  אלכוהול  בסיס  על  חיטוי  חומר  באמצעות  יתבצע  א. חיטוי 
ניתן   .)sodium hypochlorite  0.1% )למשל  כלור  תמיסת  באמצעות  או  לפחות 

להכין תמיסה המורכבת מ–40 מ"ל אקונומיקה ו–1 ליטר מים.

ב.  לפני ביצוע החיטוי יש לנקות את המשטח המיועד לחיטוי. הניקוי יתבצע 
באמצעות מים וסבון על ידי ניגוב ושפשוף האזור שיש לנקות.

אין  טבעי.  וייבוש  החיטוי  בחומר  המשטחים  ניגוב  ידי  על  יתבצע  ג. החיטוי 
לבצע חיטוי בדרך של ערפול בחלל או שימוש במערפל )"פוגר"(. 

6. יש להציב אמצעים לחיטוי ידיים במקומות נגישים ונראים לעין.

תחילתו של צו זה ביום ט' באייר התש"ף )3 במאי 2020(.  .7
ז' באייר התש"ף )1 במאי 2020(

)חמ 3-5962(

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

תחילה
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