
 

 

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

  2020-התש"ף

 

, אני מצווה 19401()א( לפקודת בריאות העם, 2)20סעיף   לפיבתוקף סמכותי   

 לאמור:

ת ()הוראבית והוראות שונות צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש()בידודב .1 4תיקון סעיף 

, במקום "עד יום ז' 4הצו העיקרי(, בסעיף  –)להלן  20202-שעה(, התש"ף

בספטמבר  16(" יבוא "כ"ז באלול התש"ף )2020באוגוסט  27באלול התש"ף )

2020.") 

( עד יום י' באלול 2020אוגוסט ב 16) שמיום כ"ו באב התש"ףבתקופה  (א) .  2 הוראת שעה

  –העיקרי יראו כאילו בצו  (2020באוגוסט  30התש"ף )

 , בהגדרת "חוזר":1בסעיף  (1)   

במקום "מי שהגיע מיהודה והשומרון או מחבל עזה ולא  (א)    

הימים האחרונים שלפני הגעתו  14היה במדינה אחרת במהלך 

 לישראל" יבוא

 "כל אחד מאלה:    

מי שהגיע מיהודה והשומרון או מחבל עזה ולא היה  (1)    

ונים שלפני הגעתו הימים האחר 14במדינה אחרת במהלך 

 לישראל;

ישראל או אדם אחר ששר הפנים אישר את  אזרח או תושב (2)    

  -כניסתו לישראל

ובלבד  ,שהגיע מאחת המדינות המפורטות בתוספת (א)     

הימים שלפני  14במדינה שאינה כאמור במהלך  השלא הי

 , והצהיר על כך עד כניסתו לישראל;לישראל והגעת

ינה שהייתה מפורטת בתוספת שיצא מישראל למד (ב)     

הימים שלפני חזרתו לישראל לא שהה  14-ביום יציאתו, וב

במדינה נוספת שאינה מפורטת בתוספת או שלא היתה 

מפורטת בתוספת ביום יציאתו, והצהיר על כך עד כניסתו 

 לישראל".
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 .1980ועמ'  1864, עמ' 1810עמ'  1762עמ' 



 

 

 בסופו בא: (2)   

 "תוספת"  

 (רשימת מדינות – 1)הגדרת "חוזר" בסעיף   

 ;אוסטריה (1)  

 איטליה; (2)  

 אסטוניה; (3)  

 בולגריה; (4)  

 בריטניה; (5)  

 גאורגיה; (6)  

 גרמניה; (7)  

 דנמרק; (8)  

 קונג;-הונג (9)  

 הונגריה; (10)  

 יוון; (11)  

 ירדן; (12)  

 לטביה; (13)  

 ליטא; (14)  

 זילנד;-ניו (15)  

 סלובניה; (16)  

 פינלנד; (17)  

 קנדה; (18)  

 קפריסין; (19)  

 קרואטיה; (20)  

 רואנדה". (21)  



 

 

הימים שלפני תחילתו של צו זה מאחת  14-אדם שהגיע לישראל ב (ב)  

מהמדינות המפורטות בתוספת כנוסחה בצו זה, ולא שהה במדינה שאינה 

הימים שלפני תחילתו של צו זה, אינו נחשב  14 -מפורטת בתוספת האמורה ב

 "חוזר" כהגדרתו בצו העיקרי כתיקונו בצו זה.

 

 

 

 

 (2020באוגוסט _16_ ) ףהתש" _באב כ"ו_

 (3-5939 )חמ
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