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צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )הגבלת פעילות מוסדות חינוך( 
)הוראת שעה( )תיקון מס' 12(, 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 2א, אחרי סעיף קטן )א( יבוא:

")א1( מוסד כאמור לא יקיים בחינות בנוכחות פיזית של סטודנטים; על אף האמור   
יהיה ניתן לקיים בחינות בנוכחות פיזית בהתאם להוראות פרטניות שתקבע המועצה 

להשכלה גבוהה בהסכמת המנהל.".

בסעיף 3)ב( לצו העיקרי, אחרי "בחוק הקייטנות )רישוי ופיקוח(, התש"ן-31990" יבוא   .2
")להלן - חוק הקייטנות(.".

אחרי סעיף 3 לצו העיקרי יבוא:  .3
"פעילות קייטנה 

ומחנה נוער
3א.  על אף האמור בסעיף 3)א( ו–)ב(, מותרת פעילות מחנה נוער 
המפורטים  בתנאים  הקייטנות,  בחוק  כהגדרתה  וקייטנה, 

להלן:

)1( פעילות שאינה כוללת לינה -

)א( הפעילות תתקיים בקבוצות קבועות עם אנשי 
או  הצוות  אנשי  של  תחלופה  בלא  קבועים,  צוות 
אנשי  של  תחלופה  למעט  הקבוצות,  בין  ילדים  של 
ולמעט  הקבועות,  הקבוצות  בין  הקבועים  הצוות 
להוראות  בכפוף  חיצוני,  מפעיל  שמעביר  פעילות 
פרטניות שייתן המנהל הכללי של משרד החינוך או 
של המשרד להשכלה גבוהה ומשלימה או של משרד 
העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, לפי העניין, 
ובתנאים  המנהל,  עם  בהתייעצות  כאמור,  לפעילות 

כאמור בסעיף 2)ב()2ה()א( עד )ט(;

)ב( הפעילות תתקיים בקבוצות קבועות של עד 35 
מכיתה  משתתפים   25 ועד  ד',  כיתה  עד  משתתפים 

ה' ומעלה;

)2( פעילות הכוללת לינה -

)א( הלינה תהיה במבנה; עם זאת, מותרת פעילות 
הכוללת לינה בשטח פתוח, ובלבד שתתקיים במרחק 

שני מטרים בין אדם לאדם;

)ב( הפעילות תתקיים בקבוצות קבועות של עד 25 
משתתפים ובהתאם להוראות המנהל לפי סעיף 2)ב()9(;

בהתאם  ממנה,  וחזרה  לפעילות  הסעה  רכב  )3( הפעלת 
להוראות המנהל ולתנאים הקבועים בסעיף 2)ב()5(;

תיקון סעיף 2א

תיקון סעיף 3

הוספת סעיף 3א

ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' 191.  1

ק"ת התש"ף, עמ' 738, עמ' 1638 ועמ' 1644.  2
ס"ח התש"ן, עמ' 155.  3
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לוודא  הנוער  מחנה  או  הקייטנה  מפעיל  )4( באחריות 
עמידה בתנאים ובהוראות כאמור בסעיף זה.".

תחילתו של סעיף קטן )א1( בסעיף 2א לצו העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לצו זה, ביום י"ג   .4
בתמוז התש"ף )5 ביולי 2020(.

ח' בתמוז התש"ף )30 ביוני 2020(
)חמ 3-5962(

י ו ל י  ז ח  
המנהל הכללי של משרד הבריאות  

תחילה
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