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 צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )הגבלת פעילות מוסדות חינוך(
)הוראת שעה( )תיקון(, 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
לימוד  "חוק  ההגדרה  אחרי   ,1 בסעיף  העיקרי(,  הצו   - )להלן  התש"ף-22020  שעה(, 

חובה" יבוא:

בשעת– עבודה  שירות  בחוק  כהגדרתו   - קיומיים"  שירותים  למתן  ""מפעל    
    חירום, התשכ"ז-31967; 

בו  ומתקיים  קיומיים  שירותים  למתן  במפעל  המועסק  עובד   - חיוני"  "עובד    
    אחד מאלה: 

עובד שהוא ובן זוגו עובדים חיוניים שאינם יכולים לבצע את עבודתם   )1(
מביתם;

למשפחות  סיוע  בחוק  כהגדרתו  עצמאי  הורה  שהוא  חיוני  עובד   )2(
שבראשן הורה עצמאי, התשנ"ב-41992;

עובד חיוני שבן זוגו נמצא בבידוד לפי צו בריאות העם )נגיף הקורונה   )3(
החדש( )בידוד בית והוראות שונות( )הוראת שעה(, התש"ף-52020, או לפי 
צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש 2019( )בידוד בבית חולים( )הוראת 

שעה(, התש"ף-62020;

עובד חיוני אם הילד נמצא בטיפולו הבלעדי של העובד החיוני מחמת   )4(
נכות או מחלה של בן הזוג ובן הזוג אינו מסוגל לטפל בילד בשל הנכות או 

המחלה כאמור;".

בסעיף 5 לצו העיקרי, אחרי פסקה )1( יבוא:  .2
")1א( פעילויות לילדי עובדים חיוניים מגיל לידה עד שלוש שנים במקום המשמש או    
הנועד לשמש מקום שהייה יומי לחינוך ולטיפול בפעוטות, ובלבד שהתקיימו תנאים 

אלה: 

מספר הילדים במקום כאמור לא יעלה על שישה; ואולם אם מספר הילדים   )1(
עולה על חמישה תותר הפעילות בתנאי שיש במקום שני מטפלים לפחות;

עובד חיוני הציג לפני המפעיל האחראי על מקום כאמור הצהרה בכתב, או   )2(
אישור אחר כפי שיקבע המנהל, כי הוא עובד חיוני לפי צו זה;".
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