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320092721סימוכין:  

לעניין אישור ביקורים במוסדות בריאות  - 1940לפקודת בריאות העם  20הוראות מנהל לפי סעיף 

הוראות שונות()הוראת ד)ג( לצו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש()בידוד בית ו3ורווחה לפי סעיף 

 )להלן "הצו"( 2020-שעה(התש"ף

קובע הגבלה על כמות המבקרים המותרת במוסד בריאות או מוסד רווחה, לפיה  ד)א( לצו3סעיף 

)ד()ג( כי "על אף 3יותר ביקור של אורח אחד בלבד לכל דייר או שוהה קבוע. בנוסף נקבע בסעיף 

י לאשר ביקור של אורח או סוג של אורחים כאמור האמור בסעיף זה, ראש השירות או המנהל רשא

 בסעיף קטן )א(, בנסיבות מיוחדות ובתנאים שיורה עליהם.".

ד)ג( לצו, להלן הוראות מנהל לעניין אישור 3לפקודה ולפי סעיף  20בהתאם לסמכותי לפי סעיף 

 ביקורים במוסדות בריאות ומוסדות רווחה:

 הגדרות

אישור החלמה תקף או תעודת מחוסן תקפה כמשמעותם בצו.מי שיש לו  –"מחלים או מחוסן" 

 כל אחד מאלה: –"מוסד בריאות" 

בית חולים או מחלקה בבית חולים, המיועדים לאשפוז ממושך של  (1)

חולים סיעודיים, תשושי נפש, סיעודיים מורכבים, מונשמים או מטופלים 

 יצולי שואה;גריאטריות, וכן הוסטל לנ-בגריאטריה פעילה, מחלקות פסיכו

 מסגרת דיור בקהילה המשמשת לשיקום נכי נפש; (2)

 מוסד לגמילה מסמים או מאלכוהול הכולל מגורים במקום. (3)

בתוקף לא
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מעון לזקנים או מעון לבעלי מום גופני או ללוקים בשכלם, כמשמעותם בחוק  -"מוסד רווחה" 

, המשמש כמקום למגורים, וכן בית דיור מוגן כהגדרתו בחוק 1965-הפיקוח על מעונות, התשכ"ה

 .2012-הדיור המוגן, התשע"ב

ות או ד)א( לצו, תותר כניסה של שני מבקרים נוספים לכל דייר במוסד בריא3בנוסף לאמור בסעיף 

 -מוסד רווחה, שהם אחד מאלה

 מחלים או מחוסן .1

  16קטין מתחת לגיל  .2

 
 
 

 בכבוד רב,
 
 

 פרופ' חזי לוי
 
 
 
 

 ח"כ יולי )יואל( אדלשטיין, שר הבריאות העתק:

 ח"כ יואב קיש, סגן שר הבריאות   

 ד"ר אביגדור קפלן, מנכ"ל משרד הרווחה  

 הבריאות, משרד פרופ' נחמן אש, ממונה לתכנית קורונה  

 , משרד הבריאותהרפואה חטיבתד"ר ורד עזרא, ראש   

 , משרד הבריאותפרייס, ראש שרותי בריאות הציבור-ד"ר שרון אלרעי  

 , משרד הבריאותד"ר דודו דגן, ראש חטיבת בתי החולים  

 עו"ד אורי שוורץ, היועץ המשפטי, משרד הבריאות  

לא בתוקף
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