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ה)ה( לצו בריאות העם )נגיף הקורונה 3הנחיות לעניין עטיית מסיכה לפי סעיף   הנדון:
 )להלן: "צו בריאות העם"( 2020-החדש()בידוד בית והוראות שונות( )הוראה שעה(, התש"ף

 
 .מסיכה מבלי שהוא עוטה מגוריו מקום שאינו במקום אדם ישהה לא, העם בריאות לצו)א(  ה3 סעיף לפי

 למעט במקרים המפורטים בסעיף קטן )ב(.

 ה)ה( מקנה סמכות למנהל לקבוע תנאים ונסיבות בהם לא תחול חובת עטיית מסכה כאמור.3סעיף 

 קובע אני , העם בריאות לצוה)ה( 3 סעיף ולפי, 1940, העם תבריאו לפקודת( 1)20 סעיף לפי סמכותי מתוקף

 :כי

בפנים גלויות, ניתן להוריד את המסכה לזמן  או בדיבור אחר צורך או , שיעורהרצאה מתן בעת    .1

מטר או כאשר קיימת  2הפעילות, וזאת בתנאי שהאדם הקרוב ביותר נמצא במרחק העולה על 

  .ו/או התלמידים לפחות בין האנשים מחיצה מפלסטיק קשיח מעל לגובה הראש
 

מסכה ובלבד שישמר מרחק של שני מטרים בין  לעטות חייבלא בכתב, הנבחן, בעת קיום מבחן     .2

 נבחן לנבחן.
 

לכך , בכפוף מסיכה עטיית חובת תחול לאתיאטרון או מוזיקה,   ,חזרות או הופעות שירה בעת    .3

  ל האפשר., ככאדם לאדםמרחק של שני מטרים בין  שישמר
  

השחקנים  וקולנוע, וכן בצילומים שנערכים במסגרת בית ספר לקולנוע, הפקות לטלויזיה בצילום    .4

 , ובלבד שישמר מרחק של שני מטרים בין אדם לאדם, ככל האפשר.מסיכהאינם חייבים  לעטות 
 

 ניתן ,ם מסיכהמטיבו לא ניתן לקיים ערפואי, ובכלל זה טיפול נפשי לאדם, אשר  טיפולבעת מתן     .5

 המטפל בין לפחות מטרים שני של מרחק שנשמר ובלבד מסיכה עטיית בלא הטיפול את לקיים

 מצבים אילו כוללים:  .למטופל

, במצבים שאינם ופיזיותרפיסט תקשורת קלינאי, בעיסוק מרפא ידי על שניתן טיפול  .א

ול ואינם יכולים הזקוקים לטיפ מבוגראו אולם, טיפול בקטין  מחייבים מגע עם המטופל.

יכול שיתקיים בלא עטיית מסיכה ושמירת מרחק, ובלבד לעטות מסכה בשל מצבם 

  שמדובר בטיפול שמעצם טיבו נדרש להתקיים תוך קרבה גדולה יותר בין המטפל למטופל.

 

בדרך של אבחון הערכה, ייעוץ , טיפול, שיקום, או ניהול שיחות בדרך של  פרטני נפשיטיפול    .ב

תוך שמירת מרחק של ובלבד שהטיפול יתקיים אל פנים, וללא מגע של מטופל,  מפגש פנים

או מבוגר הזקוק לטיפול רפואי ואינם יכולים לעטות מסכה בשל טיפול בקטין  שני מטרים.

mailto:mmancal@moh.health.gov.il


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לשכת משנה למנהל הכללי 
תמשרד הבריאו  

Associate Director General 
Ministry of Health 

91010ירושלים  1176ת.ד.  
mmancal@moh.health.gov.il 

5655983-02 פקס: 5081207-02  טל:  

P.O.B 1176 Jerusalem 91010 
mmancal@moh.health.gov.il 
Tel: 5081207-02  Fax: 5655983-02  

 

יכול שיתקיים בלא עטיית מסיכה ושמירת מרחק, ובלבד שמדובר בטיפול שמעצם מצבם 

 טיבו נדרש להתקיים תוך קרבה גדולה יותר בין המטפל למטופל.
  

המטופל יוכל להיות ללא  –טיפול רפואי או לא רפואי בגוף האדם המחייב מגע באזור הפנים   .ג

 מסיכה וללא שמירת מרחק. 
 

להסיר את המסכה, לבקשת האדם יכול שירות הם מוגבלות שמיעה, נותן בעת מתן שירות לאדם ע    .6

לחלופין , עם המוגבלות, תוך שמירה על מרחק של שני מטרים בין נותן השירות ומקבל השירות

 במחיצה מונעת רסס, וזאת למשך הזמן הנדרש למתן שירות בלבד.ניתן להשתמש 
 

לשמור ובלבד שיש אפשרות ממשית  טיית מסכהבעת שהיה על חוף הים ובכניסה לים אין חובת ע   .7

על מרחק של שני מטרים בין אדם לאדם, למעט אנשים הגרים באותו מקום. יש לעטות את 

 הים. או מקום אחר המצוי בחוףמזנון להמסכה בעת הליכה לשירותים , 

 

אות , המלצת משרד הברילפי הוראות אלה לעטות מסכה חובהבהם לא חלה גם במקרים יובהר, כי 

פה אף בכל עת במרחב הציבורי ובכל מקרה בו ישנה אפשרות להיתקל באדם  תמסכ לעטות היא 

  מקטינה משמעותית את הסיכון להעברת הנגיף בין אדם לאדם. . עטיית מסיכהאחר

בהם לא חלה חובת עטיית מסיכה, ובפרט בעת טיפול במקרים המפורטים לעיל  כמו כן מומלץ 

רסס/הדבקה כגון: מחיצה העברת למניעת  ים/אחר ם/להשתמש באמצעילעיל,  3כמפורט בסעיף 

 .שקופה, מגן פנים וכו'

 
 בכבוד רב,            

 
 איתמר גרוטופרופ'                                                                                                                                     
 נהל הכלליהמשנה למ                                                                                                                                   

           
 

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

 מר משה בר סימן טוב, מנכ"ל משרד הבריאות
 צקי, ראש שירותי בריאות הציבורפרופ' סיגל סד

 עו"ד מיכל גולדברג, סגנית בכירה ליועמ"ש
 עו"ד נועה שר, עוזרת ראשית, בריאות הציבור

 ד"ר שלומית אבני, מנהלת אגף לתכנון מדיניות
 חמ"ל שע"ח
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