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 תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש
 )הוראת שעה( )הגבלת השהייה במרחב הציבורי והגבלת פעילות(

)תיקון מס' 5(, התשפ"א-2020

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 23, 24, 25, 27 ו–28 לחוק סמכויות 
 - )להלן  התש"ף-12020  שעה(,  )הוראת  החדש  הקורונה  נגיף  עם  להתמודדות  מיוחדות 

החוק(, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, מתקינה הממשלה תקנות אלה:

שעה( )הוראת  החדש  הקורונה  נגיף  עם  להתמודדות  מיוחדות  סמכויות  בתקנות   .1
)הגבלת השהייה במרחב הציבורי והגבלת פעילות(, התש"ף-22020 )להלן - התקנות 

העיקריות(, בתקנה 1 -

בהגדרה "עובד", במקום "ספורטאי בין–לאומי" יבוא "ספורטאי מקצועי";  )1(

במקום ההגדרה "ספורטאי בין–לאומי" יבוא:  )2(

""ספורטאי מקצועי" - מי שהוא אחד מאלה: 

שאישר  השונים,  הספורט  בענפי  ישראל  מדינת  של  הייצוגי  הסגל   )1(
המנהל הכללי של משרד התרבות והספורט;

ספורטאים מקבוצה המשתתפת במפעלים או בתחרויות בין–לאומיים,   )2(
מקבוצה  הם  כי  אישר  והספורט  התרבות  משרד  של  הכללי  המנהל  אשר 

המשתתפת במפעלים או בתחרויות בין–לאומיים;

או  בתחרות  והמשתתפת  זרה  במדינה  הרשומה  מקבוצה  ספורטאים   )3(
במשחק מול קבוצה מליגה בישראל המשתתפת במפעלים או בתחרויות 

בין–לאומיים;

ספורטאים שאינם ספורטאים מהמפורטים בפסקאות )1( עד )3( ושהם   )4(
ספורטאים בליגת הבוגרים הראשונה בענפי הכדור, גברים או נשים;".

בתקנה 2)א()7( לתקנות העיקריות, במקום הרישה עד המילים "של בן משפחה קרוב" יבוא   .2
"השתתפות בחתונה, בברית או בהלוויה של בן משפחה קרוב או השתתפות של עורך 

נישואין בחתונה ושל אדם אחד נוסף המשמש עד בחתונה בתיאום עם עורך הנישואין".

בתקנה 7)6( לתקנות העיקריות, במקום "ספורטאי בין–לאומי בלבד" יבוא "ספורטאי   .3
 )3( עד   )1( בפסקאות  כאמור  מקצועי  ספורטאי  של  תחרות  בעבור  או  בלבד  מקצועי 

להגדרה "ספורטאי מקצועי"".

בתקנה 21 לתקנות העיקריות, במקום "יום כ"ו בתשרי התשפ"א )14 באוקטובר 2020("   .4
יבוא "יום ל' בתשרי התשפ"א )18 באוקטובר 2020(".

אחרי תקנה 24 לתקנות העיקריות יבוא:  .5

"הוראת שעה 
- יציאה לשדה 

תעופה 

על אף האמור בתקנות אלה, בתקופה שמיום כ"ח בתשרי   .25
התשפ"א )16 באוקטובר 2020( עד תום תקופת תוקפה של 

תקנה 2, יראו כאילו בתקנה 2)א()16( -

בפסקת משנה )א( -  )1(

תיקון תקנה 1 

תיקון תקנה 2 

תיקון תקנה 7 

תיקון תקנה 21  

הוספת תקנה 25 

ס"ח התש"ף, עמ' 266  ועמ' 378; התשפ"א, עמ' 38.  1

ק"ת התש"ף, עמ' 2770; התשפ"א, עמ' 46, עמ' 50, עמ' 82 ועמ' 116.  2
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ברישה, המילים "ובלבד שהתקיים אחד מאלה"  )א( 
- נמחקו;

פסקאות משנה )1( ו–)2( - נמחקו; )ב( 

פסקת משנה )ב( - נמחקה."  )2(

כ"ו בתשרי התשפ"א )14 באוקטובר 2020(
)חמ 3-6092(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה  
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