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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים )הוראת שעה - נגיף הקורונה 
החדש( )אישורים רגולטוריים ועיצומים כספיים(, התש"ף-2020

פרק א': הגדרות 

בחוקזה-העהגדרות

"אישוררגולטורי"-כלאחדמאלה:

אישוראורישיוןהנדרשלפיחוקלצורךביצועפעילותאופעולהבידיאדם, )ה(
לרבותאישוראורישיוןכאמורהניתןלגבימכשיר,שנתנהרשותציבורית,לאותו
אדם,ובלבדשהאישוראוהרישיוןכאמורניתןמלכתחילהלתקופההעולהעלחודש;

Novel(עלרקעהתפשטותנגיףהקורונההחדש  כללי
והCoronavirusnCov-20()להלן-נגיףהקורונה( 
בישראל,הוטלובתקנותשעתחירום)נגיףהקורונההחדש-
הגבלתפעילות(,התש"ף-2020)ק"תהתש"ף,עמ'2ה8()להלן
-תקנותהגבלתהפעילות(,ובתקנותשעתחירום)הגבלת
מספרהעובדיםבמקוםעבודהלשםצמצוםהתפשטותנגיף
הקורונההחדש(,התש"ף-2020)ק"תהתש"ף,עמ'820()להלן
-תקנותהגבלתמספרהעובדיםבמקוםעבודה(,הגבלות
שונותעלהפעילותבמשק,ביןהשאר,עלהתייצבותשל
עובדיםבמקומותעבודתם,וזאתלצורךצמצוםההדבקה
בנגיףוהתפשטותועבתוךכךנקבעוהוראותשעניינןצמצום
פעילותוקביעתמכסותעובדיםבמשרדיהממשלהוביחידות

הסמךוכןבמגזרהציבוריבכללותוע

לנוכחההגבלותהמתוארותלעיל,ועלאףהצמצום
בתקופה במשק הפעילות ממגזרי בחלק מגבלות באותן
שקדמהלפרסומהשלהצעתחוקזו,המגזרהציבוריוהמגזר
הפרטיעדייןמתמודדיםעםאתגריםהמקשיםעלתפקודם

בכמהמישוריםע

הגבלת בתקנות שנקבעו ההגבלות לעיל, כאמור
הפעילות,שבמסגרתןהוגבלה,ביןהשאר,פעילותהמסחר
במשק,ובתקנותהגבלתמספרהעובדיםבמקוםעבודה,
הקשוקיוםשגרתעבודהרגילה,הןבמגזרהציבוריוהן
במגזרהפרטיעביןהשאר,הקשוההגבלותאתההיערכות
שלרשויותציבוריותלחידושםשלאישוריםרגולטוריים
שתוקפםפקעאועומדלפקועבעתהזועגםבעתהזוהגופים
הצורך לנוכח קשיים עם מתמודדים עדיין המפוקחים
לפעולבמגבלותשעדייןבתוקף,ומתקשים,בנסיבותאלה,
לפעוללחידושהאישוריםהרגולטורייםעלקשייםאלהיש
השפעהישירהעליכולתהתפקודשלהמשקועליכולת

האספקהשלמצרכיםושירותיםלציבורהרחבע

נוגע ציבוריות רשויות נתקלות שבו נוסף קושי
להמשךקיומםשלהליכיםלהטלתעיצוםכספיבנסיבות
לעיל המתוארים הקשיים עקב זאת לעיל, המתוארות

בהמשךפעילותבמגבלותהקיימות,והקושיהכלכלישל
עסקים,בייחודעסקיםקטניםובינוניים,מבחינהתזרימית

ומהיבטיםאחריםע

עקבההגבלותהמתוארותלעילוהאתגריםהנובעים
מהן,ובמטרהלהבטיחרציפותתפקודיתותקינהשלגופים
שלטוניים,מוצעיםבהצעתחוקזוהסדריםזמנייםשנועדו
אישורים של תוקפם תקופת את רוחבי באופן להאריך
רגולטורייםשפקעובתקופהשבמהלכההוגבלההפעילות
במשקכאמור,אושעתידיםלפקועבתקופההקרובה,גם
למתן המוסמכת הציבורית לרשות אפשרות במתן זאת
האישורהרגולטורילקבועכיתוקפושלאישורמסויםלא
יוארךאויוארךלתקופהקצרהיותרמהמוצעעכמוכן,השר
הממונהעלהחוקשמכוחוניתןהאישורהרגולטורייוכל
לתקןאתהתוספתהשנייהלחוקהמוצעולהחריגאישור
מסויםאוסוגיאישוריםמתחולתהסדרההארכההמוצעע
לבסוף,ולנוכחההגבלותהמתוארותלעילעלפעילותהמגזר
הציבוריוהפרטי,מוצעתהוראהזמניתשעניינהדחיית

מועדיםבהליךלהטלתעיצוםכספי,הכולכמפורטלהלןע

הצעתהחוקפורסמהבעברבהצעותחוקהממשלה
,86 2020(,עמ' )6במאי 304ה,ביוםי"בבאיירהתש"ף -
והיאמתפרסמתכעתבשנית,בהשמטתההסדריםהנוגעים
להארכתתקופותכהונהוהסמכותאשרנמצאכיאיןבהם

צורךכעתע

בשלמצבהמשק,כמתוארלעילבחלקהכללי  סעיפים 1,
שיאריך זמני הסדר מוצע ההסבר, דברי של  2 ו־8

באופןרוחביאתתקופתתוקפםשלאישורים 
רגולטורייםשעתידיםלפקועבתקופההקרובה,במתןשיקול
דעתלרשותהציבוריתהמוסמכתלמתןהאישורהרגולטורי
לקבועאחרתלענייןאישוריםמסוימים,ובהחרגהמפורשת
שלאישוריםמסוימיםאוסוגיאישוריםכמפורטבתוספות

לחוקהמוצע,הכולכמפורטלהלןע

מוצעלהבהירמהםהאישוריםהרגולטורייםשתוקפם
עשוילהיותמוארךבמסגרתההסדרהמוצעבחוקזהעכך,
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פטורמביצועפעילותאופעולה,שנתנהרשותציבוריתלפידיןלאדם, )2(
ובלבדשהפטורכאמורניתןמלכתחילהלתקופההעולהעלחודש;

אישורהמנויבתוספתהראשונה; )3(

"רישיון"-הרשאה,ובכללזהרישיון,זיכיוןאוהיתראוכלמסמךדומהאחראףאם
כינויושונה;

"רשותציבורית"-כלאחדמהגופיםשלהלןובכללזהמישממונהעלהגוףאועומד
בראשהגוף,וכןעובדציבוראונושאמשרהבגוףכאמור,ולרבותמישגוףכאמור

אצללואתסמכותו:

הממשלהומשרדיהממשלה,לרבותיחידותיהםויחידותהסמךשלהם; )ה(

רשותמקומית; )2(

תאגידשהוקםלפיחוק; )3(

מועצה,ועדהאומינהלהשמונתהאושהוקמהלפיחוקע )4(

פרק ב': הארכת תוקף אישורים רגולטוריים ודחיית מועדים בהליך להטלת 
עיצום כספי - הוראת שעה

הארכתתוקף
אישורים

רגולטוריים-
הוראתשעה

עלאףהאמורבכלדין,אישוררגולטורישמועדפקיעתתוקפוחלבתקופה)א(2ע )ה(
שמיוםי"דבאדרהתש"ף)0הבמרס2020(עדיוםח'בתמוזהתש"ף)30ביוני2020(,
תוארךתקופתתוקפובשלושהחודשיםנוספיםהחלממועדהפקיעהכאמור
)בסעיףזה-תקופתההארכה(,אלאאםכןהותלהאובוטללפניתוםתקופת

ההארכהלפיכלדיןע

ראשהממשלהרשאי,בצו,באישורהממשלה,להאריךאתתקופתההארכה )2(
לפיפסקה)ה(בתקופהנוספתאחתשלאתעלהעלשלושהחודשיםע

עלאףהוראותסעיףקטן)א(,רשאיתהרשותהציבוריתהמוסמכתלמתןהאישור )ב(
הרגולטורילקבוע,לענייןאישוררגולטורימסוים,תקופהקצרהמתקופתההארכהלפי
אותוסעיףקטן,אולקבועכיהוראותהסעיףהקטןהאמורלאיחולולענייןאותואישור;
קבעהכאמור,תיכנסקביעתהלתוקףהחלמהמועדשבוהודיעהעלכךלבעלהאישורע

פטורמביצועפעילותאופעולה,שנתנהרשותציבוריתלפידיןלאדם, )2(
ובלבדשהפטורכאמורניתןמלכתחילהלתקופההעולהעלחודש;

אישורהמנויבתוספתהראשונה; )3(

"רישיון"-הרשאה,ובכללזהרישיון,זיכיוןאוהיתראוכלמסמךדומהאחראףאם
כינויושונה;

"רשותציבורית"-כלאחדמהגופיםשלהלןובכללזהמישממונהעלהגוףאועומד
בראשהגוף,וכןעובדציבוראונושאמשרהבגוףכאמור,ולרבותמישגוףכאמור

אצללואתסמכותו:

הממשלהומשרדיהממשלה,לרבותיחידותיהםויחידותהסמךשלהם; )ה(

רשותמקומית; )2(

תאגידשהוקםלפיחוק; )3(

מועצה,ועדהאומינהלהשמונתהאושהוקמהלפיחוקע )4(

פרק ב': הארכת תוקף אישורים רגולטוריים ודחיית מועדים בהליך להטלת 
עיצום כספי - הוראת שעה

עלאףהאמורבכלדין,אישוררגולטורישמועדפקיעתתוקפוחלבתקופה)א(2ע )ה(
שמיוםי"דבאדרהתש"ף)0הבמרס2020(עדיוםח'בתמוזהתש"ף)30ביוני2020(,
תוארךתקופתתוקפובשלושהחודשיםנוספיםהחלממועדהפקיעהכאמור
)בסעיףזה-תקופתההארכה(,אלאאםכןהותלהאובוטללפניתוםתקופת

ההארכהלפיכלדיןע

הארכתתוקף
אישורים

רגולטוריים-
הוראתשעה

ראשהממשלהרשאי,בצו,באישורהממשלה,להאריךאתתקופתההארכה )2(
לפיפסקה)ה(בתקופהנוספתאחתשלאתעלהעלשלושהחודשיםע

עלאףהוראותסעיףקטן)א(,רשאיתהרשותהציבוריתהמוסמכתלמתןהאישור )ב(
הרגולטורילקבוע,לענייןאישוררגולטורימסוים,תקופהקצרהמתקופתההארכהלפי
אותוסעיףקטן,אולקבועכיהוראותהסעיףהקטןהאמורלאיחולולענייןאותואישור;
קבעהכאמור,תיכנסקביעתהלתוקףהחלמהמועדשבוהודיעהעלכךלבעלהאישורע

מוצעכיההסדריחולעלאישוראורישיוןהנדרשלפי
חוקלשםביצועפעילותאופעולהבידיאדם,לרבותכזה
שניתןלגבימכשיר,ובלבדשאותואישוראורישיוןניתן
לתקופהשליותרמחודש,כלומרשאיןמדוברבאישוראו
רישיוןשניתןמלכתחילהבאופןזמניעלענייןזהמוצעלכלול
בהגדרה"רישיון"כלסוגשלהרשאה,דוגמתהיתר,זיכיון
אורישיון,וכןמסמכיהרשאהנוספיםשמהותםדומהאף

אםכינויםשונה,כגוןהסמכה,תעודה,הכרהוכדומהע

כמוכןמוצעכיההסדריחולגםעלפטורמביצוע
פעילותאופעולה)כגוןפטורמחובהלביצועפעולותלשם
הנגשתאתראושירות(,שקיבלאדםמרשותציבוריתעגם
במקרהזה,איןהכוונהשההסדרהמוצעיחוללענייןפטור
כאמורשניתןמלכתחילהלתקופהקצרהאלארקלעניין
פטורכאמורשניתןמלכתחילהליותרמחודשעיובהר,כי
מדוברבענייןזהבפטורמפורששניתןלאדםמכוחהסמכה

בחוקלמתןפטורעלידיהרשותהציבוריתע

של שורה על יחול ההסדר כי לקבוע מוצע עוד
אישוריםנוספיםשהםבמהותםאישוריםרגולטוריים,אף
המוצעתע כהגדרתה ציבורית רשות בידי ניתנו לא אם

אישוריםאלהמנוייםבתוספתהראשונהלחוקהמוצעע

בגדרהמונח"רשותציבורית"נכללים,עלפיהמוצע,
השרים וכן השונות, ויחידותיהם הממשלה משרדי
העומדיםבראשםאוגורמיםאחריםהממוניםעלהיחידות
ועובדיהמשרדיםוהיחידותעיחידהכאמורעשויהלהיות
יחידתסמךשלמשרדממשלתיאךגםיחידהאחרתשהיא
משטרת כמו המדינה, של המשפטית מהאישיות חלק
ישראלעבנוסףעלכך,מוצעלכלולבגדררשותציבוריתגם
רשותמקומיתועובדיציבורהפועליםמטעמהוכןתאגיד
שהוקםלפיחוקוהאורגניםשלועלבסוף,מוצעשגםמועצה,
ועדהאומינהלהשהוקמולפיחוקייחשבולרשותציבורית

לענייןההסדרהמוצעע
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סוגי)ג( או רגולטורי אישור לעניין יחולו לא )א( קטן סעיף לפי ההוראות )ה(
אישוריםכאמורהמנוייםבתוספתהשנייה,ואםמנוייםלצדהאישוראוסוגי
האישוריםתנאים-ההוראותלפיהסעיףהקטןהאמורלאיחולולענייןאותו

אישוראוסוגיאישוריםבהתקייםאותםתנאיםע

ההוראותלפיסעיףקטן)א()2(לאיחולולענייןאישוררגולטוריאוסוגי )2(
אישוריםכאמורהמנוייםבתוספתהשלישיתע

בעלאישוררגולטורישתקופתתוקפוהוארכהלפיהוראותסעיףזה,אינוחייב )ד(
בתשלוםאגרהבעדההארכהכאמורע

איןבהוראותסעיףזהכדילגרועמכלחובה,תשלוםאוהוראהאחרתאשרחלה )ה(
עלבעלאישוררגולטורילפיחוקאושנקבעהבאישורהרגולטורישתוקפומוארךלפי

הוראותסעיףזהע

אישוררגולטורישתוקפופקעבתקופהשמיוםי"דבאדרהתש"ף)0הבמרס2020( )ו(
עדיוםתחילתושלחוקזה)בסעיףקטןזה-תקופתהמעבר(,ושתקופתתוקפומוארכת
לפיהוראותסעיףזה,יראואותו,לכלדברועניין,כאילועמדבתוקףגםבתקופתהמעברע

עלפיהמוצע,אישוררגולטורישתוקפופקעאועתיד
לפקועבתקופהשמיוםי"דבאדרהתש"ף)0הבמרס2020(
2020(,ימשיךלעמוד )30ביוני ג'בתמוזהתש"ף עדיום
בתוקףלמשךפרקזמןנוסףשלשלושהחודשיםשיימנה
מהמועדהמקורילפקיעתועכמוכןמוצעלהסמיךאתראש
תקופת את הממשלה, באישור בצו, להאריך, הממשלה
ההארכההאמורהבתקופהנוספתשלשלושהחודשיםע
הארכהנוספתזולאתחול,עלפיהמוצע,לענייןאישורים

המנוייםבתוספתהשלישיתכנוסחההמוצעע

במקביל,מוצעלאפשרלרשותהציבוריתהמוסמכת
לתתאישוררגולטורי,לקבוע,לענייןאישורמסוים,תקופה
קצרהיותרשלהארכה,וכןלאפשרלרשותכאמורלקבוע
כיהוראתההארכההרוחביתלאתחוללענייןאותואישור
רגולטוריעהוראהזונועדהלאפשרלמשקולגופיםהמפוקחים
להמשיךלפעולבצורהסבירה,וזאתתחתכלליההסדרה
הרגולטוריתהרלוונטית,ועםזאתלשמראתיכולתןשל
הרשויותהמוסמכותלפעולבהתאםלסמכויותיהןביחס
לאישוריםרגולטורייםקונקרטייםעכך,תוכלרשותציבורית
להחריגמהסדרההארכההמוצעאישוררגולטורימסוים,
אםמצאהכיאיןמקוםלהחילעליואתאותוהסדרבשל
אופיושלהאישוראובשלההשפעהשלהתקופההאמורה
עלהגופיםהמפוקחיםשנדרשיםלאותואישורעמוצעכי
לבעל להודיע תידרש זו, בדרך לפעול שהחליטה רשות
האישורעלהחרגתומההסדר;יובהרכיאםהרשותיכולה
ליצורקשרעםבעלהאישורבאופןאלקטרוני,היאתוכל
להודיעלוכאמורגםבדרךזו,זאתמאחרשמדוברבהודעה

פרטניתועקבנסיבותהזמןוהמקוםע

עודמוצעלהחריגמההסדרההארכההמוצעבפרק
זהאישוריםרגולטורייםהמנוייםבתוספתהשנייהכנוסחה
אלה רגולטוריים אישורים של תוקפם הארכת המוצעע

תיעשהמכוחהדיניםהספציפייםהחליםעליהםע

מוצעלהבהירכיהארכתהאישורהרגולטורימכוח
סעיף2לחוקהמוצעאינהדורשתהגשתבקשהאותשלום
אגרהבעדההארכה,אךאיןבאמורכדילגרועמכלחובה
בהם חייב הרגולטורי האישור שבעל אחר תשלום או
במהלךחייהאישורעמובןשאיןגםחובהבתשלוםאגרת
חידושכיווןשמדוברבנסיבותבהארכתתוקפושלרישיון

מכוחהחוקולאבהליךשלחידושרישיוןע

עודמוצעלהבהירכיבתקופתההארכהשלהאישור
הרגולטורילפיההסדרהמוצע,יחולועלבעלהאישורכל
התנאיםוהחובותכפישנקבעולפיהחוקהמסמיךובאישור

עצמוע

ביצועם על הממונים השרים את להסמיך מוצע
שלחוקיםשמכוחםניתניםאישוריםרגולטורייםלהוסיף
מהן ולגרוע המוצע לחוק השונות לתוספות אישורים
אישורים,וזאתבצו,לאחרהתייעצותעםראשהממשלהע
כךיוכלואותםשריםלקבועאישוריםנוספיםשהוראות
ההסדרהמוצעיחולולגביהארכתתקופתתוקפם)עלידי
הוספתםלתוספתהראשונה(,להחריגאישוריםמסוימים
אוסוגיאישוריםמתחולתההסדרהמוצע)עלידיהוספתם
לתוספתהשנייה(ולקבועאישוריםשלגביהםלאתחול
לקבוע ממשלה ראש שרשאי הנוספת ההארכה תקופת
לפיהוראותסעיף2)א()2(המוצע)עלידיהוספתםלתוספת

השלישית(ע

שלחלק להארכתם בקשר הדחיפות כיבשל יצוין
מהאישוריםהרגולטוריים,ולשםהגברתהוודאותבפעילות
הכלכליתבמשק,נקבעתחילהההסדרהמוצעבסעיפים
2ו־3להצעתהחוקבתקנותשעתחירום)הארכתתוקף
,)886 עמ' התש"ף, )ק"ת התש"ף-2020 מועדים(, ודחיית
שהותקנוביוםכ"טבאדרהתש"ף)25במרס2020(ועומדות
בתוקףלפיסעיףו3)ו(לחוקיסוד:הממשלה,למשךשלושה
חודשיםמיוםהתקנתןעההסדרהמוצעכאמורבהצעתחוק
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דחייתמועדים
בהליךלהטלת
עיצוםכספי-

הוראתשעה

עלאףהאמורבכלדין,חלמועדמהמועדיםשלהלןבתקופהשמיוםתחילתושלחוק3ע
זהעדיוםח'בתמוזהתש"ף)30ביוני2020(,יידחההמועדבתקופהנוספתשלשלושה
חודשים)בסעיףקטןזה-תקופתהדחייה(,ואולםרשאיהגורםהמוסמךלפידיןלהטיל
עיצוםכספי)להלן-הגורםהמוסמך(לקבועלענייןהפרהמסוימתתקופתדחייהקצרה
יותר,ובלבדשאםקבעאחרתכאמורתחולקביעהזולגביכלהמועדיםבהליךלהטלת

עיצוםכספיעלאותומפרבקשרלאותההפרה:

המועדהאחרוןשבורשאיהגורםהמוסמךלמסורלמפרהודעהעלהכוונהלהטיל )ה(
עליועיצוםכספי;

המועדהאחרוןשבורשאימפרלטעוןאתטענותיולענייןהכוונהלהטילעליו )2(
עיצוםכספיולענייןסכומו;

המועדהאחרוןלהחלטתהגורםהמוסמךבדברהטלתעיצוםכספי,אולמסירת )3(
דרישתתשלום;

המועדהאחרוןשבורשאיהמפרלפנותלגורםהמוסמךבבקשהלביטולהתראה )4(
מינהלית,אולמסורלגורםהמוסמךכתבהתחייבותועירבון;

המועדהאחרוןשבורשאיהמפרלטעוןאתטענותיולענייןחילוטעירבון; )5(

המועדהאחרוןלתשלוםהעיצוםהכספי,ואםהתשלוםשלהעיצוםהכספיחולק )6(
לתשלומים-לתשלוםחלקממנוע

איןבהוראותפרקזהכדילגרועמסמכותהנתונהלרשותציבוריתלפידיןלשנותאת4עשמירתדינים
תקופתתוקפושלאישוררגולטורי,לחדשו,לסרבלחדשו,לקבועבותנאיםאולשנות

מועדבהליךלהטילעיצוםכספיע

דחייתמועד
לביצועבדיקה

תקופתיתשל
מיתקןגז-הוראת

שעה

עלאףהאמורבסעיף4ה)5(לחוקהגזובת"י58ה,חלהמועדהאחרוןלביצועבדיקה5ע )א(
תקופתיתלגבימיתקןגזבתקופהשמיוםד'באדרהתש"ף)0הבמרס2020(עדיוםח'בתמוז
התש"ף)30ביוני2020(,רשאיספקגזלהמשיךלספקגזלמיתקןהגזגםלאחרשחלפה
התקופהשנקבעהלפיהסעיףאוהתקןהאמוריםלביצועהבדיקההתקופתיתלאותו
מיתקןגז,וזאתלמשךשלושהחודשיםהחלמהמועדהאחרוןלביצועהבדיקההתקופתית
אוהחלמיוםתחילתושלחוקזה,לפיהמאוחרמביניהם)בסעיףזה-תקופתהדחייה(;
ואולם,התקבלהאצלספקהגזקריאהבנוגעלתקלהאוחששלתקלהבמיתקןהגז,או
שנודעלועלכךבדרךאחרת,והתקלהאוהחששמחייביםלבדוקבלאדיחויאתמיתקן

הגז,לאיחולועלמיתקןהגזהוראותסעיףקטןזהמהמועדשבונודעלספקהגזכאמורע

עלאףהאמורבכלדין,חלמועדמהמועדיםשלהלןבתקופהשמיוםתחילתושלחוק3ע
זהעדיוםח'בתמוזהתש"ף)30ביוני2020(,יידחההמועדבתקופהנוספתשלשלושה
חודשים)בסעיףקטןזה-תקופתהדחייה(,ואולםרשאיהגורםהמוסמךלפידיןלהטיל
עיצוםכספי)להלן-הגורםהמוסמך(לקבועלענייןהפרהמסוימתתקופתדחייהקצרה
יותר,ובלבדשאםקבעאחרתכאמורתחולקביעהזולגביכלהמועדיםבהליךלהטלת

עיצוםכספיעלאותומפרבקשרלאותההפרה:

דחייתמועדים
בהליךלהטלת
עיצוםכספי-

הוראתשעה

המועדהאחרוןשבורשאיהגורםהמוסמךלמסורלמפרהודעהעלהכוונהלהטיל )ה(
עליועיצוםכספי;

המועדהאחרוןשבורשאימפרלטעוןאתטענותיולענייןהכוונהלהטילעליו )2(
עיצוםכספיולענייןסכומו;

המועדהאחרוןלהחלטתהגורםהמוסמךבדברהטלתעיצוםכספי,אולמסירת )3(
דרישתתשלום;

המועדהאחרוןשבורשאיהמפרלפנותלגורםהמוסמךבבקשהלביטולהתראה )4(
מינהלית,אולמסורלגורםהמוסמךכתבהתחייבותועירבון;

המועדהאחרוןשבורשאיהמפרלטעוןאתטענותיולענייןחילוטעירבון; )5(

המועדהאחרוןלתשלוםהעיצוםהכספי,ואםהתשלוםשלהעיצוםהכספיחולק )6(
לתשלומים-לתשלוםחלקממנוע

איןבהוראותפרקזהכדילגרועמסמכותהנתונהלרשותציבוריתלפידיןלשנותאת4ע
תקופתתוקפושלאישוררגולטורי,לחדשו,לסרבלחדשו,לקבועבותנאיםאולשנות

מועדבהליךלהטילעיצוםכספיע

שמירתדינים

עלאףהאמורבסעיף4ה)5(לחוקהגזובת"י58ה,חלהמועדהאחרוןלביצועבדיקה5ע )א(
תקופתיתלגבימיתקןגזבתקופהשמיוםד'באדרהתש"ף)0הבמרס2020(עדיוםח'בתמוז
התש"ף)30ביוני2020(,רשאיספקגזלהמשיךלספקגזלמיתקןהגזגםלאחרשחלפה
התקופהשנקבעהלפיהסעיףאוהתקןהאמוריםלביצועהבדיקההתקופתיתלאותו
מיתקןגז,וזאתלמשךשלושהחודשיםהחלמהמועדהאחרוןלביצועהבדיקההתקופתית
אוהחלמיוםתחילתושלחוקזה,לפיהמאוחרמביניהם)בסעיףזה-תקופתהדחייה(;
ואולם,התקבלהאצלספקהגזקריאהבנוגעלתקלהאוחששלתקלהבמיתקןהגז,או
שנודעלועלכךבדרךאחרת,והתקלהאוהחששמחייביםלבדוקבלאדיחויאתמיתקן

הגז,לאיחולועלמיתקןהגזהוראותסעיףקטןזהמהמועדשבונודעלספקהגזכאמורע

דחייתמועד
לביצועבדיקה

תקופתיתשל
מיתקןגז-הוראת

שעה

ועלכן האמורות בתקנות שנקבע ההסדר זומחליףאת
מוצעלבטלן,בסעיף8להצעתהחוקע

הכללי בחלק לעיל שפורטו מהטעמים מוצע,  סעיף 3
שלדבריההסבר,לענייןצמצוםהפעילותבמשק 
והקשייםבתפקודהמגזרהציבוריוהפרטי,הסדרשלפיו
מועדבהליךלהטלתעיצוםכספיהמנויבסעיףהמוצע,
של נוסף זמן בפרק יידחה הקובעת, בתקופה חל אשר
שלושהחודשיםעגםבענייןזהמוצעכיהגורםהמוסמך
להטילעיצוםכספייוכללקבועתקופתדחייהקצרהיותר
לענייןמפרמסויםבקשרלהפרהמסוימת,והכולבתנאים

הקבועיםבסעיףהמוצעע

מוצעלקבועבמפורשכיההסדרהמוצעלאבא  סעיף 4
לגרועמסמכויותפרטניותשנתונותבידיהרשות 
הציבוריתלהאריךאולקצרתוקףשלאישוררגולטוריאו
לדחותמועדבהליךלהטלתעיצוםכספיעכךלמשללעניין
סמכותהשלרשותציבוריתלפעולבהליךהרגילולחדש
אתהאישורהרגולטורי,כמוגםסמכותהלבטלאולהתלות
אתהאישור,לסרבלחדשואולקבועבותנאי,והכולכפי

שנקבעבחיקוקשמכוחונתונהלההסמכותע

ורישוי(, )בטיחות הגז לחוק 4ה)5( סעיף  סעיף 5
התשמ"ט-ו8וה,קובעכיבעלרישיוןספקגזיבצע 
בדיקותתקופתיותלכלהצרכניםשהואמספקלהםגז,ולא
יספקגזלמיתקןשלצרכןשלאאפשראתביצועהבדיקה
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ספקהגזיודיעלצרכנים,בכתב,עלהמועדהמעודכןלביצועבדיקהתקופתית )ב(
לפיסעיףזהורשאיהואלהודיעכאמורבחשבוניתאובהודעתהתשלוםשהואשולח

לצרכניוע

הוראותסעיףזהיחולוגםעלאספקתגזשבוצעהלפנייוםתחילתושלחוקזה )ג(
למיתקןגזכאמורבסעיףקטן)א(,שהמועדהאחרוןלביצועבדיקהתקופתיתלגביוחל
בתקופהשמיוםד'באדרהתש"ף)0הבמרס2020(עדיוםח'בתמוזהתש"ף)30ביוני

2020(ע

בסעיףזה- )ד(

"גז"-גזפחמימנימעובהכהגדרתובחוקהגז;

"חוקהגז"-חוקהגז)בטיחותורישוי(,התשמ"ט-ו8והה;

"מיתקןגז"-מיתקןגזהמשמשלצריכתגזלשימושביתי;

"ספקגז"-מישהואבעלרישיוןספקגזלפיפרקג'לחוקהגז;

"ת"י58ה"-תקןישראלית"י58החלק4-"מיתקניםלגזיםפחמימנייםמעובים)גפ"מ(:
בדיקות"ע

פרק ג' : ביקורת שיפוטית 

עלהחלטהפרטניתכמפורטלהלן,ניתןלעתוראולערערלערכאההמוסמכתלפיהחוק6עביקורתשיפוטית
שמכוחוניתןהאישורהרגולטוריאוהוטלהעיצוםהכספי,לענייןהחלטותהנוגעות

לאישורכאמוראולהטלתהעיצום:

החלטהשלרשותציבוריתלקבועלפיהוראותסעיף2)ב(,לענייןאישוררגולטורי )ה(
מסוים,תקופתדחייהקצרהיותרמהתקופההאמורהבסעיף2)א(,אולקבועכאמור

שהוראותאותוסעיףלאיחולולענייןאישוררגולטורימסוים;

החלטהשלהגורםהמוסמךלקבוע,לענייןמפרמסויםבקשרלהפרהמסוימת, )2(
תקופתדחייהקצרהיותרמתקופתהדחייההאמורהבסעיף3ע

פרק ד': הוראות שונות

כאמורעבדיקותכאמוריבוצעואחתל־5שניםלפחותאו
אחתלתקופהקצרהיותר,ככלשנקבעוהוראותלענייןזה

עלידיהשראובתקןישראלי58ה,שהואתקןרשמיע

המשמש גז מיתקן של התקופתית מהבדיקה חלק
צרכןגזביתינעשהבתוךדירתהצרכןעמתחילתהתפרצות
נגיףהקורונהלאבוצעוחלקמהבדיקותהתקופתיותשל
מיתקניהגזהמשמשיםצרכניגזביתייםעכדילאפשרהמשך
אספקהסדירהשלגזלצרכניגזביתיים,מוצעלדחותאת
המועדלביצועבדיקהתקופתיתשלמיתקןגזהמשמש
צרכןגזביתיבלבד,כךשבעלרישיוןספקהגזיהיהרשאי
פי אף על ביתי גז צרכן המשמש גז למיתקן גז לספק
שחלףהמועדלביצועהבדיקההתקופתיתשלהמיתקןע
המועדיידחהבשלושהחודשיםממועדהבדיקהאומיום
תחילתושלהחוקהמוצע,לפיהמאוחרעהסדרזהיחולרק

עלמיתקניגזהמשמשיםצרכניגזביתייםשהמועדהאחרון
לביצועבדיקהתקופתיתשלהםחלבתקופהשמיוםי"ד
2020(עדיוםח'בתמוזהתש"ף )0הבמרס באדרהתש"ף
2020(עהבדיקותהתקופתיותשהמועדהאחרון )30ביוני
לביצועןחלמיוםט'בתמוזהתש"ף)הביולי2020(ואילך
יבוצעובמועדןעלמעןהסרספקיובהרכידחייהלפיסעיף
זהלאתחולבמקרהשלתקלהאוחששלתקלהבמיתקן

הגז,המחייביםלבדוקבלאדיחויאתמיתקןהגזע

החלטות על השיפוטית הביקורת כי מוצע  סעיף 6
פרטניותהניתנותמכוחהחוקהמוצעומפורטות 
על זה בעניין החל להסדר בהתאם תיעשה זה, בסעיף
החלטותהנוגעותלמתןאישוררגולטוריאולהטלתעיצום
האישור ניתן שמכוחו בחוק שנקבע העניין, לפי כספי,

הרגולטוריאוהוטלהעיצוםהכספיע

ס"חהתשמ"ט,עמ'08הע ה
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השרהממונהעלביצועהחיקוקשמכוחוניתןאישוררגולטורירשאי,בצו,לאחרהתייעצות7עתיקוןהתוספות
עםראשהממשלה,ובאישורועדהשלהכנסת,לתקןאתהתוספתהראשונה,אתהתוספת

השנייהואתהתוספתהשלישית)בסעיףזה-התוספות(,לענייןאותואישור,ואולם-

היתההרשותהציבוריתהמוסמכתלמתןהאישורהרגולטוריתאגידשהוקםלפי )ה(
חוק,רשאיתהיא,באישורועדהשלהכנסת,לתקןאתהתוספותלענייןאותואישור;

מקומית, הרגולטורירשות האישור למתן המוסמכת הציבורית הרשות היתה )2(
רשאישרהפנים,בהתייעצותעםראשהממשלה,ובאישורועדהשלהכנסת,לתקןאת

התוספותלענייןאותואישורע

ביטולתקנותשעת
חירום)הארכתתוקף

ודחייתמועדים(

תקנותשעתחירום)הארכתתוקףודחייתמועדים(,התש"ף-22020-בטלותע8ע

תוספת ראשונה

)סעיףה-ההגדרה"אישוררגולטורי"(

אישורמעבדהמוסמכתלבדיקהתקופתיתלמכליתהמובילהחומרמסוכן,כאמור )ה(
בתקנה3)ג()3(לתקנותשירותיהובלה,התשס"א-ה3200,לפיתקןישראלית"יוה8או

;)ADR(בהתאםלאמנהלהובלתחומריםמסוכניםבכבישים

תעודתהכשרהשנתןמוסדהכשרהלפיתקנהה5לתקנותהבטיחותבעבודה)עבודה )2(
בגובה(,התשס"ז-42007,ואישורשניתןלעובדבגובהבהתאםלתקנה6)ב(ו–)ג(לתקנותהאמורות;

בעבודה הבטיחות לתקנות 6)א( תקנה לפי הסמכה רשות שנתנה הסמכה )3(
)עגונראים,מפעילימכונותהרמהאחרותואתתים(,התשנ"ג-2ווה5,לאתתאולעגורנאי,

לענייןהפעלתעגורןמסוגג'ו־ד';

בדיקהסביבתיתתעסוקתיתבהתאםלהוראותלפיפקודתהבטיחותבעבודה]נוסח )4(
חדש[,התש"ל-70וה6)להלן-פקודתהבטיחותבעבודה(;

תסקירעלבדיקהשניתןבידיבודקמוסמךלפיפקודתהבטיחותבעבודה,ובלבד )5(
שלאהוצאלגביהכלישלגביוניתןהתסקיר,בשנההאחרונה,צושיפוראוצובטיחות

לפיחוקארגוןהפיקוחעלהעבודה,התשי"ד-54וה7;

אישורבדיקהראשונהלמיתקןלפיסעיף8טו)א()ה(לחוקהגז)בטיחותורישוי(, )6(
התשמ"ט-ו8וה,אשרעלהמיתקןהאמורלקבלועדלמועדיםהנקוביםבסעיף8טו)א()2(

לחוקהאמורע

השרהממונהעלביצועהחיקוקשמכוחוניתןאישוררגולטורירשאי,בצו,לאחרהתייעצות7ע
עםראשהממשלה,ובאישורועדהשלהכנסת,לתקןאתהתוספתהראשונה,אתהתוספת

השנייהואתהתוספתהשלישית)בסעיףזה-התוספות(,לענייןאותואישור,ואולם-

תיקוןהתוספות

היתההרשותהציבוריתהמוסמכתלמתןהאישורהרגולטוריתאגידשהוקםלפי )ה(
חוק,רשאיתהיא,באישורועדהשלהכנסת,לתקןאתהתוספותלענייןאותואישור;

מקומית, הרגולטורירשות האישור למתן המוסמכת הציבורית הרשות היתה )2(
רשאישרהפנים,בהתייעצותעםראשהממשלה,ובאישורועדהשלהכנסת,לתקןאת

התוספותלענייןאותואישורע

ביטולתקנותשעתתקנותשעתחירום)הארכתתוקףודחייתמועדים(,התש"ף-22020-בטלותע8ע
חירום)הארכת

תוקףודחיית
מועדים(

תוספת ראשונה

)סעיףה-ההגדרה"אישוררגולטורי"(

אישורמעבדהמוסמכתלבדיקהתקופתיתלמכליתהמובילהחומרמסוכן,כאמור )ה(
בתקנה3)ג()3(לתקנותשירותיהובלה,התשס"א-ה3200,לפיתקןישראלית"יוה8או

;)ADR(בהתאםלאמנהלהובלתחומריםמסוכניםבכבישים

תעודתהכשרהשנתןמוסדהכשרהלפיתקנהה5לתקנותהבטיחותבעבודה)עבודה )2(
בגובה(,התשס"ז-42007,ואישורשניתןלעובדבגובהבהתאםלתקנה6)ב(ו–)ג(לתקנותהאמורות;

בעבודה הבטיחות לתקנות 6)א( תקנה לפי הסמכה רשות שנתנה הסמכה )3(
)עגונראים,מפעילימכונותהרמהאחרותואתתים(,התשנ"ג-2ווה5,לאתתאולעגורנאי,

לענייןהפעלתעגורןמסוגג'ו־ד';

בדיקהסביבתיתתעסוקתיתבהתאםלהוראותלפיפקודתהבטיחותבעבודה]נוסח )4(
חדש[,התש"ל-70וה6)להלן-פקודתהבטיחותבעבודה(;

תסקירעלבדיקהשניתןבידיבודקמוסמךלפיפקודתהבטיחותבעבודה,ובלבד )5(
שלאהוצאלגביהכלישלגביוניתןהתסקיר,בשנההאחרונה,צושיפוראוצובטיחות

לפיחוקארגוןהפיקוחעלהעבודה,התשי"ד-54וה7;

אישורבדיקהראשונהלמיתקןלפיסעיף8טו)א()ה(לחוקהגז)בטיחותורישוי(, )6(
התשמ"ט-ו8וה,אשרעלהמיתקןהאמורלקבלועדלמועדיםהנקוביםבסעיף8טו)א()2(

לחוקהאמורע

מוצעכיתיקוןהתוספותיוכללהיעשותבצוע  סעיף 7
כלתיקוןשלהתוספת,ובכללזההוספתאישור 
רגולטורי,מחיקתואושינויוייעשהבידיהשרהממונהעל
החוקשמכוחוניתןהאישורעצוזהייקבעלאחרהתייעצות
עםראשהממשלהובאישורועדהשלהכנסתעלגבירשויות
מקומיות,ייעשההתיקוןבידישרהפנים,לאחרהתייעצות
תאגיד לגבי כאמורע ועדה ובאישור הממשלה ראש עם

שהוקםלפיחוק,לאוראופייםשלתאגידיםאלה,מוצעכי
התיקוןייעשהעלידיהגורםאשרמוסמךלתתאתהאישור
הרגולטורי,גםזאתבאישורועדהשלהכנסתעבאמצעות
הסדרזהיהיהניתןלעדכןאתהתוספותבהתאםלצורך,כך
שההסדרישתנהויתעדכןעםהתקדמותהתקופהוהמידע
שייאסףעלידיהרשותהציבוריתלגביהמצבבמשקובכלל

ולגביהתחוםהמאוסדרעלידהבפרטע

ק"תהתש"ף,עמ'886ע 2

ק"תהתשס"א,עמ'446ע 3

ק"תהתשס"ז,עמ'757ע 4

ק"תהתשנ"ג,עמ'202ע 5

דינימדינתישראל,נוסחחדש6ה,עמ'337ע 6

ס"חהתשי"ד,עמ'202ע 7
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תוספת שנייה
)סעיף 2)ג()1((

אישורשנקבעולגביותקנותשעתחירום)נגיףהקורונההחדש()דחייתמועדים )ה(
בענייניתכנוןובנייהותנאיםלמתןתעודתגמר(,התש"ף-82020;

היתראואישורלפיסעיפים3ה,4האווהלחוקצערבעליחיים)ניסוייםבבעלי )2(
חיים(,התשנ"ד-4ווהו;

היתרהפעלהכמשמעותובסעיף8גלחוקרישוישירותיהתעופה,התשכ"ג-63וה0ה; )3(

הכרהבמוסדמוכרלפיתקנה0הגלתקנותהרופאים)אישורתוארמומחהובחינות(, )4(
התשל"ג-73וההה;

)ימאים(, הספנות לתקנות 3ה תקנה לפי הניתן שירות אישור או ימאי פנקס )5(
התשס"ב-22002ה,אומוארךלפיתקנה4הלאותןתקנות;

רישיוןלמסלולמירוץקבועאוארעילפיסעיפים8ו־ולחוקהנהיגההספורטיבית, )6(
התשס"ו-32005ה;

חומרים פסולת ויצוא )יבוא המסוכנים החומרים תקנות לפי היתר תעודת )7(
מסוכנים(,התשנ"ד-4ווה4ה;

היתרלפיתקנות4,3או5לתקנותהרוקחים)יסודותרדיואקטיבייםומוצריהם(, )8(
התש"ם-80וה5ה,וכןהיתרלמתןשירותקרינהלפיתקנה8לתקנותהאמורותלעניין

שירותהמנויבפרטים6,5ו־7לתוספתהשנייהלאותןתקנות;

היתרלפיתקנה8א)אה(לתקנותהדיג,37וה6ה; )ו(

היתרלפיתקנה2לתקנותמחלותבעליחיים)הסדרתתנועתבעליחייםבישראל(, )0ה(
התשמ"ב-82וה7ה;

היתרלפיתקנותמחלותבעליחיים)רישום,סימוןוהובלהשלבקר(,התשל"ו-76וה8ה; )הה(

היתרלפיתקנה24לתקנותמחלותבעליחיים)הקמהוהפעלהשלמשקיטיפוח, )2ה(
הפצה,רבייהוגידולשלעופות(,התשמ"א-ה8והוה;

רישיוןלפיתקנותמחלותבעליחיים)יבואבעליחיים(,התשל"ד-74וה20; )3ה(

אישוררגולטורילפיחוקעבודתנשים,התשי"ד-54והה2; )4ה(

אישוררגולטורישניתןלפיחוקמשקהחשמל,התשנ"ו-6ווה22,ולפיחוקהחשמל, )5ה(
התשי"ד-54וה23,למעטאישוריםרגולטוריםלפיסעיף6לחוקהאמורולפיפרקשני

לתקנותהחשמל)רישיונות(,התשמ"ה-85וה24;

ק"תהתש"ף,עמ'882ע 8

ס"חהתשנ"ד,עמ'8ו2ע ו

ס"חהתשכ"ג,עמ'04הע 0ה

ק"תהתשל"ג,עמ'24והע הה

ק"תהתשס"ב,עמ'500ע 2ה

ס"חהתשס"ו,עמ'0ההע 3ה

ק"תהתשס"ד,עמ'52ההע 4ה

ק"תהתש"ם,עמ'2ווע 5ה

ע"ר37וה,תוס'2,עמ'86ע 6ה

ק"תהתשמ"ב,עמ'8הההע 7ה

ק"תהתשל"ו,עמ'2678ע 8ה

ק"תהתשמ"א,עמ'872ע וה

ק"תהתשל"ד,עמ'הווע 20

ס"חהתשי"ד,עמ'54הע ה2

ס"חהתשנ"ו,עמ'208ע 22

ס"חהתשי"ד,עמ'0והע 23

ק"תהתשמ"ה,עמ'878ע 24
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33לחוקגניםלאומיים, היתרלייבואאולייצואשלערךטבעמוגןלפיסעיף )6ה(
שמורותטבע,אתריםלאומייםואתריהנצחה,התשנ"ח-8ווה25,לענייןערךטבעכאמור
שחלהלגביואכרזתגניםלאומיים,שמורותטבע,אתריםלאומייםואתריהנצחה)יישום
האמנהבדברסחרבין־לאומיבמיניםשלחייתברוצמחייתברהנתוניםבסכנה()ערכי

טבעמוגנים(,התשס"ד-262004;

אישוררגולטורילפיתקנותהנמלים)בטיחותהשיט()הוראתשעה(,התש"ף- )7ה(
;272020

אישוררגולטורילפיצוהתעבורה)הארכתתקופתתוקףרישיוןרכב(,התש"ף- )8ה(
;282020

אישוררגולטורילפיתקנותהתעבורה)הוראתשעהמס'2(,התש"ף-2020ו2; )וה(

הסמכתממוניםעלפיצוצים,לפיחוקחומרינפץ,התשי"ד-54וה30; )20(

בדיקותרפואיותשלעובדיםלחומריםאולקרינה,שנדרשותלפיפקודתהבטיחות )ה2(
בעבודה;

תסקירעלבדיקהלגבימעליתאועגורןצריחלפיפקודתהבטיחותבעבודה; )22(

היתרשניתןמכוחחוקשעותעבודהומנוחה,התשי"א-ה5והה3; )23(

אישוררגולטורילפיחוקהעסקתעובדיםעלידיקבלניכוחאדם,התשנ"ו-6ווה32; )24(

אישוררגולטורישניתןלפיחוקמשקהגזהטבעי,התשס"ב-332002; )25(

הסמכהשניתנהלפיחוקהרשותהלאומיתלהסמכתמעבדות,התשנ"ז-7ווה34; )26(

רישיוןהניתןלפיכלל4לכללירשותשדותהתעופה)כניסהלשטחיםמוגבלים(, )27(
התשמ"ג-83וה35ע

אישוררגולטורילפיחוקהנפט,התשי"ב-52וה36; )28(

תעודתכושרטיסהשניתנהלפיסעיף63לחוקהטיס,התשע"א-הה3720)בתוספת )ו2(
זו-חוקהטיס(;

פטורשניתןלפיסעיף65הלחוקהטיס; )30(

רישיוןלפיסעיף23לחוקהמים,התשי"ט-ו5וה38ע )ה3(

תוספת שלישית
)סעיף2)ג()2((

33לחוקגניםלאומיים, היתרלייבואאולייצואשלערךטבעמוגןלפיסעיף )6ה(
שמורותטבע,אתריםלאומייםואתריהנצחה,התשנ"ח-8ווה25,לענייןערךטבעכאמור
שחלהלגביואכרזתגניםלאומיים,שמורותטבע,אתריםלאומייםואתריהנצחה)יישום
האמנהבדברסחרבין־לאומיבמיניםשלחייתברוצמחייתברהנתוניםבסכנה()ערכי

טבעמוגנים(,התשס"ד-262004;

אישוררגולטורילפיתקנותהנמלים)בטיחותהשיט()הוראתשעה(,התש"ף- )7ה(
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