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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

 הצעת חוק הארכת תקופות )הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש(
)אישורים רגולטוריים( )תיקון(, התשפ"א-2020

בחוקהארכתתקופות)הוראתשעה-נגיףהקורונההחדש()אישוריםרגולטוריים(,1צתיקוןסעיף1
התש"ף-12020)להלן-החוקהעיקרי(,בסעיף1,בהגדרה"אישוררגולטורי",בפסקה)צ(,
במקום"אישורהמנוי"יבוא"אישור,לרבותמסמךהנדרשלצורךמתןאישור,החלטה

עלמתןאישוראוהחלטהשהיאתנאילמתןאישור,המנויים"צ

ביוםט"ובאדרהתש"ף)11במרס2020(הכריז  כללי
נגיף התפרצות על העולמי הבריאות ארגון 
הקורונההחדש)NovelCoronavirusnCov-2019()להלן
-הנגיףאונגיףהקורונה(כמגפהעולמית,הכרזהבעלת

השלכותנרחבותצ

עלרקעהתפשטותהנגיףבישראלובמטרהלהתמודד
אתהולצמצמה,הוטלועלהמשקועלהאוכלוסייההגבלות
ההגבלות במסגרת תדירצ באופן מתעדכנות והן רבות
האמורותהופסקההפעילותהעסקיתכמעטכלילבתקופות
בתקופות הגבלה של שונות בדרגות והוגבלה מסוימות
אחרותצתחילהנעשההדברבאמצעותתקנותשעתחירום
ובהמשך-באמצעותחוקיםלהארכתתוקפן,ובכללזה
)נגיף תקנותשעתחירום של תוקפן לתיקוןולקיום חוק
הקורונההחדש-הגבלתפעילות(,התש"ף-2020,וחוק
לתיקוןולקיוםתוקפןשלתקנותשעתחירום)נגיףהקורונה
לשם עבודה במקום העובדים מספר הגבלת - החדש
צמצוםהתפשטותנגיףהקורונההחדש(,התש"ף-2020צ
בחודשיםהאחרוניםמעוגנותמרביתההגבלותהמוטלות
עלהפעילותכאמורבתקנותמכוחחוקסמכויותמיוחדות
שעה(, )הוראת החדש הקורונה נגיף עם להתמודדות

התש"ף-2020)להלן-חוקסמכויותמיוחדות(צ

גםתחומיםאשרהוגדרוכתחומיםחיונייםוהמשיכו
לפעולבמהלךכלהתקופהמאזתחילתהתפרצותהנגיף,
ניצבובפניאתגריםשוניםדוגמתכניסהשלעובדיםרבים
בייבוא קשיים האדם, כוח על שונות הגבלות לבידוד,

חומריםוכיוצאבאלהצ

בישראל התוצר השונות, הכלכליות התחזיות לפי
אל להימשך עתידה בשוק והפגיעה להתכווץ צפוי
התחזיתהמקרו–כלכלית כךלמשל,לפי 2021צ תוךשנת
באוקטובר שפורסמה ישראל בבנק המחקר חטיבת של
https://wwwצboiצorgצil/he/  בכתובת )ראו האחרון
NewsA nd P ublicat ions/Reg u la rP ublicat ions/
D o c L i b צ / R e s e a r c h D e p a r t m e n t F o r e c a s t /

מרכזיים: תרחישים שני קיימים ,)Forecast1020hצpdf
תרחיששליטהותרחיששליטהנמוכהצהנחתהמוצאשל
התרחישהראשון,הואתרחישהשליטה,היאשמושגת
צפויים לא גבוהה,ועלכן שליטהעלהתחלואהברמה
של משמעותית השבתה או נוספים נרחבים סגרים

2020 הפעילותהכלכליתצלפיתרחישזה,התוצרבשנת
צפוילהתכווץב־5%לערךצבהתאםלכך,הצמיחהב־2021
זאת,רמת עם כ־5%צ6צ - יחסית גבוהה להיות צפויה
להיות צפויה 2021 שנת לאורך הממוצעת הפעילות
נמוכהבכ־5%ביחסלמגמהטרםהמשבר;הנחתהמוצא
שלהתרחישהשני,הואתרחישהשליטההנמוכה,היא
שלאמושגתשליטהעלרמתהתחלואה,ולכןעדלפיתוח
בצמצום שיתבטאו תחלואה גלי כמה יתרחשו החיסון
הפעילותהכלכלית)בשלהוראותאופעולותשלהממשלה
אוכתוצאהמהימנעותוולונטריתשלהציבור(צלפיתרחיש
זה,התוצרצפוילהתכווץב־5%צ6לערך,ובשנההבאה
הפעילות רמת ולפיכך בלבד, ב־0%צ1 תסתכם הצמיחה
בכ־5%צ11 נמוכה תהיה 2021 בשנת במשק הממוצעת
מהמגמהטרםהמשברצמכלמקום,לפישניהתרחישים
המתואריםלעיל,רמתהפעילותהממוצעתבמשקבשנת
2021צפויהלהיותנמוכהבאופןמשמעותימכפישהייתה

לפניהמשברצ

כמוכן,ניתוחנתוניאגףמסערךמוסףברשותהמסים
עלדיווחיהעוסקיםבחודשיםהאחרוניםמראהכימחזורי
העסקאותבחודשיםמרס-אפריל2020ירדובשיעורשל
7%צצ1ביחסלתקופההמקבילהאשתקד,מחזוריהעסקאות
ביחס 7%צ7 של בשיעור ירדו 2020 מאי-יוני בחודשים
לתקופההמקבילהאשתקדומחזוריהעסקאותבחודשים
יולי-אוגוסט2020ירדובשיעורשל5%צצביחסלתקופה
המקבילהאשתקדצגםנתוניםאלההםאינדיקציהלמידת
הפגיעההכלכליתבמשקבשלההגבלותשהוטלובמסגרת

המאבקבהתפשטותנגיףהקורונהצ

מסקנותדומותעולותגםמתחזיתהצמיחהשפרסמה
https://הכלכלניתהראשיתבמשרדהאוצר)ראובכתובת
wwwצgovצil/he/Departments/publications/reports/

תחזית development-and-income-forecast-corona(צ
בריאותיים: ייחוס תרחישי לשני בהתאם נערכה זו
של המוצא הנחת אלטרנטיביצ ותרחיש מרכזי תרחיש
התרחישהמרכזיהיאשיהיהחיסוןזמיןלנגיףבמחצית
הראשונהשלשנת2021,כאשרבתקופהזועדייןקיימות
במחצית שמתעצמת והתאוששות בריאותיות, הגבלות
השנייהשלהשנההאמורהצלפיתרחישזה,התוצרצפוי
להתכווץב־2%צ4אחוזיםבשנת2020ולצמוחבקצבשל
5%צ4בשנת2021,ושיעורהאבטלההממוצעלשנת2021

ס"חהתש"ף,עמ'144צ 1
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)בהגדרהרחבה,כלומרכוללעובדיםשנעדרומעבודתם
בעקבותמשברהקורונה(צפוילעמודעלכ־9%צעצהתרחיש
האלטרנטיבימניחשרמתהתחלואהבחורףהקרובתהיה
גבוההושהיאתימשךלאורךמרביתשנת2021,ובמקביל
בעוצמות סגרים ותטיל הכלה צעדי תנקוט הממשלה
צפויה 2021 בשנת הצמיחה זה, תרחיש לפי משתנותצ
לעמודעל4%צ2ושיעורהאבטלההממוצעלאותהשנה

)בהגדרהרחבהכאמור(צפוילעמודעלכ–%צצ12צ

הפעילות כי עולה לעיל המתוארים מהנתונים
בעסקים הפגיעה כבשגרה, אינה עדיין במשק העסקית
בעקבותהחקיקההמגבילהפעילותהיאקשהביותרוסך

מחזוריהעסקאותנמצאבירידהחדהביחסלאשתקדצ

המציאותהשוררתבישראלבעתהזוהובילהלכך
שעסקיםרביםנסגריםוכןעסקיםרביםנאלציםלצמצם
אתפעילותםאולעבודבמתכונתעבודהחדשהושונה,
המקשהקיוםשגרתעבודהרגילהצמצבזהמקשהגםעל
יכולתםשלאותםעסקיםלפעוללחידושםשלאישורים
זוצ בתקופה לפקוע עתיד או פקע שתוקפם רגולטוריים
לקשייםאלהישהשפעהישירהעליכולתהתפקודשל
המשקועליכולתאספקתמצרכיםושירותיםלציבורהרחבצ

ההגבלותהמתוארותלעילהשפיעוגםעלפעילות
המגזרהציבורי,אשרנדרשלהמשיךולהעניקאתשירותיו
שמקשה באופן העובדיםהמלאה, הרגיליםבלאמצבת
אתתפקודו,וביןהשאר,להיערךלחידושםשלאישורים

רגולטורייםשתוקפםפקעאועומדלפקועבתקופהזוצ

ח' ביום נחקק לעיל, המתוארות הנסיבות רקע על
בתמוזהתש"ף)0צביוני2020(חוקהארכתתקופות)הוראת
רגולטוריים(, )אישורים החדש( הקורונה נגיף - שעה
התש"ף-2020)להלן-החוק(,אשרמכוחוהוארךתוקפםשל
אישוריםרגולטורייםשמועדפקיעתםחלבתקופההקובעת
-התקופהשמיוםי"דבאדרהתש"ף)10במרס2020(עדיום
ח'בתמוזהתש"ף)0צביוני2020(-למשךשלושהחודשים
נוספיםמהמועדהמקורילפקיעתם,קריעדיוםי"גבתשרי
התשפ"א)0צבספטמבר2020(,לכלהמאוחרצנוסףעלכך
הוארךמכוחהחוקתוקפםשלאישוריםרגולטורייםשמועד
פקיעתםחלבחודשייםשלאחרתוםהתקופההקובעת,קרי
)1ביולי2020(עדיום בתקופהשמיוםט'בתמוזהתש"ף
י"אבאלולהתש"ף)1צבאוגוסט2020(,וזאתלמשךתקופה
התשפ"א בחשוון כ"ב יום עד קרי שבועות, עשרה של

)9בנובמבר2020(,לכלהמאוחרצ

בהמשךהאריךראשהממשלה,מכוחסמכותולפי
2)א()2(לחוק,בצו,אתהתקופההקובעתבשלושה סעיף
בתשרי י"ב ביום מסתיימת שהיא כך נוספים חודשים
תקופות הארכת צו )ראו: )2020 בספטמבר )0צ התשפ"א
)הוראתשעה-נגיףהקורונההחדש()אישוריםרגולטוריים(,
התשפ"א-2020)ק"תהתשפ"א,עמ'26()להלן-צוהארכת
תקופות(צבעקבותהארכהזו,תקופתתוקפםשלאישורים
רגולטורייםשהמועדהמקורילפקיעתתוקפםחלבתקופה
שמיוםט'בתמוזהתש"ף)1ביולי2020(עדיוםי"בבתשרי
התשפ"א)0צבספטמבר2020(,הוארכהבשלושהחודשים,

קריעדיוםט"זבטבתהתשפ"א)1צבדצמבר2020(,לכל
המאוחרצ

המקורי המועד אשר רגולטוריים אישורים לגבי
התקופה תום שלאחר בחודשיים חל תוקפם לפקיעת
שבועות בעשרה החוק מכוח הוארכו ואשר הקובעת,
בלבד,הביאהצולכךשתקופתההארכהשחלהלגביהם
הוארכהלשלושהחודשים,שכןכעתמועדפקיעתםחל
בתוךהתקופההקובעתצבהתאם,הוארךבאופןאוטומטיגם
תוקפםשלאישוריםרגולטורייםשמועדפקיעתםהמקורי
חלבמהלךהחודשייםשלאחרתוםהתקופההקובעתכפי
שהוארכהכאמור,קריבתקופהשמיוםי"גבתשריהתשפ"א
)1באוקטובר2020(עדיוםי"דבכסלוהתשפ"א)0צבנובמבר
בשבט כ"ז יום עד קרי נוספים, שבועות בעשרה ,)2020

התשפ"א)9בפברואר2021(,לכלהמאוחרצ

ניכרת התקדמות חלה האחרונה שבעת פי על אף
בהליךפיתוחהחיסוןלנגיףהקורונה,ומדינותשונות,ובכלל
זהישראל,נערכותלהתחלתמתןהחיסוניםלאוכלוסייתן,
נכוןלהיוםעדייןקייםחוסרודאותגבוהבאשרלמועד
שבותדעךהמגפהוהמשקבישראליחזורלפעולכבשגרהצ
כמוכןעדייןקייםחוסרודאותלגביקצבההתאוששות
והבריאותיתשלהחברהוהמשקהישראליים הכלכלית
בשניםהקרובותצלפיכך,מוצעלהמשיךולהאריךבאופן
רוחביאתתקופתתוקפםשלאישוריםרגולטורייםשפקעו,
הקובעת התקופה בתום שתחילתה מוגדרת בתקופה

הראשונה)להלן-התקופההקובעתהשנייה(צ

ככלל,תוקפןשלההגבלותהשונותשנקבעומכוחחוק
סמכויותמיוחדות,ובכללזהההגבלותהנוגעותלפעילות
המסחרולצמצוםמספרהעובדיםבמקומותהעבודה,תלוי
בקיומהשלהכרזהעלמצבחירוםבשלנגיףהקורונהלפי
הקובעת שהתקופה מוצע בהתאם, חוקצ לאותו 2 סעיף
הכרזה של תוקפה לתקופת לב בשים תיקבע השנייה
כאמורצעלפיהמוצע,התקופההקובעתהשנייהתסתיים
שלושהחודשיםלאחרתוםתקופתתוקפהשלההכרזה,
וזאתמתוךהנחהשגםלאחרפקיעתה,ימשיכוהעסקים,
כמוגםהרשויותהציבוריות,להתמודדעםקשייםהנובעים

מהשלכותיהצ

תוקפם את להאריך ניתן ככלל, כי, תפיסה מתוך
שלאישוריםרגולטורייםלתקופהנוספתשלשלישלערך
שאינה פגיעה לפגוע בלי המקורית, תוקפם מתקופת
מידתיתבאינטרסהציבוריהמוגן,מוצעלקבועאתתקופת
בתקופה שפקעו כאמור לאישורים שתינתן ההארכה
לתקופת בהתאם דיפרנציאלי, באופן השנייה, הקובעת

תוקפוהמקוריתשלהאישורצ

אישוריםרגולטוריים שישנם יחדעםזאת,ומאחר
זואינהנכונהלגביהם,מוצעלהחריג אשרהנחתמוצא

אישוריםאלהממתווהההארכה,הכולכמפורטלהלןצ

שלהאישוריםשמוצע המאפייניםהעיקריים אלה
להחריגמתחולתהמתווההמוצעבחוקזה:

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר
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בסעיף2לחוקהעיקרי-2צתיקוןסעיף2

בסעיףקטן)א()1(- )1(

ברישה,אחרי"שמועדפקיעתו"יבוא"המקורי"ובמקום"שחדללהתקיים" )א(
יבוא"שהתקיים";

בפסקאותמשנה)א(ו–)ב(,אחרי"ממועדהפקיעה"יבוא"המקורי"; )ב(

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

עלאףהאמורבכלדין-")א1(

תקופתתוקפושלאישוררגולטוריכמפורטלהלן,שמועדפקיעתו )1(
המקוריחלבתקופהשמיוםי"גבתשריהתשפ"א)1באוקטובר2020(עד
שלושהחודשיםלאחרתוםתקופתתוקפהשלהכרזהעלמצבחירוםבשל
נגיףהקורונהלפיסעיף2לחוקסמכויותמיוחדותלהתמודדותעםנגיף
הקורונההחדש)הוראתשעה(,התש"ף-22020)להלן-התקופההקובעת
השנייה(,תוארךבתקופהכמצויןלצדו)בסעיףזה-תקופתההארכה(,אלא
אםכןהותלהאובוטלאושהתקייםתנאיהמפקיעאתתוקפו,אושהרשות

הציבוריתסירבהלחדשו,לפניתוםתקופתההארכה,לפיכלדין:

אישוריםהנוגעיםלשימושבמשאבטבעולחלוקתו; )1(

אישוריםהנוגעיםלחלוקהשלמכסות; )2(

אישוריםשמטבעםלאלהתחדשכלל)למשלמכיוון )צ(
שהםמסדיריםביצועפעולהחד־פעמית(;

אישוריםשמשתניםבצורהניכרתבכלמועדחידוש )4(
אוביחסלכלמפוקח,ולאניתן,מבחינהטכניתאומהותית,
כאמור באישור הנכללות ההוראות תוקף את להאריך

שתוקפועומדלפוג;

אישוריםעונתיים; )5(

אישוריםאשרלחידושםמתלווהקורסריענוןשמטרתו )6(
שמירהעלכשירותהמפוקח;

בין–לאומיות התחייבויות על המבוססים אישורים )7(
המגבילותאתתוקפםאואישוריםהנדרשיםלצורכיהכרה
בין–לאומיתוישחששמבוססלכךשהארכתםתפגעבהכרה;

אישוריםשלצורךחידושםישצורךבתשלוםאגרה )ע(
בלבדואיןדרישותבירוקרטיותנוספותהנדרשותמהמפוקחצ

מוצעלתקןאתההגדרה"אישוררגולטורי",אשר  סעיפים
ההארכה הסדר של תחולתו אתגדרי קובעת  1 ו־4

הקבועבחוק,כךשהסדרזהיוכללחולגםלעניין 
אישורים קבלת לצורך הנדרשים מסמכים של תוקפם
רגולטוריים,כגוןמסמכיםהנכלליםבמידעלהיתרשנמסר
למבקשהיתרבנייהלפיסעיף145)א1(לחוקהתכנוןוהבנייה,
התשכ"ה-1965,ושתוקפוקצובבזמןומהווהתנאילהגשת
בקשהלהיתר,אומפותהמדידההמוגשותבמסגרתתכנית
איחודוחלוקהאובמסגרתבקשהלמידעלהיתרשגםהן

עומדותבתוקףלזמןקצוב,וכןלענייןתוקפןשלהחלטות
רשות החלטת כגון כאמור, היתר למתן תנאי המהוות
רישוימקומיתלפיסעיף145)א1(לחוקהאמורצאףעלפי
שאיןמדוברבאישורים,הרישהחלתהסדרההארכהגם
לענייןמסמכיםוהחלטותאלה-אשרמהוויםככללתנאי
לנתינתםשלאישוריםרגולטוריים-מתיישבתעםתכלית
החוקצנוסףעלכך,בשונהמתחולתוהאוטומטיתלענייןכל
אישורהמהווהאישוררגולטוריכאמורבפסקאות)1(ו–)2(
להגדרההאמורה)ושלאהוחרגמתחולתההסדר(,הסדר
ההארכהשבחוקיחוללענייןמסמכיםאוהחלטותכאמור,

רקאםאלהמנוייםבתוספתהראשונהלחוקצ

הראשונהלחוק אתהתוספת לתקן מוצע בהתאם,
ולהוסיףלהאתפרטים)6(עד)9(כנוסחםהמוצעבסעיף4

להצעתהחוקצ

בסעיף2)1(מוצעלתקןאתסעיף2)א()1(לחוקכך  סעיפים 2,
מועד הוא שנבחן הפקיעה מועד כי שיובהר  5 ו־6

ולא הרגולטורי האישור של המקורי הפקיעה 
החוק, המועדשבופוקעהאישורלאחרשהוארךמכוח
הארכת מעניק לא החוק כי להבהיר אחרות, ובמילים
מועדיםכפולהצעםזאת,וכמפורטלהלןבדבריההסבר
רגולטוריים אישורים כי מוצע החוק, להצעת 6 לסעיף
י"ב שמיום בתקופה חל המקורי פקיעתם מועד אשר
2020(יקבלוהארכהנוספת )1בספטמבר באלולהתש"ף
עלההארכהשחלהעליהםלפיההסדרהקייםבסעיף2)א(
לחוק,כהשלמהלתקופתההארכהשהייתהחלהעליהם

עלפיהמתווההדיפרנציאליהמוצעכעתצ

ס"חהתש"ף,עמ'266צ 2

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר
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אישוררגולטורישניתןלתקופהשלעדשנה-שלושהחודשים )א(
נוספיםממועדהפקיעההמקורי;

פחות אך משנה יותר של לתקופה שניתן רגולטורי אישור )ב(
משלוששנים-שישהחודשיםנוספיםממועדהפקיעההמקורי;

12 - יותר או שנים צ של לתקופה שניתן רגולטורי אישור )ג(
חודשיםנוספיםממועדהפקיעההמקורי;

עלאףהוראותפסקה)1(,אישוררגולטוריהמנויבטורא'לתוספת )2(
הרביעית,שמועדפקיעתוחלבתקופההקובעתהשנייה,כולהאוחלקה,
כמפורטבטורב'לצדו,יוארךבתקופההמנויהבטורד'לצדו,ובלבדשאם
מנויבטורג'לצדותנאילהארכהכאמור-התנאימתקיים,והכולאלא
אםכןהותלהאובוטלהאישורהרגולטוריאושהתקייםתנאיהמפקיעאת
תוקפו,אושהרשותהציבוריתסירבהלחדשו,לפניתוםתקופתההארכה,

לפיכלדיןצ

אישוררגולטורישניתןלתקופהשלעדשנה-שלושהחודשים )א(
נוספיםממועדהפקיעההמקורי;

פחות אך משנה יותר של לתקופה שניתן רגולטורי אישור )ב(
משלוששנים-שישהחודשיםנוספיםממועדהפקיעההמקורי;

12 - יותר או שנים צ של לתקופה שניתן רגולטורי אישור )ג(
חודשיםנוספיםממועדהפקיעההמקורי;

עלאףהוראותפסקה)1(,אישוררגולטוריהמנויבטורא'לתוספת )2(
הרביעית,שמועדפקיעתוחלבתקופההקובעתהשנייה,כולהאוחלקה,
כמפורטבטורב'לצדו,יוארךבתקופההמנויהבטורד'לצדו,ובלבדשאם
מנויבטורג'לצדותנאילהארכהכאמור-התנאימתקיים,והכולאלא
אםכןהותלהאובוטלהאישורהרגולטוריאושהתקייםתנאיהמפקיעאת
תוקפו,אושהרשותהציבוריתסירבהלחדשו,לפניתוםתקופתההארכה,

לפיכלדיןצ

לפי התוקף הארכת כי להבהיר מוצע כן כמו
הותלה האישור אם תתקיים לא האמור 2)א()1( סעיף
תנאי תוקפוצ את המפקיע תנאי שהתקיים או בוטל או
כאמוריכולשיהיהתנאימקדמילקבלתהאישור,ושחדל

להתקיים,ובשלכךפקעתוקףהאישורצ

בסעיף2)2(מוצעלעגןבסעיף2)א1()1(לחוקכנוסחו
המוצעמתווהדיפרנציאלילהארכתאישוריםרגולטוריים,
כךשאישוררגולטוריאשרניתןלתקופהשלעדשנהיוארך
בשלושהחודשים,אישוררגולטוריאשרניתןלתקופהשל
מעלשנהאךפחותמשלוששניםיוארךבשישהחודשים,
ואישוררגולטוריאשרניתןלתקופהשלשלוששניםומעלה
יוארךבשנהצכאמור,מתווהזהמוצעמתוךתפיסהולפיה,
ככלל,ניתןלהאריךאתתוקפםשלאישוריםרגולטוריים
לתקופהשלכשלישמתקופתתוקפםהמקוריתבלילפגוע

פגיעהשאינהמידתיתבאינטרסהציבוריהמוגןצ

לקבועכיהתקופההקובעתהשנייה כמוכןמוצע
תיקבעבשיםלבלתקופתתוקפהשלההכרזהעלמצב
סמכויות לחוק 2 סעיף לפי הקורונה נגיף בשל חירום
תקופת תום אחרי חודשים שלושה ותסתיים מיוחדות,

תוקפהשלהכרזהכאמורצ

לצדהמתווההמוצע,מוצעלאפשרלשריםהמעוניינים
בכךלקבועסוגיאישוריםרגולטורייםאשרתוקפםיוארך
בשונהמהמתווההדיפרנציאליהבסיסיהמוצעלעילועד
לתקופהמרביתשלשנה,אםמתקיימותלגביהםנסיבות
זאתצ המצדיקות אחרות נסיבות או חריגות משקיות
כנוסחה לחוק הרביעית בתוספת מנויים אלה אישורים
המוצעבסעיף5להצעתהחוק)להלן-התוספתהרביעית(,
שניתןלפיסעיף6לחוקכתיקונוהמוצעבסעיףצלהצעת

החוק,לתקנהבצובאופןהאמורבאותוסעיףצ

חלקמהאישוריםהרגולטורייםמתחדשיםבסביבות
תחילתהשנההאזרחית)להלן-מועדהחידוש(צתהליכי
החידושעשוייםלהתחילכמהחודשיםלפנימועדהחידוש
באישורים לעתים, לאחריוצ חודשים כמה ולהסתיים
רגולטורייםהניתניםלתקופהשלצשניםומעלהומתחדשים
כדי נוהגיםמשרדיהממשלה, מועדהחידוש, בסביבות
להימנעמעומס,לחלקאתהעבודהכךשבכלשנהיחודש
באישור לדוגמה: רגולטוריים, אישורים של מסוים חלק
רגולטוריהניתןלשלוששנים,יחודשובכלשנה,במועד
סוג; מאותו הרגולטוריים מהאישורים כשליש החידוש,
באישוררגולטוריהניתןלחמששנים,יחודשובכלשנה
במועדהחידושכחמישיתמהאישוריםהרגולטורייםמאותו
סוג,וכךהלאהצמשרדיממשלההמאריכיםאתהאישורים
משאבים מבחינת ערוכים זה במתווה הרגולטוריים
וידועה קבועה כמות עם חידוש מועד בכל להתמודד
מראששלאישוריםכאמורשדורשיםחידושצהארכהשל
אישוריםרגולטורייםאשרתקופתתוקפםהמקוריתעמדה
עלשלוששניםומעלהבשנה,לפיהמתווההמוצעבסעיף
2)2(להצעתהחוק,צפויהלהביאלכךשבמועדהחידוש
שלאחרתוםהתקופההקובעת,תצטברבמשרדיהממשלה

כמותכפולהמהרגילשלאישוריםשישלחדשםצ

כדילווסתאתהעומסשעלוללהיווצרבמצבדברים
לאפשר המוצע, כנוסחו לחוק 2)א2( בסעיף מוצע, זה,
לשריםהמעונייניםבכך,לקבועסוגיאישוריםרגולטוריים
שמועדפקיעתםהמקוריחלבמהלךצ1החודשיםשלאחר
התקופההקובעתהשנייה,כךשתוקפםיוארךבתקופהשל
עדחצישנהצאישוריםאלהיפורטובתוספתהחמישית
לחוק,שניתןלפיסעיף6לחוקכתיקונוהמוצעבסעיףצ

להצעתהחוק,לתקנהבצובאופןהאמורבאותוסעיףצ

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר
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עלאףהאמורבכלדין,תקופתתוקפושלאישוררגולטורישמועדפקיעתו )א2(
המקוריחלבתקופהשלצ1חודשיםלאחרתוםהתקופההקובעתהשנייה,והמנוי
בטורא'לתוספתהחמישית,יוארךבתקופההמנויהבטורב'לצדו,אלאאםכן
הותלהאובוטלאושהתקייםתנאיהמפקיעאתתוקפו,אושהרשותהציבורית

סירבהלחדשו,לפניתוםתקופתההארכה,לפיכלדיןצ";

בסעיףקטן)ב()1(,במקום"עלאףהוראותסעיףקטן)א("יבוא"עלאףהוראות )צ(
סעיפיםקטנים)א(עד)א2("ובמקום"כיהוראותסעיףקטן)א("יבוא"כיהוראותאותם

סעיפיםקטנים";

בסעיףקטן)ג()1(,במקום"סעיפיםקטנים)א(ו–)ב("יבוא"סעיפיםקטנים)א( )4(
עד)ב("ואחרי"בתוספתהשנייה"יבוא"אובתוספתהשישית,לפיהעניין";

בסעיףקטן)ד(,בסופויבוא"הוראותסעיףקטןזהלאיחולולענייןבעלאישור )5(
רגולטוריהמנויבטורא'לתוספתהרביעית,אםנקבע,בטורג'לצדו,כיתשלוםאגרה

כאמורהואתנאילהארכתתוקפו"צ

בסעיף6לחוקהעיקרי-צצתיקוןסעיף6

התוספת את "לתקן במקום ברישה, ובו, ")א(", קטן כסעיף יסומן בו האמור )1(
הראשונה,אתהתוספתהשנייהואתהתוספתהשלישית"יבוא"לשנותאתהתוספת
הראשונה,אתהתוספתהשנייה,אתהתוספתהשלישית,אתהתוספתהרביעית,את
התוספתהחמישיתואתהתוספתהשישית",אחרי"לענייןאותואישור"יבוא"בכפוף
להוראותסעיףקטן)ב("ואחרי"לתוספתהשנייה"יבוא"לתוספתהרביעיתאולתוספת

השישית";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

השרהמוסמךלפיסעיףקטן)א(לתקןאתהתוספתהרביעית,רשאי,בצו, ")ב(
באופןהאמורבאותוסעיףקטן,להוסיףלטורא'שבהאולגרועממנו,אישור
רגולטורישתקופתהארכתוכמצויןבטורד'לצדושונהמתקופתההארכההחלה
לגביולפיסעיף2)א1()1()א(עד)ג(,לשנותאתהתקופההמצוינתבטורב'לצדו,
לשנותתנאיהמצויןבטורג'לצדואולשנותאתתקופתההארכההמצוינת
בטורד'לצדו,אםמצאכימתקיימותנסיבותמשקיותחריגותאונסיבותאחרות

המצדיקותזאת,ובלבדשתקופתההארכהשבטורד'לאתעלהעלשנהצ

סעיפים 2)4( ו־6

בתוספת המנויים הרגולטוריים לאישורים בדומה
השנייהלחוק,אשרהוחרגומגדרמתווהההארכהשבסעיף
אישורים להחריג לשרים לאפשר מוצע לחוק, 2)א1(
המוצע ההארכה מתווה מתחולת מסוימים רגולטוריים
בחוקזה,וזאתבאמצעותהכללתםבתוספתהשישיתלחוק
כנוסחההמוצעבסעיף5להצעתהחוק,שגםאותהיהיה

אפשרלתקןלפיסעיף6לחוקצ

מאחרשביוםכ"גבכסלוהתשפ"א)9בדצמבר2020(,
אושרבכנסתחוקהגזהפחמימניהמעובה,התשפ"א-2020,
ולפיסעיף92לאותוחוקנדחתהתחילתוליוםכ"אבתמוז
)1ביולי2021(,מוצעתהוראתשעהולפיהעד התשפ"א
)57(בתוספתהשישיתלהיתר לאותומועדיתייחספרט

לפיחוקהגז)בטיחותורישוי(,התשמ"ט-9ע19,אשרמכוחו
מוסדרהיתרזהכיוםצ

- תוספות שלוש לחוק להוסיף מוצע כאמור,  סעיף 3
ותוספת חמישית תוספת רביעית, תוספת 
שישיתכנוסחןהמוצעבסעיף5להצעתהחוקצכדילאפשר
אם המתאים, ההארכה מתווה לעניין גמישות לשרים
בכלל,לאישוריםהרגולטורייםבתחומיםשהםאחראים
)ראו להסמיךאתהשריםהרלוונטיים לאסדרתם,מוצע
אישורים להוסיף המוצע( כתיקונו לחוק 6)א( סעיף

רגולטורייםלתוספותהנזכרותלעיל,לגרועמהןאישורים
כאמוראולשנותפרטיםשנקבעובתוספותלענייןאותם
אישורים,כגוןתנאילהארכהשנקבע,אושישלקבוע,בטור
לגבי שתחול תקופתההארכה או הרביעית, ג'לתוספת

אישורמסוים,כאמורבטורד'לאותהתוספתצ

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר
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השרהמוסמךלפיסעיףקטן)א(לשנותאתהתוספתהחמישית,רשאי, )ג(
בצו,באופןהאמורבאותוסעיףקטן,להוסיףלטורא'בתוספתהאמורהאישור
רגולטורישמועדפקיעתתוקפוהמקוריחלבתקופהשלצ1חודשיםשלאחרתום
התקופההקובעתהשנייה,ושתוקפויוארךלתקופההאמורהבטורב'לצדו,אם
מצאכיהדברנדרשלשםויסותהעומסשצפוילהיווצרבקשרלחידושהאישורים
הרגולטורייםלאחרהתקופההקובעתהשנייהבשלהארכתהתקופותכאמור
בסעיף2)א1(,ובלבדשתקופתההארכהשבטורב'לאתעלהעלשישהחודשיםצ"

תיקוןהתוספת
הראשונה

בתוספתהראשונהלחוקהעיקרי,אחריפרט)5(יבוא:4צ

מידעלהיתרשנמסרלמבקשלפיסעיף145)א1(לחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה- )6("
1965צ)להלן-חוקהתכנוןוהבנייה(;

החלטהשלרשותרישוימקומיתלפיסעיף145)ב1(לחוקהתכנוןוהבנייה; )7(

מפתהמדידההמוגשתבמסגרתתכניתאיחודוחלוקהלפיתקנותהתכנוןוהבנייה )ע(
)תכניתאיחודוחלוקה(,התשס"ט-42009)להלן-תקנותאיחודוחלוקה(;

מפתהמדידההמוגשתבמסגרתבקשהלמידעלהיתרובקשהלהיתרלפיתקנות )9(
התכנוןוהבנייה)רישויבנייה(,התשע"ו-52016צ"

הוספתתוספת
רביעית,תוספת

חמישיתותוספת
שישית

אחריהתוספתהשלישיתלחוקהעיקרייבוא:5צ

"תוספת רביעית
)סעיף2)א1()2((

השרהמוסמךלפיסעיףקטן)א(לשנותאתהתוספתהחמישית,רשאי, )ג(
בצו,באופןהאמורבאותוסעיףקטן,להוסיףלטורא'בתוספתהאמורהאישור
רגולטורישמועדפקיעתתוקפוהמקוריחלבתקופהשלצ1חודשיםשלאחרתום
התקופההקובעתהשנייה,ושתוקפויוארךלתקופההאמורהבטורב'לצדו,אם
מצאכיהדברנדרשלשםויסותהעומסשצפוילהיווצרבקשרלחידושהאישורים
הרגולטורייםלאחרהתקופההקובעתהשנייהבשלהארכתהתקופותכאמור
בסעיף2)א1(,ובלבדשתקופתההארכהשבטורב'לאתעלהעלשישהחודשיםצ"

תיקוןהתוספתבתוספתהראשונהלחוקהעיקרי,אחריפרט)5(יבוא:4צ
הראשונה

מידעלהיתרשנמסרלמבקשלפיסעיף145)א1(לחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה- )6("
1965צ)להלן-חוקהתכנוןוהבנייה(;

החלטהשלרשותרישוימקומיתלפיסעיף145)ב1(לחוקהתכנוןוהבנייה; )7(

מפתהמדידההמוגשתבמסגרתתכניתאיחודוחלוקהלפיתקנותהתכנוןוהבנייה )ע(
)תכניתאיחודוחלוקה(,התשס"ט-42009)להלן-תקנותאיחודוחלוקה(;

מפתהמדידההמוגשתבמסגרתבקשהלמידעלהיתרובקשהלהיתרלפיתקנות )9(
התכנוןוהבנייה)רישויבנייה(,התשע"ו-52016צ"

הוספתתוספתאחריהתוספתהשלישיתלחוקהעיקרייבוא:5צ
רביעית,תוספת

חמישיתותוספת
שישית

"תוספת רביעית
)סעיף2)א1()2((

עלפיהמוצע,שינויהתוספתהרביעיתלענייןאישור
מסוים,אשרכאמורמאפשרלקבועלענייןאישורתקופת
הארכהשונהמזושבמתווההרגילהמוצע,יהיהאפשרירק
אםהשרהנוגעבדברשוכנעכימתקיימותנסיבותמשקיות
חריגותהמצדיקותזאתצכמוכן,תקופתההארכהשניתן

לקבועלענייןאישורכאמורמוגבלתלשנהצ

הוספתאישוררגולטורילתוספתהחמישיתתתאפשר
שצפוי העומס ויסות לשם נדרש הדבר אם רק כאמור
להיווצרבמשרדהממשלתיהאחראיעלאישוריםמסוג

זהבשלהארכתהתקופותלפיהמתווההמוצעבחוקזהצ

ס"חהתשכ"ה,עמ'07צצ צ

ק"תהתשס"ט,עמ'646צ 4

ק"תהתשע"ו,עמ'1512צ 5

טורא'
האישורהרגולטורי

טורב'
התקופהשבהחלמועד

הפקיעה
טורג'

תנאילהארכה

טורד'
תקופת
ההארכה

היתרלפיסעיף)1(
145לחוקהתכנון

והבנייה

התקופהשמיוםי"ז
בטבתהתשפ"א)1בינואר

2021(עדתוםהתקופה
הקובעתהשנייה

12
חודשים;

מידעלהיתרשנמסר)2(
למבקשלפיסעיף

145)א1(לחוק
התכנוןוהבנייה

התקופהשמיוםי"ז
בטבתהתשפ"א)1בינואר

2021(עדתוםהתקופה
הקובעתהשנייה

12
חודשים;

החלטהשלרשות)צ(
רישוימקומיתלפי
סעיף145)ב1(לחוק

התכנוןוהבנייה

התקופהשמיוםי"ז
בטבתהתשפ"א)1בינואר

2021(עדתוםהתקופה
הקובעתהשנייה

12
חודשים;

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר
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טורא'
האישורהרגולטורי

טורב'
התקופהשבהחלמועד

הפקיעה
טורג'

תנאילהארכה

טורד'
תקופת
ההארכה

רישיוןמורהדרך)4(
לפיתקנותשירותי
תיירות)מורידרך(,

התשכ"ז-61967

התקופההקובעת
השנייה

12
חודשים;

היתרפליטהלפי)5(
סימןב'בפרקד'
לחוקאווירנקי,

התשס"ח-ע7200
)להלן-חוקאוויר

נקי(

התקופהשעדיוםכ'
בתמוזהתשפ"א)0צ

ביוני2021(

הבקשהלחידוש
ההיתרהוגשה

עדיוםט"זבטבת
התשפ"א)1צ

בדצמבר2020(

תשעה
חודשים;

היתרפליטהלפי)6(
סימןב'בפרקד'

לחוקאווירנקי

התקופהשמיוםכ"א
בתמוזהתשפ"א)1

ביולי2021(עדיוםט"ז
בטבתהתשפ"א)1צ

בדצמבר2021(אועד
תוםהתקופההקובעת

השנייה,לפיהמוקדם

הבקשהלחידוש
ההיתרהוגשהעד

שנהלפנימועד
פקיעתוהמקורי

שישה
חודשים;

אישורלפיתקנה)7(
2לתקנותמחלות

בעליחיים)בתי
שחיטהלעופות(,

התש"ך-1960ע

התקופההקובעת
השנייה

12
חודשים;

אישורלפיתקנה)ע(
4לתקנותמחלות

בעליחיים
)שחיטתבהמות(,

התשכ"ד-91964

התקופההקובעת
השנייה

12
חודשים;

היתרלפיחוק)9(
הפיקוחעלמזון

לבעליחיים,
התשע"ד-102014

התקופההקובעת
השנייה

12
חודשים;

אישורליבואמזון)10(
רגישלפיסעיף

צ6לחוקהגנהעל
בריאותהציבור)מזון(,

התשע"ו-112015
)להלן-חוקהגנה

עלבריאותהציבור
)מזון((,שטרםחלפו
ארבעשניםממועד

נתינתו

התקופההקובעת
השנייה

היבואןהגיש,
45ימיםלפחות

לפנימועד
הפקיעההמקורי

שלהאישור,
הצהרהעלכך

שלאהשתנהאף
פרטמהפרטים

האמורים

12
חודשים;

ק"תהתשכ"ז,עמ'1156צ 6

ס"חהתשס"ח,עמ'752צ 7

ק"תהתש"ך,עמ'1174צ ע

ק"תהתשכ"ד,עמ'7צעצ 9

ס"חהתשע"ד,עמ'06צצ 10

ס"חהתשע"ו,עמ'90צ 11

הערות
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טורא'
האישורהרגולטורי

טורב'
התקופהשבהחלמועד

הפקיעה
טורג'

תנאילהארכה

טורד'
תקופת
ההארכה

בסעיף64)א()2(
לחוקהגנהעל

בריאותהציבור
)מזון(ושילם

אגרהלפיסעיף
64)א()צ(לחוק

האמור
אישורליבואמזון)11(

רגישלפיסעיף
צ6לחוקהגנהעל

בריאותהציבור
)מזון(,שחלפו

ארבעשניםממועד
נתינתו

התקופההקובעת
השנייה

היבואןהגיש,
45ימים

לפחותלפני
מועדהפקיעה

המקורישל
האישור,הצהרה

עלכךשלא
השתנהאף

פרטמהפרטים
האמורים

בסעיף64)א()2(
לחוקהגנהעל

בריאותהציבור
)מזון(,שילם

אגרהלפיסעיף
64)א()צ(לחוק,
האמורוהגיש

בקשהלמתן
אישורמוקדם

לייבואלפיסעיף
צ6לאותוחוק

לאיאוחרמ–90
ימיםלפניתום

תקופתההארכה

12
חודשים;

אישורלייצורדגם)12(
רכב,לפיסעיף21

לחוקרישוישירותים
ומקצועותבענףהרכב,
התשע"ו-122016)להלן

-חוקשירותירכב(

התקופההקובעת
השנייה

12
חודשים;

רישיוןייבוארכב)צ1(
לשימושאישילפי

סעיפים1צו־צצ
לחוקשירותירכב

התקופההקובעת
השנייה

12
חודשים;

רישיוןיבואןזעירלפי)14(
סעיף44לחוקשירותי

רכב

התקופההקובעת
השנייה

12
חודשים;

מפתמדידההמוגשת)15(
במסגרתתכניתאיחוד

וחלוקהלפיתקנות
איחודוחלוקה

התקופההקובעת
השנייה

צחודשים

טורא'
האישורהרגולטורי

טורב'
התקופהשבהחלמועד

הפקיעה
טורג'

תנאילהארכה

טורד'
תקופת
ההארכה

בסעיף64)א()2(
לחוקהגנהעל

בריאותהציבור
)מזון(ושילם

אגרהלפיסעיף
64)א()צ(לחוק

האמור
אישורליבואמזון)11(

רגישלפיסעיף
צ6לחוקהגנהעל

בריאותהציבור
)מזון(,שחלפו

ארבעשניםממועד
נתינתו

התקופההקובעת
השנייה

היבואןהגיש,
45ימים

לפחותלפני
מועדהפקיעה

המקורישל
האישור,הצהרה

עלכךשלא
השתנהאף

פרטמהפרטים
האמורים

בסעיף64)א()2(
לחוקהגנהעל

בריאותהציבור
)מזון(,שילם

אגרהלפיסעיף
64)א()צ(לחוק,
האמורוהגיש

בקשהלמתן
אישורמוקדם

לייבואלפיסעיף
צ6לאותוחוק

לאיאוחרמ–90
ימיםלפניתום

תקופתההארכה

12
חודשים;

אישורלייצורדגם)12(
רכב,לפיסעיף21

לחוקרישוישירותים
ומקצועותבענףהרכב,
התשע"ו-122016)להלן

-חוקשירותירכב(

התקופההקובעת
השנייה

12
חודשים;

רישיוןייבוארכב)צ1(
לשימושאישילפי

סעיפים1צו־צצ
לחוקשירותירכב

התקופההקובעת
השנייה

12
חודשים;

רישיוןיבואןזעירלפי)14(
סעיף44לחוקשירותי

רכב

התקופההקובעת
השנייה

12
חודשים;

מפתמדידההמוגשת)15(
במסגרתתכניתאיחוד

וחלוקהלפיתקנות
איחודוחלוקה

התקופההקובעת
השנייה

צחודשים

ס"חהתשע"ו,עמ'970צ 12

הערות
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תוספת חמישית
)סעיף2)א2((

טורב'טורא'

תוספת שישית
)סעיף2)ג()1((

אישורלפיחוקהתכנוןוהבנייה,למעטמפותהמדידההאמורותבפרטים)ע(ו־)9( )1(
לתוספתהראשונה,וכןהיתרלפיסעיף145לחוקהאמורשאינוהיתרלשימושחורג
שלפידיןטעוןאישורשלמוסדתכנוןנוסףעלהוועדההמקומית,מידעלהיתרשנמסר
למבקשלפיסעיף145)א1(לחוקהאמורוהחלטהשלרשותרישוילפיסעיף145)ב1(

לאותוחוק,המנוייםבפרטים)1(עד)צ(לתוספתהרביעית;

בנאיות, הנדסה לעבודות קבלנים רישום לחוק צ)ג( סעיף לפי רישיון )2(
התשכ"ט-1969צ1;

התשע"ד-142014 חופשי, יבוא 2)ד(לצו סעיף לפי ממכס בפטור יבוא רישיון )צ(
)בתוספתזו-צויבואחופשי(;

רישיוןיבואלפיסעיף2)א(לצויבואחופשיאולפיסעיף2)א()2(לצוייבואאישי, )4(
התשע"ט-152019,לטוביןהמסווגיםבפרטיהמכסהמפורטיםלהלן:

04צ6צאו0020צ04צצ9; )א(

000צצצ0צ7000,29צצ0צ7000,29צ24צעצ,9000צ24צעצאו2000צ07צ9צ; )ב(

רישיוןיבואטוביןשניתןבידירשותמוסמכתבמשרדהחקלאותופיתוחהכפר, )5(
לפיצויבואחופשי;

היתרהפעלהלפיסעיףעגלחוקרישוישירותיהתעופה,התשכ"ג-צ16196; )6(

תעודתכושרטיסהלפיסעיףצ6לחוקהטיס,התשע"א-172011)בתוספתזו-חוקהטיס(; )7(

פטורלפיסעיף165לחוקהטיס; )ע(

רישיוןלפיחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)שירותיםפיננסייםמוסדרים(, )9(
התשע"ו-2016ע1;

רישיוןלפיחוקהמים,התשי"ט-191959; )10(

רישיוןקדיחהלפיחוקהפיקוחעלקידוחימים,התשט"ו-201955; )11(

רישיוןלפיחוקתאגידימיםוביוב,התשס"א-212001; )12(

הסמכהלפיחוקהרשותהלאומיתלהסמכתמעבדות,התשנ"ז-221997; )צ1(

ס"חהתשכ"ט,עמ'ע21צ צ1

ק"ת-שיעורימק"ח,התשע"ד,עמ'46צ 14

ק"ת-שיעורימק"ח,התשע"ט,עמ'4עצ 15

ס"חהתשכ"ג,עמ'104צ 16

ס"חהתשע"א,עמ'0צעצ 17

ס"חהתשע"ו,עמ'ע109צ ע1

ס"חהתשי"ט,עמ'עע2צ 19

ס"חהתשט"ו,עמ'4עצ 20

ס"חהתשס"א,עמ'454צ 21

ס"חהתשנ"ז,עמ'156צ 22

הערות
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מוגבלים(, לשטחים )כניסה התעופה שדות רשות לכללי 4 כלל לפי רישיון )14(
התשמ"ג-צע19צ2;

פנקסימאיאואישורשירותלפיתקנה6לתקנותהספנות)ימאים(,התשס"ב-242002 )15(
)בתוספתזו-תקנותהימאים(;

תעודתמשיטאוהיתרלהשטתאנייתנוסעיםקטנה,לפיתקנותהספנות)ימאים( )16(
)משיטיכלישיטקטנים(,התשנ"ח-ע25199;

לתכשירים(, נאותים ייצור )תנאי הרוקחים לתקנות 2 תקנה לפי אישור )17(
התשס"ט-ע26200;

אישוררגולטורילפיחוקמשקהחשמל,התשנ"ו-271996; )ע1(

אישוררגולטורילפיחוקהחשמל,התשי"ד-1954ע2; )19(

היתרלפרסוםתשקיףלפיסעיף21לחוקניירותערך,התשכ"ח-ע29196,אולפי )20(
סעיף29לחוקהשקעותמשותפותבנאמנות,התשנ"ד-01994צ;

רישוםבפנקסשמאיהמקרקעיןלפיסעיף6לחוקשמאימקרקעין,התשס"א-12001צ; )21(

רישיוןנוטריוןלפיסעיף2לחוקהנוטריונים,התשל"ו-21976צ; )22(

רישיוןלפיחוקחוקריםפרטייםושירותישמירה,התשל"ב-1972צצ; )צ2(

במקרקעין, המתווכים לחוק 2 סעיף לפי במקרקעין בתיווך לעסוק רישיון )24(
התשנ"ו-41996צ;

רישיוןמוביללפיסעיף5לחוקשירותיהובלה,התשנ"ז-51997צ,ופרקשלישי )25(
לתקנותשירותיהובלה,התשס"א-62001צ;

רישיוןרכבלפיסעיף2לפקודתהתעבורה7צורישיוןנהיגהשניתןלפיסעיף10 )26(
לפקודההאמורה;

התעבורה, לתקנות 62)ב()צ( תקנה לפי מהבהב כחול פנס לנשיאת היתר )27(
התשכ"א-1961עצ;

היתרלהפעלתמסילתברזלמקומיתלפיסעיף46דלפקודתמסילותהברזל]נוסח )ע2(
חדש[,התשל"ב-91972צ;

אישוררגולטורילפיחוקהמהנדסיםוהאדריכלים,התשי"ח-ע40195; )29(

מוגבלים(, לשטחים )כניסה התעופה שדות רשות לכללי 4 כלל לפי רישיון )14(
התשמ"ג-צע19צ2;

פנקסימאיאואישורשירותלפיתקנה6לתקנותהספנות)ימאים(,התשס"ב-242002 )15(
)בתוספתזו-תקנותהימאים(;

תעודתמשיטאוהיתרלהשטתאנייתנוסעיםקטנה,לפיתקנותהספנות)ימאים( )16(
)משיטיכלישיטקטנים(,התשנ"ח-ע25199;

לתכשירים(, נאותים ייצור )תנאי הרוקחים לתקנות 2 תקנה לפי אישור )17(
התשס"ט-ע26200;

אישוררגולטורילפיחוקמשקהחשמל,התשנ"ו-271996; )ע1(

אישוררגולטורילפיחוקהחשמל,התשי"ד-1954ע2; )19(

היתרלפרסוםתשקיףלפיסעיף21לחוקניירותערך,התשכ"ח-ע29196,אולפי )20(
סעיף29לחוקהשקעותמשותפותבנאמנות,התשנ"ד-01994צ;

רישוםבפנקסשמאיהמקרקעיןלפיסעיף6לחוקשמאימקרקעין,התשס"א-12001צ; )21(

רישיוןנוטריוןלפיסעיף2לחוקהנוטריונים,התשל"ו-21976צ; )22(

רישיוןלפיחוקחוקריםפרטייםושירותישמירה,התשל"ב-1972צצ; )צ2(

במקרקעין, המתווכים לחוק 2 סעיף לפי במקרקעין בתיווך לעסוק רישיון )24(
התשנ"ו-41996צ;

רישיוןמוביללפיסעיף5לחוקשירותיהובלה,התשנ"ז-51997צ,ופרקשלישי )25(
לתקנותשירותיהובלה,התשס"א-62001צ;

רישיוןרכבלפיסעיף2לפקודתהתעבורה7צורישיוןנהיגהשניתןלפיסעיף10 )26(
לפקודההאמורה;

התעבורה, לתקנות 62)ב()צ( תקנה לפי מהבהב כחול פנס לנשיאת היתר )27(
התשכ"א-1961עצ;

היתרלהפעלתמסילתברזלמקומיתלפיסעיף46דלפקודתמסילותהברזל]נוסח )ע2(
חדש[,התשל"ב-91972צ;

אישוררגולטורילפיחוקהמהנדסיםוהאדריכלים,התשי"ח-ע40195; )29(

ק"תהתשמ"ג,עמ'1069צ צ2

ק"תהתשס"ב,עמ'500צ 24

ק"תהתשנ"ח,עמ'751צ 25

ק"תהתשס"ט,עמ'17צ 26

ס"חהתשנ"ו,עמ'ע20צ 27

ס"חהתשי"ד,עמ'190צ ע2

ס"חהתשכ"ח,עמ'4צ2צ 29

ס"חהתשנ"ד,עמ'ע0צצ 0צ

ס"חהתשס"א,עמ'6צ4צ 1צ

ס"חהתשל"ו,עמ'196צ 2צ

ס"חהתשל"ב,עמ'90צ צצ

ס"חהתשנ"ו,עמ'70צ 4צ

ס"חהתשנ"ז,עמ'222צ 5צ

ק"תהתשס"א,עמ'446צ 6צ

דינימדינתישראל,נוסחחדש7,עמ'צ17צ 7צ

ק"תהתשכ"א,עמ'1425צ עצ

דינימדינתישראל,נוסחחדשצ2,עמ'5ע4צ 9צ

ס"חהתשי"ח,עמ'ע10צ 40

הערות
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תעודתהיתרלייבאלישראלאולייצאממנהפסולתחומריםמסוכניםלפיתקנות )0צ(
החומריםהמסוכנים)יבואויצואפסולתחומריםמסוכנים(,התשנ"ד-411994;

רישיוןליבואבעליחייםלפיתקנה2לתקנותמחלותבעליחיים)יבואבעליחיים(, )1צ(
התשל"ד-421974;

רישיוןליבואמוצריכוורתלפיתקנה2לתקנותמחלותבעליחיים)הסדריבוא )2צ(
מוצריכוורת(,התשמ"ב-2ע19צ4;

רישיוןכריתה,העתקהאוהובלהשלאילןמוגןאועץבוגר,לפיסעיף15לפקודת )צצ(
היערות44;

לפי משנה, קצרה לתקופה שניתן הסגר בתנאי יבוא רישיון או יבוא רישיון )4צ(
)יבואצמחים,מוצריצמחים,נגעיםואמצעילוואי(, תקנה2לתקנותהגנתהצומח

התשס"ט-452009;
אשרהורישיוןלפיסעיף2לחוקהכניסהלישראל,התשי"ב-461952; )5צ(

היתרלהעסקתעובדזרלפיסעיף1יגלחוקעובדיםזרים,התשנ"א-471991; )6צ(

היתרלפיסעיף65לחוקשירותהתעסוקה,התשי"ט-1959ע4; )7צ(

אישוררגולטורילפיחוקהנפט,התשי"ב-491952; )עצ(

אישוררגולטורילפיפקודתהמכרות50; )9צ(

רישיוןלעבודתגפ"מלפיתקנה2לתקנותהגז)בטיחותורישוי()רישויהעוסקים )40(
בעבודותגפ"מ(,התשס"ו-512006;

)ניסוייםבבעליחיים(, 19לחוקצערבעליחיים 14או צ1, היתרלפיסעיפים )41(
התשנ"ד-521944;

מומחה תואר )אישור הרופאים לתקנות 10ג תקנה לפי מוכר במוסד הכרה )42(
ובחינות(,התשל"ג-צ197צ5;

היתרלעיסוקבקרינהלפיתקנותצ,4או5לתקנותהרוקחים)יסודותרדיואקטיביים )צ4(
ומוצריהם(,התש"ם-0ע5419,והיתרלמתןשירותלפיתקנהעופרטים6,5ו־7בתוספת

השנייהלאותןתקנות;
היתרלייבואאולייצואשלערךטבעמוגןלפיסעיףצצלחוקגניםלאומיים, )44(
שמורותטבע,אתריםלאומייםואתריהנצחה,התשנ"ח-ע55199,לענייןערךטבעכאמור
שחלהלגביואכרזתגניםלאומיים,שמורותטבע,אתריםלאומייםואתריהנצחה)יישום
האמנהבדברסחרבין–לאומיבמיניםשלחייתברוצמחייתברהנתוניםבסכנה()ערכי

טבעמוגנים(,התשס"ד-562004;

ק"תהתשנ"ד,עמ'1152צ 41

ק"תהתשל"ד,עמ'991צ 42

ק"תהתשמ"ב,עמ'1004צ צ4

חוקיא"י,כרךא',עמ')ע(600,)א(710צ 44

ק"תהתשס"ט,עמ'670צ 45

ס"חהתשי"ב,עמ'54צצ 46

ס"חהתשנ"א,עמ'112צ 47

ס"חהתשי"ט,עמ'2צצ ע4

ס"חהתשי"ב,עמ'22צצ 49

חוקיא"י,כרךב',עמ')ע(910,)א(עצ9צ 50

ק"תהתשס"ו,עמ'5צ7צ 51

ס"חהתשנ"ד,עמ'ע29צ 52

ק"תהתשל"ג,עמ'1924צ צ5

ק"תהתש"ם,עמ'992צ 54

ס"חהתשנ"ח,עמ'202צ 55

ק"תהתשס"ד,עמ'607צ 56

הערות
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יבשתיים, ממקורות הים זיהום מניעת לתקנות 9)ב( תקנה לפי חירום היתר )45(
התש"ן-571990;

הסמכתממוניםעלפיצוצים,לפיחוקחומרינפץ,התשי"ד-1954ע5; )46(

בדיקותרפואיותשלעובדיםהחשופיםלגורמיסיכון,שנדרשותלפיפקודת )47(
הבטיחותבעבודה]נוסחחדש[,התש"ל-591970)להלן-פקודתהבטיחותבעבודה(;

תסקירעלבדיקהלגבימעליתאועגורןצריחאולגבימיתקניםאוכליםטעוני )ע4(
בדיקהאחריםשהוצאלגביהםצושיפוראוצובטיחותלפיחוקארגוןהפיקוחעל

העבודה,התשי"ד-601954;

היתרלפיסעיפים9)א(או9אלחוקעבודתנשים,התשי"ד-611954; )49(

היתרלפיחוקשעותעבודהומנוחה,התשי"א-621951; )50(

אישוררגולטורילפיחוקהעסקתעובדיםעלידיקבלניכוחאדם,התשנ"ו-1996צ6; )51(

היתרלפיחוקעבודתהנוער,התשי"ג-צ64195; )52(

אישוררגולטורילפיחוקהפיקוחעלמעונותיוםלפעוטות,התשע"ט-ע65201; )צ5(

צלפקודת 7צ6619,ורישיוןלפיסעיף ע)א()א1(לתקנותהדיג, היתרלפיתקנה )54(
הדיג,7צ6719;

היתרלפיתקנה2לתקנותמחלותבעליחיים)יבואויצואשלמוצריםמבעלי )55(
חיים(,התשמ"ח-עע19ע6;

רישיוןלפיסעיףצלחוקלהסדרתהפיקוחעלכלבים,התשס"ג-692002; )56(

היתרלהקמהאולהפעלהשלמיתקןגזלפיסעיף9לחוקהגזהפחמימניהמעובה, )57(
התשפ"א-702020צ"

בתקופהשמיוםפרסומושלחוקזהעדיוםתחילתושלחוקהגזהפחמימניהמעובה,6צהוראתשעה
התשפ"א-2020,כאמורבסעיף92)א(לאותוחוק,יקראואתהחוקהעיקריכךשבתוספת

השישית,במקוםפרט)57(יבוא:

היתרלהתקנתמיתקןגזפחמימנימעובהלפיסעיף4לחוקהגז)בטיחותורישוי(,")57(
התשמ"ט-9ע7119צ"

יבשתיים, ממקורות הים זיהום מניעת לתקנות 9)ב( תקנה לפי חירום היתר )45(
התש"ן-571990;

הסמכתממוניםעלפיצוצים,לפיחוקחומרינפץ,התשי"ד-1954ע5; )46(

בדיקותרפואיותשלעובדיםהחשופיםלגורמיסיכון,שנדרשותלפיפקודת )47(
הבטיחותבעבודה]נוסחחדש[,התש"ל-591970)להלן-פקודתהבטיחותבעבודה(;

תסקירעלבדיקהלגבימעליתאועגורןצריחאולגבימיתקניםאוכליםטעוני )ע4(
בדיקהאחריםשהוצאלגביהםצושיפוראוצובטיחותלפיחוקארגוןהפיקוחעל

העבודה,התשי"ד-601954;

היתרלפיסעיפים9)א(או9אלחוקעבודתנשים,התשי"ד-611954; )49(

היתרלפיחוקשעותעבודהומנוחה,התשי"א-621951; )50(

אישוררגולטורילפיחוקהעסקתעובדיםעלידיקבלניכוחאדם,התשנ"ו-1996צ6; )51(

היתרלפיחוקעבודתהנוער,התשי"ג-צ64195; )52(

אישוררגולטורילפיחוקהפיקוחעלמעונותיוםלפעוטות,התשע"ט-ע65201; )צ5(

צלפקודת 7צ6619,ורישיוןלפיסעיף ע)א()א1(לתקנותהדיג, היתרלפיתקנה )54(
הדיג,7צ6719;

היתרלפיתקנה2לתקנותמחלותבעליחיים)יבואויצואשלמוצריםמבעלי )55(
חיים(,התשמ"ח-עע19ע6;

רישיוןלפיסעיףצלחוקלהסדרתהפיקוחעלכלבים,התשס"ג-692002; )56(

היתרלהקמהאולהפעלהשלמיתקןגזלפיסעיף9לחוקהגזהפחמימניהמעובה, )57(
התשפ"א-702020צ"

בתקופהשמיוםפרסומושלחוקזהעדיוםתחילתושלחוקהגזהפחמימניהמעובה,6צ
התשפ"א-2020,כאמורבסעיף92)א(לאותוחוק,יקראואתהחוקהעיקריכךשבתוספת

השישית,במקוםפרט)57(יבוא:

הוראתשעה

היתרלהתקנתמיתקןגזפחמימנימעובהלפיסעיף4לחוקהגז)בטיחותורישוי(,")57(
התשמ"ט-9ע7119צ"

ק"תהתש"ן,עמ'250צ 57

ס"חהתשי"ד,עמ'64צ ע5

דינימדינתישראל,נוסחחדש16,עמ'7צצצ 59

ס"חהתשי"ד,עמ'202צ 60

ס"חהתשי"ד,עמ'154צ 61

ס"חהתשי"א,עמ'204צ 62

ס"חהתשנ"ו,עמ'201צ צ6

ס"חהתשי"ג,עמ'215צ 64

ס"חהתשע"ט,עמ'14צ 65

ע"ר7צ19,תוס'2,עמ'6עצ 66

ע"ר7צ19,תוס'1,עמ')ע(7צ1,)א(157צ 67

ק"תהתשמ"ח,עמ'79עצ ע6

ס"חהתשס"ג,עמ'216צ 69

ס"חהתשפ"א,עמ'146צ 70

ס"חהתשמ"ט,עמ'ע10צ 71

הערות
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עלאףהוראותסעיף2)א(ו–)א1(לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף1לחוקזה,)א(7צהוראתמעבר )1(
אישוררגולטורישמועדפקיעתוהמקוריחלבתקופהשמיוםי"גבאלולהתש"ף)1
בספטמבר2020(עדיוםי"בבתשריהתשפ"א)0צבספטמבר2020(,ולאחודש
עדיוםפרסומושלחוקזה,תוארךתקופתתוקפולפיהוראותסעיף2)א1(לחוק
העיקרי,כנוסחובסעיף2לחוקזה,אלאאםכןהותלהאובוטלאושהתקיים
תנאיהמפקיעאתתוקפו,אושהרשותהציבוריתכהגדרתהבחוקהעיקריסירבה

לחדשו,לפניתוםתקופתההארכההאמורהבאותוסעיף,לפיכלדיןצ

)1(לאיחולולענייןאישוררגולטוריכאמורבה,שניתן הוראותפסקה )2(
לתקופהשלעדשנהצ

אישוררגולטורישמועדפקיעתוהמקוריחלבתקופהשמיוםתחילתהתקופה )ב(
הקובעתהשנייהעדיוםפרסומושלחוקזה)בפסקהזו-תקופתהמעבר(ולאחודש
עדהמועדהאמור,ושחלותלענייןהארכתתוקפוהוראותסעיף2)א1(לחוקהעיקרי,
כנוסחובסעיף2לחוקזה,וכןאישוררגולטורישמתקייםלגביוהאמורבסעיףקטן)א(,
יראואותו,לכלדברועניין,כאילועמדבתוקףגםבתקופתהמעבר,אלאאםכןמתקיים

לגביוהאמורבסיפהשלסעיףקטן)א()1(צ

בסעיףזה- )ג(

"אישוררגולטורי"-כהגדרתובסעיף1לחוקהעיקרי;

"התקופההקובעתהשנייה"-כמשמעותהבסעיף2)א1(לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף2
לחוקזהצ

מוצעתהוראתמעברלענייןאישוריםרגולטוריים  סעיף 7
שמועדפקיעתםהמקוריחלבתקופהשמיום)1 
בספטמבר2020(עדיוםי"בבתשריהתשפ"א)0צבספטמבר
2020(,כלומרבמהלךהתקופההקובעתהראשונה)לאחר
באופן והוארך לחוק(, 2)א()2( סעיף לפי בצו הארכתה
אוטומטילפיסעיף2)א()2(לחוקצתקופתההארכהשלחלק
מהאישוריםהאלההסתיימהלפנייוםפרסומושלהחוק
המוצע,ואילוהיהמוארךתוקפםשלאישוריםאלהלפי
המתווהשבחוקהמוצע,חלקםהיוזוכיםלתקופתהארכה
ארוכהיותרצלפיכך,מוצעלהחיללענייןאישוריםאלהאת
מתווהההארכהשבסעיף2)א1(לחוקכנוסחוהמוצעבסעיף
2להצעתהחוק,כאילוהיואישוריםשתוקפםפקעבתקופה
הקובעתהשנייהצהסדרמוצעזהדומהבתוצאתולהסדר
שלאחר בחודשיים פקע שתוקפם אישורים על שהוחל

תוםהתקופההקובעתהראשונה,ואשרקיבלו,בעקבות
הארכתהתקופההקובעתבצוהארכתתקופות,השלמה
שלתקופתההארכהמפרקזמןשלעשרהשבועותלפרק
זמןשלשלושהחודשיםצמובןשהחלהזולאנדרשתלגבי
אישוריםשניתנולתקופהשלעדשנה,שכןגםלפימתווה
ההארכההמוצע,תוקפםשלאישוריםאלההיהמוארך

בשלושהחודשיםצ

כמוכן,ובשלפערהזמניםביןתחילתהתקופההקובעת
הוראה מוצעת המוצע, החוק של פרסומו למועד השנייה
שפקעו רגולטוריים אישורים של תוקפם את שתבטיח
בתקופהשמתחילתהתקופההאמורהועדמועדהפרסום,וכן
אתתוקפםשלהאישוריםהרגולטורייםשמתווהההארכה

החדשהוחלעליהםבהוראתמעברזו,כמפורטלעילצ

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר
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