
 

 

  2020 אפריל                                                                                                                          רגולציהמעו"דכן 

 תזכיר חוק בעניין הארכת תקופות של מינויים הנעשים לפי הדין,
 ם במסגרת הליך להטלת עיצום כספיהארכת תוקפם של אישורים רגולטוריים ודחיית מועדי

 

 ,נכבדיםלקוחות וידידים 

על רקע התפשטות נגיף הקורונה בישראל ונוכח המגבלות החמורות שהוטלו על הפעילות העסקית במשק ועל המגזר 
נגיף  -תזכיר חוק הארכת תקופות לפי דין )הוראת שעה את  2020במרץ  26הציבורי, פרסם משרד המשפטים ביום 

 .2020-החדש(, התש"ףקורונה 

על מנת לאפשר רציפות תפקודית של בעלי תפקידים וגופים שלטוניים שונים, מציע תזכיר החוק לקבוע הוראת שעה 
שעניינה בהארכת תקופת הכהונה של בעלי תפקידים המתמנים מכוח חוק, וכן הארכה של תקופת הסמכה על פי דין 

 שניתנה לאדם על ידי רשות ציבורית.

ל מנת להבטיח רציפות תפקודית של גופים עסקיים, תזכיר החוק מציע לקבוע הארכה רוחבית של אישורים בנוסף, ע
רגולטוריים שתוקפם עתיד לפקוע בתקופה הקרובה. לבסוף, על רקע המגבלות שהוזכרו מעלה ונוכח הקשיים הנובעים 

 ם כספי. מהן, מציע תזכיר החוק להאריך מועדים שונים במסגרת הליכים להטלת עיצו

יצוין, כי הארכת תוקפם של אישורים רגולטוריים וכן דחיית מועדים בהליכים להטלת עיצום כספי הוסדרו זה לא מכבר 
( "תקנות שעת חירום") 2020-בתקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש( )הארכת תוקף ודחיית מועדים(, התש"ף

(. תזכיר החוק שבנדון עתיד 2020באפריל  2ביום  שהפצנולעניין זה ראו העדכון ) 2020במרץ  25שפורסמו ביום 
 , לאחר שיבשיל לכדי חוק, את ההסדרים שנקבעו בתקנות אלו.להחליף

 להלן עיקרי תזכיר החוק:

 לפי דין פרק א: הארכת תקופות כהונה ותקופות הסמכה 

אשר תקופת כהונתו עתידה  כהונתו של בעל תפקידמיום פרסום החוק את  חודשים להאריך בחמישהמוצע  •
"(, וזאת בתנאי התקופה הקובעתלהסתיים בתקופה שמיום פרסום החוק ועד תום ארבעה חודשים ממועד זה )"

יום תחילתו של החוק המוצע.  לפניויו של אותו בעל תפקיד נעשה לפי חוק בידי רשות ציבורית או באישורה שמינ
 רשות מקומית ותאגיד שהוקם לפי חוק. שונים, לרבותגופים בלבעלי תפקידים ההסדר האמור נוגע 

נה לו רשות ציבורית , שנתשל אדם להפעיל סמכות על פי דין תוהסמכאת תקופת  להאריך בחמישה חודשיםמוצע  •
יום תחילת החוק, ושמועד פקיעת תוקפה של ההסמכה כאמור חל בתקופה הקובעת. לעניין זה, הטלת  לפניבכתב 

 תפקיד על אדם אינה נחשבת "הסמכה". 

הממשלה ומשרדי  –היא אחד מהגופים האלה  רשות ציבורית, הארכת תקופת כהונה ותקופת הסמכהלעניין  •
תיהם ויחידות הסמך שלהם, וכן רשות מקומית; ובכלל זה מי שממונה על גופים אלה או הממשלה, לרבות יחידו

 סמכתו של אדםלעניין הארכת תקופת ה עומד בראשם, ולרבות מי שאחד מהגופים כאמור אצל לו את סמכותו.
 גם תאגיד שהוקם לפי חוק וגוף שהוקם בחוק ייחשבו כרשות ציבורית. –על פי דין  להפעיל סמכות

 ייג להארכת תקופות הכהונה ותקופת ההסמכהס 

רשות ציבורית המוסמכת למנות או לאשר מינוי של בעל תפקיד כאמור, וכן רשות ציבורית המסמיכה אדם להפעיל  •
סמכות על פי דין, רשאיות לקבוע כי ההארכה כאמור לא תחול לעניין תקופת כהונתו של בעל תפקיד מסוים או 

דם מסוים, לפי העניין; וכן רשאיות הן לקבוע כי תקופה הכהונה או תקופת ההסמכה לעניין תקופת ההסמכה של א

https://www.fbclawyers.com/wp-content/uploads/2020/04/%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93-%E2%80%93-%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%94-%E2%80%93-%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%AA%D7%95%D7%A7%D7%A4%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%93%D7%97%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%9E%D7%A1%D7%92%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9B%D7%99-%D7%94%D7%98%D7%9C%D7%AA-%D7%A2%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%9D-%D7%9B%D7%A1%D7%A4%D7%99.pdf
https://www.fbclawyers.com/wp-content/uploads/2020/04/%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93-%E2%80%93-%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%94-%E2%80%93-%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%AA%D7%95%D7%A7%D7%A4%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%93%D7%97%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%9E%D7%A1%D7%92%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9B%D7%99-%D7%94%D7%98%D7%9C%D7%AA-%D7%A2%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%9D-%D7%9B%D7%A1%D7%A4%D7%99.pdf
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יוארכו בתקופה קצרה מהתקופה המוצעת. במקרה כזה, קביעתה של הרשות הציבורית תיכנס לתוקף במועד בו 
 הודיעה על החלטתה לבעל התפקיד או לבעל ההסמכה. 

 ישיונותור תוקפם של אישורים רגולטוריים פרק ב': הארכת

ביוני  30ועד יום  2020במרץ  10לקבוע כי אישור רגולטורי או רישיון שפקע או שצפוי לפקוע בתקופה שמיום  מוצע •
)אלא אם הותלה או בוטל לפני תום תקופה  החל ממועד פקיעתו המקורי נוספים בשלושה חודשים יוארך, 2020

 זו(. 

"(, תקופת המעברועד ליום תחילת החוק )" 2020במרץ  10ום אישור רגולטורי או רישיון שתוקפו פקע בתקופה שמי •
 . יראו אותו כאילו עמד בתוקף בתקופת המעברקפו מוארכת לפי הוראת השעה, וושתקופת ת

 . בעל האישור הרגולטורי או הרישיון אינו נדרש לשלם אגרה בגין הארכת תוקף כאמור •

  –הוא  רגולטורי אישורלעניין זה,  •

 חוק לפי נדרשרשאה, זיכיון, היתר, וכן כל מסמך דומה אחר אף אם כינויו שונה, אשר אישור, רישיון, ה ▪
 ציבורית רשותלצורך ביצוע פעילות או פעולה בידי אדם, ושניתן לאותו אדם על ידי 

 מביצוע פעילות או פעולה שנתנה רשות ציבורית לפי דין לאדם פטור ▪

 לתזכיר החוקסוגי אישורים המפורטים בתוספת הראשונה  ▪

הממשלה ומשרדיה,  –אחד מאלה היא  רשות ציבורית, הארכת תוקפם של אישורים רגולטוריים ורישיונותלעניין  •
לרבות יחידות סמך, רשות מקומית, תאגיד שהוקם על פי חוק, וכן מועצה, ועדה או מינהלה שמונתה או הוקמה לפי 

 חוק.

 סייגים להארכת תוקפם של אישורים רגולטוריים

 קצרהרשות הציבורית המוסמכת לתת את האישור הרגולטורי רשאית לקבוע כי תקופת האישור תוארך בתקופה ה •
. במקרה כזה, קביעתה של הרשות תיכנס לתוקף כלל תוארך לאמשלושה חודשים, או לקבוע כי תקופת האישור 

 במועד בו הודיעה על החלטתה לבעל האישור. 

 . לתזכיר החוקמהסוג המפורט בתוספת השנייה הארכת התוקף לא תחול על אישורים  •

למעט, ) גורעת מכל חובה, תשלום או הוראה אחרת החלה על בעל האישור הרגולטורי לפי חוק הוראת השעה אינה •
גורעת מתוקפם של תנאים שנקבעו באישור  אינה; (תשלום אגרה בעד תקופת ההארכה לפי התזכיר כאמור,

ותה של רשות ציבורית לשנות את תקופת תוקפו של האישור הרגולטורי, לסרב גורעת מסמכ ההרגולטורי; וכן אינ
 לחדשו או לקבוע בו תנאים.

 דחיית מועדים במסגרת הליכי עיצום כספי

המועד לעשיית פעולה מהפעולות המפורטות להלן בקשר להליך להטלת עיצום  את לדחות בשלושה חודשים מוצע •
 תוקפו של החוק:פעולה חל בתקופת כספי, בתנאי שהמועד המקורי לעשיית ה

 המועד האחרון שבו רשאי הגורם המוסמך למסור למפר הודעה על הכוונה להטיל עיצום כספי ▪

 המועד האחרון להחלטת הגורם המוסמך בדבר הטלת עיצום כספי, או למסירת דרישת התשלום ▪

 ום כספי ולעניין סכומוהמועד האחרון שבו רשאי מפר לטעון טענותיו לעניין הכוונה להטיל עליו עיצ ▪

המועד האחרון שבו רשאי מפר לפנות לגורם המוסמך בבקשה לביטול התראה מינהלית, או למסור לגורם  ▪
 המוסמך כתב התחייבות ועירבון

 המועד האחרון שבו רשאי מפר לטעון את טענותיו לעניין חילוט עירבון ▪

 הכספי, ככל שחולק לתשלומים המועד האחרון לתשלום העיצום הכספי, או לתשלום חלק מהעיצום ▪

יצוין, כי הגורם המוסמך לפי דין להטיל את העיצום הכספי מוסמך לקבוע, לעניין הפרה מסוימת, תקופת דחייה  •
קצרה יותר, ואולם אם קבע כך, תחול קביעתו לגבי כל המועדים בהליך להטלת עיצום כספי על אותו מפר בקשר 

אינן גורעות מסמכותה של רשות ציבורית לפי דין לשנות מועד בהליך  ההוראות אללאותה הפרה. עוד יובהר, כי 
 להטלת עיצום כספי.
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 הוראה מיוחדת לביצוע בדיקה תקופתית של מיתקן גז

 לא זו הוראה. תקופתית בדיקה לביצוע המועד בחלוף גם גז למיתקן גז לספק להמשיך רשאי גז ספק כי מוצע לקבוע •
או חשש לתקלה במיתקן הגז, או שנודע לו על כך  לתקלה בנוגע קריאה גזה ספק אצל שהתקבלה במקרה תחול

 בדרך אחרת. 

 הוראות לעניין ביקורת שיפוטית

 : כדלהלןלהגיש ערעור או עתירה הן  יהיה עליהן ניתןמכוח החוק ההחלטות  כיע וקבמציע ל תזכיר החוק •

מתקופה של  ופת דחייה קצרה יותרתק לעניין אישור רגולטורי מסוייםלקבוע  החלטה של רשות ציבורית ▪
 לעניין אישור זה לא תחולכלל לקבוע שההארכה או  ,שלושה חודשים

הפרה מסוימת שבגינה החלו הליכי הטלת ל מפר מסוים ובקשר לקבוע לעניין החלטה של הגורם המוסמך ▪
 משלושה חודשים תקופת דחייה קצרה יותרעיצום כספי, 

תוארך בתקופה  לפי דין קופת ההסמכה של אדם להפעיל סמכותלקבוע כי ת החלטה של רשות ציבורית ▪
 כי לא תוארך כלל או ,קצרה יותר מהתקופה שנקבעה בהוראת השעה

ערעור או עתירה על אחת מההחלטות לעיל תוגש לערכאה המוסמכת לפי החוק שמכוחו ניתנו ההסמכה או  •
 האישור הרגולטורי או הוטל העיצום הכספי. 

כי המדובר בתזכיר חוק שפורסם להערות, וייתכן כי ייערכו בו, ובהמשך הליכי החקיקה, שינויים  לסיום, נשוב ונציין
 ועדכונים.

צוות הרגולציה במשרדנו עומד לרשותכם בכל עת וישמח לסייע בכל התלבטות, שאלה או הבהרה, לרבות בקשר 
 להתנהלות מול הרשויות והרגולטורים בסוגיות הנוגעות למשבר הקורונה. 

 

 בברכה,

 פישר בכר חן וול אוריון ושות'

 שחר.-עדכון זה נכתב ע"י מיכל קרא ועו"ד גילת בן

 ybonen@fbclawyers.com 03-6944131 עו"ד יורם בונן

 ers.combglickman@fbclawy 03-6944131  עו"ד ברק גליקמן
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להירשם למייל זה או להסרה מרשימת התפוצה:   ות שמורות לפישר בכר חן וול אוריון ושות'.כל הזכוי הכלול באגרת מידע זו הוא מידע כללי בלבד, הוא אינו חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו.
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