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 הארכת תוקפם של אישורים רגולטוריים ורישיונות ודחיית מועדים במסגרת הליכי הטלת עיצום כספי

 

 ,כבדיםנלקוחות וידידים 

על רקע התפשטות נגיף הקורונה בישראל ונוכח המגבלות החמורות שהוטלו על הפעילות העסקית במשק ועל המגזר 

תקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש( )הארכת תוקף ודחיית , את 25.3.2020הציבורי, אישרה הממשלה, ביום 

רים רגולטוריים ורישיונות, וזאת על מנת לאפשר . התקנות עוסקות בהארכת תוקפם של אישו2020-מועדים(, התש"ף

לגופים המחזיקים באישורים כאמור וברישיונות להמשיך ולפעול ברציפות במהלך התקופה בה מוטלות מגבלות על 

 הפעילות. בנוסף, קובעות התקנות כללים לעניין דחיית מועדים במסגרת הליכים להטלת עיצום כספי.

 להלן יפורטו עיקרי הדברים.

 ארכת תוקפם של אישורים רגולטורייםה

במאי  10ועד יום  2020במרץ  10התקנות קובעות כי אישור רגולטורי או רישיון שפקע או שצפוי לפקוע בתקופה שמיום 

 החל ממועד פקיעתו המקורי )אלא אם הותלה או בוטל לפני תום תקופה זו(. יוארך בחודשיים נוספים, 2020

)"תקופת המעבר"(,  2020במרץ  25ועד ליום  2020במרץ  10רישיון שתוקפו פקע בתקופה שמיום אישור רגולטורי או        

 .יראו אותו כאילו עמד בתוקף בתקופת המעברתקופת תקפו מוארכת לפי התקנות,   וש

 לשלם אגרה בגין הארכת תוקף האישור כאמור. אינו נדרשבעל האישור הרגולטורי או הרישיון       

 -הוא אישור רגולטורי ת אלה, לעניין תקנו

לצורך  נדרש לפי חוקאישור, רישיון, הרשאה, זיכיון, היתר, וכן כל מסמך דומה אחר אף אם כינויו שונה, אשר  •

 ביצוע פעילות או פעולה בידי אדם, ושניתן לאותו אדם על ידי רשות ציבורית

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

 סוגי אישורים המפורטים בתוספת הראשונה לתקנות •

הממשלה ומשרדיה, לרבות יחידות סמך, רשות מקומית, תאגיד שהוקם על פי  –היא רשות ציבורית לעניין תקנות אלה, 

 חוק, וכן מועצה, ועדה או מינהלה שמונתה או הוקמה לפי חוק.

 סייגים להארכת תוקפם של אישורים רגולטוריים

קצרה ית המוסמכת לתת את האישור הרגולטורי רשאית לקבוע כי תקופת האישור תוארך בתקופה הרשות הציבור

. במקרה כזה, קביעתה של הרשות תיכנס לתוקף במועד בו לא תוארך כלל, או לקבוע כי תקופת האישור מחודשיים

 הודיעה על החלטתה לבעל האישור.

חוק רישוי פת השנייה לתקנות, ביניהם: היתר הפעלה מכוח הארכת התוקף לא תחול על אישורים מהסוג המפורט בתוס

תקנות החומרים המסוכנים )יבוא ויצור פסולת חומרים מסוכנים(, ; תעודת היתר לפי 1963-שירותי התעופה, התשכ"ג

; אישור שניתן לפי 1954-וחוק החשמל, התשי"ד 1996-חוק משק החשמל, התשנ"ו; אישור שניתן לפי 1994-התשנ"ד
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 ; ועוד.1951-חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א; היתרים שניתנים מכוח 2002-ק הגז הטבעי, התשס"בחוק מש

התקנות אינן גורעות מכל חובה, תשלום או הוראה אחרת החלה על בעל האישור הרגולטורי לפי חוק; אינן גורעות 

שות ציבורית לשנות את תקופת תוקפו מתוקפם של תנאים שנקבעו באישור הרגולטורי; וכן אינן גורעות מסמכותה של ר

 של האישור הרגולטורי, לסרב לחדשו או לקבוע בו תנאים.

 הוראה מיוחדת לביצוע בדיקה תקופתית של מיתקן גז

כי ספק גז רשאי להמשיך לספק גז למיתקן גז גם בחלוף המועד לביצוע בדיקה תקופתית. הוראה זו לא תחול  ,התקנות קובעות

 במקרה שהתקבלה אצל ספק הגז קריאה בנוגע לתקלה או חשש לתקלה במיתקן הגז, או שנודע לו על כך בדרך אחרת.

   דחיית מועדים בהליך להטלת עיצום כספי

יידחה שיית פעולה מהפעולות המפורטות להלן בקשר להליך להטלת עיצום כספי התקנות קובעות כי המועד לע

עד  2020במרץ  25, בתנאי שהמועד המקורי לעשיית הפעולה חל בתקופת תוקפן של התקנות )מיום בשלושה חודשים

 שייקבע מועד פקיעתן(:

 צום כספיהמועד האחרון שבו רשאי הגורם המוסמך למסור למפר הודעה על הכוונה להטיל עי •

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

 המועד האחרון שבו רשאי מפר לטעון טענותיו לעניין הכוונה להטיל עליו עיצום כספי ולעניין סכומו •

ור לגורם המועד האחרון שבו רשאי מפר לפנות לגורם המוסמך בבקשה לביטול התראה מינהלית, או למס •

 המוסמך כתב התחייבות ועירבון

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

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

פרה מסוימת, תקופת דחייה קצרה יצוין, כי הגורם המוסמך לפי דין להטיל את העיצום הכספי מוסמך לקבוע, לעניין ה

יותר, ואולם אם קבע כך, תחול קביעתו לגבי כל המועדים בהליך להטלת עיצום כספי על אותו מפר בקשר לאותה הפרה. 

 עוד יובהר, כי התקנות אינן גורעות מסמכותה של רשות ציבורית לפי דין לשנות מועד בהליך להטלת עיצום כספי.

נגיף הקורונה החדש(,  -תזכיר חוק הארכת תקופות לפי דין )הוראת שעה פורסם  2020במרץ  29לסיום נציין, כי ביום 

, ובו מפורטת, בין היתר, הצעה להסדרה רוחבית של הנושאים המוסדרים בתקנות, וכן סוגיות נוספות 2020-התש"ף

ם; הארכת הסמכה של אדם הנוגעות לפעילותן של רשויות ציבוריות )כגון: הארכות תקופות כהונה של בעלי תפקידי

תזכיר חוק דחיית מועדים שבחיקוק להחלטות ופעולות פורסם  2020במרץ  31להפעיל סמכות על פי דין(. בנוסף, ביום 

, המציע להאריך את המועדים לקבלת החלטות 2020-נגיף הקורונה החדש(, התש"ף -מינהליות )הוראת שעה 

 אדם מול הרשות המנהלית. מינהליות וכן להאריך את המועדים לפעולה של

צוות הרגולציה במשרדנו עומד לרשותכם בכל עת וישמח לסייע בכל התלבטות, שאלה או הבהרה, לרבות בקשר 

 להתנהלות מול הרשויות והרגולטורים בסוגיות הנוגעות למשבר הקורונה.

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

 

 בריאות וחג אביב שמח, תבברכ

 ישר בכר חן וול אוריון ושות'פ

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

 bglickman@fbclawyers.com 03-6944131  עו"ד ברק גליקמן

............................................................................................................................... 
זה או להסרה מרשימת התפוצה:  להירשם למייל  כל הזכויות שמורות לפישר בכר חן וול אוריון ושות'. הכלול באגרת מידע זו הוא מידע כללי בלבד, הוא אינו חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו.
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