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   ולפעולות מול רשויות מנהליות החלטות מנהליות לקבלתתזכיר חוק בעניין דחיית מועדים 

 , נכבדיםלקוחות וידידים 

על רקע התפשטות נגיף הקורונה בישראל הוטלו מגבלות שונות על התייצבותם של עובדים במקום עבודתם, ובתוכן   

נקבעו גם הוראות לצמצום פעילותו של המגזר הציבורי, המקדשות על קיום שגרת עבודה רגילה. על מנת לאפשר הן  

שיך לתפקד באופן תקין בתקופה זו, פרסם משרד  לרשויות הציבוריות, הן למגזר הפרטי והן לאוכלוסיה הכללית להמ

  -תזכיר חוק דחיית מועדים שבחיקוק להחלטות ופעולות מינהליות )הוראת שעה את  2020במרץ  30המשפטים ביום 

המציע להאריך את המועד לקבלת החלטות מינהליות מסוימות, וכן להאריך את  , 2020-נגיף הקורונה החדש(, התש"ף

 ימות של אדם מול רשות ציבורית, וזאת למשך התקופה הקבועה בתזכיר החוק.המועד לפעולות מסו

הוראות התזכיר מתייחסות לקשת רחבה של נושאים ורלוונטיות לממשקים רבים של פירמות עסקיות עם גופים ציבוריים  

 )בקשות מידע, דיווחים, רישוי עסקים, מיזוגים ועוד(.

 להלן עיקרי תזכיר החוק: 

 בוע בחוק לקבלת החלטה מנהלית ולפעולה של אדם מול רשות מנהלית  הארכת המועד הק 

חיקוק, או בהחלטה של רשות ציבורית מכוח סמכות בחיקוק,  ב הקבוע המועד את  בתשעים ימים מוצע לדחות  •

ועד יום   10.3.2020, ככל שאותו מועד חל או צפוי לחול בתקופה שמיום ציבורית רשות  של החלטה לקבלת 

 "(.  קופת ההארכהת)"  30.6.2020

האמור יחול גם על מועד שחל בתקופת ההארכה בשל החלטתה של רשות ציבורית שהוסמכה בחיקוק  ▪

 להאריך את המועד הקבוע לקבלת החלטה.  

, ככל  מול רשות ציבורית  לביצוע פעולה של אדם בחיקוק את המועד הקבוע  ימים בתשעיםכמו כן, מוצע לדחות  •

 בתקופת ההארכה.  שאותו מועד חל או צפוי לחול 

, על פעולה של  בין היתר, ובכלל זה, ישירות מול הרשות הציבורית האמור יחול על כל פעולה שמבצע אדם ▪

רתו , מסירת דיווח, מסמך או מידע אחר שהגשתו או מסי)לרבות הליכי "ערעור" או "ערר"(  הגשת השגה

ת או הגשת בקשה להפעלת  , מענה לשאלה של הרשות הציבוריחיקוקלרשות הציבורית נדרשת לפי 

 .סמכות לפי דין
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 .ביצוע תשלום של תעריף, מס, אגרה או תשלום אחר לרשות הציבוריתעל  לא יחולהאמור  ▪

 הממשלה רשאית להאריך, בצו, את תקופה ההארכה בתקופה נוספת של עד תשעים יום.  •

   –לעניין זה  •

  סמך שלהם, עובדי ציבור ונושאי משרה  הממשלה ומשרדי הממשלה, לרבות יחידות ה –היא  רשות ציבורית

; חברה ממשלתית; תאגיד שהוקם  1992-בחוק בתי דין מינהליים, התשנ"בבהם, ולמעט בית דין מנהלי כהגדרתו 

לפי חוק, עובד ציבור או נושא משרה בו; רשות מקומית, עובד ציבור או נושא משרה בה; מועצת הרבנות הראשית;  

; מבקר המדינה, עובד ציבור או נושא משרה במשרד  1965 - הון והבניה, התשכ"חוק התכנבמוסד תכנון כהגדרתו 

 מבקר המדינה. 

  החלטה או פעולה שרשות ציבורית חייבת או רשאית לקבל לגבי אדם מסוים )למעט  –היא  החלטה מנהלית

 החריגים שיפורטו להלן(.

 באחת הדרכים שלהלן חיקוק בהוא מועד שנקבע הקבוע מועד  ה ,–   

 על ידי נקיבה בתאריך מסוים   ▪

 מועד שחוזר על עצמו באופן תקופתי  ▪

מועדים שנקצבו מפרק זמן מסוים )ימים, שבועות, חודשים או שנים( למתן החלטה, לאחר ביצוע פעולה   ▪

 מסוימת

 תזכיר החוק אינו גורע מסמכותה של רשות ציבורית לדחות מועד בהתאם לסמכותה.   •

 סייגים וחריגים לדחיית מועדים 

;  החלטה או פעולה של רשות ציבורית הנוגעת למעצר, משמורת או כליאהקבלת על  תחול לא הארכת המועד   •

להליך בבית משפט; מתן תשלום מכל סוג או העברת סכום כסף על ידי רשות ציבורית;   החלטה או פעולה הנוגעת

 החלטה שעניינה העברת מידע לכנסת, לוועדה מוועדותיה או למבקר המדינה. 

 פעולות הבאות: ל ביחס להחלטות ו לא תחולהארכת המועד  •

 החיקוקים המפורטים בתוספת הראשונה מכוח של רשות ציבורית  החלטה ▪

 היהחיקוקים המפורטים בתוספת השניהרשות הציבורית מכוח  מולשל אדם  פעולה ▪

בתוספת  בחיקוקים המפורטים המוזכרות  , הציבורית הרשות מול פעולה  אושל רשות ציבורית  החלטה ▪

 השלישית )חיקוקים שנועדו להתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה(

לא יוארך, וזאת   –שבפניה כי מועד שהוארך על פי תזכיר החוק  מקרה מסויםיחס לברשות ציבורית רשאית להחליט  •

להחלטה או לפעולה  . כמו כן, הרשות הציבורית רשאית לקבוע ביחס הגשמת אינטרס ציבורי משמעותילשם 

 מועד מוקדם מזה שמוצע.   סוימת מ

, על טעמיה ועל המועד הקבוע לביצוע הפעולה לכל  החלטתהתודיע על רשות ציבורית שקבעה כאמור  ▪

, ואם בני אדם רבים עשויים להיות מושפעים מהחלטה זו  אדם שעשוי להיות מושפע במישרין מהחלטתה

 רשאית הרשות להודיע כאמור באתר האינטרנט שלה.   –
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שלא להאריך מועד כאמור, או על החלטתה לקבוע מועד מוקדם מזה   ציבורית רשות שלה החלטתעל  ▪

 , ניתן לעתור לערכאה המוסמכת.  שנקבע בתזכיר החוק

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

 ועדכונים.  

 בברכה, 

 ה מחלקת רגולצי
  פישר בכר חן וול אוריון ושות' 

 

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

 להתנהלות מול הרשויות והרגולטורים בסוגיות הנוגעות למשבר הקורונה. 

 למידע נוסף ניתן לפנות אל: 

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

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

 שחר. -גילת בןעו"ד מיכל קרא ו נכתב ע"י  * עדכון זה

............................................................................................................................... 
תפוצה:  להירשם למייל זה או להסרה מרשימת ה 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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