
 
 2022 לאפרי                                                                                            רגולציה מחלקת   

 2021-חוק עקרונות האסדרה, התשפ"ב

 לקוחות יקרים,

עקרונות האסדרה, התשפ"בנכנס לתוקפו    לאחרונה זה  ב  .2021-חוק  מטרות  את    בקצרהנסקור  עדכון 

 .  העסקית  פעילותכם לביןמנגנונים שבחוק ין הב  נעמוד על ממשקים פוטנציאלייםו, וכן עיקרי החוק ואת 

 ( מטרות החוק1)

,  בישראל  "רגולציה חכמה"בדבר אימוץ גישת    מהשנים האחרונות  על רקע החלטות ממשלה  נחקקהחוק  

יעדים לאסדרה איכותית, פער    ,בישראללטפל בבעיות היסוד במערכת האסדרה  במטרה   ובהן: הגדרת 

ו ליצירה  מוגדרים  האסדרה  של  שינוי  לבתהליכים  איכות  של  בדיעבד  ובבחינה  בבקרה  פער  אסדרה, 

 מערכת האסדרה ועוד. בראייה כוללת של פער  ,והשפעותיה

,  אסדרהלהתוות את התהליך לקביעת  שמטרתה  ,  שווקיםחוצת    ,ייצר תשתית חקיקתיתחוק האסדרה מ 

ולייצר מנגנונים לבחינה שוטפת של    מאסדרים, ליצור תיאום בין  המאסדריםלהבנות את שיקול הדעת של  

   לקדם אסדרה מבוססת נתונים, יעילה, מדויקת, עקבית ומידתית.   החוק מבקש.  הקיימת  האסדרהנחיצות  

 עקרון "האסדרה המיטבית"( 2)

  , אסדרה מיטביתשהאסדרה שהם מקדמים תהיה    חובה(  1.1.2022)החל מיום    החוק מטיל על מאסדרים

ת של  לצד    ,יסוד  זכויותוציבוריים    אינטרסיםגשים  אשר  עודףהפחתה  אסדרה  גם )  נטל  חלה    החובה 

על    , לפי החוק,אסדרה מיטבית מבוססתאסדרה קיימת(.    של  טיוב  תהליכיב  גםקביעת אסדרה חדשה וב

  :הבאיםהמנחים עקרונות  ה

 ; דין לפי המאסדר תפקיד ביצוע לשם או  ציבורי אינטרסזכות יסוד או  נדרשת להגשמת האסדרה  ▪

 ; לאסדרה  חלופות  נשקלו ▪

לעלות הציות  בין היתר  , בשים לב  )כלכלית, חברתית וסביבתית(  התועלת לחברה ולמשקמביאה למרב   ▪

 ;לה

 ותוך שיתוף הציבור; על נתונים רלוונטיים, בהתאם לעקרון השקיפות מבוססת  ▪

  במדינות אשר מיושמים  שגובשו בארגונים בינלאומיים  מידה מקצועיים    ואמות   כלליםמבוססת על   ▪

 ; משמעותיים שווקים  עם מפותחות

ו  הגורמים  בסוגיבהתחשב    ה נקבע ▪ עליהם  גודלבשהיא חלה  )כגון  פעילות הגוף  מאפייניהם  היקף    ו, , 

 (; ו וכדומהמידת הסיכון הכרוכה בפעילות

 ; לעניין  הנוגעברורה ונגישה לציבור  ▪

 ;  דיגיטליים באמצעיםככל הניתן מבוצעת  ▪

 ;מאסדרים, שיתוף פעולה והעברת מידע בין תיאוםמקדמת  ▪

 ; המחיה  יוקר  הפחתתל ביאהומ הענפית  התחרותאת מקדמת  ▪

 המושפעים במישרין מהאסדרה או מהעדרה.    ציבוריים ובאינטרסים בזכויות התחשבותתוך  הנקבע ▪
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אסדרה, אם כי נוסחם הכללי ועובדת    שלתוכנה    לבחינת  בסיססבורים שעקרונות אלו עשויים לשמש    אנו

עמידתה של אסדרה  - ברוב המקרים להגיע למסקנה נחרצת בדבר אי  יקשו  בלבד  מנחים  עקרונותהיותם  

 . "מיטביות"ה  בדרישת מסוימת

 רשות האסדרה ( 3)

כי  החוק אסדרה   בישראל  תוקם  קובע  ומקצועית  רשות  עצמאית  במליאתה כרשות  אשר  נציגי  יכהנו    , 

מערכת    תבחן אתאסדרה  הרשות    .ממשלה מתחומי המשפט, הכלכלה והאסדרה, וכן נציגים מקרב הציבור

   .וודא שהאסדרה מיושמת באופן רוחבי וחוצה ענפיםת ו כמכלול האסדרה 

במקרים בהם הודיעה הרשות    .הרהאסד  רשותב  1היוועצות  תחוב  המאסדריםעל  מטיל  חוק  הבין היתר,  

תהליך  ה  איכות בדבר    , שתפורסם לציבור,מנומקת  דעת   חוות תגובש על ידיה  ,  2למאסדר שבכוונתה לייעץ לו 

  לא תכלול   . חוות הדעת ות(ש ככל שנדר)לשיפורו  והמלצות    המאסדר   שביצע הערכת השפעות האסדרה  של  

בדבר האיזון שביצע המאסדר בין השיקולים השונים או המלצות בדבר החלופה שבחר  מקצועיות  מסקנות  

תשלים    האסדרה  רשות  בו  במועדייכנסו לתוקפן  עצות עם הרשות  ווההוראות בדבר חובת ההי   המאסדר.

 . , לפי המוקדם1.1.2023את ההיערכות למילוי תפקידיה לפי החוק או ביום 

וקביעת    גיבוששל    תהליכים לבחינת    מידה  אמת  ייצרו  האסדרה  רשותשל    הדעת  חוותשסבורים    אנו

בהיבט של איסוף נתונים, הערכת עלויות ציות וכו';    למשל '(,  מנהלי   תקן  תו)'ידי המאסדרים  עלהאסדרה 

 .  ההליךתקינות -אי שעניינן  לטענותעשויה לשמש בסיס  זה' תקןסטייה מ'תו  

 ידי המאסדרים -על פרסום תכנית עבודה שנתית( 4)

קובע מאסדר   החוק  לשנה,  ו  יגיש  יםכי  אחת  שנתית  לרשות,  אסדרה  האסדרה  תכנית  את  המפרטת 

לרשות סמכות לבחון את תכנית    ליזום, להציע, לקבוע, לבחון מחדש או לבטל בשנה הקרובה.  םשבכוונת

באתר האינטרנט של    תפורסם, והיא  האסדרה השנתית, וכן להעביר למאסדר המלצות עקרוניות לטיובה

 .  האסדרה רשות

  90אלא בחלוף    כנית האסדרה השנתיתולקבוע או לבטל אסדרה שלא נכללה בת יהיה רשאי  לא  מאסדר  

  3, אשר יפורסמו אף הם. לכךאת הנימוקים ו   מעודכנת שנתית תכניתהעביר לרשות מהמועד בו ימים 

  בו במועד  על ידי המאסדרים ייכנסו לתוקפן  שנתית  העבודה  התכנית  של  פרסום  הההוראות בדבר חובת  

 . המוקדם  לפי, 1.1.2023 ביום או  החוק לפי  תפקידיה למילוי ההיערכות  את תשליםהאסדרה  רשות

השנתית    תכנית או    אפשרתו,  הצפויים  האסדרה  לשינויי  בנוגע   ודאות  תגבירהאסדרה  כפילויות  איתור 

ידי המאסדרים השונים.   על  בין האסדרה המתוכננת    יאפשר האסדרה השנתית    תכנית  פרסום סתירות 

הזדמנות  בנוסף  ;העסקי  במישור  והןהצפויים    אסדרהה  מהלכי  לקראת  הן,  מוקדמת  היערכות זוהי   ,

 .  קיימתטיוב אסדרה  לצורךו  חדשה  אסדרה לגבי, התכנית גיבוש בשלב הרלוונטי המאסדר  עםלדיאלוג 

 ( בחינה תקופתית של אסדרה5)

לקבוע למאסדרים יעדים לטיוב של אסדרה קיימת ולצמצום נטל  (  1.1.2022מוסמכת )החל מיום  הממשלה  

רשות האסדרה תקבע ותפרסם לציבור תכנית עבודה שנתית לבחינת האסדרה    ,בנוסף  . האסדרה העודף

 
ציבורי המחייב קביעת אסדרה באופן דחוף, מסמיך    1 לפגיעה ממשית באינטרס  על  במקרה של חשש  החוק את השר הממונה 

 האסדרה או את הממשלה לפטור את המאסדר מחובת ההיוועצות. 
מיליון ש"ח או כאשר מדובר    100כאשר מדובר באסדרה שעלות הציות הנובעת ממנה עולה על  לייעץ למאסדר  מחויבת  הרשות    2

 באסדרה הקובעת חובה לקבל אישור אסדרתי שלא נדרש קודם לכן. 
 . אלא אם כן הקביעה או הביטול כאמור נדרשים בדחיפות בשל חשש לפגיעה באינטרס המוגן 3
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בו רשות האסדרה תשלים את ההיערכות למילוי תפקידיה לפי החוק או ביום  מהמועד  )זאת החל    הקיימת

 ., לפי המוקדם(1.1.2023

, נדרש לקבוע בה הוראה  )למעט חקיקה(  , מאסדר המבקש להציע או לקבוע אסדרה1.1.2024החל מיום  

עד חמש או עשר שנים, לפי העניין(.   - )בתוך פרק הזמן הקבוע בחוק האסדרה  של תקופתית בחינהבעניין 

האסדרה    הבמסגרת הבחינה התקופתית, יבחן המאסדר האם ובאיזו מידה הושגו היעדים שלשמם נקבע 

 ור הכולל את ממצאי הבחינה.  והאם האסדרה עדיין נדרשת. בתום הבחינה יפרסם המאסדר דוח לציב

האסדרה    חובת של  התקופתית    אסדרה   של  למבחן   להעמדהנוספת    פלטפורמהלשמש    עשויה הבחינה 

 . נחוצה עודנה  שהיא להראות יידרש שהמאסדר  תוך, קיימת

 פרסום במאגר האסדרה ( 6)

  במאגר אסדרה אחוד בתחומם  את כלל האסדרה    פרסםלחובה    יםהמאסדר על  תחול    1.6.2022החל מיום  

האסדרה רשות  אסדרה  של  לרבות  פרסום,  טעונה  מנהליות)  4ברשומות   שאינה  הנחיות  מאגר    .(כגון 

הכללים החלים בתחום  מלוא  האסדרה לציבור, ולהקל על איתור  כלל  להנגיש את  האסדרה האחוד צפוי  

 האסדרה.   מתוקף לגרוע כדי  ,כשלעצמו ,פרסום במאגר האסדרה-באיכי אין  חשוב להבהירמסוים. 

 ( תחולת החוק 7)

החוק עוסק באסדרה בעלת אופי כללי שנקבעה על מנת להסדיר פעילות כלכלית או חברתית, אשר ניתנת  

חוזרים,  בלאכיפה פלילית או מנהלית ונקבעה בחיקוק או על פי סמכות כדין )כך, החוק מטפל גם בנהלים,  

 בנושאים הבאים: יםחל םאינרכזיים שבחוק ההסדרים המ ,(. עם זאתוכדומהגילויי דעת ב

 הוראה בעניין פיקוח מחירים;  ▪

  קביעת תעריפים ועלויות מוכרות;הוראה בעניין   ▪

   קביעה של היטלים, אגרות או תמלוגים;הוראה בעניין   ▪

  מיסים;הוראה בעניין   ▪

 הוראה בעניין של הקצאה של זכות בהליך תחרותי.   ▪

יהיו נתונות    לאהאסדרה  מליאת רשות  לממשלה או  שהוקנו לפי החוק לסמכויות  נוסף על כך, מרבית ה

, שהם  נפרדים  הסדרים  החוק  קובע  לגביהם  ,5יםסטטוטורי  יםתאגידידי  -להן לגבי אסדרה אשר נקבעת על

 . על מאסדרים אחרים שהחוק מחיל של ההסדרים  מרוככתגרסה 

 
 אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה או הבהרה ונשמח לסייע ככל הנדרש 

 מחלקת רגולציה  
   (.FBC & Co)  פישר

 :למידע נוסף
                  ybonen@fbclawyers.com עו"ד יורם בונן 

                 bglickman@fbclawyers.com עו"ד ברק גליקמן

 03-6944131ובטלפון: 
 .  טלי אדיסמן המתמחהו  טל אפרת- שרון מיעו"ד , * עדכון זה נכתב ע"י עו"ד מיכל קרא

 ....................................................................................................... 
 .(.FBC & Co)  כל הזכויות שמורות לפישר  הכלול באגרת מידע זו הוא מידע כללי בלבד, הוא אינו חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו.

 news@fbclawyers.comלהירשם למייל זה או להסרה מרשימת התפוצה:  

 

 
 החוק מסמיך את ראש הממשלה לדחות את שני המועדים )עד שנה(. ; 1.6.2023המועד לפרסום אסדרה מסוג זה הוא  4
 .   רשות התחרותולרדיו,  משל: רשות ניירות ערך, הרשות השנייה לטלוויזיה , לסמכויות אסדרהשיש להם  תאגידים  5
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