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בחוק הארכת תקופות (הוראת שעה  -נגיף הקורונה החדש) (אישורים רגולטוריים),
התש"ף2020-( 1להלן  -החוק העיקרי) ,בסעיף   - 1
( )1בהגדרה "אישור רגולטורי" ,בפסקה ( ,)3במקום "אישור המנוי" יבוא "אישור,
לרבות מסמך הנדרש למתן אישור ,מסמך נלווה להחלטה על מתן אישור או החלטה
שהיא תנאי למתן אישור ,המנויים";
()2

אחרי ההגדרה "התקופה הקובעת" יבוא:
""התקופה הקובעת השנייה"  -התקופה שמיום י"ב באלול התש"ף ( 1בספטמבר
 )2020עד יום כ"ד בתשרי התשפ"ב ( 30בספטמבר ".)2021

בסעיף  2לחוק העיקרי -
()1

בסעיף קטן (א)(- )1
(א) ברישה ,אחרי "שמועד פקיעתו" יבוא "המקורי" ובמקום "שחדל להתקיים"
יבוא "שהתקיים";
(ב)

()2

בפסקאות משנה (א) ו–(ב) ,אחרי "ממועד הפקיעה" יבוא "המקורי";

אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
"(א )1על אף האמור בכל דין -
( )1תקופת תוקפו של אישור רגולטורי כמפורט להלן שמועד פקיעתו
המקורי חל בתקופה הקובעת השנייה ,תוארך בתקופה כמצוין לצידו
(בסעיף זה  -תקופת ההארכה) ,ויראו אותו ,לכל דבר ועניין ,כאילו עמד
בתוקף גם בתקופת ההארכה ,אלא אם כן הותלה או בוטל או שהתקיים
תנאי המפקיע את תוקפו או שהרשות הציבורית סירבה לחדשו ,לפני תום
תקופת ההארכה ,לפי כל דין:
(א) אישור רגולטורי שניתן לתקופה של עד שנה  -שלושה חודשים
נוספים ממועד הפקיעה המקורי;
(ב) אישור רגולטורי שניתן לתקופה של יותר משנה אך פחות
משלוש שנים  -שישה חודשים נוספים ממועד הפקיעה המקורי;
(ג) אישור רגולטורי שניתן לתקופה של שלוש שנים או יותר 12 -
חודשים נוספים ממועד הפקיעה המקורי;
()2

הערות

*
1
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(א) ראש הממשלה רשאי ,בצו ,באישור הממשלה ובאישור
הוועדה ,להאריך את התקופה הקובעת השנייה לעניין פסקה ()1
בתקופות נוספות שלא יעלו על שישה חודשים כל אחת ,אם נוכח
כי מתקיימות נסיבות משקיות חריגות או נסיבות מיוחדות אחרות
המצדיקות זאת ,ורשאי הוא לקבוע בדרך האמורה כי ההארכה לא
תחול על אישורים רגולטוריים שיקבע.

התקבל בכנסת ביום כ"ז בטבת התשפ"א ( 11בינואר  ;)2021הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  ,1383 -מיום כ' בטבת התשפ"א ( 4בינואר  ,)2021עמ' .160
ס"ח התש"ף ,עמ' .144
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(א) ,בפסקת משנה (א),
כאמור
משנה
השנייה
בפסקת
הקובעת
התקופהכאמור
הארכת השנייה
התקופה הקובעת
(ב)
(ב) הארכת
תוםחודשים לאחר תום
שלושה
חלפולאחר
חודשים
שבה לא
שלושה
לתקופה
שתיקבעחלפו
יכולשבה לא
יכול שתיקבע לתקופה
בשל נגיף הקורונה לפי
הקורונה לפי
מצב חירום
עלנגיף
בשל
הכרזה
חירום
מצבשל
תוקפה
הכרזה על
תקופת תוקפה של תקופת
החדשנגיף הקורונה החדש
להתמודדות עם
נגיף הקורונה
מיוחדות
להתמודדות עם
לחוק סמכויות
מיוחדות
סעיף 2
סעיף  2לחוק סמכויות
שעה) ,התש"ף2020-;2
התש"ף2020-;2
(הוראת
(הוראת שעה),
אישור רגולטורי המנוי
המנוי
רגולטורישל
תקופת תוקפו
( ,)1אישור
פסקה של
הוראותתוקפו
( ,)1תקופת
על אף
()3פסקה
( )3על אף הוראות
התקופהחל במהלך התקופה
במהלךהמקורי
שמועדחלפקיעתו
המקורי
הרביעית
לתוספתפקיעתו
א' שמועד
הרביעית
בטור א' לתוספת בטור
בתקופה המנויה בטור
תוארךבטור
המנויה
לצידו,
בתקופה
בטור ב'
תוארך
כמפורט
השנייה,לצידו,
הקובעתבטור ב'
הקובעת השנייה ,כמפורט
להארכה כאמור  -התנאי
תנאי התנאי
כאמור -
לצידו
להארכה
תנאיבטור ג'
לצידו מנוי
ובלבד שאם
לצידו,בטור ג'
שאם מנוי
ד' לצידו ,ובלבד ד'
בתקופתבתוקף גם בתקופת
כאילו עמד
בתוקף גם
עמדועניין,
כאילו דבר
אותו ,לכל
ויראוועניין,
מתקיים ,דבר
מתקיים ,ויראו אותו ,לכל
האישור הרגולטורי או
הרגולטורי או
האישור או בוטל
בוטלכן הותלה
או אם
הותלהאלא
ההארכה,כןוהכול
ההארכה ,והכול אלא אם
הציבורית סירבה לחדשו,
שהרשותלחדשו,
הציבורית סירבה
שהרשות תוקפו או
המפקיע את
תוקפו או
שהתקיים תנאי
שהתקיים תנאי המפקיע את
ההארכה ,לפי כל דין.
תקופתדין.
תוםלפי כל
ההארכה,
לפני תום תקופת לפני
רגולטורי המנוי בטור א'
בטור א'
אישור
המנוי
רגולטורישל
תקופת תוקפו
דין ,אישור
בכל של
תוקפו
האמור
תקופת
דין,אף
בכלעל
(א )2על אף האמור(א)2
של  13חודשים לאחר
לאחר
בתקופה
חודשים
13חל
המקורי
בתקופה של
שמועדחלפקיעתו
המקורי
החמישית
לתוספת פקיעתו
לתוספת החמישית שמועד
בטור ב' לצידו ,ויראו
ויראו
המנויה
בתקופהלצידו,
תוארךבטור ב'
המנויה
השנייה,
הקובעתבתקופה
התקופה תוארך
תום השנייה,
תום התקופה הקובעת
ההארכה ,אלא אם כן
אם כן
בתקופת
ההארכה ,אלא
בתקופתבתוקף גם
כאילו עמד
בתוקף גם
עמד ועניין,
כאילו דבר
אותו ,לכל
אותו ,לכל דבר ועניין,
הציבוריתשהרשות הציבורית
שהרשותתוקפו או
המפקיע את
תוקפו או
שהתקיים תנאי
המפקיע את
תנאי או
שהתקיים בוטל
הותלה או בוטל אוהותלה או
ההארכה ,לפי כל דין;".
תקופתדין;".
תוםלפי כל
ההארכה,
לחדשו ,לפני
סירבהתקופת
סירבה לחדשו ,לפני תום
יבוא "על אף הוראות
הוראות
קטן (א)"
"על אף
יבואסעיף
הוראות
אף (א)"
"על קטן
במקוםסעיף
הוראות
(ב)(,)1
"על אף
בסעיף קטן
(ב)( ,)1במקום
( )3בסעיף קטן ()3
יבוא "כי הוראות אותם
(א)"אותם
הוראות
סעיף קטן
יבוא "כי
הוראות
"כי(א)"
ובמקוםקטן
הוראות סעיף
עד (א")2
ובמקום(א)"כי
(א ")2קטנים
סעיפים
סעיפים קטנים (א) עד
סעיפים קטנים"; סעיפים קטנים";
()4

אחרי פסקה ( )1יבוא:
יבוא:
(( )1ג),
פסקהקטן
בסעיף קטן (ג))4(,אחריבסעיף
לעניין אישור רגולטורי
רגולטורי
אישוריחולו
ו–(ב) לא
לעניין
יחולו(א)1
לאקטנים
סעיפים
(א )1ו–(ב)
קטנים לפי
ההוראות
סעיפים
"(1א)
"(1א) ההוראות לפי
מנויים לצד האישור
האישור
השישית ,ואם
מנויים לצד
בתוספת
השישית ,ואם
כאמור המנויים
בתוספת
אישורים
סוגיהמנויים
כאמור
או סוגי אישורים או
אישור או סוגי אישורים
אישורים
אותו
לענייןסוגי
אישור או
אותו יחולו
לעניין -לא
יחולותנאים
האישורים
תנאים  -לא
או סוגי האישוריםאו סוגי
בהתקיים אותם תנאים;".
בהתקיים אותם תנאים;".

אישור לעניין בעל אישור
לא יחולו
לענייןזהבעל
סעיף קטן
"הוראותיחולו
קטן זה לא
סעיףיבוא
בסופו
"הוראות
יבואקטן (ד),
בסעיף
( )5בסעיף קטן (ד))5(,בסופו
לצידו ,כי תשלום אגרה
תשלוםג'אגרה
נקבע ,בטור
לצידו ,כי
הרביעית ,אם
נקבע ,בטור ג'
לתוספת
הרביעית ,אם
המנוי בטור א'
לתוספת
רגולטורי
רגולטורי המנוי בטור א'
תנאי להארכת תוקפו".
תוקפו".
להארכתהוא
כאמור הוא תנאי כאמור
תיקון סעיף 6
בסעיף  6לחוק העיקרי -
בסעיף  6לחוק.3העיקרי -
.3

תיקון סעיף 6

התוספת הראשונה ,את
הראשונה ,את
התוספת"לתקן את
ברישה ,במקום
"לתקן את
במקוםובו,
ברישה(" ,א)",
ובו,בו יסומן
האמור
יסומן "(א)",
( )1האמור בו ()1
הראשונה,התוספת הראשונה,
"לשנות את
התוספת
השלישית" יבוא
התוספת"לשנות את
השלישית" יבוא
השנייה ואת
התוספת
התוספת
התוספת השנייה ואת
הרביעית ,את התוספת
התוספת
התוספת
הרביעית ,את
השלישית ,את
התוספת
התוספת
השלישית ,את
השנייה ,את
התוספת
התוספת
את את
את התוספת השנייה,
יבוא "בכפוף להוראות
להוראות
אישור"
"בכפוף
יבוא אותו
"לעניין
אישור"
אותו אחרי
השישית",
"לעניין
התוספת
השישית" ,אחרי
החמישית ואת
החמישית ואת התוספת
השישית"; לתוספת השישית";
הרביעית או
לתוספת
"לתוספת
הרביעית או
השנייה" יבוא
"לתוספת
"לתוספת
ואחרי יבוא
השנייה"
"לתוספת(ב)"
סעיף קטן (ב)" ואחריסעיף קטן
()2

יבוא :סעיף קטן (א) יבוא:
(()2א) אחרי
אחרי סעיף קטן
התוספת הרביעית ,רשאי,
הרביעית ,רשאי,
(א) לתקן את
התוספת
סעיף קטן
לתקן את
המוסמך לפי
השר קטן (א)
לפי סעיף
המוסמך()1
"(ב) ( )1השר "(ב)
שבה או לגרוע ממנו,
ממנו,
לטור א'
לגרוע
להוסיף
שבה או
סעיףא'קטן,
באותולטור
האמורלהוסיף
סעיף קטן,
באופן
באותו
בצו ,באופן האמור בצו,
מתקופת ההארכה החלה
שונה החלה
ההארכה
תהיה
מתקופת
הארכתו
שונה
שתקופת
רגולטורי תהיה
אישור הארכתו
אישור רגולטורי שתקופת
בטור ד' לצידו ,לשנות
לשנות
תצוין
לצידו,
והתקופה
בטור ד'
תצוין (ג)
(2א()1()1א) עד
סעיףוהתקופה
לפיעד (ג)
(2א()1()1א)
לגביו לפי סעיף לגביו

הערות
2
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את התקופה המצוינת בטור ב' לצידו ,לשנות תנאי המצוין בטור ג' לצידו
או לשנות את תקופת ההארכה המצוינת בטור ד' לצידו ,אם מצא כי
מתקיימות נסיבות משקיות חריגות או נסיבות אחרות המצדיקות זאת,
ובלבד שתקופת ההארכה שבטור ד' לא תעלה על שנה.
( )2הוראות סעיף קטן זה לא יחולו לעניין האישור הרגולטורי  -רישיון
ישיבה לעובדים זרים המועסקים בענף הבניין על ידי קבלני כוח אדם,
המנוי בפרט ( )4לתוספת הרביעית.
(ג) השר המוסמך לפי סעיף קטן (א) לשנות את התוספת החמישית ,רשאי ,בצו,
באופן האמור באותו סעיף קטן ,להוסיף לטור א' בתוספת האמורה אישור רגולטורי
שמועד פקיעת תוקפו המקורי חל בתקופה של  13חודשים שלאחר תום התקופה
הקובעת השנייה ,ולהאריך את תוקפו לתקופה שיקבע בטור ב' לצידו ,אם מצא
כי הדבר נדרש לשם ויסות העומס שצפוי להיווצר בקשר לחידוש האישורים
הרגולטוריים לאחר התקופה הקובעת השנייה בשל הארכת התקופות כאמור
בסעיף (2א ,)1ובלבד שתקופת ההארכה שבטור ב' לא תעלה על שישה חודשים".
תיקון התוספת
הראשונה

.4

הוספת תוספת
רביעית ,תוספת
חמישית ותוספת
שישית

.5

בתוספת הראשונה לחוק העיקרי ,אחרי פרט ( )5יבוא:
"( )6מידע להיתר שנמסר למבקש לפי סעיף (145א )1לחוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה-
1965( 3להלן  -חוק התכנון והבנייה);
()7

החלטה של רשות רישוי לפי סעיף (145ב )1לחוק התכנון והבנייה;

( )8מפת המדידה המוגשת במסגרת תכנית איחוד וחלוקה לפי תקנות התכנון והבנייה
(תכנית איחוד וחלוקה) ,התשס"ט2009-( 4להלן  -תקנות איחוד וחלוקה);
( )9מפת המדידה המוגשת במסגרת בקשה למידע להיתר ובקשה להיתר לפי תקנות
התכנון והבנייה (רישוי בנייה) ,התשע"ו2016-".5
אחרי התוספת השלישית לחוק העיקרי יבוא:
"תוספת רביעית
(סעיף (2א))3()1
טור א'
האישור הרגולטורי

( )1היתר לפי סעיף
 145לחוק התכנון
והבנייה

()2

טור ב'
התקופה שבה חל
מועד הפקיעה

טור ג'
תנאי להארכה

טור ד'
תקופת ההארכה

התקופה שמיום
י"ז בטבת התשפ"א
( 1בינואר )2021
עד תום התקופה
הקובעת השנייה

 12חודשים

התקופה שמיום י"ז
מידע להיתר
שנמסר למבקש לפי בטבת התשפ"א
סעיף (145א )1לחוק ( 1בינואר )2021
עד תום התקופה
התכנון והבנייה
הקובעת השנייה

 12חודשים

הערות
3
4
5
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ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
ק"ת התשס"ט ,עמ' .646
ק"ת התשע"ו ,עמ' .1512

רפס"כ  2897,םיקוחה רפסיקוחה רפס
12.1.2021
 םיקוחה רפס ,2897כ"ח בטבת התשפ"א,
ספר החוקים

טור א'
האישור הרגולטורי

טור ב'
טור ב'
ג' מועד
טורחל
התקופהא'שבה חל התקופה שבה
טור
להארכה
הפקיעה
תנאי
הרגולטורי
מועד הפקיעה
האישור

רשותי"זהתקופה שמיום י"ז
שמיום
התקופהשל
רשות החלטה
( )3החלטה של ()3
התשפ"א ( 1בטבת התשפ"א (1
בטבתלפי סעיף
רישוי לפי סעיף רישוי
בינואר  )2021עד תום
 )2021עד תום
בינוארלחוק
(541ב)1
(145ב )1לחוק
הקובעת התקופה הקובעת
התקופהוהבנייה
התכנון והבנייה התכנון
השנייה
השנייה
()4

התקופה שמיום כ"ה
לפיכ"ה
שמיום
ישיבה
התקופה
לפי רישיון
רישיון ישיבה ()4
לחוק( 9בטבת התשפ"א (9
התשפ"א
בטבת(2א)()2
סעיף (2א)( )2לחוק סעיף
עד יוםבינואר  )2021עד יום
לישראל,
הכניסה )2021
הכניסה לישראל ,בינואר
התשפ"אכ"ו בטבת התשפ"א
התשי"ב  61952-
התשי"ב   61952-כ"ו בטבת
חוק 10( )2021בינואר )2021
בינואר
(להלן -
(10
(להלן  -חוק
הכניסה לישראל) ,הכניסה לישראל),
לעובדים זרים
לעובדים זרים
שמועסקים כדין שמועסקים כדין
בענף הבניין על בענף הבניין על
ידי קבלני כוח
ידי קבלני כוח
אדם בעלי היתרים אדם בעלי היתרים
לפי סעיף  10לחוק לפי סעיף  10לחוק
העסקת עובדים העסקת עובדים
על ידי קבלני כוח על ידי קבלני כוח
אדם ,התשנ"ו  71996-אדם ,התשנ"ו  71996-
(להלן  -חוק
(להלן  -חוק
העסקת עובדים על העסקת עובדים על
ידי קבלני כוח אדם)ידי קבלני כוח אדם)

טור ג'ד'
ההארכה
תקופתלהארכה
תנאי

 12חודשים

 12חודשים

עד יום ט"ז באדר עד יום ט"ז באדר
התשפ"א (28
התשפ"א (28
בפברואר  )2021בפברואר )2021

לחידוש
חודשים
הבקשה
לחידוש 9
שעד יום כ'
הבקשה
התקופה
יום כ'
שעדלפי
פליטה
התקופה
לפי היתר
( )5היתר פליטה ()5
( 30ההיתר הוגשה
הוגשה
ההיתר
התשפ"א
התשפ"א (30בתמוז
ב' בפרק ד'
בתמוז
סימן ב' בפרק ד' סימן
יום ט"ז בטבת עד יום ט"ז בטבת
ביוניעד
)2021
 )2021נקי,
ביוני אוויר
לחוק אוויר נקי ,לחוק
התשפ"א (31
התשפ"א (31
התשס"ח   82008-התשס"ח  82008-
בדצמבר )2020
בדצמבר )2020
(להלן  -חוק אוויר (להלן  -חוק אוויר
נקי)
נקי)
()6

טור ד'
תקופת ההארכה

לחידוש
חודשים
הבקשה
לחידוש 6
שמיום  כ"א
הבקשה
התקופה
שמיום  כ"א
פליטה לפי
התקופה
היתר פליטה לפי היתר
הוגשה עד ההיתר הוגשה עד
ההיתר
התשפ"א ( 1בתמוז התשפ"א (1
ב' בפרק ד'
בתמוז
סימן ב' בפרק ד' סימן
מועד שנה לפני מועד
)2021לפני
עד יום ביולישנה
עד יום
 )2021נקי
ביולי אוויר
לחוק אוויר נקי לחוק
המקורי פקיעתו המקורי
פקיעתו
התשפ"ב
כ"ז בטבת התשפ"בכ"ז בטבת
( 31בדצמבר  31( )2021בדצמבר )2021
או עד תום התקופהאו עד תום התקופה
הקובעת השנייה ,לפי
הקובעת השנייה ,לפי
המוקדם
המוקדם

 9חודשים

 6חודשים

הערות
6
7
8

ס"ח התשי"ב ,עמ' .354
ס"ח התשנ"ו ,עמ' .201
ס"ח התשס"ח ,עמ' .752
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טור א'
האישור הרגולטורי

טור ב'
התקופה שבה חל
מועד הפקיעה

טור ג'
תנאי להארכה

טור ד'
תקופת ההארכה

( )7אישור לפי תקנה
 2לתקנות מחלות
בעלי חיים (בתי
שחיטה לעופות),
התש"ך91960-

התקופה הקובעת
השנייה

 12חודשים

( )8אישור לפי תקנה
 4לתקנות מחלות
בעלי חיים
(שחיטת בהמות),
התשכ"ד101964-

התקופה הקובעת
השנייה

 12חודשים

היתר לפי חוק
הפיקוח על מזון
לבעלי חיים,
התשע"ד112014-

התקופה הקובעת
השנייה

 12חודשים

()9

( )10אישור ליבוא
מזון רגיש לפי
סעיף  63לחוק
הגנה על בריאות
הציבור (מזון),
התשע"ו  122015-
(להלן  -חוק הגנה
על בריאות הציבור
(מזון)) ,שטרם חלפו  
ארבע שנים ממועד
נתינתו

התקופה הקובעת
השנייה

היבואן הגיש45 ,
ימים לפחות לפני
מועד הפקיעה
המקורי של האישור,
הצהרה כי לא
השתנה אף פרט
מהפרטים האמורים
בסעיף (64א)( )2לחוק
הגנה על בריאות
הציבור (מזון)
ושילם אגרה לפי
סעיף (64א)( )3לחוק
האמור

 12חודשים

( )11אישור ליבוא מזון
רגיש לפי סעיף
 63לחוק הגנה על
בריאות הציבור
(מזון) ,שחלפו  
ארבע שנים ממועד
נתינתו

התקופה הקובעת
השנייה

היבואן הגיש45 ,
ימים לפחות לפני
מועד הפקיעה
המקורי של האישור,
הצהרה כי לא
השתנה אף פרט
מהפרטים האמורים
בסעיף (64א)( )2לחוק
הגנה על בריאות
הציבור (מזון) ,שילם
אגרה לפי

 12חודשים

הערות
9
10
11
12
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ק"ת התש"ך ,עמ' .1174
ק"ת התשכ"ד ,עמ' .837
ס"ח התשע"ד ,עמ' .306
ס"ח התשע"ו ,עמ' .90
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טור א'
האישור הרגולטורי

טור ב'
טור ב'
ג' מועד
טורחל
התקופהא'שבה חל התקופה שבה
טור
להארכה
הפקיעה
תנאי
הרגולטורי
מועד הפקיעה
האישור

טור ג'ד'
ההארכה
תקופתלהארכה
תנאי

טור ד'
תקופת ההארכה

סעיף (64א)( )3לחוקסעיף (64א)( )3לחוק  12חודשים
האמור ,והגיש
האמור ,והגיש
בקשה למתן אישורבקשה למתן אישור
מוקדם ליבוא לפי מוקדם ליבוא לפי
סעיף  63לאותו חוקסעיף  63לאותו חוק
לא יאוחר מ– 45לא יאוחר מ45-
ימים לאחר תחילתימים לאחר תחילת
תקופת ההארכה תקופת ההארכה
הקובעת התקופה הקובעת
לייצור
התקופה
( )12אישור לייצור ( )12אישור
השנייה
השנייה לפי
דגם רכב,
דגם רכב ,לפי
סעיף  21לחוק
סעיף  21לחוק
רישוי שירותים רישוי שירותים
ומקצועות
ומקצועות
בענף הרכב,
בענף הרכב,
התשע"ו   132016-התשע"ו  132016-
(להלן  -חוק
(להלן  -חוק
שירותי רכב)
שירותי רכב)

 12חודשים

 12חודשים

הקובעת התקופה הקובעת
יבוא רכב
התקופה
( )13רישיון
( )13רישיון יבוא רכב
השנייהאישי לפי השנייה
לשימוש אישי לפי לשימוש
סעיפים  31ו– 33סעיפים  31ו–33
לחוק שירותי רכב לחוק שירותי רכב

 12חודשים

 12חודשים

הקובעת התקופה הקובעת
יבואן זעיר
התקופה
זעיר רישיון
( )14רישיון יבואן ()14
השנייה  44לחוק השנייה
לפי סעיף  44לחוק לפי סעיף
שירותי רכב
שירותי רכב

 12חודשים

 12חודשים

מדידההקובעת התקופה הקובעת
התקופה
( )15מפת מדידה ( )15מפת
השנייהבמסגרת השנייה
המוגשת במסגרת המוגשת
תכנית איחוד
תכנית איחוד
וחלוקה לפי תקנות וחלוקה לפי תקנות
איחוד וחלוקה
איחוד וחלוקה

 3חודשים

 3חודשים

הקובעת התקופה הקובעת
נשק לפי
התקופה
( )16רישיון
( )16רישיון נשק לפי
השנייה
השנייה או 5
סעיפים 4
סעיפים  4או 5
לחוק כלי הירייה ,לחוק כלי הירייה,
התש"ט141949-
התש"ט141949-

 6חודשים

 6חודשים

הערות

13
14

ס"ח התשע"ו ,עמ' .970
ס"ח התש"ט ,עמ' .143

רפס"כ  2897,םיקוחה רפסיקוחה רפס
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טור א'
האישור הרגולטורי

טור ב'
התקופה שבה חל
מועד הפקיעה

טור ג'
תנאי להארכה

טור ד'
תקופת ההארכה

התקופה שמיום
( )17היתר זמני שניתן
כ"ח בטבת התשפ"א
מכוח סעיף 7ב
לחוק רישוי עסקים 12( ,בינואר )2021
התשכ"ח   151968-עד תום התקופה
(להלן  -חוק רישוי הקובעת השנייה
עסקים) לתקופה
של עד  180ימים

עד יום כ"א
בתמוז התשפ"א
( 1ביולי  )2021או
שלושה חודשים,
לפי המאוחר

התקופה שמיום
( )18היתר זמני שניתן
כ"ח בטבת התשפ"א
מכוח סעיף 7ב
לחוק רישוי עסקים 12( ,בינואר )2021
לתקופה של מעל עד תום התקופה
הקובעת השנייה
 180ימים

 6חודשים

תוספת חמישית
(סעיף (2א))2
טור ב'

טור א'

תוספת שישית
(סעיף (2ג)(1א))
( )1אישור לפי חוק התכנון והבנייה ,למעט מפות המדידה האמורות בפרטים ()8
ו–( )9לתוספת הראשונה ,ולמעט כל אחד מאלה ,המנויים בפרטים ( )1עד ( )3לתוספת
הרביעית;
(א) היתר לפי סעיף  145לחוק התכנון והבנייה שאינו היתר לשימוש חורג אשר
לפי דין טעון אישור של מוסד תכנון נוסף על הוועדה המקומית;
(ב)

מידע להיתר שנמסר למבקש לפי סעיף (145א )1לחוק התכנון והבנייה;

(ג)

החלטה של רשות רישוי לפי סעיף (145ב )1לחוק התכנון והבנייה;

( )2רישיון לפי סעיף (3ג) לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות ,התשכ"ט-
1969;16
( )3רישיון יבוא בפטור ממכס לפי סעיף (2ד) לצו יבוא חופשי,
(בתוספת זו  -צו יבוא חופשי);

התשע"ד2014-17

( )4רישיון יבוא לפי סעיף (2א) לצו יבוא חופשי או לפי סעיף (2א)( )2לצו יבוא אישי,
התשע"ט2019- ,18לטובין המסווגים בפרטי המכס המפורטים להלן:
(א)  36.04או ;93.04.0020
(ב)

 38.24.9000 ,38.24.7000 ,29.03.7000 ,29.03.3000או  ;39.07.2000

הערות
15
16
17
18
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ס"ח התשכ"ח ,עמ' .204
ס"ח התשכ"ט ,עמ' .218
ק"ת-שיעורי מק"ח ,התשע"ד ,עמ' .46
ק"ת-שיעורי מק"ח ,התשע"ט ,עמ' .84

רפס"כ  2897,םיקוחה רפסיקוחה רפס
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 םיקוחה רפס ,2897כ"ח בטבת התשפ"א,
ספר החוקים

החקלאות ופיתוח הכפר,
במשרד הכפר,
החקלאות ופיתוח
רשות מוסמכת
במשרד
מוסמכתבידי
טובין שניתן
יבוא רשות
רישיון בידי
טובין שניתן
( )5רישיון יבוא ()5
לפי צו יבוא חופשי;לפי צו יבוא חופשי;
()6

התעופה ,התשכ"ג1963-;19
התשכ"ג1963-;19
רישוי שירותי
התעופה,
שירותילחוק
רישויסעיף 8ג
הפעלה לפי
היתר8ג לחוק
לפי סעיף
היתר הפעלה()6

התשע"א2011-20
חוק( 10בתוספת זו  -חוק
התשע"א2011-
הטיס(,בתוספת זו -
הטיס,סעיף  63לחוק
טיסה לפי
כושר לחוק
סעיף 63
תעודת
טיסה לפי
( )7תעודת כושר ()7
הטיס);
הטיס);

()8

סעיף  165לחוק הטיס;
הטיס;
לחוקלפי
פטור לפי סעיף( 165)8פטור

מוסדרים),פיננסיים מוסדרים),
פיננסיים(שירותים
(שירותיםפיננסיים
פיננסיים שירותים
הפיקוח על
שירותים
לפי חוק
רישיון על
( )9הפיקוח
( )9רישיון לפי חוק
התשע"ו2016- ;21התשע"ו2016-;20
המים ,התשי"ט1959-;21
התשי"ט1959-;22
רישיון לפי חוק
()10המים,
( )10רישיון לפי חוק
מים ,התשט"ו1955-;22
התשט"ו1955-;23
הפיקוח על קידוחי
קידוחי מים,
קדיחהעללפי חוק
הפיקוח
רישיון
לפי חוק
( )11רישיון קדיחה()11
וביוב ,התשס"א2001-;24
התשס"א2001-;24
וביוב ,תאגידי מים
לפי חוק
מים
רישיון
()12תאגידי
( )12רישיון לפי חוק
מעבדות ,התשנ"ז1997-;25
התשנ"ז1997-;25
מעבדות ,להסמכת
להסמכתהלאומית
חוק הרשות
הלאומית
הסמכה לפי
()13הרשות
( )13הסמכה לפי חוק
מוגבלים),לשטחים מוגבלים),
התעופה (כניסה
שדות לשטחים
רשות(כניסה
התעופה
שדותלכללי
כלל 4
רשות
לכללי לפי
(4 )14רישיון
( )14רישיון לפי כלל
התשמ"ג1983- ;26התשמ"ג1983-;26
(ימאים)(,ימאים) ,התשס"ב-
לתקנות הספנות
לתקנות 6הספנות
שירות 6לפי תקנה
אישורתקנה
שירות לפי
אישורימאי או
( )15פנקס
( )15פנקס ימאי או
התשס"ב2002-2002 ;27;27
תקנות הספנות (ימאים)
(ימאים)
הספנותלפי
נוסעים קטנה,
אונייתתקנות
קטנה ,לפי
להשטת
נוסעים
היתר
אוניית
משיט או
להשטת
תעודת
()16היתר
( )16תעודת משיט או
קטנים) ,התשנ"ח1998-;28
התשנ"ח1998-;28
(משיטי כלי שיט
(משיטי כלי שיט קטנים),
לתכשירים) ,התשס"ט-
לתכשירים),
ייצור נאותים
נאותים
ייצור(תנאי
הרוקחים
(תנאי
לתקנות
הרוקחים
לתקנותתקנה 2
אישור לפי
תקנה 2
( )17אישור לפי ()17
התשס"ט2008-2008 ;29;29
החשמל ,התשנ"ו1996-;30
התשנ"ו1996-;30
החשמל ,חוק משק
רגולטורי לפי
אישורמשק
()18לפי חוק
( )18אישור רגולטורי
החשמל ,התשי"ד1954-;31
התשי"ד1954-;31
רגולטורי לפי חוק
אישורהחשמל,
()19לפי חוק
( )19אישור רגולטורי
התשכ"ח1968- ,32או לפי סעיף
התשכ"ח968-ך1, ,32או לפי
ערך,לחוק ניירות ער
סעיף 21
לחוקלפיניירות
תשקיף
לפרסום 21
היתרלפי סעיף
תשקיף
( )20היתר לפרסום()20
33
33
התשנ"ד1994- ;
התשנ"ד1994- ;
משותפות בנאמנות,
בנאמנות,
השקעות
משותפות
השקעותלחוק
29
סעיף  29לחוק
מקרקעין ,התשס"א2001-;34
התשס"א2001-;34
לחוק שמאי
מקרקעין,
לפי סעיף 6
שמאי
המקרקעין
סעיף  6לחוק
לפישמאי
בפנקס
המקרקעין
שמאירישום
( )21רישום בפנקס ()21
הנוטריונים ,התשל"ו1976-;35
התשל"ו1976-;35
הנוטריונים 2,לחוק
נוטריון לפי סעיף
רישיון 2לחוק
לפי סעיף
( )22רישיון נוטריון()22
הערות
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ס"ח התשכ"ג ,עמ' .104
ס"ח התשע"א ,עמ' .830
ס"ח התשע"ו ,עמ' .1098
ס"ח התשי"ט ,עמ' .169
ס"ח התשט"ו ,עמ' .84
ס"ח התשס"א ,עמ' .454
ס"ח התשנ"ז ,עמ' .156
ק"ת התשמ"ג ,עמ' .1097
ק"ת התשס"ב ,עמ' .500
ק"ת התשנ"ח ,עמ' .751
ק"ת התשס"ט ,עמ' .17
ס"ח התשנ"ו ,עמ' .208
ס"ח התשי"ד ,עמ' .190
ס"ח התשכ"ח ,עמ' .234
ס"ח התשנ"ד ,עמ' .308
ס"ח התשס"א ,עמ' .436
ס"ח התשל"ו ,עמ' .196
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( )23רישיון לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה ,התשל"ב1972-;36
( )24רישיון לעסוק בתיווך במקרקעין לפי סעיף  2לחוק המתווכים במקרקעין ,התשנ"ו-
1996;37
( )25רישיון מוביל לפי סעיף  5לחוק שירותי הובלה ,התשנ"ז1997- ,38ופרק שלישי
לתקנות שירותי הובלה ,התשס"א2001-;39
ה 40ורישיון נהיגה שניתן לפי סעיף 10
( )26רישיון רכב לפי סעיף  2לפקודת התעבור 
לפקודה האמורה;
( )27היתר לנשיאת פנס כחול מהבהב לפי תקנה (62ב)( )3לתקנות התעבורה ,התשכ"א-
1961;41
( )28היתר להפעלת מסילת ברזל מקומית לפי סעיף 46ד לפקודת מסילות הברזל [נוסח
חדש] ,התשל"ב1972-;42
( )29אישור רגולטורי לפי חוק המהנדסים והאדריכלים ,התשי"ח1958-;43
( )30תעודת היתר לייבא לישראל או לייצא ממנה פסולת חומרים מסוכנים לפי תקנות
החומרים המסוכנים (יבוא ויצוא פסולת חומרים מסוכנים) ,התשנ"ד1994-;44
( )31רישיון ליבוא בעלי חיים לפי תקנה  2לתקנות מחלות בעלי חיים (יבוא בעלי חיים),
התשל"ד1974-;45
( )32רישיון ליבוא מוצרי כוורת לפי תקנה  2לתקנות מחלות בעלי חיים (הסדר יבוא
מוצרי כוורת) ,התשמ"ב1982-;46
( )33רישיון כריתה ,העתקה או הובלה של אילן מוגן או עץ בוגר ,לפי סעיף  15לפקודת
היערות;47
( )34רישיון יבוא או רישיון יבוא בתנאי הסגר שניתן לתקופה קצרה משנה ,לפי
תקנה  2לתקנות הגנת הצומח (יבוא צמחים ,מוצרי צמחים ,נגעים ואמצעי לוואי),
התשס"ט2009-;48
( )35אשרה ורישיון ישיבה לפי סעיף  2לחוק הכניסה לישראל ,למעט אשרה ורישיון
ישיבה לעובד זר בענפי הסיעוד והחקלאות שניתן לפי החוק האמור ולפי תקנה (5א)
לתקנות הכניסה לישראל ,התשל"ד1974-;49
( )36היתר להעסקת עובד זר לפי סעיף 1יג לחוק עובדים זרים ,התשנ"א1991- ,50למעט
היתר כאמור בענף הסיעוד או החקלאות;
( )37היתר לפי סעיף  65לחוק שירות התעסוקה ,התשי"ט1959-;51
הערות

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
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ס"ח התשל"ב ,עמ' .90
ס"ח התשנ"ו ,עמ' .70
ס"ח התשנ"ז ,עמ' .222
ק"ת התשס"א ,עמ' .446
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7עמ' .173
ק"ת התשכ"א ,עמ' .1425
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,23עמ' .485
ס"ח התשי"ח ,עמ' .108
ק"ת התשנ"ד ,עמ' .1152
ק"ת התשל"ד ,עמ' .991
ק"ת התשמ"ב ,עמ' .1004
חוקי א"י ,כרך א' ,עמ' (ע) ( ,600א) .710
ק"ת התשס"ט ,עמ' .670
ק"ת התשל"ד ,עמ' .1517
ס"ח התשנ"א ,עמ' .112
ס"ח התשי"ט ,עמ' .32
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הנפט ,התשי"ב1952-;52
התשי"ב1952-;52
רגולטורי לפי חוק
אישורהנפט,
()38לפי חוק
( )38אישור רגולטורי
לפי פקודת המכרות;53
רגולטורית;53
פקודת המכרו
()39לפיאישור
( )39אישור רגולטורי
ורישוי) (רישוי העוסקים
העוסקים
(בטיחות
ורישוי)הגז(רישוי
לתקנות
(בטיחות
הגזתקנה 2
לתקנותלפי
לעבודת גפ"מ
רישיון תקנה 2
()40גפ"מ לפי
( )40רישיון לעבודת
גפ"מ) ,התשס"ו2006-;54
התשס"ו2006-;54
בעבודות גפ"מ) ,בעבודות
(ניסויים בבעלי חיים),
חייםחיים),
בבעלי
(ניסוייםבעלי
לחוק צער
בעלי19חיים
 14או
צער
לחוק,13
סעיפים
או 19
היתר14לפי
סעיפים ,13
( )41היתר לפי ()41
התשנ"ד1944- ;55התשנ"ד1944-;55
תואר מומחה ובחינות),
ובחינות),
מומחה(אישור
הרופאים
תואר
לתקנות
10ג(אישור
הרופאים
לפי תקנה
לתקנות
10ג מוכר
במוסד
תקנה
הכרה
מוכר לפי
( )42הכרה במוסד ()42
התשל"ג1973- ;56התשל"ג1973-;56
(יסודות רדיואקטיביים
רדיואקטיביים
לתקנות הרוקחים
הרוקחים (5יסודות
תקנות  4 ,3או
לתקנות
בקרינה5לפי
לעיסוק  4 ,3או
לפי תקנות
היתר
בקרינה
( )43היתר לעיסוק ()43
ופרטים  6 ,5ו־ 7בתוספת
בתוספת
תקנה 8
לפי  6ו־7
ופרטים ,5
למתן 8שירות
והיתרתקנה
שירות לפי
התש"ם1980-,57
והיתר למתן
ומוצריהם),
ומוצריהם) ,התש"ם1980-,57
השנייה לאותן תקנות;
השנייה לאותן תקנות;
גנים לאומיים ,שמורות
שמורות
לאומיים,לחוק
לפי סעיף 33
מוגןגנים
לחוק
טבע
ערך 33
שלסעיף
ליצואלפי
טבע מוגן
ליבוא או
של ערך
היתר
ליצוא
( )44היתר ליבוא או()44
שחלה טבע כאמור שחלה
לעניין ערך
כאמור
טבע1,58
התשנ"ח998-
הנצחה,לעניין ערך
התשנ"ח1998-,58
לאומיים ואתרי
הנצחה,
אתרים
טבע,ואתרי
טבע ,אתרים לאומיים
ואתרי הנצחה (יישום
(יישום
לאומיים
אתריםהנצחה
טבע,ואתרי
לאומיים
שמורות
אתרים
לאומיים,
שמורות טבע,
אכרזת גנים
לאומיים,
לגביו אכרזת גנים לגביו
הנתונים בסכנה) (ערכי
בסכנה)בר(ערכי
וצמחיית
הנתונים
חיית בר
שלבר
וצמחיית
בין־לאומיברבמינים
סחר של חיית
במינים
בדבר
בין־לאומי
האמנה בדבר סחר האמנה
מוגנים) ,התשס"ד2004-;59
התשס"ד2004-;59
טבע
טבע מוגנים),
ממקורות יבשתיים ,התש"ן-
היםיבשתיים,
ממקורות
מניעת זיהום
זיהום הים
מניעתלתקנות
תקנה (9ב)
לתקנות
חירום לפי
תקנה (9ב)
לפי היתר
( )45היתר חירום ()45
התש"ן1990-1990 ;60;60
נפץ ,התשי"ד1954-;61
חומרי1;61
התשי"ד954-
נפץ,לפי חוק
פיצוצים,
על חומרי
ממוניםחוק
פיצוצים ,לפי
()46עלהסמכת
( )46הסמכת ממונים
שנדרשות לפי פקודת
פקודת
סיכון
לגורמילפי
שנדרשות
החשופים
לגורמי סיכון
החשופים עובדים
רפואיות של
עובדים
בדיקות
רפואיות של
()47
( )47בדיקות
חדש] ,התש"ל1970-;62
התש"ל1970-;62
בעבודה [נוסח
חדש],
הבטיחות
הבטיחות בעבודה [נוסח
מיתקנים או כלים טעוני
לגבי טעוני
אוכלים
צריחאו
מיתקנים
לגביעגורן
מעלית או
לגביצריח או
עגורן
בדיקה
מעלית או
תסקיר על
בדיקה לגבי
( )48תסקיר על ()48
חוק ארגון הפיקוח על
הפיקוח על
בטיחות לפי
חוקצוארגון
לפיאו
שיפור
בטיחות
לגביהם צו
שיפור או צו
אחריםצושהוצא
לגביהם
בדיקה
בדיקה אחרים שהוצא
העבודה ,התשי"ד1954-;63
העבודה ,התשי"ד1954-;63
נשים ,התשי"ד1954-;64
התשי"ד1954-;64
נשים,לחוק עבודת
עבודתאו 9א
סעיפים (9א)
9א לחוק
היתראולפי
סעיפים (9א)
( )49היתר לפי ()49
ומנוחה ,התשי"א1951-;65
התשי"א1951-;65
שעות עבודה
ומנוחה,
לפי חוק
עבודה
היתר
שעות
( )50היתר לפי חוק()50
אדם;ידי קבלני כוח אדם;
עובדים על
קבלני כוח
העסקת
על ידי
עובדיםחוק
רגולטורי לפי
אישורהעסקת
()51לפי חוק
( )51אישור רגולטורי
הנוער ,התשי"ג1953-;66
התשי"ג1953-;66
לפי ,חוק עבודת
הנוער
היתר
עבודת
( )52היתר לפי חוק()52
הערות
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

ס"ח התשי"ב ,עמ' .322
חוקי א"י ,כרך ב' ,עמ' (ע) ( ,910א) .938
ק"ת התשס"ו ,עמ' .735
ס"ח התשנ"ד ,עמ' .298
ק"ת התשל"ג ,עמ' .1924
ק"ת התש"ם ,עמ' .992
ס"ח התשנ"ח ,עמ' .202
ק"ת התשס"ד ,עמ' .607
ק"ת התש"ן ,עמ' .250
ס"ח התשי"ד ,עמ' .64
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,16עמ' .337
ס"ח התשי"ד ,עמ' .202
ס"ח התשי"ד ,עמ' .154
ס"ח התשי"א ,עמ' .204
ס"ח התשי"ג ,עמ' .115
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( )53אישור רגולטורי לפי חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות ,התשע"ט2018-;67
( )54היתר לפי תקנה (8א)(א )1לתקנות הדיג1937 , ,68ורישיון לפי סעיף  3לפקודת
הדיג1937 ,;69
( )55היתר לפי תקנה  2לתקנות מחלות בעלי חיים (יבוא ויצוא של מוצרים מבעלי
חיים) ,התשמ"ח1988-;70
( )56רישיון לפי סעיף  3לחוק להסדרת הפיקוח על כלבים ,התשס"ג2002-;71
( )57היתר להקמה או להפעלה של מיתקן גז לפי סעיף  9לחוק הגז הפחמימני המעובה,
התשפ"א2020-;72
( )58דרכון לפי חוק הדרכונים ,התשי"ב1952-".73
הוראת שעה

.6

בתקופה שמיום פרסומו של חוק זה עד יום תחילתו של חוק הגז הפחמימני המעובה,
התשפ"א ,2020-כאמור בסעיף (92א) לאותו חוק ,יקראו את החוק העיקרי כך שבתוספת
השישית ,במקום פרט ( )57יבוא:
"( )57היתר להתקנת מיתקן גז פחמימני מעובה לפי סעיף  4לחוק הגז (בטיחות ורישוי),
התשמ"ט1989-".74
ב נימ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
ר א וב ן ר יב ל י ן
נשיא המדינה

י ר יב ל ו י ן
יושב ראש הכנסת

הערות
67
68
69
70
71
72
73
74

ס"ח התשע"ט ,עמ' .14
ע"ר  ,1937תוס'  ,2עמ' .86
ע"ר  ,1937תוס'  ,1עמ' (ע) ( ,137א) .157
ק"ת התשמ"ח ,עמ' .879
ס"ח התשס"ג ,עמ' .216
ס"ח התשפ"א ,עמ' .146
ס"ח התשי"ב ,עמ' .260
ס"ח התשמ"ט ,עמ' .108
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