מדינת ישראל
משרד הפנים
אגף בכיר לרישוי עסקים

חוק הארכת תקופות (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (אישורים
רגולטוריים) ,התש"ף 2020 -
עדכון  – 14.09.2020צו הארכת תקופות
משרד הפנים פועל ללא ליאות על מנת להקל על בעלי העסקים בעקבות משבר הקורונה
והגבלת הפעילות העסקית שנקבעה כתוצאה ממנו .כחלק מהקלות אלו ,יזם משרד הפנים
התקנת תקנות לשעת חירום שיאפשרו הארכה גורפת של רישיון העסק או ההיתר הזמני
וזאת כדי לחסוך את הבירוקרטיה בעת הזו לבעלי העסקים ולהבטיח את הרציפות
התפקודית של המשק.
לאחר תום תוקף התקנות לשעת חירום ,ועל רקע נסיבות מגפת הקורונה ,חוקק חוק
המאריך באופן אוטומטי את תוקפם של "אישורים רגולטוריים" (דוגמת היתרים ורישיונות),
שמועד פקיעתם חל בתקופה המפורטת להלן ,וזאת בלא צורך בתשלום אגרה.
ב 14.9.2020-אישרה וועדת החוקה של הכנסת את הצו של רה"מ המאריך את התקופות
שבחוק ל 3-חודשים נוספים.

מי זכאי להארכת תוקף? בכמה זמן?
עסקים זכאים להארכת תוקף רישיון/היתר באחד משני המקרים:
 .1כל עסק שיש בידו רישיון עסק או היתר זמני שתוקפם פג או עתיד לפוג בין התאריך
 01.07.2020ועד לתאריך  - 30.09.2020תוקפו יוארך ב 3-חודשים ,כלומר לכל
המאוחר עד ליום 31.12.2020
 .2כל עסק שיש בידו רישיון עסק או היתר זמני שתוקפם עתיד לפוג בין התאריך
 01.10.2020ועד לתאריך  - 30.11.2020תוקפו יוארך בעשרה שבועות ,כלומר לכל
המאוחר עד ליום 09.02.2020

האם הארכת התוקף חלה רטרואקטיבית ?
כן ,הארכה חלה רטרואקטיבית על אותם עסקים שרישיונם /היתרם פג בתקופה הרשומה
לעיל.
את הרישיון /ההיתר יראו ,לכל דבר ועניין ,כאילו עמד בתוקף גם בתקופה הקובעת ,אלא
אם כן הותלה או בוטל או שחדל להתקיים תנאי המפקיע את תוקפו ,או שהרשות הציבורית
סירבה לחדשו ,לפני תום תקופת ההארכה ,לפי כל דין.

_____________________________________________
רח' קפלן  2ירושלים ,ת.ד ,6158 .מיקוד91132 :
טלפון073-332-0467:
אתר המשרד www.moin.gov.il :דואר אלקטרוניAsakim@moin.gov.il :

- 2 -

האם ניתן לתת הארכה בפעם השניה ?
לא ,הארכה אוטומטית ניתנת פעם אחת בלבד ואין "הארכה על הארכה" ,כלומר עסק
שכבר פג תוקף הרישיון שלו וכבר קיבל הארכה במסגרת חוק /תקנות אלו – לא ניתן
להאריך פעם נוספת את תוקף הרישיון לאחר הארכה הראשונה (אלא במסגרת הליך
חידוש רגיל).

מה אנו ,כרשות רישוי ,צריכים לעשות בפועל?
ההארכה היא אוטומטית ,כלומר כל מי שרישיונו /היתרו פג בתאריכים הנ"ל – רואים אותו
כמי שרישיונו  /היתרו תקף לתקופה הנוספת כאמור לעיל (שלושה חודשים /עשרה שבועות
נוספים בהתאם לתאריך הפקיעה) .לכן אין צורך להנפיק רישיון או היתר חדש לאף אחד
מהעסקים.
יש צורך לעדכן בתוכנה את תאריך פקיעת התוקף החדש.

האם על בעל העסק לשלם אגרת חידוש?
מכיוון שההארכה היא אוטומטית כאמור ,ואין כאן פעולה של הנפקת רישיון  /היתר חדש,
הרי שאין צורך בתשלום אגרה כלשהי.

אם נותן אישור סבור לגבי עסק מסויים שאין מקום להארכה?
ישנה סמכות ל"רשות ציבורית" 1להחריג עסקים מסוימים ולקבוע שההארכה לא תחול
עליהם או שהם יקבלו הארכה לתקופה קצרה מזו שנקבעה בחוק .מחובתה של הרשות
הציבורית להודיע על כך לבעלי העסקים.

" 1רשות ציבורית" – כל אחד מהגופים שלהלן ובכלל זה מי שממונה על הגוף או עומד בראש הגוף ,וכן עובד או
נושא משרה בגוף כאמור ,ולרבות מי שגוף כאמור אצל לו את סמכותו )1 :הממשלה ומשרדי הממשלה ,לרבות
יחידותיהם ויחידות הסמך שלהם;  )2רשות מקומית;  )3תאגיד שהוקם לפי חוק;
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