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נגיף הקורונה החדש( )אישורים  –חוק הארכת תקופות )הוראת שעה 

 2021-א"פ, התש)תיקון(רגולטוריים(

 תיקון – 11.01.2021עדכון 

הארכת חוק התיקון ל"את בקריאה שניה ושלישית  הכנסתשרה יא (11.01.2021היום )

הקובע הארכה אוטומטית לאישורים רגולטורים ובכללם רישיון עסק והיתר זמני,  "תקופות

 כפי שיפורט בהמשך.

פג או עתיד לפוג שלהם הארכה זו תחול על עסקים שרישיון העסק או ההיתר הזמני 

עסקים שכבר הייתה להם  ולא תחול עלה" כפי שיפורט בהמשך, יב"תקופה הקובעת השני

 אחת במסגרת הארכות התוקף הקודמות.הארכה פעם 

הארכת התוקף הינה אוטומטית, אין צורך להנפיק רישיון או היתר זמני חדשים ובעל העסק 

 אינו נדרש לשלם אגרה עבורה.

 שימו לב! התיקון ייכנס לתוקף עם פרסומו ברשומות

 

 בכמה זמן? מי זכאי להארכת תוקף?

 :הבאים המקריםמעסקים זכאים להארכת תוקף רישיון/היתר באחד 

  01.09.2020פג או עתיד לפוג בין התאריך  םשתוקפ רישיון או היתרכל עסק שיש בידו  .1

 כלהלן:יוארך  םתוקפ -ה"( י)"התקופה הקובעת השני 30.09.2021ועד לתאריך 

נוספים ממועד  חודשיםשלושה ב יוארך – עד שנהשניתן לתקופה של  רישיון/היתר )א(

 הפקיעה המקורי;

יוארך  – יותר משנה אך פחות משלוש שניםשניתן לתקופה של  רישיון/היתר )ב(

 נוספים ממועד הפקיעה המקורי; שישה חודשיםב

נוספים  חודשים 12-ביוארך  – שלוש שנים או יותרשניתן לתקופה של  רישיון )ג(

 ממועד הפקיעה המקורי;

שתוקפו עתיד לפוג בין התאריך  היתר זמני)א( לעיל, 1על אף האמור בסעיף  .2

 תוקפו יוארך כלהלן:  – 30.9.2021ועד לתאריך  12.01.2021

או  2021ביולי  1-עד ליוארך  – ימים 180עד היתר זמני שניתן לתקופה של  (א)

 .מביניהם , לפי המאוחרנוספים ממועד הפקיעה המקורי חודשים בשלושה

יוארך בשישה חודשים נוספים  –ימים  180היתר זמני שניתן לתקופה של מעל  (ב)

 ממועד הפקיעה המקורי.
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 ?האם הארכת התוקף חלה רטרואקטיבית

על אותם עסקים שרישיונם/ היתרם פג בתקופה הרשומה  הארכה חלה רטרואקטיביתכן, 

 לעיל.

, אלא ארכהה תגם בתקופיראו, לכל דבר ועניין, כאילו עמד בתוקף היתר ה את הרישיון/

אם כן הותלה או בוטל או שחדל להתקיים תנאי המפקיע את תוקפו, או שהרשות הציבורית 

 .סירבה לחדשו, לפני תום תקופת ההארכה, לפי כל דין

 

 ?היהאם ניתן לתת הארכה בפעם השני

לא, הארכה אוטומטית ניתנת פעם אחת בלבד ואין "הארכה על הארכה", כלומר עסק 

לא ניתן  –אלו  צו /פג תוקף הרישיון שלו וכבר קיבל הארכה במסגרת חוק/ תקנותשכבר 

)אלא במסגרת הליך  להאריך פעם נוספת את תוקף הרישיון לאחר הארכה הראשונה

 חידוש רגיל(.

 

 מה אנו, כרשות רישוי, צריכים לעשות בפועל?

רואים אותו  –הארכה היא אוטומטית, כלומר כל מי שרישיונו/ היתרו פג בתאריכים הנ"ל ה

לכן אין צורך להנפיק רישיון או . לתקופה הנוספת כאמור לעיל היתרו תקף / כמי שרישיונו

  .היתר חדש לאף אחד מהעסקים

 .וכנה את תאריך פקיעת התוקף החדשלעדכן בת יש צורך

 

 אגרת חידוש?האם על בעל העסק לשלם 

היתר חדש,  / הארכה היא אוטומטית כאמור, ואין כאן פעולה של הנפקת רישיוןהמכיוון ש

 הרי שאין צורך בתשלום אגרה כלשהי.
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