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 חוק הארכת תקופות )הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש( 
)אישורים רגולטוריים( )תיקון(, התשפ"א-2021*

בחוקהארכתתקופות)הוראתשעה-נגיףהקורונההחדש()אישוריםרגולטוריים(,1רתיקוןסעיף1
התש"ף-12020)להלן-החוקהעיקרי(,בסעיף1-

"אישור, יבוא המנוי" "אישור במקום ,)3( בפסקה רגולטורי", "אישור בהגדרה )1(
לרבותמסמךהנדרשלמתןאישור,מסמךנלווהלהחלטהעלמתןאישוראוהחלטה

שהיאתנאילמתןאישור,המנויים";

אחריההגדרה"התקופההקובעת"יבוא: )2(

""התקופההקובעתהשנייה"-התקופהשמיוםי"בבאלולהתש"ף)1בספטמבר
2020(עדיוםכ"דבתשריהתשפ"ב)30בספטמבר2021(ר"

בסעיף2לחוקהעיקרי-2רתיקוןסעיף2

בסעיףקטן)א()1(- )1(

ברישה,אחרי"שמועדפקיעתו"יבוא"המקורי"ובמקום"שחדללהתקיים" )א(
יבוא"שהתקיים";

בפסקאותמשנה)א(ו–)ב(,אחרי"ממועדהפקיעה"יבוא"המקורי"; )ב(

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

עלאףהאמורבכלדין- ")א1(

תקופתתוקפושלאישוררגולטוריכמפורטלהלןשמועדפקיעתו )1(
לצידו כמצוין בתקופה תוארך השנייה, הקובעת בתקופה חל המקורי
)בסעיףזה-תקופתההארכה(,ויראואותו,לכלדברועניין,כאילועמד
בתוקףגםבתקופתההארכה,אלאאםכןהותלהאובוטלאושהתקיים
תנאיהמפקיעאתתוקפואושהרשותהציבוריתסירבהלחדשו,לפניתום

תקופתההארכה,לפיכלדין:

אישוררגולטורישניתןלתקופהשלעדשנה-שלושהחודשים )א(
נוספיםממועדהפקיעההמקורי;

פחות אך משנה יותר של לתקופה שניתן רגולטורי אישור )ב(
משלוששנים-שישהחודשיםנוספיםממועדהפקיעההמקורי;

אישוררגולטורישניתןלתקופהשלשלוששניםאויותר-12 )ג(
חודשיםנוספיםממועדהפקיעההמקורי;

ובאישור)2( הממשלה באישור בצו, רשאי, הממשלה ראש )א(
)1( הוועדה,להאריךאתהתקופההקובעתהשנייהלענייןפסקה
בתקופותנוספותשלאיעלועלשישהחודשיםכלאחת,אםנוכח
כימתקיימותנסיבותמשקיותחריגותאונסיבותמיוחדותאחרות
המצדיקותזאת,ורשאיהואלקבועבדרךהאמורהכיההארכהלא

תחולעלאישוריםרגולטורייםשיקבער

התקבלבכנסתביוםכ"זבטבתהתשפ"א)11בינואר2021(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוק *
הממשלה-1383,מיוםכ'בטבתהתשפ"א)4בינואר2021(,עמ'160ר

ס"חהתש"ף,עמ'144ר 1
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הארכתהתקופההקובעתהשנייהכאמורבפסקתמשנה)א(, )ב(
יכולשתיקבעלתקופהשבהלאחלפושלושהחודשיםלאחרתום
תקופתתוקפהשלהכרזהעלמצבחירוםבשלנגיףהקורונהלפי
סעיף2לחוקסמכויותמיוחדותלהתמודדותעםנגיףהקורונההחדש

)הוראתשעה(,התש"ף-22020;

עלאףהוראותפסקה)1(,תקופתתוקפושלאישוררגולטוריהמנוי )3(
בטורא'לתוספתהרביעיתשמועדפקיעתוהמקוריחלבמהלךהתקופה
הקובעתהשנייה,כמפורטבטורב'לצידו,תוארךבתקופההמנויהבטור
ד'לצידו,ובלבדשאםמנויבטורג'לצידותנאילהארכהכאמור-התנאי
בתקופת גם בתוקף עמד כאילו ועניין, דבר לכל אותו, ויראו מתקיים,
או הרגולטורי האישור בוטל או הותלה כן אם אלא והכול ההארכה,
שהתקייםתנאיהמפקיעאתתוקפואושהרשותהציבוריתסירבהלחדשו,

לפניתוםתקופתההארכה,לפיכלדיןר

עלאףהאמורבכלדין,תקופתתוקפושלאישוררגולטוריהמנויבטורא' )א2(
לתוספתהחמישיתשמועדפקיעתוהמקוריחלבתקופהשל13חודשיםלאחר
תוםהתקופההקובעתהשנייה,תוארךבתקופההמנויהבטורב'לצידו,ויראו
אותו,לכלדברועניין,כאילועמדבתוקףגםבתקופתההארכה,אלאאםכן
הותלהאובוטלאושהתקייםתנאיהמפקיעאתתוקפואושהרשותהציבורית

סירבהלחדשו,לפניתוםתקופתההארכה,לפיכלדיןר";

בסעיףקטן)ב()1(,במקום"עלאףהוראותסעיףקטן)א("יבוא"עלאףהוראות )3(
סעיפיםקטנים)א(עד)א2("ובמקום"כיהוראותסעיףקטן)א("יבוא"כיהוראותאותם

סעיפיםקטנים";

בסעיףקטן)ג(,אחריפסקה)1(יבוא: )4(

ההוראותלפיסעיפיםקטנים)א1(ו–)ב(לאיחולולענייןאישוררגולטורי ")1א(
אוסוגיאישוריםכאמורהמנוייםבתוספתהשישית,ואםמנוייםלצדהאישור
אוסוגיהאישוריםתנאים-לאיחולולענייןאותואישוראוסוגיאישורים

בהתקייםאותםתנאיםר";

בסעיףקטן)ד(,בסופויבוא"הוראותסעיףקטןזהלאיחולולענייןבעלאישור )5(
רגולטוריהמנויבטורא'לתוספתהרביעית,אםנקבע,בטורג'לצידו,כיתשלוםאגרה

כאמורהואתנאילהארכתתוקפו"ר

בסעיף6לחוקהעיקרי-3רתיקוןסעיף6

האמורבויסומן")א(",ובו,ברישה,במקום"לתקןאתהתוספתהראשונה,את )1(
הראשונה, התוספת את "לשנות יבוא השלישית" התוספת ואת השנייה התוספת
אתהתוספתהשנייה,אתהתוספתהשלישית,אתהתוספתהרביעית,אתהתוספת
החמישיתואתהתוספתהשישית",אחרי"לענייןאותואישור"יבוא"בכפוףלהוראות
סעיףקטן)ב("ואחרי"לתוספתהשנייה"יבוא"לתוספתהרביעיתאולתוספתהשישית";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

השרהמוסמךלפיסעיףקטן)א(לתקןאתהתוספתהרביעית,רשאי,")ב( )1(
בצו,באופןהאמורבאותוסעיףקטן,להוסיףלטורא'שבהאולגרועממנו,
אישוררגולטורישתקופתהארכתותהיהשונהמתקופתההארכההחלה
לגביולפיסעיף2)א1()1()א(עד)ג(והתקופהתצויןבטורד'לצידו,לשנות

הארכתהתקופההקובעתהשנייהכאמורבפסקתמשנה)א(, )ב(
יכולשתיקבעלתקופהשבהלאחלפושלושהחודשיםלאחרתום
תקופתתוקפהשלהכרזהעלמצבחירוםבשלנגיףהקורונהלפי
סעיף2לחוקסמכויותמיוחדותלהתמודדותעםנגיףהקורונההחדש

)הוראתשעה(,התש"ף-22020;

עלאףהוראותפסקה)1(,תקופתתוקפושלאישוררגולטוריהמנוי )3(
בטורא'לתוספתהרביעיתשמועדפקיעתוהמקוריחלבמהלךהתקופה
הקובעתהשנייה,כמפורטבטורב'לצידו,תוארךבתקופההמנויהבטור
ד'לצידו,ובלבדשאםמנויבטורג'לצידותנאילהארכהכאמור-התנאי
בתקופת גם בתוקף עמד כאילו ועניין, דבר לכל אותו, ויראו מתקיים,
או הרגולטורי האישור בוטל או הותלה כן אם אלא והכול ההארכה,
שהתקייםתנאיהמפקיעאתתוקפואושהרשותהציבוריתסירבהלחדשו,

לפניתוםתקופתההארכה,לפיכלדיןר

עלאףהאמורבכלדין,תקופתתוקפושלאישוררגולטוריהמנויבטורא' )א2(
לתוספתהחמישיתשמועדפקיעתוהמקוריחלבתקופהשל13חודשיםלאחר
תוםהתקופההקובעתהשנייה,תוארךבתקופההמנויהבטורב'לצידו,ויראו
אותו,לכלדברועניין,כאילועמדבתוקףגםבתקופתההארכה,אלאאםכן
הותלהאובוטלאושהתקייםתנאיהמפקיעאתתוקפואושהרשותהציבורית

סירבהלחדשו,לפניתוםתקופתההארכה,לפיכלדיןר";

בסעיףקטן)ב()1(,במקום"עלאףהוראותסעיףקטן)א("יבוא"עלאףהוראות )3(
סעיפיםקטנים)א(עד)א2("ובמקום"כיהוראותסעיףקטן)א("יבוא"כיהוראותאותם

סעיפיםקטנים";

בסעיףקטן)ג(,אחריפסקה)1(יבוא: )4(

ההוראותלפיסעיפיםקטנים)א1(ו–)ב(לאיחולולענייןאישוררגולטורי ")1א(
אוסוגיאישוריםכאמורהמנוייםבתוספתהשישית,ואםמנוייםלצדהאישור
אוסוגיהאישוריםתנאים-לאיחולולענייןאותואישוראוסוגיאישורים

בהתקייםאותםתנאיםר";

בסעיףקטן)ד(,בסופויבוא"הוראותסעיףקטןזהלאיחולולענייןבעלאישור )5(
רגולטוריהמנויבטורא'לתוספתהרביעית,אםנקבע,בטורג'לצידו,כיתשלוםאגרה

כאמורהואתנאילהארכתתוקפו"ר

תיקוןסעיף6בסעיף6לחוקהעיקרי-3ר

האמורבויסומן")א(",ובו,ברישה,במקום"לתקןאתהתוספתהראשונה,את )1(
הראשונה, התוספת את "לשנות יבוא השלישית" התוספת ואת השנייה התוספת
אתהתוספתהשנייה,אתהתוספתהשלישית,אתהתוספתהרביעית,אתהתוספת
החמישיתואתהתוספתהשישית",אחרי"לענייןאותואישור"יבוא"בכפוףלהוראות
סעיףקטן)ב("ואחרי"לתוספתהשנייה"יבוא"לתוספתהרביעיתאולתוספתהשישית";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

השרהמוסמךלפיסעיףקטן)א(לתקןאתהתוספתהרביעית,רשאי,")ב( )1(
בצו,באופןהאמורבאותוסעיףקטן,להוסיףלטורא'שבהאולגרועממנו,
אישוררגולטורישתקופתהארכתותהיהשונהמתקופתההארכההחלה
לגביולפיסעיף2)א1()1()א(עד)ג(והתקופהתצויןבטורד'לצידו,לשנות

ס"חהתש"ף,עמ'266ר 2
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אתהתקופההמצוינתבטורב'לצידו,לשנותתנאיהמצויןבטורג'לצידו
בטורד'לצידו,אםמצאכי לשנותאתתקופתההארכההמצוינת או
מתקיימותנסיבותמשקיותחריגותאונסיבותאחרותהמצדיקותזאת,

ובלבדשתקופתההארכהשבטורד'לאתעלהעלשנהר

הוראותסעיףקטןזהלאיחולולענייןהאישורהרגולטורי-רישיון )2(
ישיבהלעובדיםזריםהמועסקיםבענףהבנייןעלידיקבלניכוחאדם,

המנויבפרט)4(לתוספתהרביעיתר

השרהמוסמךלפיסעיףקטן)א(לשנותאתהתוספתהחמישית,רשאי,בצו, )ג(
באופןהאמורבאותוסעיףקטן,להוסיףלטורא'בתוספתהאמורהאישוררגולטורי
שמועדפקיעתתוקפוהמקוריחלבתקופהשל13חודשיםשלאחרתוםהתקופה
הקובעתהשנייה,ולהאריךאתתוקפולתקופהשיקבעבטורב'לצידו,אםמצא
כיהדברנדרשלשםויסותהעומסשצפוילהיווצרבקשרלחידושהאישורים
הרגולטורייםלאחרהתקופההקובעתהשנייהבשלהארכתהתקופותכאמור
בסעיף2)א1(,ובלבדשתקופתההארכהשבטורב'לאתעלהעלשישהחודשיםר"

תיקוןהתוספת
הראשונה

בתוספתהראשונהלחוקהעיקרי,אחריפרט)5(יבוא:4ר

מידעלהיתרשנמסרלמבקשלפיסעיף145)א1(לחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה- )6("
65ר31)להלן-חוקהתכנוןוהבנייה(;

החלטהשלרשותרישוילפיסעיף145)ב1(לחוקהתכנוןוהבנייה; ) (

מפתהמדידההמוגשתבמסגרתתכניתאיחודוחלוקהלפיתקנותהתכנוןוהבנייה )8(
)תכניתאיחודוחלוקה(,התשס"ט-ר4200)להלן-תקנותאיחודוחלוקה(;

מפתהמדידההמוגשתבמסגרתבקשהלמידעלהיתרובקשהלהיתרלפיתקנות )ר(
התכנוןוהבנייה)רישויבנייה(,התשע"ו-52016ר"

הוספתתוספת
רביעית,תוספת

חמישיתותוספת
שישית

אחריהתוספתהשלישיתלחוקהעיקרייבוא:5ר

"תוספת רביעית

)סעיף2)א1()3((

טורא'
האישורהרגולטורי

טורב'
התקופהשבהחל

מועדהפקיעה
טורג'

תנאילהארכה
טורד'

תקופתההארכה

היתרלפיסעיף)1(
145לחוקהתכנון

והבנייה

התקופהשמיום
י"זבטבתהתשפ"א

)1בינואר2021(
עדתוםהתקופה
הקובעתהשנייה

12חודשים

מידעלהיתר)2(
שנמסרלמבקשלפי
סעיף145)א1(לחוק

התכנוןוהבנייה

התקופהשמיוםי"ז
בטבתהתשפ"א

)1בינואר2021(
עדתוםהתקופה
הקובעתהשנייה

12חודשים

ס"חהתשכ"ה,עמ' 30ר 3

ק"תהתשס"ט,עמ'646ר 4

ק"תהתשע"ו,עמ'1512ר 5
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טורא'
האישורהרגולטורי

טורב'
התקופהשבהחלמועד

הפקיעה
טורג'

תנאילהארכה
טורד'

תקופתההארכה

החלטהשלרשות)3(
רישוילפיסעיף

541)ב1(לחוק
התכנוןוהבנייה

התקופהשמיוםי"ז
בטבתהתשפ"א)1

בינואר2021(עדתום
התקופההקובעת

השנייה

12חודשים

רישיוןישיבהלפי)4(
סעיף2)א()2(לחוק
הכניסהלישראל,

התשי"ב-52ר61
)להלן-חוק

הכניסהלישראל(,
לעובדיםזרים

שמועסקיםכדין
בענףהבנייןעל

ידיקבלניכוח
אדםבעליהיתרים
לפיסעיף10לחוק

העסקתעובדים
עלידיקבלניכוח

אדם,התשנ"ו-6רר1 
)להלן-חוק

העסקתעובדיםעל
ידיקבלניכוחאדם(

התקופהשמיוםכ"ה
בטבתהתשפ"א)ר

בינואר2021(עדיום
כ"ובטבתהתשפ"א

)10בינואר2021(

עדיוםט"זבאדר
התשפ"א)28

בפברואר2021(

היתרפליטהלפי)5(
סימןב'בפרקד'
לחוקאווירנקי,

התשס"ח-82008
)להלן-חוקאוויר

נקי(

התקופהשעדיוםכ'
בתמוזהתשפ"א)30

ביוני2021(

הבקשהלחידוש
ההיתרהוגשה

עדיוםט"זבטבת
התשפ"א)31

בדצמבר2020(

רחודשים

היתרפליטהלפי
סימןב'בפרקד'

לחוקאווירנקי

התקופהשמיוםכ"א
בתמוזהתשפ"א)1
ביולי2021(עדיום
כ"זבטבתהתשפ"ב

)31בדצמבר2021(
אועדתוםהתקופה

הקובעתהשנייה,לפי
המוקדם

הבקשהלחידוש
ההיתרהוגשהעד

שנהלפנימועד
פקיעתוהמקורי

6חודשים

טורא'
האישורהרגולטורי

טורב'
התקופהשבהחל

מועדהפקיעה
טורג'

תנאילהארכה
טורד'

תקופתההארכה

החלטהשלרשות)3(
רישוילפיסעיף

145)ב1(לחוק
התכנוןוהבנייה

התקופהשמיוםי"ז
בטבתהתשפ"א)1

בינואר2021(עדתום
התקופההקובעת

השנייה

12חודשים

רישיוןישיבהלפי)4(
סעיף2)א()2(לחוק
הכניסהלישראל,

התשי"ב-52ר61
)להלן-חוק

הכניסהלישראל(,
לעובדיםזרים

שמועסקיםכדין
בענףהבנייןעל

ידיקבלניכוח
אדםבעליהיתרים
לפיסעיף10לחוק

העסקתעובדים
עלידיקבלניכוח

אדם,התשנ"ו-6רר1 
)להלן-חוק

העסקתעובדיםעל
ידיקבלניכוחאדם(

התקופהשמיוםכ"ה
בטבתהתשפ"א)ר

בינואר2021(עדיום
כ"ובטבתהתשפ"א

)10בינואר2021(

עדיוםט"זבאדר
התשפ"א)28

בפברואר2021(

היתרפליטהלפי)5(
סימןב'בפרקד'
לחוקאווירנקי,

התשס"ח-82008
)להלן-חוקאוויר

נקי(

התקופהשעדיוםכ'
בתמוזהתשפ"א)30

ביוני2021(

הבקשהלחידוש
ההיתרהוגשה

עדיוםט"זבטבת
התשפ"א)31

בדצמבר2020(

רחודשים

היתרפליטהלפי)6(
סימןב'בפרקד'

לחוקאווירנקי

התקופהשמיוםכ"א
בתמוזהתשפ"א)1
ביולי2021(עדיום
כ"זבטבתהתשפ"ב

)31בדצמבר2021(
אועדתוםהתקופה

הקובעתהשנייה,לפי
המוקדם

הבקשהלחידוש
ההיתרהוגשהעד

שנהלפנימועד
פקיעתוהמקורי

6חודשים

ס"חהתשי"ב,עמ'354ר 6

ס"חהתשנ"ו,עמ'201ר  

ס"חהתשס"ח,עמ'52 ר 8
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טורא'
האישורהרגולטורי

טורב'
התקופהשבהחל

מועדהפקיעה
טורג'

תנאילהארכה
טורד'

תקופתההארכה

אישורלפיתקנה) (
2לתקנותמחלות

בעליחיים)בתי
שחיטהלעופות(,

התש"ך-60ר1ר

התקופההקובעת
השנייה

12חודשים

אישורלפיתקנה)8(
4לתקנותמחלות

בעליחיים
)שחיטתבהמות(,

התשכ"ד-64ר101

התקופההקובעת
השנייה

12חודשים

היתרלפיחוק)ר(
הפיקוחעלמזון

לבעליחיים,
התשע"ד-112014

התקופההקובעת
השנייה

12חודשים

אישורליבוא)10(
מזוןרגישלפי
סעיף63לחוק

הגנהעלבריאות
הציבור)מזון(,

התשע"ו-122015
)להלן-חוקהגנה

עלבריאותהציבור
)מזון((,שטרםחלפו
ארבעשניםממועד

נתינתו

התקופההקובעת
השנייה

היבואןהגיש,45
ימיםלפחותלפני

מועדהפקיעה
המקורישלהאישור,

הצהרהכילא
השתנהאףפרט

מהפרטיםהאמורים
בסעיף64)א()2(לחוק

הגנהעלבריאות
הציבור)מזון(

ושילםאגרהלפי
סעיף64)א()3(לחוק

האמור

12חודשים

אישורליבואמזון)11(
רגישלפיסעיף

63לחוקהגנהעל
בריאותהציבור

)מזון(,שחלפו
ארבעשניםממועד

נתינתו

התקופההקובעת
השנייה

היבואןהגיש,45
ימיםלפחותלפני

מועדהפקיעה
המקורישלהאישור,

הצהרהכילא
השתנהאףפרט

מהפרטיםהאמורים
בסעיף64)א()2(לחוק

הגנהעלבריאות
הציבור)מזון(,שילם

אגרהלפי

12חודשים

ק"תהתש"ך,עמ'4 11ר ר

ק"תהתשכ"ד,עמ' 83ר 10

ס"חהתשע"ד,עמ'306ר 11

ס"חהתשע"ו,עמ'0רר 12
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האישורהרגולטורי

טורב'
התקופהשבהחלמועד

הפקיעה
טורג'

תנאילהארכה
טורד'

תקופתההארכה

סעיף64)א()3(לחוק
האמור,והגיש

בקשהלמתןאישור
מוקדםליבואלפי

סעיף63לאותוחוק
לאיאוחרמ-45

ימיםלאחרתחילת
תקופתההארכה

12חודשים

אישורלייצור)12(
דגםרכב,לפי
סעיף21לחוק

רישוישירותים
ומקצועות

בענףהרכב,
התשע"ו-132016

)להלן-חוק
שירותירכב(

התקופההקובעת
השנייה

12חודשים

רישיוןיבוארכב)13(
לשימושאישילפי

סעיפים31ו–33
לחוקשירותירכב

התקופההקובעת
השנייה

12חודשים

רישיוןיבואןזעיר)14(
לפיסעיף44לחוק

שירותירכב

התקופההקובעת
השנייה

12חודשים

מפתמדידה)15(
המוגשתבמסגרת

תכניתאיחוד
וחלוקהלפיתקנות

איחודוחלוקה

התקופההקובעת
השנייה

3חודשים

רישיוןנשקלפי)16(
סעיפים4או5

לחוקכליהירייה,
התש"ט-ר4ר141

התקופההקובעת
השנייה

6חודשים

טורא'
האישורהרגולטורי

טורב'
התקופהשבהחל

מועדהפקיעה
טורג'

תנאילהארכה
טורד'

תקופתההארכה

סעיף64)א()3(לחוק
האמור,והגיש

בקשהלמתןאישור
מוקדםליבואלפי

סעיף63לאותוחוק
לאיאוחרמ–45

ימיםלאחרתחילת
תקופתההארכה

אישורלייצור)12(
דגםרכב,לפי
סעיף21לחוק

רישוישירותים
ומקצועות

בענףהרכב,
התשע"ו-132016

)להלן-חוק
שירותירכב(

התקופההקובעת
השנייה

12חודשים

רישיוןיבוארכב)13(
לשימושאישילפי

סעיפים31ו–33
לחוקשירותירכב

התקופההקובעת
השנייה

12חודשים

רישיוןיבואןזעיר)14(
לפיסעיף44לחוק

שירותירכב

התקופההקובעת
השנייה

12חודשים

מפתמדידה)15(
המוגשתבמסגרת

תכניתאיחוד
וחלוקהלפיתקנות

איחודוחלוקה

התקופההקובעת
השנייה

3חודשים

רישיוןנשקלפי)16(
סעיפים4או5

לחוקכליהירייה,
התש"ט-ר4ר141

התקופההקובעת
השנייה

6חודשים

ס"חהתשע"ו,עמ'0 רר 13

ס"חהתש"ט,עמ'143ר 14
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טורא'
האישורהרגולטורי

טורב'
התקופהשבהחל

מועדהפקיעה
טורג'

תנאילהארכה
טורד'

תקופתההארכה

היתרזמנישניתן) 1(
מכוחסעיף ב

לחוקרישויעסקים,
התשכ"ח-68ר151

)להלן-חוקרישוי
עסקים(לתקופה
שלעד180ימים

התקופהשמיום
כ"חבטבתהתשפ"א

)12בינואר2021(
עדתוםהתקופה
הקובעתהשנייה

עדיוםכ"א
בתמוזהתשפ"א

)1ביולי2021(או
שלושהחודשים,

לפיהמאוחר

היתרזמנישניתן)18(
מכוחסעיף ב

לחוקרישויעסקים,
לתקופהשלמעל

180ימים

התקופהשמיום
כ"חבטבתהתשפ"א

)12בינואר2021(
עדתוםהתקופה
הקובעתהשנייה

6חודשים

תוספת חמישית

)סעיף2)א2((

טורב'טורא'

תוספת שישית

)סעיף2)ג()1א((

)8( אישורלפיחוקהתכנוןוהבנייה,למעטמפותהמדידההאמורותבפרטים )1(
ו–)ר(לתוספתהראשונה,ולמעטכלאחדמאלה,המנוייםבפרטים)1(עד)3(לתוספת

הרביעית;

היתרלפיסעיף145לחוקהתכנוןוהבנייהשאינוהיתרלשימושחורגאשר )א(
לפידיןטעוןאישורשלמוסדתכנוןנוסףעלהוועדההמקומית;

מידעלהיתרשנמסרלמבקשלפיסעיף145)א1(לחוקהתכנוןוהבנייה; )ב(

החלטהשלרשותרישוילפיסעיף145)ב1(לחוקהתכנוןוהבנייה; )ג(

רישיוןלפיסעיף3)ג(לחוקרישוםקבלניםלעבודותהנדסהבנאיות,התשכ"ט- )2(
ר6ר161;

התשע"ד-2014 1 חופשי, יבוא 2)ד(לצו סעיף לפי ממכס בפטור יבוא רישיון )3(
)בתוספתזו-צויבואחופשי(;

רישיוןיבואלפיסעיף2)א(לצויבואחופשיאולפיסעיף2)א()2(לצויבואאישי, )4(
התשע"ט-ר18201,לטוביןהמסווגיםבפרטיהמכסהמפורטיםלהלן:

04ר36או0020ר04ר3ר; )א(

3000ר03רר000,2 ר03רר000,2 ר24ר000,38רר24ר38או2000ר 0רר3; )ב(

ס"חהתשכ"ח,עמ'204ר 15

ס"חהתשכ"ט,עמ'218ר 16

ק"ת-שיעורימק"ח,התשע"ד,עמ'46ר 1 

ק"ת-שיעורימק"ח,התשע"ט,עמ'84ר 18

ספרהחוקים ר28,כ"חבטבתהתשפ"א,2021ר1ר12



ר28 ספרהחוקים ר28,כ"חבטבתהתשפ"א,2021ר1ר12

רישיוןיבואטוביןשניתןבידירשותמוסמכתבמשרדהחקלאותופיתוחהכפר, )5(
לפיצויבואחופשי;

היתרהפעלהלפיסעיף8גלחוקרישוישירותיהתעופה,התשכ"ג-63ר1ר1; )6(

תעודתכושרטיסהלפיסעיף63לחוקהטיס,התשע"א-102011)בתוספתזו-חוק ) (
הטיס(;

פטורלפיסעיף165לחוקהטיס; )8(

רישיוןלפיחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)שירותיםפיננסייםמוסדרים(, )ר(
התשע"ו-202016;

רישיוןלפיחוקהמים,התשי"ט-ר5ר211; )10(

רישיוןקדיחהלפיחוקהפיקוחעלקידוחימים,התשט"ו-55ר221; )11(

רישיוןלפיחוקתאגידימיםוביוב,התשס"א-242001; )12(

הסמכהלפיחוקהרשותהלאומיתלהסמכתמעבדות,התשנ"ז- רר251; )13(

מוגבלים(, לשטחים )כניסה התעופה שדות רשות לכללי 4 כלל לפי רישיון )14(
התשמ"ג-83ר261;

פנקסימאיאואישורשירותלפיתקנה6לתקנותהספנות)ימאים(,התשס"ב- )15(
;2 2002

תעודתמשיטאוהיתרלהשטתאונייתנוסעיםקטנה,לפיתקנותהספנות)ימאים( )16(
)משיטיכלישיטקטנים(,התשנ"ח-8רר281;

אישורלפיתקנה2לתקנותהרוקחים)תנאיייצורנאותיםלתכשירים(,התשס"ט- )1 (
2008ר2;

אישוררגולטורילפיחוקמשקהחשמל,התשנ"ו-6רר301; )18(

אישוררגולטורילפיחוקהחשמל,התשי"ד-54ר311; )ר1(

היתרלפרסוםתשקיףלפיסעיף21לחוקניירותערך,התשכ"ח-68ר321,אולפיסעיף )20(
ר2לחוקהשקעותמשותפותבנאמנות,התשנ"ד-4רר331;

רישוםבפנקסשמאיהמקרקעיןלפיסעיף6לחוקשמאימקרקעין,התשס"א-342001; )21(

רישיוןנוטריוןלפיסעיף2לחוקהנוטריונים,התשל"ו-6 ר351; )22(

רישיוןיבואטוביןשניתןבידירשותמוסמכתבמשרדהחקלאותופיתוחהכפר, )5(
לפיצויבואחופשי;

היתרהפעלהלפיסעיף8גלחוקרישוישירותיהתעופה,התשכ"ג-63ר1ר1; )6(

תעודתכושרטיסהלפיסעיף63לחוקהטיס,התשע"א-202011)בתוספתזו-חוק ) (
הטיס(;

פטורלפיסעיף165לחוקהטיס; )8(

רישיוןלפיחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)שירותיםפיננסייםמוסדרים(, )ר(
התשע"ו-212016;

רישיוןלפיחוקהמים,התשי"ט-ר5ר221; )10(

רישיוןקדיחהלפיחוקהפיקוחעלקידוחימים,התשט"ו-55ר231; )11(

רישיוןלפיחוקתאגידימיםוביוב,התשס"א-242001; )12(

הסמכהלפיחוקהרשותהלאומיתלהסמכתמעבדות,התשנ"ז- רר251; )13(

מוגבלים(, לשטחים )כניסה התעופה שדות רשות לכללי 4 כלל לפי רישיון )14(
התשמ"ג-83ר261;

)ימאים(, הספנות לתקנות 6 תקנה לפי שירות אישור או ימאי פנקס )15(
התשס"ב-2002 2;

תעודתמשיטאוהיתרלהשטתאונייתנוסעיםקטנה,לפיתקנותהספנות)ימאים( )16(
)משיטיכלישיטקטנים(,התשנ"ח-8רר281;

לתכשירים(, נאותים ייצור )תנאי הרוקחים לתקנות 2 תקנה לפי אישור )1 (
התשס"ט-2008ר2;

אישוררגולטורילפיחוקמשקהחשמל,התשנ"ו-6רר301; )18(

אישוררגולטורילפיחוקהחשמל,התשי"ד-54ר311; )ר1(

היתרלפרסוםתשקיףלפיסעיף21לחוקניירותערך,התשכ"ח-68ר321,אולפי )20(
סעיףר2לחוקהשקעותמשותפותבנאמנות,התשנ"ד-4רר331;

רישוםבפנקסשמאיהמקרקעיןלפיסעיף6לחוקשמאימקרקעין,התשס"א-342001; )21(

רישיוןנוטריוןלפיסעיף2לחוקהנוטריונים,התשל"ו-6 ר351; )22(

ס"חהתשכ"ג,עמ'104ר ר1

ס"חהתשע"א,עמ'830ר 20

ס"חהתשע"ו,עמ'8ר10ר 21

ס"חהתשי"ט,עמ'ר16ר 22

ס"חהתשט"ו,עמ'84ר 23

ס"חהתשס"א,עמ'454ר 24

ס"חהתשנ"ז,עמ'156ר 25

ק"תהתשמ"ג,עמ' ר10ר 26

ק"תהתשס"ב,עמ'500ר 2 

ק"תהתשנ"ח,עמ'51 ר 28

ק"תהתשס"ט,עמ' 1ר ר2

ס"חהתשנ"ו,עמ'208ר 30

ס"חהתשי"ד,עמ'0ר1ר 31

ס"חהתשכ"ח,עמ'234ר 32

ס"חהתשנ"ד,עמ'308ר 33

ס"חהתשס"א,עמ'436ר 34

ס"חהתשל"ו,עמ'6ר1ר 35

ספרהחוקים ר28,כ"חבטבתהתשפ"א,2021ר1ר12



ספרהחוקים ר28,כ"חבטבתהתשפ"א,2021ר1ר12 0ר2

רישיוןלפיחוקחוקריםפרטייםושירותישמירה,התשל"ב-2 ר361; )23(

רישיוןלעסוקבתיווךבמקרקעיןלפיסעיף2לחוקהמתווכיםבמקרקעין,התשנ"ו- )24(
6רר1 3;

5לחוקשירותיהובלה,התשנ"ז- רר381,ופרקשלישי רישיוןמוביללפיסעיף )25(
לתקנותשירותיהובלה,התשס"א-2001ר3;

רישיוןרכבלפיסעיף2לפקודתהתעבורה40ורישיוןנהיגהשניתןלפיסעיף10 )26(
לפקודההאמורה;

היתרלנשיאתפנסכחולמהבהבלפיתקנה62)ב()3(לתקנותהתעבורה,התשכ"א- )2 (
61ר411;

היתרלהפעלתמסילתברזלמקומיתלפיסעיף46דלפקודתמסילותהברזל]נוסח )28(
חדש[,התשל"ב-2 ר421;

אישוררגולטורילפיחוקהמהנדסיםוהאדריכלים,התשי"ח-58ר431; )ר2(

תעודתהיתרלייבאלישראלאולייצאממנהפסולתחומריםמסוכניםלפיתקנות )30(
החומריםהמסוכנים)יבואויצואפסולתחומריםמסוכנים(,התשנ"ד-4רר441;

רישיוןליבואבעליחייםלפיתקנה2לתקנותמחלותבעליחיים)יבואבעליחיים(, )31(
התשל"ד-4 ר451;

רישיוןליבואמוצריכוורתלפיתקנה2לתקנותמחלותבעליחיים)הסדריבוא )32(
מוצריכוורת(,התשמ"ב-82ר461;

רישיוןכריתה,העתקהאוהובלהשלאילןמוגןאועץבוגר,לפיסעיף15לפקודת )33(
היערות 4;

לפי משנה, קצרה לתקופה שניתן הסגר בתנאי יבוא רישיון או יבוא רישיון )34(
)יבואצמחים,מוצריצמחים,נגעיםואמצעילוואי(, 2לתקנותהגנתהצומח תקנה

התשס"ט-ר48200;

אשרהורישיוןישיבהלפיסעיף2לחוקהכניסהלישראל,למעטאשרהורישיון )35(
ישיבהלעובדזרבענפיהסיעודוהחקלאותשניתןלפיהחוקהאמורולפיתקנה5)א(

לתקנותהכניסהלישראל,התשל"ד-4 ר1ר4;

היתרלהעסקתעובדזרלפיסעיף1יגלחוקעובדיםזרים,התשנ"א-1רר501,למעט )36(
היתרכאמורבענףהסיעודאוהחקלאות;

היתרלפיסעיף65לחוקשירותהתעסוקה,התשי"ט-ר5ר511; )3 (
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אישוררגולטורילפיחוקהנפט,התשי"ב-52ר521; )38(

אישוררגולטורילפיפקודתהמכרות53; )ר3(

רישיוןלעבודתגפ"מלפיתקנה2לתקנותהגז)בטיחותורישוי()רישויהעוסקים )40(
בעבודותגפ"מ(,התשס"ו-542006;

)ניסוייםבבעליחיים(, ר1לחוקצערבעליחיים 14או ,13 לפיסעיפים היתר )41(
התשנ"ד-44ר551;

הכרהבמוסדמוכרלפיתקנה10גלתקנותהרופאים)אישורתוארמומחהובחינות(, )42(
התשל"ג-3 ר561;

היתרלעיסוקבקרינהלפיתקנות4,3או5לתקנותהרוקחים)יסודותרדיואקטיביים )43(
ומוצריהם(,התש"ם-80ר1 5,והיתרלמתןשירותלפיתקנה8ופרטים6,5ו־ בתוספת

השנייהלאותןתקנות;

היתרליבואאוליצואשלערךטבעמוגןלפיסעיף33לחוקגניםלאומיים,שמורות )44(
טבע,אתריםלאומייםואתריהנצחה,התשנ"ח-8רר581,לענייןערךטבעכאמורשחלה
)יישום לגביואכרזתגניםלאומיים,שמורותטבע,אתריםלאומייםואתריהנצחה
האמנהבדברסחרבין־לאומיבמיניםשלחייתברוצמחייתברהנתוניםבסכנה()ערכי

טבעמוגנים(,התשס"ד-2004ר5;

היתרחירוםלפיתקנהר)ב(לתקנותמניעתזיהוםהיםממקורותיבשתיים,התש"ן- )45(
0רר601;

הסמכתממוניםעלפיצוצים,לפיחוקחומרינפץ,התשי"ד-54ר611; )46(

פקודת לפי שנדרשות סיכון לגורמי החשופים עובדים של רפואיות בדיקות )4 (
הבטיחותבעבודה]נוסחחדש[,התש"ל-0 ר621;

תסקירעלבדיקהלגבימעליתאועגורןצריחאולגבימיתקניםאוכליםטעוני )48(
בדיקהאחריםשהוצאלגביהםצושיפוראוצובטיחותלפיחוקארגוןהפיקוחעל

העבודה,התשי"ד-54ר631;

היתרלפיסעיפיםר)א(אוראלחוקעבודתנשים,התשי"ד-54ר641; )ר4(

היתרלפיחוקשעותעבודהומנוחה,התשי"א-51ר651; )50(

אישוררגולטורילפיחוקהעסקתעובדיםעלידיקבלניכוחאדם; )51(

היתרלפיחוקעבודתהנוער,התשי"ג-53ר661; )52(

אישוררגולטורילפיחוקהנפט,התשי"ב-52ר521; )38(

אישוררגולטורילפיפקודתהמכרות53; )ר3(

רישיוןלעבודתגפ"מלפיתקנה2לתקנותהגז)בטיחותורישוי()רישויהעוסקים )40(
בעבודותגפ"מ(,התשס"ו-542006;

)ניסוייםבבעליחיים(, ר1לחוקצערבעליחיים 14או ,13 לפיסעיפים היתר )41(
התשנ"ד-44ר551;

הכרהבמוסדמוכרלפיתקנה10גלתקנותהרופאים)אישורתוארמומחהובחינות(, )42(
התשל"ג-3 ר561;

היתרלעיסוקבקרינהלפיתקנות4,3או5לתקנותהרוקחים)יסודותרדיואקטיביים )43(
ומוצריהם(,התש"ם-80ר1 5,והיתרלמתןשירותלפיתקנה8ופרטים6,5ו־ בתוספת

השנייהלאותןתקנות;

היתרליבואאוליצואשלערךטבעמוגןלפיסעיף33לחוקגניםלאומיים,שמורות )44(
טבע,אתריםלאומייםואתריהנצחה,התשנ"ח-8רר581,לענייןערךטבעכאמורשחלה
)יישום ואתריהנצחה שמורותטבע,אתריםלאומיים לגביואכרזתגניםלאומיים,
האמנהבדברסחרבין־לאומיבמיניםשלחייתברוצמחייתברהנתוניםבסכנה()ערכי

טבעמוגנים(,התשס"ד-2004ר5;

יבשתיים, ממקורות הים זיהום מניעת לתקנות ר)ב( תקנה לפי חירום היתר )45(
התש"ן-0רר601;

הסמכתממוניםעלפיצוצים,לפיחוקחומרינפץ,התשי"ד-54ר611; )46(

פקודת לפי שנדרשות סיכון לגורמי החשופים עובדים של רפואיות בדיקות )4 (
הבטיחותבעבודה]נוסחחדש[,התש"ל-0 ר621;

תסקירעלבדיקהלגבימעליתאועגורןצריחאולגבימיתקניםאוכליםטעוני )48(
בדיקהאחריםשהוצאלגביהםצושיפוראוצובטיחותלפיחוקארגוןהפיקוחעל

העבודה,התשי"ד-54ר631;

היתרלפיסעיפיםר)א(אוראלחוקעבודתנשים,התשי"ד-54ר641; )ר4(

היתרלפיחוקשעותעבודהומנוחה,התשי"א-51ר651; )50(

אישוררגולטורילפיחוקהעסקתעובדיםעלידיקבלניכוחאדם; )51(

היתרלפיחוקעבודתהנוער,התשי"ג-53ר661; )52(
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אישוררגולטורילפיחוקהפיקוחעלמעונותיוםלפעוטות,התשע"ט-2018 6; )53(

לפקודת 3 סעיף לפי ורישיון הדיג, 3ר681, לתקנות 8)א()א1( תקנה לפי היתר )54(
הדיג, 3ר1ר6;

היתרלפיתקנה2לתקנותמחלותבעליחיים)יבואויצואשלמוצריםמבעלי )55(
חיים(,התשמ"ח-88ר01 ;

רישיוןלפיסעיף3לחוקלהסדרתהפיקוחעלכלבים,התשס"ג-12002 ; )56(

היתרלהקמהאולהפעלהשלמיתקןגזלפיסעיףרלחוקהגזהפחמימניהמעובה, )5 (
התשפ"א-22020 ;

דרכוןלפיחוקהדרכונים,התשי"ב-52ר31 ר" )58(

בתקופהשמיוםפרסומושלחוקזהעדיוםתחילתושלחוקהגזהפחמימניהמעובה,6רהוראתשעה
התשפ"א-2020,כאמורבסעיף2ר)א(לאותוחוק,יקראואתהחוקהעיקריכךשבתוספת

השישית,במקוםפרט) 5(יבוא:

היתרלהתקנתמיתקןגזפחמימנימעובהלפיסעיף4לחוקהגז)בטיחותורישוי(, )5 ("
התשמ"ט-ר8ר41 ר"
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