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בימים מורכבים אלה, משרד מיתר ממשיך לעבוד ולהעניק שירות ללקוחותיו
בישראל ובעולם.

 
במסגרת היערכות המשרד הקמנו צוות ובו נציגים ממחלקות המשרד שמרכז
את הטיפול בהשלכות המשפטיות של נגיף הקורונה. חברי הצוות שפרטיהם

מופיעים בהודעה זו ישמחו לעמוד לשירותכם.
 

על מנת לסייע לכם, אנו מצרפים עדכון לגבי שורה של צעדים שננקטו בימים
האחרונים על ידי רשויות השלטון וכן התייחסות למספר סוגיות שהובאו

לפתחנו במחלקות השונות במשרד.

משק בשעת חירום

תמצית תקנות שעת חירום – הגבלת פעילות והגבלות על מקומות עבודה
תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות), התש"ף- 2020 וכן

תיקון מיום 25.3.20
תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות

נגיף הקורונה החדש), התש"ף- 2020

לפרטים נוספים:

ינקי פפר, שותף
03-6103850

yankiep@meitar.com

דיני חוזים

הוראות הבידוד, הגבלת התנועה וההוראות האחרות ליצירת ריחוק חברתי, צפויות
ליצור מצב בו לא ניתן יהיה לבצע התחייבויות חוזיות מסוימות. בנסיבות אלו, צדדים
נדרשים לשאלה מהי ההשלכה של חוסר היכולת לבצע התחייבות חוזית, מה האחריות
בגינה וכיצד יש לנהוג. בהקשר זה, ישנם כמה היבטים משפטיים בסיסיים שחשוב
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נדב ויסמן, שותף
03-6103135

nadavw@meitar.com

ליויאן סגל, שותף
03-6103190

livians@meitar.com

להכיר: תניות "כח עליון", סיכול חוזה והתאמת חוזים לנסיבות משתנות מכוח עקרון
תום הלב.

דיוור בנושא- (אי-)קיום חוזים בימי קורונה

לפרטים נוספים:

דיני עבודה

דיוור בנושא- צמצום כוח האדם עקב התפשטות נגיף הקורונה
דיוור בנושא- הנחיות למעסיקים כיצד יש לנהוג במצב בו קיים חשש כי עובדיהם

נדבקו בנגיף

לפרטים נוספים:

רמי לנדא, שותף
03-6103152

ramil@meitar.com

סדרי דין ופעילות בית המשפט

בשל החלת תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום
מיוחד), יידחו כל דיוני בתי המשפט הקבועים מיום 15.3.2020 עד ליום 16.4.2020,
שאינם באחד מהעניינים הדחופים המפורטים בהודעת מנהל בתי המשפט המצ"ב.
לנשיא בית משפט סמכות להורות מטעמים שיירשמו, כי הליך מסוים הנמנה עם

העניינים המפורטים בהודעה לא יידון, או שהליך מסוים שאינו נמנה עמם – יידון.
בנוסף לכך, כל המועדים שנקבעו בחיקוק או בהחלטת בית משפט להגשת כתבי
טענות לבית המשפט, יידחו בהתאמה (למעט ביחס לכתבי טענות שבית המשפט קבע

מועד ספציפי להגשתם).

הודעת מנהל בתי המשפט בדבר סוגי עניינים שיידונו בבתי המשפט לפי תקנות
בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד), התשנ"א-

1991

לפרטים נוספים:

לירן בר-שלום, שותף
03-6103901

liranb@meitar.com

רשויות המס

רשות המסים הוציאה בימים האחרונים פרסומים בדבר דחיית מועדים של הגשת
דו"חות, הארכת תוקף אוטומטית של אישורי ניכוי במקור, קבלת חשבוניות סרוקות
(שאינן המקור) לצורך קיזוז תשומות ועוד. לנוחיותכם ריכוז העדכונים השוטפים

שיצאו בעניינים אלו.
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יצוין עוד כי רשות המסים בוחנת בימים אלו התאמות בסוגיות של מהות, הן
התאמות המתחייבות ממאפייני העבודה בתקופה הנוכחית (עבודה מהבית) והן

כהקלות לאור המשבר.

לפרטים נוספים:

עמרי דוידוב, שותף
03-6103777

omrid@meitar.com

הגבלים עסקיים

רשות התחרות בישראל, כמו גם רשויות תחרות בעולם, עוקבות אחר המתרחש
בשווקים לאור התפרצות וירוס הקורונה. רשות התחרות הבהירה כי שיתופי פעולה
זמניים בין עסקים בכדי לאפשר פעילות סדירה בתקופה זו של משבר, אשר בסופו של
יום יאפשרו את שימור התחרות לטווח ארוך, יהיו ככל הנראה מוצדקים ולא יפגעו
בתחרות על פניו, בכפוף לעמידתם בהוראות הדין. כך, גם רשויות תחרות אחרות
ברחבי העולם מציעות הכוונה בנוגע לשיתופי פעולה הנדרשים להתמודדות עם
האתגרים של תקופת משבר זו. בה בעת, בישראל ובעולם, מזהירות רשויות התחרות
השונות מפני ניסיונות של בעלי עסקים לנצל את המצב בכדי לפגוע בתחרות ו/או
בצרכנים, לדוגמה באמצעות מחירי מכירה בלתי הוגנים למוצרים חיוניים או תיאום

מחירים. על בעלי עסקים לבחון חוקיות פעולתם לאור דיני התחרות גם בעת הזו.

דיוור בנושא- הבהרת רשות התחרות על רקע משבר נגיף הקורונה בישראל
ריכוז עדכונים

לפרטים נוספים:

ליאת הרצקה, שותפה
03-6103190

liath@meitar.com

רגולציה סביבתית

המשרד להגנת הסביבה פרסם ביום 18.3.20 הנחיות לפיהן הדרישות שנקבעו
ברישיונות ובהיתרים עומדות בתוקפן. יחד עם זאת, המשרד יאפשר לבקש דחיית
מועדים במקרים שיהיו עיכובים הנובעים מהמצב במשק. כמו כן, ניתנו הקלות
מסוימות בהליכי חידוש היתרים. ברישוי עסקים, ככלל, ינתן אישור המשרד
להיתר זמני לשנה על בסיס התנאים הקיימים. היתר רעלים ההיתרים יחודשו ללא
"סיור מקדים", למעט מקרים חריגים. וניתנה אורכה להגשת בקשה לחידוש היתרי
פליטה לאוויר. ינתן היתר זמני לשנה לעסק שקיים עבורו "מפרט אחיד" גם
בבקשה לרישיון עסק חדש. כמו כן, נקבעו הוראות לנוכחות צוות חרום
ולרציפות פעולה של מערכות שליטה מרחוק במפעלים שחלה עליהם
"מדיניות הפרדה". בהיתרי פליטה לאוויר חובת ניטור רציף והקמה והפעלה של
תחנות ניטור נותרו ללא שינוי. המועדים להגשת דיווחים שגרתיים לפי היתרי
פליטה נדחו וניתנה אורכה לבעל היתר פליטה לאוויר לבצע דיגום תקופתי. ישנן
הקלות נוספות בנושא רישוי עסקים-כבאות אש שפרסמה רשות הכבאות והצלה
לפיהן ניתנה דחיה של שלושה חודשים לתיקוני ליקויים והקלה באופן תשלומי
אגרות הרישוי. ישנן הקלות שפרסמה רשות המים והמשרד להגנת הסביבה בנושא

חובת דיגום שפכים לסקטור שונים בתעשיה.
דיוור בנושא- רגולציה סביבתית: הקלות בתקופת וירוס הקורונה

איכות סביבה ורגולציה- ריכוז עדכונים
תאגידי מים וביוב, היבטים מוניציפליים ורשויות מקומיות- ריכוז עדכונים
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לפרטים נוספים:

גידי פרישטיק, שותף
03-6103810

gidif@meitar.com

רשויות מוניציפאליות

אפשרות דחיית מועד תשלום הארנונה לבעלי עסקים עד ליום ה-1 במאי
2020: בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מיום 15.3.2020 הורה שר הפנים לכלל הרשויות
המקומיות לבחון אפשרות לדחות את תשלום הארנונה לבעלי העסקים עד ליום

ה-1 במאי 2020.
להנחיות משרד הפנים מיום 15.3.2020 לחץ כאן. 

על אופן יישום הוראה זו יש להיכנס לאתר האינטרנט של הרשות הרלוונטית. ראו
לדוגמא בעירית תל אביב כאן.

הארכת המועדים בארנונה ביחס למוסד מתנדב לשירות הציבור: ביום
18.3.2020 פורסם חוזר מנכ"ל משרד הפנים 5/2020 שמאריך את המועדים
הנוגעים להגשת בקשה לפטור למוסד מתנדב לשירות הציבור לפי סעיף 5(י)
לפקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פיטורין), 1938, ובחינת הבקשה האמורה -

בחודש ימים.
לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 5/2020 לחץ כאן.

הקלה בתשלום חשבונות מים לצרכן עוסק: ביום 17.3.2020 פרסם מנהל
רשות המים הודעה בגדרה נקבעו הקלות בדבר דחיית מועד תשלום המים
לתקופת החיוב העוקבת, בהתאם לבקשת צרכן עוסק או לבקשת ספק מים

המספק מים לצרכן עוסק וצורך מים מחברת מקורות מים בע"מ.
לפרסום הודעת מנהל רשות המים מיום 17.3.2020 לחץ כאן.

לפרטים נוספים:

גידי פרישטיק, שותף
03-6103810

gidif@meitar.com

שוק ההון ודיני ניירות ערך

ביום 16 במרץ 2020 הודיעה רשות ניירות ערך ("הרשות"), כי לאור השלכות
התפשטות נגיף הקורונה, תאגידים מדווחים רשאים להגיש את הדוח התקופתי לשנת

2019 עד ליום 30 באפריל (חלף 31 במרץ);
 

ביום ה-17 במרץ 2020 פרסמה הרשות הודעה בדבר האפשרות לבצע רכישות
עצמאיות אף לפני פרסום הדוחות התקופתיים המלאים והתבסס על דוחות כספיים

מקדימים.
 

כמו כן, הוקם באתר הרשות עמוד ייעודי בדבר משבר הקורונה, שם בכוונת הרשות
לפרסם מידע שוטף בכל הקשור לפעילות, הנחיות, הוראות ועדכוני הרשות בתקופה

זו.
 

לפירוט הוראות הרשות בנושאים האמורים, ראו את הדיוורים הקודמים שלנו: 

דיוור בנושא- הודעת רשות ניירות ערך בדבר הארכת מועד להגשת דוחות שנתיים
דיוור בנושא- הודעות רשות ניירות ערך בדבר רכישות עצמיות ובדבר הקמת דף

אינטרנט ייעודי לעדכונים
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לפרטים נוספים:

ד"ר שאול חיון, שותף
03-6103723

shaulh@meitar.com

עמותות וחברות לתועלת הציבור

במסגרת ההתמודדות עם ההשלכות הנובעות מהתפרצות נגיף הקורונה, מספר
רשויות ממשלתיות פרסמו הקלות והנחיות שקשורות להתנהלות עמותות וחברות

לתועלת הציבור.   
בין הנושאים שניתן להם מענה הם:

♦ דחיית מועדי הגשה ותשלומים.
♦ הלוואות בתנאים נוחים ובערבות מדינה.

 ♦ אפשרות לקבלת מקדמות על כספי תמיכות.
 

 דיוור בנושא- הקלות לעמותות וחברות לתועלת הציבור לסיוע בהתמודדות עם
ההשלכות הנובעות מהתפרצות נגיף הקורונה

לפרטים נוספים:

דנה יגור, שותפה
03-6103152

yagurd@meitar.com

רשות החדשנות

רשות החדשנות יצאה בימים האחרונים בשלושה קולות קוראים, במסגרתם
מוצעים מענקים כספיים לטובת התמודדות עם אתגרי נגיף הקורונה. לוחות הזמנים
להגשת הבקשות למענקים הינם קצרים והבקשות יבחנו בהליך מקוצר. בנוסף,
הרשות הקלה בדרישות הפורמליות הכרוכות בהגשת הבקשות למענקים. כמו כן
הרשות הודיעה כי היא תכיר, בתנאים מסויימים, בהוצאות שכר של עובדים

המבצעים עבודה מהבית כמפורט בחוזר שפורסם על ידה. 
דיוור בנושא- רשות החדשנות: מענקים לתעשיית החדשנות והייצור לטובת

התמודדות עם אתגרי נגיף הקורונה

לפרטים נוספים:

דנה יגור, שותפה
03-6103152

yagurd@meitar.com

תקשורת

משרד התקשורת הקפיא את המעבר בין החברות ואת מחירי חבילות הסלולר (גם
למי שההסכם שלו הסתיים).

משק התקשורת הוגדר כחיוני ולכן עובדי הנדסה, חדשות וטלוויזיה יעבדו באופן
מלא. עובדי השירותים צומצמו ל50%.

נדחו המועד להגשת הצעות במכרז התדרים, מועדי השימועים, והוקפאו העיצומים
על הפרות.

ריכוז עדכונים
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אלון בכר, שותף
03-6103157

alonb@meitar.com

טלי יבין-סורסקי, שותפה
03-6103828

taliy@meitar.com

לפרטים נוספים:

יוסי עבאדי, שותף
03-6103901

yossia@meitar.com

פרטיות

הרשות להגנת הפרטיות פרסמה מסמך שאלות ותשובות בעניין התמודדות עם
נגיף הקורונה, ביחס לשאלה האם ניתן ליידע עובדים על כך שעובד אחר הינו
נשא/חשוד כנשא של המחלה, האם גופים ציבוריים יכולים להעביר ביניהם מידע
לשם מתן שירותים במסגרת ההתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה, האם יש
היבטי פרטיות שיש להיות מודעים אליהם במסגרת עבודה או למידה מרחוק וכן
האם לאנשים עליהם נאסף מידע לאור התפשטות הנגיף יש זכויות מסוימות במידע
זה. בנוסף פרסמה הרשות מסמך הנחיות ובו מידע ודגשים חשובים בהתנהלות

הטכנולוגית של ארגונים ועובדים בהפעלת מדיניות עבודה מרחוק.
ריכוז עדכונים

לפרטים נוספים:

תכנון ובניה

אושרו תקנות שעת חירום (דחיית מועדים בענייני תכנון ובנייה ותנאים למתן תעודת
גמר), התש"ף – 2020, המורות על הקפאת מועדים שנקבעו בחוק התכנון  והבניה
ובחוק לקידום הבניה במתחמים מועדפים לדיור, לרבות כל חיקוק שאושר מכוחם, וכן
מועדים שנקבעו על ידי מוסד תכנון, זאת החל מיום 15.3.2020 ולמשך תקופה של 60

ימים ממועד תחילתן של התקנות.
ביום 14.3.2020 הודיע מינהל התכנון כי החל מיום 15.3.2020 הוקפא מניין הימים

הקבוע בתקנות התכנון והבניה (רישוי בניה), תשע"ו – 2016. 

מינהל התכנון פרסם נוהל לגבי פעילות מוסדות התכנון הארציים והמחוזיים בעת
משבר הקורונה וזאת על מנת לצמצם ככל האפשר את ההאטה הצפויה בהליכי
התכנון ולהבטיח המשכיות לפרויקטים שונים, ובכלל זה קיומם של דיונים באמצעות
חיבור מרחוק, וקיום דיוני התנגדויות במגבלות מסויימות וובהתאם להנחיות משרד

הבריאות.

נוהל פעילות מוסדות תכנון ארציים ומחוזיים בעת משבר הקורונה
ספירת הימים במערכת רישוי זמין בעת ההתמודדות עם נגיף הקורונה

תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דחיית מועדים בענייני תכנון ובניה
ותנאים למתן תעודת גמר) התש"ף- 2020

ריכוז עדכונים

לפרטים נוספים:

תמר מגדל, שותפה
03-6103928
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הסר | דווח כספאם

tamarm@meitar.com

אנרגיה

רשות החשמל הודיעה על דחיית מועדים בהליכים תחרותיים להקמת מתקנים
פוטוולטאים וכן הקפאת מצב בהליך להקמת מתקני ייצור בגז טבעי המחוברים לרשת

החלוקה.

חברת החשמל הודיעה כי למרות צמצום פעילות היא תמשיך בחיבור לקוחות חדשים
.(PV) ויצרני חשמל פרטיים ובראשם יצרני חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית

כמו כן, חברת החשמל יצאה בהודעה על חבילת הטבות ללקוחות וספקים וביניהם:
הקדמת תשלום לספקים, מניעת ניתוקים, וכן הקלה על עסקים מסחריים קטנים
ובינוניים בנוגע לתשלום משק החשמל (מתן אפשרות לדחיית תשלום ב-30 יום ממועד

התשלום המקורי).

ריכוז עדכונים

לפרטים נוספים:

אלעד שהרבני, שותף
03-6103970

elads@meitar.com

מלונאות

הנחיות משרד הבריאות- פעילות בתי מלון

לפרטים נוספים:

כרמית בר-און, שותפה
03-6103998

carmitb@meitar.com

להצטרפות לעדכוני לקוחות לחץ כאן
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