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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

 הצעת חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות )תיקון מס' 18 
והוראת שעה(, התשע"ח-2018

בחוקהמרכזלגבייתקנסות,אגרותוהוצאות,התשנ"ה-5וו11)להלן-החוקהעיקרי(,1עתיקוןסעיף1
בסעיף1-

במקוםההגדרה"גובה"יבוא: )1(

""גובה"-בעלתפקידלפיסעיף5לחוקההוצאהלפועלוכןעובדציבורשמינה
מנהלהמרכזלצורךגבייתחובלפיחוקזה;";

בהגדרה"חוב"- )2(

בפסקה)2(,אחרי"בחוקהעבירותהמינהליות,תשמ"ו-85ו1"יבוא")בהגדרה )א(
זו-קנסמינהלי(";

)8(אחרי"הוצאותשפסקביתמשפט"יבוא"אוביתדיןמינהלי בפסקה )ב(
כהגדרתובחוקבתידיןמינהליים,התשנ"ב-2וו21";

אחריפסקה)15(יבוא: )ג(

ועדה לקופת המשולם מינהלי, קנס או משפט בית שהטיל קנס )16("
מקומיתכמשמעותהבחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-65ו1)בחוקזה-
ועדהמקומית(,ובלבדששרהמשפטיםאישרלגבותולפיהצעתמנהל
המרכזויושבראשהועדההמקומית;הודעהעלאישורכאמורתפורסם
ברשומות;אישרהשרכאמור,לאייגבההקנסבאמצעותפקודתהמסים

)גבייה(;

הצעתהחוקמאגדתבתוכהתיקוניםשוניםבחוק  כללי
והוצאות, קנסות אגרות, לגביית המרכז 
התשנ"ה-5וו1)להלן-חוקהמרכז(,בכמהנושאיםעחלקם
הגדולשלהתיקוניםנועדלייעלולשפראתעבודתהמרכז
לגבייתקנסות,אגרותוהוצאות)להלן-המרכז(והםגובשו
לנוכחהידעשנצברמתוךהלמידההשוטפתשלהליכי
ותוך האחרונות בשנים המרכז ידי על הננקטים גבייה
השוואהלחלקמההליכיםהקיימיםבחוקההוצאהלפועל,

התשכ"ז-67ו1)להלן-חוקההוצאהלפועל(ע

רשות את בחקיקה להגדיר נועדו נוספים תיקונים
האכיפהוהגבייה)להלן-הרשות(,שהיאהיחידההארגונית
המופקדתעלביצועושלחוקהמרכזוחוקההוצאהלפועל,
ואתמנהלהרשות,וכןלהסמיךאתהמרכזלגבותקנסות

בעבורועדותמקומיותלתכנוןולבנייהשמעוניינותבכךע

הקבועות מההגדרות בכמה תיקונים מוצעים  סעיף 1
בסעיף1לחוקהמרכזע 

לפסקה )1(

"גובה"מוגדרבחוקהמרכז,כך:

לפועל, ההוצאה חוק לפי לפועל מוציא - "גובה"
בעלתפקידלפיסעיף5לחוקהאמור,פקידשלביתמשפט
אושלהנהלתבתיהמשפטוכןעובדציבורשמינהמנהל
המרכזלגבייתקנסות,אגרותוהוצאות,לצורךגבייתחוב

לפיחוקזה"ע

בפועל,תפקידזהאינומוטלעלמוציאלפועללפיחוק
ההוצאהלפועלועלפקידשלביתמשפטאושלהנהלת
מההגדרה אותם להשמיט מוצע כן ועל המשפט, בתי
ולהותירבהבעלתפקידלפיסעיף5לחוקההוצאהלפועל

ועובדציבורשמינהמנהלהמרכזע

לפסקה )2(

מוצעיםכמהתיקוניםבהגדרה"חוב"כמפורטלהלן:

שתיווסף )16( בפסקה המרכז את להסמיך מוצע )1(
או משפט בית שהטיל קנס לגבות "חוב", להגדרה
המינהליות, העבירות בחוק כמשמעותו מינהלי קנס
התשמ"ו-85ו1)להלן-קנסמינהלי(,שישלשלמםלקופת
ועדהמקומיתלתכנוןולבנייהכמשמעותהבחוקהתכנון
והבנייה,התשכ"ה-65ו1)להלן-ועדהמקומית(,ובלבד
ששרהמשפטים)להלן-השר(אישרזאתלבקשתיושב

ס"חהתשנ"העמ'170;התשע"ז,עמ'526ע 1

ס"חהתשנ"ב,עמ'0וע 2
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כלחובאחרשנקבעבחוקשיחולועליוהוראותחוקזה;"ע )17(

בסעיף2לחוקהעיקרי-2עתיקוןסעיף2

בסעיףקטן)א(,במקום")להלן-המרכז("יבוא")בחוקזה-המרכז("; )1(

בסעיףקטן)ב(,במקום"לסגניו"יבוא"לסגנו"ובמקום"למנותאחדמהם"יבוא )2(
"למנותו";

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )3(

מנהלהמרכזרשאילאצולמסמכויותיוגםלעובדהמרכזבעלותקשלשלוש ")ב1(
שניםלפחות,ובלבדשלאיאצוללעובדכאמוראתהסמכויותהאלה:

הסמכותלמינויגובה; )1(

הסמכותלמתןהצעהלגבייתחובבאמצעותהמרכז,כאמורבפסקאות )2(
)13(,)14(או)16(להגדרה"חוב";

הסמכותלמתןהצעהלקבלתתשלוםלפיסעיף2ב; )3(

הסמכויותלפיסעיפים5)ד(,5ב)ב(,7,7אאו8ע" )4(

אחריסעיף2אלחוקהעיקרייבוא:3עהוספתסעיף2ב

"קבלתתשלום
בעדחובשטרם

חלףהמועד
לתשלומו

המרכזרשאילקבלמאדםתשלוםבעדחובשטרםחלף2בע )א(
המועדלתשלומו,ובלבדששרהמשפטיםוהשרהנוגעבדבר
אישרולקבלולפיהצעתמנהלהמרכזוחשבהמשרדהממשלתי

הנוגעבדבר;הודעהעלאישורכאמורתפורסםברשומותע

כלחובאחרשנקבעבחוקשיחולועליוהוראותחוקזה;"ע )17(

תיקוןסעיף2בסעיף2לחוקהעיקרי-2ע

בסעיףקטן)א(,במקום")להלן-המרכז("יבוא")בחוקזה-המרכז("; )1(

בסעיףקטן)ב(,במקום"לסגניו"יבוא"לסגנו"ובמקום"למנותאחדמהם"יבוא )2(
"למנותו";

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )3(

מנהלהמרכזרשאילאצולמסמכויותיוגםלעובדהמרכזבעלותקשלשלוש ")ב1(
שניםלפחות,ובלבדשלאיאצוללעובדכאמוראתהסמכויותהאלה:

הסמכותלמינויגובה; )1(

הסמכותלמתןהצעהלגבייתחובבאמצעותהמרכז,כאמורבפסקאות )2(
)13(,)14(או)16(להגדרה"חוב";

הסמכותלמתןהצעהלקבלתתשלוםלפיסעיף2ב; )3(

הסמכויותלפיסעיפים5)ד(,5ב)ב(,7,7אאו8ע" )4(

הוספתסעיף2באחריסעיף2אלחוקהעיקרייבוא:3ע

"קבלתתשלום
בעדחובשטרם

חלףהמועד
לתשלומו

המרכזרשאילקבלמאדםתשלוםבעדחובשטרםחלף2בע )א(
המועדלתשלומו,ובלבדששרהמשפטיםוהשרהנוגעבדבר
אישרולקבלולפיהצעתמנהלהמרכזוחשבהמשרדהממשלתי

הנוגעבדבר;הודעהעלאישורכאמורתפורסםברשומותע

ראשהוועדההמקומיתומנהלהמרכזעהודעהעלאישור
השרתפורסםברשומותעלאחראישורהשר,תועברגביית
הקנסלמרכז,ולאיהיהניתןלגבותאותולפיפקודתהמסים

)גבייה(ע

התיקוןנועדלאפשרלוועדותמקומיותהמעוניינות
בכךלהעבירלידיהמרכזגבייהשלקנסותשהטילבית
משפטאוקנסותמינהליים,בהתאםלהוראותחוקהמרכזע

כדילממןאתגבייתהקנסותהללו,מוצע)בסעיף11
להצעתהחוק(לתקןאתסעיף12לחוקהמרכזולקבועכי
מהכספיםשנגבוכאמורינוכוההוצאותשהוצאולנקיטת
ניכוי לאחר מהקנס 3% של שיעור וכן הגבייה, הליכי
ההוצאות,לצורךכיסויהתקורותהנחוצותלשםהוצאות

תפעולהמרכזע

עודמוצעלהוסיףפסקה)17(להגדרה"חוב"ולהבהיר
כיחוקהמרכזחלהןעלחובותהמנוייםבהגדרה"חוב"והן
עלחובותשחוקאחרקבעכיחוקהמרכזחלעליהםעהוראה
דומהמצויהבסעיף4)א(לחוקבתידיןמינהליים,המחיל
אתהוראותחוקבתידיןמינהליים,התשנ"ב-2וו1)להלן
-חוקבתידיןמינהליים(,עלביתדיןהמנויבתוספת,וכן
עלכלערכאהאחרתשהוראהבחוקקבעהכייחולועליה

הוראותחוקבתידיןמינהלייםע

מוצעלתקןאתפסקה)8(להגדרה"חוב"ולקבועכי )2(
מינהלי דין בית שפסק גםהוצאות המונח"חוב"יכלול

כהגדרתובחוקבתידיןמינהלייםע

נוכחהגידולהרבבהיקףפעילותהמרכז,מוצע  סעיף 2
לתקןאתסעיף2לחוקולהסמיךאתמנהלהמרכז 
לאצולמסמכויותיולעובדימרכזנוספיםפרטלסגנועכך
גם מסמכויותיו לאצול יוכל המרכז מנהל המוצע, לפי
לעובדהמרכזבעלותקשלשלוששניםלפחותעעםזאת,
מנהל סגן שאינו למי סמכויות אצילת כי לקבוע מוצע
המרכזתהיהמצומצמתיותרותכלולסמכויותלפרוסאו
לדחותתשלוםחובוכןביצועפעולות,אךלאתכלולאת
הסמכויותהמפורטותלהלן:הסמכותלמינויגובה;הסמכות
למתןהצעהלגבייתחובעלידיהמרכזכמפורטבפסקאות
הצעה למתן הסמכות "חוב"; להגדרה )16( או )14( ,)13(
לקבלתתשלוםעלידיהמרכזכמפורטבסעיף2בהמוצע;
הסמכותלפנותלרשםלענייניהמרכזלצורךביצועהליך
לפניאזהרהלפיסעיף5)ד(לחוק;הסמכותלקבועהוראות
לענייןפריסהאודחייהשלתשלוםחובלפיסעיף5ב)ב(;
הסמכותלפנותלרשםלענייניהמרכזלצורךמינויכונס
נכסיםלפיסעיף7לחוק,והסמכותלפנותלרשםלענייני
המרכזלשםהטלתצועיכוביציאהמהארץלפיסעיף8

לחוקע

לסעיף 2ב המוצע  סעיף 3

ככלשרשותהאכיפהוהגבייהוהמרכזלגביית 
קנסותצובריםניסיוןומבססיםאתמעמדםהמקצועיכגופי
משרדי מבקשים הממשלה, משרדי של החובות גביית
ממשלהשוניםכיהמרכזיקבלבעבורםתשלוםבעדחוב
אףבטרםחלףהמועדלתשלומועזאת,בשלמגווןשיטות

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר
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מידעשהגיעלמרכזלפיסעיףקטן)א(ישמשרקלצורך )ב(
קבלתתשלוםכאמורבאותוסעיףקטןע

הסמכויותלפיחוקזהיחולולענייןחובכאמורבסעיף )ג(
קטן)א(רקלאחרשחלףהמועדלתשלומוע"

בסעיף3לחוקהעיקרי,במקוםסעיףקטן)ד(יבוא:4עתיקוןסעיף3

חייבאדםבחובותמסוגיםשוניםכמפורטבהגדרה"חוב",יהיהסדרזקיפתהכספים "ׁ)ד(
שישולמולחשבוןכלחובבהתאםלמועדפירעוןהחוב-החלבחובשמועדפירעונו
הואהמוקדםביותרוכלהבחובשמועדפירעונוהואהמאוחרביותר,אלאאםכןביקש

החייבכיתשלוםייזקףלחשבוןחובמסויםע

עלאףהוראותסעיףקטן)ד(,חייבאדםגםבחובשהואפיצויכאמורבפסקה)6( )ד1(
להגדרה"חוב",ייזקפוכספיםשישולמולחשבוןהחובתחילהלחשבוןחובהפיצוי

כאמורע"

בסעיף5לחוקהעיקרי-5עתיקוןסעיף5

האמורבויסומן")א(",ובו,במקום"צעדים"יבוא"הליכים"; )1(

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

פנהחייבלמרכזבקשרלחובמסויםאושילםחלקמחובמסוים,יראואותו ")ב(
כמישהומצאהלודרישהנוספתכאמורבסעיףקטן)א()בסעיףזה-דרישת

תשלוםנוספת(לענייןאותוחובע

התשלומים  עמדות  של  הארצית  והפריסה  התשלום 
שמאפשר המרכז. מוצע לאפשר למרכז לקבל גם תשלום 
בעד חוב שטרם חלף המועד לתשלומו, אם אישרו זאת 
שר המשפטים והשר הנוגע בדבר לפי הצעת חשב המשרד 
הממשלתי הנוגע בדבר ומנהל המרכז. הודעה על מתן 

אישור כאמור תפורסם ברשומות. 

יובהר,כיבתקופהשבהטרםהגיעמועדפירעונושל
החוב,הרישפרטלקבלתתשלוםולעיתיםמשלוחמכתב
בדברקיוםהחוב,המרכזאינומוסמךלנקוטהליכיםלגביית
החובלפיחוקהמרכזעבאופןדומה,המרכזגםלאיוכל
להפעילביחסלחובותאלהאתסמכויותהפריסהוהדחיה

הקבועותבסעיף5לחוקהמרכזע

כמוכןמוצעלקבועכימידעשיגיעלמרכזלפיסעיף
הסעיף לפי תשלום קבלת לצורך המרכז את ישמש זה

האמור,ולתכליתזובלבדע

סעיף3לחוק,שעניינוגבייתחוב,קובעבסעיף  סעיף 4
ששולמו הסכומים זקיפת סדר את )ד( קטן 

לחשבוןהחוב,וזולשונו:

כמפורט שונים, מסוגים בחובות, אדם חייב ")ד(
בהגדרת"חוב"שבסעיף1,ייזקףכלסכוםשישולםלחשבון
סכום ,)6( בפסקה כאמור פיצוי הבא: הסדר לפי החוב
כאמור משפט בית בזיון בשל קנס ,)12( בפסקה כאמור
כאמור משפט ברירת של עבירה בשל קנס ,)5( בפסקה
בפסקה)3(,קנסמינהליכאמורבפסקה)2(,קנסאזרחיאו

)4(,קנסלפימועדתשלומו בפסקה עיצוםכספיכאמור
כאמורבפסקה)1(,התחייבותלהימנעמעבירהאוהערבות
לכךכאמורבפסקה)5א(,ערובהכאמורבפסקה)5ב(,ערובה
)ו(, בפסקה כאמור ההוצאות כפל )5ג(, בפסקה כאמור
,)11( )7(תשלומיםכאמורבפסקה אגרותכאמורבפסקה
הוצאותכאמורבפסקה)8(והוצאותהרחקהכאמורבפסקה

)10(ע"

שאין עדיפויות של מפורטת כוללרשימה הסעיף 
להקנות המחוקק שביקש לעדיפות פרט הגיון, בצידה

לפיצוילקורבןעבירהלפיפסקה)6(להגדרה"חוב"ע

ולקבוע, האמור הקטן הסעיף את להחליף מוצע
כברירתמחדל,שזקיפתהסכומיםתהאמהחובהישןביותר
לחובהחדשביותר,אלאאםכןביקשהחייבשהתשלום
ייזקףלטובתחובמסויםעזאת,תוךשמירתהעדיפותלחוב
הפיצוילנפגעיעבירהע]0[השינוינחוץ,ביןהיתר,בהתחשב
בכךשתיקוןזהמציעלהסמיךאתהמרכזלגבותחובותגם

לקופתועדהמקומיתלתכנוןובניהע

לחוקהמרכזשעניינו 5 סעיף את מוצעלתקן  סעיף 5
דרישתתשלום,ולאפשרלמרכזלראותבחייב  כללי
שהגישבקשהבקשרלחובמסויםאושילםחלק 
מחובמסוים,כמישהומצאהלודרישהנוספתלתשלום
החוב,אולהשתמשבתחליפיהמצאהשלדרישתהתשלום
הנוספת,וכןלנקוטהליכיםבדרכיםנוספות,בדומהלקבוע
בחוקההוצאהלפועלעמטרתןשלסמכויותאלההיאלייעל

אתפעולותהמרכזע
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)ג(מצאמנהלהמרכזשלאניתןלבצעהמצאהשלדרישתתשלוםנוספתלחייב,
רשאיהואלפנותלרשםלעניינימרכזבבקשהלהורותעלביצועתחליףהמצאה
הדין סדר בפרקל"בלתקנות בסימןד' התשלוםהנוספתכאמור שלדרישת
האזרחי,התשמ"ד-84ו31;בקשהלפיסעיףקטןזהתוגשבכתבויצורףלהתצהיר

לשםאימותהסיבההמונעתאתביצועההמצאהע

עלאףהוראותסעיףקטן)א(,מצאמנהלהמרכזכימתקייםאחד)ד( )1(
אישור לקבלת בבקשה מרכז לענייני לרשם לפנות הוא רשאי מאלה,
לנקיטתהליכיםלגבייתחובבטרםשתישלחלחייבדרישתתשלוםאו
דרישתתשלוםנוספת)בסעיףזה-אישורלנקיטתהליכיםבטרםמשלוח

דרישתתשלום(:

עלאףחקירהודרישה,לאניתןלאתראתהחייבלצורךמשלוח )א(
דרישתתשלום;

קייםחששסבירכיהחייביעליםנכסיםעםקבלתדרישת )ב(
התשלום;

קייםחששסבירשהחייבעומדלצאתאתהארץע )ג(

)1(יצרףמנהלהמרכזתצהירלשםאימות לבקשהכאמורבפסקה )2(
העובדותהכלולותבבקשהע

הרשםלעניינימרכזייתןאישורלנקיטתהליכיםבטרםמשלוחדרישת )3(
תשלוםאםראהשנסיבותהענייןמצדיקותזאתע"

בסעיף5בלחוקהעיקרי-6עתיקוןסעיף5ב

במקוםסעיףקטן)א(יבוא: )1(

מנהלהמרכזרשאי,עלפיבקשתושלחייב,לפרוסאולדחותאתתשלומו ")א(
שלחוב,באחדמאלה:

)ג(מצאמנהלהמרכזשלאניתןלבצעהמצאהשלדרישתתשלוםנוספתלחייב,
רשאיהואלפנותלרשםלעניינימרכזבבקשהלהורותעלביצועתחליףהמצאה
הדין סדר בפרקל"בלתקנות כאמורבסימןד' התשלוםהנוספת שלדרישת
האזרחי,התשמ"ד-84ו31;בקשהלפיסעיףקטןזהתוגשבכתבויצורףלהתצהיר

לשםאימותהסיבההמונעתאתביצועההמצאהע

עלאףהוראותסעיףקטן)א(,מצאמנהלהמרכזכימתקייםאחד)ד( )1(
אישור לקבלת בבקשה מרכז לענייני לרשם לפנות הוא רשאי מאלה,
לנקיטתהליכיםלגבייתחובבטרםשתישלחלחייבדרישתתשלוםאו
דרישתתשלוםנוספת)בסעיףזה-אישורלנקיטתהליכיםבטרםמשלוח

דרישתתשלום(:

עלאףחקירהודרישה,לאניתןלאתראתהחייבלצורךמשלוח )א(
דרישתתשלום;

קייםחששסבירכיהחייביעליםנכסיםעםקבלתדרישת )ב(
התשלום;

קייםחששסבירשהחייבעומדלצאתאתהארץע )ג(

)1(יצרףמנהלהמרכזתצהירלשםאימות לבקשהכאמורבפסקה )2(
העובדותהכלולותבבקשהע

הרשםלעניינימרכזייתןאישורלנקיטתהליכיםבטרםמשלוחדרישת )3(
תשלוםאםראהשנסיבותהענייןמצדיקותזאתע"

תיקוןסעיף5בבסעיף5בלחוקהעיקרי-6ע

במקוםסעיףקטן)א(יבוא: )1(

מנהלהמרכזרשאי,עלפיבקשתושלחייב,לפרוסאולדחותאתתשלומו ")א(
שלחוב,באחדמאלה:

לפסקה )2(

 לסעיף קטן )ב( המוצע

מוצעלראותבחייבששלחמכתבביחסלחובמסוים
אושילםחלקמהחובכמישידעעלהחובוכמישהומצאה
בסעיף לקבוע בדומה זאת, לתשלוםע נוספת דרישה לו
7)ג1(לחוקההוצאהלפועל,התשכ"ז-67ו1)להלן-חוק

ההוצאהלפועל(ע

לסעיף קטן )ג( המוצע

להגיש ניתן לפועל, ההוצאה לחוק 7)ה( סעיף לפי
ורשם אזהרה, המצאת בטרם הליכים לביצוע בקשה
ההוצאהלפועלמוסמךלאשרהעמוצעלהסמיךאתמנהל
המרכזלפנותלרשםלעניינימרכזלקבלתאישורלנקיטת
הליכיםבמקריםשבהםהואאינומצליחלאתראתהחייב
עם נכסים יעלים החייב כי סביר חשש קיים כאשר או
קבלתדרישתהתשלוםאועומדלצאתאתהארץעבקשה
זוצריכהלהיתמךבתצהירלשםאימותהעובדות מעין

הכלולותבהע

לסעיף קטן )ד( המוצע

עלאףהמאמציםהרביםשמשקיעהמרכזבהמצאת
דרישותהתשלום,ישנםחייביםרביםשלאניתןלהמציא
להםדרישותכאלהעמוצעכיבמקריםשבהםנוכחמנהל
המרכזכילאניתןלהמציאדרישתתשלוםלחייב,יוכל
לפנותלרשםלענייניהמרכזלצורךביצועתחליףהמצאהע
יובהר,כיביצועתחליףהמצאהלאיחשבכ"המצאהמלאה
שלהדרישההנוספת"כהגדרתמונחזהבסעיף7אלחוק
המרכזולאיהיהניתןלבקשהטלתהגבלותאוהפעלת
בתחליף היתה ההמצאה אם חייב על קנס חלף מאסר

המצאהע

מוצעלהסמיךאתמנהלהמרכזלקבועכללים  סעיף 6
לענייןפריסתחובותודחייתתשלומים,הנתונה 
מכיוון זאת, האוצרע שר בהסכמת המשפטים לשר כיום
בנושא ועוסקת גמישות המחייבת בסמכות שמדובר
כדוגמת אחרות, מינהליות ברשויות וכמקובל מקצועי,
הסמכותהנתונהלמנהלמערכתההוצאהלפועלבסעיף
ו6אלחוקההוצאהלפועלעהצורךביצירתכלליםמתחדד
בשלהסמכתםשלעובדיםנוספיםלדוןבבקשותמסוגים

אלה)ר'דבריההסברלסעיף2להצעתהחוק(ע
ק"תהתשמ"ד,עמ'2220ע 3
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בהתאםלכלליםלפיסעיףקטן)ב(; )1(

אםשוכנעכיהיוסיבותסבירותלאיתשלוםהחוב,כולואוחלקו, )2(
במועדו,אוכיקיימותנסיבותאישיותמיוחדותשלהחייבהמצדיקות

פריסהאודחיהשלהתשלוםכאמורע";

במקוםסעיףקטן)ב(יבוא: )2(

מנהלהמרכזרשאילקבועבכלליםהוראותלענייןפריסהאודחיהשל ")ב(
תשלוםחובלפיהוראותסעיףזהע"

בסעיף5גלחוקהעיקרי,במקום"עובדהמדינהשהואעורךדין"בעלנסיוןשלשלוש7עתיקוןסעיף5ג
שנים,שמינהשרהמשפטיםלעניןזה"יבוא"מנהלהמרכז"והסיפההחלבמילים"ביקש

החייב"-תימחקע

בסעיף6לחוקהעיקרי,אחריסעיףקטן)ב(יבוא:8עתיקוןסעיף6

נוכחמנהלהמרכזכיכתובתושלהחייבאינהכתובתוהנכונה,רשאיהואלדרוש ")ב1(
מהגורמיםהמפורטיםבתוספתהראשונהלמסורלידיואתכתובתושלחייב,למעט

כתובתשלחייבשאיןלמסרהמטעמיםשלהגנתהחייבכמפורטבתוספתהשנייהע

מנהלהמרכזרשאילדרושמבעלרישיוןכללילמתןשירותיבזקפנים־)ב2( )1(
ארצייםנייחיםאושירותירדיוטלפוןניידלפיחוקהתקשורת)בזקושידורים(,
התשמ"ב-82ו41)בסעיףזה-בעלרישיון(,למסורלואתמספריהטלפוןהניידאו
הנייחשלהחייב,ויכולשהמידעכאמוריימסרבאמצעותגורםאחרמטעםבעל
הרישיוןהמספקשירותמידעלבירורמספריטלפון,ובלבדשלאיימסרומספרי
טלפוןשלחייבאשרביקשמבעלהרישיוןכימספריםאלהיישארוחסויים,והכל

בהתאםלהוראותלפיפסקה)3(ע

כדי כאמור כללים של בקביעתם אין כי יובהר
לגרועמהסמכותהנתונהכיוםלמנהלהמרכזלפרוסחוב
ובהתאם פרטניים במקרים חוב של תשלום לדחות או
לשיקוליםהקבועיםבסעיףקטן)א()2(,וזאתגםבמקרים

שאינםמפורטיםבכלליםאושלאבהתאםלכלליםע

לפיסעיף5גלחוקהמרכזהסמכותלפטורחייב,  סעיף 7
עלפיבקשתו,מתשלוםתוספתפיגוריםנתונה 
לעובדהמדינהשהואעורךדיןבעלניסיוןשלשלוששנים,
שמינהשרהמשפטיםלענייןזהעכיוםמוגשותכ–20,000

בקשותלהפחתתתוספותפיגוריםבשנהע

מוצע,כיהסמכותלפטורמתוספתפיגוריםהקבועה
בסעיף5גהאמורתינתןלמנהלהמרכזעמנהלהמרכזיהיה
רשאילאצולסמכותזוכאמורבסעיף2המוצעבלאשיהיה
הכרחכיבעלהסמכותיהיהעורךדיןבעלניסיוןשלשלוש
שניםעלאנשיהמקצועבמרכזכישוריםהמאפשריםבחינה
שלבקשותכאמורבאופןמקצועיתוךשקילתשיקולים
התלוייםבמצבוהסוציאלי,הבריאותיוהכלכלישלהחייבע
לפיכךונוכחההיקףהעצוםשלבקשותההפחתה,מוצע
להפקידמתןפטורמתשלוםתוספתפיגוריםגםבידיאנשי

מקצועבעליידעוניסיוןרלוונטייםשאינםעורכידיןע

של יכולתו את לשפר נועד המוצע התיקון  סעיף 8
המרכזלאתרחייביםוליצורעמםקשר,ומסמיך 

אתמנהלהמרכזבסמכויותאלה:

לדרושמהגופיםהמפורטיםבתוספתהראשונהלמסור )1(
לידיואתכתובתושלחייב,אםנוכחכיהכתובתשבידיו
אינההכתובתנכונהעמידעזהמאפשר,ביןהיתר,לאתראת
החייבלצורךהמצאתדרישהעהגופיםהמפורטיםבתוספת
מקומית לרשות המספקים גופים אלה: הם הראשונה
שירותיניהולמידע;חברתהחשמל;חברותהכבליםוהלויין
סלולר,בדומהלקבועבתוספתהשלישיתלחוק וחברות

ההוצאהלפועל)לסעיףקטן)ב1(המוצע(;

לדרושמבעלרישיוןכללילמתןשירותיבזקפנים־ )2(
חוק לפי נייד, טלפון רדיו שירותי או נייחים ארציים
לו, למסור התשמ"ב-82ו1, ושירותים(, )בזק התקשורת
לרבותבאמצעותתקשורתביןמחשבים,אתמספריהטלפון
הניידאוהנייחשלחייבעבעלרישיוןכאמוריוכללמסור
שירותי מטעמו המספק גורם באמצעות גם המידע את
מידעלבירורמספרטלפוןעלשםשמירהעלפרטיותהחייב,
מוצעלקבועכילאיימסרמספרטלפוןשלחייבשביקש
מבעלהרישיוןשמספרהטלפוןשלויהיהחסויעיצירתקשר

ס"חהתשמ"ב,עמ'218ע 4
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מספריהטלפוןכאמורבפסקה)1(יכוליםלשמשאתהמרכזלצורךיצירת )2(
קשרעםהחייבכדיליידעועלהליכיהגבייההמתנהליםנגדו;

שרהמשפטיםיקבעהוראותלענייןפסקה)1(,כדילמנועמבעלרישיוןאו )3(
מגורםמטעמולהיחשףלמידעעלזהותחייבבהעברתמספריהטלפוןכאמור

באותהפסקה;

איןביידועטלפוניעלהליכיגבייהלפיסעיףקטןזהכדילהוותהמצאת )4(
דרישתתשלוםלפיסעיף5ע

שרהמשפטיםרשאי,באישורועדתהחוקהחוקומשפטשלהכנסת,לקבוע )ב3(
בצו-

גורמיםנוספיםשייכללובתוספתהראשונה; )1(

כתובותנוספותשייכללובתוספתהשנייהע" )2(

בסעיף8לחוקהעיקרי-ועתיקוןסעיף8

בסעיףקטן)א(,במקום"לביתמשפטשלום"יבוא"לרשםלעניינימרכז"; )1(

בסעיףקטן)ב(,במקום"ביתהמשפט"יבוא"הרשםלעניינימרכז"ובמקום"ובית )2(
המשפט"יבוא"והרשם";

בסעיףקטן)ג(,במקום"ביתהמשפט"יבוא"הרשםלעניינימרכז"; )3(

בסעיףקטן)ד(,אחרי"נגדמנהלבתאגיד"יבוא"בקשהלפיסעיףקטןזהתוגש )4(
לביתמשפטהשלום"ע

בסעיףולחוקהעיקרי,בסופויבוא"אולפיצושלביתמשפט"ע10עתיקוןסעיףו

מספריהטלפוןכאמורבפסקה)1(יכוליםלשמשאתהמרכזלצורךיצירת )2(
קשרעםהחייבכדיליידעועלהליכיהגבייההמתנהליםנגדו;

שרהמשפטיםיקבעהוראותלענייןפסקה)1(,כדילמנועמבעלרישיוןאו )3(
מגורםמטעמולהיחשףלמידעעלזהותחייבבהעברתמספריהטלפוןכאמור

באותהפסקה;

איןביידועטלפוניעלהליכיגבייהלפיסעיףקטןזהכדילהוותהמצאת )4(
דרישתתשלוםלפיסעיף5ע

שרהמשפטיםרשאי,באישורועדתהחוקהחוקומשפטשלהכנסת,לקבוע )ב3(
בצו-

גורמיםנוספיםשייכללובתוספתהראשונה; )1(

כתובותנוספותשייכללובתוספתהשנייהע" )2(

תיקוןסעיף8בסעיף8לחוקהעיקרי-וע

בסעיףקטן)א(,במקום"לביתמשפטשלום"יבוא"לרשםלעניינימרכז"; )1(

בסעיףקטן)ב(,במקום"ביתהמשפט"יבוא"הרשםלעניינימרכז"ובמקום"ובית )2(
המשפט"יבוא"והרשם";

בסעיףקטן)ג(,במקום"ביתהמשפט"יבוא"הרשםלעניינימרכז"; )3(

בסעיףקטן)ד(,אחרי"נגדמנהלבתאגיד"יבוא"בקשהלפיסעיףקטןזהתוגש )4(
לביתמשפטהשלום"ע

תיקוןסעיףובסעיףולחוקהעיקרי,בסופויבוא"אולפיצושלביתמשפט"ע10ע

עםהחייבבמהלךניהולהתיקויידועועלהליכיהגבייה
המתנהליםנגדועשויהלסייעבצמצוםחסמיםהעומדים

בפנירביםמחייביהמרכזבמהלךניהולהתיקע

כדילמנועמבעליהרישיוןכאמורועובדיהםלקבל
האפשר ככל לצמצם וכדי החייב של זהותו על מידע
אתהפגיעהבפרטיותושלהחייב,מוצעלהסמיךאתשר
הבקשה העברת אופן לקבועהוראותבעניין המשפטים
האמור המידע את המספק לגורם או הרישיון לבעלי
מטעמם,ולענייןאופןהעברתהמידעלידיהמרכזעהוראות
אלהיבטיחוכילאייחשףבפניבעלהרישיוןאובפניהגורם
ניתן זהותהחייבע מטעמו,מידעעל המספקאתהמידע
"שאילתות שליחת באמצעות למשל זו תוצאה להשיג
סרק"מטעםהמרכזבנוסףלשאילתותהאמיתיותהנדרשות
לקבלתמספרטלפוןשלחייביםאמיתיים,באמצעותהטלת
חובהעלבעלרישיוןאועלמישמספקמידעמטעמולמחוק
קצרהאולאסור תקופה אליובתום שמגיע אתהמידע
שמירתושלמידעכאמורמעברלפרקזמןמסויםעבנוסף,
ניתןלאסורעלבעלרישיוןכאמוראועלמישמוסרמידע
האמור במסגרת אליו שמגיע במידע להשתמש מטעמו

בסעיףזהע

עודמוצעלהדגישכיאיןביידועטלפוניעלהליכי
גבייהלפיסעיףקטןזהכדילהוותהמצאתדרישתתשלום

לפיסעיף5לחוקהמרכז)לסעיףקטן)ב2(המוצע(ע

נוספים גורמים לקבוע השר את להסמיך מוצע
)לסעיף השנייה ובתוספת הראשונה בתוספת שייכללו

קטן)ב3((ע

לחוק 7א בסעיף הוסמך מרכז לענייני הרשם  סעיף 9 
המרכזלהטילהגבלותעלחייבעאחתמהןהיא 

עיכוביציאתושלהחייבמןהארץע

מוצעלתקןאתסעיף8)א(לחוקהמרכזולהסמיךאת
הרשםלעניינימרכזלדוןבבקשהלעיכוביציאהמןהארץ
הנובעתמחשששלמנהלהמרכזכיהחייבעומדלצאת
אתהארץולסכלאתגבייתהחוב,וזאתבמקוםביתמשפט
סמכות כיוםע כנוסחו הסעיף לפי לכך המוסמך השלום
זההקיימתגםלרשמיההוצאהלפועל,לפיסעיף14לחוק

ההוצאהלפועלע

סעיף8)ג(לחוקהמרכזמאפשרלמנהלהמרכזלבקש
מביתהמשפטצועיכוביציאהמןהארץנגדמנהלבתאגיד,
לרשם נתונה אינה זו סמכות תאגידע הוא החייב אם
ההוצאהלפועללפיחוקההוצאהלפועל,ולכןמוצעכי
הסמכותלמתןצועיכוביציאהמןהארץנגדמנהלבתאגיד

תישארבסמכותביתמשפטהשלוםכפיהמצבכיוםע

ולחוקהמרכזקובעחובתסודיותלגבי סעיף  סעיף 10
מידעשהגיעלאדםבקשרלביצועחוקהמרכזע 
מוצעלהבהירבסעיףזה,כייהיהניתןלמסוראתהמידע
לפיצושלביתמשפט,בדומהלהוראותסודיותבחוקים

אחריםובהתאמהלסעיף81ב2לחוקההוצאהלפועלע

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר
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בסעיף12לחוקהעיקרי-11עתיקוןסעיף12

בכותרתהשוליים,אחרי"תאגיד"יבוא"ועדהמקומיתאו"; )1(

בסעיףקטן)א(,במקום"קרןאותאגיד"יבוא"קרן,תאגיד,אוועדהמקומית",במקום )2(
"לקרןאולתאגיד"יבוא"לקרן,לתאגידאולוועדההמקומית"ובמקום"סכוםבשיעור

של20%"יבוא"סכוםבשיעורשל3%";

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )3(

כספיחובכהגדרתובפסקה)16(להגדרה"חוב",שנגבובידיהמרכזלפי ")ג(
הוראותחוקזה,יועברולוועדההמקומיתע"

הוספתתוספת
ראשונהותוספת

שנייה

אחריסעיף14לחוקהעיקרייבוא:12ע

"תוספת ראשונה
)סעיף6)ב1((

גוףהמספקלרשותמקומיתשירותיניהולמידעע )1(

בעלרישיוןחלוקהובעלרישיוןהספקהכהגדרתםבחוקמשקהחשמל,התשנ"ו- )2(
6וו51ע

בעלרישיוןכללילשידוריכבליםובעלרישיוןלשידורילווייןלפיחוקהתקשורת )3(
)בזקושידורים(,התשמ"ב-82ו61ע

בעלרישיוןכללילמתןשירותיבזקפניםארצייםנייחיםע )4(

תוספת שנייה
)סעיף6)ב1((

כתובת שאין למסור מטעמים של הגנת החייב

כתובתבמעוןאומקלטלנשיםמוכותאולילדיםמוכיםע 1ע

כתובתבמקלטלקורבנותסחרבבניאדםע" 2ע

תיקוןחוק
ההוצאהלפועל

בחוקההוצאהלפועל,התשכ"ז-67ו13-71ע

בסעיף1,אחריההגדרה"פסקדיןלפינוימושכר"יבוא: )1(

סעיף12לחוקהמרכזקובעכיכספיחובשנגבו  סעיף 11
בעבורקרןאותאגידיועברולקרןאולתאגיד 
בניכויההוצאותלנקיטתהליכיהגבייהוכןבניכויסכום
בשיעורשל20%מכספיהחובשנותרולאחרניכויההוצאות
כאמור,לשםכיסויההוצאותלתפעולהמרכזעהניסיוןמלמד
כיישגופיםשחובותיהםנגביםלקרן,הנרתעיםמהעברת
חובותלגבייהבמרכזבשלהניכויבשיעורהקבועבחוק
המרכזעלכן,מוצעלקבועכיבמקוםניכויבשיעורשל20%
מכספיהחובינוכו3%בלבדעמכיווןשהצעתהחוקמבקשת
להסמיךאתהמרכזלגבותקנסותגםבעבורועדהמקומית
לתכנוןובנייה,מוצעלתקןאתהסעיףכךשיחולעלכספים
שנגביםלקרן,לתאגידאולוועדהמקומיתלתכנוןולבנייה
)ר'הוספתפסקה)16(להגדרה"חוב"בסעיף1)2()ד(להצעת

החוק(עכמוכן,מוצעלהבהירכיקנסותשנגבולטובתועדה
מקומיתיועברולקופותשלגופיםאלהע

תוספות שתי המרכז לחוק להוסיף מוצע  סעיף 12
המוצע )ב1( קטן סעיף יישום לשם הנדרשות 

בסעיף6לחוקוהמאפשרקבלתכתובותע

מוצעתיקוןעקיףלחוקההוצאהלפועלע סעיף 13

לפסקה )1(  

ו'באייר 3487מיום בהתאםלהחלטתממשלהמס'
התשס"ח)11במאי2008(הוקמהבמשרדהמשפטיםיחידה
אגרות קנסות, לגביית ולמרכז לפועל להוצאה ארגונית

ס"חהתשנ"ו,עמ'208ע 5

ס"חהתשמ"ב,עמ'218ע 6

ס"חהתשכ"ז,עמ'116;התשע"ח,עמ'22ע 7

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר
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""מנהלרשותהאכיפהוהגבייה"-מישמונהלפיחוקשירותהמדינה)מינויים(,
התשי"ט-ו5ו81,לשמשמנהלרשותהאכיפהוהגבייה;

המשפטים במשרד והגבייה האכיפה רשות - והגבייה" האכיפה "רשות
המופקדתעלביצועחוקזהוחוקהמרכזלגבייתקנסותאגרותוהוצאות,

התשנ"ה-5וו1ע";

5א"יבוא"ובכלל 5ז)א(,אחרי"תלונהנגדמישקיבלאישורלפיסעיף בסעיף )2(
לגבייתקנסות,אגרותוהוצאות, זהתלונהבקשרלביצועתפקידולפיחוקהמרכז

התשנ"ה-5וו1"ע

תחילתושלחוקזה30ימיםמיוםפרסומו)בחוקזה-יוםהתחילה(ע14עתחילה

קנסותהמשולמים
לקופתרשות

מקומית-
הוראתשעה

בתקופהשמיוםהתחילהעדתוםארבעשניםמהמועדהאמור)בסעיףזה-תקופת15ע )א(
הוראתהשעה(,יקראואתהחוקהעיקריכך:

בסעיף1,בהגדרה"חוב"- )1(

ברישה,בסופהיקראו"שאינוחובכאמורבפסקה16א"; )א(

אחריפסקה)16(יקראו: )ב(

קנסשהטילביתמשפט,קנסמינהליאוקנסכאמורבפסקה ")16א(
)3(,המשולםלקופתרשותמקומית,ובלבדששרהמשפטיםאישר
לגבותולפיהצעתמנהלהמרכזוראשהרשותהמקומית;הודעהעל
אישורכאמורתפורסםברשומות;אישרהשרכאמור,לאייגבההקנס

באמצעותפקודתהמסים)גבייה(;";

בסעיף2)ב1()2(,במקום"או16"יקראו"16או16א"; )2(

""מנהלרשותהאכיפהוהגבייה"-מישמונהלפיחוקשירותהמדינה)מינויים(,
התשי"ט-ו5ו81,לשמשמנהלרשותהאכיפהוהגבייה;

המשפטים במשרד והגבייה האכיפה רשות - והגבייה" האכיפה "רשות
המופקדתעלביצועחוקזהוחוקהמרכזלגבייתקנסותאגרותוהוצאות,

התשנ"ה-5וו1ע";

יבוא"ובכלל 5א" 5ז)א(,אחרי"תלונהנגדמישקיבלאישורלפיסעיף בסעיף )2(
לגבייתקנסות,אגרותוהוצאות, זהתלונהבקשרלביצועתפקידולפיחוקהמרכז

התשנ"ה-5וו1"ע

תחילהתחילתושלחוקזה30ימיםמיוםפרסומו)בחוקזה-יוםהתחילה(ע14ע

בתקופהשמיוםהתחילהעדתוםארבעשניםמהמועדהאמור)בסעיףזה-תקופת15ע )א(
הוראתהשעה(,יקראואתהחוקהעיקריכך:

קנסותהמשולמים
לקופתרשות

מקומית-
הוראתשעה בסעיף1,בהגדרה"חוב"- )1(

ברישה,בסופהיקראו"שאינוחובכאמורבפסקה16א"; )א(

אחריפסקה)16(יקראו: )ב(

קנסשהטילביתמשפט,קנסמינהליאוקנסכאמורבפסקה ")16א(
)3(,המשולםלקופתרשותמקומית,ובלבדששרהמשפטיםאישר
לגבותולפיהצעתמנהלהמרכזוראשהרשותהמקומית;הודעהעל
אישורכאמורתפורסםברשומות;אישרהשרכאמור,לאייגבההקנס

באמצעותפקודתהמסים)גבייה(;";

בסעיף2)ב1()2(,במקום"או16"יקראו"16או16א"; )2(

זו והוצאות,בניהולנפרדמהנהלתבתיהמשפטעיחידה
החלהלפעולתחתהשם"רשותהאכיפהוהגבייה"ביום
והוצאות אגרות קנסות, לגביית המרכז בחוק ו200ע1ע1ע
)תיקוןמס'ו(,התש"ע-ו200בוטלהכפיפותמנהלהמרכז

למנהלבתיהמשפטנוכחההפרדהשתוארהלעילע

רשות את לפועל ההוצאה בחוק להגדיר מוצע
האכיפהוהגבייה,המופקדתעלביצועחוקההוצאהלפועל
וחוקהמרכז,וכןלהגדירבחוקההוצאהלפועלאתמנהל
הרשות,שהואמישמונהלפיחוקשירותהמדינה)מינויים(,
התשי"ט-ו5ו1)להלן-חוקשירותהמדינה(לשמשמנהל
רשותהאכיפהוהגבייהעמנהלהרשותאחראיעלביצועם
שלסדריהמינהלבמערכותאלהעמינויושלמנהלהרשות
נעשהעלידישרתהמשפטיםבאישורהממשלהבהליך
שלועדהלאיתורמועמדיםומשךכהונתוחמששניםעם
אפשרותלהארכהבשלוששניםנוספות,בהתאםלהחלטת
ממשלהמס'4470,מיוםי"דבשבטהתשס"ט)8בפברואר
2018(עאיןבקביעתההגדרההמוצעתכאמורכדילשנות
מהליךהמינוישלבעלתפקידזה,אולהשפיעעלתוקף
מינויואוכהונתושלאדםהמכהןבתפקידזהבעתכניסת
התיקוןלתוקףעיצויןכיכיוםמופיעההמשרהבתוספת
"מנהל הכותרת תחת המדינה שירות לחוק השנייה

מערכותההוצאהלפועל"ע

לפסקה )2(

סעיף5זלחוקההוצאהלפועלשעניינובירורתלונות
והתליה,קובעכיועדתהאישוריםשמונתהלפיסעיף5א
מוסמכתלדוןבתלונותהמוגשותכנגדבעליתפקידשמונו
עלידהבכלהקשורלהפעלתהליכיםלפיחוקההוצאה
לפועלעחוקהמרכזאינוקובעאתדרכיהפיקוחעלפעולות

בעליתפקידלפיהחוקהאמורע

האמור הסעיף של )א( קטן סעיף את לתקן מוצע
ולהסמיךאתועדתהאישוריםלבררגםתלונותשלחייבים
אושלמנהלהמרכזעלפעולותשלבעליתפקידבקשר

לביצועתפקידםלפיחוקהמרכזע

לסעיף קטן )א( סעיף 15

"חוב" ההגדרה של ברישה הוחרגה כה, עד 
מקומית רשות לקופת המשולם חוב לגביית האפשרות
האמור, החריג את לסייג זה בסעיף מוצע המרכזע בידי
ולהסמיךאתהמרכז,לתקופהשלארבעשנים,לגבותקנס
שהטילביתמשפט,קנסמינהליאוקנסבשלעבירהשל
ברירתמשפטכאמורבפסקה)3(להגדרה"חוב",המשולמים
לקופתרשותמקומיתעזאת,בתנאיששרהמשפטיםאישר
ומנהלהמרכזעאישור מקומית, זאתלבקשתראשרשות
השריפורסםברשומותעלאחראישורהשר,תועברגביית

ס"חהתשי"ט,עמ'86ע 8

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר

הערות
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בסעיף12- )3(

בכותרתהשוליים,אחרי"תאגיד"יקראו"רשותמקומית"; )א(

בסעיףקטן)א(,אחרי"תאגיד"יקראו"רשותמקומית"ואחרי"לתאגיד" )ב(
יבוא"לרשותהמקומית";

אחריסעיףקטן)ג(יקראו: )ג(

כספיחובכהגדרתובפסקה)16א(להגדרה"חוב",שנגבובידי ")ד(
המרכזלפיהוראותחוק,זהיועברולרשותהמקומיתע"

עלאףהוראותסעיףקטן)א(,חובכאמורבפסקה16אלהגדרה"חוב"כנוסחה )ב(
בסעיףקטן)א()1()ב(,שנשלחהלחייבדרישהלתשלומולפיהוראותסעיף5לחוקהעיקרי,

ימשיכולחולעלגבייתוהוראותהחוקהעיקריגםלאחרתוםתקופתהוראתהשעהע

הקנסלמרכז,ולאיהיהניתןלגבותאותולפיפקודתהמסים
)גבייה(ע

התיקוןנועדלאפשרלרשויותמקומיותהמעוניינות
בכךלהעבירלידיהמרכזגבייתקנסותשהטילביתמשפט
לטובתקופתן,קנסמינהליאוקנסבשלעבירהשלברירת
שמדובר כיוון המרכזע חוק להוראות בהתאם משפט,
במהלךמשמעותיהןמבחינתהמרכזוהןמבחינתהרשויות
המקומיות,הכוונההיאליישמובצורתפיילוט,שיאפשר

לבחוןאתהצלחתוע

עודמוצעלתקןלתקופתהוראתהשעהאתסעיף2
לחוק,ולקבועשמנהלהמרכזלאיוכללאצוללעובדהמרכז
בידי זו בפסקה כאמור חוב גביית להציע הסמכות את
המרכזעכדילממןאתגבייתהקנסותהללו,מוצעלתקופת
ולקבוע המרכז לחוק 12 סעיף את השעה,לתקן הוראת
שהוצאו ההוצאות ינוכו כאמור שנגבו מהכספים כי

לנקיטתהליכיהגבייה,וכןשיעורשל3%מהקנסלאחר
לשם הנחוצות התקורות כיסוי לצורך ההוצאות, ניכוי
הוצאותתפעולהמרכזעכמוכן,מוצעלערוךאתההתאמות
הנדרשותבסעיף12כךשהחובותשנגבולפיפסקה)16א(

יועברולקופתהרשותהמקומיתע

לסעיף קטן )ב(

מקומיות לרשויות לאפשר נועדה השעה הוראת
המעוניינותבכךלהעבירלידיהמרכזגבייהשלקנסות
מסוימיםעסעיףקטןזהנועדלאפשרלמרכזלהמשיךבהליכי
גבייהשלחובותשהמרכזפתחלגבייהםבהליכיגבייה
הוראת תקופת תום לאחר גם השעה, הוראת בתקופת

השעה,כדילסייםאתהטיפולבהםע

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר
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