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חוק הממשלה )תיקון מס' 9(, התשע"ד-2014*

בחוק הממשלה, התשס"א-2001  1, אחרי סעיף 8א יבוא:1 הוספת סעיף 8ב

"שחרור אסירים 
מטעמים של ניהול 

יחסי החוץ של 
המדינה וביטחונה

ממאסר 8ב  אסיר  לשחרר  להחליט  רשאית  הממשלה  )א( 
ולהתנות את שחרורו בתנאים, בהתאם להוראות סעיף זה, 
ניהול  של  מטעמים  מתחייב  האסיר  שחרור  כי  סברה  אם 
יחסי החוץ של המדינה וביטחונה, ובלבד שהשחרור נעשה 

במסגרת אחד מאלה: 

שחרור שבויים או חטופים שהם אזרחים ישראלים   )1(
או תושבי ישראל, לרבות השבת גופותיהם, או קבלת 
מידע לגבי שבויים, חטופים או נעדרים שהם אזרחים 

ישראלים או תושבי ישראל;

מחווה מדינית;  )2(

הסדר  או  ביניים  הסדר  לרבות  מדיני,  הסכם   )3(
הבנות 

לא ייזמו הממשלה, חבר הממשלה או מי שנתון למרותה  )ב(  
או כפוף להנחיותיה שחרור אסיר בנסיבות המפורטות בסעיף 
קטן )א( בדרך אחרת מהאמור בו, לרבות בדרך של חנינה או 
הקלה בעונש, לא יפעלו לשם כך ולא ייטלו חלק בפעולות 
שנועדו לכך; הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על גורמי המינהל 
להשלמת  הדרושות  בפעולות  חלק  ונטילת  פעילות  לעניין 
ולהפעלת סמכות חתימת  בעונש  הקלה  או  בחנינה  טיפול 

קיום, לפי סעיף 12 לחוק–יסוד: נשיא המדינה 2 

תוקם ועדה שתפקידה יהיה לבדוק אם יש לבטל את  )ג( 
שחרורו של אסיר לפי הוראות סעיף קטן )ד()2( או )3( )בסעיף 

זה - הוועדה(; בוועדה יהיו חברים -

שופט בדימוס שימנה ראש הממשלה, והוא יהיה   )1(
היושב ראש; 

נציג שר המשפטים;  )2(

או  הביטחון,  שר  שימנה  הביטחון  משרד  עובד   )3(
עובד המשרד לביטחון הפנים, שימנה השר לביטחון 

הפנים, לפי העניין  

שחרור אסיר לפי סעיף זה יהיה מותנה ויהיה ניתן לבטלו  )ד( 
בהתקיים אחת מאלה, וכל עוד לא חלף המועד שבו היה 

האסיר צפוי להשתחרר ממאסרו:

עניין  עוד  אין  כי  הקובעת  הממשלה  בהחלטת   )1(
מדיני או ביטחוני בהמשך שחרורו;

התקבל בכנסת ביום ב' באב התשע"ד )29 ביולי 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
- 567, מיום כ"ד בתמוז התשע"ד )22 ביולי 2014(, עמ' 146 

ס"ח התשס"א, עמ' 168; התשע"ד, עמ' 554   1

ס"ח התשכ"ד, עמ' 118   2
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הוועדה החליטה על ביטול שחרורו לאחר שקבעה   )2(
כי האסיר עבר עבירה שעונשה המרבי שלושה חודשי 
מאסר לפחות בתוך התקופה שבה היה אמור לרצות 

את עונשו אלמלא שוחרר;

לאחר  שחרורו  ביטול  על  החליטה  הוועדה   )3(
שקבעה כי האסיר הפר תנאי מהתנאים שהממשלה 

קבעה לגביו בעת שחרורו 

הוראות  לפי  אסיר  של  שחרורו  ביטול  בדבר  החלטה  )ה( 
סעיף קטן )ד( או החלטת הוועדה בדבר מאסרו של אסיר לפי 

הוראות סעיף קטן )ז()2( דינן כדין צו למאסרו של האסיר 

הפר אסיר ששוחרר תנאי מתנאי שחרורו או היה חשד  )ו( 
שהפר אסיר ששוחרר תנאי מתנאי שחרורו, ניתן לעצרו, בלא 

צו מעצר או פקודת מעצר, לשם הבאתו לפני הוועדה  

הפר אסיר ששוחרר תנאי מתנאי שחרורו או עבר )ז(  )1(
עבירה נוספת כאמור בסעיף קטן )ד()2( בתוך תקופת 
התנאי, רשאי בא כוח היועץ המשפטי לממשלה, לפנות 

בכתב לוועדה בבקשה להורות על ביטול שחרורו 

הוגשה בקשה כאמור בפסקה )1(, רשאית הוועדה   )2(
להורות על מאסרו של האסיר עוד לפני שהחל הדיון 

בעניינו ועד למתן החלטתה בעניינו 

מצאה הוועדה כי התקיימה נסיבה מהנסיבות האמורות  )ח( 
בסעיף קטן )ד()2( או )3(, רשאית היא -

להורות כי שחרורו של האסיר יבוטל וכי הוא   )1(
ימשיך לרצות את עונשו עד המועד שבו היה צפוי 
להשתחרר ממאסרו בהתאם לעונש שנגזר עליו, ובכפוף 

להוראות כל דין;

להורות על המשך שחרורו בתנאי השחרור או   )2(
כאמור,  הוועדה  החליטה  שתקבע;  נוספים  בתנאים 
האסיר  על  שבה  התקופה  את  להאריך  היא  רשאית 
לעמוד בתנאי השחרור אף לאחר תום תקופת התנאי, 
ותחול לגביו תקופת תנאי חדשה; לעניין זה, "תקופת 
החלטת  ביום  שתחילתה  תקופה   - חדשה"  תנאי 
הוועדה ומשכה כמשך תקופת התנאי; החלטה כאמור 

תינתן פעם אחת בלבד לגבי אותו אסיר;

להורות כי שחרורו של האסיר יבוטל וכי הוא   )3(
ימשיך לרצות רק חלק מיתרת תקופת המאסר שעליו 
לשאת בשל ביטול שחרורו; הורתה הוועדה כאמור, 
ועד  האסיר  של  שחרורו  שממועד  התקופה  תהיה 
בהתאם  ממאסר  להשתחרר  צפוי  היה  שבו  המועד 
לעונש שנגזר עליו תקופת תנאי; תקופת תנאי כאמור 

תצטבר לכל תקופת תנאי אחרת שלו 

הוועדה החליטה על ביטול שחרורו לאחר שקבעה   )2(
כי האסיר עבר עבירה שעונשה המרבי שלושה חודשי 
מאסר לפחות בתוך התקופה שבה היה אמור לרצות 

את עונשו אלמלא שוחרר;

לאחר  שחרורו  ביטול  על  החליטה  הוועדה   )3(
שקבעה כי האסיר הפר תנאי מהתנאים שהממשלה 

קבעה לגביו בעת שחרורו 

הוראות  לפי  אסיר  של  שחרורו  ביטול  בדבר  החלטה  )ה( 
סעיף קטן )ד( או החלטת הוועדה בדבר מאסרו של אסיר לפי 

הוראות סעיף קטן )ז()2( דינן כדין צו למאסרו של האסיר 

הפר אסיר ששוחרר תנאי מתנאי שחרורו או היה חשד  )ו( 
שהפר אסיר ששוחרר תנאי מתנאי שחרורו, ניתן לעצרו, בלא 

צו מעצר או פקודת מעצר, לשם הבאתו לפני הוועדה  

הפר אסיר ששוחרר תנאי מתנאי שחרורו או עבר )ז(  )1(
עבירה נוספת כאמור בסעיף קטן )ד()2( בתוך תקופת 
התנאי, רשאי בא כוח היועץ המשפטי לממשלה, לפנות 

בכתב לוועדה בבקשה להורות על ביטול שחרורו 

הוגשה בקשה כאמור בפסקה )1(, רשאית הוועדה   )2(
להורות על מאסרו של האסיר עוד לפני שהחל הדיון 

בעניינו ועד למתן החלטתה בעניינו 

מצאה הוועדה כי התקיימה נסיבה מהנסיבות האמורות  )ח( 
בסעיף קטן )ד()2( או )3(, רשאית היא -

וכי הוא  האסיר יבוטל  להורות כי שחרורו של   )1(
ימשיך לרצות את עונשו עד המועד שבו היה צפוי 
להשתחרר ממאסרו בהתאם לעונש שנגזר עליו, ובכפוף 

להוראות כל דין;

להורות על המשך שחרורו בתנאי השחרור או   )2(
כאמור,  הוועדה  החליטה  שתקבע;  נוספים  בתנאים 
האסיר  על  שבה  התקופה  את  להאריך  היא  רשאית 
לעמוד בתנאי השחרור אף לאחר תום תקופת התנאי, 
ותחול לגביו תקופת תנאי חדשה; לעניין זה, "תקופת 
החלטת  ביום  שתחילתה  תקופה   - חדשה"  תנאי 
הוועדה ומשכה כמשך תקופת התנאי; החלטה כאמור 

תינתן פעם אחת בלבד לגבי אותו אסיר;

וכי הוא  האסיר יבוטל  להורות כי שחרורו של   )3(
ימשיך לרצות רק חלק מיתרת תקופת המאסר שעליו 
לשאת בשל ביטול שחרורו; הורתה הוועדה כאמור, 
ועד  האסיר  של  שחרורו  שממועד  התקופה  תהיה 
בהתאם  ממאסר  להשתחרר  צפוי  היה  שבו  המועד 
לעונש שנגזר עליו תקופת תנאי; תקופת תנאי כאמור 

תצטבר לכל תקופת תנאי אחרת שלו 
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בוטל שחרור לפי הוראות סעיף קטן )ד()1( או )ח(, יישא  )ט( 
האסיר את יתרת תקופת המאסר שעליו לשאת בשל ביטול 
שחרורו לפני ובמצטבר לכל מאסר אחר שהוטל עליו, ואם עבר 
עבירה נוספת בתקופת התנאי - גם לפני ובמצטבר לכל מאסר 
שיוטל עליו בשל אותה עבירה; היה האסיר נושא מאסר בעת 
שבוטל השחרור, יופסק אותו מאסר לשם נשיאת יתרת תקופת 
המאסר שעליו לשאת בשל ביטול השחרור וישוב ויימשך 

מתום אותה תקופה 

אסיר ששוחרר זכאי להיות נוכח בכל דיון לפני הוועדה  )י( 
לפי סעיף זה, בכפוף להוראות סעיף קטן )יא( 

לקבל )יא( הוועדה  רשאית  זה  סעיף  לפי  בהליכים   )1(
מידע אף שלא בנוכחות האסיר או בא כוחו או בלי 
לגלותו להם, ובלבד ששוכנעה, לאחר שעיינה בראיה 
או שמעה טענות, כי גילויו של המידע עלול לפגוע 
אי–גילויו  וכי  הציבור  בביטחון המדינה או בביטחון 
עדיף על פני גילויו לשם עשיית צדק )בסעיף זה - מידע 

חסוי( 

רשאית   ,)1( פסקה  לפי  החלטה  תקבל  בטרם   )2(
הוועדה לעיין במידע או לשמוע הסברים שלא בנוכחות 
האסיר או בא כוחו; החליטה הוועדה לקבל מידע חסוי, 
תורה על העברת תמצית של המידע החסוי לאסיר או 
לבא כוחו, ככל שניתן לעשות כן בלי לפגוע בביטחון 

המדינה או בביטחון הציבור 

החליטה הוועדה בהתאם להוראות סעיף קטן )יא( לגלות  )יב( 
מידע חסוי או הורה בית המשפט בהתאם להוראות סעיף 
היועץ  כוח  בא  רשאי  חסוי,  מידע  של  גילויו  על  )יג(,  קטן 
המשפטי לממשלה לבקש מהוועדה כי לא תביא בחשבון 
את המידע האמור לשם החלטה בעניינו של האסיר; ביקש 
זאת בא כוח היועץ המשפטי לממשלה, לא תתחשב הוועדה 

במידע האמור, והמידע לא יועבר לאסיר ולבא כוחו 

כוחו )יג( לבא  או  לאסיר  לגלות  הוועדה  החליטה   )1(
מידע חסוי, רשאי היועץ המשפטי לממשלה להגיש 
עתירה נגד גילוי המידע החסוי, כולו או מקצתו, לבית 
החלטת  לו  שהומצאה  מיום  ימים   15 בתוך  המשפט 

הוועדה 

נדחתה עתירה נגד גילוי מידע חסוי, רשאי בא   )2(
כוח היועץ המשפטי לממשלה לערער על כך, בתוך 15 
ימים מיום שהומצאה לו ההחלטה לדחות את עתירתו, 

לבית המשפט העליון שידון בערעור בשופט אחד 
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הדיון בעתירה ובערעור על החלטה לפי סעיף זה   )3(
יתקיים בדלתיים סגורות, ורשאי בית המשפט לעיין 
פרטים  ולקבל  בעתירה  החלטה  לשם  החסוי  במידע 
לעניין  לממשלה  המשפטי  היועץ  כוח  מבא  נוספים 

המידע, שלא בנוכחות האסיר ובא כוחו 

עתירת אסיר נגד החלטת הוועדה שלא לגלות   )4(
החלטת  נגד  עתירה  במסגרת  רק  תהיה  חסוי  מידע 
הוועדה על ביטול שחרורו או נגד החלטת הוועדה על 

שינוי תנאי שחרורו, לפי העניין 

התקבלה עתירת אסיר לגילוי מידע חסוי, רשאי   )5(
כך,  על  לערער  לממשלה  המשפטי  היועץ  כוח  בא 
ויחולו לעניין הערעור כאמור הוראות פסקאות )2( ו–)3(, 

בשינויים המחויבים 

גילוי  על  סופית  החלטה  התקבלה  לא  עוד  כל   )6(
מידע חסוי, לא יועבר המידע 

החליטה הוועדה שלא להורות על ביטול שחרורו של  )יד( 
אסיר, רשאית היא, לבקשת בא כוח היועץ המשפטי לממשלה, 
להורות על השהיית ביצוע החלטתה לתקופה שלא תעלה 
על 72 שעות ממועד החלטתה; לעניין זה לא יבואו שבתות 
ומועדים במניין השעות; החלטת הוועדה להורות על השהיית 

ביצוע כאמור, דינה כדין צו למאסרו של האסיר 

הוועדה תנהל פרוטוקול של דיוניה, שייחתם בידי יושב  )טו( 
בפרוטוקול  לעיין  רשאים  כוחו  ובא  האסיר  הוועדה;  ראש 
הדיון בעניינו של האסיר ולקבל העתק ממנו, אלא אם כן 
החליטה הוועדה כי הפרוטוקול, כולו או חלקו, יהיה חסוי, 
)יא( קטן  סעיף  להוראות  בהתאם  חסוי  מידע  קבלת   בשל 

או )יג( 

הוועדה רשאית לסטות מדיני הראיות, ובכל עניין של  )טז( 
סדר דין שלא נקבע בסעיף זה תדון הוועדה בדרך הנראית לה 

מועילה ביותר להכרעה צודקת ומהירה בעניין 

לממשלה )יז( המשפטי  היועץ  כוח  ובא  האסיר   )1(
)בסעיף  הוועדה  החלטת  נגד  עתירה  להגיש  רשאים 

זה - עתירה(, בכפוף להוראות סעיף קטן )יג( 

בית המשפט ידון בעתירה במותב של שלושה,   )2(
הוגשה  שאליו  המחוזי  המשפט  בית  נשיא  שיקבע 

העתירה 

החלטת בית המשפט בעתירה ניתנת לערעור לפני   )3(
בית המשפט העליון, אם התקבלה רשות לכך מבית 
המשפט בגוף ההחלטה או מאת שופט בית המשפט 

העליון 

הדיון בעתירה ובערעור על החלטה לפי סעיף זה   )3(
יתקיים בדלתיים סגורות, ורשאי בית המשפט לעיין 
פרטים  ולקבל  בעתירה  החלטה  לשם  החסוי  במידע 
לעניין  לממשלה  המשפטי  היועץ  כוח  מבא  נוספים 

המידע, שלא בנוכחות האסיר ובא כוחו 

עתירת אסיר נגד החלטת הוועדה שלא לגלות   )4(
החלטת  נגד  עתירה  במסגרת  רק  תהיה  חסוי  מידע 
הוועדה על ביטול שחרורו או נגד החלטת הוועדה על 

שינוי תנאי שחרורו, לפי העניין 

התקבלה עתירת אסיר לגילוי מידע חסוי, רשאי   )5(
כך,  על  לערער  לממשלה  המשפטי  היועץ  כוח  בא 
ויחולו לעניין הערעור כאמור הוראות פסקאות )2( ו–)3(, 

בשינויים המחויבים 

גילוי  על  סופית  החלטה  התקבלה  לא  עוד  כל   )6(
מידע חסוי, לא יועבר המידע 

החליטה הוועדה שלא להורות על ביטול שחרורו של  )יד( 
אסיר, רשאית היא, לבקשת בא כוח היועץ המשפטי לממשלה, 
להורות על השהיית ביצוע החלטתה לתקופה שלא תעלה 
על 72 שעות ממועד החלטתה; לעניין זה לא יבואו שבתות 
ומועדים במניין השעות; החלטת הוועדה להורות על השהיית 

ביצוע כאמור, דינה כדין צו למאסרו של האסיר 

הוועדה תנהל פרוטוקול של דיוניה, שייחתם בידי יושב  )טו( 
בפרוטוקול  לעיין  רשאים  כוחו  ובא  האסיר  הוועדה;  ראש 
הדיון בעניינו של האסיר ולקבל העתק ממנו, אלא אם כן 
החליטה הוועדה כי הפרוטוקול, כולו או חלקו, יהיה חסוי, 
)יא( קטן  סעיף  להוראות  בהתאם  חסוי  מידע  קבלת   בשל 

או )יג( 

הוועדה רשאית לסטות מדיני הראיות, ובכל עניין של  )טז( 
סדר דין שלא נקבע בסעיף זה תדון הוועדה בדרך הנראית לה 

מועילה ביותר להכרעה צודקת ומהירה בעניין 

לממשלה )יז( המשפטי  היועץ  כוח  ובא  האסיר   )1(
)בסעיף  הוועדה  החלטת  נגד  עתירה  להגיש  רשאים 

זה - עתירה(, בכפוף להוראות סעיף קטן )יג( 

בית המשפט ידון בעתירה במותב של שלושה,   )2(
הוגשה  שאליו  המחוזי  המשפט  בית  נשיא  שיקבע 

העתירה 

החלטת בית המשפט בעתירה ניתנת לערעור לפני   )3(
בית המשפט העליון, אם התקבלה רשות לכך מבית 
המשפט בגוף ההחלטה או מאת שופט בית המשפט 

העליון 
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כעתירה  תוגש  ו–)יז(  )יג(  קטנים  סעיפים  לפי  עתירה  )יח( 
מינהלית לפי הוראות חוק בתי משפט לעניינים מינהליים, 

התש"ס-2000 3, בכפוף להוראות פרק זה 

בסעיף זה, "אסיר" - מי שמוחזק במשמורת שירות בתי  )יט( 
הסוהר 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב
ראש הממשלה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו י
יושב ראש הכנסת

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

חוק הגנת הצרכן )תיקון מס' 40(, התשע"ד-2014*

אחרי1 תיקון סעיף 18א 18א)ג(,  בסעיף  העיקרי(,  החוק   - )להלן  התשמ"א-1981  1  הצרכן,  הגנת   בחוק 
פסקה )1( יבוא:

")1א( ביקור טכנאי במענו של צרכן יהיה בין השעות 8:00 ו–19:00 בימי חול, ובין 
הוראות לפי  מראש  לתיאום  בהתאם  חג,  וערבי  שישי  בימי  ו–13:00   8:00  השעות 

פסקה )1(; הוראות פסקה זו לא יחולו על מתן שירות לסוגי טובין או על סוגי עוסקים 
שקבע השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת "

תחילה ותקנות 
ראשונות

תחילתו של חוק זה ביום י"ב בשבט התשע"ה )1 בפברואר 2015( 2  )א( 

18א)ג()1א( לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה, יובאו  ראשונות לפי סעיף  תקנות  )ב( 
לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת בתוך ארבעה חודשים מיום פרסומו של חוק זה 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ט נ ב י  תל פ נ
שר הכלכלה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

חוק הגנת הצרכן )תיקון מס' 41(, התשע"ד-2014*

בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981  1 )להלן - החוק העיקרי(, אחרי סעיף 18ב יבוא:1 הוספת סעיף 18ג

 "זיהוי טלפוני
של עוסק

צרכן 18ג  עם  טלפונית  שיחה  בכל  יזדהה  עוסק  של  נציג  )א( 
בשמו המלא או בשמו הפרטי בציון פרט נוסף שיאפשר את 

זיהויו בפנייה לעוסק  

התקבל בכנסת ביום ב' באב התשע"ד )29 ביולי 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
- 535, מיום י"ד בשבט התשע"ד )15 בינואר 2014(, עמ' 50 

ס"ח התשמ"א, עמ' 248; התשע"ד, עמ' 734   1

ס"ח התש"ס, עמ' 190   3

התקבל בכנסת ביום ב' באב התשע"ד )29 ביולי 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
- 541, מיום כ"ד באדר א' התשע"ד )24 בפברואר 2014(, עמ' 74 

ס"ח התשמ"א, עמ' 248; התשע"ד, עמ' 622   1
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פנייה טלפונית של עוסק לצרכן תיעשה ממספר )ב(  )1(
טלפון מזוהה שניתן לחייג אליו; חובה זו לא תחול על 

טכנאי הפונה לצרכן מטעמו של עוסק 

הטלפונית  לפנייה  הצרכן  מצד  מענה  היה  לא   )2(
העוסק,  לו  יודיע   ,)1( בפסקה  כאמור  העוסק  של 
לרבות טכנאי כאמור באותה פסקה, על מספר טלפון 

שבאמצעותו יוכל הצרכן ליצור קשר עם העוסק 

המנוי  עוסק  מאלה:  אחד  כל   - "עוסק"  זה,  בסעיף  )ג( 
בתוספת השנייה, עוסק המחויב לתת שירות לצרכן לאחר 
מכירה כאמור בסעיף 18א)א(, או עוסק הנותן שירות לתיקון 
ליקויים ופגמים והחלפת טובין גם שלא לאחר מכירה כאמור 

בסעיף 18א)ב( "

בסעיף 22ג)א( לחוק העיקרי, אחרי פסקה )47( יבוא:2 תיקון סעיף 22ג

")48( פנה טלפונית לצרכן שלא בהתאם להוראות סעיף 18ג)ב( "

תחילתו של סעיף 18ג לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, שלושה חודשים 3 תחילה )א( 
מיום פרסומו של חוק זה 

תחילתו של סעיף 22ג)א()48( לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, ביום תחילתו  )ב( 
של חוק הגנת הצרכן )תיקון מס' 39(, התשע"ד-2014 2 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ט נ ב י  תל פ נ
שר הכלכלה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

 חוק להעמקת גביית המסים והגברת האכיפה )תיקוני חקיקה( )מס' 2(,
התשע"ד-2014*

 תיקון פקודת
 מס הכנסה -

מס' 205

בפקודת מס הכנסה  1, אחרי סעיף 194 יבוא:1 

"בקשה לרשם 
לענייני המרכז 

להטלת הגבלות

החלו הליכים לפי פקודת המסים )גבייה(, לגביית סכום 194א  )א( 
שאדם חייב לשלם לפי פקודה זו, רשאי המנהל לפנות לרשם 
לענייני המרכז במחוז שבו נמצא מקום מגוריו או מקום עסקו 
של החייב, בבקשה להטיל על החייב הגבלה, אחת או יותר, 
לפי סעיף 7א)ג( לחוק המרכז לגביית קנסות, לשם גביית החוב, 
ובלבד שבמועד הבקשה יובאו לפני הרשם לענייני המרכז 
לגבייתם  הליכים  שהחלו  חייב  אותו  של  המס  חובות  כל 
לפי פקודת המסים )גבייה( בשל חוב לפי פקודה זו, לפי חוק 
מיסוי מקרקעין, לפי חוק מס ערך מוסף, לפי פקודת המכס,

פנייה טלפונית של עוסק לצרכן תיעשה ממספר )ב(  )1(
טלפון מזוהה שניתן לחייג אליו; חובה זו לא תחול על 

טכנאי הפונה לצרכן מטעמו של עוסק 

הטלפונית  לפנייה  הצרכן  מצד  מענה  היה  לא   )2(
העוסק,  לו  יודיע   ,)1( בפסקה  כאמור  העוסק  של 
לרבות טכנאי כאמור באותה פסקה, על מספר טלפון 

שבאמצעותו יוכל הצרכן ליצור קשר עם העוסק 

המנוי  עוסק  מאלה:  אחד  כל   - "עוסק"  זה,  בסעיף  )ג( 
בתוספת השנייה, עוסק המחויב לתת שירות לצרכן לאחר 
מכירה כאמור בסעיף 18א)א(, או עוסק הנותן שירות לתיקון 
ליקויים ופגמים והחלפת טובין גם שלא לאחר מכירה כאמור 

בסעיף 18א)ב( "

תיקון סעיף 22גבסעיף 22ג)א( לחוק העיקרי, אחרי פסקה )47( יבוא:2 

")48( פנה טלפונית לצרכן שלא בהתאם להוראות סעיף 18ג)ב( "

תחילתו של סעיף 18ג לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, שלושה חודשים 3  )א( 
מיום פרסומו של חוק זה 

תחילה

תחילתו של סעיף 22ג)א()48( לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, ביום תחילתו  )ב( 
של חוק הגנת הצרכן )תיקון מס' 39(, התשע"ד-2014 2 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ט נ ב י  תל פ נ
שר הכלכלה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

 חוק להעמקת גביית המסים והגברת האכיפה )תיקוני חקיקה( )מס' 2(,
התשע"ד-2014*

 תיקון פקודתבפקודת מס הכנסה  1, אחרי סעיף 194 יבוא:1 
 מס הכנסה -

מס' 205 "בקשה לרשם 
לענייני המרכז 

להטלת הגבלות

החלו הליכים לפי פקודת המסים )גבייה(, לגביית סכום 194א  )א( 
שאדם חייב לשלם לפי פקודה זו, רשאי המנהל לפנות לרשם 
לענייני המרכז במחוז שבו נמצא מקום מגוריו או מקום עסקו 
של החייב, בבקשה להטיל על החייב הגבלה, אחת או יותר, 
לפי סעיף 7א)ג( לחוק המרכז לגביית קנסות, לשם גביית החוב, 
ובלבד שבמועד הבקשה יובאו לפני הרשם לענייני המרכז 
לגבייתם  הליכים  שהחלו  חייב  אותו  של  המס  חובות  כל 
לפי פקודת המסים )גבייה( בשל חוב לפי פקודה זו, לפי חוק 
מיסוי מקרקעין, לפי חוק מס ערך מוסף, לפי פקודת המכס,

התקבל בכנסת ביום ב' באב התשע"ד )29 ביולי 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה   *
- 771, מיום י"א בתמוז התשע"ג )19 ביוני 2013(, עמ' 911 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשע"ד, עמ' 724   1

ס"ח התשע"ד, עמ' 622   2
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לפי חוק מס קנייה )טובין ושירותים(, התשי"ב-1952, ולפי חוק 
הבלו על דלק, התשי"ח-1958, והחלטת הרשם תחול על כל 

החובות האמורים 

על בקשת המנהל להטיל הגבלה כאמור בסעיף קטן )א(  )ב( 
ועל החלטות, הליכים וסדרי דין לעניין הגבלה כאמור, יחולו 
בשינויים  קנסות,  לגביית  המרכז  לחוק  7ו  עד  7א  סעיפים 
האמור,  לחוק  7א)א()2(  בסעיף  אלה:  ובשינויים  המחויבים 
במקום "שנה" יקראו "חודש" ואחרי "הוראות סעיף 5" יקראו 
הרשאה  כתב  ניתן  שבו  מהמועד  יותר,  או  שנה,  "וחלפה 

לגביית החוב האמור, לפי סעיף 4 לפקודת המסים )גבייה(" 

על אף האמור בסעיף 231)א(, רשאי המנהל למסור לרשם  )ג( 
לענייני המרכז כל מידע הדרוש לו לצורך הפעלת סמכויותיו 

לפי סעיף זה 

בסעיף זה -  )ד( 

"רשם לענייני המרכז" - כמשמעותו בסעיף 6א לחוק המרכז 
לגביית קנסות;

"חוק המרכז לגביית קנסות" - חוק המרכז לגביית קנסות, 
אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995 2 "

תיקון חוק מיסוי 
מקרקעין )שבח 

ורכישה( - מס' 80

בחוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, התשכ"ג-1963  3, אחרי סעיף 95א יבוא:2 

"בקשה לרשם 
לענייני המרכז 

להטלת הגבלות

194ב 95ב  הסמכויות הנתונות לרשם לענייני המרכז לפי סעיף 
לפקודה, יהיו נתונות לו גם לעניין חוב מס לפי חוק זה שהחלו 
הליכים לגבייתו לפי פקודת המסים )גבייה(, וההוראות לפי 

אותו סעיף יחולו לעניין זה, בשינויים המחויבים " 

 תיקון חוק מס
ערך מוסף - מס' 46

בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975  4, אחרי סעיף 102א יבוא:3 

"בקשה לרשם 
לענייני המרכז 

להטלת הגבלות

194ב 102ב  הסמכויות הנתונות לרשם לענייני המרכז לפי סעיף 
לפקודת מס הכנסה, יהיו נתונות לו גם לעניין חוב מס לפי חוק זה 
שהחלו הליכים לגבייתו לפי פקודת המסים )גבייה(, וההוראות 

לפי אותו סעיף יחולו לעניין זה, בשינויים המחויבים "

 תיקון חוק הבלו
על דלק - מס' 11

בחוק הבלו על דלק, התשי"ח-1958  5, בסעיף 7)ב(, במקום "ו–102א" יבוא "102א ו–102ב"  4 

תיקון פקודת המכס 
- מס' 25

בפקודת המכס 6, בסעיף 231א1)ב(, במקום "סעיף 102)ב(" יבוא "סעיפים 102)ב( ו–102ב" 5 

תיקון חוק מס קנייה 
)טובין ושירותים( - 

מס' 20

בחוק מס קנייה )טובין ושירותים(, התשי"ב-1952  7, בסעיף 13)א1(, במקום "סעיף 102)ב(" 6 
יבוא "סעיפים 102)ב( ו–102ב"  

תיקון חוק שיקים 
ללא כיסוי - מס' 11

בחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981 8, בסעיף 3ג - 7 

בסעיף קטן )א( -    )1(

ס"ח התשנ"ה, עמ' 170   2

ס"ח התשכ"ג, עמ' 156; התשע"ד, עמ' 591   3

ס"ח התשל"ו, עמ' 52; התשע"ד, עמ' 591   4

ס"ח התשי"ח, עמ' 160; התשע"ד, עמ' 592   5

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 3, עמ' 39; ס"ח התשע"ד, עמ' 592   6

ס"ח התשי"ב, עמ' 334; התשע"ד, עמ' 592   7

ס"ח התשמ"א, עמ' 136; התשע"ב, עמ' 582   8
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האמור בו יסומן כפסקה )1(, ובה, במקום "שראש ההוצאה לפועל" יבוא  )א( 
"שרשם ההוצאה לפועל";

אחרי פסקה )1( יבוא: )ב( 

חייב שרשם לענייני המרכז כמשמעותו בסעיף 6א)א( לחוק המרכז    )2("
לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995 )בסעיף זה - רשם לענייני 
המרכז(, הטיל עליו הגבלה לפי סעיף 7א)ג()3( לחוק האמור, יהיה לקוח 

מוגבל מיוחד ";

בסעיף קטן )ב(, בסופו יבוא "ואולם המפקח לא יידרש למסור לבעל חשבון שהוא   )2(
לקוח מוגבל מיוחד לפי סעיף קטן )א( הודעה לפי סעיף 3א)ב( ";

בסעיף קטן )ג(, במקום "ראש ההוצאה לפועל" יבוא "רשם ההוצאה לפועל, רשם   )3(
לענייני המרכז" 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב
ראש הממשלה

ני ב ל י  פ י צ
שרת המשפטים

ד י פ ל ר  י א י
שר האוצר

ן י ל יב ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו י
יושב ראש הכנסת

חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור )תיקון מס' 4(, 
התשע"ד-2014*

בחוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, התשס"ה-2005  1 )להלן - החוק העיקרי(, 1 תיקון סעיף 6א
בסעיף 6א -

בכותרת השוליים, המילים "במקום המספק שירותי רווחה" - יימחקו;  )1(

)א(, במקום "במחלקה לשירותים חברתיים או בכל מקום המספק  בסעיף קטן   )2(
שירותי רווחה, בפני מאבטח" יבוא "במקום כאמור בתוספת, בפני מאבטח מוסמך", בכל 
מקום, במקום "מאבטח" יבוא "מאבטח מוסמך" ובמקום "המאבטח" יבוא "המאבטח 

המוסמך" ואחרי "איום" יבוא "ממשי";

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:  )3(

")ב1( על אף האמור בסעיף קטן )א(, לא יפעיל מאבטח מוסמך במוסד חינוך 
שניתן בו חינוך גן ילדים או חינוך יסודי את סמכויותיו לפי סעיף זה כלפי קטין, 
עובד  לבקשת  אלא  קטין  כלפי  אחר  חינוך  במוסד  סמכויותיו  את  יפעיל  ולא 
הוראה המועסק באותו מוסד; שר החינוך ידווח לוועדת הפנים והגנת הסביבה 
של  הכנסת, בתום כל שנת לימודים, על הפעלת סמכויות מאבטחים לפי סעיף 

זה במוסדות חינוך במהלך אותה שנת לימודים ";

האמור בו יסומן כפסקה )1(, ובה, במקום "שראש ההוצאה לפועל" יבוא  )א( 
"שרשם ההוצאה לפועל";

אחרי פסקה )1( יבוא: )ב( 

חייב שרשם לענייני המרכז כמשמעותו בסעיף 6א)א( לחוק המרכז    )2("
לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995 )בסעיף זה - רשם לענייני 
המרכז(, הטיל עליו הגבלה לפי סעיף 7א)ג()3( לחוק האמור, יהיה לקוח 

מוגבל מיוחד ";

בסעיף קטן )ב(, בסופו יבוא "ואולם המפקח לא יידרש למסור לבעל חשבון שהוא   )2(
לקוח מוגבל מיוחד לפי סעיף קטן )א( הודעה לפי סעיף 3א)ב( ";

בסעיף קטן )ג(, במקום "ראש ההוצאה לפועל" יבוא "רשם ההוצאה לפועל, רשם   )3(
לענייני המרכז" 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב
ראש הממשלה

ני ב ל י  פ י צ
שרת המשפטים

ד י פ ל ר  י א י
שר האוצר

ן י ל יב ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו י
יושב ראש הכנסת

חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור )תיקון מס' 4(, 
התשע"ד-2014*

בחוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, התשס"ה-2005  1 )להלן - החוק העיקרי(, 1 
בסעיף 6א -

תיקון סעיף 6א

בכותרת השוליים, המילים "במקום המספק שירותי רווחה" - יימחקו;  )1(

)א(, במקום "במחלקה לשירותים חברתיים או בכל מקום המספק  בסעיף קטן   )2(
שירותי רווחה, בפני מאבטח" יבוא "במקום כאמור בתוספת, בפני מאבטח מוסמך", בכל 
מקום, במקום "מאבטח" יבוא "מאבטח מוסמך" ובמקום "המאבטח" יבוא "המאבטח 

המוסמך" ואחרי "איום" יבוא "ממשי";

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:  )3(

")ב1( על אף האמור בסעיף קטן )א(, לא יפעיל מאבטח מוסמך במוסד חינוך 
שניתן בו חינוך גן ילדים או חינוך יסודי את סמכויותיו לפי סעיף זה כלפי קטין, 
עובד  לבקשת  אלא  קטין  כלפי  אחר  חינוך  במוסד  סמכויותיו  את  יפעיל  ולא 
הוראה המועסק באותו מוסד; שר החינוך ידווח לוועדת הפנים והגנת הסביבה 
של  הכנסת, בתום כל שנת לימודים, על הפעלת סמכויות מאבטחים לפי סעיף 

זה במוסדות חינוך במהלך אותה שנת לימודים ";

התקבל בכנסת ביום ב' באב התשע"ד )29 ביולי 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה   *
- 541, י' בחשוון התשע"א )18 באוקטובר 2010(, עמ' 179 

ס"ח התשס"ה, עמ' 758; התשע"ד, עמ' 336   1
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בסעיף קטן )ג( -   )4(

ההגדרות "מחלקה לשירותים חברתיים" ו"מקום המספק שירותי רווחה" -  )א( 
יימחקו;

לפני ההגדרה "מעשה אלימות" יבוא: )ב( 

""מאבטח מוסמך" - מאבטח שהוסמך לפי סעיף 7)א( בסמכויות לפי סעיף זה;" 

בסעיף 7)א( לחוק העיקרי, אחרי פסקה )2( יבוא:2 תיקון סעיף 7

על אף האמור בפסקה )1(, הסמיך השר אדם בסמכויות הקבועות בסעיף 6א, יקבע   )3("
בהסמכה את סוגי המקומות מאלה המנויים בתוספת, שבהם מוסמך אותו אדם להפעיל 

את סמכויותיו לפי הסעיף האמור "

אחרי סעיף 11 לחוק העיקרי יבוא:3 הוספת סעיף 11א

השר רשאי, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, 11א "שינוי התוספת
קיים  כי  שוכנע  אם  לתוספת,  מקומות  סוגי  בצו,  להוסיף, 
חשש לפגיעה בשלום הציבור באותם סוגי מקומות כתוצאה 
ממעשי אלימות, וכי הסמכויות האמורות בסעיף 6א דרושות 

למניעת מעשי אלימות כאמור באותם סוגי מקומות "

אחרי סעיף 16 לחוק העיקרי יבוא:4 הוספת תוספת

"תוספת 
)סעיפים 6א ו–7)א()3((

1  בית חולים, מרפאה וכל מוסד אחר שתפקידו העיקרי הוא מתן שירותי בריאות; 
לעניין זה -

"בית חולים" - מוסד רפואי הרשום כבית חולים לפי פקודת בריאות העם, 1940  2 )להלן 
- פקודת בריאות העם(;

"מרפאה" - כהגדרתה בסעיף 34)ג( לפקודת בריאות העם 

2  מוסדות חינוך: גן ילדים, בית ספר יסודי, תלמוד תורה, חטיבת ביניים, בית ספר 
על–יסודי, מוסד חינוך משלים, מפעל קיט לילדים, מרכז תרבות נוער וספורט, פנימייה, 

מוסד להשכלה גבוהה וכל מוסד אחר שבו ניתן חינוך 

מחלקה לשירותים חברתיים או מקום המספק שירותי רווחה; לעניין זה, "מחלקה    3
לשירותים חברתיים" ו"שירותי רווחה" - כהגדרתם בחוק למניעת אלימות במוסדות 

למתן טיפול, התשע"א-2011 3 

פאב, מועדון או דיסקוטק    4

מקום שבו נערכים משחקים באמצעות מכונות, משחקי ביליארד, קלפים, קוביות    5
וכיוצא באלה 

מגרשי ספורט, אצטדיונים וכל מקום אחר שבו נערכות תחרויות ספורט "   6

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ י ב ו נ ו ר ה א ק  ח צ י
השר לביטחון הפנים

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' )ע( 191, )א( 239   2

ס"ח התשע"א, עמ' 1000   3
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