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חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות )תיקון מס' 19 והוראת שעה(, 
התשע"ח-2018*

בחוקהמרכזלגבייתקנסות,אגרותוהוצאות,התשנ"ה-11995)להלן-החוקהעיקרי(,1פתיקוןסעיף1
בסעיף1-

במקוםההגדרה"גובה"יבוא: )1(

""גובה"-בעלתפקידלפיסעיף5לחוקההוצאהלפועלוכןעובדציבורשמינה
מנהלהמרכזלצורךגבייתחובלפיחוקזה;";

בהגדרה"חוב"- )2(

בפסקה)2(,אחרי"בחוקהעבירותהמינהליות,תשמ"ו-1985"יבוא")בהגדרה )א(
זו-קנסמינהלי(";

אחריפסקה)15(יבוא: )ב(

קנסשהטילביתמשפטאוקנסמינהלי,המשולםלקופתועדה )16("
מקומיתכמשמעותהבחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-21965)בחוקזה
-ועדהמקומית(,ובלבדששרהמשפטיםאישרלגבותולפיהצעתמנהל
המרכזויושבראשהוועדההמקומית;הודעהעלאישורכאמורתפורסם
ברשומות;אישרהשרכאמור,לאייגבההקנסבאמצעותפקודתהמסים

)גבייה(;

כלחובאחרשנקבעבחוקשיחולועליוהוראותחוקזה;"פ )17(

בסעיף2לחוקהעיקרי-2פתיקוןסעיף2

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

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

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )3(

מנהלהמרכזרשאילאצולמסמכויותיוגםלעובדהמרכזבעלותקמקצועי ")ב1(
שלחמששניםלפחות,שעברהכשרהמתאימהבתחוםהסמכויותשיהיונתונות

לו,ובלבדשלאיאצוללעובדכאמוראתהסמכויותהאלה:

הסמכותלמינויגובה; )1(

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

הסמכותלמתןהצעהלקבלתתשלוםלפיסעיף2ב; )3(

הסמכותלפנותלרשםלענייניהמרכזבבקשהלפיסעיפים5)ד(,7,7א )4(
או8;

הסמכותלקבועכלליםלפיסעיף5ב)ב(פ"; )5(

בסעיףקטן)ג(,במקום"לסגניו"יבוא"לסגנו"פ )4(

אחריסעיף2אלחוקהעיקרייבוא:3פהוספתסעיף2ב

חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;)2018 ביוני 4( התשע"ח בסיוון כ"א ביום בכנסת התקבל *
הממשלה-1209,מיוםי"גבאדרהתשע"ח)28בפברואר2018(,עמ'740פ

ס"חהתשנ"ה,עמ'170;התשע"ח,עמ'439פ 1

ס"חהתשכ"ה,עמ'307פ 2
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"קבלתתשלום
בעדחובשטרם

חלףהמועד
לתשלומו

המרכזרשאילקבלמאדםתשלוםבעדחובשטרםחלף2בפ )א(
המועדלתשלומו,ובלבדששרהמשפטיםוהשרהנוגעבדבר
הנוגע הגוף וחשב המרכז מנהל הצעת לפי לקבלו אישרו

בדבר;הודעהעלאישורכאמורתפורסםברשומותפ

מידעשהגיעלמרכזלפיסעיףקטן)א(ישמשרקלצורך )ב(
קבלתתשלוםכאמורבאותוסעיףקטןפ

הסמכויותלפיחוקזה,למעטהסמכותלקבלתשלום )ג(
בעדחובלפיסעיףזה,יחולולענייןחובכאמורבסעיףקטן

)א(רקלאחרשחלףהמועדלתשלומופ"

בסעיף3לחוקהעיקרי,במקוםסעיףקטן)ד(יבוא:4פתיקוןסעיף3

חייבאדםבחובותמסוגיםשוניםכמפורטבהגדרה"חוב",יהיהסדרזקיפתהכספים ")ד(
שישולמולחשבוןכלחובבשיעוריחסילגובההחובות,אלאאםכןביקשהחייבכי

תשלוםייזקףלחשבוןחובמסויםפ

כאמור פיצוי שהוא בחוב גם אדם חייב )ד(, קטן בסעיף האמור אף על )ד1(
תחילהלחשבון החוב לחשבון ייזקפוכספיםשישולמו להגדרה"חוב", )6( בפסקה

חובהפיצויכאמורפ"

בסעיף5לחוקהעיקרי-5פתיקוןסעיף5

האמורבויסומן")א(",ובו,במקום"צעדים"יבוא"הליכים",ובסופויבוא")בסעיף )1(
זה-דרישתתשלוםנוספת(";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

בלילגרועמהוראותסעיףקטן)א(,פנהחייבלמרכזבקשרלחובמסוים ")ב(
דרישת את או החוב לתשלום הדרישה את קיבל כי עולה הפנייה ומפרטי
התשלוםהנוספת,יראואותוכמישהומצאהלודרישתהתשלוםהנוספתלעניין
אותוחוב,אלאאםכןהורהמנהלהמרכזאחרת;במעמדפנייתהחייבלמרכז
כאמור,יימסרולו,ככלהניתן,פרטיהחובהמעודכניםוהסברעלמשמעותפנייתו

כאמורבסעיףקטןזהפ

מצאמנהלהמרכזשלאניתןלבצעהמצאהשלדרישתתשלוםנוספת )ג(
לחייב,רשאיהואלפנותלרשםלעניינימרכזבבקשהלהורותעלביצועתחליף
המצאהשלדרישתהתשלוםהנוספתכאמורבסימןד'בפרקל"בלתקנותסדר
הדיןהאזרחי,התשמ"ד-1984;בקשהלפיסעיףקטןזהתוגשבכתבויצורףלה

תצהירלשםאימותהסיבההמונעתאתביצועההמצאהפ

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

דרישתתשלום(:

קייםחששסבירכיהחייביעליםנכסיםעםקבלתדרישת )א(
התשלום;

קייםחששסבירשהחייבעומדלצאתאתהארץפ )ב(

)1(יצרףמנהלהמרכזתצהירלשםאימות לבקשהכאמורבפסקה )2(
העובדותהכלולותבבקשהפ

"קבלתתשלום
בעדחובשטרם

חלףהמועד
לתשלומו

המרכזרשאילקבלמאדםתשלוםבעדחובשטרםחלף2בפ )א(
המועדלתשלומו,ובלבדששרהמשפטיםוהשרהנוגעבדבר
הנוגע הגוף וחשב המרכז מנהל הצעת לפי לקבלו אישרו

בדבר;הודעהעלאישורכאמורתפורסםברשומותפ

מידעשהגיעלמרכזלפיסעיףקטן)א(ישמשרקלצורך )ב(
קבלתתשלוםכאמורבאותוסעיףקטןפ

הסמכויותלפיחוקזה,למעטהסמכותלקבלתשלום )ג(
בסעיף כאמור חוב לעניין יחולו זה, סעיף לפי חוב בעד

קטן)א(רקלאחרשחלףהמועדלתשלומופ"

תיקוןסעיף3בסעיף3לחוקהעיקרי,במקוםסעיףקטן)ד(יבוא:4פ

חייבאדםבחובותמסוגיםשוניםכמפורטבהגדרה"חוב",יהיהסדרזקיפתהכספים ")ד(
שישולמולחשבוןכלחובבשיעוריחסילגובההחובות,אלאאםכןביקשהחייבכי

תשלוםייזקףלחשבוןחובמסויםפ



כאמור פיצוי שהוא בחוב גם אדם חייב )ד(, קטן בסעיף האמור אף על )ד1(
תחילהלחשבון החוב לחשבון ייזקפוכספיםשישולמו "חוב", להגדרה )6( בפסקה

חובהפיצויכאמורפ"

תיקוןסעיף5בסעיף5לחוקהעיקרי-5פ

האמורבויסומן")א("ובו,במקום"צעדים"יבוא"הליכים"ובסופויבוא")בסעיף )1(
זה-דרישתתשלוםנוספת(";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

בלילגרועמהוראותסעיףקטן)א(,פנהחייבלמרכזבקשרלחובמסוים ")ב(
דרישת את או החוב לתשלום הדרישה את קיבל כי עולה הפנייה ומפרטי
התשלוםהנוספת,יראואותוכמישהומצאהלודרישתהתשלוםהנוספתלעניין
אותוחוב,אלאאםכןהורהמנהלהמרכזאחרת;במעמדפנייתהחייבלמרכז
כאמור,יימסרולו,ככלהניתן,פרטיהחובהמעודכניםוהסברעלמשמעותפנייתו

כאמורבסעיףקטןזהפ

מצאמנהלהמרכזשלאניתןלבצעהמצאהשלדרישתתשלוםנוספת )ג(
לחייב,רשאיהואלפנותלרשםלעניינימרכזבבקשהלהורותעלביצועתחליף
המצאהשלדרישתהתשלוםהנוספתכאמורבסימןד'בפרקל"בלתקנותסדר
הדיןהאזרחי,התשמ"ד-1984;בקשהלפיסעיףקטןזהתוגשבכתבויצורףלה

תצהירלשםאימותהסיבההמונעתאתביצועההמצאהפ

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

דרישתתשלום(:

קייםחששסבירכיהחייביעליםנכסיםעםקבלתדרישת )א(
התשלום;

קייםחששסבירשהחייבעומדלצאתאתהארץפ )ב(

)1(יצרףמנהלהמרכזתצהירלשםאימות לבקשהכאמורבפסקה )2(
העובדותהכלולותבבקשהפ
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הרשםלעניינימרכזייתןאישורלנקיטתהליכיםבטרםמשלוחדרישת )3(
תשלוםאםראהשנסיבותהענייןמצדיקותזאתפ"

בסעיף5בלחוקהעיקרי,במקוםסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(יבוא:6פתיקוןסעיף5ב

מנהלהמרכזרשאי,עלפיבקשתושלחייב,לפרוסאולדחותאתתשלומושל ")א(
חוב,באחדמאלה:

בהתאםלכלליםלפיסעיףקטן)ב(; )1(

אםשוכנעכיהיוסיבותסבירותלאי–תשלוםהחוב,כולואוחלקו,במועדו, )2(
אוכיקיימותנסיבותאישיותמיוחדותשלהחייבהמצדיקותפריסהאודחייה

שלהתשלוםכאמורפ

מנהלהמרכזרשאילקבועבכלליםהוראותלענייןפריסהאודחייהשלתשלום )ב(
חובלפיהוראותסעיףזה;הכלליםיפורסמוברשומותפ"

בסעיף5גלחוקהעיקרי,במקום"עובדהמדינהשהואעורךדיןבעלנסיוןשלשלוש7פתיקוןסעיף5ג
שנים,שמינהשרהמשפטיםלעניןזה,"יבוא"מנהלהמרכז",והסיפההחלבמילים

"ביקשהחייב"-תימחקפ

בסעיף6לחוקהעיקרי,אחריסעיףקטן)ב(יבוא:8פתיקוןסעיף6

נוכחמנהלהמרכזכיכתובתושלהחייבאינהכתובתוהנכונה,רשאיהוא ")ב1(
לדרושמהגורמיםהמפורטיםבתוספתהראשונהלמסורלידיואתכתובתושלהחייב,
למעטכתובתשלחייבשאיןלמסרהמטעמיםשלהגנתהחייבכמפורטבתוספתהשנייהפ

מנהלהמרכזרשאילדרושמבעלרישיוןכללילמתןשירותיבזקפנים־)ב2( )1(
ארצייםנייחיםאושירותירדיוטלפוןניידלפיחוקהתקשורת)בזקושידורים(,
התשמ"ב-31982,ובכללזהרישיוןכלליייחודיורישיוןרדיוטלפוןניידברשת
אחרת,כהגדרתםבחוקהאמור)בסעיףזה-בעלרישיון(,למסורלואתמספרי
הטלפוןהניידאוהנייחשלהחייב,ויכולשהמידעכאמוריימסרבאמצעותגורם
אחרמטעםבעלהרישיוןהמספקשירותמידעלבירורמספריטלפון,ובלבדשלא
יימסרומספריטלפוןשלחייבשביקשמבעלהרישיוןכימספריםאלהיישארו

חסויים,והכולבהתאםלהוראותלפיפסקה)3(פ

מספריהטלפוןכאמורבפסקה)1(יכוליםלשמשאתהמרכזלצורךיצירת )2(
קשרעםהחייבכדיליידעועלהליכיהגבייההמתנהליםנגדופ

שרהמשפטיםיקבעהוראותלענייןפסקה)1(,כדילמנועמבעלרישיוןאו )3(
מגורםאחרמטעמולהיחשףלמידעעלזהותחייבבמסירתמספריהטלפוןכאמור

באותהפסקהפ

איןביידועטלפוניעלהליכיגבייהלפיסעיףקטןזהכדילהוותהמצאת )4(
דרישתתשלוםאודרישתתשלוםנוספתלפיסעיף5פ

לקבוע רשאי הכנסת, של ומשפט חוק החוקה ועדת באישור המשפטים, שר )ב3(
בצו-

גורמיםנוספיםשייכללובתוספתהראשונה; )1(

כתובותנוספותשייכללובתוספתהשנייהפ" )2(

בסעיף6א)א(לחוקהעיקרי,במקום"נתונותלהםהסמכויותהקבועותבסעיפים7עד9פתיקוןסעיף6א
7ו"יבוא"ולהםהסמכויותהנתונותלרשמיםלעניינימרכזלפיחוקזה"פ

ס"חהתשמ"ב,עמ'218פ 3
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בסעיף8לחוקהעיקרי-10פתיקוןסעיף8

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"פ

בסעיף9לחוקהעיקרי,בסופויבוא"אולפיצושלביתמשפט"פ11פתיקוןסעיף9

בסעיף12לחוקהעיקרי-12פתיקוןסעיף12

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,יועברולוועדההמקומיתפ"

הוספתתוספת
ראשונהותוספת

שנייה

אחריסעיף14לחוקהעיקרייבוא:13פ

"תוספת ראשונה

)סעיף6)ב1((

גוףהמספקלרשותמקומיתשירותיניהולמידע; )1(

בעלרישיוןחלוקהובעלרישיוןהספקהכהגדרתםבחוקמשקהחשמל,התשנ"ו- )2(
;41996

בעלרישיוןכללילשידוריכבליםובעלרישיוןלשידורילווייןלפיחוקהתקשורת )3(
)בזקושידורים(,התשמ"ב-1982;

בעלרישיוןכללילמתןשירותיבזקפנים־ארצייםנייחיםפ )4(

תוספת שנייה

)סעיף6)ב1((

כתובת שאין למסור מטעמים של הגנת החייב

כתובתבמעוןאומקלטלנשיםמוכותאולילדיםמוכים; )1(

כתובתבמקלטלקורבנותסחרבבניאדםפ" )2(

תיקוןחוק
ההוצאהלפועל-

מס'60

בחוקההוצאהלפועל,התשכ"ז-51967)להלן-חוקההוצאהלפועל(-14פ

בסעיף1,אחריההגדרה"פסקדיןלפינוימושכר"יבוא: )1(

""מנהלרשותהאכיפהוהגבייה"-מישמונהלפיחוקשירותהמדינה)מינויים(,
התשי"ט-61959,לשמשמנהלרשותהאכיפהוהגבייה;

תיקוןסעיף8בסעיף8לחוקהעיקרי-10פ

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"פ

תיקוןסעיף9בסעיף9לחוקהעיקרי,בסופויבוא"אולפיצושלביתמשפט"פ11פ

תיקוןסעיף12בסעיף12לחוקהעיקרי-12פ

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,יועברולוועדההמקומיתפ"

הוספתתוספתאחריסעיף14לחוקהעיקרייבוא:13פ
ראשונהותוספת

שנייה "תוספת ראשונה

)סעיף6)ב1((

גוףהמספקלרשותמקומיתשירותיניהולמידעפ )1(

בעלרישיוןחלוקהובעלרישיוןהספקהכהגדרתםבחוקמשקהחשמל,התשנ"ו- )2(
41996פ

בעלרישיוןכללילשידוריכבליםובעלרישיוןלשידורילווייןלפיחוקהתקשורת )3(
)בזקושידורים(,התשמ"ב-1982פ

בעלרישיוןכללילמתןשירותיבזקפנים־ארצייםנייחיםפ )4(

תוספת שנייה
)סעיף6)ב1((

כתובת שאין למסור מטעמים של הגנת החייב

כתובתבמעוןאומקלטלנשיםמוכותאולילדיםמוכים; )1(

כתובתבמקלטלקורבנותסחרבבניאדםפ" )2(

תיקוןחוקבחוקההוצאהלפועל,התשכ"ז-51967)להלן-חוקההוצאהלפועל(-14פ
ההוצאהלפועל-

מס'60 בסעיף1,אחריההגדרה"פסקדיןלפינוימושכר"יבוא: )1(

""מנהלרשותהאכיפהוהגבייה"-מישמונהלפיחוקשירותהמדינה)מינויים(,
התשי"ט-61959,לשמשמנהלרשותהאכיפהוהגבייה;

ס"חהתשנ"ו,עמ'208פ 4

ס"חהתשכ"ז,עמ'116;התשע"ח,עמ'438פ 5

ס"חהתשי"ט,עמ'86פ 6
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"רשותהאכיפהוהגבייה"-רשותהאכיפהוהגבייהבמשרדהמשפטיםהמופקדת
עלביצועחוקזהוחוקהמרכזלגבייתקנסות,אגרותוהוצאות,התשנ"ה-

71995פ";

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

התשנ"ה-1995"פ

תחילתושלחוקזה30ימיםמיוםפרסומופ15פתחילה

קנסותהמשולמים
לקופתרשות

מקומית-הוראת
שעה,הוראת
מעברודיווח

לכנסת

בתקופהשמיוםכ"דבטבתהתשע"ט)1בינואר2019(ועדיוםז'בטבתהתשפ"ג16פ )א(
)31בדצמבר2022()בסעיףזה-תקופתהוראתהשעה(,יקראואתהחוקהעיקריכך:

בסעיף1,בהגדרה"חוב"- )1(

ברישה,בסופהיקראו"שאינוחובכאמורבפסקה)16א("; )א(

אחריפסקה)16(יקראו: )ב(

כאמור קנס או מינהלי קנס משפט, בית שהטיל קנס ")16א(
בפסקה)3(,המשולםלקופתרשותמקומית,ובלבדששרהמשפטים
אישרלגבותולפיהצעתמנהלהמרכזוראשהרשותהמקומית;אישר
השרכאמור,לאייגבההקנסבאמצעותפקודתהמסים)גבייה(;השר
רשאילבטלאתהאישורבכלעת,והואיבטלולבקשתראשהרשות
המקומיתאלאאםכןסברשישטעמיםהמצדיקיםאחרת;הודעה

עלאישורוהודעהעלביטולאישורכאמוריפורסמוברשומות;";

בסעיף2)ב1()2(,במקום"או)16("יקראו")16(או)16א("; )2(

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(
המרכזלפיהוראותחוקזה,יועברולרשותהמקומיתפ"

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,עלחובכאמורבפסקה)16א(להגדרה"חוב"שבסעיף1 )ב(
לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיףקטן)א()1()ב(,שנשלחהלגביודרישהלתשלוםלפיהוראות
5לחוקהעיקרי,כנוסחובחוקזה,בתוךתקופתהוראתהשעה,ימשיכולחול סעיף

הוראותהחוקהעיקריגםלאחרתוםתקופתהוראתהשעהפ

מנהלרשותהאכיפהוהגבייהכהגדרתובסעיף1לחוקההוצאהלפועלכנוסחו )ג(
בחוקזה,ידווחלוועדתהחוקהחוקומשפטשלהכנסת,בתקופתהוראתהשעה,מדי
שנהבחודשדצמבר,עלהאופןועלההיקףשלגבייתקנסותהמשולמיםלקופתרשויות

מקומיותבהתאםלהוראתהשעהפ

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ד ק ש  ת ל י י א
שרתהמשפטים

ן י ל יב ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י י ט ש ל ד א  ל א ו י  י ל ו י
יושבראשהכנסת

ס"חהתשנ"ה,עמ'170פ 7
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חוק שחרור על־תנאי ממאסר )תיקון מס' 16(, התשע"ח-2018 *

בחוקשחרורעל־תנאיממאסר,התשס"א-12001)להלן-החוקהעיקרי(,בסעיף32)א(-1פתיקוןסעיף32

ברישה,במקום"ארבעה"יבוא"שלושה"; )1(

פסקה)3(-תימחקפ )2(

בסעיף33)ב(לחוקהעיקרי-2פתיקוןסעיף33

ברישה,במקום"ארבעה"יבוא"שלושה"; )1(

פסקה)3(-תימחקפ )2(

אחריסעיף33לחוקהעיקרייבוא:3פהוספתסעיף33א

"נציגשירותבתי
הסוהר

השחרורים33אפ וועדת 32 שבסעיף השחרורים ועדת בדיוני
הסוהר בתי שירות נציג ישתתף 33)ב( שבסעיף המיוחדת

שימנהלשםכךנציבבתיהסוהר,בלאזכותהצבעהפ"

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ד ק ש  ת ל י י א
שרתהמשפטים

ן י ל יב ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י י ט ש ל ד א  ל א ו י  י ל ו י
יושבראשהכנסת

חוק שחרור על־תנאי ממאסר )תיקון מס' 16(, התשע"ח-2018*

תיקוןסעיף32בחוקשחרורעל־תנאיממאסר,התשס"א-12001)להלן-החוקהעיקרי(,בסעיף32)א(-1פ

ברישה,במקום"ארבעה"יבוא"שלושה"; )1(

פסקה)3(-תימחקפ )2(

תיקוןסעיף33בסעיף33)ב(לחוקהעיקרי-2פ

ברישה,במקום"ארבעה"יבוא"שלושה"; )1(

פסקה)3(-תימחקפ )2(

הוספתסעיף33אאחריסעיף33לחוקהעיקרייבוא:3פ

"נציגשירותבתי
הסוהר

השחרורים33אפ וועדת 32 שבסעיף השחרורים ועדת בדיוני
הסוהר בתי שירות נציג ישתתף 33)ב( שבסעיף המיוחדת

שימנהלשםכךנציבבתיהסוהר,בלאזכותהצבעהפ"

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ד ק ש  ת ל י י א
שרתהמשפטים

ן י ל יב ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י י ט ש ל ד א  ל א ו י  י ל ו י
יושבראשהכנסת

חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;)2018 ביוני 4( התשע"ח בסיוון כ"א ביום בכנסת התקבל *
הממשלה-1218,מיוםכ"הבאדרהתשע"ח)12במרס2018(,עמ'876פ

ס"חהתשס"א,עמ'410;התשע"ה,עמ'77פ 1
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