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ח ו ק גביית חובות )ביצוע צווי מאסד( )הודאת שעה( ,התש״ן•1990-
תקופה לביצוע
צו מאסר

) .1א( צו המורה על מאסרו של חייב ,שהוצא עליפי חוק ההוצאה לפועל ,התשכ״ז-ד'196
)להלן  -החוק( ,יבוצע לפי חוק זה בידי משטרת ישראל ,תוך  30ימים מיום מסירת הצו לידיה.
)ב( על אף האמור בסעיף קטן)א( ,צו שהוצא תוך חצי שנה מיום תחילתו של חוק זה,
יבוצע תוך  90ימים מיום מסירתו ,ואם הוצא לאחר חצי שנה ולפני תום שנה מיום תחילתו של חוק
זה  -יבוצע תוך  45ימים מיום מסירתו.
)ג( חייב שלא אותר אף שנעשו מאמצים של ממש לאתרו ,או שלא ניתן לבצע את צו
המאסר נגדו מטעמים שלפי החוק או בשל היותו מחוץ לגבולות המדינה או מחמת שהמאסר עלול
להזיק לבריאותו או מחמת מוגבלות אחרת ,יתחילו התקופות האמורות בסעיפים קטנים)א( וי)ב(
מהיום שניתן לאתרו ,או מהיום שניתן לבצע את הצו ,לפי הענין.
)ד( פרטים על הנסיבות כאמור בסעיף קטן)ג( ,שבגללן לא בוצע צו המעצר במועד
כאמור בסעיפים קטנים )א( ו־)ם ,יירשמו במלואם במשטרה :הרישום יהיה פתוח לעיונם של
הנוגעים בדבר.

יחידה מיוחדת

אגרה מיוחדת

המפקח הכללי של משטרת ישראל יקים במשטרת ישראל מתוך שורותיה או על ידי גיוס
.2
שוטרים נוספים ,יחידת שוטרים מיוחדת שתופקד על ביצוע צווי מאסר על פי חוק זה )להלן -
היחידה המיוחדת(; והוא יהיה רשאי לשם כך להעסיק שוטרים ככל הנחוץ גם מעבר לתקן ,בכספי
הקרן המיוחדת.
) .3א( דמי הטיפול בעד ביצוע צו מאסר לפי חוק זה ,והוא בסכום של חמישים שקלים
חדשים )להלן  -האגרה המיוחדת( ,והם יחולו על החייב ויתווספו לסכום החוב.
)ב( זוכה המגיש בקשה להוצאת צו מאסר בשל אי תשלום חוב פסוק ,למעט בשל חוב
הנובע ממזונות ,ישלם עם הגשת הבקשה מחצית האגרה המיוחדת.
)ג( נגבתה האגרה המיוחדת מאת החייב ,יוחזר לזוכה הסכום ששילם כאמור בסעיף
קטן )ב(.
)ד( שר המשפטים בהסכמת שר המשטרה ובאישור ועדת החוקה ,חוק ומשפט של
הכנסת ,רשאי לשנות את סכום האגרה המיוחדת.
)ה( אגרה לפי חוק זה לא תשולם בבולי הכנסה דביקים.

קרן מיוחדת

) .4א( סכומי האגרה המיוחדת שייגבו על־פי חוק זה מהזוכה ומהחייב יועברו לקרן מיוחדת
שתעמוד לרשות משטרת ישראל ,ותשמש למימון הוצאות הקמתה והפעלתה של היחידה
המיוחדת.
)ב( העברת סכומי האגרה תיעשה ב־ 15לכל חודש ,לגבי החודש שקדם לו ,ולאחר
שהופחתו הסכומים שהוחזרו כאמור בסעיף )3ג(.

תחולת חוק
ההוצאה לפועל

על טיפול מזורז לפי חוק זה יחולו הוראות חוק ההוצאה לפועל ,התשכ״ז ,1967-בשינויים
.5
המחוייבים.

דיו וחשבון

שר המשטרה ימסור לועדת החוקה ,חוק ומשפט של הכנסת ,אחת לחצי שנה ,דין וחשבון
.6
על הפעלתו של חוק זה.
• נתקבל בכנסת ביום י״ט בסיון התש׳׳ן) 12ביוני  :(1990הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  ,1978מיום א׳
באדר התש״ן ) 26בפברואר  ,(1990עמי .129
י ס״ח החשב״ז ,עמ׳  !116התשמ״ט ,עמ׳ .50
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שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה ,והוא רשאי ,בהתיעצות עם שר המשטרה ,להתקין
.7
תקנות לביצועו.
.8

)א( תחילתו של חוק זה שלושה חדשים מיום פרסומו ,והוא יפקע בתום  3שניםימתחילתו.

)ב( חוק זה לא יחול על בקשה להוצאת צו מאסר שהוגשה לפני תחילתו :אולם צו כאמור
שביונז תחילתו של חוק זה טרם בוצע ,רשאי הזוכה לבקש את ביטולו ,ואת הוצאתו של צו מאסר
חדש במקומו :על הצו החדש יחולו הוראות חוק זה.
)ג( צו מאסר שהוצא בתקופת תקפו של חוק זה ,יבוצע לפי חוק זה גם לאחר פקיעת
תקפו.
יצחק שמיר
ראש הממשלה

ביצוע ותקנות

תחילה ,הגבלת
תוקף והוראות
מעבר

דן מ ר י ד ו ד
שר המשפטים
דב ש י ל נ ס ק י
יושב ראש הכנסת

חיים הרצוג
נשיא המדינה

ח ו ק הקייטנות )רישוי ופיקוח( ,התש״ן*1990-
.1

בחוק זה -

הגדרות

״חוק רישוי עסקים״  -חוק רישוי עסקים ,התשכ״ח: 1968-
1

״ילד״  -מי שטרם מלאו לו שמונה עשרה שנים:
״קייטנה״  -מקום שבו מתנהלת פעילות יום יומית מאורגנת של נופש.וחברה לקבוצת ילדים,
לתקופה קצובה ורצופה של מספר ימים לפחות ,בתקופת חופשת הלימודים מבית״הםפר:
״השר״  -שר החינוך והתרבות.
.2

לא ינהל אדם קייטנה אלא אם כן יש בידו רשיון לפי חוק רישוי עסקים.

לא יינתן רשיון לקייטנה אם תכנית הקייטנה נוגדת את מטרות החינוך הממלכתי כמפורט
.3
בסעיף  2לחוק חינוך ממלכתי ,התשי״ג , 1953-או שהתכנית מנוגדת לכל דין.

רישוי קייטנות
סייג לרישוי

2

לא ינהל אדם קייטנה אם תכנית הקייטנה או הפעילות בה נוגדות את העקרונות המפורטים
.4
בסעיף .3
.5

המנהל קייטנה בניגוד להוראות סעיפים  2או  ,4דינו  -מאסר ששה חדשים.

) .6א( השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לענין קייטנות ,לרבות
בענייני בטיחות ובטחון ,פעילות חינוכית והדרכה ופיקוח פדגוגי.

פעילות אסורה

עונשיו
ביצוע ותקנות

)ב( אדם שלא קיים תנאי מתנאי הרשיון או לא קיים הוראות תקנה לפי סעיף קטן)א(,
רואים אותו כמי שלא קיים תנאי מתנאי רשיון שניתן לפי חוק רישוי עסקים והוראות חוק רישוי
עסקים יחולו לגביו.
• נתקבל בכנסת ביום י״ט בסיון התש״ ו) 12ביוני  :(1990הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  ,1985מיום ב׳
בניסן התש״ן ) 28במרס  ,(1990עמי .171
סייח התשכ״ח ,עמי  !204התש״ן ,עמ׳ .91
ס״ח התשי״ג ,עמ׳  :137התש״ם ,עמי .105
1

2
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תיקון חוק
רישוי עסקים

אחרי סעיף 2ב לחוק רישוי עסקים יבוא:

.7
״קייטנות

2ג) .א( לא יינתן רשיון לפי חוק זה לקייטנה אלא אם כן ניתן אישור לכך גם
מאת מי ששר החינוך והתרבות הסמיכו לכך ויראו אותו כאילו היה הוא נותן
האישור לפי סעיף .6
)ב( השר ,באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת ,רשאי לפטור בצו
מחובת רישוי לפי חוק זה סוגים של קייטנות המנוהלות על ידי ארגונים או
גופים שייקבעו.
)ג( לענין חוק זה ,״קייטנה״  -כמשמעותה בחוק הקייטנות )רישוי
ופיקוח( ,התש״ן.1990-״

סייג לתחולה

חוק זה לא יחול על מי שהיה בידו רשיון לקייטנה לפי חוק רישוי עסקים שהיה בר תוקף
.8
ערב תחילתו של חוק זה.
יצחק שמיר
ראש הממשלה
חיים הרצוג
נשיא המדינה

זבולון המר
שר החינוך והתרבות
דב ש י ל נ ס ק י
יושב ראש הכנסת

ח ו ק העונשין )הוראות מיוחדות לעגין צווי החזקה( ,התש״ו־990-ז•
שמירת תוקף

מי שערב תחילתו של סעיף  19לחוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים )מם׳ ,(3
.1
התשמ״מ1989-י ,חל עליו צו החזקה לפי סימן ז׳ לפרק ר בחוק העונשין ,התשל״ז , 1977-ימשיכו
לחול עליו ,לענין אותו צו ,הוראות הסימן האמור והתקנות שהותקנו לפיו ,כאילו סעיף 19
האמור לא נתקבל.

תחילה

תחילתו של חוק זה ביום תחילתו של סעיף  19לחוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים
.2
)מס׳  ,(3התשמ״ט.1989-

2

3

יצחק שמיר
ראש הממשלה
חיים הרצוג
נשיא המדינה

אהוד אולמרט
שר הבריאות
דב ש י ל נ ס ק י
יושב ראש הכנסת

• נתקבל בכנסת ביום י״ט בסיון התש״ן) 13ביוני  !(1990הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  ,1993מיום כ״ו
באייר התש׳ץ ) 21במאי  ,(1990עמ׳ .195
ס״ח התשמ״ט ,עמ׳ .80
ס״ח התשל׳׳ז ,עמי .226
ק״ת התשכ״ט ,עמ׳  !965התש״ל ,עמי  !1477התשל״א ,עמי  420ועמי .1499
1

2

3
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