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חוק המרכז לגביית קנסות ,אגרות והוצאות ,התעזנ״ה995-ו
הגדרות

.1

בחוק זה -

״בית משפט״  -לרבות בית דין לעבודה ,בית דין דתי ,ראש הוצאה לפועל לפי חוק ההוצאה
לפועל ,התשב״ז) 1967-להלן  -חוק ההוצאה לפועל( ,ולמעט בית דין צבאי במשמעותו
בחוק השיפוט הצבאי ,התשט״ו955-ו ;
י

ג

״גובה״  -מוציא לפועל לפי חוק ההוצאה לפועל ,בעל תפקיד לפי סעיף  5לחוק האמור ,פקיד
של בית משפט או של הנהלת בתי המשפט וכן עובד ציבור שמינה מנהל המרכז לגביית
קנסות ,אגרות והוצאות ,לעורך גביית חוב לפי חוק זה;
״גוף ציבורי״  -אחד מאלה -
)ו(

משרד ממשלתי,-

)(2

רשות מקומית:

) (3המוסד לביטוח לאומי ,״בזק״ ,החברה הישראלית לתקשורת בע״מ ,חברת
החשמל לישראל בע״מ ,חברת החשמל מחוז ירושלים בע״מ;
) (4תאגיד הממלא תפקיד ציבורי על פי דין ,שקבע שר המשפטים בצו ,באישור
ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת;
״חוב״  -אחד מאלה -
)(1

קנס ,שהטיל בית משפט ,המשולם לאוצר המדינה;

)(2

קנם מינהלי במשמעותו בחוק העבירות המינהליות ,התשמ״ו; 1985-
ג

) (3קנם בשל עבירה של ברירת משפט במשמעותו בסעיף  228לחוק סדר הדין
הפלילי ]נוסח משולב[ ,התשמ״ב982-ו ;
4

)(4

קנם אזרחי או עיצום כספי שנקבע בחיקוק;

)(5

קנם כמשמעותו בפקודת בזיון בית משפט ;

)(6

פיצוי במשמעותו -

5

בסעיף  77לחוק העונשין ,התשל״ז977-ו ;

)א(

6

)ב( בסעיף  (8)26לחוק הנוער )שפיטה ,ענישה ודרכי טיפול( ,התשל״א-
ו97ו ;
7

)ג(
)(7

בסעיף  (1)11ו־),(3לפקודת המבחן ]נוסח חדש[ ,התשכ״ט969-ו ;
8

אגרה לפי -
)א(

חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ״ד;'1984-

נתקבל ב כ נ ס ת ביום ב׳׳ז באדר ב׳ התשנ״ה) 29במרס  ;(1995ה צ ע ת החוק ודברי הסבר פורסמו ב ה צ ע ו ת חוק
 ,2332מיום ב׳ בטבת התשנ״ה ) 5בדצמבר  ,(1994עמי .159
ם״ח התשכ״ז ,עמי  6ו ו.
ס״ח התשט״ו ,עמי .171
סייח התשמ״ו ,עמי .31
סייח התשמ״ב ,עמי .43
חוקי א״י ,כרך א׳ ,עמי .332
ס״ח התשל״ז ,עמי .226
ס״ח התשל״א ,עמי .134
דיני מדינת ישראל ,מ ס ח חדש  ,14עמי .312
ם״ח התשמ״ד ,עמ׳ .198
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£

)(8

)ב(

חוק ההוצאה לפועל;

)ג(

חוק הדיינים ,התשט״ו; 1955-

)ד(

חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים ,התשב״ג; 1962-

)ה(

חוק הקאדים ,התשב״א961 -ו ,-

)ו(

חוק בית דין לעבודה ,התשב״ט969-ו ;

0י

״

,2

גי

הוצאות שפסק בית משפט לטובת אוצר המדינה;

והבל לרבות הפרשי הצמדה וריבית ,ותוספת פיגורים ,שנוספו לבל אחד מהסכומים
האמורים על פי דין ,ולמעט חוב המשולם לרשות מקומית;
״חייב״  -מי שבמועד שנקבע ,על פי דין או על פי פסק דין של בית משפט ,לא שילם חוב,
כולו או מקצתו;
״מידע״  -אחד מאלה -
)(1

נתונים מרישום שחובה לנהל על פי חוק לגבי רכושו של אדם,-

) (2נתונים ממאגר מידע כמשמעותו בחוק הגנת הפרטיות ,התשמ״א , 1981-בבל
שהם מתייחסים לזכויותיו של חייב ,ובכלל זה מספרי חשבון בנק מכל סוג שהוא׳
ופרטים מזהים אחרים של חשבון בנק ,ככל שהם מתייחסים לזכויות החייב בחשבון
הבנק;
,,י

)(3

מקום עבודתו של החייב;

) (4פרטי הזהות הבאים :השם ,השם הקודם ,מספר הזהות ופרטים על דרכון ישראלי
או זר ,המען ומספר הטלפון,-
)(5

לעמן חייב שהוא תאגיד ,העובדה שהתאגיד פעיל ושיש לו מחזור עסקים.

)א( שר המשפטים יקים מרכז לגביית קנסות ,אגרות והוצאות)להלן  -המרכז( ,אשר
.2
תפקידו לגבות חובות; הוא ימנה ,בהתייעצות עם שר האוצר ,מנהל למרכז שיהיה כפוף
למנהל בתי המשפט.

המרכז לגביית
קנסות א ג ר ו ת
והוצאות

)ב( מנהל המרכז רשאי לאצול מסמכויותיו לסגניו ,והוא רשאי למנות אחד מהם
להיות ממלא מקומו בעת העדרו.
)ג( למנהל המרכז יהיו גם הסמכויות הנתונות לםגנימ לסגן מנהל המרכז יהיו
הסמכויות הנתונות לגובה.
.3

)א(

חוב שלא שולם במועדו ייגבה באמצעות גובה שמינה מנהל המרכז.

)ב( חוב ייגבה בהתאם להוראות חוק זה ,ובשינויים המחוייבים ב ה ת א ם להוראות
פקודת המסים )גביה( ; לענין זה ,יראו א ת החוב במס וסמכויותיהם של גובה מסים ,של
פקיד גביה ושל הממונה על הגביה לפי הפקודה האמורדז יהיו נתונות בהתאמה לגובה ,לסגן
מנהל המרכז ולמנהל המרכז.
־י

סייח התשט״ו ,עמי .68
סייח התשב״ג ,עמי .20
ם״ח התשב״א ,עמי .118
ס״ח התשב״ט ,עמי .70
סייח התשמ״א ,עמי .128
חוקי א״י ,כרך ב׳ ,עמי .1374
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ודו

)ג( מנהל המרכז יקבע מה הם ההליכים שיש לנקוט לשם גביית החוב שהמרכז
מופקד על גבייתו ,ואת סדר נקיטתם.
)ד( חייב אדם בחובות ,מסוגים שונים ,כמפורט בהגדרת ״חוב״ שבסעיף ו ,ייזקף בל
םבום שישולם לחשבון החוב לפי הסדר הבא :פיצוי כאמור בפסקה ) ,(6קנם בשל בזיון בית
משפט באמור בפסקה ) ,(5קנס בשל עבירה של ברירת משפט כאמור בפסקה ) ,(3קנם מיגהלי
באמור בפסקה ) ,(2קנס אזרחי או עיצום כספי כאמור בהסקה ) ,(4קנם לפי מועד תשלומו
באמור בפסקה ) ,(1אגרות כאמור בפסקה ) (7והוצאות כאמור בפסקה ).(8
)ה(
ה ו צ א ו ת גבייה
ותשלום החוב

אין בהוראות סעיף זה בדי לפגוע בדרכי גביה אחרות הקבועות בחיקוק.

)א( ההוצאות לנקיטת הליכי הגביה על פי חוק זה ,כפי שייקבעו ,יחולו על החייב,
.4
ודינן ,לכל דבר וענין ,כדין החוב.
)ב( בספים ששולמו על חשבון החוב ,עקב הליכים לפי חוק זה ,ייזקפו תחילה
לחשבון ההוצאות לפי סעיף קטן )א( ,ולאחר מכן לחשבון החוב לפי הסדר הבא :תוספת
פיגורים ,ריבית וקרן בולל הפרשי הצמדה.
)ג( הוראת סעיף קטן)ב( ,בדבר זקיפת תשלום לחשבון ההוצאות תחילה ,לא תחול
על חוב שהוא פיצוי באמור בפסקה ) (6להגדרת ״חוב״ שבסעיף ו.

ד ר י ש ת תשלום

לא יינקטו צעדים לגביית החוב לפי חוק זה בטרם תישלח לחייב דרישה לתשלום
.5
החוב ובה יצויין המועד שבו על החייב לשלם א ת החוב ,-לא שילם החייב את החוב ,תישלח
לו דרישה נוספת שתומצא בדרך הקבועה בפרק ל״ב לתקנות סדר הדין האזרחי,
התשמ״ד984-ו .

מסירת מידע

)א( מנהל המרכז או עובד המרכז שהוא הסמיך לבך ,רשאי לדרוש מגוף ציבורי
.6
מידע על חייב לצורך גביית חוב או לצורך איתור נכסיו ,במידה הנדרשת לצורך פעולות
אלה.

6י

)ב( על אף האמור בבל דין ,ימסור הגוף הציבורי א ת המידע שנתבקש למסור לפי
סעיף קטן)א( ואשר נמצא ברשותו.
)ג(
מינוי בונם
נכסים

מידע כאמור ישמש רק לצורך ביצוע חוק זה.

)א( מנהל המרכז רשאי ,אם ראה צורך בדבר לשם גביית חוב ,לפנות לבית משפט
.7
שלום כדי שימנה כונס נכסים לנכס מסוים של החייב.
)ב( על מינויו ופעולתו של כונס הנכסים יחולו ,בשינויים המחוייבים ,הוראות פרק
ה׳ לחוק ההוצאה לפועל.

מן ה א ר ץ
עיכוב יציאה

)א( היה למנהל המרכז יסוד סביר להניח שהחייב עומד לעזוב א ת הארץ ולסכל
.8
בכך א ת גביית החוב או הליך לשם גבייתו ,רשאי הוא לפנות לבית משפט שלום ולבקשו
לצוות על עיכוב יציאתו של החייב מן הארץ ועל הפקדת דרכונו או תעודת המסע שלו.
)ב( בית המשפט לא יתן צו באמור בסעיף קטן)א( ,אלא אם בן סכום החוב אינו
פחות מהסכום שקבע שר המשפטים ,וביית המשפט שוכנע כי יציאתו של החייב לחוץ לארץ
עלולה לסכל את גביית החוב וכי לא ניתן להבטיח א ת גבייתו בדרך של מתן ערובה
מתאימה ,או בדרך אחרת.

ק״ת התשמ״ח ,עמי .2220
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)ג( תוקפו של צו עיכוב יציאה מן הארץ ,לפי סעיף זה ,לא יעלה על שנה ,אולם
רשאי בית המשפט ,על פי בקשתו של מנהל המרכז ,להאריך תקופה זו מטעמים
שיירשמו.
)ד( היה החייב תאגיד ,ניתן לבקש צו עיכוב יציאה מן הארץ לפי סעיף זה נגד מנהל
בתאגיד; בסעיף קטן זה ,״מנהל בתאגיד״  -מי שמשמש במנהל הכללי של החברה ,או בעלי
המניות העיקריים שלה הרשומים אצל רשם החברות ,ובבל תאגיד אחר  -מנהלו הכללי,
חבר ועד או שותף.
אדם שהגיע אליו מידע לצורך ביצוע חוק זה ,לא יגלה א ת תוכנו ,אלא לצורך ביצוע
.9
חוק זה.
.10

מי שעשה אחת מאלה ,דינו  -מאסר שנה:

עונשין

)ו(

סיכל פעולה שננקטה לפי חוק זה או הפריע לביצועה;

)(2

גילה מידע או השתמש במידע בניגוד להוראות סעיפים )6ג( או .9

)א( קבלת מידע לפי סעיף  6מאת רשות מם במשמעותה בחוק לתיקון דיני מסים
.11
)חילופי ידיעות בין רשויות מם( ,התשב״ז ,' 1967-תהיה על פי תקנות שיתקין שר המשפטים
בהסכמת שר האוצר.
ד

סייג לשימוש
בסמכות

)ב( השימוש בסמכויות הנתונות לפי חוק זה ,ככל שהן מתייחסות למתקן המוחזק
על ידי צבא הגנה לישראל או לשלוחה אחרת של מערבת הביטחון שאישר שר הביטחון ,או
למידע המצוי ברשותם ,יהיה על פי תקנות שיתקין שר המשפטים בהסכמת שר הביטחון.
)ג( השימוש בסמכויות הנתונות לפי חוק זה ככל שהן מתייחסות למתקן המוחזק על
ידי משטרת ישראל או שירות בתי הסוהר ,או למידע המצוי ברשותם ,יהיה על פי תקנות
שיתקין שר המשפטים בהסכמת שר המשטרה.
)ד(

תקנות לפי סעיף זה טעונות אישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת.

כספי החובות שנגבו לפי חוק זה ,למעט פיצוי כאמור בפסקה ) (6להגדרת ״חוב״
.12
שבסעיף ו ,ייזקפו לחשבון הנהלת בתי המשפט במשרד המשפטים ,לצרבי תפעולה של
מערכת בתי המשפט.

ייחוד גביית
החובות

שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי ,באישור ועדת החוקה חוק
.13
ומשפט של הבנםת ,להתקין תקנות בבל ענין הנוגע לביצועו.

ביצוע ותקנות

תחילתו של חוק זה  14ימים מיום פרסומו :ואולם לגבי חוב שהוא קנס מינהלי ,קנם
.14
על עבירת ברירת משפט ,קנס אזרחי או עיצום כספי או אגרה המשולמת בבית דין דתי או
הוצאות שנפסקו על ידיו ,כאמור בפסקאות ) (4) ,(3) ,(2ו־)) (7ג( עד )ה( להגדרת ״חוב״
שבסעיף ו ,תהיה תחילתו במועד שיקבע שר המשפטים בצו.

תחילה

יצחק רב ין
.ראש הממשלה
עזר ויצמן
נשיא המדינה

דוד לי ב א י
שר המשפטים
שבח וייס
יושב ראש הכנסת

ם״ח התשכ׳יז ,עמי 6גו.

ספר החוקים  ,1515ר בניסן

התשנ״ה6.4.1995 ,

173

חוק מבקר המדינה )תיקון מם׳  ,(25התשנ״ה*1995-
ה ח ל פ ת סעיף 16

במקום סעיף  16לחוק מבקר המדינה ,התשי״ח958-ו ]נוסח משולב[ )להלן  -החוק
.1
העיקרי( ,יבוא:
1

״הערות שר

^•^" ^

ה ת כ נ י ו

והנחה על
שולחן ה כ נ ס ת

) .16א( שר הכלכלה והתכנון יעיר א ת הערותיו תוך עשרה שבועות
מהיום שבו קיבל את הדין וחשבון ,וכתום מועד זה יונח הדין וחשבון על
שולחן הכנסת.
)ב( המבקר ,ביוזמתו או לפי ה צ ע ת הועדה ,רשאי לקבוע,
בהתייעצות עם הועדה ,בי בשנה מסוימת תהא התקופה הנקובה בסעיף
קטן )א( קצרה בלא יותר מארבעה עשר ימים או ארוכה באותה מידה:
החלטה כאמור תתקבל ותימסר לועדה ולשר הכלכלה והתכנון לא יאוחר
מיום  15בפברואר של אותה שנה.״

תיקון סעיף 17

בסעיף 7ו)א( לחוק העיקרי ,במקום ״תוך שנים עשר השבועות האמורים בסעיף 16״
.2
יבוא ״תוך עשרת השבועות האמורים בסעיף 6ו)א( או תוך התקופה שנקבעה לפי סעיף
)16ב(״.

הוראת שעה

על אף הוראות סעיפים  16ו־ 19לחוק העיקרי ,הרין וחשבון על תוצאות הביקורת
.3
שנערכה במהלך שנת הכספים  1994והדין וחשבון על מאזן זכויותיה והתחייבויותיה של
המדינה ליום י״ז בטבת התשנ״ד ) 31בדצמבר  (1993יונח על שולחן הכנסת ביום י׳ באייר
התשנ״ה )סו במאי .(1995

ביטול חוק
מבקר ה מ ד י נ ה
)הוראת שעה(
)קיצור מועדים(

.4

חוק מבקר המדינה )הוראת שעה()קיצור מועדים( ,התשנ״ד - 1994-בטל.
2

י צחק רבין
ראש הממשלה .
שבח וייס
יושב ראש הכנסת

עזר ו י צ מ ן
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נתקבל ב כ נ ס ת ביום ב״ו באדר ב׳ התשנ״ה) 28במרס  :(1995ה צ ע ת החוק ודברי הסבר פורסמו ב ה צ ע ו ת חוק
 ,2378מיום ב״ז באדר א׳ התשנ״ה ) 27בפברואר  ,(1995עמי .378
ם״ח התשי״ח ,עמי  ;92התשנ״ה ,עמי  138ועמי .142
ס״ח התשנ״ד ,עמי .62

חוק לתיקון פקודת התעבורה )מם׳  ,(34התשנ״ה*1995-
תיקון סעיף 25

ו.

בסעיף  25לפקודת התעבורה )להלן  -הפקודה( -
,

)ו( בסעיף קטן)א( ,אחרי פסקה ) (5יבוא:
״) (6עבירה לפי סעיף  304לחוק העונשין ,התשל״ז , 1977-שנעברה תוך כדי
שימוש ברכב.״•,
2

) (2סעיף קטן)ב(  -בטל.
* נתקבל ב כ נ ס ת ביום ב״ו באדר ב׳ התשנ״ה) 28במרס  ;(1995ה צ ע ת החוק ודברי ה ס ב ר פורסמו ב ה צ ע ו ת חוק
 ,2316מיום י״ט בחשון התשנ״ה ) 24באוקטובר  ,(1994עמי .80
י דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש ד ,עמי  ;173סייח התשנ״ה ,עמי .154
ס״ח התשל״ז ,עמי  ;226התשנ״ב ,עמי .142
2
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.2

במקום סעיף  26לפקודה יבוא:

״מינוי שופטי
תעבורה

ה ח ל פ ת סעיף 26

) .26א( מי שכשיר להתמנות לשופט בית משפט שלום לפי סעיף  4לחוק
בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ״ד) 1984-להלן  -חוק בתי המשפט(,
כשיר להתמנות לשופט תעבורה.
ג

)ב( שופט תעבורה יתמנה לתקופה של שנה שניתן להאריכה
לתקופה נוספת של שנה ,ובתום שנתיים לכהונתו יהיה כשיר להתמנות
מינוי של קבע.
)ג( בבית משפט שלום ,שיש בו יותר משופט תעבורה אחד ,רשאי
שר המשפטים ,בהסכמת נשיא בית המשפט העליון ,למנות שופט תעבורה,
שמונה מינוי של קבע ,להיות סגן נשיא בית משפט שלום לעניני
תעבורה.
)ד( בכפוף להוראות סעיף זה ,יחולו על מינוי שופט תעבורה ועל
כהונתו הוראות החוק החלות על מינויו ובהונתו של שופט בית משפט
שלום.
)ה( רשם של בית משפט שהחל בדיון ונתמנה שופט תעבורה ,יהיה
מוסמך לסיים את הדיון תוך שלושה חודשים מיום שנתמנה באמור.״
.3

אחרי סעיף )36ה( לפקודה יבוא:

תיקון סעיף 6ג

״)ו( בית משפט שהרשיע נאשם בעבירה נוספת ,במקום לצוות על הפעלת הפסילה
על תנאי ,רשאי ,מטעמים שיירשמו ,לצוות על הארכת תקופת הפסילה על תנאי או
חידושה לתקופה נוספת שלא תעלה על שנתיים ,א ם שוכנע שבנסיבות הענין לא
יהיה צודק להפעיל א ת הפסילה על תנאי.
)ז( בית המשפט לא יאריך א ת תקופת התנאי באמור בסעיף קטן )ו( ,אלא לגבי
ההרשעה הראשונה של הנאשם בשל עבירה נוספת.
)ח( האריך בית המשפט את תקופת התנאי לתקופה נוספת לפני תום תקופת החנאי
הראשונה ,תחל תקופת התנאי הנוספת בתום תקופת התנאי הראשונה :חידש בית
המשפט את תקופת התנאי לאחר שתמה תקופת התנאי הראשונה ,תחל תקופת
התנאי המחודשת מיום מתן פסק הדין ,והכל כשבית המשפט לא הורה אחרת.״
בסעיף  37לפקודה ,בסופו יבוא ״אולם רשאי בית המשפט ,בנסיבות מיוחדות שיפרט
.4
בפסק הדין ,להורות על פסילה לתקופה קצרה יותר.״

תיקון סעיף 37

בסעיף  38לפקודה ,בסופו יבוא ״אולם רשאי בית המשפט ,בנסיבות מיוחדות שיפרט
.5
בפסק הדין ,להורות על פסילה לתקופה קצרה יותר.״

תיקון סעיף 38

.6

בחוק הנוער )שפיטה ,ענישה ודרבי טיפול( ,התשל״א ,"1971-אחרי סעיף 45א יבוא:

״סייג לתחולה
על עבירות
תעבורה

45ב) .א( על אף הוראות חוק זה ,קטין שעבר עבירת תעבורה
במשמעותה בפקודת התעבורה ,הכרוכה בנהיגת רכב מנועי או עבירה על
פקודת ביטוח רכב מנועי ]נוסח חדש[ ,התש״ל970-ו  ,הכרוכה בשימוש
r

תיקון חוק
הנוער )שפיטה,
ע נ י ש ה ודרכי
טיפול(  -מס׳ 9

5

ג
4
5

ס״ח התשמ״ד ,עמי  :198התשנ״ב ,עמי .143
סייח התשל״א ,עמי  ;134התשמ״ו ,עמ׳ .245
דיני מ ד י נ ת ישראל ,נוסח ח ד ש  ,15התש״ל ,עמי  ;320התשנ״א ,עמי .2
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175

ברכב מנועי ,יועמד לדין לפני שופט תעבורה ,אם הוא היה בשיר מבחינת
גילו ,לקבל רשיון נהיגה לרבב המנועי שבו נעברה העבירה,
)ב( הוראות סעיף קטן)א( לא יחולו על קטין שעבר עבירת תעבורה
שבה הוא נהג בהיותו שיבור באמור בסעיף 64ב לפקודת התעבורה ,או
שעבר עבירה לפי סעיף 0ו)א( לפקודת התעבורה ,למעט עבירה לפי אותו
סעיף אשר הוכרזה כעבירת קנס.
)ג( על הליכים כאמור בסעיף קטן )א( לא יחולו הוראות חוק זה
למעט סעיפים סו ,ו ו 13 ,עד  9ו 35 ,עד  ,37ויהיו לשופט תעבורה הסמכויות
האמורות בפרק ה׳ ואולם לא יתן בית המשפט צו לפי סעיף  (1)26עד )(6
אלא לאחר שקיבל תםקייר של קצין מבחן לפי סעיף .22
)ד( שופט תעבורה רשאי ,מטעמים מיוחדים שיירשמו ,לרבות
נסיבות העבירה ותוצאותיה ,ואם ראה צורך בכך לטובת הקטין ,להעביר
את הדיון לבית המשפט לנוער ,ומשהועבר הדיון כאמור ,רשאי הוא לדון
בו מן השלב שאליו הגיע שופט התעבורה.
,

ישראל קיסר
שר התחבורה
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