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חוק לתיקון פקודת העיריות )מס' 151(, התשפ"ב-2022*
ספר החוקים 3006, י"ב בתמוז התשפ"ב, 11.7.2022

ועלהכנת1רתיקוןסעיף170ג2 "העיריה במקום 170ג2)א(, בסעיף הפקודה(, )להלן- בפקודתהעיריות1
הדוחותהכספייםלפיפקודהזו"יבוא"העירייה,עלהכנתהדוחותהכספייםלפיפקודה

זוועלגבייתמסיהעירייהכמשמעותםבסעיף142א)א("ר

הוספתפרק
חמישהעשרא'

אחריסעיף330לפקודהיבוא:2ר

"פרק חמישה עשר א': גבייה

סימן א': הוראות כלליות

הגדרות-פרק
חמישהעשרא'

בפרקזה-330אר

"אבטחתמידע"-כהגדרתהבסעיף7לחוקהגנתהפרטיות;

"אישור"-אישורלהעסקתחברתגבייהבידיעירייהכאמור
בסעיף330י)א(אואישורלהעסקתאדםבחברתגבייה

כאמורבסעיף330י)ב(,לפיהעניין;

"אמצעיאכיפה"-אמצעימינהלישתכליתוגבייתחוב;

ועדת או הארצית האישורים ועדת - אישורים" "ועדת
אישוריםעירונית;

"ועדתהאישוריםהארצית"-הוועדהשהוקמהלפיסעיף
330יא;

"ועדתאישוריםעירונית"-ועדהשהוקמהלפיסעיף330יב;

"חברתגבייה"-תאגידהעוסקבהפעלתאמצעיאכיפהלפי
כלדין;

"חוב"-כלאחדמאלה:

תשלוםחובהשלאשולםבמועדו; )1(

תשלומיפיגורים; )2(

קנסהמשולםלקופתעירייהשלאשולםבמועדו; )3(

תוספתפיגורשנוספהלקנסשלאשולםבמועדו, )4(
לפיהוראותכלדין;

"חוקהגנתהפרטיות"-חוקהגנתהפרטיות,התשמ"א-21981;

"חוקההוצאהלפועל"-חוקההוצאהלפועל,התשכ"ז-1967;

"חוקחופשהמידע"-חוקחופשהמידע,התשנ"ח-31998;

"חוקהריביתוההצמדה"-חוקהרשויותהמקומיות)ריבית
והפרשיהצמדהעלתשלומיחובה(,התש"ם-41980;

"מידע"-לרבותמידעכהגדרתובסעיף7לחוקהגנתהפרטיות,
ובכללזהידיעהעלענייניוהפרטייםשלאדם;

התקבלבכנסתביוםא'בתמוזהתשפ"ב)30ביוני2022(]בישיבהשהחלהביוםל'בסיווןהתשפ"ב)29ביוני *

2022([;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוקהממשלה-1344,מיוםו'באבהתש"ף)27ביולי2020(,
עמ'508ר

דינימדינתישראל,נוסחחדש8,עמ'197;ס"חהתשפ"ב,עמ'668ר 1

ס"חהתשמ"א,עמ'128ר 2

ס"חהתשנ"ח,עמ'226ר 3

ס"חהתש"ם,עמ'46ר 4
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"מסלולגבייה"-מסלולגבייהאזרחיאומסלולגבייהמינהלי;

"מסלולגבייהאזרחי"-גבייתארנונהכלליתאותשלוםחובה
עליהם פיגורים ותשלום במועדם שולמו שלא אחר
לפיפסקדיןאובדרךשלביצועוכמופסקדיןשלבית

משפטלפיהוראותכלדין;

"מסלולגבייהמינהלי"-גבייתחובבאמצעותהפעלתאמצעי
אכיפה;

החברות, בחוק כהגדרתם - ו"שליטה" משרה" "נושא
התשנ"ט-1999;

"קנס"-קנסשהטילביתמשפט,קנסמינהליאוקנסבשל
עבירהשלברירתמשפט;

"רשםמאגריהמידע"-רשםכהגדרתובסעיף7לחוקהגנת
הפרטיות;

"שירותיגבייה"-השירותיםלפיסעיף330ח;

"תאגידעזרלגבייה"-כמשמעותובסעיף330כה;

וכן וההצמדה, הריבית בחוק כהגדרתו - חובה" "תשלום
תשלומיםבעדאספקתשירותימיםוביובשהעירייה
גובהכדיןבעבורחברהכהגדרתהבחוקתאגידימים
וביוב,התשס"א-52001,לפיסעיף26)ב()4(לחוקהאמור;

"תשלומיפיגורים"-כהגדרתםבחוקהריביתוההצמדהר

כלליםלגביית
חובות

הרכבה:330בר וזה גבייה לענייני ועדה תהיה עירייה לכל )א(
המנהלהכללישלהעירייה,גזברהעירייהוהיועץהמשפטי

לעירייהר

הוועדהלענייניגבייהתקבע,באישורראשהעירייה, )ב(
כספים לגביית העירייה שתנקוט ההליכים בדבר כללים
המגיעיםלה,לפיכלדין,לרבותסוגיהחובותשייגבובכל
אחדממסלוליהגבייה,כלליםבדברמעברביןמסלוליהגבייה

ומדיניותהסדרתחובותבאמצעותפריסתםלתשלומיםר

כלליםכאמורבסעיףקטן)ב(יפורסמובאתרהאינטרנט )ג(
שלהעירייהר

תשלוםחובות
לקופתהעירייה

כלסכוםחובהמגיעלעירייהישתלםלקופתהעירייהלא330גר
יאוחרמשלושהימיעבודהלאחרגבייתו,ויירשםבספריהר

גבייתחובבמסלול
גבייהמינהלי

בלילגרועמהאמורבכלדין,פעלההעירייהלגבייתחוב330דר )א(
במסלולגבייהמינהלי,בהתאםלסמכותשהוקנתהלהלפי

כלדין,יחולוהוראותסעיףזהר

דרישהראשונהלתשלוםחובלחייבשלאשילם)ב( )1(
תשלוםבמועדותישלחלמענושלהחייבבדואר;עירייה
המפעילהמערךלשליחתהודעותמקוונותתשלחלחייב
דרישהכאמורגםבהודעהמקוונת,ובלבדשבידיהפרטי

החייבלהתקשרותעימובדרךזו;בסעיףזה-

ס"חהתשס"א,עמ'454ר 5
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"הודעהמקוונת"-מסרוןאודואראלקטרוניהנשלחים
למספרהטלפוןהניידאולכתובתדואראלקטרוני

שלהחייב;

"מען"-

במרשם הרשום מענו - יחיד לגבי )1(
האוכלוסין,ואםאינורשוםבמרשםהאוכלוסין

-מענוהרשוםבספריהעירייה;

לגביתאגיד-מענוהרשוםעלפידיןאו )2(
בספריהעירייהר

נקיטת לפני מיידי באופן חוב דרישהלתשלום )2(
אמצעיאכיפהתישלחלמענושלהחייבבדואררשום
עםאישורמסירהאותימסרבמסירהאישיתוהוצאות

המשלוחכאמוריחולועלהחייבר

)2(,הסכיםאדם,בכתב, עלאףהאמורבפסקה )3(
לקבלמהעירייההודעותמקוונות,ומסרלעירייהפרטי
התקשרותלענייןזה,תישלחדרישהכאמורבפסקה)2(
למענושלהחייבבדואררשוםוכןבהודעהמקוונתלפי

פרטיההתקשרותשמסרהחייבלענייןזהר

לאתישלחלחייבדרישהלתשלוםחובולאיינקטונגדו )ג(
אמצעיאכיפהכלעודלאחלףהמועדלהגשתהשגה,ערראו
ערעור,אםהואזכאילכך,לפיהעניין,עלהחוב,ואםהוגשו
-כלעודלאניתנההחלטהשאינהניתנתלערראולערעור;
הוגשוהשגה,ערראוערעורכאמור,רשאיתהעירייהלשלוח
לחייבדרישהלתשלוםאולנקוטנגדואמצעיאכיפהלעניין

חלקהחובשאינושנויבמחלוקתר

נשלחהאונמסרהלחייבדרישהלתשלוםחובבאופן )ד(
מיידיכאמורבסעיףקטן)ב()2(או)3(,ולאהוטלעיקולבתוך
שנהמיוםשליחתהאומסירתה,לאיוטלעיקולאלאאםכן
נשלחהאונמסרהשובלחייבדרישהכאמורלפיהוראות
סעיףקטן)ב(,למעטאםהרשותהודיעהלחייב,אחתלשנה,

עלקיוםהחובר

לסופי, חוב הפך שבו מהמועד שנים שלוש חלפו )ה(
והעירייהטרםהחלהבהפעלתאמצעיאכיפהלגבייתו,לא
בנסיבות אלא כאמור אכיפה אמצעי העירייה עוד תנקוט

חריגותובאישורהוועדהלענייניגבייהשלהעירייהר

גבייתתשלום
חובהבמסלול

גבייהאזרחי

במועדו330הר שולם שלא חובה תשלום לגבות רשאית עירייה
ותשלומיפיגוריםבמסלולגבייהאזרחיר

שכרטרחתעורך
דיןבמסלולגבייה

אזרחי

עלאףהאמורבסעיף10לחוקההוצאהלפועל,לעניין330ור )א(
גבייתתשלומיםכאמורבסעיף330השסכומםאינועולהעל
4,500שקליםחדשים,לאיישאחייבשאינותאגידבשכר
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טרחתעורךדיןהמייצגאתהעירייהבמסלולגבייהאזרחי,
בסכוםהעולהעל236שקליםחדשיםאובשיעורהעולהעל
10%מסכוםהחוב,לפיהגבוה,אולםרשםההוצאהלפועל
רשאילהחליטאחרתבמקריםשבהםלדעתוייצוגהעירייה

בידיעורךדיןמוצדקבנסיבותהעניין,בשלמורכבותור

סכוםשכרהטרחההאמורבסעיףקטן)א(יעודכןב־1 )ב(
בינוארשלכלשנה,לפישיעורעלייתמדדהמחיריםלצרכן

שמפרסמתהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהר

עירייהתפרסםבאתרהאינטרנטשלה,מדישנה,לאיאוחר330זרדוחתקופתי
31במרס,דיןוחשבוןעלשירותיהגבייהשניתנולה מיום
תפרט כאמור וחשבון הדיווח;בדין בשנהשקדמהלמועד
העירייה,ביןהשאר,אתשיעוריהגבייהבכלאחדממסלולי
הגבייה,לפימיטבידיעתה,ואםהתקשרהעםחברתגבייה-
אתפעולותהבקרהוהפיקוחשביצעהבענייןחברתהגבייה
חברת בעניין לה שהוגשו תלונות וכן התקשרה, שעימה

הגבייהוממצאיבירורןר

סימן ב': חברות גבייה, בעלי תפקידים ותאגידי עזר לגבייה

התקשרותעם
חברתגבייהבידי

עירייה

עירייהרשאיתלהתקשרעםחברתגבייהלפיפרקזה,330חר )א(
לשםביצועהפעולותהאלה,כולןאוחלקן:

משלוחהודעותחיובבשלתשלומיחובהומשלוח )1(
הודעותלגביקנסותשהוטלו;

גבייהשוטפתשלתשלומיחובהוקנסות,לרבות )2(
סיועטכנילביצועגבייהכאמור;

גבייתחובות,לרבותבאמצעותהפעלתאמצעי )3(
אכיפה;

הנחה סיועטכניבלבדבטיפולבבקשותלמתן )4(
מתשלומיחובה;

כללית לארנונה בנוגע לחייבים מידע מתן )5(
ולתשלומיחובהר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(- )ב(

הפעלת ומחייבת לגבייה הנוגעת פעולה כל )1(
שיקולדעתשניתןלעירייהאולעובדהעירייהאולבעל
תפקידבהלפידין,לאתבוצעבידיחברתהגבייהאלא
לפי בה, התפקיד בעל או העובד או העירייה בידי

העניין;

חברתגבייהלאתבצעפעולותגבייההכרוכות )2(
נכס שהם מיטלטלין בתפיסת או לחצרים בכניסה
מוחשי,למעטמסירתדרישותוהודעותלחייבים,ותהיה
רשאיתלבצעעיקולברישוםבמרשםהמתנהלעלפי

דיןר



ספרהחוקים3006,י"בבתמוזהתשפ"ב,2022ר7ר11 1102

השר,באישורועדתהפניםוהגנתהסביבהשלהכנסת, )ג(
רשאילקבועפעולותנוספותשעירייהתוכללבצעבאמצעות
חברתגבייה,מעברלאלההקבועותבסעיףקטן)א(,בכפוף

להוראותסעיףקטן)ב(ר

התקשרותשלעירייהעםחברתגבייהאותאגידעזר330טרעידודתחרות )א(
קבעה במכרזפומביעלפיהוראותכלדין; לגבייהתהיה
העירייהבמכרזתנאיבנושאמהנושאיםהמנוייםבטורא'
לתוספתלחוקחובתמכרזים,התשנ"ב-61992,המציבדרישה
מחמירהיותרמהאמורבטורב'לתוספתהאמורהאותנאי
רשויות עם העירייה, עם בעבודה מוכח ניסיון הדורש
מקומיותאחרותאועםגופיםאחריםהמנוייםבסעיף2לחוק
האמור,תנמקאתהחלטתהבמסמכיהמכרז,לאחרשהביאה
בחשבוןאתהצורךלעודדאתהתחרותבענףחברותהגבייהר

התקשרותשלעירייהעםחברתגבייהאותאגידעזר )ב(
לגבייהתהיהלתקופהשלאתעלהעלחמששנים,ולעניין
זהיובאובמנייןהתקופהכלתקופותההתקשרותהנוספות
שלעירייהזכותברירהלהאריךאתההתקשרותבהןלפיתנאי

המכרזר

אישורבר־תוקף-
תנאילהתקשרות

עירייהלאתתקשרעםחברתגבייהאלאאםכןישבידי330יר )א(
חברתהגבייהאישורבר־תוקף,בכתב,מאתועדתהאישורים
הארציתלהתקשרותהעםהעירייה,ולאחרשהיועץהמשפטי
לעירייהאישרכיאיןבעיסוקיםאובתחומיהפעילותהאחרים
שלחברתהגבייה,בעליהשליטהבהונושאיהמשרהבה

חששלניגודענייניםעםפעילותהבעבורהעירייהר

גבייה שירותי במתן אדם תעסיק לא גבייה חברת )ב(
לעירייה,אלאאםכןישבידיהאישורבר־תוקףבכתבמאת

ועדתאישוריםעירוניתשלאותהעירייהלהעסקתור

ועדתהאישורים
הארצית

אישורים330יאר למתן ארצית ועדה תוקם הפנים במשרד )א(
לחברותגבייה,וזההרכבה:

המנהלהכללישלמשרדהפניםאועובדבכיר )1(
שלהמשרדשהואמינהלכך;

היועץהמשפטישלמשרדהפניםאונציגושהוא )2(
עורךדיןמקרבעובדיהלשכההמשפטיתשלהמשרד;

קציןמשטרהשהשרלביטחוןהפניםמינהלפי )3(
הצעתהמפקחהכללישלהמשטרהר

ועדתהאישוריםהארציתתקבעאתסדריעבודתה,אם )ב(
הםלאנקבעולפיפקודהזור

החלטותועדתהאישוריםהארציתלפיפרקזהיפורסמו )ג(
באתרהאינטרנטשלמשרדהפניםר

ועדתאישורים
עירונית

חברת330יבר לעובדי אישורים למתן ועדה תוקם בעירייה )א(
גבייה,וזההרכבה:

ס"חהתשנ"ב,עמ'114ר 6
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המנהלהכללישלהעירייהאועובדבכירשל )1(
העירייהשהואמינהלכך,ובאיןמנהלכללילעירייה-
מזכירהעירייהאועובדבכירשלהעירייהשהואמינה

לכך;

היועץהמשפטילעירייהאונציגושהואעורךדין )2(
מקרבעובדיהלשכההמשפטיתשלהעירייה;

גזברהעירייהאועובדבכירשלהעירייההכפוף )3(
לור

ועדתאישוריםעירוניתתקבעאתסדריעבודתה,אם )ב(
הםלאנקבעולפיפקודהזור

החלטותועדתהאישוריםהעירוניתלפיפרקזהיפורסמו )ג(
באתרהאינטרנטשלהעירייה;ההחלטותשיפורסמולאיכללו
מידע,לרבותמידעפליליבעניינושלהאדםשלגביומתבקש

האישורר

תנאיםלמתן
אישור

ועדתהאישוריםהארציתלאתיתןאישורלהתקשרות330יגר )א(
חברתגבייהעםעיריות,אלאאםכןהתקיימוכלאלה:

חברתהגבייההיאתאגידהרשוםבישראלומקום )1(
מושבהבישראל;

שנשלט מי או בה ששולט מי הגבייה, חברת )2(
ועוסקבגבייה,ונושאיהמשרהבה מימהם עלידי
או חומרתה מהותה, שמפאת בעבירה הורשעו לא
נסיבותיהאיןזהראויכיעירייהתתקשרעםחברת
אישום כתב מהם מי נגד ועומד תלוי ולא הגבייה
בעבירהכאמור;שרהמשפטיםרשאילקבוערשימת
עבירותשיראואותןכעבירותשמפאתמהותן,חומרתן
אונסיבותיהןאיןזהראויכיחברתגבייהתתקשרעם

עירייהכאמור;

האישורים לוועדת הודיע המידע מאגרי רשם )3(
הארציתכיאינומתנגדלמתןאישורלחברתהגבייה,

ויחולולענייןזההוראותאלה:

לרשם תגיש הארצית האישורים ועדת )א(
כאמור עמדתו לקבלת בקשה המידע מאגרי
שר שיורה הנוסח לפי -הבקשה(, זו )בפסקה

המשפטים;

רשםמאגריהמידעלאיתנגדלמתןאישור )ב(
כאמור,אלאאםכןהתקיימהאחתהעילותלאי־

רישוםמאגרמידעלפיסעיף10)א()1(לחוקהגנת
הפרטיות;

לוועדת המידע מאגרי רשם הודיע לא )ג(
האישוריםהארציתבתוך21ימיםמיוםשהוגשה
לוהבקשהכיהואמתנגדלמתןהאישור,יראו

כאילוהודיעשאינומתנגדלמתןהאישורר
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להעסקת אישור תיתן לא עירונית אישורים ועדת )ב(
עובדחברתגבייהבמתןשירותיגבייהלעירייה,אלאאםכן

התקיימוכלאלה:

הואבגירתושבישראל; )1(

מהותה, שמפאת בעבירה הורשע לא הוא )2(
בחברת שיועסק ראוי זה אין נסיבותיה או חומרתה
גבייהבמתןשירותיגבייהלעירייהולאתלויועומד
המשפטים שר כאמור; בעבירה אישום כתב נגדו
כעבירות אותן שיראו עבירות רשימת לקבוע רשאי
שמפאתמהותן,חומרתןאונסיבותיהןאיןזהראויכי
העוברעליהןיועסקבחברתגבייהבמתןשירותיגבייה

לעירייה;

היועץהמשפטילעירייהאישרכיאיןבעיסוקיו )3(
ניגוד משום אדם אותו של במקצועו או האחרים

ענייניםעםעבודתובחברתהגבייה;

הואהוכיח,להנחתדעתהשלועדתהאישורים, )4(
שהואבקיאבהליכיםהנדרשיםלביצועתפקידובחברת

הגבייה,בהתאםלהוראותלפיפרקזה;

הואסיים12שנותלימוד;ראתהועדתהאישורים )5(
כילחברתגבייהאיןאפשרותלהעסיקאתמישסיים
12שנותלימודוכישירותיהגבייהלעירייהעשויים
להיפגעבשלכך,רשאיתהיאלתתלאדםאישורלפי

סעיףקטןזהגםאםלאהתקייםלגביותנאיזהר

השר,באישורועדתהפניםוהגנתהסביבהשלהכנסת, )ג(
רשאילקבועתנאיםנוספיםלמתןאישורלפיסעיפיםקטנים

)א(ו–)ב(ר

ועדתאישוריםלאתיתןאישורכאמורבסעיפיםקטנים )ד(
)א(או)ב(,לפיהעניין,אםראתהשבחמשהשניםשקדמולמתן

האישורהתקייםאחדמאלה:

חברתהגבייה,מיששולטבהאומישנשלטעל )1(
ידימימהםועוסקבגבייה,ונושאיהמשרהבהאועובד
חברתהגבייה)בסעיףזה-מבקשהאישור(התנהגואו
פעלובאופןהמסכןאתשלוםהציבורשבשלואיןזה

ראויכיעירייהתתקשרעימםבמתןשירותיגבייה;

מבקשהאישורהתנהגאופעלבאופןשאינוהולם )2(
אתמישפועלבשירותעירייהר

במהלךהדיוןבוועדתאישוריםתונחלפניהחוותדעתו )ה(
שלהיועץהמשפטישלמשרדהפניםאושלהעירייהבדבר
התקיימותהתנאיםהאמוריםבסעיפיםקטנים)א()2(או)ב()2(,

לפיהענייןר
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ועדתאישוריםרשאיתלבקשמכלמבקשאישורמידע )ו(
ומסמכים,אםהםדרושיםלהלשםקבלתהחלטהבדברמתן
אישור,ביטולואוהתלייתו,ורשאיתהיאלראייןאתמבקש

האישורר

תוקפושלאישור
וחידושאישור

אישורראשוןלחברתגבייהכאמורבסעיף330י)א(או330ידר )א(
לעובדחברתגבייהכאמורבסעיף330י)ב(אואישורכאמור
שחודשיעמודבתוקפועדיום31בדצמברבשנההעוקבת

לשנהשלאחרהשנהשבההואניתןר

בקשהלחידושאישורתוגשלוועדתהאישוריםלעניין )ב(
חברתגבייהלאיאוחרמארבעהחודשיםלפניתוםתקופת
משלושה יאוחר לא - גבייה חברת עובד ולעניין תוקפו,
האישור יעמוד כאמור, במועד בקשה הוגשה חודשים;
האישורים ועדת החלטת עד בתוקפו התבקש שחידושו
בעניינואועדתוםשישהחודשיםמתוםתקופתתוקפו,לפי

המוקדםר

אי־חידושאישור,
ביטולאישור

אופסילהמקבלת
אישור

ראתהועדתאישוריםכימתקייםאחדמאלה,רשאית330טור )א(
היאלבטלאישורשנתנהלחברתגבייהאולעובדחברתגבייה
אולסרבלחדשו,לאחרשנתנהלחברתהגבייהאולעובד
חברתהגבייה,לפיהעניין,הזדמנותלטעוןאתטענותיהם

לפניה:

חברתהגבייהאועובדחברתהגבייהפעלובניגוד )1(
גזבר להם שנתן להנחיות בניגוד או הדין להוראות

עירייהאומישהואמינהלענייןזה;

נותנים הגבייה חברת עובד או הגבייה חברת )2(
מי את הולם שאינו באופן לעירייה גבייה שירותי

שפועלבשירותעירייהר

ביטלהועדתאישוריםאישוראוסירבהלחדשו,כאמור )ב(
בסעיףקטן)א(,רשאיתהיאשלאלתתאישורלאותהחברת
גבייה,למיששולטבהאונשלטעלידיהאולמישנשלטעל
ידימימהםאולאותועובדחברתגבייה,לפיהעניין,לתקופה
בהתחשב החלטתה, ממועד שנים חמש על תעלה שלא

בנסיבותהענייןר

ועדתאישוריםתבטלאישורשנתנהלחברתגבייהאו )ג(
לעובדחברתגבייה,תסרבלחדשואותפסולחברתגבייה
אועובדחברתגבייהמלקבלאישורלתקופהשלאתעלהעל
חמששנים,לאחרשנתנהלהםהזדמנותלטעוןאתטענותיהם

לפניה,אםראתהשהתקייםאחדמאלה,לפיהעניין:

חברת בעובד או הגבייה בחברת התקיימה )1(
הגבייהעילהשהיהבהכדילמנועמתןאישורלפי

סעיף330יג)א(עד)ד(,לפיהעניין;

חברתהגבייהאועובדחברתהגבייהקיבלואת )2(
האישורעליסודפרטיםשאינםנכוניםאוכוזביםר
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בירורתלונות
נגדחברתגבייה

ועובדיה

הוגשהלוועדתאישוריםעירוניתתלונהנגדעובדחברת330טזר )א(
את לוהזדמנותלטעון גבייה,רשאיתהיא,לאחרשנתנה
טענותיולפניה,להתלותאתאישורועדלסיוםבירורהתלונה;
לאהסתייםבירורהתלונהבתוךחודשייםמיוםההתליה-
ההתליהבטלהזולתאםהחליטההוועדה,מטעמיםמיוחדים
שיירשמו,להאריךאתההתליהבתקופהנוספתשלאתעלה

עלחודשייםר

ראתהועדתאישוריםעירונית,בעקבותתלונהשהוגשה )ב(
בעקבות או הגבייה חברת עובד או גבייה חברת נגד לה
מידעאחרשהגיעאליה,שחברתגבייהנותנתשירותיגבייה
לעירייהבאופןשאינוהולםאתמישפועלבשירותהעירייה,
שלאלפיהוראותהדיןאושלאלפיהנחיותשנתןלהגזבר
העירייהאומישהגזברמינהלענייןזה,רשאיתהיא,לאחר
טענותיה את להשמיע הזדמנות הגבייה לחברת שנתנה
לפניה,להורותעלהפסקתההתקשרותשלהעירייהעםחברת
הגבייה;איןבהוראותסעיףזהכדילגרועמכלהוראהאחרת,
בדיןאובחוזה,המאפשרתלעירייהלהפסיקאתהתקשרותה

עםחברתהגבייהר

הממונהעלתלונותהציבורבעירייהיבררתלונותנגד )ג(
חברתהגבייהשהתקשרהעםהעירייהאונגדעובדחברת
הגבייהכאמור,ורשאיהוא,אםראהשהדברמצדיקזאת,
להעביראתממצאיבירורהתלונהגםלוועדתהאישורים

הארציתר

ובאמצעים שלה האינטרנט באתר תפרסם עירייה )ד(
נוספיםכפישתקבע,בסמוךלמקוםשבומתפרסםמידעהנוגע
לחיוביארנונהכלליתותשלומיחובהולתשלוםחובותאחרים
לעירייה,מידעבדברדרכיהגשתתלונותנגדחברתגבייה

שהתקשרהעימהועובדיהואופןבירורןר

דיווחשלועדת
אישוריםעירונית

לוועדתהאישורים
הארציתופעולות

עלפיו

אישור330יזר לתת לסרב עירונית אישורים ועדת החליטה )א(
לעובדחברתגבייהאושלאלחדשאישורכאמור,אוהחליטה
כאמורבסעיפים330טואו330טזלגביעובדשלחברתגבייה,
תמסורעלכךדיווחמפורטללאדיחוילוועדתהאישורים

הארציתר

קיבלהועדתהאישוריםהארציתדיווחכאמורבסעיף )ב(
קטן)א(,רשאיתהיא,אםמצאהחומרהמיוחדתבהתנהלות
העובדולאחרשנתנהלעובדהזדמנותלהשמיעאתטענותיו,
לקבועכיהחלטתועדתהאישוריםהעירוניתכאמורתחול
לגביוגםבכלהנוגעלהעסקתוכעובדשלחברתגבייהבכלל

הרשויותהמקומיותאובחלקמהן,כפישתקבער

הגבלותעלעיסוק
בתחוםהעירייה

ועלקיוםקשר
כלכליעםהעירייה

חברתגבייההנותנתשירותיגבייהלעירייהועובדחברת330יחר )א(
גבייהכאמורלאיעסקובתחומיאותהעירייהבגבייתחובות
ציבורית רשות בעבור גבייה למעט העירייה, בעבור שלא
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אחרת,ובלבדשלאיהיהבכךמשוםניגודעניינים,ושלא
בסיווגם או נכסים במדידת עירייה אותה בתחומי יעסקו
לענייןארנונה;לענייןזה,"רשותציבורית"-כהגדרתהבסעיף2

לחוקחופשהמידער

חברתגבייה,תאגידעזרלגבייה,מיששולטבהןאומי )ב(
שנשלטעלידימימהן,לאיקיימוכלקשרכלכליעםהעירייה,
למעטזההנוגעלביצועתפקידיחברתהגבייהאותאגיד
עזרלגבייהלפיפרקזה;לענייןזה,"קשרכלכלי"-מתןאו
קבלהשלהלוואותאושלמקדמותכספיותעלחשבוןגבייה
עתידיתאודמיזיכיון,שותפותבעסקים,עסקאותמשותפות

אושותפותבנכסיםר

קבלתמידעבידי
חברתגבייה

והטיפולבמידע

שעימה330יטר הגבייה לחברת להעביר רשאית העירייה )א(
חייב, של כתובתו בדבר כדין שברשותה מידע התקשרה
מיטלטלין,מקורותהכנסתו,פרטיחובו נכסיו,לרבותנכסי
פעולות לביצוע נדרש הדבר אם עימו, ההתקשרות ופרטי

בהתאםלהוראותלפיפקודהזור

עלמסירתמידעלפיסעיףזהיחולוההוראותשנקבעו )ב(
לפיחוקהגנתהפרטיותלענייןהחזקתמידע,שמירתוודרכי

מסירתור

בלילגרועמהוראותסעיףקטן)ב(,חברתגבייהאחראית )ג(
לאבטחתהמידעהמתקבלמהעירייהוהמידעשנצבראצלה
אגבמתןשירותיהגבייהלעירייה,ובכללזהמניעתשימוש
לרעהבמידע,פיקוחובקרהעלהגישהלמידעועלהשימוש

בוואבטחהשלמערכותהמחשובשבהןהמידעמוחזקר

סיימהחברתגבייהלתתשירותיגבייהלעירייה,תעביר )ד(
הגבייה חברת ולידי העירייה לידי שבידיה המידע את
שנבחרהבמקומה,אםנבחרה,לפיהנחיותהעירייה;נותר
בידיחברתהגבייהמידעלאחרביצועההוראותהאמורות,
תשמידאתהמידעשהגיעאליהעקבמתןשירותיהגבייה
לעירייהותודיעעלכךלעירייה;שרהמשפטיםרשאילקבוע

הוראותלענייןהשמדתהמידער

חברתגבייהועובדיהלאיגלומידעשהגיעאליהםעקב )ה(
מתןשירותיגבייהלעירייהולאיעשובוכלשימוש,אלאלשם

מתןשירותיהגבייהלעירייהר

לאיועברמידעכאמורבסעיףקטן)א(אלאלעובדחברת )ו(
הגבייההמחזיקבאישורבר־תוקףמוועדתאישוריםר

לשםמתןשירותיגבייהלעירייה,חברתגבייהועובדיה )ז(
מקורו אשר שברשותם אחר מידע בכל שימוש יעשו לא
אינובעירייהאובפעולותשנקטולשםמתןשירותיהגבייה
לעשות רשאים ועובדיה הגבייה חברת ואולם, לעירייה;

שימושבמידעאחרכאמורבהתקייםכלאלה:
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מדוברבמידעשהעירייההייתהרשאיתלעשות )1(
הייתה אם גבייה, לצורכי אותו, ולאסוף שימוש בו

מבצעתאתמתןשירותיהגבייהבעצמה;

איסוףהמידעוהשימושבובידיחברתהגבייה )2(
מותריםלפידיןר

השימושבמידעכאמורבסעיףקטן)ז(ייעשהלפינוהל )ח(
סוגי את ושיכלול גזברהעירייה לענייןזה שיקבע עבודה
המידע,הדרךוהתנאיםלשימושבמידע,לרבותהאמצעים
הנדרשיםלניטור,לפיקוחולבקרהעלפעולתחברתהגבייה

לפיהנוהלר

מסרחייבלחברתגבייהאולעובדחברתגבייהידיעות )ט(
עלענייניוהפרטיים,לרבותמידע,לשםהעברתולעירייה,
לאישמרוחברתהגבייהאועובדחברתהגבייהאתהמידע
כאמור,לאיאגרואותובמאגרמידעולאיעשובוכלשימוש

אחרזולתהעברתולעירייהללאדיחויר

פעולתחברת
גבייהלפיהנחיות

מטעםגזבר
העירייה

חברתגבייההנותנתשירותיגבייהלעירייהתפעללפי330כר )א(
הנחיותגזברהעירייהאולפינוהלעבודהשיקבעהגזבר,

והכולבכפוףלהוראותלפיפקודהזור

חברתגבייההנותנתשירותיגבייהלעירייהלאתנקוט )ב(
אמצעיאכיפה,למעטמשלוחדרישהראשונהלתשלוםבכתב,
אלאלפיהחלטהפרטניתבכתבשלגזברהעירייהאושלמי

שהוסמךלכךלפיפקודתהמסים)גבייה(7ר

הנחיותאונוהלכאמורבסעיףקטן)א(יפורסמובאתר )ג(
האינטרנטשלהעירייהר

סייגלתשלום
לחברתגבייה

או330כאר במישרין משלמת, שהעירייה אחרת תמורה או שכר
חובות של גבייה שירותי בעבור גבייה לחברת בעקיפין,
אמצעי לנקוט הגבייה לחברת העירייה הורתה שלגביהם
הגבייה חברת שגבתה החוב בסכום תלוי וסכומם אכיפה
בפועל,יחושבורקלפיסכוםהחובכפישהיהבמועדשבו

הורתההעירייהלחברתהגבייהלנקוטאמצעיאכיפהר

פיקוח,בקרה
וביקורת

התקשרה330כבר שעימה הגבייה חברת על תפקח העירייה )א(
ותקייםבקרהעלפעולותיה,והכוללענייןמתןשירותיגבייה

לעירייהר

ביקורתמבקרהעירייהתיעשהגםלגביחברתגבייה )ב(
שהתקשרהעםהעירייהלענייןמתןשירותיגבייהלעירייה
ויראולענייןזהאתחברתהגבייהכגוףעירונימבוקרכאמור

בסעיף170א)ב(ר

חברתגבייהשהתקשרהעםעירייהתהיהגוףמבוקר )ג(
]נוסח התשי"ח-1958 המדינה, מבקר בחוק כמשמעותו

משולב[,לענייןשירותיהגבייהשהיאנותנתלעירייהר

חוקיא"י,כרךב',)ע(עמ'1374,)א(1399ר 7
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הטיב330כגרקביעתאמותמידה הרמה, בעניין והוראות מידה אמות תקבע עירייה
והאיכותשלהשירותיםשעלחברתגבייהותאגידעזרלגבייה
לספקלה,לתושביהולחייביםאחריםבתחוםהעירייה,ובכלל

זהאמותמידהוהוראותבענייניםאלה:

המתנה וזמני תפעולו מועדי קהל, קבלת מרכז קיום )1(
לקבלתשירותבו;

קיוםמוקדשירותטלפוני,מועדיתפעולווזמניהמתנה )2(
לקבלתשירותבו;

קיוםאתראינטרנטבאמצעותוניתןלקבלמידעומענה )3(
לפניות;

שפותמתןהשירות; )4(

נגישותהשירותלאנשיםעםמוגבלות; )5(

זמנימענהלפניותהמתקבלותבכתב,ובכללזהבדואר )6(
אלקטרוני;

חובתתיעודפעולותומענהלפניות; )7(

דיווחיםעתייםלעירייהעלפעולותיהר )8(

ביצועפעולות
גבייהמיוחדות
באמצעותבעל

תפקיד

עירייהרשאיתלנקוטאמצעיאכיפההכרוכיםבכניסה330כדר )א(
לחצריםאובתפיסתמיטלטלין)בסעיףזה-פעולותגבייה
מיוחדות(באמצעותהטלתביצועןעלבעלתפקידכהגדרתו
5לחוקההוצאהלפועל)בסעיףזה-בעלתפקיד(, בסעיף
כדי זה קטן סעיף בהוראת אין זה; פרק להוראות בהתאם

למנועעיקולנכסלאמוחשיבאמצעותחברתגבייהר

אחרת, בדרך לאיועסקולאיהיהקשור בעלתפקיד )ב(
במישריןאובעקיפין,לחברתהגבייהשהתקשרהעםהעירייה,

לבעלשליטהבחברתהגבייהאולנושאמשרהבהר

בעלתפקידיהיהרשאילבצעפעולותגבייהמיוחדות )ג(
5חלחוק 5עד שהוטלועליולפיפרקזה,ולענייןסעיפים
ההוצאהלפועליראופעולותשביצעבעלתפקידלפיפרק
זהכאילוהוטלועליועלידירשםההוצאהלפועלאומנהל

לשכתההוצאהלפועל,לפיהענייןר

בעתביצועפעולותגבייהמיוחדותבהתאםלהוראות )ד(
אותו המזהה גלויתג בעלתפקידבאופן זו,יענוד פקודה
ואתתפקידוויחזיקברשותואתהאישורשניתןלולפיחוק
ההוצאהלפועלואתההוראהשנתןלוהגורםהמוסמךלכך

בעירייהלביצועהפעולות,ויציגםלפידרישהר

עלפעולותבעלתפקידכאמוריחולוהוראותסעיפים )ה(
330יט,330כ,330כבו־330כו,בשינוייםהמחויביםר

סמכויותועדתהאישוריםהפועלתלפיסעיף5זלחוק )ו(
בעל פעולת על תלונות לעניין גם יחולו לפועל ההוצאה

תפקידלפיהוראותסעיףזהר
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של למנועהטלתביצוען סעיףזהכדי בהוראות אין )ז(
פעולותכאמורבסעיףזהעלעובדהעירייה,לפיהוראותכל

דיןר

תחולתהוראותעל
תאגידעזרלגבייה

עירייהרשאיתלהעסיקתאגידעזרלגבייהלשםמתן330כהר )א(
שירותיגבייהשאינםכולליםנקיטתאמצעיאכיפהר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,תאגידעזרלגבייהיהיה )ב(
מתשלומי להנחה בבקשות בטיפול לעירייה לסייע רשאי
חובה,ובלבדשתאגידהעזרלגבייה,מיששולטבואומי
כחברת העירייה עם התקשר לא מהם מי ידי על שנשלט

גבייהר

הוראותסעיפים330יט,330כב,330כו,330כזו־330כח)א( )ג(
יחולועלתאגידעזרלגבייה,בשינוייםהמחויביםר

תקנות-פרק
חמישהעשרא'

השררשאילקבועהוראותבענייניםאלה:330כור )א(

אופןביצועפעולותבידיחברתגבייההנותנת )1(
שירותיגבייהלעירייה,לרבותאופןהפקדתהכספים
של והפיקוח הבקרה וסדרי הגבייה חברת שגבתה
העירייהעלפעולותחברתהגבייה,ובלבדשלאיהיה
בהוראותלפיפסקהזוכדילתתלחברתגבייהסמכויות

פיקוחואכיפהשאינןנתונותלהלפידין;

הנותנת גבייה חברת עובד של הפעולה דרך )2(
שירותיגבייהלעירייהבמסגרתעבודתובחברתהגבייה
לפיפרקזה,ורשאיהואלקבועהוראותשונותלגבי

סוגיתפקידיםשוניםר

השרושרהמשפטיםרשאיםלקבועהוראותנוספותעל )ב(
ההוראותשנקבעולפיכלדין,לענייןחובותאבטחתהמידע
שלהעירייהושלחברתהגבייהלגביהמידעהמועברלפי
פרקזהולענייןחובותהפיקוחשלהעירייהעלקיוםהחובות

האמורותבידיחברתהגבייהר

השר,בהסכמתשרהמשפטיםובאישורועדתהפנים )ג(
והגנתהסביבהשלהכנסת,רשאילקבועסוגימידענוספים
עלאלההמנוייםבסעיף330יט)א(,שעירייהרשאיתלהעביר
לביצוע נדרשים הם אם התקשרה, שעימה גבייה לחברת

פעולותבהתאםלהוראותלפיפקודהזור

מסירתמידע
ותחולתחוקחופש

המידע

חברתהגבייהתמסורלעירייהכלמידעהדרושלהלשם330כזר )א(
מילויחובותיהותפקידיהלפיכלדיןר

המידע את יראו )א(, קטן סעיף מהוראות לגרוע בלי )ב(
שמחזיקהחברתגבייהעקבפעולותיהלפיחוקזהכמידע

כמשמעותובחוקחופשהמידע,הנמצאברשותהעירייהר

)ט(,דינו-330כחרעונשין )ז(או 330יט)ה(, העוברעלהוראותסעיף )א(
לחוק 61)א()3( בסעיף כאמור קנס או שנים שלוש מאסר

העונשין,התשל"ז-1977ר
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עובדחברתגבייההעוסקבמתןשירותיגבייהלעירייה )ב(
גבייה שירותי במתן בפעולתו דינו, זה, פרק הוראות לפי

לעירייה,כדיןעובדהציבור,לענייןחיקוקיםאלה:

חוקשירותהציבור)מתנות(,התש"ם-81979; )1(

חוקהעונשין,התשל"ז-91977-ההוראותהנוגעות )2(
לעובדיהציבורר"

תיקוןפקודת
המועצות

המקומיות-
מס'76

בפקודתהמועצותהמקומיות10,בסעיף34א)א(,אחרי"277,"יבוא"330אעד330כח,"ר3ר

תיקוןחוקאיגודי
ערים-מס'9

4213ר 17ד,במקום"210ו־213"יבוא"210, בחוקאיגודיערים,התשט"ו-111955,בסעיף
ו־330אעד330כח"ר

תיקוןחוקהסדרת
הטיפולבחופי
הכנרת-מס'4

בחוקהסדרתהטיפולבחופיהכנרת,התשס"ח-122008,אחריסעיף37יבוא:5ר

"גבייה-תחולת
הוראותפקודת

העיריות

על37אר יחולו העיריות לפקודת א' עשר חמישה פרק הוראות
האיגוד,בשינוייםהמחויביםר"

תיקוןחוקבתי
משפטלעניינים
מינהליים-מס'

131

בחוקבתימשפטלענייניםמינהליים,התש"ס-132000,בתוספתהראשונה-6ר

אחריפרט8יבוא: )1(

"חברות גבייה ועובדיהן

החלטהשלועדתאישוריםלפיפקודתהעיריותר"; 8אר

בפרט28,בסופויבוא"וכןהחלטהשלרשםמאגריהמידעלפיסעיף330יג)א()3( )2(
לפקודתהעיריות"ר

תחילתושלחוקזהשנהמיוםפרסומו)להלן-יוםהתחילה(ר7רתחילה )א(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,תחילתםשלסעיפים330א,330ב,330ג,330דו־330ה )ב(
לפקודה,כנוסחםבחוקזה,לרבותכפישהוחלובפקודתהמועצותהמקומיות,בחוק
איגודיערים,התשט"ו-1955,ובחוקהסדרתהטיפולבחופיהכנרת,התשס"ח-2008,

שלושהחודשיםמיוםפרסומושלחוקזהר

רשותמקומיתשהתקשרהעםחברתגבייהערביוםפרסומושלחוקזה,תהיה8רהוראותמעבר )א(
רשאיתלהמשיךאתההתקשרותבהתאםלתנאיההתקשרותביניהן,אולםהוראות
הפקודהכנוסחהבחוקזה,לרבותכפישהוחלהבפקודתהמועצותהמקומיות,בחוק
איגודיערים,התשט"ו-1955,ובחוקהסדרתהטיפולבחופיהכנרת,התשס"ח-2008,
יחולו,מיוםהתחילהואילך,גםעלהתקשרותכאמורשנערכהלפנייוםפרסומושלחוק

זהר

איןבהוראותחוקזהכדילפגועבהליכיגבייהשננקטולפנייוםהתחילהר )ב(

ס"חהתש"ם,עמ'2ר 8

ס"חהתשל"ז,עמ'226ר 9

דינימדינתישראל,נוסחחדש9,עמ'256;ס"חהתשפ"ב,עמ'668ר 10

ס"חהתשט"ו,עמ'48;התשע"ז,עמ'65ר 11

ס"חהתשס"ח,עמ'450;התשע"ט,עמ'66ר 12

ס"חהתש"ס,עמ'190;התשפ"ב,עמ'981ר 13
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דיווחלכנסת-
הוראתשעה

שרהפניםידווחלוועדתהפניםוהגנתהסביבהשלהכנסת,בכתב,בתוךשישהחודשים9ר
מתוםכלשנהמיוםהתחילהועדחמששניםמיוםהתחילה,עלאופןיישומושלחוק
זה,ובכללזהעלמספרהרשויותהמקומיותהגובותחובותבעצמןומספרהרשויות
המקומיותהגובותחובותבאמצעותחברתגבייה,עלשיעורהחובותשגובהכלרשות
מקומיתבכלאחתמאפשרויותאלהופירוטתלונותשהוגשובענייניםאלהלוועדת

האישוריםהארציתאוהועברואליהוהחלטותשניתנובשלןר

קביעתאמות
מידהראשונות

רשותמקומיתתקבעאמותמידהראשונותכאמורבסעיף330כגלפקודהכנוסחובחוק10ר
זה,לרבותכפישהוחלבפקודתהמועצותהמקומיות,בחוקאיגודיערים,התשט"ו-1955,

ובחוקהסדרתהטיפולבחופיהכנרת,התשס"ח-2008,עדליוםהתחילהר

ד י פ ל  ר י א י
ראשהממשלה

ד ק ש  ת ל י א
שרתהפנים

וג צ ר ה  ק ח צ י
נשיאהמדינה

י ו ל  י ק י מ
יושבראשהכנסת
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