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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה: 

הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות )מס' 149( )חברות גבייה(, 
התש"ף-2020

בפקודתהעיריות1)להלן-הפקודה(,בסעיף170ג2)א(,במקום"העירייהועלהכנת1עתיקוןסעיף170ג2
הדוחותהכספייםלפיפקודהזו"יבוא"העירייה,עלהכנתהדוחותהכספייםלפיפקודה

זוועלגבייתמסיהעירייהכמשמעותםבסעיף142א)א("ע

הוספתפרק
חמישהעשרא'

אחריסעיף0צצלפקודהיבוא:2ע

"פרק חמישה עשר א': חברות גבייה

בפרקזה-0צצאעהגדרות

"אבטחתמידע"-כהגדרתהבסעיף7לחוקהגנתהפרטיות;

"אישור"-אישורלהעסקתחברתגבייהבידיעירייהכאמור
בסעיף0צצג)א(אואישורלהעסקתאדםבחברתגבייה

כאמורבסעיף0צצג)ב(,לפיהעניין;

"ועדתאישורים"-ועדתאישוריםארציתאוועדתאישורים
עירונית;

"ועדתאישוריםארצית"-ועדהשהוקמהלפיסעיף0צצד;

"ועדתאישוריםעירונית"-ועדהשהוקמהלפיסעיף0צצה;

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

חברות מעסיקות רבות מקומיות רשויות  כללי
המסייעותלהןבגבייתתשלומיהחובההמגיעים 
)להלן המסים חיובי משלוח מערך גםבניהול כמו להן,
בשנים מאוד שהתרחבה זו, תופעה הגבייה(ע חברות -
כמו הגבייה לייעול לתרום כדי בה יש האחרונות,
אלא בחקיקה הוסדרה טרם היא ואולם להעמקתה, גם

בהוראותמינהלבלבדע

מטרתהצעתחוקזוהיאלהסדיראתאופןהעסקת
חברותהגבייהבידירשויותמקומיותואתיחסיהגומלין
בינןלביןהרשויותהמקומיותעבכללזהמוצעלקבועאת
העירייה, בשביל הגבייה חברת שתבצע הפעולות סוגי
להסדיראתהליךאישורהעסקתהחברהועובדיה,לקבוע
אתתנאיהכשירותלחברתהגבייהועובדיהוכןאתהליך
הפסקתהעסקתם,להטילחובתסודיותואבטחתמידעעל
חברותהגבייהועובדיהןלגבימידעשהגיעלידיהם,וכן
על הרשויותהמקומיות פיקוחובקרהשל חובת להטיל

חברותהגבייהע

מוצעלתקןאתסעיף170ג2)א(לפקודתהעיריות  סעיף 1
)להלן-הפקודה(לענייןתפקידיגזברהעירייה 
ולקבועבמפורשאתאחריותהגזברעלגבייתמסיהעירייה

ובכללזהעלפעילותחברתהגבייהע

מוצעלהוסיףלפקודהפרקחדש,פרקחמישה  סעיף 2
לאופן הנוגעות ההוראות כלל ובו א', עשר 
ההעסקהשלחברתגבייהבידיעירייהעפרקזהמסדיראת
סמכותהשלעירייהלהעסיקחברתגבייה,קובעאתדרכי
פעולתהשלחברתהגבייהומגדיראתסמכויותהחברה
ותפקידיהעכמוכןנקבעותנאיהכשירותהנדרשיםמחברת

גבייהומעובדיה,הכולכמפורטלהלן:

לסעיף 330א המוצע

מוצעלהוסיףמכלולהגדרותהנדרשותלצורךתיקון
זהעביןהשארנקבעהההגדרה"תשלומיחובה"שהעירייה

רשאיתלהסתייעבחברתגבייהלצורךגבייתםע

דינימדינתישראל,נוסחחדש8,עמ'197;ס"חהתשע"ט,עמ'18צע 1

ס"חהתשמ"א,עמ'128ע 2

ס"חהתשנ"ח,עמ'226ע צ
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"חוקחופשהמידע"-חוקחופשהמידע,התשנ"ח-1998צ;

ובשירותים בפעולות העוסק תאגיד - גבייה" "חברת
הנוגעיםלגבייתחובותלפיכלדין;

"מידע"-כהגדרתובסעיף7לחוקהגנתהפרטיות,ולרבות
ידיעהעלענייניוהפרטייםשלאדם;

"נושאמשרה"-כהגדרתםבחוקהחברות,התשנ"ט-41999;

"עובדחברתגבייה"-אדםשחברתגבייהמעסיקהבמתן
שירותיגבייהלעירייה;

"רשםמאגריהמידע"-רשםכהגדרתובסעיף7לחוקהגנת
הפרטיות;

"שירותיגבייה"-השירותיםלפיסעיף0צצב;

"שליטה"-כהגדרתהבחוקניירותערך,התשכ"ח-51968;

"תשלוםחובה"-כהגדרתובחוקהרשויותהמקומיות)ריבית
והפרשיהצמדהעלתשלומיחובה(,התש"ם-61980
)להלן-חוקההצמדהוהריבית(,וכןתשלומיםבעד
כדין גובה שהעירייה וביוב מים שירותי אספקת
וביוב, מים תאגידי בחוק כהגדרתה חברה בשביל

התשס"א-72001,לפיסעיף26)ב()4(לחוקהאמור;

"תשלומיפיגורים"-כהגדרתםבחוקההצמדהוהריביתע

העסקתחברת
גבייהבידיעירייה

זה,0צצבע פרק לפי גבייה חברת להעסיק רשאית עירייה )א(
לצורךביצועהפעולותהאלה,כולןאוחלקן:

משלוחהודעותחיובבשלתשלומיחובה; )1(

גבייהשוטפתשלתשלומיחובה; )2(

גבייתתשלומיפיגוריםבשלתשלומיחובה; )צ(

מתשלומי הנחה למתן בבקשות בטיפול סיוע )4(
חובה;

מתןמידעלחייביםבנוגעלתשלומיחובהע )5(

"חוקחופשהמידע"-חוקחופשהמידע,התשנ"ח-1998צ;

ובשירותים בפעולות העוסק תאגיד - גבייה" "חברת
הנוגעיםלגבייתחובותלפיכלדין;

"מידע"-כהגדרתובסעיף7לחוקהגנתהפרטיות,ולרבות
ידיעהעלענייניוהפרטייםשלאדם;

"נושאמשרה"-כהגדרתםבחוקהחברות,התשנ"ט-41999;

"עובדחברתגבייה"-אדםשחברתגבייהמעסיקהבמתן
שירותיגבייהלעירייה;

"רשםמאגריהמידע"-רשםכהגדרתובסעיף7לחוקהגנת
הפרטיות;

"שירותיגבייה"-השירותיםלפיסעיף0צצב;

"שליטה"-כהגדרתהבחוקניירותערך,התשכ"ח-51968;

"תשלוםחובה"-כהגדרתובחוקהרשויותהמקומיות)ריבית
והפרשיהצמדהעלתשלומיחובה(,התש"ם-61980
)להלן-חוקההצמדהוהריבית(,וכןתשלומיםבעד
כדין גובה שהעירייה וביוב מים שירותי אספקת
וביוב, מים תאגידי בחוק כהגדרתה חברה בשביל

התשס"א-72001,לפיסעיף26)ב()4(לחוקהאמור;

"תשלומיפיגורים"-כהגדרתםבחוקההצמדהוהריביתע

העסקתחברת
גבייהבידיעירייה

זה,0צצבע פרק לפי גבייה חברת להעסיק רשאית עירייה )א(
לצורךביצועהפעולותהאלה,כולןאוחלקן:

משלוחהודעותחיובבשלתשלומיחובה; )1(

גבייהשוטפתשלתשלומיחובה; )2(

גבייתתשלומיפיגוריםבשלתשלומיחובה; )צ(

מתשלומי הנחה למתן בבקשות בטיפול סיוע )4(
חובה;

מתןמידעלחייביםבנוגעלתשלומיחובהע )5(

לסעיף 330ב המוצע

רשאית עירייה שלפיו העיקרון את לקבוע מוצע
להעסיקחברתגבייהואתהפעולותשניתןלהטילעליה
לבצען,דוגמתמשלוחהודעותחיובבשלתשלומיחובה

וגבייהשוטפתשלתשלומיחובהע

הנוגעת פעולה כל כי לקבוע מוצע האמור לצד 
לעירייה שניתן דעת שיקול בהפעלת והכרוכה לגבייה

אולעובדאולבעלתפקידבהעלפידין,לאתתבצעעל
ידיחברתהגבייהאועובדיה,וסמכויותאלהיהיובידי
העירייהאוהעובדאובעלהתפקידבהבלבד,לפיהענייןע
בהמשךלכך,מוצעלקבועכישרהפניםיהיהרשאילקבוע
מטלותנוספותשחברתהגבייהתהיהרשאיתלבצעבכפוף

למגבלההאמורהע

ס"חהתשנ"ט,עמ'189ע 4

ס"חהתשכ"ח,עמ'4צ2ע 5

ס"חהתש"ם,עמ'46ע 6

ס"חהתשס"א,עמ'454ע 7
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כלפעולההנוגעתלגבייהוהכרוכהבהפעלתשיקול )ב(
לפי לעירייהאולעובדאולבעלתפקידבה שניתן דעת
דין,לאתבוצעבידיחברתהגבייהכיאםבידיהעירייהאו

העובדאובעלהתפקידבה,לפיהענייןע

תוכל שעירייה נוספות פעולות לקבוע רשאי השר )ג(
להעסיקחברתגבייהלצורךביצוען,מעברלאלההקבועות

בסעיףקטן)א(,וזאתבכפוףלאמורבסעיףקטן)ב(ע

אישורבר־תוקף-
תנאילהעסקה

עירייהלאתעסיקחברתגבייהאלאאםכןישבידי0צצגע )א(
בידי להעסקתה בכתב בר–תוקף אישור הגבייה חברת
סעיף לפי שמונתה אישורים למתן ועדה מאת העירייה
0צצדולאחרשהיועץהמשפטישלהעירייהאישרכיאין
בעיסוקיםהאחריםאובתחומיהפעילותהאחריםשלחברת
הגבייה,בעליהשליטהבהונושאיהמשרהבהמשוםניגוד

ענייניםעםפעילותהשלחברתהגבייהבשבילהעירייהע

גבייה שירותי במתן אדם תעסיק לא גבייה חברת )ב(
לעירייה,אלאאםכןישבידיחברתהגבייהאישורבר–תוקף
בכתבלהעסקתומאתועדתאישוריםעירוניתשמונתהלפי

סעיף0צצהע

ועדתאישורים
ארצית

אישורים0צצדע למתן ארצית ועדה הפנים במשרד תוקם )א(
לחברותגבייה,וזההרכבה:

המנהלהכללישלהמשרדאועובדבכירשל )1(
המשרדשהואמינהלכך;

היועץהמשפטישלהמשרדאונציגומקרבעובדי )2(
הלשכההמשפטיתשלהמשרד;

קציןמשטרהשהשרלביטחוןהפניםמינהלפי )צ(
הצעתהמפקחהכללישלהמשטרהע

ועדתהאישוריםהארציתתקבעאתסדריעבודתה, )ב(
אםהםלאנקבעולפיפקודהזוע

החלטותועדתהאישוריםהארציתלפיפרקזהיפורסמו )ג(
באתרהאינטרנטשלמשרדהפניםע

לסעיף 330ג המוצע

חברת העסקת שלפיו העיקרון את לקבוע מוצע
גבייהעלידיעירייהתהיהטעונהאישורבכתבשלועדה
ארציתלמתןאישוריםוכןהעסקתעובדבידיחברתהגבייה
במסגרתהשירותיםהניתניםעלידהלעירייה,תהיהטעונה

אישורבכתבשלועדהעירוניתלמתןאישוריםע

לסעיף 330ד המוצע

מוצעלקבועכיועדתאישוריםארציתתורכבמהמנהל
הכללישלמשרדהפניםאועובדבכירשלהמשרדשמונה

לתפקידזה,היועץהמשפטישלמשרדהפניםאונציגו
מקרבעובדיהלשכההמשפטיתשלהמשרד,וקציןמשטרה
שהשרלביטחוןהפניםמינהעלפיהצעתהמפקחהכללי
שלהמשטרהעעודנקבעכיועדתהאישוריםהארציתתקבע
אתסדריעבודתהאםהםלאנקבעולפיהפקודה,וכןכי
החלטותועדתהאישוריםהארציתשיתקבלולפיהפרק

המוצעיפורסמובאתרהאינטרנטשלמשרדהפניםע
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ועדתאישורים
עירונית

לעירייהתהיהועדהלמתןאישוריםלעובדיחברת0צצהע )א(
גבייה,וזההרכבה:

המנהלהכללישלהעירייהאועובדבכירשל )1(
העירייהשהואמינהלכך,ובאיןמנהלכללילעירייה-
מזכירהעירייהאועובדבכירשלהעירייהשהואמינה

לכך;

מקרב נציגו או העירייה של המשפטי היועץ )2(
עובדיהלשכההמשפטיתשלהעירייה;

גזברהעירייהאועובדבכירשלהעירייההכפוף )צ(
לוע

ועדתאישוריםעירוניתתקבעאתסדריעבודתה,אם )ב(
הםלאנקבעולפיפקודהזוע

זה פרק לפי העירונית האישורים ועדת החלטות )ג(
יפורסמובאתרהאינטרנטשלהעירייהע

תנאיםלמתן
אישור

ועדתאישוריםארציתלאתיתןאישורלהעסקתחברת0צצוע )א(
גבייהבידיעירייה,אלאאםכןהתקיימוכלאלה:

חברתהגבייההיאתאגידהרשוםבישראלומקום )1(
מושבובישראל;

נושאי או בה השליטה בעלי הגבייה, חברת )2(
מהותה, שמפאת בעבירה הורשעו לא בה המשרה
חומרתהאונסיבותיהאיןזהראויכיהעירייהתעסיק
אתחברתהגבייה;שרהמשפטיםרשאילקבוערשימת
עבירותשיראואותןכעבירותשמפאתמהותן,חומרתן
אונסיבותיהןאיןזהראויכיחברתגבייהתועסקבידי

עירייהכאמור;

ועדתאישורים
עירונית

לעירייהתהיהועדהלמתןאישוריםלעובדיחברת0צצהע )א(
גבייה,וזההרכבה:

המנהלהכללישלהעירייהאועובדבכירשל )1(
העירייהשהואמינהלכך,ובאיןמנהלכללילעירייה-
מזכירהעירייהאועובדבכירשלהעירייהשהואמינה

לכך;

מקרב נציגו או העירייה של המשפטי היועץ )2(
עובדיהלשכההמשפטיתשלהעירייה;

גזברהעירייהאועובדבכירשלהעירייההכפוף )צ(
לוע

ועדתאישוריםעירוניתתקבעאתסדריעבודתה,אם )ב(
הםלאנקבעולפיפקודהזוע

זה פרק לפי העירונית האישורים ועדת החלטות )ג(
יפורסמובאתרהאינטרנטשלהעירייהע

תנאיםלמתן
אישור

ועדתאישוריםארציתלאתיתןאישורלהעסקתחברת0צצוע )א(
גבייהבידיעירייה,אלאאםכןהתקיימוכלאלה:

חברתהגבייההיאתאגידהרשוםבישראלומקום )1(
מושבובישראל;

נושאי או בה השליטה בעלי הגבייה, חברת )2(
מהותה, שמפאת בעבירה הורשעו לא בה המשרה
חומרתהאונסיבותיהאיןזהראויכיהעירייהתעסיק
אתחברתהגבייה;שרהמשפטיםרשאילקבוערשימת
עבירותשיראואותןכעבירותשמפאתמהותן,חומרתן
אונסיבותיהןאיןזהראויכיחברתגבייהתועסקבידי

עירייהכאמור;

לסעיף 330ה המוצע

תורכב עירונית אישורים ועדת כי לקבוע מוצע
מהמנהלהכללישלהעירייה,היועץהמשפטישלהעירייה
וגזברהעירייהאונציגיםשהםימנועעודנקבעכיועדת
אישוריםתקבעאתסדריעבודתהאםהםלאנקבעולפי
הפקודה,וכןכיהחלטותועדתהאישוריםהעירוניתלפי

הפרקהמוצעיפורסמובאתרהאינטרנטשלהעירייהע

לסעיף 330ו המוצע

בסעיףזהמוצעלקבוערשימהשלתנאיסףלמתן
אישורשלועדתאישורים,הןלחברתהגבייהוהןלעובדיה,
וזאת אישור(, - )להלן העירייה בידי העסקתם לצורך
בהתחשבבאופיהפעולותשחברותהגבייהנוקטותולשם
שמירהעלטוהרהמידותעבהתאםלזאת,לגביחברתהגבייה,
נקבע,ביןהשאר,כיעליהלהיותתאגידהרשוםבישראל
ומקוםמושבובישראל;כיחברתהגבייה,בעליהשליטה
בהונושאימשרהבהלאהורשעובעבירהשמפאתמהותה,
חומרתהאונסיבותיהאיןזהראויכיהעירייהתעסיקאת

חברתהגבייה;וכירשםמאגרימידעהודיעכיהואאינו
מתנגדלמתןהאישורבתוךתקופהקצובהע

באשרלעובדהחברה,מוצעלקבוע,ביןהשאר,כי
כתב או הרשעה בלא ישראל תושב בגיר להיות עליו
אישוםתלויועומדבעבירהשמפאתמהותה,חומרתהאו
נסיבותיהאיןזהראויכייועסקבחברתגבייהבמתןשירותי
12 גבייהובעל גבייהלעירייה,המגלהבקיאותבהליכי
שנותלימודעכמוכןנקבעכיהוועדהרשאיתלפטורעובד
מתנאיאחרוןזהאםראתהכיאיןאפשרותלהעסיקמי
שעומדבתנאיזהוכישירותיהגבייההניתניםלעירייה
עשוייםלהיפגעבשלכךעעודמוצעלקבועכישרהפנים
רשאילקבועתנאיםנוספיםלחברתגבייהולעובדיהלצורך
תיתן לא אישורים ועדת ועוד, זאת כאמורע אישור מתן
אם אף החברה, עובד או גבייה חברת להעסקת אישור
הםעומדיםבתנאיהסף,בהתקייםתנאיםשפורטובסעיף
המוצע,ובכללזהאםהמועמדאוהחברההתנהגובאופן
המסכןאתשלוםהציבוראובאופןשאינוהולםאתמי

שפועלבשירותהעירייהע
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לאמתנהלתחקירהפליליתנגדחברתהגבייה, )צ(
בעליהשליטהבהאונושאיהמשרהבהבשלעבירה
כאמורבפסקה)2(,ולאתלויועומדנגדםכתבאישום

בעבירהכאמור;

האישורים לוועדת הודיע המידע מאגרי רשם )4(
הארציתכיאינומתנגדלמתןאישורלחברתהגבייה,

ויחולולענייןזההוראותאלה:

לרשם תגיש הארצית האישורים ועדת )א(
כאמור עמדתו לקבלת בקשה המידע מאגרי
זו-הבקשה(,לפיהנוסחשיקבעשר )בפסקה

המשפטים;

רשםמאגריהמידעלאיתנגדלמתןאישור )ב(
כאמור,אלאאםכןהתקיימהאחתהעילותלאי־

רישוםמאגרמידעלפיסעיף10)א()1(לחוקהגנת
הפרטיות;

לוועדת המידע מאגרי רשם הודיע לא )ג(
האישוריםהארציתבתוך0צימיםמיוםשהוגשה
לוהבקשהכיהואמתנגדלמתןהאישור,יראוהו

כמישהודיעשאינומתנגדלמתןהאישורע

ועדתאישוריםעירוניתלאתיתןאישורלהעסקתעובד )ב(
חברתגבייה,אלאאםכןהתקיימוכלאלה:

הואבגירתושבישראל; )1(

מהותה, שמפאת בעבירה הורשע לא הוא )2(
חומרתהאונסיבותיהאיןזהראויכייועסקבחברת
המשפטים שר לעירייה; גבייה שירותי במתן גבייה
כעבירות אותן שיראו עבירות רשימת לקבוע רשאי
שמפאתמהותן,חומרתןאונסיבותיהןאיןזהראויכי
העוברעליהןיועסקבחברתגבייהבמתןשירותיגבייה

לעירייה;

עבירה בשל נגדו פלילית חקירה מתנהלת לא )צ(
כאמורבפסקה)2(,ולאתלויועומדנגדוכתבאישום

בעבירהכאמור;

אין כי אישר העירייה של המשפטי היועץ )4(
בעיסוקיוהאחריםאובמקצועושלאותואדםמשום

ניגודענייניםעםעבודתובחברתהגבייה;

שרהמשפטיםרשאילקבועסוגיעבירותשיראואותן
כעבירותשמפאתמהותן,חומרתןאונסיבותיהן,איןזה

ראויכיחברתהגבייהתועסקבידיהעירייהאוכיהעובד
יועסקבחברתהגבייהבמתןשירותיםלעירייהע
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הואהוכיחלהנחתדעתהשלועדתהאישורים )5(
שהואבקיאבהליכיםהנדרשיםלצורךביצועתפקידו

בחברתהגבייה,בהתאםלהוראותלפיפרקזה;

הואסיים12שנותלימוד;ראתהועדתהאישורים )6(
כילחברתגבייהאיןאפשרותלהעסיקמישסיים12
עשויים לעירייה הגבייה שירותי וכי לימוד, שנות
להיפגעבשלכך,רשאיתהוועדהלתתלאדםאישור
התנאי לגביו התקיים לא אם גם זה קטן סעיף לפי

האמורע

השררשאילקבועתנאיםנוספיםלמתןאישורלפי )ג(
סעיפיםקטנים)א(ו–)ב(ע

ועדתאישוריםלאתיתןאישורכאמורבסעיפיםקטנים )ד(
)א(או)ב(,לפיהעניין,אםראתהשהתקייםאחדמאלה:

)להלן הגבייה חברת עובד או הגבייה חברת )1(
בסעיףזה-מבקשהאישור(התנהגואופעלובאופן
המסכןאתשלוםהציבורבחמשהשניםשקדמולמתן

האישור;

מבקשהאישורהתנהגאופעלבאופןשאינוהולם )2(
אתמישפועלבשירותהעירייהבחמשהשניםשקדמו

למתןהאישור;

מבקשהאישורביקשאתהאישורבטענהכוזבתע )צ(

במהלךהדיוןבוועדתאישוריםתונחלפניהחוותדעתו )ה(
שלהיועץהמשפטישלמשרדהפניםאושלהעירייה,לפי
העניין,בדברהתקיימותהתנאיםהאמוריםבסעיפיםקטנים

)א()2(ו–)צ(או)ב()2(ו–)צ(,לפיהענייןע

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

האישורע

לאתיתןועדתאישוריםאישורלעובדחברתגבייה )ז(
המיועדלעסוקבהפעלתאמצעימינהלישתכליתוגביית
תשלוםחובהבמסגרתעבודתובחברתהגבייה,אלאלאחר
שראיינהאותו;לענייןזה,"הפעלתאמצעימינהלישתכליתו
גבייתתשלוםחובה"-לרבותמסירהאישיתשלהודעות,
ביצועעיקוליםבאמצעותרישוםמיטלטליןבחצריהחייב

והוצאתמעוקלים,ולמעטמשלוחדרישהבכתבע

הואהוכיחלהנחתדעתהשלועדתהאישורים )5(
שהואבקיאבהליכיםהנדרשיםלצורךביצועתפקידו

בחברתהגבייה,בהתאםלהוראותלפיפרקזה;

הואסיים12שנותלימוד;ראתהועדתהאישורים )6(
כילחברתגבייהאיןאפשרותלהעסיקמישסיים12
עשויים לעירייה הגבייה שירותי וכי לימוד, שנות
להיפגעבשלכך,רשאיתהוועדהלתתלאדםאישור
התנאי לגביו התקיים לא אם גם זה קטן סעיף לפי

האמורע

השררשאילקבועתנאיםנוספיםלמתןאישורלפי )ג(
סעיפיםקטנים)א(ו–)ב(ע

ועדתאישוריםלאתיתןאישורכאמורבסעיפיםקטנים )ד(
)א(או)ב(,לפיהעניין,אםראתהשהתקייםאחדמאלה:

)להלן הגבייה חברת עובד או הגבייה חברת )1(
בסעיףזה-מבקשהאישור(התנהגואופעלובאופן
המסכןאתשלוםהציבורבחמשהשניםשקדמולמתן

האישור;

מבקשהאישורהתנהגאופעלבאופןשאינוהולם )2(
אתמישפועלבשירותהעירייהבחמשהשניםשקדמו

למתןהאישור;

מבקשהאישורביקשאתהאישורבטענהכוזבתע )צ(

במהלךהדיוןבוועדתאישוריםתונחלפניהחוותדעתו )ה(
שלהיועץהמשפטישלמשרדהפניםאושלהעירייה,לפי
העניין,בדברהתקיימותהתנאיםהאמוריםבסעיפיםקטנים

)א()2(ו–)צ(או)ב()2(ו–)צ(,לפיהענייןע

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

האישורע

לאתיתןועדתאישוריםאישורלעובדחברתגבייה )ז(
המיועדלעסוקבהפעלתאמצעימינהלישתכליתוגביית
תשלוםחובהבמסגרתעבודתובחברתהגבייה,אלאלאחר
שראיינהאותו;לענייןזה,"הפעלתאמצעימינהלישתכליתו
גבייתתשלוםחובה"-לרבותמסירהאישיתשלהודעות,
ביצועעיקוליםבאמצעותרישוםמיטלטליןבחצריהחייב

והוצאתמעוקלים,ולמעטמשלוחדרישהבכתבע

עודקובעהסעיף,כיבמהלךהדיוןבוועדתאישורים
תונחלפניהחוותדעתושלהיועץהמשפטישלהעירייה

בדברהתקיימותהתנאיםהאמורים,והיארשאיתלבקש
מכלמבקשאישורמידעומסמכים,אםהםדרושיםלה
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השרלביטחוןהפנים,לאחרהתייעצותעםהשר,יקבע )ח(
דרכימסירתמידעלוועדתאישוריםלגבימבקשהאישור,
בענייניםהנדרשיםלצורךקבלתהחלטהבדברמתןהאישור

לפיסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(ע

יעמוד0צצזעתוקפושלאישור 0צצג)א( בסעיף כאמור גבייה לחברת אישור )א(
בתוקפועדיום1צבדצמברבשנההעוקבתלשנהשלאחר
השנהשבההואניתן,ולאחרמכןהואטעוןחידושמדי
1צ יום עד בתוקפו יעמוד שחודש אישור שנים; שלוש
בדצמברבשנההעוקבתלשנהשלאחרהשנהשבההוא

ניתןע

0צצג)ב( בסעיף כאמור גבייה חברת לעובד אישור )ב(
1צבדצמברבשנהשלאחרהשנה יעמודבתוקפועדיום
שבההואניתן,ולאחרמכןהואטעוןחידושמדישנתיים;
אישורשחודשיעמודבתוקפועדיום1צבדצמברבשנה

שלאחרהשנהשבההואניתןע

בקשהלחידושאישורתוגשלוועדתהאישוריםלא )ג(
יאוחרמ־120ימיםלפניתוםתקופתתוקפו,לענייןחברת
גבייה,ומ־90ימים,לענייןעובדחברתגבייה;הוגשהבקשה
במועדכאמור,יעמודהאישורשחידושוהתבקשבתוקפועד
החלטתועדתהאישוריםבעניינואועדתוםשישהחודשים

ממועדתוםתקופתתוקפו,לפיהמוקדםע

לשםקבלתהחלטהעכמוכןרשאיתועדתאישוריםלראיין
אתמבקשהאישורע

לגבימתןאישורלעובדחברתגבייההמיועדלעסוק
בפעולותגבייה,כגוןמסירהאישיתשלהודעות,ביצוע
עיקוליםבאמצעותרישוםמיטלטליןבחצריהחייבוהוצאת
מעוקלים-פעולותהכרוכותביצירתמגעעםהחייבשלא
במשרדיחברתהגבייהאובכניסהלחצריו-מוצעלקבוע
כילאיינתןאישורכאמוראלאלאחרשוועדתהאישורים
ריאיינהאתמבקשהאישור,כדישהיאתוכללבדוקאת

התאמתולעיסוקבפעולותגבייהמןהסוגהאמורע

לסעיף 330ז המוצע

ועדת שנותנת אישור תוקף ככלל כי לקבוע מוצע
אישוריםכאמורבסעיף0צצג,הואלשנתייםלגביעובדחברת
גבייהולשלוששניםלגביחברתגבייה,וכיניתןלחדשו

לשנתייםאולשלוששניםנוספות,בהתאמה,בכלפעםע

תוגש אישור לחידוש בקשה כי לקבוע מוצע עוד
לוועדתהאישוריםלאיאוחרמ־120ימיםלפיתוםתקופת
תוקפולענייןחברתגבייה,ומ־90ימיםלענייןעובדחברת
גבייה;אםהוגשההבקשהבמועד,יעמודהאישורשחידושו
התבקשבתוקפועדהחלטתועדתהאישוריםבעניינואו
עדתוםשישהחודשיםממועדתוםתקופתתוקפו,לפי

המוקדםע
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אי־חידוש,ביטול
אופסילהשל

אישור

ראתהועדתאישוריםכיחברתגבייהאועובדחברת0צצחע )א(
גבייהשהיאנתנהלהםאישור,לפיהעניין,פעלובניגוד
שפעלו או לעירייה גבייה שירותי במתן הדין להוראות
בניגודלהנחיותשניתנולהםבידיגזברעירייהאומישהוא
מינהלענייןזה,במתןשירותיגבייהכאמור,אושהםנותנים
שירותיגבייהלעירייהבאופןשאינוהולםאתמישפועל
בשירותעירייה,רשאיתהוועדהלבטלאתהאישורהאמור
אולסרבלחדשולאחרשנתנהלחברתהגבייהאולעובד
חברתהגבייה,לפיהעניין,הזדמנותלטעוןאתטענותיהם
לפניה;ביטלהועדתאישוריםאישורכאמוראושסירבה
לחדשו,רשאיתהיאשלאלתתאישורלאותהחברתגבייה
אולאותועובדחברתגבייה,לפיהעניין,בשלאותהפעולה
שנעשתהבניגודלהוראותהדיןאוההנחיותכאמור,וזאת
למשךתקופהשלאתעלהעלחמששנים,בהתחשבבנסיבות

הענייןע

גבייה לחברת שניתן אישור תבטל אישורים ועדת )ב(
אולעובדחברתגבייהאותסרבלחדשואותפסולחברת
גבייהאועובדחברתגבייהמלקבלאישורלתקופהשלא
תעלהעלחמששנים,לאחרשנתנהלהםהזדמנותלטעון
אתטענותיהםלפניה,אםראתהשהתקייםאחדמאלה,לפי

העניין:

חברת בעובד או הגבייה בחברת התקיימה )1(
הגבייהעילהשהיהבהכדילמנועמתןאישורלפי

סעיף0צצו)א(עד)ד(,לפיהעניין;

חברתהגבייהאועובדחברתהגבייהקיבלואת )2(
האישורעליסודפרטיםשאינםנכוניםאוכוזבים;

עובדחברתהגבייההפעילכוחשלאכדין,אלא )צ(
אםכןועדתהאישורים,לאחרשקיבלהחוותדעתשל
היועץהמשפטי,סברהכיבנסיבותהענייןאיןהצדקה

לבטלאתהאישוראולסרבלחדשו,לפיהענייןע

אי־חידוש,ביטול
אופסילהשל

אישור

ראתהועדתאישוריםכיחברתגבייהאועובדחברת0צצחע )א(
גבייהשהיאנתנהלהםאישור,לפיהעניין,פעלובניגוד
שפעלו או לעירייה גבייה שירותי במתן הדין להוראות
בניגודלהנחיותשניתנולהםבידיגזברעירייהאומישהוא
מינהלענייןזה,במתןשירותיגבייהכאמור,אושהםנותנים
שירותיגבייהלעירייהבאופןשאינוהולםאתמישפועל
בשירותעירייה,רשאיתהוועדהלבטלאתהאישורהאמור
אולסרבלחדשולאחרשנתנהלחברתהגבייהאולעובד
חברתהגבייה,לפיהעניין,הזדמנותלטעוןאתטענותיהם
לפניה;ביטלהועדתאישוריםאישורכאמוראושסירבה
לחדשו,רשאיתהיאשלאלתתאישורלאותהחברתגבייה
אולאותועובדחברתגבייה,לפיהעניין,בשלאותהפעולה
שנעשתהבניגודלהוראותהדיןאוההנחיותכאמור,וזאת
למשךתקופהשלאתעלהעלחמששנים,בהתחשבבנסיבות

הענייןע

גבייה לחברת שניתן אישור תבטל אישורים ועדת )ב(
אולעובדחברתגבייהאותסרבלחדשואותפסולחברת
גבייהאועובדחברתגבייהמלקבלאישורלתקופהשלא
תעלהעלחמששנים,לאחרשנתנהלהםהזדמנותלטעון
אתטענותיהםלפניה,אםראתהשהתקייםאחדמאלה,לפי

העניין:

חברת בעובד או הגבייה בחברת התקיימה )1(
הגבייהעילהשהיהבהכדילמנועמתןאישורלפי

סעיף0צצו)א(עד)ד(,לפיהעניין;

חברתהגבייהאועובדחברתהגבייהקיבלואת )2(
האישורעליסודפרטיםשאינםנכוניםאוכוזבים;

עובדחברתהגבייההפעילכוחשלאכדין,אלא )צ(
אםכןועדתהאישורים,לאחרשקיבלהחוותדעתשל
היועץהמשפטי,סברהכיבנסיבותהענייןאיןהצדקה

לבטלאתהאישוראולסרבלחדשו,לפיהענייןע

לסעיף 330ח המוצע

מוצעלהסמיךועדתאישוריםלבטלאישורשניתןאו
לסרבלחדשואולפסולחברתגבייהאועובדיהמלעסוק
בגבייהבשבילהעירייה,כלמקוםשבובעלאישורפעל
שלאלפיהוראותהדיןבביצועהפעולותלעירייהאושפעל
שלאלפיההנחיותשנתןלוגזברהעירייהאומישהגזבר
מינהלענייןזהאושהואנותןשירותיגבייהלעירייהבאופן
שאינוהולםאתמישפועלבשירותעירייהעזאת,בכפוף
למתןהזדמנותלבעלהאישורלטעוןאתטענותיובענייןע
כמוכןמוצעלהסמיךועדתאישוריםשלאלתתאישור
חדשלחברתגבייהאולעובדשלה,בשלאותהפעולה
שבשלהבוטלהאישוראוסורבחידושוכאמור,וזאתלמשך

בנסיבות בהתחשב שנים, חמש על תעלה שלא תקופה
הענייןע

עודמוצעלקבועמקריםשבהםועדתאישוריםחייבת
לבטלאישוראולסרבלחדשואולפסולחברתגבייהאו
אדםמלקבלאישור,לפיהענייןעכךבמקרהשבוהתקיימה
בחברתגבייהאובעובדשלהעילהשהיהבהכדילמנוע
או הגבייה שחברת במקרה או מלכתחילה, אישור מתן
שאינם פרטים יסוד על האישור את קיבלו שלה עובד
כדין שלא כוח להפעלת הנוגע בכל כוזביםע או נכונים
בידיעובדחברתגבייה,ניתנהסמכותלוועדתאישורים
להמשיךאתההתקשרותעםחברתהגבייהרקאםסברה

שאיןהצדקהלבטלאתהאישוראושלאלחדשוע
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בירורתלונות
נגדחברתגבייה

ועובדיה

עובד0צצטע נגד תלונה עירונית אישורים לוועדת הוגשה )א(
חברתגבייה,רשאיתהיא,לאחרשנתנהלוהזדמנותלטעון
אתטענותיולפניה,להתלותאתאישורועדלסיוםבירור
התלונה;לאהסתייםבירורהתלונהבתוךחודשייםמיום
הוועדה, החליטה אם זולת ההתליה, בטלה - ההתליה
מטעמיםמיוחדיםשיירשמו,להאריךאתההתליהבתקופה

נוספתשלאתעלהעלחודשייםע

תלונה בעקבות עירונית, אישורים ועדת ראתה )ב(
שהוגשהלהנגדחברתגבייהאועובדחברתהגבייהאו
נותנת גבייה שחברת אליה, שהגיע אחר מידע בעקבות
שירותיגבייהלעירייהבאופןשאינוהולםאתמישפועל
לפי שלא או הדין הוראות לפי שלא העירייה, בשירות
הנחיותשנתןלהגזברהעירייהאומישהגזברמינהלעניין
זה,רשאיתהוועדה,לאחרשנתנהלחברתהגבייההזדמנות
להשמיעאתטענותיהלפניה,להורותעלהפסקתהעסקתה
איןבהוראותסעיףזה העירייה; הגבייהבידי חברת של
כדילגרועמכלהוראהאחרת,בדיןאובחוזה,המאפשרת

לעירייהלהפסיקאתהעסקתהשלחברתהגבייהע

תלונות יברר בעירייה הציבור תלונות על הממונה )ג(
נגדחברתהגבייהשמעסיקההעירייהאונגדעובדחברת

הגבייהכאמורע

עירייהתפרסםבאתרהאינטרנטשלה,בסמוךלמידע )ד(
הנוגעלחיוביארנונהכלליתותשלוםחובותאחריםלעירייה,
מידעבדברדרכיהגשתתלונותנגדחברתגבייהועובדיה

ואופןבירורןע

לסעיף 330ט המוצע

ועדת בידי תלונות לבירור מנגנון לקבוע מוצע
נגד שהוגשו תלונות בירור במסגרת עירוניתע אישורים
את להתלות אישורים ועדת תוכל גבייה, בחברת עובד
האישורשניתןלעובדלפרקזמןמוגבלעדלסיוםבירור
התלונה,בכפוףלשמיעתטיעוניועוברלקבלתההחלטהע
בדומהלכך,מוצעלהסמיךועדתאישוריםעירוניתלהורות
עלהפסקתהעסקתהשלחברתגבייהבידיהעירייהאם
ראתה,בעקבותתלונהשהוגשהלהנגדחברתהגבייהבשל
פעילותהאובשלפעילותעובדיהאובעקבותמידעאחר
שהגיעאליה,כיהשירותיםהמסופקיםלעירייהבידיחברת

הגבייהניתניםבאופןשאינוהולםאתמישפועלבשירות
העירייהאושהחברהפעלהשלאלפיהנחיותהעירייהאו

שלאבהתאםלהוראותהדיןע

כמוכןמוצעלקבועכיהממונהעלתלונותהציבור
בעירייהיבררתלונותנגדחברתהגבייהשמעסיקההעירייה
תפרסם עירייה וכי כאמור הגבייה חברת עובד נגד או
שתקבע, כפי נוספים ובאמצעים שלה האינטרנט באתר
בסמוךלמידעהנוגעלחיוביארנונהכלליתותשלוםחובות
חברת נגד תלונות הגשת בדבר מידע לעירייה, אחרים

גבייהועובדיהואופןבירורןע
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הגבלותעלעיסוק
בגבייהמטעם

העירייהועלקיום
קשרכלליעם

העירייה

חברתגבייההנותנתשירותיגבייהלעירייהועובד0צציע )א(
חברתגבייהכאמורלאיעסקובתחומיאותהעירייהבגביית
בשבילרשות למעטגבייה העירייה, בשביל שלא חובות
ציבוריתאחרתלפיפקודהזו,ובלבדשלאיהיהבכךמשום
ניגודעניינים;לענייןזה,"רשותציבורית"-כהגדרתהבסעיף

2לחוקחופשהמידעע

חברתגבייה,מיששולטבהאותאגידשהיאשולטת )ב(
בו,לאיקיימוכלקשרכלכליעםהעירייה,למעטזההנוגע
לביצועתפקידיחברתהגבייהלפיפרקזה;לענייןזה,"קשר
כלכלי"-מתןאוקבלהשלהלוואותאושלמקדמותכספיות
עלחשבוןגבייהעתידיתאודמיזיכיון,שותפותבעסקים,

עסקאותמשותפות,שותפותבנכסיםע

עובדחברתגבייה,בעתביצועפעולותלפיפקודה0צציאעחובתהזדהות )א(
זו,יענודבאופןגלויתגהמזההאותוואתתפקידוויחזיק
ברשותואתהאישורשנתנהועדתהאישוריםואותויראה

לפידרישהע

פעולתה במסגרת גבייה חברת שתערוך פנייה בכל )ב(
העירייה שם את הגבייה חברת תציין העירייה, בשם
שבשמההיאפועלתואתשםהגורםבעירייהשאישראת

נקיטתאמצעיהאכיפה,כאמורבסעיף0צציג)ב(ע

קבלתמידעבידי
חברתגבייה

והטיפולבמידע

שהיא0צציבע הגבייה לחברת להעביר רשאית העירייה )א(
מעסיקהמידעבדברכתובתושלהחייב,נכסיו,גובההכנסתו
ומקורותיה,פרטיחובוופרטיההתקשרותעמו,אםהדבר
נדרשלשםביצועפעולותבהתאםלהוראותלפיפקודהזוע

הגבלותעלעיסוק
בגבייהמטעם

העירייהועלקיום
קשרכלליעם

העירייה

חברתגבייההנותנתשירותיגבייהלעירייהועובד0צציע )א(
חברתגבייהכאמורלאיעסקובתחומיאותהעירייהבגביית
בשבילרשות למעטגבייה העירייה, בשביל חובותשלא
ציבוריתאחרתלפיפקודהזו,ובלבדשלאיהיהבכךמשום
ניגודעניינים;לענייןזה,"רשותציבורית"-כהגדרתהבסעיף

2לחוקחופשהמידעע

חברתגבייה,מיששולטבהאותאגידשהיאשולטת )ב(
בו,לאיקיימוכלקשרכלכליעםהעירייה,למעטזההנוגע
לביצועתפקידיחברתהגבייהלפיפרקזה;לענייןזה,"קשר
כלכלי"-מתןאוקבלהשלהלוואותאושלמקדמותכספיות
עלחשבוןגבייהעתידיתאודמיזיכיון,שותפותבעסקים,

עסקאותמשותפות,שותפותבנכסיםע

עובדחברתגבייה,בעתביצועפעולותלפיפקודה0צציאעחובתהזדהות )א(
זו,יענודבאופןגלויתגהמזההאותוואתתפקידוויחזיק
ברשותואתהאישורשנתנהועדתהאישוריםואותויראה

לפידרישהע

פעולתה במסגרת גבייה חברת שתערוך פנייה בכל )ב(
העירייה שם את הגבייה חברת תציין העירייה, בשם
שבשמההיאפועלתואתשםהגורםבעירייהשאישראת

נקיטתאמצעיהאכיפה,כאמורבסעיף0צציג)ב(ע

קבלתמידעבידי
חברתגבייה

והטיפולבמידע

שהיא0צציבע הגבייה לחברת להעביר רשאית העירייה )א(
מעסיקהמידעבדברכתובתושלהחייב,נכסיו,גובההכנסתו
ומקורותיה,פרטיחובוופרטיההתקשרותעמו,אםהדבר
נדרשלשםביצועפעולותבהתאםלהוראותלפיפקודהזוע

לסעיף 330י המוצע

מוצעלקבועשחברתגבייההנותנתשירותיםלעירייה
וכןעובדיחברתהגבייהלאיעסקובתחומיאותההעירייה
בגבייתחובותשלאבעבורהעירייה,למעטגבייהבעבור
רשותציבוריתאחרת,בהתאםלהוראותפקודהזו,ובלבד
שלאיהיהבכךמשוםניגודענייניםעבהמשךלכךמוצע
לקבועכיחברתגבייה,מיששולטבהאומישנשלטעל
ידה,לאיקיימוכלקשרכלכליעםהעירייה,למעטקשר

הנוגעלביצועתפקידיחברתהגבייההקבועיםבפרקזהע

לסעיף 330יא המוצע

מוצעלקבועחובתהזדהותשלעובדחברתהגבייה
באמצעותהצגתתגזיהויוכןחובתהצגהשלהאישור
כן, כמו לכךע התבקש אם האישורים מוועדת לו שניתן
בכלפנייהשחברתגבייהתערוךבמסגרתפעולתהבשם

היא העירייהשבשמה העירייה,תצייןהחברהאתשם
פועלתואתשםהגורםבעירייהשאישראתפעולתהגבייהע

לסעיף 330י המוצע

מוצעלקבועבסעיףזההוראותלענייןאופןההעברה
שלמידעמהעירייהלחברתהגבייהולעובדיה,אםהדבר
נדרשלחברתהגבייהלשםביצועהפעולותהמוטלותעליה
לפיהפקודה,וכןלענייןאופןהשימושבמידעלשםמתן
שירותיגבייהלעירייהעבכללזאת,מוצעלחייבאתהחברה
כל לגבי סודיות המידעובחובת באבטחת עובדיה ואת
מידעשהגיעלחברהעקבמתןהשירותלעירייהעכמוכן
מוצעלהסדיראתאופןהטיפולבמידעהמצויבידיחברת
הגבייהבעתסיוםההתקשרותעםהעירייהעמוצעגםכי
שרהמשפטיםרשאילקבועהוראותלענייןביעורהמידע

המצויבידיחברתהגבייהע
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חברתגבייהחבהבאבטחתהמידעהמתקבלמהעירייה )ב(
והמידעשנצבראצלהאגבמתןשירותיהגבייהלעירייה,
ובכללזהמניעתשימושלרעהבמידע,פיקוחובקרהעל
מערכות של ואבטחה בו השימוש ועל למידע הגישה

המחשובשבהןמוחזקהמידעע

לעירייה, גבייה שירותי לתת גבייה חברת סיימה )ג(
תעביראתהמידעשבידיהלידיהעירייהאולידיחברת
גבייהשנבחרהתחתיהלפיהנחיותהעירייה;נותרמידע
בידיהשלחברתהגבייהלאחרביצועההוראותהאמורות,
תבעראתהמידעשהגיעאליהעקבמתןשירותיהגבייה
לעירייהותודיעעלביעורהמידעלעירייה;שרהמשפטים

רשאילקבועהוראותלענייןביעורהמידעע

חברתגבייה,עובדיהומישהיאמעסיקהלאיגלומידע )ד(
שהגיעאליהםעקבמתןשירותיגבייהלעירייהולאיעשו

בוכלשימוש,אלאלצורךמתןשירותיהגבייהלעירייהע

)א(אלאלעובד לאיועברמידעכאמורבסעיףקטן )ה(
חברתהגבייההמחזיקבאישורבר־תוקףמוועדתאישוריםע

חברתגבייהועובדיהלאיעשושימוש,לשםמתן)ו( )1(
שירותיגבייהלעירייה,בכלמידעאחרהמצויבידיהם
שמקורואינובעירייהאובפעולותשנקטולשםמתן

שירותיהגבייהלעירייהע

עלאףהאמורבפסקתמשנה)1(,איןבאמורכדי )2(
למנועמחברתהגבייהועובדיהלעשותשימושבמידע
אחרכאמורבפסקתמשנה)1(בהתקייםהתנאיםהאלה:

מידעשאםהעירייההיתהמבצעתאתמתן )א(
שירותיהגבייהבעצמה,היתהרשאיתלעשותבו

שימושולאסוףאותו,לצורכיגבייה;

איסוףהמידעוהשימושבובידיהחברה )ב(
מותריםלפידין;

השימושייעשהלפינוהלעבודהשיקבע )ג(
לענייןזההגזברושיכלולאתסוגיהמידע,הדרך
האמצעים לרבות במידע, לשימוש והתנאים
הנדרשיםלצורךניטור,פיקוחובקרהעלפעולת

חברתהגבייהלפיהנוהלע
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פעולתחברת
גבייהלפיהנחיות

מטעםגזבר
העירייה

חברתגבייההנותנתשירותיגבייהלעירייהתפעללפי0צציגע )א(
הנחיותגזברהעירייהאולפינוהלעבודהשיקבעהגזבר,

והכולבכפוףלהוראותלפיפקודהזוע

חברתגבייההנותנתשירותיגבייהלעירייהלאתנקוט )ב(
אמצעימינהלישתכליתוגבייתתשלוםחובה,למעטמשלוח
דרישהראשונהבכתב,אלאלפיהחלטהפרטניתשלגזבר
העירייהאושלמישהוסמךלכךלפיפקודתהמסים)גבייה(8ע

העירייהתפקחעלחברתהגבייהשהיאמעסיקהותבקר0צצידעפיקוחובקרה
אתפעולותיהע

השררשאילקבועהוראותבענייניםאלה:0צצטועתקנות )א(

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

פיקוחואכיפהשאינןנתונותלהלפידין;

הנותנת הגבייה דרךהפעולהשלעובדחברת )2(
שירותיגבייהלעירייהבמסגרתעבודתובחברתהגבייה
לפיפרקזה,ורשאיהואלקבועהוראותשונותלגבי

סוגיתפקידיםשוניםע

השרושרהמשפטיםרשאיםלקבועהוראותנוספותעל )ב(
ההוראותשנקבעולפיכלדין,לענייןחובותאבטחתהמידע
שלהעירייהושלחברתהגבייהלגביהמידעהמועברלפי
פרקזהולענייןחובותהפיקוחשלהעירייהעלקיוםהחובות

האמורותבידיחברתהגבייהע

פעולתחברת
גבייהלפיהנחיות

מטעםגזבר
העירייה

חברתגבייההנותנתשירותיגבייהלעירייהתפעללפי0צציגע )א(
הנחיותגזברהעירייהאולפינוהלעבודהשיקבעהגזבר,

והכולבכפוףלהוראותלפיפקודהזוע

חברתגבייההנותנתשירותיגבייהלעירייהלאתנקוט )ב(
אמצעימינהלישתכליתוגבייתתשלוםחובה,למעטמשלוח
דרישהראשונהבכתב,אלאלפיהחלטהפרטניתשלגזבר
העירייהאושלמישהוסמךלכךלפיפקודתהמסים)גבייה(8ע

העירייהתפקחעלחברתהגבייהשהיאמעסיקהותבקר0צצידעפיקוחובקרה
אתפעולותיהע

השררשאילקבועהוראותבענייניםאלה:0צצטועתקנות )א(

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

פיקוחואכיפהשאינןנתונותלהלפידין;

הנותנת הגבייה דרךהפעולהשלעובדחברת )2(
שירותיגבייהלעירייהבמסגרתעבודתובחברתהגבייה
לפיפרקזה,ורשאיהואלקבועהוראותשונותלגבי

סוגיתפקידיםשוניםע

השרושרהמשפטיםרשאיםלקבועהוראותנוספותעל )ב(
ההוראותשנקבעולפיכלדין,לענייןחובותאבטחתהמידע
שלהעירייהושלחברתהגבייהלגביהמידעהמועברלפי
פרקזהולענייןחובותהפיקוחשלהעירייהעלקיוםהחובות

האמורותבידיחברתהגבייהע

לסעיף 330יג המוצע

מוצעלקבועכיחברתהגבייהתפעללפיהנחיותגזבר
העירייהאולפינוהלעבודהשהואיקבע,בכפוףלפקודהע
עודמוצעלקבועשכלביצועשלאמצעימינהלישתכליתו
גבייתתשלוםחובה,למעטמשלוחדרישהראשונהבכתב
לפיפקודתהמסים)גבייה(,יהיהלפיהחלטהפרטניתשל

גזברהעירייהאומישהוסמךלכךלפיאותהפקודהע

לסעיף 330יד המוצע

על העירייה של ובקרה פיקוח חובת לקבוע מוצע
חברתהגבייהוהפעולותשביצעהע

לסעיף 330טו המוצע

מוצעלהסמיךאתשרהפניםלקבועהוראותבדבר
אופן לרבות הגבייה, חברת בידי פעולות ביצוע אופן

הפקדתהכספיםשגבתה,אםאיןבהוראותשייקבעוכדי
שאינן ואכיפה פיקוח סמכויות הגבייה לחברת להעניק
נתונותלהלפידין,וכןסדריבקרהופיקוחשלהעירייה
שר כי לקבוע מוצע עוד הגבייה; חברת פעולות על
הפניםושרהמשפטיםרשאיםלקבועהוראותנוספותעל
ההוראותשנקבעולפיכלדיןלענייןחובותאבטחתהמידע
שלהעירייהושלחברתהגבייהלגבימידעהמועברלפי
על העירייה של הפיקוח חובות ולעניין המוצע, הפרק
קיוםהחובותהאמוריםבידיחברתהגבייה;כמוכןמוצע
להסמיךאתשרהפניםלקבוע,בהסכמתשרהמשפטים,
לחברת להעביר רשאית שהעירייה נוספים מידע סוגי
הגבייה,אםהםנדרשיםלצורךביצועפעולותבהתאם

להוראותלפיהפקודהע

חוקיא"י,כרךב',עמ'74צ1ע 8
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השר,בהסכמתשרהמשפטים,רשאילקבועסוגימידע )ג(
נוספיםעלאלההמנוייםבסעיף0צציב)א(,שעירייהרשאית
נדרשים הם אם מעסיקה, שהיא גבייה לחברת להעביר

לצורךביצועפעולותבהתאםלהוראותלפיפקודהזוע

תחולתחוקחופש
המידע

חברתהגבייהתמסורלעירייהכלמידעהדרושלה0צצטזע )א(
לשםמילויחובותיהותפקידיהלפיכלדיןע

בלילגרועמןהאמורבסעיףקטן)א(,יראואתהמידע )ב(
שמחזיקהחברתגבייהעקבפעולותיהלפיחוקזהכמידע

המצויבידיהעירייהכמשמעותובחוקחופשהמידעע"

תיקוןפקודת
המועצות
המקומיות

בפקודתהמועצותהמקומיות9,בסעיף4צא)א(,במקום"277"יבוא"0,277צצאעד0צצטז"עצע

תיקוןחוקבתי
משפטלעניינים

מינהליים

בחוקבתימשפטלענייניםמינהליים,התש"ס-102000,בתוספתהראשונה-4ע

אחריפרט8יבוא: )1(

החלטהשלועדתאישוריםלפיסעיפים0צצג,0צצחו־0צצט8אע"חברותגבייה
לפקודתהעיריותע";

בפרט28,בסופויבוא"וכןהחלטהשלרשםמאגריהמידעלפיסעיף0צצו)א()4( )2(
לפקודתהעיריותע"

תחילתושלחוקזהשישהחודשיםמיוםפרסומו)להלן-יוםהתחילה(ע5עתחילה

תחולהוהוראת
מעבר

חוקזהיחול,בתוםשישהחודשיםמיוםהתחילה,גםעלהתקשרותשלעירייה6ע )א(
עםחברתגבייהשנערכהלפנייוםהתחילהע

איןבהוראותחוקזהכדילפגועבהליכיגבייהשננקטומטעםחברתגבייהלפני )ב(
יוםהתחילהע

לסעיף 330טז המוצע

חופש חוק תחולת שעניינן הוראות לקבוע מוצע
המידעעבתוךכךייקבעכיחברתהגבייהתמסורלעירייה
ותפקידיה חובותיה מילוי לשם לה הדרוש מידע כל
לפיכלדין,וכייראואתהמידעהמוחזקבחברתגבייה
עקבפעולותיהלפיחוקזהכמידעהמצויבידיהעירייה

כמשמעותובחוקחופשהמידעע

מוצעלתקןאתפקודתהמועצותהמקומיות,כך  סעיף 3
על גם יחול זו בפקודה המוצע שההסדר 

התקשרויותשלמועצותמקומיותעםחברותגבייהע

לעניינים משפט בתי חוק את לתקן מוצע  סעיף 4 
בתוספת 8 פרט אחרי ולהוסיף מינהליים 
הראשונהלחוקזהאתפרט8אובוייקבעכיעתירהכנגד

החלטהשלועדתאישוריםלפיסעיפים0צצג,0צצח,0צצט
לפקודתהעיריותתיעשהבדרךשלעתירהלביתמשפט
לענייניםמינהלייםעכמוכן,מוצעלתקןאתפרט28בתוספת
מאגרי רשם של התנגדותו נגד שעתירה כך הראשונה,
המידעלהעסקתחברתגבייהבידיעירייהתיעשהבדרך

שלעתירהלביתמשפטלענייניםמינהלייםע

התיקון של התחילה יום כי לקבוע מוצע  סעיפים
המוצעיהיהשישהחודשיםמיוםפרסומו)להלן  5 ו־6
-יוםהתחילה(,כדילאפשראתההתארגנות 
הנדרשתלשינוייםהמוצעיםעכמוכן,מוצעלקבועהוראת
מעברולפיההתיקוןהמוצעיחול,בתוםשישהחודשים
חברת עם עירייה של התקשרות על גם התחילה, מיום
גבייהשנערכהלפנייוםהתחילהושלאייפגעתוקפםשל

הליכיגבייהשהוחלבהםלפנייוםהתחילהע

דינימדינתישראל,נוסחחדש9,עמ'256ע 9

ס"חהתש"ס,עמ'190ע 10

ר ב ס ה י  ר ב ד
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