


רשומות

ספרהחוקים
8ביוני2017 2641 י"דבסיווןהתשע"ז

עמוד

חוקהפיקוחעלמחיריקייטנותציבוריות,התשע"ז-2017                                   974



ספרהחוקים41ר2,י"דבסיווןהתשע"ז,2017פרפ8 974

חוקהפיקוחעלמחיריקייטנותציבוריות,התשע"ז-2017*

פרקא':פרשנות

בחוקזה-1פהגדרות

"גוףציבורי"-אחדמאלה:

משרדממשלתיאויחידתסמךשלואומוסדאחרממוסדותהמדינה; )1(

רשותמקומית,לרבותתאגידשבידירשותמקומיתלפחותמחציתמההון )2(
אומחציתמכוחההצבעהבואוהזכותלמנותלפחותמחציתממנהליהתאגיד;

גוףבשליטהשלהממשלה,שלרשותמקומיתאושלכמהרשויותמקומיות, )3(
לרבותחברהממשלתיתאוחברתבתממשלתיתוחברהמעורבתכהגדרתןבחוק

החברותהממשלתיות,התשל"ה-11975;

גוףהמתוקצבאוהנתמך,במישריןאובעקיפין,מתקציבהמדינהאומתקציב )4(
רשותמקומית;

המוסדותהלאומיים; )5(

"הוועדההמייעצת"-הוועדהשהוקמהלפיסעיף2;

"חוקהקייטנות"-חוקהקייטנות)רישויופיקוח(,התש"ן-21990;

"המוסדותהלאומיים"-הסוכנותהיהודיתלארץישראל,ההסתדרותהציוניתהעולמית
והקרןהקיימתלישראל;

"מחיר"-מחירושלשירותשלקייטנהציבורית,ביןבכסףוביןבתמורהאחרת,לרבות
תנאיהספקהאואשראי;

"מפעילקייטנה"-מפעילקייטנהציבוריתשמתקייםבואחדמאלה:

ניתןלורישיוןלנהלקייטנהלפיחוקהקייטנותאוחלהעליוחובהלקבל )1(
רישיוןכאמור;

הואפטורמחובתרישיוןלנהלקייטנהלפיחוקרישויעסקים,התשכ"ח- )2(
8ר319,וניתןלואישורלנהלקייטנהלפיחוקהקייטנותאוחלהעליוחובהלקבל

אישורכאמור;

"קייטנה"-כהגדרתהבחוקהקייטנות;

"קייטנהציבורית"-קייטנההמיועדתלילדיםבגןילדיםאובביתספריסודי,ובלבד
לימודיהם את החלו טרם והם חודשים ושבעה שנים שלוש להם שמלאו

בכיתהז',ומתקייםלגביהאחדמאלה:

היאמופעלתעלידיגוףציבוריאומימטעמו; )1(

היאמופעלתעלידיארגוניםאוגופיםשנקבעולענייןפטורמחובתרישוי )2(
לסוגיםשלקייטנותלפיסעיף2גלחוקרישויעסקים,התשכ"ח-8ר19;

התקבלבכנסתביוםד'בסיווןהתשע"ז)29במאי2017(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוקהכנסת *

-705,מיוםכ"גבאדרהתשע"ז)21במרס2017(,עמ'8ר1פ
ס"חהתשל"ה,עמ'132פ 1

ס"חהתש"ן,עמ'155פ 2

ס"חהתשכ"ח,עמ'204פ 3
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היאמופעלתבמבנהציבורהמצויבתחוםמקרקעיןשהםמקרקעיישראל )3(
המצוי ציבור במבנה מופעלת או ישראל4, מקרקעי בחוק־יסוד: כמשמעותם
בתחוםמקרקעיןשבבעלותאובהחזקהשלרשותמקומיתאושלהמוסדות

הלאומיים;לענייןהגדרהזו-

"בעלות"-לרבותחכירהלדורותאוהזכותלהירשםכבעליםאוכחוכר
לדורות,אוהזכותלהפיקהכנסהמהמקרקעיןאוליהנותמפירותיהם;

"מבנהציבור"-מבנההמיועדאומשמשדרךכלללצורכיציבור,ובכלל
זהלצורכיחינוך,תרבות,דת,רווחה,שירותיםחברתיים,נופשוספורט,

מדעומרכזיםקהילתיים;

"שירותשלקייטנהציבורית"-שירותשהואקייטנהציבוריתמהסוגשקבעהשר,בצו,
לפיסעיף5,לרבותהצעהלתתשירותכאמור;

"שליטה"-כהגדרתהבחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)ביטוח(,התשמ"א-51981;

"השר"-שרהפניםפ

פרקב':הוועדההמייעצת

הקמתועדה
מייעצתוהרכבה

תוקםועדהמייעצתלמילויהתפקידיםשנקבעולהלפיחוקזה;הוועדההמייעצת2פ
תהיהבתארבעהחבריםכמפורטלהלן:

שניחבריםעובדימשרדהפנים,שימנההמנהלהכללישלמשרדהפנים,ואחד )1(
מהםיהיהיושבראשהוועדההמייעצת;

עובדמשרדהאוצר,שימנההמנהלהכללישלמשרדהאוצר; )2(

עובדמשרדהחינוך,שימנההמנהלהכללישלמשרדהחינוךפ )3(

סדריעבודת
הוועדההמייעצת

המנייןהחוקילדיוניהוועדההמייעצתולהחלטותיההואשלושהחברים,שאחד3פ )א(
מהםנציגמשרדהפניםואחדנציגמשרדהאוצרפ

החלטותהוועדההמייעצתיתקבלוברובקולותחבריה,ובלבדשלפחותאחד )ב(
מהתומכיםבהחלטההואנציגמשרדהפניםפ

הוועדההמייעצתתקבעאתסדריעבודתהודיוניה,ככלשלאנקבעובחוקזה )ג(
אולפיופ

הוועדההמייעצתתקבלאתהחלטתהלאחרשנתנה,ביןהשאר,לנציגהארגון )ד(
המייצגאתהמספרהרבביותרשלרשויותמקומיותבישראללטעוןאתטענותיופ

הוועדההמייעצתרשאיתלדרושמכלגוףציבוריכלידיעהאומסמך,הנוגעיםלכל4פקבלתמידע
קייטנהציבורית,הדרושיםלהלשםמילויתפקידיהלפיהוראותחוקזה,וכןרשאית
היא,בדרישהכאמור,להורותלגוףהציבוריעלמסירתידיעהאומסמךכאמורמדי
תקופהשתקבעבאותהדרישה;מישנדרשלמסורמידעכאמורימסוראותובמועד

שנקבעבדרישהפ

פרקג':מחירמרבילקייטנהציבוריתוסלשירותים

קביעתמחירמרבי
לקייטנהציבורית

וסלשירותים

השר,לאחרהתייעצותעםהוועדההמייעצת,רשאילקבוע,בצו,מחירמרבי5פ )א(
לענייןשירותשלקייטנהציבוריתמהסוגשיקבעכאמור,בהתבססביןהשאר,עלעלות
הקייטנההציבוריתותקורהסבירה,ואתרשימתהשירותיםשיינתנובמסגרתאותוסוג
שלקייטנהציבורית)בחוקזה-סלשירותים(;קביעתמחירמרביוסלשירותיםכאמור

יכולשתהיהמוגבלתלחלקמשטחהמדינהפ

היאמופעלתבמבנהציבורהמצויבתחוםמקרקעיןשהםמקרקעיישראל )3(
המצוי ציבור במבנה מופעלת או ישראל4, מקרקעי בחוק־יסוד: כמשמעותם
בתחוםמקרקעיןשבבעלותאובהחזקהשלרשותמקומיתאושלהמוסדות

הלאומיים;לענייןהגדרהזו-

"בעלות"-לרבותחכירהלדורותאוהזכותלהירשםכבעליםאוכחוכר
לדורות,אוהזכותלהפיקהכנסהמהמקרקעיןאוליהנותמפירותיהם;

"מבנהציבור"-מבנההמיועדאומשמשדרךכלללצורכיציבור,ובכלל
זהלצורכיחינוך,תרבות,דת,רווחה,שירותיםחברתיים,נופשוספורט,

מדעומרכזיםקהילתיים;

"שירותשלקייטנהציבורית"-שירותשהואקייטנהציבוריתמהסוגשקבעהשר,בצו,
לפיסעיף5,לרבותהצעהלתתשירותכאמור;

"שליטה"-כהגדרתהבחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)ביטוח(,התשמ"א-51981;

"השר"-שרהפניםפ

פרקב':הוועדההמייעצת

תוקםועדהמייעצתלמילויהתפקידיםשנקבעולהלפיחוקזה;הוועדההמייעצת2פ
תהיהבתארבעהחבריםכמפורטלהלן:

הקמתועדה
מייעצתוהרכבה

שניחבריםעובדימשרדהפנים,שימנההמנהלהכללישלמשרדהפנים,ואחד )1(
מהםיהיהיושבראשהוועדההמייעצת;

עובדמשרדהאוצר,שימנההמנהלהכללישלמשרדהאוצר; )2(

עובדמשרדהחינוך,שימנההמנהלהכללישלמשרדהחינוךפ )3(

המנייןהחוקילדיוניהוועדההמייעצתולהחלטותיההואשלושהחברים,שאחד3פ )א(
מהםנציגמשרדהפניםואחדנציגמשרדהאוצרפ

סדריעבודת
הוועדההמייעצת

החלטותהוועדההמייעצתיתקבלוברובקולותחבריה,ובלבדשלפחותאחד )ב(
מהתומכיםבהחלטההואנציגמשרדהפניםפ

הוועדההמייעצתתקבעאתסדריעבודתהודיוניה,ככלשלאנקבעובחוקזה )ג(
אולפיופ

הוועדההמייעצתתקבלאתהחלטתהלאחרשנתנה,ביןהשאר,לנציגהארגון )ד(
המייצגאתהמספרהרבביותרשלרשויותמקומיותבישראללטעוןאתטענותיופ

הוועדההמייעצתרשאיתלדרושמכלגוףציבוריכלידיעהאומסמך,הנוגעיםלכל4פ
קייטנהציבורית,הדרושיםלהלשםמילויתפקידיהלפיהוראותחוקזה,וכןרשאית
היא,בדרישהכאמור,להורותלגוףהציבוריעלמסירתידיעהאומסמךכאמורמדי
תקופהשתקבעבאותהדרישה;מישנדרשלמסורמידעכאמורימסוראותובמועד

שנקבעבדרישהפ

קבלתמידע

פרקג':מחירמרבילקייטנהציבוריתוסלשירותים

השר,לאחרהתייעצותעםהוועדההמייעצת,רשאילקבוע,בצו,מחירמרבי5פ )א(
לענייןשירותשלקייטנהציבוריתמהסוגשיקבעכאמור,בהתבססביןהשאר,עלעלות
הקייטנההציבוריתותקורהסבירה,ואתרשימתהשירותיםשיינתנובמסגרתאותוסוג
שלקייטנהציבורית)בחוקזה-סלשירותים(;קביעתמחירמרביוסלשירותיםכאמור

יכולשתהיהמוגבלתלחלקמשטחהמדינהפ

קביעתמחירמרבי
לקייטנהציבורית

וסלשירותים

ס"חהתש"ך,עמ'ר5פ 4

ס"חהתשמ"א,עמ'208פ 5
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השררשאילקבועבדרךהאמורהבסעיףקטן)א(סלישירותיםשוניםלסוגיםשל )ב(
קייטנותציבוריות,וכןרשאיהואלקבועכאמורמחירמרבישונהלסוגישירותיםשל

קייטנותציבוריותלפיגופים,אזוריםאוסלישירותיםשוניםפ

השר,לאחרהתייעצותעםהוועדההמייעצת,רשאילקבועסוגיםשלשירותשל )ג(
קייטנהציבוריתשיהיופטוריםמהוראותהצולפיסעיףזה,אםמצאכימתקיימותבהם

נסיבותמיוחדותהמצדיקותזאתפ

השררשאילדחותאתהמלצתהוועדההמייעצת,במלואהאובחלקה,מנימוקים )ד(
שיירשמופ

צולפיסעיףזהיותקןעדל־1בפברוארבכלשנהוהואיעמודבתוקפולכלהפחות )ה(
עדה־31בינוארשלהשנהשלאחריו;לאהתקיןהשרצוכאמורעדה־1בפברוארשל
שנהמסוימת,יוסיפולחול,לענייןאותהשנה,הוראותהצושהותקןלאחרונהלפני

המועדהאמורפ

מפעילקייטנהלאייתןשירותשלקייטנהציבוריתבמחירהעולהעלהמחיררפמחירמחייב )א(
המרבישנקבעלאותושירותבצולפיסעיף5פ

מפעילקייטנהלאייתןשירותשלקייטנהציבוריתאלאאםכןהואכולל,לכל )ב(
הפחות,אתסלהשירותיםשנקבעלאותוסוגשלקייטנהציבוריתלפיסעיף5פ

עלאףהאמורבסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(,מפעילקייטנהרשאילתתשירותשל )ג(
קייטנהציבוריתבמחירשונהמהמחירהמרבישנקבעלפיסעיף5,וכןרשאיהואלכלול
בשירותשלקייטנהציבוריתסלשירותיםשונהמהסלשנקבעלאותוסוגשלקייטנה
ציבוריתלפיאותוסעיף)בסעיףקטןזה-קייטנהמיוחדת(,אםמפעילהקייטנהשהיא
קייטנהמיוחדתאוהרשותהמקומיתשבתחומהתפעלהקייטנההמיוחדתאומפעיל

קייטנהמטעמההציעוונתנו,לכלדורש,קייטנהציבוריתשמתקיימיםבהכלאלה:

הקייטנההציבוריתהיאמסוגשנקבעבצולפיסעיף5,אשרהיקףשעות )1(
הפעילותבההואהקרובביותרלהיקףשעותהפעילותבקייטנההמיוחדת;

המחירשלהקייטנההציבוריתאינועולהעלהמחירהמרבישנקבעלאותו )2(
שירותשלקייטנהציבוריתבצולפיסעיף5;

הקייטנההציבוריתכוללתאתסלהשירותיםשנקבעלאותוסוגשלקייטנה )3(
ציבוריתבצולפיסעיף5;

הקייטנההציבוריתמופעלתבאזורהרישוםשבונמצאמקוםמגוריושל )4(
הדורש;לענייןזה,"אזוררישום"-אזוררישוםשנקבעלפיחוקלימודחובה,

התש"ט-1949רפ

הוראותסעיףר)ב(לאיחולועלשירותשלקייטנהציבוריתשמתקיימיםבוכלאלה:7פסייגלתחולה

שראחראומישהואהסמיךלכךמביןעובדימשרדוקבעלגביאותושירותשל )1(
קייטנהציבורית,בתקנות,בהוראותמינהלאובהסכםעםמפעילהקייטנההציבורית,
מחירשהואנמוךמהמחירהמרבישנקבעלשירותשלקייטנותציבוריותמאותוסוג

לפיחוקזה;

השרכאמורבפסקה)1(אומישהואהסמיךלכךמביןעובדימשרדוקבע,בדרך )2(
האמורהבאותהפסקה,אתסלהשירותיםהאחרשיסופקבאותושירותשלקייטנהציבורית;

המשרדשהשרכאמורבפסקה)1(ממונהעליומימןאתאותושירותשלקייטנה )3(
ציבורית,באופןמלאאוחלקיפ

ס"חהתש"ט,עמ'287פ ר
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הוראותלקיום
משקכספיםסגור

השררשאי,אםראהצורךבכך,להורותלגוףציבורילנהלאתפעילותהקייטנההציבורית8פ
כמשקכספיםסגורפ

פרקד':פיקוח

השררשאילהסמיך,מביןעובדימשרדו,מפקחים,שיהיונתונותלהםהסמכויות9פהסמכתמפקחים )א(
לפיפרקזה,כולןאוחלקן,לשםפיקוחעלביצועההוראותלפיחוקזהפ

לאיוסמךמפקחכאמורבסעיףקטן)א(אלאאםכןמתקיימיםבוכלאלה: )ב(

הואלאהורשעבעבירהאשרמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיההוא )1(
אינוראוי,לדעתהשר,לשמשכמפקח;

הואקיבלהכשרהמתאימהבתחוםהסמכויותשיהיונתונותלולפיפרק )2(
זה,כפישהורההשר;

הואעומדבתנאיכשירותנוספים,כפישהורההשרפ )3(

לשםפיקוחעלביצועההוראותלפיחוקזה,רשאימפקח-10פסמכויותמפקחים

לדרושמכלאדםלמסורלואתשמוומענוולהציגלפניותעודתזהותאותעודה )1(
רשמיתאחרתהמזההאותו;

לדרושמכלאדםהנוגעבדברלמסורלוכלידיעהאומסמךשישבהםכדילהבטיח )2(
אתביצועןשלההוראותלפיחוקזה;בפסקהזו,"מסמך"-לרבותפלט,כהגדרתובחוק

המחשבים,התשנ"ה-71995;

להיכנסלמקום,לרבותלכליתחבורהכשהואנייח,ובלבדשלאייכנסלמקום )3(
המשמשלמגורים,אלאעלפיצושלביתמשפטפ

מפקחלאיעשהשימושבסמכויותהנתונותלולפיפרקזה,אלאבעתמילויתפקידו11פחובתהזדהות
ובהתקייםשנייםאלה:

הואעונדבאופןגלויתגהמזההאותוואתתפקידו; )1(

ישבידותעודההחתומהבידיהשר,המעידהעלתפקידוועלסמכויותיו,שאותה )2(
יציגעלפידרישהפ

פרקה':עיצומיםכספיים

בפרקזה,"הממונה"-עובדבמשרדהפניםהכפוףבמישריןלמנהלהכללישלמשרד12פהגדרות-פרקה'
הפנים,שהשרהסמיךלענייןפרקזהפ

הפרמפעילקייטנההוראהמההוראותלפיחוקזה,כמפורטלהלן,רשאיהממונה13פעיצוםכספי )א(
להטילעליועיצוםכספילפיהוראותפרקזהבסכוםשל50,000שקליםחדשים:

נתןשירותשלקייטנהציבוריתבמחירהעולהעלהמחירהמרבישנקבע )1(
לאותושירותלפיהוראותחוקזה,בניגודלהוראותסעיףר)א(;

נתןשירותשלקייטנהציבוריתולאכללבואתסלהשירותיםשנקבעלאותו )2(
סוגשלקייטנהציבורית,בניגודלהוראותסעיףר)ב(פ

לאמסרמפעילקייטנהמסמך,בניגודלהוראותסעיף4או10,רשאיהממונהלהטיל )ב(
עליועיצוםכספילפיהוראותפרקזהבסכוםשל20,000שקליםחדשיםפ

הודעהעלכוונת
חיוב

היהלממונהיסודסבירלהניחכימפעילקייטנההפרהוראהמההוראותלפיחוק14פ )א(
זה,כאמורבסעיף13)בפרקזה-המפר(,ובכוונתולהטילעליועיצוםכספילפיאותו
סעיף,ימסורלמפרהודעהעלהכוונהלהטילעליועיצוםכספי)בפרקזה-הודעהעל

כוונתחיוב(פ

השררשאי,אםראהצורךבכך,להורותלגוףציבורילנהלאתפעילותהקייטנההציבורית8פ
כמשקכספיםסגורפ

הוראותלקיום
משקכספיםסגור

פרקד':פיקוח

השררשאילהסמיך,מביןעובדימשרדו,מפקחים,שיהיונתונותלהםהסמכויות9פ )א(
לפיפרקזה,כולןאוחלקן,לשםפיקוחעלביצועההוראותלפיחוקזהפ

הסמכתמפקחים

לאיוסמךמפקחכאמורבסעיףקטן)א(אלאאםכןמתקיימיםבוכלאלה: )ב(

הואלאהורשעבעבירהאשרמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיההוא )1(
אינוראוי,לדעתהשר,לשמשכמפקח;

הואקיבלהכשרהמתאימהבתחוםהסמכויותשיהיונתונותלולפיפרק )2(
זה,כפישהורההשר;

הואעומדבתנאיכשירותנוספים,כפישהורההשרפ )3(

סמכויותמפקחיםלשםפיקוחעלביצועההוראותלפיחוקזה,רשאימפקח-10פ

לדרושמכלאדםלמסורלואתשמוומענוולהציגלפניותעודתזהותאותעודה )1(
רשמיתאחרתהמזההאותו;

לדרושמכלאדםהנוגעבדברלמסורלוכלידיעהאומסמךשישבהםכדילהבטיח )2(
אתביצועןשלההוראותלפיחוקזה;בפסקהזו,"מסמך"-לרבותפלט,כהגדרתובחוק

המחשבים,התשנ"ה-71995;

להיכנסלמקום,לרבותלכליתחבורהכשהואנייח,ובלבדשלאייכנסלמקום )3(
המשמשלמגורים,אלאעלפיצושלביתמשפטפ

מפקחלאיעשהשימושבסמכויותהנתונותלולפיפרקזה,אלאבעתמילויתפקידו11פ
ובהתקייםשנייםאלה:

חובתהזדהות

הואעונדבאופןגלויתגהמזההאותוואתתפקידו; )1(

ישבידותעודההחתומהבידיהשר,המעידהעלתפקידוועלסמכויותיו,שאותה )2(
יציגעלפידרישהפ

פרקה':עיצומיםכספיים

בפרקזה,"הממונה"-עובדבמשרדהפניםהכפוףבמישריןלמנהלהכללישלמשרד12פ
הפנים,שהשרהסמיךלענייןפרקזהפ

הגדרות-פרקה'

הפרמפעילקייטנההוראהמההוראותלפיחוקזה,כמפורטלהלן,רשאיהממונה13פ )א(
להטילעליועיצוםכספילפיהוראותפרקזהבסכוםשל50,000שקליםחדשים:

עיצוםכספי

נתןשירותשלקייטנהציבוריתבמחירהעולהעלהמחירהמרבישנקבע )1(
לאותושירותלפיהוראותחוקזה,בניגודלהוראותסעיףר)א(;

נתןשירותשלקייטנהציבוריתולאכללבואתסלהשירותיםשנקבעלאותו )2(
סוגשלקייטנהציבורית,בניגודלהוראותסעיףר)ב(פ

לאמסרמפעילקייטנהמסמך,בניגודלהוראותסעיף4או10,רשאיהממונהלהטיל )ב(
עליועיצוםכספילפיהוראותפרקזהבסכוםשל20,000שקליםחדשיםפ

היהלממונהיסודסבירלהניחכימפעילקייטנההפרהוראהמההוראותלפיחוק14פ )א(
זה,כאמורבסעיף13)בפרקזה-המפר(,ובכוונתולהטילעליועיצוםכספילפיאותו
סעיף,ימסורלמפרהודעהעלהכוונהלהטילעליועיצוםכספי)בפרקזה-הודעהעל

כוונתחיוב(פ

הודעהעלכוונת
חיוב

ס"חהתשנ"ה,עמ'רר3פ 7
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בהודעהעלכוונתחיוביצייןהממונה,ביןהשאר,אתאלה: )ב(

המעשהאוהמחדל)בפרקזה-המעשה(,המהווהאתההפרה; )1(

סכוםהעיצוםהכספיוהתקופהלתשלומו; )2(

זכותושלהמפרלטעוןאתטענותיולפניהממונהלפיהוראותסעיף15; )3(

שיעורהתוספתעלהעיצוםהכספיבהפרהנמשכתאובהפרהחוזרתלפי )4(
הוראותסעיף17פ

מפרשנמסרהלוהודעהעלכוונתחיובלפיהוראותסעיף14רשאילטעוןאתטענותיו,15פזכותטיעון
בכתבאובעלפה,לפניהממונה,לענייןהכוונהלהטילעליועיצוםכספיולענייןסכומו,
בתוך45ימיםממועדמסירתההודעה,ורשאיהממונה,לבקשתהמפר,להאריךאת

התקופההאמורהבתקופהנוספתשלאתעלהעל45ימיםפ

החלטתהממונה
ודרישתתשלום

להטילר1פ אם ,15 סעיף לפי שנטענו הטענות את ששקל לאחר יחליט, הממונה )א(
עלהמפרעיצוםכספי,ורשאיהואלהפחיתאתסכוםהעיצוםהכספילפיהוראות

סעיף18פ

החליטהממונהלפיהוראותסעיףקטן)א(- )ב(

להטילעלהמפרעיצוםכספי-ימסורלודרישה,בכתב,לשלםאתהעיצום )1(
הכספי)בפרקזה-דרישתתשלום(,שבהיציין,ביןהשאר,אתסכוםהעיצום

הכספיהמעודכןואתהתקופהלתשלומו;

שלאלהטילעלהמפרעיצוםכספי-ימסורלוהודעהעלכך,בכתבפ )2(

בדרישתהתשלוםאובהודעה,לפיסעיףקטן)ב(,יפרטהמנהלאתנימוקיהחלטתופ )ג(

לאטעןהמפראתטענותיולפיהוראותסעיף15,בתוךהתקופההאמורהבאותו )ד(
סעיף,יראואתההודעהעלכוונתחיוב,בתוםאותהתקופה,כדרישתתשלוםשנמסרה

למפרבמועדהאמורפ

הפרהנמשכת
והפרהחוזרת

בהפרהנמשכתייווסףעלהעיצוםהכספיהקבועלאותההפרה,החלקהחמישים17פ )א(
שלולכליוםשבונמשכתההפרהפ

השווה סכום הפרה לאותה הקבוע הכספי העיצום על ייווסף חוזרת בהפרה )ב(
לעיצוםהכספיכאמור;לענייןזה,"הפרהחוזרת"-הפרתהוראהמההוראותלפיחוק
זהכאמורבסעיף13,בתוךשנתייםמהפרהקודמתשלאותההוראהשבשלההוטלעל

המפרעיצוםכספיאושבשלההורשעפ

הממונהאינורשאילהטילעיצוםכספיבסכוםהנמוךמהסכומיםהקבועיםבפרק18פסכומיםמופחתים )א(
זה,אלאלפיהוראותסעיףקטן)ב(פ

השר,בהסכמתשרהמשפטיםובאישורועדתהפניםוהגנתהסביבהשלהכנסת, )ב(
רשאילקבועמקרים,נסיבותושיקוליםשבשלהםיהיהניתןלהטילעיצוםכספיבסכום

הנמוךמהסכומיםהקבועיםבפרקזה,ובשיעוריםשיקבעפ

סכוםמעודכןשל
העיצוםהכספי

העיצוםהכספייהיהלפיסכומוהמעודכןביוםמסירתדרישתהתשלום,ולגבי19פ )א(
מפרשלאטעןאתטענותיולפניהממונהכאמורבסעיף15-ביוםמסירתההודעהעל
כוונתהחיוב;הוגשערעורעלדרישתהתשלוםלפיסעיף22ועוכבתשלומושלהעיצום
הכספיבידיהממונהאוביתהמשפט-יהיההעיצוםהכספילפיסכומוהמעודכןביום

ההחלטהבערעורפ
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סכומיהעיצוםהכספיהקבועיםבסעיף13יתעדכנוב־1בינוארבכלשנה)בסעיף )ב(
קטןזה-יוםהעדכון(,בהתאםלשיעורשינויהמדדהידועביוםהעדכוןלעומתהמדד
שהיהידועב־1בינוארשלהשנההקודמת;הסכוםהאמוריעוגללסכוםהקרובשהוא
מכפלהשלעשרהשקליםחדשים;לענייןזה,"מדד"-מדדהמחיריםלצרכןשמפרסמת

הלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהפ

הממונהיפרסםברשומותהודעהעלסכומיהעיצוםהכספיהמעודכניםלפיסעיף )ג(
קטן)ב(פ

המועדלתשלום
העיצוםהכספי

המפרישלםאתהעיצוםהכספיבתוך45ימיםמיוםמסירתדרישתהתשלוםכאמור20פ
בסעיףר1פ

הפרשיהצמדה
וריבית

לאשילםהמפרעיצוםכספיבמועד,ייווספועלהעיצוםהכספי,לתקופתהפיגור,הפרשי21פ
הצמדהוריביתכהגדרתםבחוקפסיקתריביתוהצמדה,התשכ"א-1ר819)בפרקזה-

הפרשיהצמדהוריבית(,עדלתשלומופ
ערעור


עלדרישתתשלוםשלהממונהלפיפרקזהניתןלערערלביתמשפטהשלוםשבו22פ )א(

יושבנשיאביתמשפטהשלום;ערעורכאמוריוגשבתוך45ימיםמיוםשנמסרהלמפר
דרישתהתשלוםפ

איןבהגשתערעורלפיסעיףקטן)א(כדילעכבאתתשלוםהעיצוםהכספי,אלא )ב(
אםכןהסכיםלכךהממונהאושביתהמשפטהורהעלכךפ

החליטביתהמשפטלקבלערעורשהוגשלפיסעיףקטן)א(,לאחרששולםהעיצום )ג(
הכספילפיהוראותפרקזה,והורהעלהחזרתסכוםהעיצוםהכספיששולםאועל
הפחתתהעיצוםהכספי,יוחזרהסכוםששולםאוכלחלקממנואשרהופחת,בתוספת

הפרשיהצמדהוריביתמיוםתשלומועדיוםהחזרתופ
הטילהממונהעיצוםכספילפיפרקזה,יפרסםבאתרהאינטרנטשלמשרדהפנים23פפרסום )א(

וכןבדרךנוספת,אםהחליטעלכך,אתהפרטיםשלהלן,בדרךשתבטיחשקיפותלגבי
הפעלתשיקולדעתובקבלתההחלטהלהטילעיצוםכספי:

דברהטלתהעיצוםהכספי; )1(

מהותההפרהשבשלההוטלהעיצוםהכספיונסיבותההפרה; )2(

סכוםהעיצוםהכספישהוטל; )3(

אםהופחתהעיצוםהכספי-הנסיבותשבשלהןהופחתסכוםהעיצום )4(
ושיעוריההפחתה;

פרטיםעלאודותהמפר,הנוגעיםלעניין; )5(

שמושלהמפר-אםהואתאגידפ )ר(

הוגשערעורלפיסעיף22,יפרסםהממונהאתדברהגשתהערעורואתתוצאותיו )ב(
בדרךשבהפרסםאתדברהטלתהעיצוםהכספיפ

עלאףהאמורבסעיףקטן)א()ר(,הממונהרשאילפרסםאתשמושלמפרשהוא )ג(
יחיד,לאחרשנתןלוהזדמנותלטעוןאתטענותיובענייןזה,אםסברשהדברנחוץלצורך

אזהרתהציבורפ

עלאףהאמורבסעיףזה,לאיפרסםהממונהפרטיםשהםבגדרמידעשרשות )ד(
ציבוריתמנועהמלמסורלפיסעיף9)א(לחוקחופשהמידע,התשנ"ח-91998,וכןרשאי
הואשלאלפרסםפרטיםלפיסעיףזה,שהםבגדרמידעשרשותציבוריתאינהחייבת

למסורלפיסעיף9)ב(לחוקהאמורפ

סכומיהעיצוםהכספיהקבועיםבסעיף13יתעדכנוב־1בינוארבכלשנה)בסעיף )ב(
קטןזה-יוםהעדכון(,בהתאםלשיעורשינויהמדדהידועביוםהעדכוןלעומתהמדד
שהיהידועב־1בינוארשלהשנההקודמת;הסכוםהאמוריעוגללסכוםהקרובשהוא
מכפלהשלעשרהשקליםחדשים;לענייןזה,"מדד"-מדדהמחיריםלצרכןשמפרסמת

הלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהפ

הממונהיפרסםברשומותהודעהעלסכומיהעיצוםהכספיהמעודכניםלפיסעיף )ג(
קטן)ב(פ

המפרישלםאתהעיצוםהכספיבתוך45ימיםמיוםמסירתדרישתהתשלוםכאמור20פ
בסעיףר1פ

המועדלתשלום
העיצוםהכספי

לאשילםהמפרעיצוםכספיבמועד,ייווספועלהעיצוםהכספי,לתקופתהפיגור,הפרשי21פ
הצמדהוריביתכהגדרתםבחוקפסיקתריביתוהצמדה,התשכ"א-1ר819)בפרקזה-

הפרשיהצמדהוריבית(,עדלתשלומופ

הפרשיהצמדה
וריבית

עלדרישתתשלוםשלהממונהלפיפרקזהניתןלערערלביתמשפטהשלוםשבו22פ )א(
יושבנשיאביתמשפטהשלום;ערעורכאמוריוגשבתוך45ימיםמיוםשנמסרהלמפר

דרישתהתשלוםפ

ערעור


איןבהגשתערעורלפיסעיףקטן)א(כדילעכבאתתשלוםהעיצוםהכספי,אלא )ב(
אםכןהסכיםלכךהממונהאושביתהמשפטהורהעלכךפ

החליטביתהמשפטלקבלערעורשהוגשלפיסעיףקטן)א(,לאחרששולםהעיצום )ג(
הכספילפיהוראותפרקזה,והורהעלהחזרתסכוםהעיצוםהכספיששולםאועל
הפחתתהעיצוםהכספי,יוחזרהסכוםששולםאוכלחלקממנואשרהופחת,בתוספת

הפרשיהצמדהוריביתמיוםתשלומועדיוםהחזרתופ

הטילהממונהעיצוםכספילפיפרקזה,יפרסםבאתרהאינטרנטשלמשרדהפנים23פ )א(
וכןבדרךנוספת,אםהחליטעלכך,אתהפרטיםשלהלן,בדרךשתבטיחשקיפותלגבי

הפעלתשיקולדעתובקבלתההחלטהלהטילעיצוםכספי:

פרסום

דברהטלתהעיצוםהכספי; )1(

מהותההפרהשבשלההוטלהעיצוםהכספיונסיבותההפרה; )2(

סכוםהעיצוםהכספישהוטל; )3(

אםהופחתהעיצוםהכספי-הנסיבותשבשלהןהופחתסכוםהעיצום )4(
ושיעוריההפחתה;

פרטיםעלאודותהמפר,הנוגעיםלעניין; )5(

שמושלהמפר-אםהואתאגידפ )ר(

הוגשערעורלפיסעיף22,יפרסםהממונהאתדברהגשתהערעורואתתוצאותיו )ב(
בדרךשבהפרסםאתדברהטלתהעיצוםהכספיפ

עלאףהאמורבסעיףקטן)א()ר(,הממונהרשאילפרסםאתשמושלמפרשהוא )ג(
יחיד,לאחרשנתןלוהזדמנותלטעוןאתטענותיובענייןזה,אםסברשהדברנחוץלצורך

אזהרתהציבורפ

עלאףהאמורבסעיףזה,לאיפרסםהממונהפרטיםשהםבגדרמידעשרשות )ד(
ציבוריתמנועהמלמסורלפיסעיף9)א(לחוקחופשהמידע,התשנ"ח-91998,וכןרשאי
הואשלאלפרסםפרטיםלפיסעיףזה,שהםבגדרמידעשרשותציבוריתאינהחייבת

למסורלפיסעיף9)ב(לחוקהאמורפ

ס"חהתשכ"א,עמ'192פ 8

ס"חהתשנ"ח,עמ'ר22פ 9
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פרסוםלפיסעיףזהבענייןעיצוםכספישהוטלעלתאגידיהיהלתקופהשלארבע )ה(
שנים,ובענייןעיצוםכספישהוטלעליחיד-לתקופהשלשנתיים;בפרסוםכאמוריישם
הממונהאמצעיםטכנולוגייםנאותיםומתקדמיםכדילמנוע,ככלהאפשר,אתאפשרות

העיוןבפרטיםשפורסמולפיסעיףזהלאחרשחלפההתקופההאמורהבסעיףקטןזהפ

עיצוםכספיבשל
הפרהלפיחוקזה

ולפיחוקאחר

עלמעשהאחדהמהווההפרהשלהוראהמההוראותלפיחוקזההמנויותבסעיף2413פ
ושלהוראהמההוראותלפיחוקאחר,לאיוטליותרמעיצוםכספיאחדפ

שמירתאחריות
פלילית

תשלוםעיצוםכספי,לפיפרקזה,לאיגרעמאחריותוהפליליתשלאדםבשל25פ )א(
הפרתהוראהמההוראותלפיחוקזה,המנויותבסעיף13,המהווהעבירהפ

שלחהממונהלמפרהודעהעלכוונתחיובבשלהפרההמהווהעבירהכאמור )ב(
בסעיףקטן)א(,לאיוגשנגדוכתבאישוםבשלאותההפרה,אלאאםכןהתגלועובדות

חדשות,המצדיקותזאתפ

שילםהמפרעיצוםכספיוהוגשנגדוכתבאישוםבנסיבותהאמורותבסעיףקטן )ג(
)ב(,יוחזרלוהסכוםששילם;סכוםששילםהמפר,יוחזרבתוספתהפרשיהצמדהוריבית

מיוםתשלומועדיוםהחזרתופ

הוגשנגדמפרכתבאישוםבשלהפרההמהווהעבירהכאמורבסעיףקטן)א(,לא )ד(
ינקוטנגדוהממונההליכיםלפיפרקזהבשלאותההפרהפ

פרקו':הוראותשונות

דיןמעשהבניגודלסעיףרכדיןעוולהלפיפקודתהנזיקין]נוסחחדש[10,והוראותסעיףר2פפיצויים
31)ב(ו–)ג(לחוקהגנתהצרכן,התשמ"א-111981,יחולועליופ

ייחודסמכות
הפיקוחעלהמחיר

הוראותחוקפיקוחעלמחירימצרכיםושירותים,התשנ"ו-ר12199,לאיחולועלמחיר27פ
בעדשירותשלקייטנהציבוריתפ

השרממונהעלביצועושלחוקזהוהוארשאילהתקיןתקנותלביצועופ28פביצועותקנות

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

עי ר ד  ף ו ל כ מ  ה י ר א
שרהפנים

ן י ל ב י ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

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