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פנייה טלפונית של עוסק לצרכן תיעשה ממספר )ב(  )1(
טלפון מזוהה שניתן לחייג אליו; חובה זו לא תחול על 

טכנאי הפונה לצרכן מטעמו של עוסק 

הטלפונית  לפנייה  הצרכן  מצד  מענה  היה  לא   )2(
העוסק,  לו  יודיע   ,)1( בפסקה  כאמור  העוסק  של 
לרבות טכנאי כאמור באותה פסקה, על מספר טלפון 

שבאמצעותו יוכל הצרכן ליצור קשר עם העוסק 

המנוי  עוסק  מאלה:  אחד  כל   - "עוסק"  זה,  בסעיף  )ג( 
בתוספת השנייה, עוסק המחויב לתת שירות לצרכן לאחר 
מכירה כאמור בסעיף 18א)א(, או עוסק הנותן שירות לתיקון 
ליקויים ופגמים והחלפת טובין גם שלא לאחר מכירה כאמור 

בסעיף 18א)ב( "

בסעיף 22ג)א( לחוק העיקרי, אחרי פסקה )47( יבוא:2 תיקון סעיף 22ג

")48( פנה טלפונית לצרכן שלא בהתאם להוראות סעיף 18ג)ב( "

תחילתו של סעיף 18ג לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, שלושה חודשים 3 תחילה )א( 
מיום פרסומו של חוק זה 

תחילתו של סעיף 22ג)א()48( לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, ביום תחילתו  )ב( 
של חוק הגנת הצרכן )תיקון מס' 39(, התשע"ד-2014 2 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ט נ ב י  תל פ נ
שר הכלכלה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

 חוק להעמקת גביית המסים והגברת האכיפה )תיקוני חקיקה( )מס' 2(,
התשע"ד-2014*

 תיקון פקודת
 מס הכנסה -

מס' 205

בפקודת מס הכנסה  1, אחרי סעיף 194 יבוא:1 

"בקשה לרשם 
לענייני המרכז 

להטלת הגבלות

החלו הליכים לפי פקודת המסים )גבייה(, לגביית סכום 194א  )א( 
שאדם חייב לשלם לפי פקודה זו, רשאי המנהל לפנות לרשם 
לענייני המרכז במחוז שבו נמצא מקום מגוריו או מקום עסקו 
של החייב, בבקשה להטיל על החייב הגבלה, אחת או יותר, 
לפי סעיף 7א)ג( לחוק המרכז לגביית קנסות, לשם גביית החוב, 
ובלבד שבמועד הבקשה יובאו לפני הרשם לענייני המרכז 
לגבייתם  הליכים  שהחלו  חייב  אותו  של  המס  חובות  כל 
לפי פקודת המסים )גבייה( בשל חוב לפי פקודה זו, לפי חוק 
מיסוי מקרקעין, לפי חוק מס ערך מוסף, לפי פקודת המכס,

פנייה טלפונית של עוסק לצרכן תיעשה ממספר )ב(  )1(
טלפון מזוהה שניתן לחייג אליו; חובה זו לא תחול על 

טכנאי הפונה לצרכן מטעמו של עוסק 

הטלפונית  לפנייה  הצרכן  מצד  מענה  היה  לא   )2(
העוסק,  לו  יודיע   ,)1( בפסקה  כאמור  העוסק  של 
לרבות טכנאי כאמור באותה פסקה, על מספר טלפון 

שבאמצעותו יוכל הצרכן ליצור קשר עם העוסק 

המנוי  עוסק  מאלה:  אחד  כל   - "עוסק"  זה,  בסעיף  )ג( 
בתוספת השנייה, עוסק המחויב לתת שירות לצרכן לאחר 
מכירה כאמור בסעיף 18א)א(, או עוסק הנותן שירות לתיקון 
ליקויים ופגמים והחלפת טובין גם שלא לאחר מכירה כאמור 

בסעיף 18א)ב( "

תיקון סעיף 22גבסעיף 22ג)א( לחוק העיקרי, אחרי פסקה )47( יבוא:2 

")48( פנה טלפונית לצרכן שלא בהתאם להוראות סעיף 18ג)ב( "

תחילתו של סעיף 18ג לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, שלושה חודשים 3  )א( 
מיום פרסומו של חוק זה 

תחילה

תחילתו של סעיף 22ג)א()48( לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, ביום תחילתו  )ב( 
של חוק הגנת הצרכן )תיקון מס' 39(, התשע"ד-2014 2 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ט נ ב י  תל פ נ
שר הכלכלה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

 חוק להעמקת גביית המסים והגברת האכיפה )תיקוני חקיקה( )מס' 2(,
התשע"ד-2014*

 תיקון פקודתבפקודת מס הכנסה  1, אחרי סעיף 194 יבוא:1 
 מס הכנסה -

מס' 205 "בקשה לרשם 
לענייני המרכז 

להטלת הגבלות

החלו הליכים לפי פקודת המסים )גבייה(, לגביית סכום 194א  )א( 
שאדם חייב לשלם לפי פקודה זו, רשאי המנהל לפנות לרשם 
לענייני המרכז במחוז שבו נמצא מקום מגוריו או מקום עסקו 
של החייב, בבקשה להטיל על החייב הגבלה, אחת או יותר, 
לפי סעיף 7א)ג( לחוק המרכז לגביית קנסות, לשם גביית החוב, 
ובלבד שבמועד הבקשה יובאו לפני הרשם לענייני המרכז 
לגבייתם  הליכים  שהחלו  חייב  אותו  של  המס  חובות  כל 
לפי פקודת המסים )גבייה( בשל חוב לפי פקודה זו, לפי חוק 
מיסוי מקרקעין, לפי חוק מס ערך מוסף, לפי פקודת המכס,

התקבל בכנסת ביום ב' באב התשע"ד )29 ביולי 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה   *
- 771, מיום י"א בתמוז התשע"ג )19 ביוני 2013(, עמ' 911 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשע"ד, עמ' 724   1

ס"ח התשע"ד, עמ' 622   2

ספר החוקים 2467, י"א באב התשע"ד, 2014 8 7
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לפי חוק מס קנייה )טובין ושירותים(, התשי"ב-1952, ולפי חוק 
הבלו על דלק, התשי"ח-1958, והחלטת הרשם תחול על כל 

החובות האמורים 

על בקשת המנהל להטיל הגבלה כאמור בסעיף קטן )א(  )ב( 
ועל החלטות, הליכים וסדרי דין לעניין הגבלה כאמור, יחולו 
בשינויים  קנסות,  לגביית  המרכז  לחוק  7ו  עד  7א  סעיפים 
האמור,  לחוק  7א)א()2(  בסעיף  אלה:  ובשינויים  המחויבים 
במקום "שנה" יקראו "חודש" ואחרי "הוראות סעיף 5" יקראו 
הרשאה  כתב  ניתן  שבו  מהמועד  יותר,  או  שנה,  "וחלפה 

לגביית החוב האמור, לפי סעיף 4 לפקודת המסים )גבייה(" 

על אף האמור בסעיף 231)א(, רשאי המנהל למסור לרשם  )ג( 
לענייני המרכז כל מידע הדרוש לו לצורך הפעלת סמכויותיו 

לפי סעיף זה 

בסעיף זה -  )ד( 

"רשם לענייני המרכז" - כמשמעותו בסעיף 6א לחוק המרכז 
לגביית קנסות;

"חוק המרכז לגביית קנסות" - חוק המרכז לגביית קנסות, 
אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995 2 "

תיקון חוק מיסוי 
מקרקעין )שבח 

ורכישה( - מס' 80

בחוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, התשכ"ג-1963  3, אחרי סעיף 95א יבוא:2 

"בקשה לרשם 
לענייני המרכז 

להטלת הגבלות

194ב 95ב  הסמכויות הנתונות לרשם לענייני המרכז לפי סעיף 
לפקודה, יהיו נתונות לו גם לעניין חוב מס לפי חוק זה שהחלו 
הליכים לגבייתו לפי פקודת המסים )גבייה(, וההוראות לפי 

אותו סעיף יחולו לעניין זה, בשינויים המחויבים " 

 תיקון חוק מס
ערך מוסף - מס' 46

בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975  4, אחרי סעיף 102א יבוא:3 

"בקשה לרשם 
לענייני המרכז 

להטלת הגבלות

194ב 102ב  הסמכויות הנתונות לרשם לענייני המרכז לפי סעיף 
לפקודת מס הכנסה, יהיו נתונות לו גם לעניין חוב מס לפי חוק זה 
שהחלו הליכים לגבייתו לפי פקודת המסים )גבייה(, וההוראות 

לפי אותו סעיף יחולו לעניין זה, בשינויים המחויבים "

 תיקון חוק הבלו
על דלק - מס' 11

בחוק הבלו על דלק, התשי"ח-1958  5, בסעיף 7)ב(, במקום "ו–102א" יבוא "102א ו–102ב"  4 

תיקון פקודת המכס 
- מס' 25

בפקודת המכס 6, בסעיף 231א1)ב(, במקום "סעיף 102)ב(" יבוא "סעיפים 102)ב( ו–102ב" 5 

תיקון חוק מס קנייה 
)טובין ושירותים( - 

מס' 20

בחוק מס קנייה )טובין ושירותים(, התשי"ב-1952  7, בסעיף 13)א1(, במקום "סעיף 102)ב(" 6 
יבוא "סעיפים 102)ב( ו–102ב"  

תיקון חוק שיקים 
ללא כיסוי - מס' 11

בחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981 8, בסעיף 3ג - 7 

בסעיף קטן )א( -    )1(

ס"ח התשנ"ה, עמ' 170   2

ס"ח התשכ"ג, עמ' 156; התשע"ד, עמ' 591   3

ס"ח התשל"ו, עמ' 52; התשע"ד, עמ' 591   4

ס"ח התשי"ח, עמ' 160; התשע"ד, עמ' 592   5

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 3, עמ' 39; ס"ח התשע"ד, עמ' 592   6

ס"ח התשי"ב, עמ' 334; התשע"ד, עמ' 592   7

ס"ח התשמ"א, עמ' 136; התשע"ב, עמ' 582   8

ספר החוקים 2467, י"א באב התשע"ד, 2014 8 7
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האמור בו יסומן כפסקה )1(, ובה, במקום "שראש ההוצאה לפועל" יבוא  )א( 
"שרשם ההוצאה לפועל";

אחרי פסקה )1( יבוא: )ב( 

חייב שרשם לענייני המרכז כמשמעותו בסעיף 6א)א( לחוק המרכז    )2("
לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995 )בסעיף זה - רשם לענייני 
המרכז(, הטיל עליו הגבלה לפי סעיף 7א)ג()3( לחוק האמור, יהיה לקוח 

מוגבל מיוחד ";

בסעיף קטן )ב(, בסופו יבוא "ואולם המפקח לא יידרש למסור לבעל חשבון שהוא   )2(
לקוח מוגבל מיוחד לפי סעיף קטן )א( הודעה לפי סעיף 3א)ב( ";

בסעיף קטן )ג(, במקום "ראש ההוצאה לפועל" יבוא "רשם ההוצאה לפועל, רשם   )3(
לענייני המרכז" 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב
ראש הממשלה

ני ב ל י  פ י צ
שרת המשפטים

ד י פ ל ר  י א י
שר האוצר

ן י ל יב ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו י
יושב ראש הכנסת

חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור )תיקון מס' 4(, 
התשע"ד-2014*

בחוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, התשס"ה-2005  1 )להלן - החוק העיקרי(, 1 תיקון סעיף 6א
בסעיף 6א -

בכותרת השוליים, המילים "במקום המספק שירותי רווחה" - יימחקו;  )1(

)א(, במקום "במחלקה לשירותים חברתיים או בכל מקום המספק  בסעיף קטן   )2(
שירותי רווחה, בפני מאבטח" יבוא "במקום כאמור בתוספת, בפני מאבטח מוסמך", בכל 
מקום, במקום "מאבטח" יבוא "מאבטח מוסמך" ובמקום "המאבטח" יבוא "המאבטח 

המוסמך" ואחרי "איום" יבוא "ממשי";

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:  )3(

")ב1( על אף האמור בסעיף קטן )א(, לא יפעיל מאבטח מוסמך במוסד חינוך 
שניתן בו חינוך גן ילדים או חינוך יסודי את סמכויותיו לפי סעיף זה כלפי קטין, 
עובד  לבקשת  אלא  קטין  כלפי  אחר  חינוך  במוסד  סמכויותיו  את  יפעיל  ולא 
הוראה המועסק באותו מוסד; שר החינוך ידווח לוועדת הפנים והגנת הסביבה 
של  הכנסת, בתום כל שנת לימודים, על הפעלת סמכויות מאבטחים לפי סעיף 

זה במוסדות חינוך במהלך אותה שנת לימודים ";

האמור בו יסומן כפסקה )1(, ובה, במקום "שראש ההוצאה לפועל" יבוא  )א( 
"שרשם ההוצאה לפועל";

אחרי פסקה )1( יבוא: )ב( 

חייב שרשם לענייני המרכז כמשמעותו בסעיף 6א)א( לחוק המרכז    )2("
לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995 )בסעיף זה - רשם לענייני 
המרכז(, הטיל עליו הגבלה לפי סעיף 7א)ג()3( לחוק האמור, יהיה לקוח 

מוגבל מיוחד ";

בסעיף קטן )ב(, בסופו יבוא "ואולם המפקח לא יידרש למסור לבעל חשבון שהוא   )2(
לקוח מוגבל מיוחד לפי סעיף קטן )א( הודעה לפי סעיף 3א)ב( ";

בסעיף קטן )ג(, במקום "ראש ההוצאה לפועל" יבוא "רשם ההוצאה לפועל, רשם   )3(
לענייני המרכז" 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב
ראש הממשלה

ני ב ל י  פ י צ
שרת המשפטים

ד י פ ל ר  י א י
שר האוצר

ן י ל יב ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו י
יושב ראש הכנסת

חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור )תיקון מס' 4(, 
התשע"ד-2014*

בחוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, התשס"ה-2005  1 )להלן - החוק העיקרי(, 1 
בסעיף 6א -

תיקון סעיף 6א

בכותרת השוליים, המילים "במקום המספק שירותי רווחה" - יימחקו;  )1(

)א(, במקום "במחלקה לשירותים חברתיים או בכל מקום המספק  בסעיף קטן   )2(
שירותי רווחה, בפני מאבטח" יבוא "במקום כאמור בתוספת, בפני מאבטח מוסמך", בכל 
מקום, במקום "מאבטח" יבוא "מאבטח מוסמך" ובמקום "המאבטח" יבוא "המאבטח 

המוסמך" ואחרי "איום" יבוא "ממשי";

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:  )3(

")ב1( על אף האמור בסעיף קטן )א(, לא יפעיל מאבטח מוסמך במוסד חינוך 
שניתן בו חינוך גן ילדים או חינוך יסודי את סמכויותיו לפי סעיף זה כלפי קטין, 
עובד  לבקשת  אלא  קטין  כלפי  אחר  חינוך  במוסד  סמכויותיו  את  יפעיל  ולא 
הוראה המועסק באותו מוסד; שר החינוך ידווח לוועדת הפנים והגנת הסביבה 
של  הכנסת, בתום כל שנת לימודים, על הפעלת סמכויות מאבטחים לפי סעיף 

זה במוסדות חינוך במהלך אותה שנת לימודים ";

התקבל בכנסת ביום ב' באב התשע"ד )29 ביולי 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה   *
- 541, י' בחשוון התשע"א )18 באוקטובר 2010(, עמ' 179 

ס"ח התשס"ה, עמ' 758; התשע"ד, עמ' 336   1
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