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חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תיקון מס' 14), התשע"ב—2012*

בחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה—1995  1 (להלן — החוק העיקרי), 1.הוספת סעיף 3א 
אחרי סעיף 3 יבוא:

 "פיצוי לקטין
שניזוק מעבירה

הורה בית המשפט לנאשם לשלם פיצוי כאמור בפסקה 3א. (א) 
(6) להגדרה "חוב" לניזוק מעבירה שביום החלטת בית המשפט 
היה קטין, ישלם המרכז לניזוק את סכום הפיצוי שנפסק, עד 
לתקרה של 10,000 שקלים חדשים, בניכוי הסכום ששילם 
החייב, במועד ובתנאים שקבע שר המשפטים, באישור ועדת 

החוקה חוק ומשפט של הכנסת.

שילם המרכז פיצוי לניזוק לפי סעיף קטן (א), ייזקף כל  (ב) 
סכום שישולם לחשבון החוב, עד לסכום הפיצוי ששילם 
המרכז כאמור, לטובת אוצר המדינה, בתוספת ריבית החשב 
הכללי כמשמעותה בהודעה בדבר שיעור ריבית החשב הכללי 

כפי שהיא מתפרסמת ברשומות."

תיקון חוק העונשין 
- מס' 114

בחוק העונשין, התשל"ז—1977  2, בסעיף 77, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:2.

הורה בית משפט כי פיצוי שהנאשם חויב בו לפי סעיף זה ישולם לשיעורין,  "(ד) 
והנאשם לא שילם את אחד התשלומים במועדו, תעמוד יתרת החוב לפירעון מיידי."

תחילתו של חוק זה ביום י"ט בטבת התשע"ג (1 בינואר 2013); הוראות סעיף 3א לחוק 3.תחילה ותחולה
העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, יחולו על פיצוי שנקבע בהחלטת בית המשפט 

שניתנה ביום תחילתו של חוק זה ואילך.

נתניהו ן  מי  בני
ראש הממשלה

נאמן יעקב 
שר המשפטים

פרס ן  שמעו
נשיא המדינה

ן בלי רי ראובן                      
                             יושב ראש הכנסת

חוק הספורט (תיקון מס' 7) (תיקון), התשע"ב—2012 *

בחוק הספורט (תיקון מס' 7), התשע"א—2011  1, בסעיף 6, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:1.תיקון סעיף 6

"(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), תחילתו של סעיף 11(ו) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 
4(2) לחוק זה, ביום י' בתמוז התשע"ב (30 ביוני 2012)."

תחילתו של חוק זה ביום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012). 2.תחילה

נתניהו ן  מי  בני
ראש הממשלה

לבנת ר  מו לי
שרת התרבות והספורט

פרס ן  שמעו
נשיא המדינה

ן בלי רי ראובן                      
                             יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום כ' בשבט התשע"ב (13 בפברואר 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה — 646, מיום י"ד בטבת התשע"ב (9 בינואר 2012), עמ' 278.

ס"ח התשע"א, עמ' 1031.  1

התקבל בכנסת ביום י"ד בשבט התשע"ב (7 בפברואר 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת — 400, מיום י' בתמוז התשע"א (2 ביולי 2011), עמ' 218.

ס"ח התשנ"ה, עמ' 170; התשע"ב, עמ' 26.  1
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