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  שלום רב,

הימנעות משימוש בשירותי המרכז לגביית קנסות, קריאה להנדון: 
 עד להודעה אחרת – אגרות והוצאות

 
לאחר פניות רבות מצד רשות האכיפה והגבייה, נאות מרכז השלטון  כידוע לכם,

המקומי לבחון את יכולתו של המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות )להלן: 
 הרשויות המקומיות."(, לבצע גביית קנסות עבור המרכז לגביית קנסות"

בגביה על ידי המרכז לגביית קנסות, מחליף שיקול דעתו של מנהל המרכז את שיקול 
דעתם של הגופים עבורם מתבצעת הגביה, בשלל תחומים )לרבות: פריסת החוב 
לתשלומים, ויתור על תשלומי פיגורים וכו'(, ותשלום המשולם לקופת המרכז 

ים המקבלים שירותי גביה מהמרכז לגביית לגביית קנסות, מתחלק בין כלל הגופ
 פסו(.-קנסות, להם חייב החייב כספים )פרי

את הפיילוט נעשתה תוך הקפדה על שמירת האינטרסים של נו לבצע הסכמתלפיכך, 
הרשויות המקומיות: דרשנו כי רק רשויות מקומיות החפצות בכך תקבלנה שירות 

סות, וכי את פרטי הפיילוט רק ביחס לקנ –מהמרכז לגביית קנסות, וגם זאת 
)העברת תחום גביית הקנסות מהגורם הגובה כיום עבור הרשות המקומית למרכז 
לגביית קנסות( נעבד בהסכמות בינינו, לרבות הסכמות על מדדי הצלחה שיבחנו את 

 תוצאות הפיילוט והאם יש מקום להאריכו ו/או להרחיבו, בתום התקופה.

, 1995-ית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ההפיילוט עוגן בחוק המרכז לגבי
 כהוראת שעה. 

לצערנו, על אף פגישות רבות ביננו לבין נציגי רשות האכיפה והגביה, טרם הגענו 
להסכמות בדבר ההיבטים הביצועיים של הפיילוט, וחוסר ההסכמות ביננו לבין 

ת קנסות אנו דורשים כי המרכז לגביי כך למשל,המרכז נוגע לנושאים קרדינליים )
יקבל על עצמו גם חובות שנצברו משנים קודמות, שהינם קשים יותר לגביה, שאם 

מול  –לא כך תידרש הרשות המקומית להשקיע תשומות כפולות בגביית חובותיה 
המרכז לגביית קנסות, לגביית החובות ה"קלים", ומול גורם גובה אחר, לגביית 

 החובות המורכבים יותר(.

לנו בימים האחרונים כי רשות האכיפה והגביה פונה לגזברי להפתעתנו, נודע 
הרשויות המקומיות, באופן חד צדדי ומבלי שהגיעה להסכמות איתנו בנושאים 
הקרדינליים כאמור לעיל, ומזמינה אותם לעבור לגביית חובות הקנסות של 

 הרשויות המקומיות באמצעות המרכז לגביית קנסות.



 

 

בהתנהלות שעלולה להסב נזק של ממש לקופות הרשויות המקומיות  מדוברה
שיכנסו למהלך מול המרכז לגביית קנסות, מבלי שהמחלוקות המשמעותיות שבינינו 
לבין רשות האכיפה והגביה, מחלוקות שנועדו להבטיח את הכנסות הרשויות 

 ת ועצמאות שיקול דעתן, נפתרו.המקומיו

בנסיבות אלו אנו קוראים לכם להימנע מהיענות לפניית רשות האכיפה והגביה, 
בטרם ת קנסות לצורך גביית הקנסות שלכם, ולהמנע מהתקשרות עם המרכז לגביי

 יפתרו המחלוקות ובתקווה שנגיע להסכמות.

 ם,שלכם ובשבילכ

 

 

 בברכה,
 

 שלמה דולברג
 מנהל כללי

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 העתק:
 ראש עיריית מודיעין מכבים רעות ויו"ר מרכז השלטון המקומי -מר חיים ביבס
 מנכ"ל משרד הפנים -מר מרדכי כהן

 ס. הממונה על התקציבים במשרד האוצר -מר אריאל יוצר
 מנהל רשות האכיפה והגביה -עו"ד תומר מוסקוביץ'

 סמנכ"ל כלכלה, מרכז השלטון המקומי -איתי חוטרמר 
 מנהלת המחלקה המשפטית, מרכז השלטון המקומי -עו"ד מירה סלומון
 גזבר עיריית באר שבע ויו"ר איגוד הגזברים -רו"ח תומר ביטון

  


