נובמבר 2022
כללים באשר להליכי הגביה בהם תנקוט המועצה לגביית כספים המגיעים לה ,לפי כל דין,
בהתאם לסמכות הועדה בתיקון בפקודת העיריות (מס'  ,)151התשפ"ב 2022 -
מסלולי הגביה לפיהם תפעל המועצה לגביית החוב
 .1הגדרות:
"מסלול גביה מנהלי"  -גביית חוב באמצעות הפעלת אמצעי אכיפה מנהליים לפי פקודת
המסים (גביה) .
"מסלול גביה אזרחי"  -גביית חוב או תשלום חובה אחר שלא שולמו במועדם הגשת כתב
תביעה לבית משפט אזרחי מוסמך או לביצוע בהוצאה לפועל.
 .2מסלולי גביה
המועצה אינה פועלת לגביית חובות במסלול גביה מנהלי ,ופועלת לגביית החובות במסלול
גביה אזרחי בלבד.
המועצה לא תפעל לגביית חוב ולא תנקוט באמצעי אכיפה כל שזמן שלא חלף המועד להגיש
השגה/ערר/ערעור ומתן החלטה בהם והחוב לא הפך ל"חוב סופי".
גביה בהליך משפטי
א .חוב שסכומו עולה על הסכום המקסימלי לתביעה בהוצאה לפועל (נכון להיום 75,000
ש"ח) ,יוגש לבית המשפט.
ב .בטרם תוגש התביעה ,תשלח לחייב התראה בטרם הגשת תביעה בדואר רשום עם אישור
מסירה.
ג .חלף המועד האחרון לתשלום החוב ,כפי שנקבע במכתב ההתראה ,ולא שולם החוב,
תוגש תביעה לבית המשפט.
גביה בהוצאה לפעול
א .בחלוף שנה מיום בו הפך החוב לחוב סופי ,תשלח לחייב התראה לפני נקיטת הליכים
בהוצאה לפועל.
ב .לא שולם החוב בתוך המועד הקבוע במכתב ההתראה ,תפעל המועצה לפתיחת תיק
בהוצאה לפועל.
ג .ככל שחלפה שנה ממועד מסירת מכתב ההתראה ,ולא נפתח תיק הוצל"פ בגין החוב,
תשלח המועצה מכתב התראה נוסף לחייב.
ד .במסגרת הליכי הגביה בתיק ההוצל"פ  ,תנקוט המועצה בכל ההליכים שניתן לפעול
בתיק.
ה .ככלל ,המועצה לא תנקוט בהליכי גביה מסוג עיקולי מטלטלין.
במקרים בהם סבורה המועצה כי אין תועלת כלכלית בנקיטת הליך אזרחי תבחן האפשרות
למחיקת החוב לפי הוראות נוהל מחיקת חובות.

 .3מדיניות הסדרת חובות באמצעות פריסת לתשלומים


כל הסדר לפריסת תשלומים יערך לפי נוסח הסכם ובו ייכלל סכום החוב לפריסה ודרך
תשלום הפריסה.



תנאי לפריסת החוב בהסדר תשלומים הינו תשלום מראש בשיעור שלא יפחת מ10%-
מהחוב.



פריסת תשלומי חובה תתאפשר באמצעי התשלום הבאים  :הוראת קבע/צ'קים/כרטיס
אשראי /העברה בנקאית.



על הסדר תשלומים לתשלום חובה יחול שיעור הריבית הקבוע בסעיף ( 4ב) בחוק
הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה) ,תש"ם – ( 1980נכון
למועד זה עומד שיעור הריבית על  6%שנתי).



בכל הנוגע לתשלום קנסות -פריסת התשלומים תתאפשר בכרטיס אשראי בתשלומי
קרדיט.



להלן הסדר פריסת התשלומים:



סכום החוב לפריסה

מספר התשלומים

החל מ 4500 -ש"ח ועד  10000ש"ח

 6תשלומים

החל מ 10001 -ש"ח ועד  20000ש"ח

 12תשלומים

החל מ 20001 -ש"ח ועד  40000ש"ח

 18תשלומים

מעל סכום של ₪ 40001

 24תשלומים

בנסיבות מיוחדות וחריגות תהיה המועצה רשאית לקבוע הסדר תשלומים אחר ,באישור
גזבר המועצה.

