
מלאו את הטופס יחד עם הצעיר/ה שלב אחר שלב.
בסוג החייב יש לסמן "הסדרת חוב – צעירים"

בשם הפקיד - למלא את שמכם/ן
ב"צירוף מסמכים" יש לצרף טופס המלצה  של עובד יתד המצורף ונמצא

באתר יתד. 

אם נתקלת בקושי במילוי טופס ההמלצה – פנ/י לממונה המחוזית של
"יתד"

נתקלת בקושי סביב הגשת בקשה להסדר – פנ/י לרפרנטית יתד במרכז
לגביית קנסות

 

מהו המרכז לגביית קנסות?
 

המרכז לגביית קנסות פועל תחת רשות האכיפה וגביה ותפקידו לגבות עבור
משרדי הממשלה, רשויות מקומיות, המשטרה, קנסות שהטיל בית משפט, קנסות

מנהליים, אגרות בתי משפט והוצאות לטובת המדינה, ופיצוי לנפגעי עבירה.
 

לגבי אילו חובות ניתן לפנות למרכז לגביית קנסות?
 

חובות שנצברו בשל אי תשלום קנס שניתן על ידי המשטרה; קנס או פיצוי שהוטל
על הצעיר/ה במסגרת פסק דין; אגרת בית משפט/סניגוריה/סיוע משפטי; אגרות

לרשויות ממשלתיות נוספות (לא חברת חשמל ולא תאגידי המים), ועוד.
 

איך אני יכול/ה לדעת אם לצעיר/ה שאני מלווה יש חובות במרכז
לגביית קנסות?

 
באזור האישי לחייב תוכלו למצוא רשימה של כל החובות שיש לצעיר/ה למרכז
לגביית קנסות.לגבי כל חוב ניתן לראות מתי נוצר ומה המקור שלו (דוח משטרתי,

פסק דין, אגרה וכו').
ניתן לגשת לאזור האישי בלינק:

https://mgk.eca.gov.il/HomeMenual/RegisterUserInfo
 

מה חשוב לזכור בכניסה לאזור האישי?
 

על הצעיר/ה להצטייד בתעודת הזהות שלו/ה – כולל תאריך הנפקת תעודת
הזהות ותאריך לידה.

 

איך אני פונים להסדרת החובות?
 

https://go.gov.il/MGKpniyot :באמצעות הקישור הבא
 

 

מה חשוב לכתוב בהמלצה?
 

בהמלצה יש לכתוב בקצרה ובתמצות אודות הרקע של הצעיר/ה, נסיבות
  שמבוססת על הדיאלוג שלכםן עם הצעיר/ה לגבי ההסתבכות בחוב, והמלצה
כמה ת/יוכל לשלם, באיזה פריסה חודשים וממתי יכול/ה להתחיל לשלם. חשוב
לציין בהמלצה פרטים שבעיניכם הם רלוונטיים מבחינה כלכלית וסוציאלית

להפחתה/פריסה/דחיה של החוב.
 

למי אני פונה אם נתקלתי בקושי?
 

 meytalo@eca.gov.il מיטל אוסטה במייל
או בטלפון - 050-6255537

 
 
 
 

 המרכז לגביית קנסות  – קנס משטרתי, פסק דין, אגרה לבית משפט, רשות ממשלתית ועוד.
 מערכת ההוצאה לפועל – חובות למרבית הגופים והאנשים הפרטיים במשק.
חברות גביה של הרשויות המקומיות – חובות ארנונה ודוחות פיקוח עירוניים.

 

צעירים/ות רבים/ות מתמודדים עם חובות ממגוון רחב של סוגים, חלקם לפני הליכי גבייה
וחלקם בהליכי גבייה. ישנם מספר גופים שתפקידם לגבות חובות:

 

 
על מנת להקל על צעירים/ות ועובדים/ות המלווים אותם בהתמודדות עם חובות, המרכז
לגביית קנסות, תכנית יתד והג'וינט יוצאים לדרך עם מסלול חדש להסדרה מהירה קלה
ונגישה של קנסות ואגרות. המסלול מיועד לסוג מסוים של חובות (ראו פירוט) – ואילו לגבי

חובות אחרים יוצעו כלים נוספים בהמשך.
 

 

מסלול חדש לצעירים/ות (18-26) המלווים במעטפת הרחבה של "יתד"* 
במרכז לגביית קנסות

*מעטפת יתד- עובדי יתד, תוכניות במסגרת יתד במחלקות לשירותים חברתיים, צעירים
שמלווים בנוצ"ץ, יש לך כתובת, ארגונים שלוקחים חלק בפורום הארגונים השותפים

ביתד ותוכניות של משרדים שותפים. צעירים/ות בגילאי 18-26, רווקים שאינם הורים.

https://www.yated.org/%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%95%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://mgk.eca.gov.il/HomeMenual/RegisterUserInfo
https://go.gov.il/MGKpniyot

