
 
 
 
 

                                                                                                                                              
 
 

 
 
 
 

1

                       04/10/2017   
  לכבוד

  כ נורית קורן"ח    כ ניסן סולומיאנסקי"ח   כ איילת שקד"ח
  להליכי גבייה הוגנים בהוצאה לפועל ולהשדהר "יו  ר ועדת חוק חוקה ומשפט"יו  המשפטיםשרת 

            
  רב וחג שמח,שלום 

        
  ניצול לרעה של חוק ההוצאה לפועל ופקודת המיסים גבייה בתקופת החגים :הנדון  

  
במטרה לצמצם פערים חברתיים וכלכליים בחברה הישראלית. אנו פועלים באמצעות  1997"ידיד" הוקמה בשנת 

מרכזי הזכויות  15סיוע לאזרחי ישראל לממש את זכויותיהם החברתיות והכלכליות. להשגת מטרה זו פועלים 
הוא הסיוע  "ידיד"אחד מהנושאים המרכזיים בהם עוסקת ה וסיוע ברחבי הארץ, בהם יכול כל אזרח לקבל מענ

ות של קשיים כלכליים וחובות, שחלקם הגדול מתגלגל לגבייה באמצעות מערכת לאזרחים שנקלעים למצוק
  ש בפקודת המיסים גבייה. ההוצאה לפועל או באמצעות השימו

  
הודעות מאות שיחות טלפון מאזרחים אשר קיבלו  "ידיד"השבוע האחרון הגיעו למרכזי הזכויות של ך במהל

לפועל או ההוצאה על פי חוק  ר אחד, פעולות גבייה אגרסיביות בשל חובות לכאורההעוסקות כולן בדבשונות 
  וכל אלה בתקופת החגים.  פקודת המיסים גבייה

  
  :הן דווח לנו ניתן למצואההודעות שעליבין 
  בדרישה לשלם מיידית חובות נטענים או קיימים לכאורה המייצגים גורמים מסחריים מעורכי דין איום מכתבי

הימים  7- המכתבים  נשלחו יומיים לפני ערב חג ו(ימים לא יבוצע תשלום  7ואשר בהם מצויין כי אם בתוך 
  יפתחו תיקים בהוצאה לפועל )מסתיימים במהלך חול המועד סוכות

 
 סרון חוב ועליו כי קיים למקבל הממודיעה מסרונים מהמערכת הממוחשבת של רשות האכיפה והגבייה ה

  )גם במקרה זה מדובר על מסרונים שנשלחו ימים בודדים לפני כניסת חג הסוכות לתוקף(למהר ולהסדירו 
 

 ת המקרים אף עוקל חשבונה של חולה סופניאחד ב בימים שלפני ראש השנה או סוכות.ות בנק נעיקול חשבו
 אשר הכספים בחשבון היו אמורים לשמש אותה לתרופות וטיפולים בימיה האחרונים. 

  
אנו רואים בפעולות מסוג אלה כפגיעה אנושה באזרחים, שגם אם קיימים נגדם חובות נטענים, הרי שלא  נכבדי,

י החג והם ישארו ללא אפשרות משיכת כסף כדי לקיים את עצמם ובני יעלה על הדעת כי חשבונותיהם יעוקלו לפנ
 "הנושים" המסחריים משפחותיהם ובעיקר כאשר ידוע כי משרדי הממשלה ואף רוב משרדיהם של הגופים

כחלק מהתרבות המשתרשת בישראל של הפיכת חודש החגים לחופשה  נסגרו לימי החג ואף לפניהםלכאורה, 
  מרוכזת וארוכה. 

  
כן אנו מתרעמים על השימוש הקלוקל שעושים עורכי דין, בין אם בידיעת לקוחותיהם ובין אם לאו, במשלוח כמו 

חגי חודש תשרי. תיקים בהוצאה לפועל בימי העסקים הבודדים שבין מכתבי איום והתרעה בעיקולים ופתיחת 
במהלך כוחני ומאיים שבמקרים רבים אפילו אין דבר מאחוריו באשר אותם עורכי דין כלל לא טורחים לידע מדובר 

 "שלח"ההוצאה לפועל ונדמה כי הם לוחצים בקלות על כפתור האת המכותבים על זכויותיהם על פי חוק 
  כדין.  כי מבחינה חוקית הם פועלים חשבהמבמקלדת ב

  
ל חשבון הבנק לציין כי בחלק הארי של המקרים מדובר במשפחות נורמטיביות ומעוטות הכנסה אשר עיקוחשוב 

ל כל סיכוי לקיומו של החג בצורה ראוייה ושמחה כפי שהם שלהם או עצם מהלך ההפחדה הננקט נגדם, מחס
  ראויים לו גם אם הם נדרשים, בצדק, להחזיר חוב שצברו.
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תיקים הנוגעים לחובות וקשיים כלכליים ואשר רובם נוגעים בדרך זו או  10,000 - שמטפלים מידי שנה בככמי 
ו סבורים כי דווקא בתקופת החגים יש לפעול בזהירות מירבית. אנאחרת למערכת האכיפה והגבייה הישראלית 

חוק ההוצאה לפועל וכן פקודת המיסים גבייה כך שלא תתאפשרנה פעולות גבייה תובעים מכם לפעול לעדכון נו א
, אלא במקרים ה לפועל בתקופת חודש החגיםאגרסיביות או אפילו איום בנקיטת הליכי גבייה ופתיחת תיקי הוצא

  בהם ברור לנושה כי בלא נקיטת הליך שכזה צפוי החייב לכאורה להבריח נכסים או כספים. 
  

החגים בצורה מכובדת ומבלי שהליכי גבייה סבורים כי גם אדם החייב כסף לגוף זה או אחר, זכאי לעשות את אנו 
ו ובעיקר לא כאלה החדשה יעיבו עליחילתה של השנה חוגג את תועיקול שמוטלים עליו בעת שכלל ישראל 

  המיועדים ליצירת לחץ והפחדה כפי שעולה מרבים מהמקרים שהגיעו אלינו. 
  
מצידנו נכין כבר בימים אנו מבקשים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה בתקוה כי תפעלו לתיקון המעוות. ו אנ

  הקרובים תיקונים מתאימים לחוקים הרלוונטים ונשמח באם תסכימו לקבלם ולקדמם. 
  
  

  בברכה,                
  

  מלמדרן                 
  ל"סמנכ                

  
  
  

  :העתק
  ועדת חוק חוקה ומשפטחברי 
  ועדת העבודה הרווחה והבריאותחברי 

  ד תומר מוסקוביץ, מנהל רשות האכיפה והגבייה"עו
  ד אפי נווה, נשיא לשכת עורכי הדין"עו
  
  
  
  
  
  
   


