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                        07/11/2018   
  לכבוד

  כ ניסן סולומינאנסקי"ח            איתן כבל כ"ח
  ר ועדת חוק חוקה ומשפט"יו          ר ועדת הכלכלה"וי

  הכנסת
  ירושלים

  שלום רב,
הם שכר טירחת  ₪מליון  51- שחייבים ישראלים לרשות השידור לשעבר יותר מ ₪מליון  145מתוך  :הנדון

  שקיימת ועדה מיוחדת למחיקת/הפחתת חובות רוב החייבים כלל אינם יודעים עליהלמרות  .עורכי הדין
ה הישראלית. אנו פועלים באמצעות במטרה לצמצם פערים חברתיים וכלכליים בחבר 1997"ידיד" הוקמה בשנת 

מרכזי הזכויות  20סיוע לאזרחי ישראל לממש את זכויותיהם החברתיות והכלכליות. להשגת מטרה זו פועלים 
הוא סיוע  "ידיד"התחומים המרכזיים בהם עוסקת חד א .ברחבי הארץ, בהם יכול כל אזרח לקבל מענה וסיוע

רונים זה אנחנו עוסקים בחודשים האחבהקשר  לאזרחים בכל הנוגע להתמודדות עם חובות וקשיים כלכליים.
בהתנהלות רשות האכיפה והגבייה וכונס הנכסים הרשמי בכל הנוגע לגביית חובות עבר של רשות השידור 

  ק. בפירו
    

כונסת הנכסים הרשמית, עו"ד סיגל יעקובי, להכריז באופן מיידי על מבצע הנחות והפחתת להשאר פנינו בין 
חית) וזאת בדומה למבצע חובות לרשות השידור בפירוק במסגרת מערכת ההוצאה לפועל (זרוע הגבייה האזר

  שמתבצע בימים אלה לחייבים אשר חובם מתנהל באמצעות המרכז לגביית קנסות (זרוע הגבייה הממשלתית)
  

, הפועל כחלק "ידיד"טליה רמתי, מנהלת המרכז למיצוי זכויות ונגישות משפטית של במכתב ששלחה, עו"ד 
היא קובעת כי לאחר קבלת תשובת רשות האכיפה  ממיזם משותף עם המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל, 

כיוון שמדובר בתיקים שנפתחו בהוצאה לפועל, וזאת באמצעות עורכי דין פרטיים איתם  כיוהגבייה ולפי "
התקשרה רשות השידור טרם פירוקה, לא ניתן להחיל מבצע דומה למבצע שמתנהל במרכז לגביית קנסות; 

- בתיקים אלו בהתאם להוראות חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז זאת, נוכח ההוצאות הנלוות אשר נגבות
1967. 

  
עולה כי הסיבה בגינה לא ניתן להחיל מבצע על החייבים במערכת ההוצאה ", כותבת עו"ד רמתי, "מתשובה זו"

לפועל נובעת מכך שרשות השידור מחוייבת בשכר טרחה לעורכי הדין הפרטיים אותם שכרה לצורך גביית 
אין באפשרותה להפר חוזים אלו. ואולם, אין בתשובה זו כדי לפתור את התוצאה המפלה  חובותיה ולפיכך

שנוצרה במסגרתה על החייבים במערכת ההוצאה לפועל מושטים חובות גבוהים בעשרות אחוזים מאלו 
  "שמושטים על מי ש"זכו" ונפתח תיק החוב בענייננם במרכז לגביית קנסות.

  
וזמת רשות האכיפה והגבייה בוצע, תוך תיקון החוק, מבצע דומה של בעבר, בימבקשים להצביע על כך כי אנו 

הפחתת חובות במערכת ההוצאה לפועל כך שלטענת הארגון נימוקי היועצת המשפטית של רשות האכיפה 
  והגבייה ריקים מתוכן. 

  
 לאחר בקשת חוק חופש המידע עולה כי :  (רצ"ב הטבלה המרכזת כפי "ידיד"מנתונים שהגיעו לעמותת 

  שהתקבלה מרשות האכיפה והגבייה
  תיקי חוב של רשות השידור 42,804במערכת ההוצאה לפועל היו, נכון לסוף חודש אוקטובר  
  מליון  145,436שווי הקרן + אגרת פתיחת תיק של תיקים אלה עומדת על₪  
 ב המושת על מסך החו 30%- מהינם שכ"ט עורכי דין (שכ"ט+ב) המהווים יותר  ₪מליון  51 - מתוך סכום זה כ

 החייבים לכאורה. 
  עורכי דין  6מליון של שכ"ט עורכי הדין מתחלקים בסה"כ בין  51מתוך  ₪מליון  44מניתוח המידע עולה כי

 כל אחד.  ₪מליון  4.5-13המקבלים בין 
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לגביה במרכז  15/4/2018תיקי רשות השידור נקלטו ביום  743,066. כי  ל"ידיד"עוד עולה מהמידע שהגיע 
אלף תיקים הקיימים במערכת ההוצאה לפועל) ואשר רובם נוצרו בשנים  42(כאמור לעומת יית קנסות. לגב

  כפי שמופיע בטבלה המצ"ב 2012-2014
  

 כמות תיקים שת החוב
2008                        15,635   
2009                          24,498  
2010                        67,811  
2011                        89,750  
2012                      129,745  
2013                      186,689  
2014                      228,938  

  743,066                        סכום כולל

  
באמצעות עורכי דין פרטיים, לבין  אופן חלוקת הגבייה בין מערכת ההוצאה לפועל,עולה כי " "ידיד"לטענת 

המרכז לגביית קנסות, הינה שרירותית. מי שהתמזל מזלו, לא נפתח תיק נגדו במערכת ההוצאה לפועל אלא 
קרי נפל שמו ברשימה  –במרכז לגביית קנסות וכעת הוא זכאי למבצע להפחתת החוב, ומי שלא התמזל מזלו 

חייב במערכת ההוצאה לפועל, על כל המשתמע מכך: לחוב  שהועברה לעורכי הדין הפרטיים, מצא את עצמו
המקורי שכלל ריבית פיגורים הצטרפו מיד סכומים נוספים כגון אגרת פתיחת תיק, ושכר טרחת עורך דין וזאת 

  עוד טרם בוצעו פעולות כלשהן לגביית החוב. 
  

   31.10.2018כמות התיקים הפתוחים במלאי במערכת ההוצאה לפועל כון ל 
  
  

 שם בא כח

כמות 
תיקים 
 במלאי

סכום חוב בפתיחה (כולל 
אגרת פתיחת תיק ושכר 

  שכר טרחה ב  שכר טרחה א  רחה א)ט
  1,578                      ₪   3,174                        ₪    17,247                       4₪  עורך דין
 601,230                   ₪    978,546                   ₪   3,828,689                 1,221₪ עורך דין
     811                           ₪   4,685                         1₪ עורך דין
 543                           ₪    966                           ₪   6,246                         1₪ עורך דין
  458,404                  ₪    914,351                   ₪   7,756,098                 1,515₪ עורך דין
     37,875                     ₪   1,127,733                 1₪ עורך דין
 627,661                   ₪    1,139,851               ₪   7,604,824                 1,585₪ עורך דין
     64,627                     ₪   1,924,487                 1₪ עורך דין
     833                           ₪   5,786                         1₪ עורך דין
 1,897,021                ₪    2,653,002               ₪   24,051,849               4,444₪ עורך דין
 138,749                   ₪    236,229                   ₪   1,092,903                 307₪ עורך דין
 124,256                   ₪    423,555                   ₪   2,287,332                 526₪ עורך דין
 2,428,993                ₪    3,990,598               ₪   19,411,610               5,042₪ עורך דין
 8,601                       ₪    36,454                     ₪   619,685                     98₪ עורך דין
 4,958,833                ₪    7,970,340               ₪   39,397,423               10,266₪ עורך דין
 4,095,034                ₪    7,373,373               ₪   37,213,508               9,396₪ עורך דין
 538                           ₪    727                           ₪   98,536                       27₪ עורך דין
 2,022,121                ₪    3,333,687               ₪   14,463,987               4,220₪ עורך דין
 1,946,743                ₪    3,163,595               ₪   16,827,128               4,145₪ עורך דין
 1,499                       ₪    3,212                        ₪   22,968                       3₪ עורך דין

  19,311,806              ₪    32,325,806             ₪   177,762,724            ₪ 42,804 סכום כולל
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בהרכב הכולל את עולה כי ברשות האכיפה והגבייה פועלת ועדה למחיקה/הפחתת חובות  ונמהמידע שהגיע אלי
  חשב רשות האכיפה והגביה, סמנכ"ל, מנהל המרכז לגביית קנסות.

  
הועדה מוסמכת לדון בבקשות למתן פטור  בהתאם לתקנות רשות השידור  וכן בבקשות מהנתונים עולה כי 

  .מתכנסת אחת לשלושה שבועותוכי היא  למתן מתן פטור בנסיבות חריגות שאינן קבועות בתקנות רשות השידור
 בקשות וביצעה הפחתה/פטור מלא   480 - בעד כה ועדה דנה אומרים בעמותת "ידיד" הוא כי  המדהים ביותר,

  ₪.אלף  80,850 - תיקים בהיקף של כ 470- ב
  

כי אם החייבים היו יודעים על קיומה של הועדה הם כבר מזמן היו פונים אליה בבקשה להפחית המשמעות היא, 
מידע זה אינו שקוף מספיק כך שרוב רובם של החייבים עומדים בפני עיקולים, הגבלות או לבטל את חובם אך 

 והליכים שונים אשר יכולים היו להמנע מהם. 
  
פונים אליכם היום בבקשה לקיים דיון דחוף, בין אם באחת מהועדות שאתם עומדים בראשן ובין אם כדיון נו א

מוכה בהרבה הכנסת רובם נסבורים שלא יתכן שאזרחי ישראל, שאנו משותף של שתי הועדות, בנושא שבנדון. 
מהשכר הממוצע במשק, ידרשו לשלם סכומי כסף כה גבוהים לקבוצה כה קטנה של עורכי דין אשר נהנית כבר 

  ההוצאה לפועל השופעת בריביות גבוהות ושכר טירחה מופקעשנים מחיבור לעטיני מערכת 
  

  רצ"ב
 תשובת רשות האכיפה והגבייה . 1

 תשובת רשות האכיפה והגבייה בכל הנוגע לבקשת חופש המידע . 2

  מכתב עמותת "ידיד" אל כונסת הנכסים הרשמית . 3

  
  

      
  בברכה,              

  
  רן מלמד              
  משנה למנכ"ל              
    "ידיד"עמותת               

  
  :העתק
  ועדת הכלכלהחברי 
  ועדת חוק חוקה ומשפטחברי 

  "ידיד"ד נירה שלו, מנהלת המחלקה המשפטית, עמותת "עו
   "ידיד"ד טליה רמתי, מנהלת המרכז למיצוי זכויות ונגישות משפטית, עמותת "עו
  
  
  
  
  


