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 לכבוד
 עו"ד זהבית קורבר
 מחלקה משפטית 

 עמותת ידיד
  28רחוב פייר קניג 

 93469ירושלים 
 
 

 שלום רב,עו"ד קורבר 
 
 
 

 חובות בגין אגרת רשות השידורהנדון: 
 
 

 -בעניין שבנדון 2018ביולי  18במענה למכתבך מיום 
 

תוקף א  כדלקמן: "בשר התקשורת, מר איוב קרחליט ה,  , כ"ג בחשוון התשע"ז2017בנובמבר  12ב  .1

ובהסכמת מנהל רשות האכיפה , 2014-לחוק השידור הציבורי, התשע"ד )ג( 101 לפי  סעיף י סמכות

גביית חובות האגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה שטרם והגביה במשרד המשפטים, אני מחליט כי 

נפתח בגינם תיק בהוצאה לפועל, תתבצע בידי המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות לפי חוק המרכז 

 ". 1995-והוצאות, התשנ"ה לגביית קנסות אגרות

אך  המרכז( -)להלןבהתאם להחלטה זו, ניתן לגבות באמצעות המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות  .2

ורק  חובות שטרם נפתח בגינם תיק בהוצאה לפועל. חובות שבעבר כבר נפתח בגינם תיק בהוצאה לפועל 

עורכי דין איתם  באמצעות ועל בהוצאה לפנגבים ממשיכים להגבות בדרך זו. יובהר כי התיקים 

 טרם פירוקה.   בהסכמים  התקשרה רשות השידור

בכל בקשה של החייב או מי מטעמו להסדר פשרה יש לפנות לעורך הדין המטפל בתיק. עורך הדין מוסמך  .3

או בשיעור לפי הנמוך. בקשות להסדר פשרה בסכום  -מהחוב 10%או  ₪ 800להפחית מהחוב סך של 

  .ברשות האכיפה והגביה ות לדיון בפני ועדת מחיקותגבוה מזה מועבר

בהוצאה לפועל ומאחר ובהתאם להוראות חוק ההוצאה לפועל, נפתחו ומתנהלים כבר מאחר והתיקים  .4

שהוצאו הוצאות אגרת פתיחת תיק, מתווספים לחובו של החייב גם החוק(  -)להלן 1967-התשכ"ז

 אין אפשרות לקיים בהוצאה לפועל "מבצע"  לחוק( 10ו 9ושכר טרחת עורך דין )סעיפים לגביית החוב 
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שכבר האחרים סכומים התוך מחיקת  דומה לזה המתקיים במרכז ולאפשר תשלומה של קרן החוב בלבד

 . התווספו לחוב

להשוות בין התיקים החדשים המתנהלים במרכז לבין לפנייתך ו 7לפעול כנדרש בסעיף  כל ניסיון .5

בחובות הנגבים היה גורם לכך שגם  , בשם עקרונות הצדק הטבעי התיקים הקיימים בהוצאה לפועל

בנסיבות המרכז לא היתה ניתנת אפשרות לשלם סכום מופחת בשווי קרן החוב בלבד.  באמצעות  

הקיימות, ובהתחשב בשוני שבין התיקים המתנהלים בהוצאה לפועל לבין אלה המתנהלים במרכז, 

 ם. נעשה המרב על מנת להטיב עם כל החייבי

 
   

          
 
 

    
  בכבוד רב,                                                              

 
 ענת ליברמן, עו"ד                                                             

 סגנית בכירה ליועצת המשפטית                                                             
 רשות האכיפה והגבייה                                                            

   
 

 

 
                                                                                                                                

 

 

 
 

  העתק:
 מר תומר מוסקוביץ, מנכ"ל רשות האכיפה והגביה, כאן;

 בי, הכונסת הרשמית, משרד המשפטים;עו"ד סיגל יעק
 מר רן מלמד, משנה למנכ"ל, עמותת ידיד. 

 
 
 

 
  

 


