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  8.11.2018מתאריך פנייתך חובות בגין אגרת רשות השידור  הנדון:
 
 

  -במענה לפנייתך שבנדון
 

(,  13/08/2018כפי שהוסבר  במכתבו של מנהל רשות האכיפה והגביה, מר תומר מוסקוביץ )מיום  .1

המרכז( הם חובות  -החובות  שהועברו לגבייה באמצעות המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות )להלן

שטרם נפתח בגינם תיק הוצאה לפועל ועל כן טרם התווספו לחוב רכיבים נוספים בגין אגרת תיק 

ובהתאם להחלטת שר התקשורת  . אשר על כןגביהבהוצאה לפועל, שכר טרחת עורך דין והוצאות 

ניתן היה לפתוח את התיקים במרכז ולאפשר לחייב, המשלם את חובו ( 12/11/2017)החלטה מיום 

, לשלם את  קרן החוב בלבד ללא  תוספות הפיגורים שכבר הלך התקופה שנקבעה בדרישה לתשלוםבמ

 התווספו לחוב. 

 

החובות שהועברו לגביה במרכז,  החובות להבדיל מהוצאה לפועל המצב שונה. בחובות שנגבים ב .2

אגרה בעד פתיחת התיק, התווסף שכר  בגינם  שולמה -האמורים כבר הועברו בעבר להוצאה לפועל

שבהם לא ניתן לוותר על תשלומם של כל הרכיבים  , ת החוב. בנסיבות אלהטרחה והוצאו הוצאות לגביי

ולאפשר לחייב לשלם את קרן החוב בלבד שאם היה נעשה כן, מי היה נושא בתשלום שכר נשא הזוכה 

כבר הוצאו בגין הוצאות הטרחה לעורכי הדין המייצגים בתיקים אלה? מי היה משיב את הכספים ש

 ? אגרותגביה ו

 

י עורכי הדין המייצגים בתיקים אלה הם עורכי דין עצמאיים שרשות השידור, טרם פירוקה, יובהר כ .3

כך שאין כל אפשרות לוותר על סכומים  ם לחוזיםהתקשרה איתם בחוזים והם זכאים לשכרם בהתא

 .אלה ולהפחיתם מהחוב
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שייתנו מתערבת בגובה "ההנחה"  אינההרשות  -אשר למבצעי הגביה המתקיימים בהוצאה לפועל .4

 הזוכים ובהתאם לנסיבות . למעשה, סכום ההנחה משתנה בין במסגרת המבצע הזוכים לחייבים

הזוכה מסכים בהם  , שהח"מ איננה מודעת לקיומם, קיימים מקריםמתערבת בו. ככל ש אינהוהרשות 

 שכר טרחה ששילםאגרה ששילם עם פתיחת התיק או או אף על לחוב לוותר על כל הריבית שהתווספה 

הרי שזו זכותו המלאה אך אנו כמובן איננו יכולים לבקש מזוכה לוותר על הוצאות שכבר  -לבאי כוחו

 הוציא. 

 

אני חוזרת על האמור במכתבו של מנהל הרשות לפיו ככל שהיינו מתעקשים לשמור על השוויון לסיכום,  .5

המלא בין החייבים שחובם מתנהל במרכז לבין אלה שחובם מתנהל בהוצאה לפועל, התוצאה היתה 

שגם מחייבי המרכז היתה נמנעת ההטבה המשמעותית של תשלום קרן החוב בלבד ללא ריביות. ספק 

 ואם החייבים היו מברכים עליה.  ה זו היתה ראויה יותררב אם תוצא

 

מנת לזכות בהטבה, על החייב במרכז לשלם את חובו לאלתר, היינו מבלי  כי על נזכיר בהקשר זה 

. מבחינה , כך שנחסכת השקעת משאבים של זמן עובדים וכסףהליכי גבייהשהמדינה תאלץ לנקוט נגדו 

שלא שילמו , שונים מהחייבים בהוצאה לפועלמההנחה וייהנו   זו, החייבים שישלמו את חובם למרכז

, נפתח  נגדם תיק בהוצאה לפועל וננקטו הליכי גביה, את חובם למרות פניית רשות השידור ובאי כוחה

 ועל כן ספק אם יש הכרח לנהוג כלפי החייבים השונים בצורה זה. 

 

מכל מקום, כפי שכבר נכתב, גם לחייבים בהוצאה לפועל ישנה אפשרות לבקש הנחה וזאת באמצעות  .6

פנייה לעורך דין שמייצג בתיק. ככל שאין בסמכותו של עורך הדין להפחית את החוב, הוא מעביר את 

  -הבקשה לועדה המוסמכת. סמכויות ההפחתה הן כדלהלן

 

  עורך הדין ; בסמכות  -לפי הנמוך מהחוב 10%או עד  ₪  800מחיקה  של עד 

  ממונה מנהל הגביה  –בסמכות ועדת מחיקות מדרג ראשון  -לחוב₪  35,000מחיקה של עד

 )עו"ד נציג יועמ"ש( וחשב רשות האכיפה או מי מטעמו;

  סמנכ"ל מנהל  -בסמכות ועדת מחיקות מדרג שני –לחוב ₪  50,000עד ₪  35,000מחיקה של בין

 אכיפה והגביה וממונה מנהל הגביה )עו"ד נציג יועמ"ש( הגביה, חשב רשות ה
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  בכבוד רב,                                                                               
 

עו"ד ענת ליברמן,                                                                                     
סגנית בכירה ליועצת המשפטית                                                                                    

רשות האכיפה והגבייה                                                                                                     
 


