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פעולות הביקורת
ברשות האכיפה והגבייה נבדקו היבטי של עבודת הרשות מול ציבור הזוכי
והחייבי ,ובה פעולות הרשות לייעול הגבייה בלשכות ההוצאה לפועל ובמרכז
לגביית קנסות ,אגרות והוצאות .בתחו ההוצאה לפועל נבדקו ,בי היתר,
פעולות הרשות לאיחוד לשכות הוצאה לפועל והפעלת חוקרי חיצוניי .במרכז
לגביית קנסות ,אגרות והוצאות נבדקו מישק העברת הנתוני ממזכירויות בתי
המשפט למרכז ,הסמכויות המקבילות בפריסת חובות ואיוש עמדות קבלת קהל.
הבדיקה נעשתה ברשות האכיפה והגבייה .בדיקות השלמה נעשו בהנהלת בתי
המשפט.
באג הסיוע המשפטי שבמשרד המשפטי נעשתה ביקורת מעקב אחר מידת
תיקו הליקויי שפורסמו בדוח שנתי 61ב של מבקר המדינה .המעקב עסק
בעיקר בנושאי האלה :הרחבת הזכאות לסיוע משפטי ושיתו פעולה ע גופי
סיוע אחרי; פעולות האג ליידוע הציבור בדבר זכאותו לייצוג משפטי; ניהול
הפניות לקבלת סיוע משפטי; המענה הטלפוני בלשכות הסיוע; סדרי העסקת
של עורכי די חיצוניי והפיקוח עליה; וסדרי העסקת של עורכי די פנימיי
המועסקי לפי חוזי העסקה קבלניי .נוס על כ! נבדק קידומו של מת ייצוג
משפטי לקטיני בהליכי אזרחיי.
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רשות האכיפה והגבייה
היבטי בעבודת רשות האכיפה והגבייה
מול ציבור הזוכי והחייבי
תקציר
רשות האכיפה והגבייה )להל  הרשות( הוקמה בינואר  2009על פי החלטת ממשלה
ולפיה תוק יחידה ארגונית שתופקד על ההוצאה לפועל ועל המרכז לגביית קנסות,
אגרות והוצאות המשולמי לאוצר המדינה; רשות זו תנוהל בנפרד מהנהלת בתי
המשפט ותהיה כפופה לשר המשפטי .הרשות היא יחידת סמ #במשרד המשפטי
ונחלקת לשתי יחידות :מערכת ההוצאה לפועל )להל  הוצל"פ( והמרכז לגביית
קנסות ,אגרות והוצאות )להל  המרכז( .הרשות נועדה להיות גו& ממשלתי מוביל
בתחו האכיפה והגבייה לש חיזוק שלטו החוק ותו #שמירה על זכויות הפרט .כדי
לייעל את הגבייה ולשפר את מוסר התשלומי במדינה יזמה הרשות תיקוני חקיקה,
בה שיפורי ושינויי שנועדו לסייע לציבור הזוכי והחייבי.

פעולות הביקורת
בחודשי אפריל עד אוגוסט  2012בדק משרד מבקר המדינה היבטי של עבודת
הרשות מול ציבור הזוכי והחייבי .בי היתר נבדקו פעולות הרשות לייעול הגבייה,
איחוד לשכות ההוצל"פ ,הפעלת חוקרי בהוצל"פ ,המישק של העברת נתוני
ממזכירויות בתי המשפט למרכז ,סמכויות מקבילות בפריסת חובות וקבלת קהל
במרכז .הבדיקה נעשתה בהוצל"פ ובמרכז .בדיקות השלמה נעשו בהנהלת בתי
המשפט.

עיקרי הממצאי
 .1מ ע ר כ ת ה ה ו צ א ה ל פ ו ע ל  :לרשמי ההוצל"פ תפקיד חשוב ביותר בלשכות
ההוצל"פ ,והוקנו לה סמכויות שיפוטיות ומינהליות .נמצא שכמה מהנחיותיו
ומהערותיו המקצועיות של מנהל הרשות שהתייחסו לרשמי ושהופנו לממונה עליה
בהוצל"פ ,נגעו לענייני הנמצאי בתחו שיקול הדעת העצמאי שלה במסגרת
הליכי שנדונו לפניה.
 .2בשנת  ,1994כ 15שני לפני הקמת הרשות ,התקבל תיקו לחוק ההוצאה
לפועל ,התשכ"ז ,1967-ולפיו רש יכול למנות חוקר הוצל"פ כדי שזה יחקור מטעמו
א לחייב יש יכולת כלכלית לשל את חובו )"חקירת יכולת"( .רק בשנת  2011החלה
הרשות לייש את הוראת החוק המאפשרת מינוי חוקרי הוצל"פ חיצוניי .לש כ#
הוחלט להקי מאגר ארצי של חוקרי הוצל"פ ,וזאת א& שהרשות טר בחנה את כל
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ההיבטי הנוגעי לכ .#רשמי ההוצל"פ במחוז חיפה והצפו החליטו קולקטיבית
שלא להפנות חקירות יכולת לחוקרי ,אלא בחרו לבצע את החקירות בעצמ.
 .3כדי להגביר את האכיפה יזמה הרשות מבצעי גבייה ע זוכי מוסדיי .מנתוני
הרשות עולה כי יעילות של האכיפה והגבייה באמצעות המבצעי הייתה חלקית:
במבצעי נכללו  165,000תיקי ,ומתוכ נסגרו  25,150תיקי )כ (15%בגי טיוב
נתוני ,והושגו הסדרי ב 14,770תיקי )כ.(9%
 .4החלטות הרשמי המלאות נשלחות במערכת הממוחשבת רק לעורכי די
מייצגי המחוברי למערכת של ההוצל"פ .על פי נתוני הרשות ,כ 94%מהזוכי
מיוצגי בידי עורכי די ,לעומת כ 6%מהחייבי .יתר החייבי )כ (94%אינ
מיוצגי ,רוב בשל מצב כלכלי דחוק .לפיכ #ה אינ מסתייעי בייצוג משפטי,
אינ מקבלי את ההחלטות המלאות ונדרשי לפעול מיזמת כדי להשיג.
 .5בדצמבר  2009העביר שר המשפטי לאישור ועדת החוקה ,חוק ומשפט של
הכנסת את טיוטת צו ההוצאה לפועל )סגירת לשכות( ,התש"ע ,2009ולפיה ייסגרו
לשכות הוצל"פ קטנות וקטנות מאוד .א& שהוועדה לא אישרה את טיוטת הצו ,צמצמה
הרשות כמעט לחלוטי את הפעילות בחלק מלשכות אלו.
 .6ה מ ר כ ז ל ג ב י י ת ק נ ס ו ת  ,א ג ר ו ת ו ה ו צ א ו ת  :המזכירויות של בתי
המשפט נדרשות להעביר למרכז תיקי חייבי שלא פרעו את תשלומיה .נמצא כי
קיימי כשלי בהעברת הנתוני ממזכירויות בתי המשפט למרכז ובעיות במישק
המחשוב .נמצא כי בשנת  2010כ 42%מהתיקי שנסגרו היו תיקי שבה נתוני
שגויי ,ובמחצית הראשונה של שנת  2011כ 32%מהתיקי שנסגרו היו בה נתוני
שגויי .על סמ #הנתוני השגויי שלא אותרו פעל המרכז נגד חייבי ונקט הליכי
גבייה שפגעו בה.
 .7נמצאו מקרי שבה נקט המרכז הליכי גבייה נגד חייבי מאחר שלא קיבל את
ביטולי ההחלטות של בתי המשפט שניתנו בהליכי מאוחרי .בתביעות של חייבי
נגד הרשות בגי חיובי שגויי קבע בית המשפט כי הצגת אד כמי שלא שיל חוב
עד שהוטל עיקול על רכושו היא בגדר לשו הרע.
 .8נושא העברת נתוני שגויי מעסיק את הנהלת בתי המשפט ואת הרשות מאז
הקמתה בשנת  ,2009ובמועד סיו הביקורת טר הוכרעה המחלוקת בעניי האחריות
על טיוב הנתוני.
 .9המרכז החתי משרדי ממשלה שהעבירו תיקי לטיפולו על כתב שיפוי ,ולפיו
כל צד יישא באחריות למחדליו וישפה את האחר בגי הנזקי שגר לו בעקבות
מחדלי אלו .את הנהלת בתי המשפט לא החתי המרכז על כתב שיפוי זה.
 .10במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישו התוכנית הכלכלית,
לשני  2009ו ,(2010התשס"ט ,2009תוק חוק המרכז לגביית קנסות ,אגרות
והוצאות ,התשנ"ה ,1995והורחבה בו הגדרת "חוב" כ #שהמרכז הוסמ #לגבות את
כלל החובות של משרדי הממשלה .במועד סיו הביקורת ,אוגוסט  ,2012כשלוש שני
ממועד תחילתו של התיקו לחוק )יולי  ,(2009עדיי לא התממשה כוונת המחוקק שכל
חובות משרדי הממשלה יעברו לגבייה באמצעות המרכז ,וטר התממש חזו הרשות
שהמרכז יהיה הגו& המוביל בנושא גביית חובות.
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 .11למנהל המרכז סמכות לקבל החלטות בעניי פריסת תשלו חוב .כמו כ לעובד
מדינה שהוא עור #די בעל ותק של שלוש שני לפחות שמינה שר המשפטי יש
סמכות לפטור מתשלו תוספת פיגורי .בעקבות תיקו  13לחוק המרכז לגביית
קנסות ,אגרות והוצאות ,התשנ"ה ,1995מונו בכל מחוז רשמי לענייני המרכז מקרב
רשמי ההוצל"פ ,והוקנו לה סמכויות דומות .הלי #הערעור על החלטות אלה אינו
זהה :ערעור על החלטת רש מוגש לבית משפט השלו ,ואילו ערעור על החלטות של
מנהל המרכז מוגש כבקשה לעיו מחדש בפניו או באמצעות עתירה לבג"./
 .12בנובמבר  2011עבר המרכז למשכ חדש ששכר .ע המעבר בוטלו עמדות קבלת
הקהל ,והחייבי הופנו למוקד מידע טלפוני ,זאת היות שהמשכיר התנה את השכרת
המשרדי בכ #שלא תתקיי בה קבלת קהל .הרשות לא בחנה את השפעת
ההחלטה על עבודת המרכז ועל הפגיעה בחייבי .רק לאחרונה )נובמבר (2012
החליטה לפתוח עמדה אחת לקבלת קהל בלשכת ההוצל"פ בירושלי ,המנותקת
מהמדורי ומהמנהלי במרכז.

סיכו והמלצות
רשות האכיפה והגבייה כוללת את מערכת ההוצאה לפועל ואת המרכז לגביית קנסות,
אגרות והוצאות .מאז הקמת הרשות בשנת  2009חלו שינויי רבי ,שלוו בתיקוני
חקיקה ,בשינויי מבניי ובשיפורי טכנולוגיי .יש לבחו מדי פע בפע את
האיזו בי היעד של הרחבת היק& הגבייה באמצעות הענקת כלי אכיפה יעילי
לזוכי ,לבי יעד השמירה על זכויות החייבי.
החלטותיה של רשמי ההוצל"פ ה לב העשייה בתחו זה .עצמאות שיקול הדעת
השיפוטי של הרשמי במת החלטותיה היא עקרו יסוד ונדב #מרכזי באמו הציבור
ברשות .לפיכ #חשוב לקבוע הסדרי וכלי שיבטיחו את השמירה על עצמאות .כמו
כ על הרשות לבחו את כל ההיבטי הקשורי לעבודת של חוקרי ההוצל"פ,
ולהסיק מכ #א יש לשנות את אופ ביצוע של חקירות היכולת .פעולות הרשות
מלמדות כי היא העבירה את הפעילות בחלק מ הלשכות הקטנות ללשכות אחרות,
ובכמה מה כמעט אי כיו פעילות .על הרשות לבחו א נדרש להעלות את הנושא
מחדש לפני ועדת החוקה ,חוק ומשפט.
המרכז והנהלת בתי המשפט חייבי לפעול בדחיפות להסדרת נושא הכשלי במישק
העברת הנתוני ביניה .לש כ #וכדי למנוע פגיעה באמו הציבור במערכת
השלטונית ובמערכת המשפט ,עליה להביא את המחלוקת בעניי האחריות לטיוב
הנתוני להכרעתו של היוע /המשפטי לממשלה .על הרשות לשקול ייזו חקיקה
שתביא לידי זהות בי הלי #הערעור על החלטות הרשמי בנושא פריסת חוב ובי
הלי #הערעור על החלטות בעלי התפקידי במרכז בנושא זה .כדי לתת שירות מיטבי
לקהל הפוני למרכז ,על הרשות לבחו מחדש את החלטתה לאייש עמדת קבלת קהל
אחת ,לשקול את האפשרות לאייש עמדות קבלת קהל בפריסה ארצית וליידע את
החייבי על החלטתה.

♦
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מבוא
רשות האכיפה והגבייה )להל  הרשות( הוקמה בינואר  2009על פי החלטת ממשלה 1ולפיה תוק
יחידה ארגונית שתופקד על ההוצאה לפועל ועל המרכז לגביית קנסות ,אגרות והוצאות המשולמי
לאוצר המדינה; יחידה זו תנוהל בנפרד מהנהלת בתי המשפט ותהיה כפופה לשר המשפטי.
הרשות היא יחידת סמ #במשרד המשפטי ונחלקת לשתי יחידות :מערכת ההוצאה לפועל )להל 
הוצל"פ( והמרכז לגביית קנסות ,אגרות והוצאות )להל  המרכז( .הרשות נועדה להיות גו&
ממשלתי מוביל בתחו האכיפה והגבייה לש חיזוק שלטו החוק בד בבד ע שמירה על זכויות
הפרט.
 : Ï Ú Â Ù Ï ‰ ‡ ˆ Â ‰ ‰ ˙ Î ¯ Ú Óההוצל"פ פועלת על פי חוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז,1967-
ועל פי התקנות שהוצאו מכוחו )להל  חוק ההוצל"פ או תקנות ההוצל"פ( ,ועניינ ביצוע פסקי די
וחיובי אחרי שדינ כדי פסק די ,כגו שטרות ומשכנתאות .תכלית ההוצל"פ היא להעמיד
לרשות הציבור מנגנו שבאמצעותו יוכל זוכה 2לגרו במהירות וביעילות לחייב 3לבצע פסק די
שהוצא נגדו או חיוב אחר שחויב בו תו #שימוש באמצעי נאותי ושמירה על כבוד החייב ועל
זכויותיו .להוצל"פ הוקנו בחוק ההוצל"פ אמצעי אכיפה שוני .4הליכי הוצל"פ מתבצעי בעקבות
בקשות של הזוכה ,חו* מאשר במקרי חריגי הקבועי בחוק ההוצל"פ; מרבית פעולותיה כרוכות
ג בתשלו אגרה.
בעת הקמת הרשות היה בהוצל"פ מלאי של כ 3.5מיליו תיקי פעילי .כדי לייעל את האכיפה
והגבייה ולבסס את העיקרו שיש לפרוע חובות וחיובי הוחלט על שינוי מבני ,ובמסגרתו הופרדה
מערכת ההוצל"פ ממערכת בתי המשפט והועברה לרשות המבצעת .מאז הקמת הרשות תוק חוק
ההוצל"פ כמה פעמי ,כדי להקנות לזוכה כלי אכיפה נוספי אשר פגיעת בזכויות היסוד של
החייב היא מידתית )ראו להל(.
גביית חובות באמצעות ההוצל"פ נעשית ב 25לשכות הוצל"פ הפרוסות בארבעה מחוזות ברחבי
האר* .בשנת  2011הסתכמה הגבייה בכ 34.9מיליארד ש"ח .מנתוני הרשות עולה שבגבייה
העקיפה 5הייתה עלייה חדה של למעלה מ :150%מכ 13.2מיליארד ש"ח בשנת  2009לכ33.7
מיליארד ש"ח )כ 97%מס #כל הגבייה( בשנת  ,2011ואילו בגבייה הישירה 6הייתה עלייה מתונה
של כ :20%מכמיליארד ש"ח בשנת  2009לכ 1.2מיליארד ש"ח )כ 3%מס #כל הגבייה( בשנת
.2011
בדצמבר  2011היה בהוצל"פ מלאי של כ 2.8מיליו תיקי פעילי .התפלגות התיקי בי המחוזות
לא השתנתה במש #השני :כ 36%מהתיקי מטופלי במחוז תל אביב ,כ 31%במחוז חיפה
והצפו ,כ 20%במחוז המרכז וכ 13%במחוז ירושלי והדרו.
בשנת  2009נפתחו כ 445,000תיקי הוצל"פ ונסגרו כ 236,000תיקי ,בשנת  2010נפתחו
כ 430,000ונסגרו כ ,960,000בשנת  2011נפתחו כ 450,000ונסגרו כ ,715,000ובמחצית
הראשונה של שנת  2012נפתחו כ 210,000תיקי ונסגרו כ 231,000תיקי .בתרשי שלהל
מוצגת מגמת הירידה במספר תיקי ההוצל"פ הפעילי מאז הקמת הרשות ועד סו& שנת :2011
__________________

1
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החלטה  3487ממאי .2008
זוכה הוא אד המחזיק בפסק די ,בשטר וכדומה ,ולפיה פלוני מחויב לשל לו סכו מסוי.
חייב הוא אד שהוצא נגדו פסק די או חיוב אחר המחייב אותו לשל לפלוני סכו מסוי.
לרבות צווי עיכוב יציאה מ האר! ,צווי עיקול ,צווי מאסר והגבלות נוספות.
גבייה עקיפה נעשית בי הזוכה לחייב.
גבייה ישירה נעשית באמצעות תשלו בקופות לשכות ההוצל"פ או בשוברי בדואר.
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 : ˙ Â ‡ ˆ Â ‰ Â ˙ Â ¯ ‚ ‡ , ˙ Â Ò  ˜ ˙ È È · ‚ Ï Ê Î ¯ Ó ‰המרכז פועל על פי חוק המרכז לגביית
קנסות ,אגרות והוצאות ,התשנ"ה ,1995ועל פי התקנות שהוצאו מכוחו )להל  חוק המרכז או
תקנות המרכז( .על פי חוק המרכז ,הוא מוסמ #לגבות קנסות ,אגרות והוצאות שנועדו לתשלו
לאוצר המדינה .המרכז הוק בירושלי במסגרת הנהלת בתי המשפט כמוקד גבייה ארצי ומתמחה
בהליכי גבייה מחייבי הממאני לשל את חוב .במרכז כמה מדורי :קליטה ,חקירות ועיקולי,
גביית קנסות בגי עברות תנועה ,גביית אגרות והוצאות ,גביית קנסות ופיצויי פליליי וגביית
קנסות מינהליי.
המרכז הוק בשל חוסר יעילות של המנגנוני שבאמצעות גבתה המדינה באותה העת את
החובות שהיו חייבי לה ואת הקנסות שהטילו בתי המשפט .ע הקמת הרשות הוכפ& אליה המרכז.
המרכז גובה את החובות האלה :קנסות שהוטלו בבתי המשפט לתעבורה; קנסות של משרדי
ממשלה שהוטלו בבתי המשפט בהלי #פלילי; קנסות בגי עברות תנועה )דוחות של משטרת
ישראל( וקנסות שהוטלו לפי חוק העבירות המנהליות ,התשמ"ו) 1985להל  חוק העברות
המנהליות(; פיצוי שנפסק בהלי #פלילי והמשול למתלונ; הוצאות לטובת אוצר המדינה ועוד.
בשנת  2011גבה המרכז חובות בס #כ 343מיליו ש"ח ,עלייה של כ 9%לעומת הגבייה בשנת
 ,2009שהסתכמה בכ 316מיליו ש"ח.
בשני  20122009עלה תקציב הרשות בכ) 51%מכ 174מיליו ש"ח לכ 263מיליו ש"ח( ,והיק&
כוח האד בה עלה בכ) 50%מכ 400עובדי לכ 600עובדי(.
בחודשי אפריל עד אוגוסט  2012בדק משרד מבקר המדינה היבטי של עבודת הרשות מול ציבור
הזוכי והחייבי .בי היתר נבדקו פעולות הרשות לייעול הגבייה ,איחוד לשכות ההוצל"פ ,הפעלת
חוקרי בהוצל"פ ,המישק של העברת נתוני ממזכירויות בתי המשפט למרכז ,סמכויות מקבילות
בפריסת חובות וקבלת קהל במרכז .הבדיקה נעשתה בהוצל"פ ובמרכז .בדיקות השלמה נעשו
בהנהלת בתי המשפט.
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מערכת ההוצאה לפועל
ממסמכי הרשות עולה שאחד מיעדיה המרכזיי הוא ליזו שינויי חקיקה כדי לייעל את הגבייה
ולשפר את מוסר התשלומי במדינה .במסגרת הפעולות להקמת הרשות התקבלו כמה תיקוני
חקיקה שכללו ג שיפורי ושינויי שנועדו לסייע לציבור הזוכי והחייבי .התיקו העיקרי לחוק
ההוצל"פ היה תיקו  729מנובמבר ) 2008להל  תיקו  ,(29שהפריד את מערכת ההוצל"פ מהנהלת
בתי המשפט .התיקו נועד בי היתר להקנות גישה נוחה יותר למקורות מידע על החייב ועל נכסיו.
לפי תיקו זה ,א נוכח רש ההוצל"פ שאי תועלת בניהול הליכי הוצל"פ ,יימסר לחייב ולזוכה
מידע בדבר האפשרות לפתוח בהליכי פשיטת רגל .עוד בתיקו זה :נקבע כי יוגבל השימוש בצווי
מאסר נגד חייבי ,וכי אפשר לפתוח תיק בהוצל"פ נגד חייב רק לאחר אימות פרטיו בזמ אמת;
הורחבה רשימת המיטלטלי המוגני מפני עיקול; הוטל איסור על עיקול כספי זכאות לסיוע בדיור
שנועדו לאפשר קורת גג וחיי בכבוד; ונקבע לוח זמני לפתיחת תיק בהוצל"פ.

שינוי במעמד הרשמי
לרשמי ההוצל"פ הוקנו סמכויות שיפוטיות ומינהליות .בחוק ההוצל"פ נקבע כי רש ההוצל"פ
בהפעילו את סמכויותיו על פי די אי עליו מרות ,זולת מרותו של הדי .במאי  2011התקבל תיקו
 833לחוק ההוצל"פ )להל  תיקו  ,(33ועל פיו נקבע מעמד של רשמי ההוצל"פ כעובדי מדינה
בכפיפות לרשות המבצעת ,ובוטלה הזיקה בינ לבי הנהלת בתי המשפט .בתיקו זה נקבע ג כי
האחריות למינוי רשמי ולסיו כהונת ,שהייתה נתונה לפני התיקו בידי שר המשפטי ובידי
נשיא בית המשפט העליו ,תועבר לוועדה לבחירת רשמי .9בתיקו נקבע כי הממונה על הרשמי
ברשות ,10א& שהוא מופקד עליה מ הבחינה המקצועית ,אינו רשאי להתערב בהפעלת סמכויותיו
של רש על פי די במסגרת טיפולו בהלי .#עוד נקבע שימונה אחראי לבירור תלונות הציבור בנוגע
לרשמי .במועד סיו הביקורת ,אוגוסט  ,2012כיהנו ברשות  54רשמי.
כבר בדיוני ועדת החוקה ,חוק ומשפט של הכנסת )להל  ועדת החוקה( בינואר  2011לקראת
אישורו של תיקו  ,33טענו נציגי הרשמי ונציגי עמותה חברתית ,שהכפפת הרשמי לרשות
המבצעת  וא& לממונה ,הכפו& למנהל הרשות  עלולה לפגוע באיתלות ה מהבחינה העקרונית
וה מהבחינה האישית .עוד טענו כי הזדהות הרשמי ע יעדי הרשות )למשל העלאת שיעורי
הגבייה( עלולה לפגוע ביכולת למלא את תפקיד מתו #היעדר לחצי ואינטרסי חיצוניי להלי#
גופו ,ובכ #היא עלולה לפגוע בחייבי מעל המידה הראויה.
__________________
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אלה כמה מ התיקוני האחרי :תיקו  32ובו נקבע שעל חוקרי ההוצל"פ לעבור הכשרה מתאימה
לביצוע תפקיד ,וה הוסמכו להזמי חייב לבדיקת יכולת .עוד נקבע שרש רשאי ,לבקשת זוכה,
להוציא צו הבאה לחייב שלא הגיע לבדיקה זו; תיקו  35ובו נקבע ,בי היתר ,כי יואר( פרק הזמ
שהוקצה לחייב לש הגשת התנגדותו לפירעו שטר ,והוטלה על הזוכה חובת דיווח בדבר תקבולי
שקיבל מהחייב בגבייה עקיפה; תיקו  36הביא לרפורמה בפינוי שוכר; בתיקו  37נוספו נכסי
המוגני מפני עיקול; ובתיקו  38נקבעה סמכותו של רש לסיי דיו שהחל בו בתו( שלושה חודשי
מיו שהסתיימה כהונתו למע רציפות הדיו וייעול ההלי( .מלבד תיקוני החקיקה הראשית נעשו ג
תיקוני חקיקת המשנה.
התיקו בתוק) מיולי .2011
לפי חוק ההוצל"פ ,בוועדה חמישה חברי :שופט בית משפט מחוזי ,מנהל הרשות ,הממונה על
הרשמי ,נציג לשכת עורכי הדי ונציג הציבור.
את הממונה בוחרת הוועדה לבחירת רשמי לתקופת כהונה של שבע שני.
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משרד מבקר המדינה מצא שכמה מהנחיותיו ומהערותיו המקצועיות של מנהל הרשות לרשמי
בהליכי שנדונו לפניה נגעו לענייני הנמצאי בתחו שיקול דעת העצמאי ,כמפורט להל:
 .1בדצמבר  2010פנה מנהל הרשות לממונה דאז על הרשמי וביקש שינחה אות "כי במסגרת
שיקול הדעת שמפעילי רשמי בעת מת פטור מאגרה ,לא נית יהיה לקחת בחשבו שיקול האומר
כי יינת פטור מתשלו אגרה ,מאחר וזו הדר #היחידה להיטיב ע החייב או להקטי את ס#
הוצאותיו בתיק" .מנהל הרשות הביא לדוגמה את החלטתו של רש להורות על ביטול האגרה
במקרה מסוי "על מנת למנוע הוצאות נוספות ומיותרות על החייבת ,לאור מסקנתי העקרונית כי
יכול ולחייבת נגר עוול של ממש במסגרת הליכי אלו ומכוח הסמכות המוקנית לי" .מנהל הרשות
הסתייג מכ #וציי כי אינו סבור "כי כאשר רש מגיע למסקנה כי היה בניהול ההליכי בתיק משו
עוול ,קופת המדינה היא זו שצריכה להינזק".
מנהל הרשות כתב בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר ) 2012להל  תשובת הרשות( שפנייה
זו הייתה אל הממונה על הרשמי דאז ,שהיה כפו& למנהל בתי המשפט ,ולא במישרי אל רש
ההוצל"פ ,ועוד בטר התקבל תיקו  .33הוא הוסי& כי "פנייה זו נוסחה באופ המבהיר כי אי
התערבות בשיקול הדעת של הרשמי אלא יידוע בדבר הדי הנוהג".
·ÈÈÚ·"˘ ÔÂ¯˜ÈÚ‰ Ú·˜ ‰ËÈÙ˘‰ :„ÂÒÈ-˜ÂÁ· ."‰ËÈÙ˘ ˙ÂÎÓÒ" Ì‚ ‰Â˙ ÌÈÓ˘¯‰ È„È
˘Ù"ÏˆÂ‰‰ ˜ÂÁ· ."ÔÈ„‰ Ï˘ Â˙Â¯Ó ˙ÏÂÊ ,‰ËÈÙ˘ ˙ÂÎÓÒ Â„È·˘ ÈÓ ÏÚ ˙Â¯Ó ÔÈ‡ ‰ËÈÙ
˜·˙ÏÂÊ ,˙Â¯Ó Ù"ÏˆÂ‰‰ Ì˘¯ ÏÚ ÔÈ‡ ÔÈ„ ÈÙ ÏÚ ÂÈ˙ÂÈÂÎÓÒ ˙ÏÚÙ‰· ÂÈÙÏÂ ,‰‰Ê ÔÂ¯˜ÈÚ Ú
Ï‰Ó ¯ÂÓ‡Î ·˙Î 2010 ¯·Óˆ„Ó Â˙ÈÈÙ· ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .ÔÈ„‰ Ï˘ Â˙Â¯Ó
˙Ú· ÌÈÓ˘¯ ÌÈÏÈÚÙÓ˘ ˙Ú„‰ ÏÂ˜È˘ ˙¯‚ÒÓ· ÈÎ ÌÈÓ˘¯‰ ˙‡ Í˙ÈÈÁ‰Ï ‰„Â‡" :˙Â˘¯‰
ÌÂÏ˘˙Ó ¯ÂËÙ Ô˙ÈÈ ÈÎ ¯ÓÂ‡‰ ÏÂ˜È˘ ÔÂ·˘Á· ˙Á˜Ï ‰È‰È Ô˙È ‡Ï ,‰¯‚‡Ó ¯ÂËÙ Ô˙Ó
‡‚¯˙‡ ÏÈ·‚‰Ï ÏÂÏÚ‰ ÔÙÂ‡· ÌÈÓ˘¯‰ ˙‡ ˙ÂÁ‰Ï ‰˘˜· ÌÂ˘Ó ˘È ·˙ÎÓ‰ ÁÒÂ· ."‰
˘.Ì˙Ú„ ÏÂ˜È
 .2ביוני  2012כתב מנהל הרשות לממונה על הרשמי בנושא התנהלותו של תיק הוצל"פ
מסוי" :11אני סבור כי עליי #להנחות את הרש הרלוונטי כי יש לזמ את הצדדי לדיו וזאת
בהתא להחלטת ...#ובהתא לעובדות שיוצגו בפני ,#במידת הצור #ועל פי שיקול דעת ,#להורות
בהתא לסמכות הנתונה ל #בחוק ההוצאה לפועל" .יצוי כי על פי סעי& 81א)3ה( בחוק ההוצל"פ,
רש רשאי ,לפי בקשת החייב ומטעמי מיוחדי שיירשמו ,להפחית את תוספת הפרשי ההצמדה
והריבית או את הריבית.
בתשובת הרשות נכתב" :מנהל הרשות הותיר לשיקול דעת הממונה על הרשמי הא לפנות אל
הרש המטפל בתיק ...הפנייתו של הרש אל הוראת חוק רלבנטית ,אינה פסולה ומצויה במסגרת
האחריות המקצועית של הממונה על הרשמי".
יצוי כי על פניות אחרות שהתקבלו ברשות והנוגעות להחלטות של רשמי השיבה הרשות שהיא
אינה ערכאת ערעור על החלטות אלה ,ושהדר #להלי עליה קבועה בחוק .לעומת זאת ,פנייתו של
מנהל הרשות אל הממונה על הרשמי עסקה בתיק מסוי ,ועלול היה להשתמע ממנה מת הנחיה
לפעול בדר #שיש בה להשפיע על שיקול הדעת של הרש כדי להשיג את התוצאות הרצויות.
מנהל הרשות הדגיש בתשובתו כי בשו מקרה הוא לא פנה ישירות לרשמי ,אלא רק לממונה
המקצועית עליה ,ואי בבקשתו ממנה כדי לפגוע בשיקול דעת ובעצמאות השיפוטית .הוא
ציי" :הגורמי המנהליי ברשות מעול לא התערבו ולא יתערבו לעול בהחלטות רשמי
__________________
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סכו החוב המקורי היה כ 184,000+ש"ח ,ובמועד פניית מנהל הרשות הוא הסתכ בלמעלה
מ 900,000+ש"ח.
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ההוצל"פ .במקרי הבודדי בה יש להביא עניי זה או אחר לידיעת הרשמי תיעשה פנייה
לממונה על הרשמי ,שהיא המסננת שתחליט הא יש להפנות שימת לב הרשמי לאותו עניי".
Ú‚Â· ÌÈÓ˘¯‰ ˙‡ ‰ÁÈ ÌÈÓ˘¯‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰˘ ‰ÚÈÓ ÔÈ‡˘ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙Â¯È‰Ê ËÂ˜Ï ÂÈÏÚ ÌÏÂ‡Â ,˙ÈË¯˜Â˜ ‰È‚ÂÒ· ‰˜ÈÒÙ· ˙Ï·Â˜Ó‰ ˙ÈÂ¯˜Ú ‰„ÓÚÏ Â‡ ‰˘È‚Ï
.‰Ê ÔÈÈÚ· ‰¯˙È
ÔÓ ‡È‰ Ì‰ÈÙÏ ÌÈÂ„‰ ÌÈÎÈÏ‰· ÌÈÓ˘¯‰ Ï˘ Ì˙Â‡ÓˆÚ˘ ÔÈÈˆÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈÓ˘¯‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ ÏÚÂ ˙Â˘¯‰ ÏÚ ÍÎÈÙÏ .Ô‚Â‰ ÍÈÏ‰Ï ˙ÂÎÊ‰ Ï˘ ÌÈÈÊÎ¯Ó‰ ÌÈÎ·„‰
ÌÈÂ„‰ ÌÈÎÈÏ‰· Ì˙Ú„ ÏÂ˜È˘Ï ÌÈÂ˙‰ ÌÈÈËÂÙÈ˘ ÌÈ‡˘Â· ÌÈÓ˘¯ ˙ÂÁ‰Ï ‡Ï˘ „ÈÙ˜‰Ï
˘¯Ù˙‰Ï ‰ÏÂÏÚ‰ ‰ÏÂÚÙ ÏÎÓ ÚÓÈ‰ÏÂ Ì˙Â‡ÓˆÚ ˙¯ÈÓ˘ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ˙Â˘¯‰ ÏÚ .Ì‰ÈÙÏ
.ÂÊ ˙Â‡ÓˆÚ· ‰ÚÈ‚ÙÎ

חוקרי ההוצאה לפועל
בחוק ההוצל"פ מעוג מנגנו ושמו "חקירת יכולת" ,ולפיו רש ההוצל"פ רשאי ,ביזמתו או לפי
בקשת הזוכה או החייב ,לחקור בדבר מצבו הכלכלי של החייב :על נכסיו ,על גובה הכנסתו ועל
מקורותיה ,על יציאותיו מישראל וכניסותיו אליה ,על חובותיו ועל הוצאותיו  כל זאת כדי לברר
מהי מידת יכולתו לפרוע את חובו .חקירת יכולתו של חייב נועדה לחשו& את מצבו הכלכלי האמיתי
ולקבל את המידע הדרוש על עצ קיומ של נכסי והכנסות שאפשר לגבות באמצעות את החוב
הפסוק .שימוש נכו בחקירת היכולת אמור לקד במידה ניכרת את הליכי ההוצל"פ.
בשנת  1994נקבע בחוק ההוצל"פ בי היתר :שר המשפטי רשאי לקבוע רשימה של חוקרי הוצל"פ
שאינ עובדי הרשות; רש רשאי למנות מתו #הרשימה חוקר לתיק מסוי; חוקר יפעל מטע
הרש ולפי הוראותיו ויגיש לו די וחשבו על תוצאות בדיקתו; הרש רשאי לתת כל צו על סמ#
דוח החוקר כאילו חקר בעצמו ,וכ רשאי הוא בכל עת ,מיזמתו או על פי בקשה ,לעיי בדוח מחדש
ולחקור חקירה נוספת בי בעצמו ובי באמצעות חוקר אחר.
 .1רק בשנת  2011החלה הרשות לייש את הוראת החוק המאפשרת מינוי של חוקרי הוצל"פ
לחקירות יכולת  עד אז נהגו הרשמי לחקור חקירות אלה בעצמ .בכ #נית להפחית את עומס
העבודה המוטל על הרשמי ולקצר את זמני ההמתנה לדיוני .סמכות של חוקרי ההוצל"פ
מסתכמת בבדיקת יכולתו של החייב בהתבסס על שאלו שהוא ממלא ,על מסמכי יכולת שהוא מגיש
ועל תשובותיו לשאלות החוקרי.
˙Ó˜‰ ÈÙÏ ÌÈ˘ 15-Î ,1994 ˙˘· Ï·˜˙‰ ÌÈ¯˜ÂÁ‰ ÔÈÈÚ· Ù"ÏˆÂ‰‰ ˜ÂÁ ÔÂ˜È˙ ,¯ÂÓ‡Î
ÌÈÈÂÈ˘ ‰ÓÊÈ ‡È‰ Ù"ÏˆÂ‰ È¯˜ÂÁ Ï˘ ¯‚‡Ó ÌÈ˜‰Ï ‰ËÈÏÁ‰ ‡È‰ ¯˘‡Î Í‡ ,˙Â˘¯‰
·˙˜.Ì˙ÏÚÙ‰ Ï˘ ÌÈË·È‰‰ ÏÂÏÎÓ ˙‡ ‰ÙÈ˜Ó ‰ÈÁ· ‰Á· ‡Ï˘ Û‡ ÌÈ¯˜ÂÁÏ ˙ÂÚ‚Â‰ ˙Â
בתשובת הרשות נכתב כי "במסגרת תיקו  29לחוק ההוצל"פ ,נוספו הוראות שבגינ עלה הצור#
לקיי חקירת יכולת לחייב בטר נקיטה באמצעי שהחוק מעמיד לרשות הזוכה ו/או הרש".
הרשות הוסיפה כי "נעשתה עבודת חשיבה עמוקה בטר הפעלת חוקרי ההוצאה לפועל בשי לב
שיכול ותיטע טענה שמדובר בהפרטת שירות שלטוני ולכ התקנות העוסקות בתחו חוקרי
ההוצאה לפועל שונו והותאמו למציאות המשפטית הנוהגת היו".
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ÏÂÏÎÓ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ˙Â˘¯‰ ÏÚ ‰È‰ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰ÈÁ·Ï ÛÒÂ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
,Ù"ÏˆÂ‰‰ È¯˜ÂÁ ˙ÏÚÙ‰· ÌÈÎÂ¯Î‰ - ‰˜ÂÒÚ˙‰Â ˙È˙˘˙‰ ,·Èˆ˜˙‰ ÈË·È‰ - ÌÈË·È‰‰
Ï˘ ˙ÂÈ¯˘Ù‡‰ ˙ÂÚÙ˘‰‰ ˙‡Â ÌÈ¯˜ÂÁ‰ ˙ÏÚÙ‰Ï ˙ÈÎ˙‰ Ï˘ ‰ÓÂ˘ÈÈ Í¯„ ˙‡ ‰Ê ÏÏÎ·Â
.‰Ê È¯Â·Èˆ ˙Â¯È˘ ˙Ë¯Ù‰
˙ÈÁ·ÏÂ ÊÂÁÓÂ ÊÂÁÓ ÏÎ· ˙ÂÎ˘Ï‰ ÈÎ¯Âˆ ˙ÈÁ·Ï ˙ÂˆÈÁ È¯˜Ò ‰˙˘Ú ‡Ï ˙Â˘¯‰ .2
Ì‡Â ˙ÂÊÂÁÓ‰ ÏÎ· ÌÈ¯˜ÂÁ ¯‚‡Ó· Í¯Âˆ ÌÈÈ˜ Ì‡ ‰Á· ‡ÏÂ ˙ÏÂÎÈ‰ ˙¯È˜ÁÏ ‰˙Ó‰‰ ÈÓÊ
.ÌÈÓ˘¯‰ „ˆÓ ˘Â˜È· ÍÎÏ ˘È
כ ,#בספטמבר  2011כתב חוקר הוצל"פ ממחוז חיפה והצפו ליועצת המשפטית של הרשות,
שרשמי המחוז חוקרי בעצמ חקירות יכולת ואינ מעבירי אות לטיפול החוקרי .באותו
החודש השיבה היועצת המשפטית כי רש סוברני להחליט א הוא מעוניי לקיי את חקירת
היכולת בעצמו" :א רשמי מחוז הצפו ,החליטו כול ,כי אי ה מבקשי להפנות בדיקות לחוקרי
הוצאה לפועל ,אי כל דר #להביא להחליט אחרת".
·˙Â˘¯‰˘ ,ÔÂÙˆ‰Â ‰ÙÈÁ ÊÂÁÓ· Ù"ÏˆÂ‰‰ È¯˜ÂÁ 2012 ËÒÂ‚Â‡· ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ
.˙Á‡ ˙ÏÂÎÈ ˙¯È˜Á ÂÏÂ Â¯˜Á Ì¯Ë ,ÔÂÈÓÂ ‰¯ÈÁ· Ï˘ ÍÈÏ‰ ¯Á‡Ï Ì˙È‡ ‰¯˘˜˙‰
יצוי כי בדיו שהתקיי בוועדת החוקה באוקטובר  2010בעניי הפעלת חוקרי הוצל"פ ציי
סמנכ"ל מקצועי ברשות כי הכוונה היא להפעיל את החוקרי בלשכות העמוסות ,הנמצאות בעיקר
במחוז המרכז ובמחוז חיפה והצפו.
Ì˘¯ Ï˘ ˙È¯·ÂÒ‰ Â˙ËÏÁ‰Ï ÛÂÙÎ ¯˜ÂÁ Ï˘ ÂÈÂÈÓ ÌÓ‡ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÂËÈÏÁ‰ - ÌÈ‰ÎÓ‰ ÌÈÓ˘¯‰ 54-Ó ˘ÈÏ˘ - ÊÂÁÓ‰ ÈÓ˘¯ 18 ÏÎ Ì‡ Ï·‡ ,Ù"ÏˆÂ‰‰
˜.ÍÎÏ ˙Â·ÈÒ‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ˙Â˘¯‰ ÏÚ ,ÌÈ¯˜ÂÁÏ ˙ÏÂÎÈ ˙Â¯È˜Á ˙ÂÙ‰Ï ‡Ï˘ ˙È·ÈË˜ÏÂ
מנהלת מחוז חיפה והצפו ברשות הסבירה במאי  2012למשרד מבקר המדינה כי רשמי המחוז אינ
ממני חוקרי הוצל"פ מאחר שהרשמי עושי את החקירות בעצמ במסגרת הדיוני המתקיימי
במהל #ביצוע צווי ההבאה .12מאחר שמספר צווי ההבאה במחוז הוא הגבוה ביותר באר* ,הצור#
במינוי חוקרי מועט ביותר.
בתרשי שלהל מוצגי נתוני על מספר צווי ההבאה ,על מספר הבקשות לחקירת יכולת ועל
התפלגות חקירות היכולת בי המחוזות בשנת : 2011

__________________

12

צו הבאה הינו צו המורה למשטרה להביא חייבי שהתחמקו מזימוני להתייצבות בפני רש בלשכת
ההוצל"פ.
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מ התרשי עולה כי רוב הבקשות לצווי הבאה הוגשו במחוז תל אביב ,שבו הרשמי נעזרי
בחוקרי הוצל"פ ,ובמחוז חיפה והצפו ,שבו אי נעזרי בחוקרי .יוצא אפוא שמספר צווי ההבאה
אי בו להסביר את אי מינוי חוקרי הוצל"פ במחוז חיפה והצפו.
ÏÙËÓ‰ ,ÔÂÙˆ‰Â ‰ÙÈÁ ÊÂÁÓ ÈÓ˘¯ Ï˘ ˙È·ÈË˜ÏÂ˜‰ ‰ËÏÁ‰‰ ˙Â‡ˆÂ˙ ˙‡ ‰˜„· ‡Ï ˙Â˘¯‰
·Ì‡ ÔÂÁ·Ï È„Î ,˙ÂÊÂÁÓ‰ ÔÈ· ‰˙ÂÂ˘‰ ‡ÏÂ ,ı¯‡· Ù"ÏˆÂ‰‰ È˜È˙ ÏÏÎÓ 30%-Ó ¯˙ÂÈ
‰„Â·Ú‰ ÒÓÂÚ ˙˙ÁÙ‰ÏÂ ˙ÏÂÎÈ ˙¯È˜ÁÏ ‰˙Ó‰‰ ÈÓÊ ¯ÂˆÈ˜ È„ÈÏ ‰‡È·‰ ÌÈ¯˜ÂÁ‰ ˙ÏÚÙ‰
.˙ÂÒÂÓÚ‰ ˙ÂÎ˘Ï· ÌÈÓ˘¯‰Ó
בתשובת הרשות נמסר כי הפעלת החוקרי היא במסגרת תכנית חלו* )פיילוט( למש #שלוש שני,
ובסופה ייבח הצור #בהמש #הפעלת.
ÌÈË·È‰‰ ÏÎ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ˙Â˘¯‰ ÏÚ ıÂÏÁ‰ ˙ÈÎ˙ ÌÂÈÒ ÌÚ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙Â¯È˜ÁÏ ˙Â˘˜·‰ È‡ÏÓ ,˙ÏÂÎÈ‰ ˙Â¯È˜Á ˙ÂÏÈÚÈ Ì‰·Â ,Ù"ÏˆÂ‰‰ È¯˜ÂÁ ˙„Â·ÚÏ ÌÈ¯Â˘˜‰
‰ÓÂ ‰ˆÂÁ ÌÈ¯˜ÂÁ‰ ˙ÏÚÙ‰ Ì‡ ËÈÏÁ‰Ï ‰ÈÏÚ ‰ÈÁ·‰ ÌÂ˙· .˙ÂÊÂÁÓ‰ ÔÈ· Ô¯ÂÊÈÙÂ ˙ÏÂÎÈ
.Ì˙ÏÚÙ‰Ï ‰ÈÂˆ¯‰ ˙ÂÎ˙Ó‰

פעולות לייעול הגבייה
 : ‰ È È · ‚ È Ú ˆ · Ó .1את מרבית תיקי ההוצל"פ פותחות חברות .בתרשי שלהל נתוני על
התפלגות תיקי ההוצל"פ בשנת  2011לפי סוג הזוכה .יצוי כי בשני הקודמות הייתה ההתפלגות
דומה.
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כדי להגביר את האכיפה פנתה הרשות בשני  20122011לזוכי מוסדיי שלה מספר רב של
תיקי פעילי בהוצל"פ והציעה לה לצאת למבצעי גבייה ממוקדי )שמשכ כשישה שבועות כל
אחד( תו #הענקת הנחות לחייבי בגי החזר חוב.
במבצעי הגבייה פנתה הרשות בכתב לחייבי הנכללי ,על פי הגדרת הזוכי ,ב"אוכלוסיית
המבצע" .13לא נכללו במבצעי אלו חייבי במעמד של איחוד תיקי 14וכ חייבי שהזוכי ביקשו
שלא לפנות אליה .במסגרת המבצעי הזוכי מחלו לחייבי על חובות בס #כ 149מיליו ש"ח;
והגבייה הכוללת הסתכמה בכ 133מיליו ש"ח.
מנתוני הרשות עולה כי האכיפה והגבייה באמצעות המבצעי הצליחו חלקית :במבצעי נכללו
 165,000תיקי ,ומתוכ נסגרו ) 25,150כ (15%בגי טיוב נתוני; הושגו הסדרי ב14,770
תיקי )כ.15(9%
הרשות ציינה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי לא די למדוד את הצלחת המבצעי רק לפי
שיעור ההסדרי מכלל התיקי ,אלא יש להוסי& להצלחה ג את התיקי שנסגרו בעקבות הפעילות
שקדמה ליציאה למבצע .בתשובה נוספת של הרשות למשרד מבקר המדינה מינואר  2013צוי כי
"קיימת לעת זו מדיניות שלא להרבות במבצעי גביה יתר על המידה ...שכ לעיתי קיי 'גמול' למי
שמשתמט מתשלו חובותיו" .עוד צוי ,שלא תמיד יש במבצעי הגבייה כדי להניע את החייב לשל
את חובו.

__________________

13
14
15

המבצעי לוו בהסברה באמצעי התקשורת.
חייב רשאי לבקש איחוד של כל תיקי ההוצל"פ שנפתחו נגדו ,כדי לאפשר לו לשל לכל נושיו לפי
תכנית תשלומי אחת המתפרסת על פני פרק זמ מוגדר.
ההסדרי האלה כוללי ג חייבי שפנו מיזמת לרשות בבקשה להגיע להסכ ושלא נכללו
באוכלוסיית המבצע.
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‡È·‰Ï È„Î ˙Â˘¯‰ ‰Ë˜˘ ÌÈˆÓ‡ÓÏÂ ÌÈÚˆ·Ó‰ ˙Â·È˘ÁÏ ¯Ú ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
,˙‡Ê ÌÚ .˙Â·ÂÁ‰ Ï‚ÚÓÓ ÌÈ·ÈÈÁ ˙‡ˆÂ‰·Â ÌÈ˜È˙ ˙¯È‚Ò· ,˙Â·ÂÁ ÌÂˆÓˆ· Ì˙ÁÏˆ‰Ï
‡È·‰Ï È„Î ,Ì‰È˙Â‡ˆÂ˙ ˙‡Â ÌÈÚˆ·Ó‰ ÈÎÈÏ‰˙ ˙‡ Á˙Ï ˘È˘ ¯Â·Ò ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.Â¯‚ÒÈÈ˘ ÌÈ˜È˙‰ ¯ÙÒÓÂ ÌÈ¯„Ò‰‰ È¯ÂÚÈ˘ ÂÏÚÈ ˙Â˘¯‰ ÌÂÊÈ˙˘ ÌÈ‡·‰ ÌÈÚˆ·Ó·˘ ÍÎÏ
 : Ì È „ „ ˆ Ï Ì ˘ ¯ ˙ Â Ë Ï Á ‰ Á Â Ï ˘ Ó .2לפי נוהלי הרשות ,החלטות של רשמי
המכילות יותר מ 17שורות אינ נשלחות לצדדי .במקו זאת נשלחת לחייבי הודעה בדואר רגיל
ולפיה התקבלה החלטה ,וא ברצונ לקבלה עליה לקחתה ממזכירות ההוצל"פ .לחלופי ,מרכז
המידע הטלפוני מספק לצד המבקש זאת את העתק ההחלטה או את תדפיסה באמצעות הדואר.
ההחלטות המלאות נשלחות מהמערכת הממוחשבת של ההוצל"פ רק לעורכי די מייצגי,
המחוברי למערכת זו .בנובמבר  2011פנתה עמותה חברתית במכתב למנהל הרשות וטענה כי
"הימנעות משליחת כל ההחלטות בדואר לחייבי פוגעת במימוש זכות החייבי להתגונ באופ
מעשי ויעיל כנגד החלטות הניתנות כנגד".
ÈÎ¯ÂÚ È„È· ÌÈ‚ˆÂÈÓ ÌÈÎÂÊ‰Ó 94%-Î ,˙Â˘¯‰ ÈÂ˙ ÈÙ ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
„·ˆÓ Ï˘· Ì·Â¯ ,ÌÈ‚ˆÂÈÓ ÌÈ‡ (94%-Î) ÌÈ·ÈÈÁ‰ ¯˙È .ÌÈ·ÈÈÁ‰Ó 6%-Î ˙ÓÂÚÏ ,ÔÈ
˙ÂËÏÁ‰‰ ˙‡ ÌÈÏ·˜Ó ÌÈ‡ ,ÈËÙ˘Ó ‚ÂˆÈÈ· ÌÈÚÈÈ˙ÒÓ ÌÈ‡ Ì‰ ÍÎÈÙÏÂ ;˜ÂÁ„ ÈÏÎÏÎ
.Ô‚È˘‰Ï È„Î Ì˙ÓÊÈÓ ÏÂÚÙÏ ÌÈ˘¯„Â ˙Â‡ÏÓ‰
בתשובת הרשות מנובמבר  2012נכתב כי רוב המכריע ) (95%של החלטות הרשמי מכילות פחות
מ 17שורות ,וכי הרשות נערכה לתיקו עניי זה "במסגרת מערכת המחשוב החדשה )כלי
שלובי( שאמורה לעלות לאוויר בקרוב".
 : Ì È Î Ó Ò Ó Ì Â ‚ ¯ ˙ .3הרשות יזמה פעולות הסברה נרחבות כדי שהציבור יכיר את עבודתה
ואת מקומה במערכת המשולשת של זוכהחייברשות .כמו כ היא הכינה מער #מתורג של חלק
ממסמכיה לערבית ,לרוסית ולאמהרית.
במער #המתורג שהכינה הרשות לא נכללו כתבי בידי וטפסי מובני המיועדי לשימוש הזוכי
והחייבי.
בתשובת הרשות נכתב כי על פי די אי היא חייבת לתרג מסמכי לשפה שאינה ערבית .לדבריה,
"הדר #לתת שירות יעיל לציבור הנזקק לשפות אחרות אינו על דר #תרגומ של המסמכי לאינספור
שפות ,שכ אז יקשה על נותני השירות ,קרי הלשכה והרשמי ,להבי מה נאמר באות טפסי
שיוגשו .לכ שירות נכו לעמדת הרשות הינו על דר #הקצאת נותני שירות הדוברי את השפות
הזרות הנוספות".
,ÌÈ·ÈÈÁ ÏÚ Ï˜˘Ó ˙Â„·Î ˙ÂÚÙ˘‰ ˘È Ù"ÏˆÂ‰‰ ÈÎÈÏ‰Ï ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
··ÈÁ¯‰Ï ÌÈÎ¯„‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ˙Â˘¯‰ ÏÚ ÍÎÈÙÏ .˙È¯·Ú‰ ‰Ù˘· ÌÈËÏÂ˘ ÌÈ‡˘ ÌÈ·ÈÈÁ Ì‰
‡˙ ˘˘¯„ Ì‡ ÏÂ˜˘ÏÂ Ù"ÏˆÂ‰‰ ˙ÂÎ˘Ï· ˙Â¯Ê ˙ÂÙ˘ È¯·Â„ ÌÈ„·ÂÚ ˙ÂÚˆÓ‡· ‰È˙Â¯È
.ÌÈÎÓÒÓ‰ È‚ÂÒ ¯˙È ˙‡ Ì‚ Ì‚¯˙Ï
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איחוד לשכות ההוצל"פ
 25לשכות ההוצל"פ הפרוסות ברחבי האר* נחלקות לארבעה מחוזות :למחוז תל אביב שייכת
לשכת ההוצל"פ בתל אביב; למחוז חיפה והצפו שייכות הלשכות בחדרה ,בחיפה ,בקריות ,בעכו,
בנצרת ,בעפולה ,בבית שא ,בטבריה ,בקריית שמונה ובצפת; למחוז המרכז שייכות הלשכות
בנתניה ,בכפר סבא ,ברחובות ,בראשו לציו ,בפתח תקווה ,ברמלה ובהרצלייה; למחוז ירושלי
והדרו שייכות הלשכות בירושלי ,באשדוד ,באשקלו ,בקריית גת ,בבאר שבע ,בדימונה ובאילת.
הלשכה בתל אביב היא הגדולה ביותר  היא מטפלת בלמעלה משליש מכלל תיקי ההוצל"פ .לשכות
חיפה ,ירושלי ,נתניה ועכו מוגדרות לשכות גדולות  כל אחת מה מטפלת בכ12%6%
מהתיקי .לשכות חדרה ,באר שבע ,ראשו לציו ,כפר סבא ,פתח תקווה ,הרצלייה והקריות ה
לשכות בינוניות  כל אחת מה מטפלת בכ 6%3%מהתיקי .לשכות נצרת ,רמלה ,אשקלו,
עפולה ,רחובות ,צפת ,אשדוד וטבריה ה לשכות קטנות  כל אחת מה מטפלת בכ3%1%
מהתיקי .לשכות קריית גת ,קריית שמונה ,אילת ,דימונה ובית שא ה לשכות קטנות מאוד  כל
אחת מטפלת בפחות מ 1%מהתיקי.
בחוק ההוצל"פ נקבע בי היתר כי שר המשפטי רשאי להקי ,באישור ועדת החוקה ועל פי צו,
לפחות לשכת הוצל"פ אחת בכל אחד מהמחוזות ,16ובה בי היתר רשמי הוצל"פ ומנהלי לשכות
הוצל"פ ,ולקבוע את מקו מושבה .עוד נקבע כי בכל בית משפט שלו שאי לידו לשכת הוצל"פ
יהיה אפשר להגיש בקשות ומסמכי המיועדי ללשכת הוצל"פ ולקבל מידע בעניי תיקי והליכי
של הוצל"פ.
מנהל הרשות פנה ביולי  2009לעור #די ממחלקת ייעו* וחקיקה במשרד המשפטי בבקשה לקד
את איחוד של לשכות הוצל"פ קטנות ע לשכות גדולות יותר .ע זאת הוא ציי כי בעקבות צמצו
מספר של הלשכות ייאלצו חייבי  רבי מה דלי אמצעי  לפנות ללשכה מרוחקת יותר ,והדבר
עלול להיות כרו #בהוצאה כספית שאינה בהישג יד .מנהל הרשות הוסי& כי ראשי ערי ,לשכת
עורכי הדי ,עמותות חברתיות ועובדי ההוצל"פ צפויי להתנגד למהל.#
בדצמבר  2009העביר שר המשפטי לאישור ועדת החוקה את טיוטת צו ההוצאה לפועל )סגירת
לשכות( ,התש"ע) 2009להל  טיוטת הצו( ,ולפיה ייסגרו לשכות קטנות וקטנות מאוד ,והתיקי
הפעילי המטופלי בה יועברו ללשכות אחרות כלהל :לשכת קריית שמונה תועבר לצפת ,לשכות
עפולה ובית שא תועברנה לנצרת ,לשכת הקריות תועבר לעכו ,לשכת רחובות תועבר לראשו
לציו ,לשכת הרצלייה תועבר לתל אביב ,ולשכת קריית גת תועבר לאשקלו.
בפברואר  2010דנה ועדת החוקה בטיוטת הצו .במהל #הדיו טענה היועצת המשפטית של הרשות
כי הרשות יזמה ,באישורו של שר המשפטי ,הלי #לאיחוד הלשכות כדי להתייעל ,להתמקצע
ולשפר את השירות לציבור .היא ציינה עוד שהאיחוד נעשה בשיתו& פעולה ובהתייעצות ע לשכת
עורכי הדי ,ע עמותה חברתית וע לשכת הסיוע המשפטי לאחר קבלת הסכמת למהל .#נציג
משרד האוצר הבהיר שג משרדו תומ #באיחוד .ממלא מקומו של היו"ר אמר שהוא מתנגד נחרצות
לצו הזה .לדעתו ,רצוי להכי תכנית חלו* )פיילוט( ביישוב אחד ,ולאחר שנה  לעשות סקר ולבדוק
את היק& הגבייה ואת ההתייעלות בעקבות המהל .#הוא הוסי& כי נדרש "לבדוק את כל הסיבות
והטיעוני לאישור הצו כפי שהוצגו לנו" ,שכ האישור הגור& לסגירת לשכות קטנות נראה קיצוני
ולא סביר ,ויש חשש שהוא יפגע בציבור המקבל שירותי מההוצל"פ .ג יו"ר הוועדה וחבר אחר
בה הביעו את התנגדות לצו .בתו הדיו לא הוחלט דבר בנוגע לתכנית החלו* ,והיו"ר הודיע
שיתקיי דיו נוס& בנושא .בפועל לא הובא הנושא לדיו נוס& ,וטיוטת הצו לא אושרה.
__________________
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בהתא לאזורי השיפוט של בתי המשפט המחוזיי שקבע שר המשפטי לפי סעי)  33לחוק בתי
המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ"ד.1984+
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,„Á‡ ·Â˘ÈÈ· ˜¯Â ıÂÏÁ ˙ÈÎ˙ ÌÈÈ˜Ï Í¯Âˆ‰ ˙‡ ‰˙ÏÚ‰ ˜¯ ‰˜ÂÁ‰ ˙„ÚÂÂ˘ Û‡ ÈÎ ‡ˆÓ
‡·ÏÏÎÏ ˙Ú‚Â‰ ,Âˆ‰ ˙ËÂÈË ˙‡ ‰¯˘È‡ ‡Ï È‡„ÂÂ·Â ˙‡ÊÎ ˙ÈÎ˙ ÌÈÈ˜Ï ‰ËÈÏÁ‰ ‡Ï Ï
.˙ÂÎ˘Ï· ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÌÂˆÓˆÏ ˙Â˘¯‰ ‰ÏÚÙ ,˙ÂË˜‰ ˙ÂÎ˘Ï‰
בתשובת הרשות נכתב כי אי מדובר בסגירת לשכות אלא בצמצו הפעילות בה ,וכי לשכות אלו
"הינ לשכות לכל דבר ועניי ואינ לשכות הגשה".17
˙ÈÈ¯˜· :ÔÈËÂÏÁÏ ËÚÓÎ ‰ÓˆÓÂˆ ‰ÏÂÙÚ·Â ‰ÂÓ˘ ˙ÈÈ¯˜· ˙ÂÎ˘Ï· ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÈÎ ‡ˆÓ
˘˙ÈˆÁÓ· ÂÏÈ‡Â ,2011 ˙˘ Ï˘ ‰Â˘‡¯‰ ˙ÈˆÁÓ· ÌÈ˘„Á ÌÈ˜È˙ 650 ÂÁ˙Ù ‰ÂÓ
˙ÈˆÁÓ· ;(96%-Î Ï˘ ÌÂˆÓˆ) „·Ï· ÌÈ˘„Á ÌÈ˜È˙ 28 ÂÁ˙Ù 2012 ˙˘ Ï˘ ‰Â˘‡¯‰
‰Â˘‡¯‰ ˙ÈˆÁÓ· ÂÏÈ‡Â ,ÌÈ˜È˙ 4,549 ‰ÏÂÙÚ· ‰Î˘Ï· ÂÁ˙Ù 2011 ˙˘ Ï˘ ‰Â˘‡¯‰
˘ÌÈ„ÈÚÓ ‰Ï‡ ÌÈÂ˙ .(99%-Î Ï˘ ÌÂˆÓˆ) „·Ï· ÌÈ˘„Á ÌÈ˜È˙ 44 - 2012 ˙˘ Ï
˘‡.Ô˙ÂÏÈÚÙ „Â‡Ó ‰ÓˆÓÂˆ ÏÚÂÙ· Í‡ ,˙ÈÓ˘¯ ˙ÂÎ˘Ï‰ ˙¯È‚Ò ÏÚ ËÏÁÂ‰ ‡Ï ÌÓ
‚ÌÈ˜È˙‰ ¯ÙÒÓ „Â‡Ó ËÚÓ˙‰ 2011 ˙˘·˘ „Ú ˙Â¯ÎÈ ÌÂˆÓˆ ˙ÂÏÂÚÙ Â˘Ú ˙‚ ˙ÈÈ¯˜· Ì
ÌÈ˜È˙ ‰˘È˘ ÂÁ˙Ù 2011 ˙˘ Ï˘ ÔÂ¯Á‡‰ ÔÂÚ·¯· ,‰Ó‚Â„Ï .‰Î˘Ï· ÂÁ˙Ù˘ ÌÈ˘„Á‰
·.(97%-Î Ï˘ ‰„È¯È) 2010 ˙˘ Ï˘ ÈÚÈ·¯‰ ÔÂÚ·¯· ÌÈ˜È˙ 188 ˙ÓÂÚÏ „·Ï
בתרשי שלהל מוצגת מגמת הצמצו של מספר התיקי החדשי שנפתחו בקריית גת מהרבעו
האחרו של שנת  2010ועד סו& שנת :2011

בתשובת הרשות נכתב כי בתוק& סמכותו הניהולית של מנהל הרשות ולצור #התייעלות וויסות
העבודה בי הלשכות נוידו עובדי .הרשות הוסיפה שהדבר הביא לידי שיפור השירות לצדדי,
וכיו החלטות הרש בבקשות המוגשות בתיקי החדשי ניתנות באופ רצי& וכמעט יומיומי
__________________
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לשכות שבה נית רק להגיש בקשות ומסמכי ולקבל מידע בעניי תיקי והליכי בהוצל"פ.
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"בעוד שבעבר בלשכה הקטנה אליה היה מגיע הרש אחת לשבוע ,שבועיי או חודש היו
ההחלטות ניתנות בשיהוי רב".
Â˙ÂÎÓÒ Û˜Â˙· È‡˘¯ ˙Â˘¯‰ Ï‰Ó˘ ÍÎ ÏÚ ˜ÏÂÁ ÔÈ‡˘ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰ÓˆÓÂˆ ˙ÂÏÈÚÙ‰˘ ˙ÂÎ˘Ï‰ ·Â¯˘ ˘‚„ÂÈ Í‡ ,˙ÂÎ˘Ï‰ ÔÈ· ‰„Â·Ú‰ ˙‡ ˙ÒÂÂÏ ˙ÈÏÂ‰È‰
·‰Â¯Á‡‰ ‰„Â˜‰" ÈÎ ‰ÈÈˆÂ ÍÎÏ ‰˙Ú„ ˙‡ ‰˙ ‰˜ÂÁ‰ ˙„ÚÂ Ì‚ .‰È¯ÙÈ¯Ù· ˙Â‡ˆÓ Ô‰
ÈÎ ¯ˆ Ì‚ ‡Â‰ ¯ÂÁ‰ Ô‡ÎÂ ˘Â¯‚‰ Ï˘ ¯ÂÁ‰ Í¯„ ‡Â‰ ÏÂÎ‰ ‡Ï .‰È¯ÙÈ¯Ù ˙ÈÈ‚ÂÒ ˙Ó‡· ‡È‰
ÌÈ˘‡· ÌÈÚ‚ÂÙÂ ÌÈÎÏÂ‰ ÌÈË˜‰ ÌÈ¯·„· ÛÂÒ· ...ÌÈÏÂ„‚ ‡Ï ÌÈÓÂÎÒ ˙Ó‡· Ì‰ ÌÈÓÂÎÒ‰
˙Â„ÚÂÓ‰ ÈÏÂ‡ Ô‰˘ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡· ‡˜ÂÂ„Â ÌÈ˘È‚¯‰ ÌÈ¯·„· ‡˜ÂÂ„ ÌÈÓÚÙÏÂ ‰¯È˘È ‰ÚÈ‚Ù
·."‰ÚÈ‚ÙÏ ¯˙ÂÈ
˙ÂËÏÁ‰‰ Â˙È ¯·Ú·˘ ¯Á‡Ó ¯Â·ÈˆÏ ˙Â¯È˘‰ ¯ÂÙÈ˘Ï ‡È·‰ ¯·„‰˘ ‰ÚË‰ Ì‚ ,„ÂÚÂ ˙‡Ê
·‰˘˜· ÏÎ ,‰˘ÚÓÏ .˙ÂÏÈÚÙ‰ ÌÂˆÓˆ ˙‡ ˜È„ˆ‰Ï È„Î ‰· ÔÈ‡ ,·¯ ÈÂ‰È˘· ˙ÂË˜‰ ˙ÂÎ˘Ï
˙ÂËÏÁ‰Â ,˙Â˘¯‰ Ï˘ ·Â˘ÁÓ‰ ˙Î¯ÚÓ· ˙˜¯Ò ı¯‡‰ È·Á¯· ˙ÂÎ˘Ï‰Ó ˙Á‡ ÏÎ· ˙˘‚ÂÓ‰
.Â‡ˆÓÈ‰ ÌÂ˜Ó· ˙ÂÏ˙ ‡ÏÏ Ì˘¯Â Ì˘¯ ÏÎÏ ˙ÂÊÂÓ‰ ˙ÂÓÈ˘ÓÏ Ì‡˙‰· ˙Â˙È ÌÈÓ˘¯‰
בתשובת הרשות נכתב עוד כי "לעתיד לבוא ,ע העלאת מערכת המחשוב החדשה היק& השירותי
שיינת לזוכי והחייבי יורחב כ #שנית יהיה לבצע פעילויות רבות בשירותי מקווני ...כ#
שמיקומה של הלשכה אינו חזות הכל".
˙ÂÎ˘Ï‰ ˙¯È‚Ò ˙‡Â Âˆ‰ ˙ËÂÈË ˙‡ ‰¯˘È‡ ‡Ï ‰˜ÂÁ‰ ˙„ÚÂÂ˘ Û‡ ÈÎ „ÓÏÓ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰
˙‡ ‰¯È·Ú‰ ‡È‰ ÏÚÂÙ· ;˙ÂÎ˘Ï ‰ÓÎ· ˙ÂÏÈÚÙ‰ Û˜È‰ ˙‡ ¯ÚÊÓÏ ˙Â˘¯‰ ‰ËÈÏÁ‰ ˙ÂË˜‰
ÌÂÈÎ ÔÈ‡ ËÚÓÎ ˙ÂÎ˘Ï ‰ÓÎ·Â ,˙Â¯Á‡ ˙ÂÎ˘ÏÏ ˙ÂË˜‰ ˙ÂÎ˘Ï‰ ÔÓ ˜ÏÁ· ˙ÂÏÈÚÙ‰
ÈÙ· ˘„ÁÓ ‡˘Â‰ ˙‡ÏÚ‰ ˙‡ ÏÂ˜˘Ï ˙Â˘¯‰ ÏÚ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .˙ÂÏÈÚÙ
.‰˜ÂÁ‰ ˙„ÚÂ

המרכז לגביית קנסות ,אגרות והוצאות
משנת  1995המרכז פועל במסגרת הנהלת בתי המשפט כמוקד גבייה ארצי המתמחה בהליכי
לגביית חובות לאוצר המדינה ,ובינואר  2009ע הקמת הרשות הוא הוכפ& אליה .תיקו חוק המרכז
משנת  2009כלל "סעיפי סל" המאפשרי למרכז לגבות כמעט כל חוב לאוצר המדינה .בתיקו לחוק
מנובמבר  2011הוסדרו הליכי שנית לנקוט נגד החייבי .עוד הוסדר שמנהל המרכז רשאי לפנות
אל רשמי ההוצל"פ המכהני ג כרשמי לענייני המרכז בבקשה להטיל על החייב הגבלות .18תיקו
לחוק מפברואר  2012עוסק בפיצוי לקטיני שנפגעו ,ובו נקבע שא נאש לא שיל את הפיצוי
שנפסק למי שהיה קטי בעת מת גזר הדי ,ישל המרכז לניזוק את יתרת הפיצוי עד לסכו של
 10,000ש"ח.
__________________
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הגבלת חייב מלקבל ,מלהארי( או מלהחזיק דרכו או תעודת מעבר; הגבלת יציאתו מ האר!; הכרזה
עליו כ"לקוח מוגבל"; הגבלתו מלהשתמש בכרטיס אשראי; הגבלת זכאותו לייסד תאגיד או להיות בעל
עניי בו; הגבלתו מלקבל ,מלהחזיק או מלחדש רישיו נהיגה.
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אלה מדורי המרכז :מדור קליטה ,המופקד על קבלת התיקי ועל חלוקת בי המדורי; מדור
חקירות ועיקולי ,המופקד על איתור החייבי ונכסיה ועל עיקול נכסי; מדור לגביית קנסות בגי
עברות תנועה; מדור לגביית אגרות והוצאות; מדור לגביית קנסות ופיצויי פליליי; מדור לגביית
קנסות מינהליי .במרכז הועסקו בשנת  2011כ 80עובדי .19רוב הכספי שגבה המרכז )כ75%
מה ,בממוצע( מקור בגביית קנסות בגי עברות תנועה עבור משטרת ישראל .יצוי כי הרוב
המכריע של התיקי המועברי לגבייה ה של קנסות בגי עברות תנועה .בטבלה ובתרשי שלהל
מוצגי נתוני על כלל התשלומי שגבה המרכז בשני ) 20112004במיליוני ש"ח(:
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

·ÂÁ‰ ‚ÂÒ
אגרות
הוצאות
תנועה

20.6
3.3
113.0

22.7
5.1
195.1

22.7
4.8
253.1

19.3
5.1
267.4

16.6
5.2
249.2

17.2
5.0
244.7

17.7
6.0
237.3

16.7
6.1
246.4

מינהלי
פלילי

8.0
5.4

18.7
9.3

30.8
12.6

28.2
18.4

25.2
28.1

26.9
22.1

28.7
31.9

28.0
45.7

150.3

250.9

324.0

338.4

324.3

315.9

321.6

342.9

Î"‰Ò

מ הטבלה ומ התרשי עולה כי עיקר העלייה בגבייה הכוללת של המרכז היה בשני  2005ו:2006
בשנת  2005הייתה עלייה של כ 67%לעומת שנת  ,2004ובשנת  2006הייתה עלייה של כ29%
לעומת שנת  .2005עוד עולה כי בשני  20112007הצטמצמה בהדרגה גביית החובות מאגרות,
ובשנת  2011נגבו תשלומי חובות בגי האגרות שסכומ הכולל נמו #בכ 26%מהסכו שנגבה
בשנת  .2006ירידה זו מקורה ,בי היתר ,בשינוי תקנות האגרות שבגינו חישוב הפיגורי אינו כולל
ריבית אלא הצמדה בלבד.
__________________
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בכלל זה סטודנטי ,עובדי מחשוב ומתמחה.
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מישק העברת נתוני ממזכירויות בתי המשפט למרכז
מזכירויות בתי המשפט עושות את הפעולות הנדרשות במסגרת ההליכי השיפוטיי על פי חוק
המרכז ותקנותיו ,חוק בתי המשפט ,התשמ"ד ,1984פסקי די ,החלטות וצווי שיפוטיי .עבודת
מזכירויות בתי המשפט מול המרכז מוסדרת בנוהל של הנהלת בתי המשפט "טיפול בחובות אגרה
והעברת לטפול במרכז לגביית קנסות" .על פי הנוהל ,על המזכירויות להעביר למרכז תיקי חייבי
שלא פרעו את התשלומי הנדרשי .ע תיקי אלה נמני תיקי חובות בגי אגרות בית המשפט
שלא שולמו במלוא ,בגי הוצאות שנפסקו לטובת אוצר המדינה ,בגי קנסות שנית להמיר
במאסר ובגי תשלומי פיצויי המשולמי למתלונני בהליכי פליליי.
בתקנות המרכז נקבע כי מידע יועבר מגו& ציבורי למרכז באמצעות תקשורת בי מחשבי ,על גבי
אמצעי מגנטי או באמצעות טפסי ,כפי שיקבע מנהל המרכז בהסכמת הגו& הציבורי .ג העברת
הנתוני ממזכירויות בתי המשפט אל המרכז נעשית באמצעות מישק מחשוב .הטיפול במרכז
בגביית החוב מתחיל לאחר קבלת הנתוני על החייב :שמו ,מספר תעודת הזהות שלו ,מענו וסכו
החוב.
בחוק המרכז נקבע שחוב שלא שול במועדו ייגבה באמצעות גובה שמינה מנהל המרכז .עוד נקבע
כי קוד שמתחיל המרכז בהליכי גבייה עליו לשלוח דרישה ראשונה לתשלו החוב ,ובה יצוי
המועד האחרו לתשלו; א החוב לא שול ,על המרכז לשלוח דרישה שנייה ,ורק לאחר מכ נית
להתחיל בפעולות גבייה .א קיימת איבהירות ,שמורה למנהל המרכז הזכות לפנות אל בית
המשפט או אל הגו& שהחליט ולבקש הבהרות .יצוי כי ג חייבי רשאי לפנות למרכז כדי לברר
פרטי הנוגעי לחוב.
 .1בביקורת נמצא כי קיימי כשלי בהעברת הנתוני ממזכירויות בתי המשפט למרכז ובעיות
במישק המחשוב ביניה .לפיכ #מועבר למרכז מידע חלקי או שגוי הפוגע בהלי #גביית החובות
ובזכויות החייבי ומונע מ המרכז למלא את תפקידו כמפורט להל:
)א(  ˙  : Ì È È Â ‚ ˘ Ì È  Âבתי המשפט גובי אגרות מכוח תקנות בתי המשפט )אגרות(,
התשס"ז) 2007להל  תקנות בתי המשפט( .סכו האגרה מחולק בדר #כלל לשניי  חצי מהסכו
משול ע פתיחת ההלי #בבית המשפט ,ואת החצי השני יש לשל לפני שלב ההוכחות .מדור
אגרות במרכז עוסק בגביית אגרות שלא שולמו לבתי המשפט .20כמו כ מטפל המדור בגביית
הוצאות שנפסקו בבתי המשפט לטובת אוצר המדינה .מידע בדבר חובות האגרה מועבר אוטומטית
למרכז באמצעות מישק מחשוב לאחר סגירת התיק בבית משפט.
לא אחת מקבל המרכז באמצעות מישק המחשוב חיובי אגרה הכוללי נתוני ופרטי שגויי .ישנ
דפוסי טעויות המביאי לחיובי אגרה שגויי ,כגו תיקי שבה לא התקיימו דיוני הוכחות ,א#
מזכירות בית המשפט חייבה את הנתבע בתשלו אגרה; תיקי שבה נמחק כתב התביעה עקב אי
תשלו אגרה ,א #הוא לא בוטל במזכירות; תיקי שבה החליט בית המשפט לפטור מתשלו
המחצית השנייה של האגרה ,והמזכירות לא ביטלה את החיוב; ומקרי שהסתיימו בפשרה ,21א#
המזכירות חייבה באגרה מלאה ה את התובע וה את הנתבע .תקלות נוספות מקור בהעברת נתוני
שגויי ,ובה סכו חוב שגוי או זהות חייב שגויה ,ועל סמ #נתוני אלו המרכז פועל נגד החייבי.

__________________
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א) כי המרכז הוסמ( לגבות אגרות בתי משפט )סעי)  (7)1בחוק המרכז( ,הרי על פי סעי)  13לתקנות
בתי המשפט חוב זה אמור להיגבות באמצעות ההוצל"פ.
בתקנות בתי המשפט נקבעו שיעורי לאגרות בהלי( של פשרה.
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·˘˙ (42%-Î) 6,608 ÈÎ ‡ˆÓ ;15,887 Â¯‚ÒÂ ÌÈ˜È˙ 15,221 ÊÎ¯Ó· ÂËÏ˜ 2010
6,414 ÊÎ¯Ó· ÂËÏ˜ 2011 ÈÏÂÈ ÛÂÒ „Ú .ÌÈÈÂ‚˘ ÌÈÂ˙ Ì‰·Â ÌÈ˜È˙ ÂÈ‰ Â¯‚Ò˘ ÌÈ˜È˙‰Ó
˙.ÌÈÈÂ‚˘ ÌÈÂ˙ Ì‰·˘ ÌÈ˜È˙ ÂÈ‰ Â¯‚Ò˘ ÌÈ˜È˙‰Ó (32%-Î) 2,700 ;8,463 Â¯‚ÒÂ ÌÈ˜È
‡Â‰ ËÙ˘Ó‰ È˙· ˙ÂÈÂ¯ÈÎÊÓÓ ÌÈ¯·ÚÂÓ‰ ÌÈÈÂ‚˘‰ ÌÈÂ˙‰ ¯ÂÚÈ˘ ÈÎ ÌÈ„ÓÏÓ ÌÈ‡ˆÓÓ‰
‚·.ÌÈ·ÈÈÁ· ‰ÚÈ‚ÙÏÂ ‰ÈÈ·‚· ÌÈ·ÂÎÈÚÏ ‡È·Ó‰ ¯·„ ,‰Â
)·(  : ˜ È ˙ · Ì È ¯ Á Â ‡ Ó Ì È Î È Ï ‰ ¯ · „ · Ô Â Î „ Úטעויות מסוג אחר מקור בכ#
שמזכירויות בתי המשפט אינ מדווחות למרכז על החלטות שניתנו לאחר שהתיק עבר לטיפול
המרכז .כ #נוצר מצב שבו ,מצד אחד ,למרכז מועבר חיוב לביצוע ,ומצד אחר ,ניתנת החלטה
מאוחרת מטע בתי המשפט המבטלת ,מעכבת או מפחיתה את החיוב שיש לגבות בתיק זה.
ÈÏÂËÈ· ˙‡ Ï·È˜ ‡Ï˘ ¯Á‡Ó ÌÈ·ÈÈÁ „‚ ‰ÈÈ·‚ ÈÎÈÏ‰ ÊÎ¯Ó‰ Ë˜ Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó Â‡ˆÓ
˙ÂÚÈ·˙ Â˘‚Â‰ Û‡Â ÊÎ¯ÓÏ ˙ÂÂÏ˙ ÂÚÈ‚‰ ÍÎ ·˜ÚÂ ,ÌÈ¯ÁÂ‡Ó‰ ÌÈÎÈÏ‰· Â˙È˘ ˙ÂËÏÁ‰‰
‚„ÔÚË Ì„‚ ÂË˜˘ ÌÈ˜„ˆÂÓ ‡Ï ÌÈÎÈÏ‰Ó ÂÚ‚Ù˘ ÌÈ·ÈÈÁ Ï˘ ˙ÂÚÈ·˙· ÈÎ ÔÈÂˆÈ .Â
˘˘ÔÎ ÏÚ˘Â ·ÂÁ ÌÏÈ˘ ‡Ï˘ ÈÓÎ Ì„‡ ˙‚ˆ‰ ÈÎ Ú·˜ ËÙ˘Ó‰ ˙È· ÔÎ‡Â ,Ú‚Ù ·ÂË‰ ÌÓ
.Ú¯‰ ÔÂ˘Ï ¯„‚· ‡È‰ Â˘ÂÎ¯ ÏÚ ÏÂ˜ÈÚ ÏËÂ‰
א& שמדור קליטה של המרכז מטייב את הנתוני שבמישק המחשוב בי בתי המשפט ובי המרכז
וכ #מונע גבייה שלא כדי ,לא מ הנמנע שיש עוד נתוני שגויי שלא אותרו ושהביאו לידי חיובי
שגויי ,ושעקב כ #המרכז גובה גביות מיותרות הפוגעות בחייבי.
בתשובת הרשות מנובמבר  2012נכתב כי אכ קיימות בעיות במישק שבי בתי המשפט לבי המרכז,
וכי היא מיפתה את כל הבעיות שנוצרו והעבירה להנהלת בתי המשפט את הבקשות לשינויי ,אלא
שבעת הזאת אי הנהלת בתי המשפט מסוגלת לעשות שינויי במערכת המחשוב .עוד ציינה הרשות
כי תיקו המישק אינו בתחו אחריותה.
הנהלת בתי המשפט כתבה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מנובמבר  ,2012כי הטעויות בתיקי
אינ בהכרח טעויות של מערכת בתי המשפט :ה נגרמות מכמה מצבי ,ולכל אחד מה טיפול ודר#
התנהלות שוני ,ואלה אינ בהכרח באחריותה .היא ציינה כי כדי לצמצ את התקלות היא עשתה
פעולות לטיוב הנתוני ,ובה שינויי מחשוב ,הדרכות עובדי ,כתיבה ועדכו של נוהל בנושא וקיו
ישיבות ע המרכז  וכל אלה הביאו לירידה בנתוני השגויי .עוד צוי כי "לאור ריבוי התביעות
נגד המרכז לגביית קנסות ,בשל טענות של התעלמות מהודעות חייבי ,ניתנה לאחרונה הנחייה
לפיה יש להקפיד על ההוראה ,כי בכל מקרה בו החייב טוע ששיל את החוב ,חובת המרכז לבצע
הבירור המתבקש ,ועד לסיו הבירור לעצור את ההליכי" .הנהלת בתי המשפט הוסיפה כי לדעתה
ישיבות העבודה ע הרשות יביאו לפתרו הבעיה.
Ï‡ ËÙ˘Ó‰ È˙· ˙ÂÈÂ¯ÈÎÊÓÓ ÌÈÈÂ‚˘ Ì˜ÏÁ˘ ÌÈÂ˙ ˙¯·Ú‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡Â‰ ÔÎÏÂ ,¯˙È ˙Â¯È‰ÊÏ ˘¯„ ÊÎ¯Ó‰˘ ¯Á‡Ó ˙Â¯‚‡‰ ˙ÈÈ·‚· ÌÈ·ÂÎÈÚÏ ˙Ó¯Â‚ ÊÎ¯Ó‰
ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù· ,ÌÈÂÏ˙Ó ÏÚ ÌÈË¯Ù· ,ÔÈ„ È˜ÒÙ· ,ÌÂ˘È‡ È·˙Î· ,ÌÈÂ˙· :¯‡˘‰ ÔÈ· ÔÈÈÚÓ
ÌÈ¯˙ÂÈÓ ‰ÈÈ·‚ ÈÎÈÏ‰Ï ,ÌÈÈÂ‚˘ ÌÈ·ÂÈÁÏ ˙ÂÓ¯Â‚ Â¯˙Â‡ ‡Ï˘ ˙ÂÈÂÚË .˙ÂÈËÂÙÈ˘ ˙ÂËÏÁ‰·Â
‡È·‰Ï ËÙ˘Ó‰ È˙· ˙Ï‰‰ ÏÚÂ ˙Â˘¯‰ ÏÚ ‰Ï‡ ˙Â·ÈÒ· .ÌÈ·ÈÈÁ· ˙˜„ˆÂÓ ‡Ï ‰ÚÈ‚ÙÏÂ
,˙¯Á‡ Í¯„· Ì‡Â ÊÎ¯ÓÏ ÌÈ¯·ÚÂÓ‰ ÌÈÂ˙‰ ·ÂÈË Ï˘ Í¯„· Ì‡ ,Ì„˜‰· ‰ÈÚ·‰ ÔÂ¯˙ÙÏ
.˙ÂÚÈ·˙ ˙˘‚‰ ÔÈ‚· ‰È„ÓÏ È¯Â·Èˆ ˜ÊÂ ÌÈ·ÈÈÁÏ È˘È‡ ˜Ê ÚÂÓÏ È„Î

1181

משרד המשפטי

 .2סוגיית העברת של נתוני שגויי מעסיקה את הנהלת בתי המשפט ואת הרשות מאז הקמתה
בשנת  .2009בי הצדדי התקיימו ישיבות בדרגי שוני כדי לצמצ את התופעה .א& שהושגו
הסכמות חלקיות ,עדיי נטושה ביניה מחלוקת בשאלות היסודיות האלה :על מי מוטלת האחריות
לטיוב הנתוני קוד לנקיטת הליכי נגד החייבי ,ועל מי מוטלת האחריות לפיצוי החייב בעקבות
זכייתו בתביעה כספית נגד המרכז בגי הליכי שהתבססו על נתוני שגויי.
לשיטת המרכז ,הגו& המשית את החיוב הוא האחראי לנכונות הנתוני שהוא מוסר ,ומתוק&
אחריותו עליו לוודא שמדובר בחובות אמת מעל לכל ספק ולאמת את נתוני החייבי ,ואילו המרכז
משמש רק גו& גובה ואוכ& ואינו אמור לבחו את צדקת ההליכי המובאי לפניו .לפיכ #הגו&
המשית את החיוב הוא האחראי ג לתביעות המוגשות נגד המרכז בגי גבייה שהתבססה על נתוני
שגויי .עמדתה של הנהלת בתי המשפט ,לעומת זאת ,היא שהמרכז חייב לבדוק את נתוני החיוב
ולשקול א יש הצדקה לפתוח בהליכי גבייה .המרכז אינו יכול להטיל על הנהלת בתי המשפט את
האחריות לתשלו נזקי הנגרמי עקב הליכי גבייה שהוא נוקט מאחר שתפקידו של בית המשפט
מסתיי ע מת פסק הדי ,ואילו גביית חיוב הק מכוחו של פסק די היא באחריותו ובסמכותו של
המרכז.
בעקבות פניית הרשות התקיי באוקטובר  2011דיו במחלקה האזרחית של פרקליטות המדינה
בנושא דר #הטיפול בתביעות המוגשות נגד המרכז בשל העברת מידע שגוי ולא מעודכ מהנהלת
בתי המשפט למרכז .בסיכו הדיו נקבע כי בתביעות כאלה יעבירו הרשות והנהלת בתי המשפט את
המידע ואת עמדת המשפטית לפרקליטות ,וזו תחליט מי מה צריכה לשאת באחריות לנזק.
·‰È„Ó‰ ˙ÂËÈÏ˜¯Ù Ï˘ ˙ÈÁ¯Ê‡‰ ‰˜ÏÁÓ· ÔÂÈ„‰ ÌÂÎÈÒ Ì‚ ÈÎ ¯¯·˙‰ ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ
ÏÂÙÈËÏ ÔÂ‚Ó ˙Ó˜‰ .‰Ú¯ÎÂ‰ Ì¯Ë ˙˜ÂÏÁÓ‰Â ,‰ÈÚ·‰ Ï˘ ‡ÏÓ ÔÂ¯˙ÙÏ ‡È·‰ ‡Ï
·˙·ÌÚ „„ÂÓ˙Ó ÂÈ‡˘ È˜ÏÁ ÔÂ¯˙Ù ‡Â‰ ÈÂ‚˘ Ú„ÈÓ ˙¯·Ú‰ ÏÚ ‰ÚË ‰ÏÂÚ Ô‰·˘ ˙ÂÚÈ
˘Ï˘ ‰‡ÏÓ ‰¯„Ò‰-È‡Ó ˙Ó¯‚‰ ˙È¯˜ÈÚ‰ ‰‡ˆÂ˙‰ .ÈÂ‚˘‰ Ú„ÈÓ‰ ˙¯·Ú‰ - ‰ÈÚ·‰ ˘¯Â
.·ÂË‰ ÌÓ˘·Â ÌÈ·ÈÈÁ· ‰ÚÈ‚Ù ‡È‰ ‡˘Â‰
 .3על פי נוהל שהכי המרכז ,המסדיר את העברת הטיפול בגבייה עבור משרדי הממשלה למרכז,
ייחת כתב שיפוי הדדי ולפיו כל צד יישא באחריות למחדליו וישפה את האחר א זה ייתבע או
יינזק בשל מחדליו .כתב השיפוי נועד למקרי שבה יוגשו תביעות נגד המרכז בגי הפעולות
שינקוט נגד החייבי ,א פעולות אלו יהיו מבוססות על נתוני שגויי .לפי כתב השיפוי ,במקרה
כזה יהיה על המשרד המעביר את הנתוני השגויי לשפות את המרכז בסכו הפיצוי שנפסק נגדו.
È„¯˘Ó ÌÚ Ì˙Á˘ ÈÙÎ ÈÂÙÈ˘ ·˙Î ÏÚ ËÙ˘Ó‰ È˙· ˙Ï‰‰ ˙‡ ÌÈ˙Á‰ ‡Ï ÊÎ¯Ó‰ ÈÎ ‡ˆÓ
.ÊÎ¯Ó‰ ÏÂÙÈËÏ ÌÈ˜È˙ Â¯È·Ú‰˘ ÌÈ¯Á‡ ‰Ï˘ÓÓ
בתשובת הרשות מנובמבר  2012נכתב ש"כתב השיפוי אכ טר נחת .בישיבה שהתקיימה
לאחרונה מול הנהלת בתי המשפט ,הועלה הנושא תו #שהנהלת בתי המשפט ציינה כי תבח את
הנושא".

✯
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ÊÎ¯Ó‰ ÔÈ·Ï ËÙ˘Ó‰ È˙· ˙ÂÈÂ¯ÈÎÊÓ ÔÈ·˘ ˜˘ÈÓ· ÌÈÏ˘Î‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‚.Â˙ÂÏÈÚÙ ‰Ú‚ÙÂ ÊÎ¯Ó‰ „‚ ˙ÂÚÈ·˙ Â˘‚Â‰ ˙‡Ê ˙Â·˜Ú·Â ,ÌÈ·ÈÈÁÏ È˘È‡ ˜Ê ÌÈÓ¯Â
˙‡ ·˘ÈÈÏÂ ˜˘ÈÓ‰ ˙‡ ˙ÂÙÈÁ„· ¯È„Ò‰Ï ËÙ˘Ó‰ È˙· ˙Ï‰‰ ÏÚÂ ÊÎ¯Ó‰ ÏÚ ÍÎÈÙÏ
.Ì‰ÈÈ· ˙Â˜ÂÏÁÓ‰
˙˜ÂÏÁÓ‰ ˙‡ ‡È·‰Ï ËÙ˘Ó‰ È˙· ˙Ï‰‰ ÏÚÂ ÊÎ¯Ó‰ ÏÚ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
·‰Ê ‡˘Â ˙¯„Ò‰Ï .‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ Ï˘ Â˙Ú¯Î‰Ï ÌÈÂ˙‰ ·ÂÈËÏ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ÔÈÈÚ
ÌÈ·ÈÈÁ ÏÚ ˙Â¯ÂÓÁ ˙ÂÏ·‚‰ ˙ÏË‰ ÌÈ˙ÚÏ ˙ÏÏÂÎ‰ - ˙Â·ÂÁ‰ ˙ÈÈ·‚˘ È„Î ˙‡Ê ,‰·¯ ˙Â·È˘Á
 ˙˙Î¯ÚÓ·Â ÔÂËÏ˘‰ ˙Î¯ÚÓ· ¯Â·Èˆ‰ ÔÂÓ‡· ‰ÚÈ‚Ù‰ ÚÓÈ˙Â ,˙Ó‡ ÈÂ˙ ÏÚ ˙ÒÒÂ·Ó ‰È‰.ËÙ˘Ó‰

המדור לגביית קנסות מינהליי
המדור לגביית קנסות מינהליי )להל  המדור המינהלי( הוק במרכז בשנת  2000ונועד לאפשר
טיפול בקנסות שמטילי משרדי הממשלה בהתא לחוק העברות המינהליות .משרדי הממשלה
הוסמכו על פי חוק להטיל קנסות ללא התערבות בתי המשפט )בדומה לקנסות המשטרה( .א מטיל
קנס השתכנע כי בוצעה עברה ,יש בסמכותו להטיל קנס מינהלי קצוב על מבצע העברה ,ולחלופי 
לפעול להגשת כתב אישו נגדו.
 .1במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישו התוכנית הכלכלית ,לשני 2009
ו ,(2010התשס"ט ,2009תוק חוק המרכז והורחבה בו הגדרת "חוב" כ #שהמרכז הוסמ #לגבות
את כלל החובות של משרדי הממשלה .22גבייה זו תיעשה בהתא להצעת מנהל המרכז וחשב
המשרד הממשלתי הנוגע בדבר .בשנת  2011הסתכמה הגבייה במדור בכ 28מיליו ש"ח ,והיא
כוללת גבייה בגי קנסות שהוטלו לפי חוק העברות המינהליות ובגי קנסות של משרדי הממשלה.
אלה הגופי הממשלתיי העיקריי שקנסותיה נגבו במדור המינהלי :משרד התעשייה ,המסחר
והתעסוקה )להל  משרד התמ"ת( )כ ;(69%משרד החקלאות ופיתוח הכפר )כ ;(8%הרבנות
הראשית לישראל )כ ;(9%הרשות לשמירת הטבע והגני הלאומיי )כ 8% .(6%הנותרי:
המפקח על הביטוח במשרד האוצר ,משרד התחבורה התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכי,
משרד האנרגיה והמי ,משרד הבריאות ,משרד הפני ומבקר המדינה.
Â¯È·Ú‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ÏÎ ‡Ï˘ ˙„ÓÏÓ ÈÏ‰ÈÓ‰ ¯Â„Ó· ÌÈÏÙÂËÓ‰ ÌÈ˜È˙‰ ˙Â‚ÏÙ˙‰
‡˙ ‰˙ÈÈ‰ ÈÏ‰ÈÓ‰ ¯Â„Ó‰ ˙ÂÏÈÚÙÓ 69%-Î ,¯ÂÓ‡Î .ÊÎ¯Ó‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ‰ÈÈ·‚Ï ˙Â·ÂÁ‰
·‚·˙˜ÒÚ‰ ,˙·˘· ‰„Â·Ú :‰Ï‡‰ ˙Â¯·Ú‰ ÔÈ‚· ÂÏËÂ‰ Ì‰Â ,˙"Ó˙‰ „¯˘Ó Ï˘ ˙ÂÒ˜ ˙ÈÈ
,ÌÂÓÈÈÓ ¯Î˘Ó ÍÂÓ ¯Î˘ ÌÂÏ˘˙ ,˜ÂÁÎ ‡Ï˘ ÌÈ¯Ê ÌÈ„·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰ ,ÔÈ„Î ‡Ï˘ ¯ÚÂ
‡ÏÚ ÌÈ¯ÈÁÓ ˙‚ˆ‰-È‡ ,˙ÂÈÂÓ„Ê‰ ÔÂÈÂÂ˘ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘-È‡ ,‰„Â·Ú· ˙ÂÁÈË· ÏÚ ‰¯ÈÓ˘-È
.˙Â¯ÂÁÒ
·˙ÂÂÎ ‰˘ÓÓ˙‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ,˜ÂÁ‰ ÔÂ˜È˙ „ÚÂÓÓ ÌÈ˘ ˘ÂÏ˘Ó ‰ÏÚÓÏ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ
˘ÓÓ˙‰ Ì¯ËÂ ,ÊÎ¯Ó‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ‰ÈÈ·‚Ï Â¯·ÚÈ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ˙Â·ÂÁ ÏÎ ‰ÈÙÏÂ ˜˜ÂÁÓ‰
.˙Â·ÂÁ‰ ˙ÈÈ·‚ ‡˘Â· ÏÈ·ÂÓ‰ ÛÂ‚‰ ‰È‰È ÊÎ¯Ó‰ ÂÈÙÏÂ ˙Â˘¯‰ ÔÂÊÁ
__________________

22

התיקו אינו מאפשר גבייה של חובות שנפסקו לטובת המדינה מכוח של פסקי די  +גבייה זו נעשית
במסגרת ההוצל"פ.
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בתשובת הרשות נכתב כי המרכז פעל ,א& שאי זה מתפקידו ,לשכנע גופי לגבות את חובותיה
באמצעות המרכז ,לעתי ללא הצלחה .בתשובתו של אג& החשב הכללי במשרד האוצר )להל 
החשכ"ל( למשרד מבקר המדינה מדצמבר  2012נכתב כי החשכ"ל שוא& לאפשר למרכז לפעול
לגביית חובותיה של משרדי הממשלה ,ע זאת הדבר מחייב העברה של נתוני החובות החלוטי
באמצעות מישקי מחשוב .רוב המוחלט של החובות מנוהלי זה שני באופ חסר ,שכ ברוב
משרדי הממשלה עדיי אי מיפוי מלא של מצבת החובות .בתשובה נכתב עוד כי מטה החשכ"ל
בשיתו& אג& התקציבי במשרד האוצר והרשות פועלי בשלב הראשו לפרסו מכרז מקי& לטיוב
נתוני לצור #גבייה על ידי משרדי הממשלה .בשלב השני תועבר גביית של החובות החלוטי
למרכז ,והעברה זו תזרז ותייעל מאוד את הגבייה.
יצוי כי בשנת  2011החלו המרכז ואג& החשכ"ל לגבש הוראת תכ" )תקנו ,כספי ומשק( חדשה,
ולפיה המרכז יגבה את החובות של משרדי הממשלה .לפי טיוטת ההוראה ,המרכז והמשרדי
נדרשי ,בי היתר ,למפות את כל סוגי החובות ,לבנות מערכת הטלת קנסות ומשלוח הודעות
לחייבי ,לקבוע פרק זמ שבו המשרד הממשלתי יבצע התאמות לבדיקת תשלו החוב ,וחוב שלא
שול יועבר למרכז .המשרדי אמורי להעביר את הנתוני במישק מחשוב וחוב שיועבר למרכז
יהיה באחריותו .אג& החשכ"ל כתב בתשובתו מדצמבר  2012כי מתוכנ שטיוטת הוראת התכ"
תלווה את ביצועה של תכנית חלו* בשנת  ,2013ועל בסיס הלקחי צפויה להתפרס הוראת תכ"
מחייבת.
‡„ÂÚ Ô˜Â˙ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó Ï˘ ˙Â·ÂÁ‰ ÏÎ ˙ÈÈ·‚· ÏÙËÏ ÊÎ¯Ó‰ ˙ÎÓÒ‰ ¯·„· ˜ÂÁ‰˘ Û
·˘˙ Â¯·ÚÂ‰˘ ÌÈ˜È˙‰ ¯ÙÒÓ ˙ÁÙÂ ÍÏ‰ ‡˜ÂÂ„ Ê‡Ó Â¯·Ú˘ ÌÈ˘· ÈÎ ‡ˆÓ ,2009
¯ÙÒÓ·Â ÏÏÂÎ‰ ÌÈ˜È˙‰ ¯ÙÒÓ· ‰„È¯È‰ ˙‚ˆÂÓ ÔÏ‰Ï˘ ÌÈ˘¯˙· .ÈÏ‰ÈÓ‰ ¯Â„Ó· ÏÂÙÈËÏ
:2011-2009 ÌÈ˘· ÈÏ‰ÈÓ‰ ¯Â„Ó‰ ÏÙÈË Ì‰·˘ ˙"Ó˙‰ „¯˘Ó Ï˘ ÌÈ˜È˙‰
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˙ÓÂÚÏ ÏÏÂÎ‰ ÌÈ˜È˙‰ ¯ÙÒÓ· 23%-Î Ï˘ ‰„È¯È ‰˙ÈÈ‰ 2010 ˙˘· ÈÎ ‰ÏÂÚ ÌÈ˘¯˙‰ ÔÓ
˘˙ 44%-Î Ï˘ ‰„È¯È) 2010 ˙˘Ï ˙ÈÒÁÈ 28%-Î Ï˘ ‰„È¯È ‰˙ÈÈ‰ 2011 ˙˘·Â ,2009
2010 ˙˘· ˙¯ÎÈ ‰„ÈÓ· „¯È ˙"Ó˙‰ „¯˘Ó Ï˘ ÌÈ˜È˙‰ ¯ÙÒÓ Ì‚ .(2009 ˙˘Ï ˙ÈÒÁÈ
)˙˘Ï ˙ÈÒÁÈ 44%-Î Ï˘ ‰„È¯È ‰˙ÈÈ‰ 2011 ˙˘·Â ,2009 ˙˘ ˙ÓÂÚÏ (44%-Î Ï˘ ‰„È¯È
.(2009 ˙˘Ï ˙ÈÒÁÈ 69%-Î Ï˘ ‰„È¯ÈÂ) 2010
 .2משרד מבקר המדינה קבע בשנת  232012כי סוגיית ניהול חובות המדינה וגביית ביעילות
ובמהירות היא סוגיה מערכתית הנוגעת למשרדי ממשלה רבי שבה חישוב החובות וגביית
נעשי על פי משתני; כי הגבייה המבוזרת שנעשתה עד כה בכל משרד בנפרד לא הייתה יעילה; כי
הצטברו חובות לטובת המדינה בסכומי ניכרי ,ונפגעה יכולת ההרתעה שלה; וכי על משרדי
האוצר והמשפטי לפעול בנחרצות כדי לבסס רשות מרכזית אחת שתרכז את כלל המידע והטיפול
בגביית החובות לממשלה ובתו #כ #תטפל בסוגיות הנוגעות למאפייני החוב ולגבייתו.
הביקורת העלתה כי בשנת  2012התקיימו דיוני בי הרשות לחשכ"ל לקראת שינוי מבני בגביית
חובות המדינה באמצעות הקמת "מינהל גבייה מרכזי" .מינהל זה אמור לנתב את הטיפול בגביית
החובות למדינה ,בהתא לסיווג ,לאחת מזרועות הרשות  ההוצל"פ או המרכז .במועד סיו
הביקורת טר הוחלט להקימו ,א #נדונו בי היתר סוגיות הקשורות אליו :תפקידו בבחינת החובות
המתקבלי ממשרדי הממשלה ובניתוב ,מדרג הסמכויות בו ,הרכב כוח האד שיועסק בו ,תפקידו
בסיוע למשרדי הממשלה לאתר את החובות הקיימי ולטייב.
בתשובת הרשות נכתב כי אכ הרשות והחשבת הכללית במשרד האוצר פועלי להקמת "מינהל
גבייה מרכזי" ,ע זאת מדובר בנושא מורכב הדורש תוספת משאבי וכוח אד .הנושא מטופל
באג& התקציבי באוצר ,והיזמה לקידומו היא של משרד האוצר והחשבת הכללית.
אג& החשכ"ל כתב בתשובתו כי החשבת הכללית רואה חשיבות רבה בהעמקת הגבייה הממשלתית,
ג באמצעות העברה מהירה ויעילה של גביית חובות משרדי הממשלה למרכז .לנוכח מורכבות
ההלי #היא מינתה ועדת מכרזי בימשרדית כוללת לנושא הגבייה בממשלה ,ומטרתה בי היתר
להעמיק את גביית החובות בממשלה ולבחו מת תמריצי למשרדי שיפעלו לגביית החובות.
‰ÓÎ ‰·Â ,˙È˙Î¯ÚÓ ‰È‚ÂÒ ‡È‰ ˙Â¯È‰Ó·Â ˙ÂÏÈÚÈ· Ì˙ÈÈ·‚Â ‰È„Ó‰ ˙Â·ÂÁ ÏÂ‰È ˙ÈÈ‚ÂÒ
‰È‰È˘ È„Î ‡˘Â· ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ˙‡ ˘ÈÁ‰Ï ·Â˘Á ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .ÌÈË·È‰
‡Ï˘ ‰ÈÈ·‚‰ ˙¯„Ò‰Ï ÏÂÚÙÏ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ÏÚÂ ˙Â˘¯‰ ÏÚ .‰ÈÈ·‚‰ ˙‡ ÏÚÈÈÏ ¯˘Ù
ÏÚ ‰¯ÈÓ˘‰ ÔÈ·Â ‰ÈÈ·‚‰ Û˜È‰ ˙·Á¯‰ ÔÈ· ÔÂÊÈ‡‰ ÏÚ ‰„Ù˜‰ ÍÂ˙Ó ‰È„Ó‰ ¯ˆÂ‡Ï ˙Â·ÂÁ‰
.ÌÈ·ÈÈÁ‰ Ï˘ Ì‰È˙ÂÈÂÎÊ

סמכויות מקבילות בפריסת חובות
 : ˙ Â · Â Á ˙ Ò È ¯ Ù Ô È È  Ú · ˙ Â Ë Ï Á ‰ Ï Ú · È È Á ‰ ¯ Â Ú ¯ Úבמסגרת תיקו  13לחוק
המרכז מנובמבר  2011הוסדרו הליכי שנית לנקוט נגד החייבי ,ומונו בכל מחוז רשמי לענייני
המרכז מקרב רשמי ההוצל"פ .על פי התיקו ,מנהל המרכז רשאי לפנות לרש בבקשה להטיל
__________________
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ראו מבקר המדינה ,(2012) 62 È˙˘ ÁÂ„ ,בפרק "מאז המדינה ל + 31.12.10+חייבי ויתרות חובה",
עמ' .123
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הגבלות על חייב שלא שיל את חובו ,בי היתר ,בתנאי האלה :יש לו חוב יחיד או חובות
מצטברי בסכו של יותר מ 5,000ש"ח; חלפה שנה לפחות מהיו שבו הומצאה לו דרישה
נוספת; מנהל המרכז שוכנע כי מוצו כל הליכי הגבייה שמידת פגיעת פחותה.24
לרשמי לענייני המרכז ניתנו סמכויות להטיל הגבלות ולבטל ולקבל החלטות בעניי תשלו
החוב .מדובר בהחלטות בדבר פריסת חוב ,בדבר דחייה של מועד התשלו או בדבר מת פטור
מתשלו תוספת בגי פיגורי .החלטות אלו מתקבלות לאחר שהרשמי בודקי את גובה הכנסתו
של החייב ,את מקורה ואת סכו חובותיו והוצאותיו ומסיקי מכ #א ובאילו תנאי ביכולתו
להחזיר את החוב .על החלטה כזאת החייב יכול לערער לפני בית משפט שלו ,ככלל ,לאחר
שניתנה לכ #רשותו של הרש או של שופט בית משפט שלו.
בתיקו  13לחוק המרכז הוקנו לרשמי לענייני המרכז סמכויות דומות לאלו של מנהל המרכז ,כגו
הסמכות לפרוס או לדחות את מועד התשלו .כמו כ לעובד מדינה שהוא עור #די בעל ותק של
שלוש שני שמינה שר המשפטי יש סמכות לפטור מתשלו תוספת פיגורי.
·¯˘Ù‡ Ì˘¯ ˙ËÏÁ‰ ÏÚ .‰‰Ê ÂÈ‡ ‰Ï‡ ˙ÂËÏÁ‰ ÏÚ ¯ÂÚ¯Ú‰ ÍÈÏ‰ ÌÂÈÎ È˜ÂÁ‰ ·ˆÓ
‰˘˜·Î ¯Ú¯ÚÏ ¯˘Ù‡ ÊÎ¯Ó‰ Ï‰Ó ˙ËÏÁ‰ ÏÚ ÂÏÈ‡Â ,ÌÂÏ˘‰ ËÙ˘Ó ˙È· ÈÙÏ ¯Ú¯ÚÏ
ÈÏÚ· È„È ÏÚ ˙ÂÈÂÎÓÒ‰ ˙ÏÚÙ‰ ,„ÂÚÂ ˙‡Ê .ı"‚·Ï ‰¯È˙Ú ˙ÂÚˆÓ‡· Â‡ ˘„ÁÓ ÔÂÈÚÏ
˙ÊÎ¯Ó· ‰˘Ú‰ ÍÈÏ‰· ·ÈÈÁ‰ ˙ÏÂÎÈ ˙˜È„· ˙¯‚ÒÓ·˘ ¯Á‡Ó ˙ÈÂÈÂÂ˘ ‰È‡ ÌÈÂ˘ ÌÈ„È˜Ù
.ÁÎÂ ‡Â‰ Ì˘¯ ÈÙÏ Ï‰˙Ó‰ ÍÈÏ‰·˘ „ÂÚ· ,ÁÎÂ ÂÈ‡ ‡Â‰
בתשובת הרשות נכתב כי "]נושא[ ההשגה על החלטת מנהל המרכז ועל עור #הדי בעל ותק של
שלוש שני ויותר הד בבקשות הפחתה נדו לאחרונה בישיבה שהתקיימה ע משרד המשפטי...
במהלכה הוסכ כי במסגרת תיקו לתקנות ,תיכלל זכות השגה למנהל רשות האכיפה והגבייה ,מה
ג שתיקבע בתקנות במפורש הזכות והמועדי לעיו מחדש בהחלטה שניתנה".
מעיו בסיכו הישיבה עולה שטר הוכרע "הא נית לקבוע בתקנות הלי #השגה בפני ראש ]מנהל[
רשות האכיפה והגבייה בשי לב שהוא הוק בהחלטת ממשלה" .נציגי הנהלת בתי המשפט לא
נכחו בישיבה זו ,ועמדת לא נשמעה.
ÏÚ ¯ÂÚ¯Ú ˙˘‚‰ ÍÈÏ‰˘ ÍÎÏ ‡È·˙˘ ‰˜È˜Á ÌÂÊÈÈ ÏÂ˜˘Ï ˘È ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰È‰È ‡Ï‡ ,ÊÎ¯Ó‰ È„·ÂÚ ÈÙÏ ‰˘ÚÈÈ ‡Ï ˙Â·ÂÁ ˙ÒÈ¯Ù ‡˘Â· ÊÎ¯Ó· ˙ÂÏ·˜˙Ó‰ ˙ÂËÏÁ‰
.ÌÂÏ˘ ËÙ˘Ó ˙È·Ó ˙Â˘¯ ˙Ï·˜ ¯Á‡Ï ‰˘ÚÈÈÂ ÌÈÓ˘¯‰ ˙ÂËÏÁ‰ ÏÚ ¯ÂÚ¯Ú‰ ÍÈÏ‰Ï ‰‰Ê
„¯.ÊÎ¯ÓÏ ÈÂˆÈÁ ÛÂ‚ È„È ÏÚ ÌÈÓÂ„ ÌÈÈÈÚ· ˙Â„ÈÁ‡ ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ ¯˘Ù‡˙ ÂÊ Í

קבלת קהל
למרכז מוגשות בכל חודש כ 1,600בקשות להפחתת קנסות ותוספות תשלו בגי פיגורי
וכ 3,900בקשות לפריסות תשלומי .כיו ,חייבי המעונייני בבירורי פוני למוקד טלפוני,
ואילו עד נובמבר  2011יכלו החייבי לפנות לבירורי ג באופ אישי בשעות קבלת קהל .עד אותו
__________________
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בנוגע לפיצוי נפגעי עברה נקבעו התנאי המצטברי האלה :סכו החוב הוא מעל  2,000ש"ח; חלפו
 90יו מתארי( גזר הדי; נמסרה דרישה שנייה כדי; מנהל המרכז שוכנע כי מוצו כל הליכי הגבייה.
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מועד הגיעו בכל יו לשלוש העמדות של קבלת קהל במרכז ,חייבי שלא קיבלו מענה טלפוני
מספק .שעות קבלת קהל היו בכל יו מ 8:00עד .12:30
מנתוני המרכז עולה כי בשנת  2008פנו לעמדות קבלת הקהל כ 20,000פוני ,ובממוצע כ1,700
פניות בחודש .25בשני  20112009ירד מספר הפוני ,ובכל שנה היו בממוצע כ 14,500פניות,
ובממוצע כ 1,200פניות בחודש .מספר הרב של הפוני לעמדות קבלת הקהל מלמד שה לא
הסתפקו במענה של המוקד הטלפוני.
באוקטובר  2010שלחה מנהלת מדור תנועה לעובדי המרכז תזכורת בנושא נוהלי המרכז ,ובה
נקבע כי א בעת מת השירות לקהל מתעוררת סוגיה מורכבת ,או שהחייב דורש לדבר ע המנהל,
עובד מאחד מ המדורי המקצועיי יסייע במת מענה לחייב זה .עוד נקבע כי א החייב דורש
לדבר ע מנהל ,יקרא נציג קבלת הקהל למנהל המטפל בתחו שבעניינו נדרש המענה.
בנובמבר  2011עבר המרכז למשכנו החדש בהר חוצבי בירושלי .ממסמכי המרכז עולה שהסיבה
למעבר הייתה מפגעי תברואה שהתגלו במשכנו הקוד ושבגינ נשק& סיכו לבריאות העובדי .ע
המעבר ביטל המרכז את קבלת הקהל .בהודעה שפרס לציבור נכתב כי מ 23.11.11ועד להודעה
אחרת לא תתקיי קבלת קהל במרכז ,וחייבי המעונייני ליצור קשר יכולי לפנות למוקד המידע
הטלפוני.
נמצא כי ההחלטה שלא לפתוח עמדות קבלת קהל במבנה בהר חוצבי התקבלה לאחר שהמשכיר
התנה את הסכמתו להשכרת המשרדי בכ #שלא תתקיי בה קבלת קהל .בספטמבר  2011התחייב
מנהל הרשות בכתב לפני הדיור הממשלתי במשרד האוצר כי במרכז לא תהיה קבלת קהל.
‡ÏÂ ,ÒÎ‰ ˙¯ÈÎ˘· ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈÏÂ˜È˘Ó ‡ÂÙ‡ ‰Ï·˜˙‰ Ï‰˜‰ ˙Ï·˜ ˙‡ ÏË·Ï ‰ËÏÁ‰‰
ÌÈ„ÓÏÓ‰ ÌÈÎÓÒÓ ÔÈ‡ ˙Â˘¯· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰ .ÌÈ·ÈÈÁ‰ ˙·ÂË· ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈÏÂ˜È˘Ó
˘ÔÎ ÂÓÎ .ÌÈ·ÈÈÁ‰ ÏÚÂ ÊÎ¯Ó‰ ˙„Â·Ú ÏÚ Ï‰˜‰ ˙Ï·˜ Ï˘ ÏÂËÈ·‰ ˙ÚÙ˘‰ ˙‡ ‰Á· ‡È‰
‡˙Ï·˜ ÌÈÈ˜Ï ‰Ï Â¯˘Ù‡È˘ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ·ÓÏ ¯·ÚÓ ‰Á· ˙Â˘¯‰˘ ÌÈ„ÓÏÓ‰ ÌÈÎÓÒÓ ÔÈ
˜Ï‰˜‰ ˙Ï·˜ ˙Â„ÓÚ Ï˘ ÔÏÂËÈ· Ú‚Ù ÂÏ‡ ˙Â·ÈÒ· ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .Ï‰
·ˆ.ÌÈ·ÈÈÁ Ï˘ ÏÂ„‚ ¯Â·È
בתשובת הרשות נכתב כי "אי כל ער #מוס& לעצ הגעת החייב למרכז .המענה בקבלת קהל זהה
למענה הנית במוקד הטלפוני ...בנוס& נות המרכז אופציה למענה מזורז עוד יותר במקרי דחופי
וחריגי במיוחד באמצעות העברת פנייה לאיש קשר במרכז במייל אישי או בפנייה טלפונית".
הרשות הוסיפה שהשינוי ולפיו נית לבצע בבנק הדואר תשלומי באופ מקוו עבור המרכז ,חוס#
מהחייבי זמ המתנה ומייתר את הגעת למרכז .ע זאת נכתב בתשובה" :נוכח פניות שהצטברו...
הוחלט לחדש את עמדות קבלת הקהל ועד לסו& חודש זה ]נובמבר  [2012תיפתח עמדת קבלת קהל
לחייבי המרכז".
‡˙Á‡ ‰„ÓÚ ˜¯ ÏÈÚÙ‰Ï ‰˙ÂÂÎ· ˙ÚÎ Í‡ ,Ï‰˜‰ ˙Ï·˜ ˙‡ ˘„ÁÏ ˙ÂÂÎ˙Ó ˙Â˘¯‰ ÌÓ
·Ù"ÏˆÂ‰‰ ˙Î˘Ï· ‡Ï‡ ,¯·Ú·Î ,ÊÎ¯Ó· ‡Ï ˙‡ÊÂ ,¯·Ú· ÂÏÚÙ˘ ˙Â„ÓÚ‰ ˘ÂÏ˘ ÌÂ˜Ó
·ÂÈ‰È ‡Ï Ì‰˘ ˘˘Á ÌÈÈ˜Â ,ÊÎ¯Ó·˘ ÌÈÏ‰Ó‰ÓÂ ÌÈ¯Â„Ó‰Ó ˙˜˙ÂÓ ÂÊ ‰Î˘Ï .ÌÈÏ˘Â¯È
.Ì˙Â·¯Ú˙‰ ˙‡ ÌÈ˘¯Â„‰ ÌÈ¯˜Ó· Â‡ Ì˙‡ ¯·„Ï Âˆ¯È ÌÈ·ÈÈÁ‰ ¯˘‡Î ÌÈÈÓÊ
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בשנת  2008עדיי טיפל המרכז בתיקי במבצע למחילת חובות בגי קנסות תנועה.
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משרד המשפטי

ÌÂ˘Ó Ì‡ ,Ï‰˜ ˙Ï·˜ ˙„ÓÚÏ ˙ÂÙÏ ÌÈ˘˜·Ó ÌÈ·¯ ÌÈ·ÈÈÁ˘ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Â‡ ÌÈ·˘ÁÓÏ ÌÈ˘È‚ ÌÈ‡˘ ÌÂ˘Ó Ì‡Â ÈÂÙÏË‰ „˜ÂÓ‰Ó ˜ÙÒÓ ‰ÚÓ ÌÈÏ·˜Ó ÌÈ‡˘
‰˙ËÏÁ‰ ˙‡ ˘„ÁÓ ÔÂÁ·Ï ˙Â˘¯‰ ÏÚ ,ÊÎ¯ÓÏ ÌÈÂÙ‰ Ï‰˜Ï È·ËÈÓ ˙Â¯È˘ ˙˙Ï È„Î .Ò˜ÙÏ
‰ÒÈ¯Ù· Ï‰˜ ˙Ï·˜ ˙Â„ÓÚ ˘ÈÈ‡Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÏÂ˜˘Ï ,˙Á‡ Ï‰˜ ˙Ï·˜ ˙„ÓÚ ˘ÈÈ‡Ï
.‰˙ËÏÁ‰ ÏÚ ÌÈ·ÈÈÁ‰ ˙‡ Ú„ÈÈÏÂ ˙Èˆ¯‡

סיכו
È„¯˘Ó ˙Â˘¯Ï Ô‰Â ¯Â·Èˆ‰ ˙Â˘¯Ï Ô‰ „ÈÓÚ‰Ï ‡È‰ ˙Â˘¯· ‰ÈÈ·‚‰ ÈÎÈÏ‰ Ï˘ Ì˙ÈÏÎ˙
Ï˘Â ÌÈÎÂÊ‰ Ï˘ Ì‰È˙Â·ÂÁ ÏÚÂ Ì‰È˙ÂÈÂÎÊ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘ ÍÂ˙Ó ˙Â·ÂÁ ˙ÈÈ·‚Ï ÔÂ‚Ó ‰Ï˘ÓÓ‰
‰ÚÈ‚Ù‰ ÈÎ ‡„ÂÂÏ Ì˙¯ËÓ˘ ˙ÂÂ¯˜Ú ‰ÓÎ ‰˜ÈÒÙ·Â ‰˜È˜Á· ÂÚ·˜ ,˙‡Ê ÌÚ .ÌÈ·ÈÈÁ‰
.˙È˙„ÈÓ ‰È‰˙ ÌÈ·ÈÈÁ‰ Ï˘ ˙ÂÈ˙˜ÂÁ‰ Ì‰È˙ÂÈÂÎÊ·
,˙ÂÒ˜ ˙ÈÈ·‚Ï ÊÎ¯Ó‰ ˙‡Â ÏÚÂÙÏ ‰‡ˆÂ‰‰ ˙Î¯ÚÓ ˙‡ ˙ÏÏÂÎ ‰ÈÈ·‚‰Â ‰ÙÈÎ‡‰ ˙Â˘¯
,‰˜È˜Á ÈÂ˜È˙· ÂÂÏ˘ ,ÌÈ·¯ ÌÈÈÂÈ˘ ÂÏÁ 2009 ˙˘· ˙Â˘¯‰ ˙Ó˜‰ Ê‡Ó .˙Â‡ˆÂ‰Â ˙Â¯‚‡
ÏÚ „ÓÏÓÂ ÌÈÈÎ¯ˆ‰ ÌÈË·È‰· ˜ÒÂÚ ‰Ê ÁÂ„ .ÌÈÈ‚ÂÏÂÎË ÌÈ¯ÂÙÈ˘·Â ÌÈÈ·Ó ÌÈÈÂÈ˘·
.ÌÈÎÂÊÏÂ ÌÈ·ÈÈÁÏ ˙Â¯È˘‰ Ô˙Ó· ÌÈÈÂ˜ÈÏ
˙Ú„‰ ÏÂ˜È˘ ˙Â‡ÓˆÚ .‰Ê ÌÂÁ˙· ‰ÈÈ˘Ú‰ ·Ï Ô‰ ÏÚÂÙÏ ‰‡ˆÂ‰‰ ÈÓ˘¯ Ï˘ Ì‰È˙ÂËÏÁ‰
.˙Â˘¯· ¯Â·Èˆ‰ ÔÂÓ‡· ÈÊÎ¯Ó Í·„Â „ÂÒÈ ÔÂ¯˜Ú ‡È‰ Ì‰È˙ÂËÏÁ‰ Ô˙Ó· Ì‰Ï˘ ÈËÂÙÈ˘‰
‰ÒÈÈ‚ ˙Â˘¯‰ .Ì˙Â‡ÓˆÚ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘‰ ˙‡ ÂÁÈË·È˘ ÌÈÏÎÂ ÌÈ¯„Ò‰ ÚÂ·˜Ï ·Â˘Á ÍÎÈÙÏ
ÏÚ .Ì‰È˙Â·ÂÁ ˙‡ ÚÂ¯ÙÏ ÌÈ·ÈÈÁ‰ Ï˘ ˙ÏÂÎÈ‰ ˙¯È˜Á· ÂÚÈÈÒÈ˘ È„Î ÏÚÂÙÏ ‰‡ˆÂ‰ È¯˜ÂÁ
‡È‰ ‰ÓÎ „Ú ÍÎÓ ˜ÈÒ‰ÏÂ ÌÈ¯˜ÂÁ‰ ˙„Â·ÚÏ ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈË·È‰‰ ÏÎ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ˙Â˘¯‰
.˙ÏÂÎÈ‰ ˙Â¯È˜Á Ï˘ ÔÚÂˆÈ· ÔÙÂ‡· ÈÂÈ˘ ˘¯„ Ì‡Â ,‰ˆÂÁ
˙ÒÎ‰ Ï˘ ËÙ˘ÓÂ ˜ÂÁ ,‰˜ÂÁ‰ ˙„ÚÂÂ˘ Û‡ .ı¯‡‰ È·Á¯· ˙ÂÒÂ¯Ù ÏÚÂÙÏ ‰‡ˆÂ‰‰ ˙ÂÎ˘Ï
˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙‡ ‰¯È·Ú‰ ‡È‰ ÈÎ ˙Â„ÓÏÓ ˙Â˘¯‰ ˙ÂÏÂÚÙ ,˙ÂÎ˘Ï „ÂÁÈ‡ Ï˘ ÍÏ‰Ó ‰¯˘È‡ ‡Ï
ÏÚ .˙ÂÏÈÚÙ ÌÂÈÎ ÔÈ‡ ËÚÓÎ Ô‰Ó ‰ÓÎ·Â ,˙Â¯Á‡ ˙ÂÎ˘ÏÏ ˙ÂË˜‰ ˙ÂÎ˘Ï‰ ÔÓ ˜ÏÁ·
.ËÙ˘ÓÂ ˜ÂÁ ,‰˜ÂÁ‰ ˙„ÚÂ ÈÙÏ ˘„ÁÓ ‡˘Â‰ ˙‡ ˙ÂÏÚ‰Ï ˘¯„ Ì‡ ÔÂÁ·Ï ˙Â˘¯‰
˜Ê ÌÈÓ¯Â‚ ÊÎ¯Ó‰ ÔÈ·Ï ËÙ˘Ó‰ È˙· ˙ÂÈÂ¯ÈÎÊÓ ÔÈ· ÌÈÂ˙‰ ˙¯·Ú‰ ˜˘ÈÓ· ÌÈÏ˘Î‰
˜˘ÈÓ Ï˘ Â˙¯„Ò‰Ï ˙Âˆ¯Ó· ÏÂÚÙÏ ‰Ï‡‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÏÚ ÍÎÈÙÏ .‰ÈÈ·‚‰ ÍÈÏ‰ÏÂ ÌÈ·ÈÈÁÏ
·ÂÈËÏ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ÔÈÈÚ· ˙˜ÂÏÁÓ‰ ˙‡ ‡È·‰Ï Ì‰ÈÏÚ ÔÎ ÂÓÎÂ ,Ì‰ÈÈ· ÌÈÂ˙‰ ˙¯·Ú‰
‡È·˙˘ ‰˜È˜Á ÌÂÊÈÈ ÏÂ˜˘Ï ˙Â˘¯‰ ÏÚ .‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ Ï˘ Â˙Ú¯Î‰Ï ÌÈÂ˙‰
¯ÂÚ¯Ú‰ ÍÈÏ‰ ÔÈ·Â ·ÂÁ ˙ÒÈ¯Ù ‡˘Â· ÌÈÓ˘¯‰ ˙ÂËÏÁ‰ ÏÚ ¯ÂÚ¯Ú‰ ÍÈÏ‰ ÔÈ· ˙Â‰Ê È„ÈÏ
ÌÈÂÙ‰ Ï‰˜Ï È·ËÈÓ ˙Â¯È˘ ˙˙Ï È„Î .‰Ê ‡˘Â· ÊÎ¯Ó· ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÈÏÚ· ˙ÂËÏÁ‰ ÏÚ
˙‡ ÏÂ˜˘Ï ,˙Á‡ Ï‰˜ ˙Ï·˜ ˙„ÓÚ ˘ÈÈ‡Ï ‰˙ËÏÁ‰ ˙‡ ˘„ÁÓ ÔÂÁ·Ï ˙Â˘¯‰ ÏÚ ,ÊÎ¯ÓÏ
.‰˙ËÏÁ‰ ÏÚ ÌÈ·ÈÈÁ‰ ˙‡ Ú„ÈÈÏÂ ˙Èˆ¯‡ ‰ÒÈ¯Ù· Ï‰˜ ˙Ï·˜ ˙Â„ÓÚ ˘ÈÈ‡Ï ˙Â¯˘Ù‡‰
‰ÙÈÎ‡ ÈÏÎ ˙˜Ú‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ‰ÈÈ·‚‰ ˙˜ÓÚ‰ ‡Â‰ ˙Â˘¯‰ Ï˘ ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰ ‰È„ÚÈÓ „Á‡
‰ÈÁ· ÔÂÁ·Ï ˘È .‰È„ÓÏ ˙Â·ÂÁ‰ Ï˘ ‰ÈÈ·‚‰ ˙·Á¯‰Â ÌÈÈ„ÒÂÓ‰Â ÌÈÈË¯Ù‰ ÌÈÎÂÊÏ ÌÈÏÈÚÈ
.ÌÈ·ÈÈÁ‰ ˙ÂÈÂÎÊ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘‰ „ÚÈ ÔÈ·Ï ‰Ê „ÚÈ ÔÈ· ÔÂÊÈ‡‰ ˙‡ ‰ÚÂ·˜Â ˙ÙËÂ˘

