
  

  

מעבר להרי ”לא עוד  - ל”גביה בינלאומית או החייב בחו
  *ד”עו, צבי פפרברג/ ” החושך

שאינו מכיר את , במיוחד עבור בנקים ומוסדות פיננסיים, אין כמעט עורך דין המטפל בגביית חובות
חייבים בתיקי הוצאה לפועל , נתבעים שהוגשו כנגדם תביעות בגין חובותיהם וחמור מכך: התופעה

 .ונמלטים מן הארץ” לוקחים את הרגליים ”-שנפתחו לאחר שניתנו כבר פסקי דין כנגדם 

וחברות רבות נאלצו לרשום , ל משום סוף פסוק”שוב לחו טו הנושים לראות בבריחת החייב לבליבעבר נ
לרוב יחד עם בני משפחתו הקרובה , בגין העובדה שהחייב היגר רק” חובות אבודים”חובות כאלה כ

   .הים לארצות

 ! אך לא עוד

 גם לעניין גביית חובות מחייבים ומתברר כי הדבר נכון, גלובאלי נסיבות חיינו מראות כי אנו חיים בכפר
 ! ל”בארץ עבור גורמים החייבים לנושים בחו כמו גם לגבייה, ל”בחו

כגון עורכי דין המתמחים בגביה (חלקם מקומיים , עם גופי גביה שונים באמצעות רשת קשרים בינלאומית
נו הינו חבר משרד( וחלקם חובקי עולם) כגון חברות גביה באירופה(אזוריים  חלקם, )בארץ מושבם

 ,משרד עורכי דין -’ בפפרברג ושות אנו מסוגלים כיום )ATTI Consultants הגביה הבינלאומי בארגון
איתור של החייב וגבייה הימנו באמצעים החוקיים , קוחי הל”המסופקים ע לבצע על סמך נתונים בסיסיים

 .נושים במדינה בה הוא מצא מקלט העומדים לרשות

, הנמלטים מאימת נושיהם נוטים להגר לארצות בהם יש להם קשרים מירב הישראלים: וזאת יש לדעת
ם החייבים ממהרי, כך מתברר, כמו כן.קודמים או קהילה שיכולה לתמוך בהם עסקים, כגון בני משפחה
, לרשום את ילדיהם לבתי ספר ולגני ילדים, לעצמם עסקים ומקורות פרנסה שונים הנמלטים לבסס

 המאפשרות” עקבות”נכסים כגון בתי מגורים ורכבים ולבצע פעולות אחרות המשאירות  לרכוש להם
 .למשל, כמו גם מאפשרות גביה באמצעות עיקול נכסים, איתורם

חייבים המסווים עצמם באופן שלא מאפשר איתורם  מאיר המזל פנים וישלמותר לציין כי לא תמיד 
  .ולכן תלויה ההצלחה בנסיבות כל מקרה, ”ברי פרעון”אינם  ל הם”בעלות סבירה או שמתברר כי גם בחו

 רואים, אשר אינם משלמים, ל אשר חייבים להם גורמים בישראל”מתברר כי נושים רבים בחו ,מנגד
איזור ”ב אם מתוך דעה קדומה כי מדובר, וזאת אם מתוך מבורות, ”עולם שלישימדינת ”בישראל 
הלקוח בישראל ישלם  המצפים כי, למשל, ל”ואם מתוך פערי מנטליות עסקית בין ספקים מחו” מלחמה

  .…תזכורות שלצערנו רגיל לשלם רק לאחר מספר, במועד המוסכם לבין לקוח הישראלי

, לקונוטציה השלילית שקיבל מונח זה בארץ אשר בניגוד, חברות גביהל פונים לרוב ל”אותם נושים בחו
עורכי דין , לרבות הפעלת חוקרים, האספקטים של גביה דובר בגופים האמונים על טיפול מרוכז בכלמ

 .החייב והליכי גביה לפי דיני מקום

ל מצביע על ”באמצעות חברות גביה מחו ,משרד עורכי דין -’ פפרברג ושותשהופנו ל טיפולינו בתביעות
בגלותם כי , קרובות מתרצים החייבים הישראלים ומשלמים ללא צורך בהגשת תביעות כך שלעיתים

והולך  שלא יהא כל אחד ואחד נוטל מעותיו של חברו“: ל”ובלשון חז” מעבר להרי החושך”אינם  נושיהם
  .)א”ח ע”פ, כתובות, תלמוד בבלי( ”היםויושב במדינת 

  

 לחצו כאן )מקור ראשון( מוסף דיוקן ,יפעת ארליך/ ובות אבודים ח :כתבההלקריאת 

  לחצו כאן-The Marker) הארץ(ארויה  עמית בן/ גובים ללא גבולות  :הכתבה לקריאת

  

ועוסק בי	 היתר בגביה , די	משרד עורכי  � ’ פפרברג ושותב עור� די	 הכותב הינו *

 .ל”מחו עבור נושי�, ל וכנגד חייבי� ישראליי�”בינלאומית מחייבי� בחו


