וְ שָׁ בוּ בָ ִים ,לִגְ בוּלָם )ירמיהו ל"א ,ט"ז(

על הסדרי חובות לחייבים שעזבו לחו"ל
תומר גולדשטיין* וצבי פפרברג**

בשים האחרוות אזרחים ישראלים רבים עזבו את מדית ישראל לגור בחו"ל ממגוון סיבות ,בין אם מדובר
בהזדמויות כלכליות או בקשרים משפחתיים .עם זאת ,חלקם עזבו את ישראל עקב סיבות כלכליות קשות,
כגון חובות כבדים ,ואים יכולים להחזיר חובות אלה .ישראלים אלה בחרו לעזוב את הארץ עקב הליכי גבייה
איטסיביים שקטו כגדם )בבית משפט ו/או הוצאה לפועל( ,או שקלעו להליכי חדלות פירעון )פשיטת רגל(,
ויכולתם לחיות חיים ורמליים על ידי פתיחת חשבוות בק ופתיחה או יהול עסק מוגבלת .על רבים מוטלות
הגבלות שוות לרבות האפשרות לקבל או לחדש דרכון שלהם ,וחייבים רבים מקבלים צווי עיכוב יציאה מהארץ
כך שאם ישובו ארצה עלולה להמע מהם האפשרות לעזוב את הארץ.
מסיבות אלה ואחרות רבים מהחייבים בישראל עוזבים את הארץ בתקווה להתיישב מחדש במדיה חדשה ,מתוך
אמוה שעקב חובותיהם בבית ,והריבית הצברת עם הזמן ,הם לעולם לא יוכלו "לצאת מהחובות" ,ובהתאם,
הם לעולם לא יוכלו לשוב הביתה .אשים אלה אלצים להחמיץ כמה מהרגעים החשובים ביותר בחייהם ,כמו
חתוות של ילדיהם ,ברית מילה של בי משפחה שזה עתה ולדו ,כולל כדיהם ,מפגשים משפחתיים והלוויות
של הורים או חברים ובי משפחה אחרים.
לחוסר היכולת לחזור הביתה יכולות להיות השלכות פסיכולוגיות הרסיות ,לחייב ולבי משפחתו ,ולא מעט
פעמים או מגלים כי השלכות פסיכולוגיות אלו יכולות להתבטא גם ,חלילה ,בצורה של מחלה גופית .מלבד
החמצת דברים כה רבים וכח אי היכולת לשוב לישראל ,לישראלים רבים יש פשוט געגוע הביתה .אחרי הכל
ישראל ,ארץ העם היהודי ,היא מולדתו המיוחדת והיחידה.
אז למה ראה שאשים שחיים בחו"ל כל כך הרבה שים ,ולא שמעו מהושים מאז שעברו "רילוקיישן" ,עדיין
מאמיים שאי אפשר לשוב הביתה ?
הסוד הוא שאתם יכולים לשוב הביתה ,זה פשוט לוקח קצת זמן ומאמץ .פפרברג ושות' – משרד עורכי דין
ווטריון כאן כדי לעזור לכם.
יתן לאכוף פסק דין בישראל במשך  25שה ,ויתן להל את הליכי הגבייה כגד חייב במשך עשרות שים .עם
זאת ,ככל שחולף זמן ממתן פסק הדין ,והחוב לא גבה ,ובמיוחד כאשר החייב מצא בחו"ל ,ושים רבים וטים
לאבד תקווה שהם יצליחו אי פעם לגבות את חובם.
כך למשל :בקים יודעים שאתה חייב להם את הכסף ,והם יכולים לעשות שימוש בפסקי הדין שקיבלו כאן
בישראל במשך  25שה ,ולמרר את חיי החייב ,וכתוצאה מכך למוע ממו לחזור אי פעם .עם זאת ,הבקים ,כמו
רוב הושים ,לא כאן כדי להיות קמיים ולהתעלל בחייב .בסופו של דבר הם עסק וכל מה שהם רוצים זה לגבות
כסף על חשבון החוב.
אמם לא בלתי אפשרי עבור ושה לאתר חייב מעבר לים ולאכוף את פסק הדין הישראלי כלפי החייב במדית
מושבו החדשה )הליך זה קרא :אכיפת פסק חוץ( ,אך כמובן ההליך קשה ומורכב יותר ,דבר המקל על המשא
ומתן .רוב הושים רואים בחוב שלא גבה זמן רב משום "חוב מסופק" )קרי :חוב עם סיכוי מוך לגבייה( ,ולכן
הם כוים הרבה יותר להל משא ומתן .אתה יכול להשתמש בעובדה זו לטובתך.
פפרברג ושות' – משרד עורכי דין ווטריון ,מוהל על ידי צבי פפרברג ,עו"ד ווטריון ,ובעל יסיון רב שים במשא
ומתן עם הבקים והמוסדות הפיסיים הגדולים בישראל ,ומסייע לאזרחי ישראל המתגוררים בחו"ל להסדיר
את חובותיהם לרבו :תמורת חלק קטן ממה שהם חייבים בפועל .במהלך השים הקמו יחסי עבודה טובים עם

-2אשי מחלקות הגבייה בבקים ובמוסדות פיסיים אלה ,העובדים יחד איתו על מת למצוא את הפתרון הטוב
ביותר האפשרי.
כך למשל השגו הסדרי חוב בתשלום סכום חד פעמי ,וכן הסדרים המתבצעים בתשלומים חודשים לאורך תקופה
של מספר שים ,בהתבסס על כסי החייבים והכסותיהם .ברוב המקרים החייב משלם בסופו של יום סכום
מוך משמעותית ממה שהיה חייב במקור ,וחייבים בטיפולו יקו עצמם לגמרי מהחובות ומוחקים כך את כל
הצרות הכספיות שלהם בישראל.
בעת הסדרת התשלומים למספר חודשים או שים ,מרגע עריכת ההסכם הסופי עם הושה האחרון ,כל עוד
תשמור על תאי כל הסכמי הפשרה שלך ,תהיה תוך תקופה קצרה רשאי לשוב לישראל ולעזוב אותה באופן
חופשי .לא תצטרך לחכות עד שהתשלום הסופי יתבצע בתכית התשלומים שלך לפי שתחזור לארץ לבקר את
המשפחה והחברים שלך.
פפרברג ושות' – משרד עורכי דין ווטריון יכול לעזור לך לחזור הביתה ,כך שלעולם לא תצטרך עוד לברוח
למדיה זרה ,להיות רחוק מבי המשפחה והחברים ולהפסיד אירועים חשובים בחייך.
או פעל כדי שתוכל לבוא לישראל ,לבקר בי המשפחה והחברים ,או אם אתה באמת רוצה ,אתה יכול אפילו
לחזור אחורה ,ושוב לקרוא לישראל :הבית.
אז אל תחכו ,והתקשרו אליו .שמח לעזור.

*תומר גולדשטיין ,עו"ד )בעל רישיון עריכת דין גם במדיות :יו-יורק ויו-ג'רסי בארה"ב(,
התמחה בפפרברג ושות' – משרד עורכי דין ווטריון
** צבי פפרברג ,עו"ד ווטריון – מייסד ומהל פפרברג ושות' – משרד עורכי דין ווטריון.
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