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 באת כח הנאמן:

מאוקריאנה שנמצא אני מבקשת לציין שליחיד יש מצב מורכב ולא שגרתי. היחיד עולה חדש 

 . המצב באוקריאנה מאוד מורכב מבחינתו והוא רוצה לדבר. 2014בארץ משנת 

 אני סבורה שצריך לאפשר ליחיד להגיד מה שרוצה.

 

 ב"כ היחיד:

היחיד הנו אזרח אוקריאנה לשעבר. מה שהטריד אותו זה איך אפשר יהיה לבטל לו את צו עיכוב 

 וילדים והוא נסער מאוד מהמצב שם. היציאה מן הארץ. ליחיד יש שם משפחה 

יחד עם זאת, היחיד ביקש לצאת לאוקריאנה ועמד להתגייס והוא מבקש להסדיר את חובותיו. 

אנחנו נבקש בסוגייה הספציפית הזאת לבטל את צו עיכוב היציאה מן הארץ ולאפשר לו לצאת כי 

יר שנמצאת במתקפה ברמה האישית אני לא מקנא בו והראש שלו שם. המשפחה שלו נמצאת בע

 שם. 

 

 היחיד:

 אני רוצה לנסוע לאוקריאנה. יש לי אבא ויש לי אחות שם. אני חייב לנסוע לשם. 

 אני חייב לנסוע לשם, להתגייס ולעזור במלחמה שם. 

 אני אחזור אחר כך. עכשיו אני צריך להיות שם דחוף. 

 

 הערת רשם ההוצאה לפועל:

 היחיד בוכה ונרגש. 

  



 הנאמן: באת כח

לעניין הבקשה, לאור המצב הנתון בשטח ובעולם, אנחנו לא נתנגד על אף שאני לא חושבת 

 שהפתרוןו הנכון ליחיד להתגייס וזה לא נתון  להשקפה האישית שלו. 

פיגורים והדו"חות הוגשו באיחור  2לנוכח גובה החובות המאושרים מצד אחד ומצד שני, קיימים 

עדו לגבש את מצבת הנכסים עוד לא הושלמו כולם, לרבות מסלקה ברגע האחרון והמסמכים שנו

פנסיונית. מצד אחד הוא עולה אחד וגם אם נקבל דו"ח מסלקה פנסיונית, לא צופה שיהיו שם 

 כספים שניתן יהיה  לממש לטובת הנושים בגלל הזמן הקצר שהוא נמצא בארץ. 

ים וגם החובה להגשת דו"חות חודשים האחרונים נקפיא את צו התשלומ 3-4-אני הצעתי שב

חודשיים ונקווה שהמלחמה תיגמר עוד קודם. ברגע שהוא יחזור או מה שיקבע לו, צו התשלומים 

 יעלה והוא יגיש דו"חות ונוכל לגבש איזה שהיא תוכנית. 

לגבי ביטול הצו יציאה מן הארץ ליחיד, אני לא אעמוד על התנאים כי לא מדובר בחובות גבוהים 

א גם העלה הסתייגויות לגבי החוב של סלקום. לא אישרנו את מלוא החוב, אבל במיוחד, הו

 אישרנו אותו באופן חלקי. הוא טען כי הוא נוצל על ידי הנושה הואיל והיה עולה חדש. 

 במקרה הזה. זה באמת מצב מאוד מורכב.  100%-אני לא חושבת שישולם הדיבידנד ב

 הההליך הזה, זה יעזור לו. חודשים מ 4אני חושבת שאם יהיה לו שקט 

 אפשר מבחינתי לפטור אותו מתשלום ינואר כי במילא הוא לא ביצע את התשלום. 

 אני לא אתנגד לפטור עד ליום הדיון. 

 

 החלטה

 

לאחר ששמעתי את הצדדים ולאור הסכמת באת כח הנאמן ובהתחשב בנסיבותיו המיוחדות של 

ומצבם של בני משפחתו השוהים באוקריאנה ולאחר  היחיד שכל דאגתו בימים אלה היא שלמותיו

 שאיזנתי את האינטרסים של הנושים, אני נעתר לבקשה ומורה כדלקמן:

 

צו / הגבלת יציאה מן הארץ בתיק חדל"פ זה ובתיקים הכלולים בו, וכן הגבלה מכח הכרזתו כחייב 

 חודשים.  4מוגבל באמצעים, אם קיימת, יבוטלו למשך 

 

 חודשים.  4הגבלת דרכון תבוטל למשך 

 

עד למועד הדיון שנקבע  2022אני פוטר את היחיד מתשלום צו התשלומים העיתי, החל מחודש ינואר 

 בהתאם להחלטה זו או עד למתן החלטה אחרת.  

 

בנסיבות העניין ומאחר ולא ניתן להתקדם לגיבוש תוכנית שיקום כלכלי, אני קובע מועד חדש לדיון 

 . 12:30בשעה  19.07.2022יקום כלכלי ליום בצו ש

 

 

 במעמד הנוכחים.  28/02/2022ניתנה היום, 
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