דף חדש ללא חובות (ע.ר – ).נעים להכיר!
ב 2018-לכ 650-אלף אזרחים בישראל תיקים פעילים בהוצאה לפועל ,וכ 100-אלף איש נמצאים
בהליכי פשיטת רגל – כ 20-אלף מהם הצטרפו בשנה שחלפה .מאות אלפי משפחות נוספות "מגלגלות"
חובות של מאות אלפי שקלים ,כאשר הנושים המוסדיים מחלקים אשראי צרכני העומד על כ200-
מיליארד  ₪בשנה (לא כולל משכנתאות ואשראי עסקי) .המספרים הללו רק עולים מדי שנה.
המשבר הכלכלי והלחץ הרב שנוצר בעקבותיו גורמים ל"נזקים משניים" חמורים ,לא רק לחייב אלא
גם לבני משפחתו ,עד כדי פירוק התא המשפחתי ,מה גם שכאשר מאות אלפי אזרחים מתקיימים
באמצעות כסף שאינו שלהם ,מדובר בבעיה חברתית רחבה שמשליכה על הכלכלה כולה.
מעבר לכך ,חייבים סובלים מנחיתות בידע ובייצוג משפטי אל מול הנושים המוסדיים  -פער שגורם
להם לעשות כל טעות אפשרית בדרך לפתרון החובות .כך ,מבין כלל החייבים בהוצאה לפועל רק 9%
(!) מיוצגים ע"י עורך דין (לעומת כ 94%-מהזוכים ,שרובם נושים מוסדיים) ,וגם אלו שמיוצגים ע"י
עו"ד (למעט זכאי הסיוע המשפטי) נאלצים לשלם לא פעם סכומים מופקעים עבור הייצוג.
דף חדש ללא חובות (ע.ר ).היא עמותה שמטרתה למצוא פתרונות לבעיית החובות בישראל.
העמותה מתבססת על קהילה של עורכי דין חברתיים ,שמבינים את הקשיים שעמם מתמודדת משפחה
בחובות ,מכירים היטב את הבעיות "בשטח" ,ופועלים מתוך רצון לשנות את המציאות עבור מאות
אלפי אזרחים חייבים בישראל שנקלעו למעגל החובות.
בהיבט המניעתי ,אנו שואפים לצמצם את היקפי האשראי הצרכני למשקי בית בישראל ע"י הסברה
לקהל הרחב ורגולציה על מתן אשראי; במקביל ,אנו מסייעים לאלו שכבר הסתבכו בחובות ,למצוא
את הדרך לצאת מהם ,בכבוד .בין היתר ,יזמנו עד היום את הפתרונות הבאים:







פיתוח מודל של משרד עורכי דין לייצוג חייבים הפועל כעסק חברתי ,בקיא בקשיים הנלווים
למשבר הכלכלי ,ויודע לעבוד בתיאום עם אנשי מקצוע המלווים את המשפחה;
גיבוש קהילה ארצית של עורכי דין חברתיים הפועלים במודל הנ"ל ומחוייבים לאמנת "דף
חדש" ולמחירים הוגנים ,לצורך מתן מענה לאלו שאינם זכאים לסיוע משפטי מטעם המדינה;
ליווי משפטי לארגונים ותכניות המסייעים לאלפי משפחות בקשיים כלכליים ברחבי הארץ
(פעמונים ,נושמים לרווחה ,קידום משפחות ועוד);
מתן הדרכות והכשרות למאות אנשי מקצוע ברחבי הארץ ,המלווים משפחות בעוני;
הקמת אתר אינטרנט המרכז מידע רלוונטי לחייבים" ,בגובה העיניים" ,ומאפשר גישה למאגר
עורכי הדין החברתיים של "דף חדש" ,המבוסס על דירוג לקוחות (;)www.freshstart.org.il
קידום שינויי חקיקה ומדיניות בתחום ההתמודדות עם חובות (בין היתר – השתתפות בדיוני
חוק חדלות פרעון ,בגיבוש תכנית לשיקום כלכלי לחייבים ,ועוד);

יוזמות נוספות שבכוונתנו לקדם:




הפעלת קרן הלוואות חברתית שתאפשר לחייבים להגיע להסדרי חוב מהירים ("תספורות")
ללא צורך בניהול הליכים משפטיים ,ותוך חסכון של עלויות משמעויות למערכת המשפט;
הקמת מערך הכשרות לבעלי תפקיד בהליכי חדלות פרעון של יחידים;
קידום הליכי גבייה הוגנים ומכבדים כלפי אלו שאינם יכולים לשלם את חובותיהם;

את פעילות העמותה מוביל עו"ד תומר רבינוביץ' ,פעיל חברתי בעל נסיון של כ 15-שנים בייצוג בהליכי
חדלות פרעון ,שסייע לאורך השנים למאות חייבים ,ושימש כבעל תפקיד בתיקי חדלות פרעון רבים,
כמו גם בתפקידי ניהול במגזר השלישי .בעל תואר שני בניהול מלכ"רים מהאוניברסיטה העברית.
חברים ופעילים נוספים בעמותה :פרופ' יובל אלבשן ,דיקן הפקולטה למשפטים בקריה האקדמית
אונו; אוריאל לדרברג ,מייסד עמותת פעמונים (כיום מנכ"ל הקרן לטיפול בחסויים); עו"ד אפרת לופו
מוסקוביץ' ,ששימשה כרכזת בתכנית "שכר מצווה" וכרכזת ליווי משפטי במרכז הסיוע לנפגעות
תקיפה מינית בירושלים; עו"ד אורית לוי-ינובסקי ,עבדה כעו"ד בלשכה לסיוע משפטי וכמנהלת
בעמותת ידיד; גילי פנחסי ,חבר ועד בארגונים רבים במגזר השלישי ,ועוד – כולם פעילים חברתיים
מובילי דרך בתחום הטיפול בעוני והמשפט החברתי ,ובעלי נסיון רב בעבודה בין מגזרית.

