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נוהל טיפול הממונה בבקשה להסרת הגבלה של עיכוב יציאת 
 מהארץהחייב 

 
  מטרת הנוהלרקע ו .א

 

קובע את )להלן: "החוק"(  2018-()א( לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח6) 121סעיף  .1

הכלל לפיו עם מתן צו לפתיחת הליכים ובמהלך תקופת הביניים עד למתן צו לשיקום כלכלי, 

 ייב מהארץ. לחוק, ובכללן עיכוב יציאת הח 142סעיף יחולו על החייב ההגבלות המנויות ב

( לחוק קובע, כי במסגרת הצו לשיקום כלכלי בית המשפט יקבע את ההגבלות 4)ב()161סעיף  .2

ואת התקופה שיחולו, אם מצא כי הן נחוצות לשם הגנה על הנושים או כדי  שיחולו על החייב

 למנוע מהחייב להגדיל את חובותיו.

הגבלה אחת או יותר שנקבעו  בתקופת הבינייםלחוק מקנה לממונה סמכות להסיר  143סעיף  .3

לחוק מקנה לממונה  169לחוק או לקבוע כי ההגבלה תחול באופן חלקי. סעיף  142בסעיף 

סמכות, לאחר מתן צו לשיקום כלכלי שנקבעו בו הגבלות על החייב, להסיר באופן זמני הגבלה 

להסיר אחת או יותר מההגבלות בצו לשיקום כלכלי. לפי הסעיפים האמורים הממונה רשאי 

מך הממונה להתנות את הסרת הגבלה אם מצא כי הדבר מוצדק בנסיבות העניין. כן מוס

 בתנאים שיורה, ובכלל זה בהפקדת ערבות. ההגבלה

ופן טיפול הממונה בבקשה להסרת הגבלת עיכוב יציאת אמטרת נוהל זה היא להסדיר את  .4

 החייב מהארץ שתוגש לו, על כל שלביה.

לחוק ומכוח סעיף  143מכוח סעיף שות להסרת עיכוב יציאה מהארץ ככלל יתייחס הממונה לבק .5

מכוח כל  לבקשות שיוגשו לולכן, הוראות נוהל זה יחולו ככלל ביחס  באופן דומה. לחוק 169

 אחד מסעיפים אלה.
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 הגדרות .ב
 

 ;2018-חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח  -"החוק" 

 ;יחיד -"חייב" 

 מהארץ;החייב  תההגבלה של עיכוב יציא  תסרבקשה לה –"הבקשה" 

התאריך האחרון בו על החייב לחזור  -לחזרתו של החייב לארץ" ת הממונה טבהחל"המועד שנקבע 

 ;לארץ בהתאם להחלטת הממונה בבקשה

 ;הסרה זמנית של הגבלהאו הסרת הגבלה, קביעה כי ההגבלה תחול באופן חלקי  –"הסרת הגבלה" 

 .2019 –התשע"ט דלות פירעון ושיקום כלכלי, תקנות ח –"התקנות" 

 ובתקנות. תהא המשמעות שיש להם בחוקלמונחים אחרים 

 
 

 בהליכי חדלות הפירעון  ציר הזמן .ג

 

 
 

 אופן הגשת בקשה להסרת הגבלה של עיכוב יציאה מהארץ לממונה .ד
 
 
 מי רשאי להגיש בקשה .6
 

 בקשה שר גם לנאמן להגישזאת החוק מאפככלל הבקשה תוגש לממונה על ידי החייב. עם 

נוהל זה  לחוק. 143לפי סעיף , והממונה רשאי ליזום הסרת הגבלת עיכוב יציאה מהארץ כאמור

 בו הבקשה מוגשת על ידי החייב.השכיח יתייחס למקרה 

 
 מועד הגשת הבקשה .7
 

, למעט מקרים "ללחו המתוכנן הנסיעה מועד לפני שבועות שלושה הפחות לכל תוגש הבקשה

 שלא ניתן היה לצפותן מראש.ר בנסיעה דחופה בשל נסיבות בהם מדוב
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 פרטי הבקשה והמסמכים שיש לצרף לה .8
 

 ר את הפרטים הבאים:בין הית הבקשה תפרט 8.1

 הנימוקים המצדיקים את הסרת הגבלת עיכוב היציאה מהארץ. 8.1.1

 פרטי הנסיעה המתוכננת לחו"ל, לרבות מועדי היציאה והחזרה לארץ. 8.1.2

 . מקורות המימון לנסיעה 8.1.3

לנושיו בהליכי שהחייב מבקש להעמיד להבטחת תשלום חובותיו  ותהערוב 8.1.4

. במידה והערובה אינה ערבות והוצאות הליכי חדלות הפירעוןחדלות הפירעון 

 . מסוג אחר בנקאית, יפורטו הסיבות המצדיקות הגשת ערובה

 לבקשה יצורפו המסמכים הבאים: 8.2

 תצהיר תומך בעובדות שפורטו בבקשה. 8.2.1

 ומכים בעובדות שפורטו בבקשה לרבות מקורות המימון לנסיעה.מסמכים הת 8.2.2

עמדת הנאמן ביחס לבקשה. במקרים בהם לא הצליח החייב לקבל את עמדת  8.2.3

הנאמן בתוך זמן סביר, יגיש החייב את הבקשה בצירוף אסמכתא המעידה על 

 פנייתו לנאמן.  

 עמדת הנאמן: 8.3

 ה:בתגובתו לבקשת החייב, יתייחס הנאמן בין היתר לאל

 האם מוצדק בנסיבות המקרה לקבל את הבקשה והנימוקים לעמדתו; 8.3.1

התנהלות החייב במסגרת ההליכים, לרבות עמידת החייב בתשלומים  8.3.2

 החודשיים, הגשת דוחות על הכנסות והוצאות והתייצבותו לבירור.

הנאמן יחווה  ,ערובה שאינה ערבות בנקאית המציאבמקרים בהם החייב ביקש ל 8.3.3

 ערובה מסוג אחר. במקרה חריג אשר מצדיק הגשתדעתו האם מדובר 

 אופן הגשת הבקשה 8.4

 לתקנות. 150 -ו 65בתקנות  הבקשה תוגש לממונה בהתאם לקבוע

 
 קבלת עמדת הנושים .ה
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לחוק, הממונה מוסמך להסיר את הגבלת עיכוב היציאה  169-ו 143בהתאם להוראות סעיפים  .9

הזדמנות זו תינתן ללא צורך  יהם.מהארץ לאחר שנתן לנושים הזדמנות להשמיע את טענות

לעיון  תועמד מאחר והבקשהלנושים, וזאת  החלטה מפורשת של הממונה או בהודעה מיוחדתב

 7ככלל משך הזמן למתן תגובה על ידי הנושים לבקשה לא יעלה על ממונט. מערכת ההנושים ב

 ימים מיום הגשת הבקשה.

 שה.  החובה האמורה אינה חלה כאשר הממונה דוחה את הבק

 

כאשר הממונה סבור כי הסרת ההגבלה נחוצה באופן מיידי הוא רשאי להסירה גם מבלי שנתן  .10

לנושים הזדמנות להשמיע את טענותיהם. במקרה כזה יודיע הממונה לנושים על הסרת ההגבלה 

 )ג( לחוק. 169 -)ג( ו143בהקדם האפשרי בהתאם לסעיפים 

  

 וב יציאה מהארץ החלטת הממונה בבקשה להסרת הגבלה של עיכ .ו
 

 כללי .11
 

על פי הוראות החוק, ברירת המחדל בתקופת הביניים היא כי על החייב חלה הגבלה של  11.1

 לכלול הגבלה כאמור.  עשויעיכוב יציאה מהארץ. בנוסף, הצו לשיקום כלכלי 

התרת יציאתו של החייב לחו"ל מעלה חשש אמיתי בדבר הימלטותו האפשרית מנושיו,  11.2

  .1בסופו של יום את נושיו למצב בו הם עומדים בפני שוקת שבורה עובדה העלולה להביא

זאת ועוד, כחלק מהתכלית השיקומית העומדת בבסיס החוק, החוק קיצר ותחם בזמן  11.3

את התקופה בה יחולו הליכי חדלות הפירעון בעניינו של חייב יחיד. כתוצאה מכך, 

 -בר, שככלל תעמוד על כחייבים ישהו בהליכים למשך תקופה מוגדרת וקצרה יותר מבע

, במצב שהיה קיים לפני חקיקת את ההכבדה שהיתה כרוכה מצמצםזה שינוי שנים.  4

אשר וחדלות פירעון ובאי הוודאות באשר למועד סיומם,  בשהות ארוכה בהליכי החוק,

 עיכוב יציאת חייבים מהארץ. ה שלהגבלהיד רחבה יותר בהסרת  ההצדיק

 להסרת לבקשות בחיוב ייעתר הממונהרים שיצר החוק, לפיכך, ולאור השינויים האמו 11.4

  .חריגים במקרים רק מהארץ יציאה עיכוב של הגבלה

 

 שיקולי הממונה בקבלת החלטה בבקשה .12
 

אחת מהנסיבות לפניו שבמקרה אם מצא כי מתקיימת בחיוב לבקשה  ייעתר הממונה 12.1

סים המעורבים כי באיזון בין מכלול הזכויות והאינטר שוכנעהוא המפורטות להלן ו

                                                           
 (טאהא)להלן: עניין  (30.4.17)פורסם בנבו ביום  הנכסים הרשמי כונסנ'  טאהא 3289/17רע"א ראו למשל  1

 שניתן לפני כניסת החוק לתוקף, אולם האמור בו מתאים גם ביחס להוראות החוק. 
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 :בהליכים גוברים השיקולים המצדיקים היענות לבקשה

 רק צורך בריאותי חיוני ודחוף. -נסיבות בריאותיות  12.1.1

משפחתית ובקרבה רק כאשר מדובר באירוע משמעותי  -נסיבות משפחתיות  12.1.2

 מדרגה ראשונה.

כדי להיטיב עם קופת הנשייה, או הקשורות  ןכאשר יש בה -נסיבות עסקיות  12.1.3

 תו של החייב.לתעסוק

 

 

כל את נסיבותיו של  ועל הממונה לבחוןאינה סגורה שלעיל  ת הנסיבותרשימאף כי  12.2

, היעתרות בנסיבות שאינן נכללות ברשימה מעלה תיעשה רק במקרים מקרה לגופו

חריגים מאוד. בהתאם לכך, ככלל, לא ייעתר הממונה לבקשות להסרת עיכוב יציאה 

 .2מכהתיים כגון: נסיעה לאומן/עמים דמהארץ בעילה הנשענת על ט

במסגרת החלטתו, הממונה יבחן בנוסף על הנסיבות הקשורות ליציאה המתוכננת  12.3

מהארץ גם את התנהלות החייב בהליכי חדלות הפירעון, לרבות עמידתו בתנאי הצו 

שיתוף לפתיחת ההליכים או הצו לשיקום כלכלי, בהחלטות הממונה ובדרישות החוק, 

. במקרה בו החייב אינו 3, וכן את השלב בו מצוי החייב בהליכיםאמןהפעולה שלו עם הנ

עומד בתנאים כאמור, או אינו משתף פעולה כנדרש, למשל: לא עמד בחובת התשלומים 

ו/או לא הגיש דוחות על הכנסות והוצאות כנדרש, יהווה הדבר שיקול משמעותי לדחיית 

 הבקשה.

יעת החייב לחו"ל. ככלל תאושר יציאת בנוסף, יבחן הממונה את מקורות המימון לנס 12.4

 החייב מהארץ רק כאשר מקור המימון לנסיעה הינו חיצוני ואינו החייב עצמו.

לחוק והן מכוח סעיף  143ככלל הסרת הגבלת עיכוב היציאה מהארץ, הן מכוח סעיף  12.5

 . המקרהקצרה בלבד ובהתאם לנסיבות ולחוק, תהיה לתקופה קצובה  169

 
 להסרת הגבלת עיכוב היציאה מהארץ רובות כתנאיעדרישת  .13

 

עיכוב היציאה  של הסרת ההגבלה ,לאפשר לחייב לצאת מהארץבמידה והממונה החליט  13.1

להגן על זכויות  במטרה בין היתר, בהעמדת ערובות כמפורט להלןתותנה,  מהארץ

בהליכים. יובהר, כי לממונה יש שיקול דעת לחרוג מהכללים שלהלן בהתאם הנושים 

 .מקרהלנסיבות ה

                                                           
2332-בתיק פש"ר שמספרו  11במסגרת בקשה  12.09.2019ראו למשל החלטת השופט אריה נאמן מיום  2

 מחוזי בחיפה.  , בבית משפט אוחיון נ' הכונס הרשמי 09-17
)פורסם , כונס הנכסים הרשמינ'  ברוך יעקב ברוכמן 7008/18רע"א ו (1)לעיל ה"ש טאהא עניין  או, בין היתר,ר 3

 (02.01.19מיום בנבו 
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והוצאות בהליכי חדלות הפירעון לנושיו הערובות יבטיחו את תשלום חובות החייב  13.2

 יתייצב בפני הנאמןאו לא /לא ישוב ארצה והחייב במידה ש חדלות הפירעון, הליכי

וכן יבטיחו את חידוש ההגבלה של עיכוב היציאה  החלטת הממונה בבקשהלבהתאם 

 .מהארץ לאחר שובו של החייב

 

 

 

  -רובות  סוגי הע 13.3

ככלל יידרש החייב להמציא ערבות בנקאית אוטונומית, בהתאם למפורט בסעיף  13.3.1

יובהר, כי מאחר והחייב מצוי בהליכי חדלות פירעון יהא עליו לפנות  להלן. 15

 .הערבות הבנקאית לצד ג' כדי שהאחרון יספק את דרישות הבנק לצורך הנפקת

ק, יאשר לחייב להמציא במקרים חריגים בהם שוכנע הממונה שהדבר מוצד 13.3.2

 להלן.  16בהתאם למפורט בסעיף  ,ערבויות צד ג' בצירוף שיקים של הערבים

של צד ג' וזאת  נכס עלבטוחה במקרים חריגים ביותר עשוי הממונה להסתפק ב 13.3.3

רק לאחר קבלת אישור מנהל מחוז או מי מטעמו ולאחר שהחייב המציא, בין 

 הנכס והזכויות בו.  היתר, את המסמכים הדרושים לעניין שווי
 

 גובה הערובות שעל החייב להמציא יקבע בהתאם לכללים שלהלן: .14
 

הליכים ועד למתן הצו לשיקום כלכלי,  תפתיחלצו הממועד מתן  - בתקופת הביניים 14.1

 על הסכום הבא: יעמודגובה הערובות 

 , אולם הסכום לא יפחת2שנים( כפול  4) 48סכום התשלום החודשי שנקבע לחייב כפול 

 ₪.  50,000מסך של 

לחודש גובה הערובות ₪  1,000לדוגמה: במצב בו נקבע לחייב תשלום חודשי בסך של 

 (.x48x2 ₪1,000 ) 96,000יהיה בסך של 

גובה הערובות שיקבע בתקופה זו יעמוד על סכום  – לאחר מתן הצו לשיקום כלכלי 14.2

לצו לשיקום  השווה ליתרת סכום התשלומים החודשיים שנותר לחייב לשלם בהתאם

  .מסכום זה 20%כלכלי, בתוספת סך של 

לחודש למשך תקופה של ₪  1,000לדוגמה: במצב בו נקבע לחייב תשלום חודשי בסך של 

גובה הערובות יהיה בהתאם  –חודשים  12חודשים והבקשה מוגשת לאחר שעברו  48

 חודשים שנותרו 36כפול ₪  1,000גובה התשלום החודשי בסך של  לחישוב להלן:

(1,000x36) 43,200וסה"כ ₪(  7,200)סך של  20%בתוספת  ,₪ 36,000, כלומר סך של  .₪ 

 בהתאם לנסיבות המקרה. שלעיללממונה יש שיקול דעת לחרוג מהכללים יובהר, כי  14.3
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 ערבות בנקאית אוטונומית .15
 

 שימציא החייב תכלול פרטים כדלקמן:  הערבות הבנקאית האוטונומית 

 יהיה הממונה; - מוטב הערבות הבנקאית 15.1

להפקדת  ת הממונהמועד מתן החלטשם החייב ו, מספר תיק הממונה - פרטי התיק 15.2

 הערבות;

 לעיל; 14מפורט בסעיף ובהתאם ל שיקבע הממונה בהחלטתו כפי יהיה - הערבות סכום  15.3

 

חודשים ארבעה עד  ועד הנפקת הערבותממתהיה  - תקופת תוקף הערבות הבנקאית 15.4

 .לחזרתו של החייב לארץבהחלטת הממונה מועד שנקבע הלאחר 

 

   -ושיקים ת צד ג'יוערבו .16
 

הסרת  מתן הוראה עלבמידה והממונה החליט שעל החייב להמציא ערבויות צד ג' כתנאי ל

 הגבלת עיכוב היציאה מהארץ יחולו הדרישות הבאות:

 המצורף לנוהל זה ומסומן נספח א',בנוסח כתבי ערבות צד ג' החייב ימציא לפחות שני  16.1

. כל אחת הערבותכתב יכולת כלכלית לעמוד בהתחייבויות על פי  בעלימערבים 

לעיל  14מפורט בסעיף ל שיקבע הממונה בהחלטתו בהתאם מהערבויות תהיה בסכום

נספח א' כתב ערבות צד ג', יש להדפיס את  לצורך הגשת)להלן: "סכום הערבות"(. 

  אין לשנות את נוסח כתב הערבות האמור.ולמלא את הפרטים הדרושים בכתב יד. 

להבטחת חיובי הערב  ,בסכום הערבות חתום על ידי הערב,לכל ערבות צד ג' יצורף שיק  16.2

המוטב של השיק יהיה הממונה והתאריך הנקוב בו יהיה /מכוח כתב הערבות. הנפרע

 .לארץשל החייב לחזרתו החלטת הממונה בלאחר המועד שנקבע שבועיים ימים 

 יצורפו המסמכים הבאים:צד ג'  ערבות כל כתבל  16.3

צילום תעודת הזהות של הערב ואישור לשכת ההוצאה לפועל בעניין העדר תיקים  16.3.1

 ו של הערב.פתוחים על שמ

אשר ניתן להפקה באמצעות מערכת נתוני  -דוח ריכוז נתוני אשראי בנוגע לערב  16.3.2

 ראשון בכל שנה. האל וזאת ללא עלות ביחס לדוח אשראי של בנק ישר

 . תלושי שכר אחרונים תהעתקים משלוש - ערב שכירכאשר ה 16.3.3

  :ערב עצמאיכאשר ה 16.3.4

 ;שומות מס של העסק המתייחסות לשתי שנות המס האחרונות 

  המסמכים הבאים ביחס לתקופה החל מתום שנת המס האחרונה אליה
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 שת כתבי הערבות:מתייחסות שומות המס לעיל ועד למועד הג

  שהוגשו על ידי הערב; דוחות מע"מ 

  שהוגשו על ידי הערבניכויים של עובדים  102דוחות;  

  של העסקדוח רווח והפסד. 
  

במקרים חריגים מאוד ידרשו הערבים  אולם תעוכב יציאת הערבים מהארץ. ככלל לא 16.4

, הסכמתם לעיכוב יציאתם מהארץ עד למועד שובו של החייב ארצה לצרף את

 .והחזרת הגבלת עיכוב היציאה מהארץ של החייב התייצבותו בפני הנאמן

 

הפקדת הערובות, אישור הנאמן ומתן הוראה על ידי הממונה להסרת  .ז

 הגבלת עיכוב היציאה מהארץ
  

וקבע את הערובות שעל החייב להמציא כתנאי לאפשר לחייב לצאת מהארץ החליט הממונה  .17

 : עיכוב היציאה מהארץ תלהסרת הגבל

 ולנאמן. לבא כוחו ,לחייב ההחלטההממונה יודיע על  17.1

ונה מלמכן ימציא ו הנדרשים והמסמכים המקוריות הערובותאת  לנאמן ימציא החייב 17.2

לצורך בדיקתם ואישורם, וזאת בהחלטת הממונה, לכך העתק שלהם עד למועד שנקבע 

על ידי  כיםוהמסמ ערובותהשאין בהמצאת  ,לפני מתן הוראה על הסרת ההגבלה. יובהר

 החייב כשלעצמה משום אישור לכך שהן עומדות בדרישות שנקבעו בהחלטת הממונה.

, מיד עם קבלתם הערובות והמסמכים שהומצאו על ידי החייבלבדיקת  ידאגהנאמן  17.3

לרבות תקופת  ,תואמים להחלטת הממונהוכי הם מסמכים מקוריים יוודא כי אלה ו

 יכולתם הכלכלית של הערבים בערבות צד ג', , התאריך הנקוב בשיקהערבות הבנקאית

קבע כי כל התנאים האחרים ש . כמו כן, יוודא הנאמןועוד כפי שהיא עולה מהמסמכים

)להלן: "הודעת  לממונה ממצאי בדיקתוולאחר מכן יודיע על הממונה בהחלטתו קוימו 

 העתקים של הערובות הנושאים חותמת "נתקבל" . להודעת הנאמן יצרפוהנאמן"(

  .להלן 18בסעיף פורט כמ

הנאמן יבדוק בנוסף שכתב הערבות הבנקאית הוא  ,בנוגע לערבות בנקאית אוטונומית 17.4

הכתב המקורי שהנפיק הבנק, עליו הודפסו פרטי הבנק, או הודפסה חותמת הבנק )שם 

הבנק ושם הסניף(, והוא נחתם בחתימה אחת לפחות של מורשה החתימה של הבנק, 

 וליד השם מופיעה חתימתו.  כאשר שם המורשה מודפס

שהומצאו על ידי החייב עומדים והמסמכים  הנאמן, ובמידה והערובות הודעתעם קבלת  17.5

ומולאו התנאים האחרים אותם קבע הממונה  החלטת הממונהב בדרישות שנקבעו

בהחלטתו בבקשה, יורה הממונה על הסרת הגבלת עיכוב היציאה של החייב מהארץ 
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ובמקרה המתאים גם על עיכוב יציאתם של חלטת הממונה שך התקופה שנקבעה בהלמ

והחזרת הגבלת  התייצבותו בפני הנאמן, הערבים מהארץ עד לחזרתו ארצה של החייב

 .עיכוב היציאה מהארץ של החייב

 

 על החלטת הממונהלנושים ולנאמן הודעה לחייב  .ח
 

כך לחייב, לבא הורה הממונה על הסרת הגבלת עיכוב היציאה של החייב מהארץ יודיע על 

 יודיע על כך לחייב, לבא כוחו ולנאמן. הבקשהכוחו, לנאמן ולנושים. דחה הממונה את 

 
 

 

 ת על ידי הנאמןוהמקורי הערובותשמירת קבלת ו .ט
 

 לן:יפעל הנאמן כדלה, עם קבלת הערובות מהחייב
 

 שקים/ערבות בנקאית .18

 גבייחתום על  ,הנאמן יטביע חותמת "נתקבל" ,שקיםה/הבנקאית הערבות קבלת עם 18.1

, הכל מאחורי כתב הערבות הקבלהיציין את תאריך ו ,חותמת ה"נתקבל"

חל איסור מוחלט לכתוב על פני הערבות ו)מאחר  המקורייםהשיקים /המקורית

 (. יםהמקורי קיםיהש/הבנקאית

יטביע חותמת  םועל פניה השקים/שני עותקים של הערבות הבנקאיתצלם י הנאמן 18.2

 וכן ירשום את שמו ויחתום. הקבלהיך יציין את תאר ,"נתקבל"

 . יחד עם הודעת הנאמן העתק אחד יימסר לחייב והעתק שני יומצא לממונה 18.3

במעטפה או  - אצל הנאמן בכספת ויישמר יםהמקורי השקים/כתב הערבות הבנקאית 18.4

 .בקלסר ייעודי

 

 ערבות צד ג'כתבי  .19

יין את תאריך יצ ,חותמת "נתקבל"על גבם עם קבלת כתבי הערבות הנאמן יטביע  19.1

 וכן ירשום את שמו ויחתום.  קבלתם

ועל פניהם יטביע חותמת "נתקבל",  שני עותקים של כתבי הערבות כאמורצלם י הנאמן 19.2

 .יציין את תאריך הקבלה וכן ירשום את שמו ויחתום

 העתק אחד יימסר לחייב והעתק שני יומצא לממונה עם הודעת הנאמן.  19.3

 ו אצל הנאמן.כתבי ערבות צד ג' המקוריים ישמר 19.4
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 לארץפעולות לאחר שובו של החייב  .י
 

  :התייצבות החייב בפני הנאמן .20

 שלושהולא יאוחר מ ,עם חזרת החייב ארצה, עליו להתייצב בפני הנאמן בהקדם האפשרי 20.1

החייב יגיע למשרדי הנאמן עם תעודה מזהה ואסמכתא . ארצה ימים לאחר שובו

 המעידה  על מועד כניסתו לארץ. 

יידית באמצעות "אתר ה את החייב על פי תעודה מזהה ויודיע לממונה מהנאמן יזה 20.2

 . בפניו התייצבותוה מועד החזרהויציין את , על חזרת החייב ארצה נאמנים"

ככל ולא ניתן להתייצב בפני הנאמן במועד האמור יתייצב החייב במשרדי הממונה  20.3

 במחוז בו מתנהלים ההליכים בעניינו. 

 

כוב היציאה מהארץ של החייב תחודש אוטומטית במועד שנקבע יצויין כי, הגבלת עי 20.4

. במידה והחייב חוזר ארצה לפני התאריך של החייב לארץלחזרתו בהחלטת הממונה 

תחודש מיד לאחר שהנאמן יודיע של החייב מהארץ  היציאההאמור, הגבלת עיכוב 

כמו כן, לעיל.  20.2באמצעות אתר הנאמנים על חזרת החייב ארצה, כאמור בסעיף 

הנאמן תסיר את עיכוב היציאה מהארץ שהוטל על הערבים, ככל והוטלה  ה זו שלהודע

 הגבלה כזו. 
 

שנרשמו  והערות והסרת הגבלות השבת הערובות שהומצאו על ידי החייב .21

 במקרה בו החייב חזר לארץ והתייצב בפני הנאמן במועד 

ככל ולעיל,  20.2מור בסעיף הנאמן כא ה על ידיהודעהמתן ו לארץלאחר שובו של החייב  21.1

 :יפעלו הנאמן/הממונה כדלהלן ,עמד במועדים שנקבעו בהחלטת הממונההחייב ש

 .על ידי החייב אצלו ופקדושה ותהמקורי הערובותלחייב את  יחזיר הנאמן 21.1.1

 .מורהנאמן יודיע לממונה על החזרת הערובות כא

ור להסרת הערה על איס יורה לנאמן לפעול בהקדם האפשריהממונה  21.1.2

במקרה בו החליט הממונה על מתן בטוחה על נכס דיספוזיציה שנרשמה על נכס )

  (.כערובה של צד ג'

בהחלטת במקרה בו החייב התייצב במשרדי הנאמן/הממונה לפני שחלף המועד שנקבע  21.2

לארץ, יפעלו הנאמן/הממונה כאמור לעיל רק לאחר שתוחזר של החייב לחזרתו הממונה 

כי ההגבלה  הממונה מול על הנאמן לוודאארץ של החייב. הגבלת עיכוב היציאה מה

 .האמורה חודשה
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פעולות במקרה בו החייב לא חזר לארץ או לא התייצב במועד שנקבע  .יא

 בהחלטת הממונה

 במידה והחייב לא התייצב בפני הנאמן תוך שלושה ימים מהמועד שנקבע בהחלטת הממונה .22

אופן מיידי ודרך "אתר נאמנים" על כך שהחייב לחזרתו של החייב לארץ, יודיע הנאמן לממונה ב

לא התייצב בפניו כנדרש וכן יגיש דוח מיידי במסגרתו יידע את הממונה על כך שהוא עומד 

 להגיש מכתב דרישה לבנק או לערבים לתשלום הערבויות. 

במקביל, ישלח הנאמן בשם הממונה מכתב דרישה מתאים לבנק או לערבים לתשלום הערבויות  .23

     רך בקבלת היתר לכך מהממונה.ללא צו

 

 

 

 

תכלול בין היתר את  אשר לממונה , יגיש הנאמן הודעהשליחת מכתב הדרישהד לאחר יימ .24

 הפרטים הבאים: 

 ;לארץהחייב  ו שללחזרת בהחלטת הממונה המועד שנקבע 24.1

 ;שהפקיד החייב ות/סוג הערובה 24.2

 ;ות/הפעולות הדרושות למימוש הערובה 24.3

)במקרה שהערובה כוללת שיקים יציין הנאמן את התאריך  ות/מועד פקיעת הערובה 24.4

 הנקוב בשיקים(

 .כאמור מעלה יםערבבנק או להעתק של מכתב הדרישה שנשלח ל 24.5

כיצד להמשיך לפעול  במידת הצורך, לנאמןיורה הממונה  כאמור הנאמןמ ההודעהלאחר קבלת  .25

 בהליכים.

נה/הנאמן על כך לבית המשפט וכן סבר הממונה כי אין בכוונת החייב לחזור לארץ יודיע הממו .26

 לנושים. 
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 נוסח ערבות צד ג' -נספח א

 
 "(ת/)להלן: "החייב , ת.ז. ____________ בהליכי חדלות פירעון ________בעניין _________

                                                                                             _______מספר תיק ממונה: 

 מספר תיק בית משפט:_______

 כתב ערבות והתחייבות אישית בלתי חוזרת

 הואיל והחייב/ת נמצא/ת בהליכי חדלות פירעון ומוטלת עליו/ה הגבלה של עיכוב יציאה מהארץ; 

 ____________; מתאריך _________ ועד תאריך לצאת מהארץ ת/הואיל והחייב/ת מבקשו

תשלום חובותיו/ה לנושיו/ה בהליכי חדלות לצורך הבטחת  ערובותעמיד לה ת/והואיל ועל החייב

 חדלות הפירעון )להלן: "חובות החייב/ת" ו"הוצאות ההליכים" בהתאמה(, והוצאות הליכיהפירעון 

במועד שנקבע על ידי  בפני הנאמן תתייצב/יתייצבאו לא /וארצה  תשוב/לא ישובהחייב/ת במידה ש

 ת/יציאת החייבההגבלה של עיכוב שוב מהארץ בטרם חודשה  תצא/יצא ת/החייבו/או  הממונה

 ;מהארץ

כדי  כערובה, ו )להלן: "ערבות"(זוהתחייבות אישית להעמיד כתב ערבות  הואיל והנני מסכים/מהו

ויש ביכולתי לשלם את סכום הערבות המפורט  מהארץ ת/ורה של החייבהאמ ה/לאפשר את יציאתו

 ;ערבות זונדרש בבהתאם ל להלן

 נכון לתאריך כתב ערבות זה.₪ והואיל וידוע לי כי חובות החייב/ת מוערכים בסך של ________ 

אי לזאת, הריני מתחייב/ת בזאת באופן בלתי חוזר כלפי הממונה על חדלות פירעון ושיקום כלכלי 

)להלן: הממונה"( לשלם לממונה לטובת נושי החייב/ת, את חובות החייב/ת והוצאות ההליכים. 

 )להלן: "סכום הערבות"(.₪ רבות זו מוגבלת לסכום של ___________ ע

הדרישה"( מכתב נאמן )להלן: "השלם את סכום הערבות עם דרישתו הראשונה של הממונה/אאני 

כתובת למסירת מסמכים, שצוינו מטה, בדואר רשום ל וכן לכתובת הדואר האלקטרוני ישלחש

  לחפש אותי בכתובות אחרות.או הנאמן נדרשים  אין הממונהת הסכמתי בזאת לכך כי ן/נותו

כי תעוכב  בזהאני מסכים/מה ככל והממונה הורה כי תעוכב יציאתם של הערבים לחובות החייב, 

והחזרת הגבלת עיכוב  בפני הנאמן ה/התייצבותו ,ארצה ת/חייבשל ה ה/עד לשובו יציאתי מהארץ

 .ה/מהארץ לאחר שובו ת/היציאה של החייב

אני מסכים/ה כי  .שיק חתום על ידי בסכום הערבות ת/בי מכוח ערבות זו אני מצרףלהבטחת חיו

 משלוחהממונה יפעל למימוש השיק במידה ולא שילמתי את סכום הערבות תוך שבוע ימים מיום 

 .בדואר האלקטרוני או בדואר רשום, לפי המוקדם מבניהם הדרישהמכתב 
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י החופשי לאחר שקראתי אותה והבנתי את תוכנה אני מצהיר/ה כי חתמתי על ערבות זו מרצונ

ומשמעותה, ושניתן לנקוט נגדי בהליכים משפטיים לרבות הליכי הוצאה לפועל למימוש 

 התחייבויותיי על פי ערבות זו ועל פי השיק המצורף.

 ולראיה באתי על החתום:

 שם פרטי ומשפחה של הערב/ה:
 

 מס' תעודת זהות:

:כתובת למסירת מסמכים  
 

בת מגורים:כתו  

:כתובת דוא"ל  
 

 מספר טלפון:

 
 

_____________                  __________________ 
 חתימה הערב/ה          תאריך                     

 

 

 "דעו אישור

 

שיון ___________, מאשר בזה כי י"ד_________________, מס' רעואני הח"מ, 

משרדי ברח'________________________, מר/גב' ביום_____________ הופיע/ה בפניי ב

________________ שזיהה/זיהתה עצמו/ה בפני לפי ת.ז._____________ או המוכר/ת לי 

 לאחרמרצונו/ה החופשי על כתב הערבות וההתחייבות האישית דלעיל,  בפניחתם/מה ובאופן אישי, 

ה בהליכים /וי לו/ה שניתן לנקוט נגדשהבהרת לאחרנה את תוכנה ומשמעותה, ו/הבין כיה /שהצהיר

 ועל פי השיק המצורף.  הה על פי/ומשפטיים לרבות הליכי הוצאה לפועל למימוש התחייבויותי

 

    _____________                  __________________ 
 חתימה וחותמת          תאריך                   
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