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  הוצאה לפועל – הנחיות להגשת בקשת חייב לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ
 

 שלבים: 2הטיפול בפניה מסוג בקשה לביטול עיכוב יציאה מהארץ כוללת 
 

 מהארץ הגשת הבקשה לביטול עיכוב יציאה -שלב א'

 : הגשת בקשה .1

  הסיבות את ( ולפרט 62קוד בקשה  -)ביטול הליכים 214יש להגיש בקשה מנומקת על גבי טופס

 יום לפחות לפני מועד הנסיעה המיועד. 14 זאתלביטול עיכוב יציאה מהארץ. מומלץ לעשות 

  מטרת הנסיעה, יעד הנסיעה ותקופת השהות בחו"ליש לציין בבקשה את . 

 השהות בחו"ל.את עלות ו הנסיעהמי מממן את כמו כן, עליך לפרט 

 המבוקשתלהציע את סוג הערבות  יש.  

  (או חלקו גובה החוב בתיקב )ערבויות שכיחות: הצעת ערבים ו/או הפקדת ערבות בנקאית

 בשלב זה, אין חובה לצירוף המסמכים הדרושים לערבות המוצעת.          

 כת הבקשה בתצהיר לאימות על תמי הואיל ובסמכות הרשם להורות - לצרף תצהיר לבקשה מומלץ

 העובדות.

 :העברת הבקשה להחלטת רשם ההוצאה לפועל .2

צו עיכוב היציאה  הוא מאשר לבטל את האם "הרשם"( -)להלן רשם ההוצאה לפועל בהחלטה יקבע

  .הערבויות שידרשו לצורך ביטול הצווכן יקבע את מן הארץ 

 
 .לביטול עיכוב יציאה אושרה ע"י הרשםהראשונית כאשר הבקשה להמשך טיפול הנחיות  - שלב ב'

 

 ביטול הליכים( 214יש להגיש בצירוף טופס )   :המצאת הערבויות .3

 

 ערבות מה עותקיש להגיש  -  ערבות בנקאית כי יש להמציא כאשר קבע הרשם בהחלטתו

  :ע"פ הקריטריונים הבאיםהבנקאית 

 ההוצאה לפועל, או חלקו, כפי שנקבע בהחלטת הרשם ערבות על גובה החוב בתיק 

  הוצאה לפועלאל מערכת ההערבות מופנית 

 הערבות אינה מוגבלת בזמן 

 בכספת לשכת ההוצאה לפועל. המקוריתלאחר אישור הרשם, יש להפקיד את הערבות     

 

 ערבות ע"פ הפירוט הבא עליך להגיש כתב-ערבים כאשר קבע הרשם בהחלטתו כי יש להעמיד : 

  על גבי טופס כתב ערבות המפורסם באתר האינטרנט של רשות  –כתב ערבות חתום      

 )מצ"ב בהמשך הסבר על חתימת הערבים והתייצבותם(.www.eca.gov.il האכיפה                       

  לצרף דוח שנתי של רו"ח(                                     -)ערב עצמאישלושה חודשים אחרונים –תלושי שכר של הערבים 

 )צילום של תעודות הזהות של הערבים  )כולל הספח 
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 אפשרויות: 2 –חתימה על כתב ערבות הסבר 

 .ההוצאה לפועלבפני נציג שירות בלשכת  כתב הערבותהערבים יכולים לחתום על .1

הערבים המוצעים להגיע ללשכה בה מתנהל התיק, להזדהות בפני נציג הרשות ולחתום על על 

 כתב הערבות.

 בשניתיצוין כי עם אישור הערבים ולאחר קליטת עיכוב היציאה נגדם, יהיה עליהם להתייצב 

 בלשכת ההוצאה לפועל, לצורך זיהויים.

  ולצרף  רך דיןבפני עוהערבים יכולים לחתום על כתב ערבות  -בלשכת תל אביב בלבד . 2

  הכתב לבקשה.   

 כי הבקשה אושרה והערבים נקלטו בתיק.  35992ניתן לבדוק מול מוקד השירות הטלפוני * -

  בטרם ביטול עיכוב היציאה כנגד קליטת עיכוב היציאה כנגדם ) לאחרועם אישור הערבים,  -

  לצורך זיהויים. ל אביבת בלשכת ההוצאה לפועלפעם אחת להתייצב  הערבים , על(החייב  

 

 :לידיעתך

 לא יועברו כתבי הערבות אל מצא כי הערבים חייבים בתיקי הוצל"פ, י, ית המזכירותאם בבדיק

 הרשם, ותידרש להמציא ערבים חלופיים.

  לעכב את יציאתם מהארץולשכת ההוצאה לפועל תפעל להוסיף את הערבים לתיק.  

 לצורך זיהוי בלשכה לאחר קליטת עיכוב היציאה נגד הערבים, עליהם להתייצב  - התייצבות ערבים

 .חתימתם על כתב הערבות ובדיקה כי הם שוהים בארץ

 בסיום התהליך הנ"ל יבוטל עיכוב היציאה כנגדך. 

 

 תבטל את תחדש את עיכוב היציאה מהארץ נגדך ו, לשכת ההוצאה לפועל עם שובך ארצה

 עיכוב יציאתם של הערבים )אלא אם כן נקבע אחרת בהחלטת הרשם(. 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

בהם הגבלת עיכוב יציאה  תיקים נוספיםבהוצאה לפועל  כי איןמול מזכירות הלשכה  נא וודא :לתשומת לבך 

 מהארץ/צווי עיכוב יציאה/ הגבלת דרכון. 

 יש לפעול על פי התהליך הנ"ל בכל תיק בנפרד.שלא ניתנה בגינם החלטה הליכים נוספים  אם קיימים

אה הוצעבור תיקי  -* 35592השירות הטלפוני של רשות האכיפה והגביה מומלץ לבצע בדיקה זו מול מוקד 

 *.3450בטלפון  רשות האוכלוסין וההגירהמידע של ובמוקד  ומרכז לגביית קנסות לפועל
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