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 הסבר מהות הבקשה .א
 הטלת הגבלות על החייב:  

 החוב. ההגבלות הן: גביית לצורךעל החייב הגבלות  להטיללבקש  בטופס זה ניתן          

 הגבלת חייב לקבל רישיון נהיגה .1

 )שיקים(הגבלת בנק ישראל  .2

  )אשראי(הגבלת כרטיסי חיוב  .3

      הגבלת החייב מייסד תאגיד או מהיות בעל עניין בתאגיד – הגבלת רשם החברות .4

 הגבלת חייב לקבל דרכון  .5

  הגבלת יציאה מהארץ .6

 הבקשה:תנאים להגשת 

 חודשים ממסירה מלאה של האזהרה. 6חלפו  .1

  .₪ 2,000החוב המצטבר של החייב הוא מעל  גובה .2

 החייב הינו בעל יכולת לשלם את חובותיו אך נמנע מלעשות כן. .3

 ,ניתנות ללא תאריך סיום )אלא אם ציין הרשם אחרת בהחלטתו(כנגד החייב  ההגבלות: תוקף הגבלה
 שנים. 5וזאת למעט הגבלת בנק ישראל שתוקפה 

 ההגבלות תבוטלנה ע"פ בקשת זוכה או החלטת רשם. : ביטול הגבלה

 :בקשה למתן עיכוב יציאה מהארץ 
צו  למתן בקשהובכך יסכל את גביית החוב, רשאי הזוכה להגיש  אם קיים חשש שהחייב יצא את הארץ -

 . מהארץ יציאה עיכוב
 ינתן צו עיכוב יציאה מן הארץ כנגד החייב למשך שנה. י - אם תאושר הבקשה -
 מוגבלת לקיום התנאים בהגבלות )הרשומים מעלה( אינהבקשה זו  -

 

 דגשים - כיצד יש להגיש את הבקשה .ב
 בטופס. 2 -ו 1סעיפים  -ובעניין מי מוגשת הבקשה  מלא את פרטי המבקש 

 או הגבלות שהנך מבקש להטיל וציין את ההגבלהבטופס  3מלא סעיף  - בקשה להטלת הגבלות. 

 בטופס 4מלא סעיף  - בקשה למתן צו עיכוב יציאה מהארץ. 

  בטופס 5סעיף  -פרט את הנימוקים לבקשתך. 

 בתחתית הטופס חתום. 

 .שלח את טופס הבקשה בדואר, או מסור אותו לנציג השירות בקבלת קהל בלשכה בה מתנהל תיקך 

 

   (לבקשה)מסמכים שחובה לצרף צרופות  .ג
 המפורטות בבקשה ותלאימות העובד תצהיר יש לצרף -  קשה למתן צו עיכוב יציאה מן הארץבב. 

 

 מה הלאה? .ד
 .בקשתך תועבר לעיון בפני רשם ההוצאה לפועל, שהוא הגורם השיפוטי במערכת ההוצאה לפועל 

  ימים ממועד הגשת הבקשה. 45ההחלטה תשלח אליך תוך 

  באמצעות ה"איזור האישי" באתר האינטרנט או באמצעות מוקד באפשרותך לברר האם ניתנה החלטה

 073-2055000* או 35592השירות הטלפוני 

 םמיועד לנשים וגברי הטופס מנוסח בלשון זכר בלבד כדי להקל על הבנתו, אך הוא

 

 

 

 הטלת הגבלות על חייב ועיכוב יציאה מהארץ - נקיטת הליכים :דף הסבר
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תאריך  :ב לשכת ההוצאה לפועל

 :בקשה

        

        
  יום חודש שנה

 בקשה בתיק איחוד() :פרטני מספר תיק  מספר תיק:
 

         
           

              
           

 
 

 

 

 
 

 

               
 

  
 

   

 המבקשפרטי     
 זוכה       

 

 e-mailדואר אלקטרוני    :מספר זיהוי

  _______________ אחר    
         ס"ב

         _________ @_______ 
  :שם משפחה :שם פרטי

  
 

 מעוניין לקבל הודעות/החלטות במייל ]  [
      :כתובת :טלפון

         
0           

 _____________________________  _________   __________________ 
 עיר                       מיקוד              רחוב + מספר בית

 :פרטי עו"ד
 

 : מספר רישיון

 

 הבקשה מוגשת בעניין  
  

          חייב,  מס' חייב _______________        

 :מספר זיהוי :שם משפחה :שם פרטי

  
 

         ס"ב
         

 הדרכון(:_____________ תאריך לידה:__________ *כאשר סוג הזיהוי הינו דרכון יש לציין: שם מדינה )הוצאת*
 שם פרטי + שם משפחה באותיות לועזיות:_________________________ שם אב:______________

  

 בקשה להטלת הגבלות על חייב בתיק  

 בקשה להגבלות חייב שאינו מוגבל באמצעים[ 310]         

 הגבלת חייב לקבל דרכון ]  [      

 הגבלת חייב להחזיק, לקבל ולחדש רישיון נהיגה  ]  [     

 הגבלת יציאה מהארץ  ]  [     
 לקוח מוגבל מיוחד -הגבלת בנק ישראל )שיקים(   ]  [     

 הגבלת שימוש בכרטיסי חיוב )אשראי(   ]  [     

       הגבלת חייב בתאגיד )רשם החברות(  ]  [     
 

 יציאה מהארץ עיכובבקשה ל  

   מתן צו עיכוב יציאה מהארץ[ 58]         

 ___________________ : שם משפחה לועזי :___________________ שם פרטי לועזי 
 ___________________ :ארץ דרכון 
 _____/____/________:תאריך הוצאת הדרכון:________/____/_____ תאריך תוקף  הדרכון 
  סכום החוב בתיק___________________ 

 )מסמך חובה(מצ"ב תצהיר [    ]    
 

 נימוקים לבקשה  

_____________________________________________________________________________ 

 
 

 )בחתימת ב"כ יש להוסיף חותמת לחתימה( או ב"כ חתימת המבקש  
 
               _______________________              __________________________________________________  _ 

 התימח                                      שם מלא                                תאריך                         

 

1 

2 

3 

4 

6 

5 

 עיכוב יציאה מהארץאו /הטלת הגבלות על חייב ול בקשה
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