
 עיכוב יציאה מהארץ צו

סעדים זמניים הינם צווים המאפשרים לצדדים המעורבים בתהליכי הגירושין 
הטלת סנקציות, מגבלות או ניצול זכויות עד לסיום בירור התביעה, על מנת להבטיח 
את שמירתו של המצב הקיים והקפאתו בטרם הגשת התובענה, וכמו כן להבטיח 

בבתי הדין הדתיים ניתנים סעדים זמניים  יהיה בר מימוש.שפסק הדין העתידי אכן 
: צווי סעדים כמו, וכוללים מגוון של הדרוזיים )וגם בבית משפט לענייני משפחה(

ת על מנת לפנות לבי .עוד, צווי עיכוב יציאה מהארץ, צווי הגנה וזמני עיקולמניעה, 
 די עורך דין.להיות מיוצג על י מומלץולקבל סעד זמני  דיןה

 מבקשים סעד זמניים:מתי 

בהם עולה  דיןירושין או במהלך הדיון בבית הישנם מגוון רחב של מצבים לפני הג
הוא החשש מפני  , כשאחד המצביםמי מהצדדיםבבקשת סעד זמני לטובת  צורך

הברחת רכוש יכולה להתבטא במכירת נכסים ורכוש  הברחת הרכוש המשותף.
, פדיון םטיביות, חלוקת מתנות לקרובייקמשותף, מתן או נטילה של הלוואות פ

תרחיש נפוץ נוסף הוא בריחתו של בן הזוג  ביטוחי מנהלים ותוכניות חסכון ועוד.
כך הוא החשש הכבד שבן הזוג וחמור מקבלת התביעה לגירושין, מהארץ מיד עם 

נסיבות נוספות בהן עולה  .ומראש ללא הודעה מוקדמת אתואת הילדים  חייק
סעד זמני הן כאשר אחד מבני הזוג הינו אלים, כשמטרתו של צו הצורך בבקשת 

ההגנה היא יצירת הפרדה וריחוק במהלך הגירושין על מנת למנוע פגיעה בצד 
 המבקש את הצו.

 הארץעיכוב יציאה מ וצו

משי כי אחד מקרב בני הארץ משמש לנסיבות בהן עולה חשש מצו לעיכוב היציאה מ
ת התביעה לגירושין דין אשר ניתן לרעתו או עם קבליד עם קבלת פסק הזוג עלול מ

נועד הצו למנוע את האפשרות כי אחד מבני הזוג  יש לציין גם כילעזוב את הארץ. 
ייקח את הילדים המשותפים ויימלט עימם לחו"ל. צו לעיכוב היציאה מן הארץ 

 במקרה זה יהיה גם עבור הילדים.

הארץ הינו כלי קיצוני, עיכוב יציאה מ צו :התנאים לקבלת צו עיכוב יציאה מן הארץ
מאחר והצו עשוי להוביל לנזקים משמעותיים לבן הזוג שהצו הוצא נגדו ובעיקרם 

על כן התנאים שעל פיהם יתקבל צו לעיכוב היציאה מן הארץ  הגבלת חופש התנועה.
הינם חשש מבוסס שהוביל לבקשה, תום הלב וניקיון הכפיים של התובע את הסעד 

מאזן הנזקים הצפויים לכל אחד מן הצדדים בסכסוך במידה וצו עיכוב הזמני, ו
  היציאה מן הארץ מתקבל או נדחה.

הארץ את צו עיכוב היציאה מ : לבקש את צו עיכוב היציאה מן הארץמתי מומלץ 
לבקש במהלך התביעה, כשבמקרים חריגים ניתן לבקש את הצו עוד בטרם ניתן 

כשתוקפו של הצו מותנה בהגשת התביעה תוך שבוע החלו ההליכים המשפטיים, 
  .הדיןשל בית  שייקבע בהחלטתואחר  ממתן הצו או בכל מועד

בבקשה  דיןהפנייה לבית ה: הארץקשה לצו עיכוב יציאה מהגשת הבליך ה
הארץ צריכה להתבצע בכתב, ולכלול תצהיר ובו להוצאתו של הצו לעיכוב היציאה מ

אל התצהיר יש לצרף תמצית  נסמכת הבקשה. מפורטות עובדות המקרה עליהן
ממרשם האוכלוסין שכולל את שמו של הצד, שם משפחתו גם באותיות לטיניות, וכן 



את כתובתו, תעודת הזהות או כל פרט אחר שעשוי למנוע טעות בזיהוי. חשוב 
לעזיבת הצד שכנגדו  שהתצהיר יכלול כל נתון או פרט המחזק את היותו של החשש

 כן ורציני. את הארץ,מבוקש הצו 

רשאי  דיןבית ה - הארץהדיון בבקשה לצו עיכוב יציאה מ בעת דיןשיקולי בית ה
הארץ במידה ושוכנע על בסיס הראיות שהינן מהימנות לתת צו לעיכוב היציאה מ

לכאורה, כי אכן קיים חשש סביר שהנתבע עלול לצאת מן הארץ לתקופה ממושכת 
 להכביד על קיום ההליך או ביצוע פסק הדין.או לצמיתות, וכי והדבר עשוי 

בנסיבות  עיכוב יציאה מהארץ צונתן יינו תושב חוץ יבמידה והמשיב ה: הערה
 חריגות בלבד.

הצו לעיכוב היציאה מן הארץ תקף למשך  :הארץערעור על החלטה לעיכוב יציאה מ
רשאי יחד עם זאת  שנה אחת מיום שבו הומצא לידיו של האדם שכנגדו הוצא הצו.

, שבו הוא הדתי הדרוזי לערעורים דיןהוצא הצו להגיש ערעור לבית ה ההורה שנגדו
באופן עקרוני מנוע האדם שכנגדו הוצא הצו לצאת  מפרט את השיקולים לערעורו.

לצאת לחו"ל לאחר הפקדת  דיןסיבות מסוימות מאפשר לו בית האת הארץ, אך בנ
 ערבויות.

 :/ התחייבות עצמיתערבות וערבון 
 

התקנה קובעת כי צירוף התחייבות עצמית והמצאת ערבות של צד ג' או ערבות 
ראו  -בנקאית הם תנאים למתן כל סעד זמני )באשר לתנאי של הפקדת הערובה 

יהא רשאי לחייב מבקש גם בהפקדת ערבון  דין. בנוסף, בית ה"סעדים זמניים"
ים לעניין ילוונטאם התקיימו נסיבות המצדיקות לדרוש זאת. באשר לשיקולים ר

 .  "סעדים זמניים"סוג הבטוחה שעל המבקש סעד זמני להמציא ראו 
את חובתו של מבקש עיקול זמני לצרף קבעה  הפסיקה -" התחייבות עצמית")

מטרת  לבקשתו התחייבות עצמית לפיצוי בגין נזק שעשוי להיגרם עקב מתן הצו.
לבסס עילה לתביעת פיצויים, אם  ההתחייבות העצמית, לעומת הערובה, היא

 (תוגש, בגין נזק שגרם הצו הזמני
 

  :חיזוק ההגנה על זכויות יסוד של הפרט
 

ההגנה על זכויות היסוד של הפרט אשר עשויות להיפגע בשל מתן סעד זמני, 
 ; הדבר מתבטא בעיקר באלה: תה מבוססת בעיקר על ההלכה הפסוקהיהי

עת פגיעה במידה העולה על הנדרש" למסגרת א. הוספת השיקול של "מני       
ד זמני, סוג הסעד, לשקול בהחלטתו על מתן סע דיןהשיקולים שעל בית ה

 .היקפו ותנאיו
 ב. חובת הפקדת ערבון כתנאי למתן סעד זמני במעמד צד אחד.      
 .פשרות עיון מחדש בסעד זמני שניתןג. קביעה מפורשת של א      
 -אי למתן צו זמני ד. קביעת הסדר להחזרת ערבות וערבון, שהופקדו כתנ      

 .לאחר שהצו פקע
מירת הסודיות בהליכי חיפוש ה. קביעת הוראות הדנות בכניסה לחצרים ובש      

 . הותפיס
ו. קביעת הוראות בדבר הצטרפות של מחזיק או צד שלישי, שיש להם זכויות       

 ך שבמסגרתו ניתן הצו לתפיסת הנכסים.  בנכסים שנתפסו, להלי

לצורך הגשת בקשה לסעד זמני מסוג צוו עיכוב יציאה רשימת המסמכים הנחוצים 
 :מהארץ



 עיכוב יציאה מהארץ לקבלת סעד זמני: צו בכתב בקשה. 
 בבנק או הדין בבית התשלום בעמדת ששולם אגרת פתיחת תיק תשלום שובר 

בתי  בתקנות הקבועים האגרות תעריפי פי על - האינטרנט באמצעות או הדואר
 .3791-)אגרות(,תשל"גהדרוזיים הדין הדתיים

 על ידי עו"ד המאמת את העובדות ומאושר תצהיר חתום. 
 / עצמית התחייבות ערבון / ערבות. 
 העתק או מקורי כוח ייפוי גם לצרף יש המבקש בשם דין עורך שמגיש לבקשה 

 .למקור נאמן

 יכללי ואינו בא במקום ייעוץ משפטי ונועד לסיוע ראשונ: דף הסבר זה הינו הערה
 בלבד ואינו ממצה את כל הנושאים הנוגעים לעניין.

  מטעמי נוחות בלבד ומתייחס  בלשון זכרכל האמור בנוהל זה נכתב
 במידה שווה. לזכר ונקבה

 


	צו עיכוב יציאה מהארץ
	מתי מבקשים סעד זמניים:
	ישנם מגוון רחב של מצבים לפני הגירושין או במהלך הדיון בבית הדין בהם עולה צורך בבקשת סעד זמני לטובת מי מהצדדים, כשאחד המצבים הוא החשש מפני הברחת הרכוש המשותף. הברחת רכוש יכולה להתבטא במכירת נכסים ורכוש משותף, מתן או נטילה של הלוואות פיקטיביות, חלוקת מתנ...
	רשימת המסמכים הנחוצים לצורך הגשת בקשה לסעד זמני מסוג צוו עיכוב יציאה מהארץ:


