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 מטרת הנוהל .1

עיקול מטלטלי החייב לצוות על רשאי רשם ההוצאה לפועל לחוק ההוצאה לפועל קובע כי  21סעיף  .1.1

למנוע מבעל הנכס או  הת העיקול מהווה מחסום משפטי, שמטרתפעול ההוצאה לפועל. בתיק

 רעון החוב על ידי הברחת הנכס או העברת הזכויות עליו לאחרים.ימהמחזיק בו, מלסכל את פ

 .הודעת פינוימסירת ברישום ו מיטלטלין אופן ביצוע הליך עיקול סדיר אתמטרת הנוהל היא לה .1.2

 הגדרות .2
רשימת הישובים  בת לשכות ההוצאה לפועל.ישובים הקיימים בקר -  "אזור א" 

 מפורסמת באתר הרשות. 

)כדוגמת מזרח  בהם קושי אובייקטיבי בביצוע ההליך ישובים  -  "אזור ב" 

ק"מ(, ישובים  45ירושלים, המשולש(, ישובים מרוחקים מהלשכה )

מעבר לקו הירוק וכן ישובים וכפרים בהם הפקיד נדרש להסתייע 

 ים מפורסמת באתר הרשות. רשימת הישוב במאתר.

ו. ו 69פים בהתאם לסעירשם רשאי להורות על איחוד תיקי החייב    "איחוד תיקים" 

 לחוק ההוצאה לפועל. ב.74

 שלעיקול מיטלטלין, מסירת הודעת פינוי, מבוצע על ידי צוות רישום  -  "הליך מבצעי" 

 .ביצוע ראשיים מוגדרים כפקידיהשני עובדים, 

 .1967-ההוצאה לפועל, התשכ"ז חוק -  "חוק" 

אדם אשר מכיר את תושבי האזור ומסייע לפקיד הביצוע לאתר את  - מדריך עיקולים"מאתר" " 

 החייב.

תכולת הבית או העסק של כגון . למעט מקרקעין נכסים מוחשיים, -  ן"מיטלטלי" 

 החייב.

במטרה  מחזיק בופעולה משפטית המופנית נגד בעליו של נכס או  -  "עיקול מיטלטלין" 

מבעל הנכס או המחזיק בו מלסכל את פרעון החוב על ידי  למנוע

  הברחת הנכס או העברת הזכויות בו לאחרים.

ראש הצוות המנהלי בלשכת ההוצאה לפועל שבה הוא מכהן,  -"מנהל לשכת הוצאה לפועל" 

 שמופקד על סדר המנהל בלשכה, ובסמכותו להטיל ביצוע הליכי

  )א( לחוק ההוצאה לפועל. 5ף מתוקף סעיביצוע 

המשרת פקיד רשות האכיפה והגבייה או הנהלת בתי המשפט  - "מתלווה"/"פקיד ביצוע" 

במשרת מזכיר בית משפט ומעלה או בתפקיד המקביל ברשות 

האכיפה והגבייה, לרבות בתפקיד מנהל מדור פקידי עזר וארכיב 

ו לבצע ומועסק במערכת יותר מחמש שנים ובידו מכתב המאשר ל

למעט מי שמועסק כקלדן/נית, מתמחה,  לחוק. 5הליכים לפי סעיף 

עוזר משפטי, מאבטח, סטודנט, עובד בחל"ת עובד בדרגה הגבוהה 

בדרג המינהלי )אין חשיבות לתוספת שהייה  21-בדרג המח"ר ו 42-מ

 בדרגה, קרי פלוס(, עובד בחוזה בכירים.

 לאחר שהוטל עליהם עיקול.יטלטלין אמון על שמירת המהאדם  -  "נאמן" 
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, המפורטים בהתייחס לתיקי הוצל"פ המאשר כי  פסק דין -  "פסק דין הצהרתי" 

ולא בבעלות החייב הם בבעלות המבקש  הרשומים המיטלטלין

החייב מתגורר בבית הוריו וההורים מציגים פס"ד  לדוגמה:)

 (.הצהרתי, לפיו המיטלטלין בבעלותם

 שוויים המוערך במכירה מרצון ממוכר מרצון לקונה מרצון.  - "שווי מוערך של מיטלטלין" 

 

 כללי .3

ת פינוי והודעהליכי רישום עיקול מיטלטלין ומסירת  עלי תפקיד אשר מבצעים נוהל זה חל על ב .3.1

 בלבד.

 כללים החלים על מבצעי ההליך .3.2

ות רש מבוצעים על ידי עובדית הפינוי הומסירת הודע רישום עיקול מיטלטלין ביצוע הליך  .3.2.1

, מוגדרים כעבודה פרטית נוספת של העובד ומכאן האכיפה והגבייה והנהלת בתי המשפט

 .שהדבר אינו אמור לפגוע בעבודה השוטפת של העובד

בשעות העבודה ובשעות בהן העובד נמצא במקום  הליכים מבצעיים ל איסור לבצע ח  .3.2.2

בשעון  "יציאה" לאחר החתמתלאחר שעות העבודה  ההליכים יבוצעוהעבודה ומקבל שכר )

 .(הנוכחות

 להלן: 3.4 ניתן לבצע הליכים מבצעיים בכפוף לשעות הביצוע כמפורט בסעיףבהם ימים  .3.2.3

     ובלבד שההליכים יבוצעו לאחר שעות )מונה ימי חופשה שאושרו על ידי המ .3.2.3.1

 .(פעילות הלשכות

   .שעות פעילות הלשכות( )ובלבד שההליכים יבוצעו לאחר בימי מילואים .3.2.3.2

 בימי בחירה. .3.2.3.3

 שעות הלימודים המאושרות. לאחר, ימי השתלמות/הכשרה/לימודים .3.2.3.4

 ימים שאין לבצע בהם הליכים מבצעיים:  .3.2.4

 , לרבות מחלת ילד.והצהרה ימי מחלה .3.2.4.1

 חופשת לידה. .3.2.4.2

פקידים, אשר ביניהם קירבה משפחתית )קירבה משפחתית באשר היא(, אינם רשאים לבצע  .3.2.5

 חד כצוות מבצע. הליכים י

 לגורם אחר. את ביצוע ההליך ואין להעביר תאישי ההינביצוע הליך מבצעי, הטלת  .3.2.6

 זמני ביצוע ההליך .3.3

 בתוך המועדים שלהלן:הפקיד יבצע את ההליכים שנמסרו לו לביצוע  .3.3.1

 ימים מיום קבלת תיקי הביצוע. 14ך תובאזור א':  .3.3.1.1

 פוף.ימים מיום קבלת תיקי הביצוע ובכ 30ך אזור ב': בתו .3.3.1.2

 זמן לביצוע ההליך: .3.3.2

מבצע, ההליך ועד לבדיקתו על ידי  יצירתיום מיום  30 - רישום עיקול מיטלטלין .3.3.2.1
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למעט ישובים המסומנים בשטח אזור ב', במקרים אלו מועד ביצוע ההליך יתאפשר עד 

 יום. 60

 מבצע.ההליך ועד לבדיקתו על ידי  יצירתיום מיום  21 -הודעות פינוי  .3.3.2.2

3.3.2.3.  

 הביצוע. מועדמ שעות 48 -לא יאוחר מדוחות הביצוע להחזיר את על פקיד הביצוע  .3.3.3

, יודיע על כך בהקדם מכל סיבה שהיאבפרק זמן זה,  דוחות הביצועלבצע  שנבצר ממנועובד  .3.3.4

ו/או למנהלת המחוז, אשר יפעיל שיקול דעת האם לאשר למנהל לשכת ההוצאה לפועל 

על מנת שמנהל הלשכה ייערך ה ללשכ דוחות הביצוע  ארכה לביצוע ההליכים או החזרת

 לביצוע על ידי אחר.  ההליכים להעביר 

 .לא זכאי לתוספת הליכים לביצוע בחודש אחר, , על פי בקשתושלא ביצע עיקוליםפקיד  .3.3.5

 ו/או לאי ביצועו מועדים לביצוע ההליך .3.4

 ההליכים המבצעיים: שעות לביצוע .3.4.1

וערבי חג בין השעות  שישי וביום 14:00-21:00ביום חול בין השעות : אזור א'ישובי  .3.4.1.1

08:00-14:00. 

-08:00בין השעות  וביום שישי 12:00-21:00 ביום חול בין השעות: אזור ב'ישובי  .3.4.1.2

14:00. 

ידוע כי אם  .17:00בעסק, יש לבצע לא יאוחר מהשעה ביצוע הליך מבצעי  הערה: .3.4.1.3

לאחר שעה זו, באישור מנהל  ההליך, ניתן לבצע 17:00העסק פועל לאחר השעה 

 הלשכה .

 ימים שאין לבצע בהם הליכים מבצעיים:  .3.4.2

להלן  יהודי והמוסלמי, הנוצרי, והדרוזי.לוח השנה ה על פיבערבי חג, חגים ומועדים  .3.4.2.1

-http://www.civilהתקשי"ר.  על פיקישור לימי החג של כלל המגזרים 

service.gov.il/Civil-Service/TopNavHe/ToolsAndInformation/Calendar/ 

מנהל רשות האכיפה והגבייה או מי שהוא הסמיך,  בימים בהם ניתנה הנחייה על ידי .3.4.2.2

 מטעמי מצב ביטחוני, לחימה או מצבים בהם יש סיכון לעובדים.

 פועל ארצי.על פי הוראה אחרת של אגף הוצאה ל .3.4.2.3

מועדים בהם הלגבי ובדוא"ל  בלשכה, לוחות המודעותעל גבי  יעדכנו נהלי הלשכותמ .3.4.2.4

 אין לבצע הליכים מבצעיים.

 אם על אף האמור לעיל, ניתן לבצע הליך מבצעי, גם בימים בהם נקבע שאסור, וזאת 
 לבצע את ההליך באותו יום. ,באופן מפורש ,רשם הוצאה לפועל הורה

 

 

 

http://www.civil-service.gov.il/Civil-Service/TopNavHe/ToolsAndInformation/Calendar/
http://www.civil-service.gov.il/Civil-Service/TopNavHe/ToolsAndInformation/Calendar/
http://www.civil-service.gov.il/Civil-Service/TopNavHe/ToolsAndInformation/Calendar/
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 ת ביצוע הליך מבצעיהכנות לקרא .4

 כולל את הנתונים הבאים: בטרם יציאה לביצוע הליכים מבצעיים, על פקידי הביצוע לוודא כי הצו .4.1

 .חתום בחתימת מנהל לשכת הוצאה לפועל או מי מטעמו  .4.1.1

 .הוצאה לפועללשכת חותמת  .4.1.2

 בסמוך לחותמת הלשכה ביום מסירת ההליך.מסירת ההליך לביצוע, תאריך   .4.1.3

הפרטים אינם מספקים, יש לפנות למנהל לשכת הוצאה לפועל אם בתו. פרטי החייב וכתו .4.1.4

 הנחיות.  תלקבל

כאשר להוראה לביצוע הליך מצורפת אזהרה בטופס נוסף המוצמד לצו העיקול, המשמעות היא כי  .4.2

 במסירה מלאה, ועל המבצעיםבגין פתיחת תיק ההוצאה לפועל החייב לא קיבל את האזהרה 

 אזהרה כאמור.ימו על גבי טופס הולהחת לחייבאותה למסור 

 בדיקת ההליך: .4.3

, , לאחר שעות קבלת קהלההליך תקפות במערכת יש לבדוק בסמוך למועד היציאה לביצוע, .4.3.1

 יבוטל או יעוכב ההליך.משום שבמסגרת יום העבודה, ייתכן שוזאת 

בדיקת הליכים טרם   הליכי ביצוע כניסה למערכת כלים שלובים אופן בדיקת הליך: .4.3.2

ליד התיק המבוקש ולעקוב משמאל אחר סטטוס  לסמן  להזין מספר תיק  עביצו

 .התיק )פעיל, מעוכב, מבוטל(

גבי  אלא לציין את הסטטוס עללאשרו ואין לבצע, ההליך מופיע כמבוטל או מעוכב, אין אם  .4.3.3

 ולהשיבו למנהל לשכת הוצאה לפועל להמשך טיפול.הצו 

 דיקה. שעות מרגע הב 24את הצו ניתן לבצע עד  .4.4

באזור . חל איסור מוחלט לבצע ההליך לבד. העיקול יבוצע, בכל מצב, על ידי צוות של שני פקידים .4.5

פקיד הביצוע או המתלווה, מאתר אין בתפקידו כדי למלא את מקומו של  /מדריך העיקוליםב', 

 כאמור לעיל. 

 הגעה לכתובת החייב .5

 זיהוי כתובת ההליך המבצעי:  .5.1

שם החייב בדיקה בתיבת הדואר, בכתובתו של החייב, זאת על בסיס יש לוודא כי אכן מדובר  .5.1.1

, באמצעות דיירי הבניין, ועד הבית או מזכירות הישוב ככל שמדובר על גבי הדלת

 . בכפרים/ישובים

 מדובר בעסק, יש לבדוק האם קיים שילוט מזהה. אם  .5.1.2

 ע לכתובתו של החייבעל פקידי הביצוע לציין פרטים מזהים על גבי דו"ח הביצוע, שיקלו להגי .5.1.3

 .כדוגמת מספר דירה, אם זו לא מופיעה בצו, כניסה, קומה וכו'

 המקום סגור:  .5.1.4

מתאים ה בסעיף כתובת החייב זוהתה באופן ודאי, אולם המקום סגור, יש לסמן אם  .5.1.4.1

 ".ימים 10 "מצאנו את המקום סגור...ביצוע ההליך נדחה ויבוצע בכל עת תוךולרשום 

: בתיבת הדואר, על דלת ותו. לדוגמהבמקום בו החייב יראה איש להשאיר העתק הצו  .5.1.4.2
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 חובה לציין בדו"ח היכן הונח הצו. ביתו או במזכירות הישוב.

אם הבית או העסק פתוחים, אולם אין איש במקום, אין להיכנס למקום אלא לראות  .5.1.4.3

 . ולפעול בהתאם לאמור בסעיף זהאותו כסגור 

שנצפה מחוץ לכותלי הבית )לדוגמא: מחלון אין לבצע רישום של מטלטלין עפ"י מה  .5.1.4.4

עיקול רישום כאשר הבית סגור והחייב לא נמצא, לא ניתן לבצע  (. או מחצריו הבית

 לבית. חוץמטלטלין על פריטים שנצפו מ

 : כתובת לא נכונה או לא מדויקת .5.2

באם פקידי הביצוע מצאו כי הכתובת המופיעה בצו אינה כתובתו של החייב או שהכתובת  .5.2.1

. את סיבת אי הביצוע הטופס על גביבשדה הרלונטי ולציין  ה מספקת, יש לסמן אינ

)לדוגמה: יש לציין "החייב לא מתגורר במקום על סמך בירור עם הדיירים וועד הבית. 

להלן  "(.דיירים. נא לציין כתובת מדויקת 16מדובר בכתובת בה ארבע כניסות כשבכל כניסה 

  התייחסות למקרים פרטניים:

ניתן לבצע בכתובת בכל כניסה ובכל מספר דירה. : ובת ללא מספר כניסה ו/או דירהכת .5.2.1.1

 יש לציין בדו"ח את מספר הכניסה )אם יש( והדירה בה בוצע העיקול.

אסור לבצע בכניסה : אם הכתובת כוללת מספר כניסה ו/או מציין מספר דירה מסוים .5.2.1.2

קת בה מתגורר החייב, ללא ו/או מספר דירה אחר. הפקידים יציינו את הכתובת המדוי

 .ביצוע ההליך

, אין אינה זההאולם  בצו, נמצא כי כתובת החייב סמוכה לכתובת המופיעהאם  .5.2.1.3

אי ביצוע הצו, כי  בסיבתולציין  המתאים בסעיף לבצע עיקול במקום, אלא לסמן 

ככל הניתן יש לרשום את כתובת החייב תוך פירוט אופן  .הכתובת בצו אינה נכונה

 התקבל.המידע ש

 מדריך עיקוליםמאתר/ .5.3

באחריות מנהל לשכת ההוצאה לפועל להעביר לאגף הוצאה לפועל ארצי, רשימת ישובים  .5.3.1

 בהם קיים צורך במאתר.

מדריך עיקולים שמקבל את שכרו מאת רשות האכיפה והגבייה, חייב לעמוד בדרישות  .5.3.2

יתבצע על ידי כאשר התשלום למאתר די הרשות לרבות עמידה בתנאי מכרז, שהוגדרו על י

 חשבות רשות האכיפה והגבייה.

 אופן ביצוע הליך העיקול .6

 כניסה, הזדהות ומתן הסבר לחייב .6.1

  וצנוע.על הצוות להקפיד על הופעה מסודרת ולבוש הולם  .6.1.1

 מצב בכל בצעים, להיכנס לבית בהסכמת החייב.לאחר איתור וזיהוי כתובת החייב, על המ .6.1.2

 .הזהות יש לבצע אימות של מספר תעודת ,ספק של

 על פי דרישה יש להציג את תעודת העובד. אין חובה למסור אותה.   .6.1.3

להציג בפני החייב נדרש  יש לנהוג ברגישות יתרה, בנימוס ובאדיבות תוך הצגת סיבת ההגעה. .6.1.4
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או הנוכחים בשעת ביצוע ההליך את צו העיקול על המיטלטלין, תוך הסבר מיהו הזוכה, 

גובה החוב גת האפשרויות העומדות בפני החייב, ההליך שנדרש לבצע מכוח החוק והצ

 ופרטים נוספים הקיימים בצו. אין לתת כל עצה משפטית.

ציין את מי פגשו ולציין שם, שם משפחה, במקום המתאים על לאחר ההסבר, על הפקידים ל .6.1.5

 בחברה, בעל המקום. החייב, אשתו, עובד גבי דוח הביצוע, למשל: 

אזהרה בהליך המקדים ו/או חייב המבקש להגיע להסדר, יש חייב שטוען כי לא קיבל את ה  .6.1.6

 להפנותו ללשכת ההוצאה לפועל לצורך המשך הבירור ולקבלת שירות וטיפול.

 סיור ורישום .6.2

תיאור מדוייק של המיטלטלין ולערוך רישום של המיטלטלין תוך  במקום הביצועיש לסייר  .6.2.1

המיטלטלין אם  .פרט רלוונטי נוסףצבע, כמות, מצב הפיזי וכל  ציון הסוג, הדגם,לרבות: 

 34לדוגמה: טלויזיה צבעונית מסוג סוני אינם בעלי ערך לעיקול, יש לציין זאת במפורש. 

,נראה ישן לא בעל ערך; מכשיר 3+2; מיקרוגל פיילוט לבן; סלון עור חום LCDאינץ 

 משולב עם סורק מסוג פנסוניק. הפקסימילי

רלוונטיות, יש לציינן בדו"ח, כדוגמת העובדה כי  באם החייב או הנוכחים מעירים הערות .6.2.2

 , הגיע להסדר, שילם החוב וכדומה.הגיש בקשה לחקירת יכולת

ר )כאש יש לוודא שמדובר בחצרים של החייב מחוץ לביתו של החייב בעיקול ציוד בעל ערך  .6.2.3

 הבית צמוד קרקע( הצמודים לביתו.

 מינוי נאמן .6.3

מחובתו לשמור על ו המעוקליםנאמן על כי הוא הם החייב או אדם שנוכח במקולעדכן את יש  .6.3.1

יש לציין פרטי הנאמן במקום המיועד,  .המעוקלים ולמסרם לידי המנהל לשכת הוצאה לפועל

  בהסכמתו.ז שלו, "לרבות מספר ת

חתום על הליך הביצוע, כנאמן אף אם סרב ל חזקיקול יוחייב אשר נוכח במהלך ביצוע הע .6.3.2

 .היה נוכח בעת ביצוע הליך רישום העיקולובלבד ש, 18 מעל גיל כל אדם אחר גם כך ו

 אם החייב או הנוכחים מסרבים לחתום, יש לציין זאת תחת "חתימת הנאמן". .6.3.3

 עיקול מיטלטלין בצירוף אזהרה:  .6.4

בנוסף להוראה לביצוע הליך,  יצורף  בתיק כאשר לא בוצעה מסירה מלאה של אזהרה לחייב .6.4.1

המצאת טופס זה תשמש  המופיעות באזהרה, כאשר תטופס נוסף בו יצוינו עיקרי ההוראו

 כאינדיקציה להמצאה מלאה של אזהרה בתיק ההוצאה לפועל.

 עימו את טופס האזהרה נדרש להציג בפני הנוכחים כאשר החייב או בן משפחתו המתגורר  .6.4.2

 , יתבקשו לחתום.18נחזה להיות לפחות בן 

 פתיחת תיק ההוצאה לפועל. המצאת האזהרה בדבר תימסר במעמד ביצוע הליך מבצעי  .6.4.3

  :באופנים הבאיםניתן להמציא אזהרה  .6.4.4

 החייב עצמו; .6.4.5

באם נמצאים רק קטינים בבית, יש לפעול  .18שמתגורר עימו ונחזה להיות בן  בן משפחתו .6.4.6

. כמו כן, אין לנסות לנוהל זה שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.6.4.11 כמתואר בסעיף
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להחתימם אלא לציין במקום המיועד לחתימה כי במקום קטינים ומסירת האזהרה לא 

 תבוצע.

ום לקבל את האזהרה או לחת לעיל, 6.4.6כמשמעו בסעיף  תוחייב או בן משפחסירוב של ה .6.4.7

 עליה. 

 ניתן להניח את האזהרה במשרד של התאגיד. :תאגידהינו החייב  .6.4.8

אם ההליך המבצעי לא מבוצע במלואו )כלומר, המקום סגור(. יש להחזיר את האזהרה ללא  .6.4.9

 אם להליך המבצעי צורפה גם אזהרה שבוצעה, יש להעבירה בצירוף לדו"ח העיקול.ביצוע. 

ח הביצוע. "עותק  מדולחייב הצו, יש להשאיר  לאחר ביצוע מסירת העתק מדו"ח הביצוע: .6.4.10

 .הצויש לציין ע"ג הדוח היכן הושאר עותק 

 טבלת תיאור מצבים חריגים ודרכי פעולה .6.4.11

 

אין איש, ושם החייב לא מופיע על גבי הדלת/ת"ד או שמופיע שם  כתובת ביצוע ההליך כאשר ב .6.5

 כאשר יש שער(: אחר וכן אם לא ניתן להגיע לדלת הכניסה או לחצרו של החייב )

יש לנסות לברר עם שכנים ודיירים במקום או עם ועד הבית אם מדובר בבניין מגורים, האם  .6.5.1

 החייב אכן מוכר, וידוע כי מתגורר בכתובת שצוינה. 

מופיע שם על גבי  :, למשלאופן האימותאם כתובת ההליך אומתה, יש לבצע ההליך תוך ציון  .6.5.2

 ., לאחר וידוא עם השכנים וכדומההדלת

אם מופיע שם שונה משם החייב ונאמר בוודאות כי החייב אינו מתגורר במקום, למשל עזב  .6.5.3

 או לא גר בכתובת זו מעולם, אין לבצע העיקול ויש לציין הסיבה על גבי הצו.

 הורי החייבכתובת היא  ביצוע ההליך כתובת  .6.6

הוא גר  אם ההורים טוענים כי החייב אינו מתגורר בכתובת ומציינים את הכתובת בה .6.6.1

 . ההליך )כתובת מלאה(, אין לבצע

מוסרים את הכתובת המלאה, נדרש לעקל המיטלטלין, לציין על דו"ח  לא אם ההורים  .6.6.2

 הביצוע כי מדובר בבית הורי החייב ולהנחות אותם לפנות להגיש פס"ד הצהרתי. 

 יש לציין על גבי הצו באופן ברור "ספק בעלות". .6.6.3

; לבעלות על המיטלטלין הכולל התייחסות וצג חוזה שכירות : אם הבדירה שכורה ביצוע הליך  .6.7

רק המיטלטלין השייכים לחייב, לאחר השוואה בין התכולה לאמור  לרשום חלקם, יש  כולם או 

 .שהוצגיש לצרף את חוזה השכירות  ,ככל הניתן בחוזה.

, כולם או במצב זה, יש לוודא האם המיטלטליןדירה ובה מספר דיירים )למשל דירת שותפים(:  .6.8

.  יש לרשום רק את המיטלטלין עפ"י חוזה השכירות ,ככל הניתן ,וזאת החייבבבעלות חלקם 

יש לבצע  ,שייכים לחייב, למשל אילו הנמצאים בחדר שלו. לא הוצג הסכם שכירותנחזים להיות ה

 .עיקול

ת מגורים ביב פועלת במצב בו חברה חייבת מבית מגורים: הפועלים בעסק או חברה  הליך מבצעי  .6.9

יש לבדוק ראשית האם קיים משרד או איזור עבודה השייך ( )למשל דירה של אחד הבעלים

לחברה. במצב זה יש לעקל את המיטלטלין הנחזים לשמש לשם פעילות חברה 
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 )פקס,מחשב,מדפסת(.

 בחברה בע"מ הליך מבצעי  .6.10

פ תואם , יש לוודא שמספר ח"בע"מ בחברה מיטלטלין עיקולרישום כאשר מתבקש לבצע  .6.10.1

 ולבצע עיקול. 

שם החברה אינו תואם, אין להסתפק בהצגת אישור מרשם החברות אלא להמציא  אם  .6.10.2

 חשבונית מס.

אם כתובת החברה בבית מגורים, אין לבצע עיקול אלא באם קיים משרד או חלק אחר  .6.10.3

 במקום המגורים שניתן לראות בו מיטלטלין השייכים לחברה .

 זוג גרוש .6.11

לאחר שנבדק כי בתעודת  לבצע רישום עיקול מיטלטלין ושין, אין אם הוצגה תעודת גיר .6.11.1

 הגירושין מופיע שמו של החייב המופיע על גבי הדו"ח.

אחרת, יש לבצע העיקול ולהסביר כי לצורך ביטול ההליך יש להגיש בקשה לרשם בתיק.  .6.11.2

פק אם החייב אינו מתגורר בכתובת זו, יש לקבל כתובתו העדכנית. בכל מקרה, אין להסת

 בתעודת זהות בה מצוין כי הזוג בסטאטוס גרוש.

 זוג פרוד .6.12

כי מדובר במיטלטלין שיש  על גבי טופס ההליךולציין  רישום עיקול מיטלטלן יש לבצע  .6.12.1

)לציין שלטענת בן /בת הזוג, החייב לא  בשל עובדת היות הזוג פרוד לגביהם "ספק בעלות"

הגשת בקשה מתאימה בלשכת ל ייבאת בן/בת הזוג של הח יש להפנות מתגורר במקום(.

 ההוצאה לפועל בה מתנהל התיק.

יש  .אם נטען בדבר בעלות על המיטלטליןגם  רישום עיקול מיטלטלין יש לבצע ידועים בציבור:  .6.13

 .לפנות לשם הגשת בקשה מתאימה בלשכת ההוצאה לפועל בה מתנהל התיקלהציע 

 פס"ד הצהרתי .6.14

ל מופיע בפסק ההליך, לפועל ממנו התבקש באם הוצג פס"ד הצהרתי מספר תיק ההוצאה  .6.14.1

  הדין, אין לבצע העיקול.

ולהבהיר כי יש לפנות שוב לבית המשפט ולתקן  רישום עיקול מיטלטלין אחרת, יש לבצע  .6.14.2

 את פסק הדין .

 חייב שנטען כי נפטר .6.15

 ההליך אין לבצע  -אם הוצגה תעודת פטירה .6.15.1

 ות להגיש בקשה ולהנח ההליך , יש לבצע ת הפטירהבאם לא הוצגה תעוד .6.15.2

 נקיטת הליכים כנגד העיזבון.לאישור רשאי לקבלת הזוכה   .6.15.3

אלא לחזור  הליך מבצעי בבית בו יושבים שבעה או קיימת סוכת אבלים, אין לבצע : בית אבל .6.16

  ..במועד מאוחר יותר ולא לדווח על ההליך

 .מדבקה "פרוייקט מחשב לכל ילד" עליו אין לעקל מחשב : פרויקט מחשב לכל ילד .6.17

 צו פשיטת רגל/כינוס נכסים .6.18
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רישום עיקול עיכוב  הליך /מקרה בו החייב מציג פסק דין/החלטה שמשמעותה ביטול .6.18.1

, יש לבצע את הפעולה של הרישום, לציין דבר ההחלטה ב"הערות" על גבי הצו מיטלטלין

 ולהנחות את החייב להציג את ההחלטה בלשכת ההוצל"פ להמשך טיפול. 

 כון למועד ביצוע ההליך לא היה עיכוב או ביטול ההליך בתיק.הפעולה תבוצע מאחר ונ .6.18.2

יש לציין על גבי דו"ח הביצוע את תאריך מתן ההחלטה/פסק הדין לרבות מספר תיק בית  .6.18.3

 המשפט ותוכנה.

 הליך זה יחשב כ"לא בוצע" על פי תעריפי טבלת התעריפים להלן. .6.18.4

ם מספר זוכים. כמו כן, גובה החוב במקרה זה לא יופיעו פרטי הזוכה, משום שישנאיחוד תיקים: .6.19

 יש לבצע. את האיחוד.שיופיע בצו העיקול הוא סכום החוב הכולל בתיקים המרכיבים 

 ביצוע הליך בנוכחות קטין .6.20

יש להקפיד לברר אם החייב נמצא בבית, אולם אין חובה להימצאות החייב אישית במקום,  .6.20.1

 . 18, הנחזה לבן בן משפחהאלא הימצאות 

  ללא נוכחות מבוגר. (18)פחות מגיל  יבוצע הליך כאשר במקום קטינים בשום מצב, לא .6.20.2

יש לוודא במקרה של ספק,  יש לשאול אותו לגילו 18הנחזה להיות בן כאשר מדובר באדם  .6.20.3

אם הוא  כי אכן מדובר בבגיר ולא להסתפק במראה עיניים בלבד.באמצעות תעודה מזהה 

 רישום גם לא מפתח הבית. אין להיכנס לדירה ואין לבצע  18מתחת לגיל 

 בלבד.  עותק מהדו"ח יונח בתיבת הדואר .6.20.4

הנוכח סירב לתת פרטים על גילו והמבצע מתרשם כי הנו מעל אם  אין להדביק ההליך על גבי הדלת.

 ולבצע ההליך כנדרש. 18ה מעל גיל יש לציין בדו"ח שבן המשפחה נרא ,18גיל 

 גילוי התנגדות .6.21

גד לביצוע ההליך )מסרב לפתוח, מאיים, תוקף וכיו"ב( יש לעזוב כאשר החייב או בן משפחתו מתנ

 מייד את המקום, מבלי להיגרר לעימות. 

 יש לציין זאת על גבי דוח הביצוע. ככל שיש צורך, יש לערב את משטרת ישראל.

כמו כן, יש לפרט באופן ברור את מי מצאו בבית )שם מלא(, מה הזיקה שלו לחוב, אם נראו 

י ערך לעיקול )ממקום פתח הדלת( יש לציין פרטיהם ככל שניתן. את דו"ח הביצוע מיטלטלין בעל

אם לא ניתן להשאיר את הדוח במקום, מסיבה בתיבת הדואר. להניח על  הדלת, או  דביקיש לה

 .כלשהי, יש לציין זאת ע"ג הדוח ולשלוח את העותק בדואר

 :האסורים לעיקול  מיטלטלין .7

להבדיל ) ובני משפחתו הגרים עמו, לתקופה של שלושים יום י אוכל כדי מחיית החייבצרכ .7.1.1

 ;שמותרים לעיקול(בחנות לממכר מזון  ממצרכי מזון

כות בגדים, מיטות, כלי מיטה, ציוד רפואי, תרופות, כלי אוכל, כלי מטבח וכלי בית מער .7.1.2

 אחרים, והכל אם הם צרכים חיוניים לחייב ולבני משפחתו הגרים עמו;

 תפילין, כדוגמת סידור, ה לחייב ולבני משפחתו הגרים עמווששמישי קדים כתדרושים הדבר .7.1.3

בנוסף, אין לעקל מטלטלים בבית תפילה )יהודי,  ;וכל עוד לא מדובר בכמות מסחרית. ציצית

 נוצרי, מוסלמי או כל דת אחרת( שנועדו לאפשר את קיום התפילה באופן סביר.
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ן בבית התפילה, לא יחול לגבי חוב שנוצר כתוצאה הפטור מעיקול תשמישי קדושה,הן בבית בחייב וה

 מרכישת אותם מטלטלים שעיקולם ותפיסתם נדרש.

 

ם, מכשירים, מכונות ומיטלטלין אחרים, לרבות רכב, וכן בעלי חיים, שבלעדיהם אין כלי .7.1.4

החייב יכול לקיים מקצועו, מלאכתו, משלח ידו או עבודתו שהם מקור פרנסתו ופרנסת בני 

שקלים חדשים ואם היו  1,300בסך בד ששוויים המוערך אינו עולה על סכום משפחתו, ובל

 ; שקלים חדשים 5,000מכונות, בסך כולל של 

ם, מכשירים, מכונות ומיטלטלין אחרים, לרבות רכב, וכן בעלי חיים, השייכים לנכה כלי .7.1.5

 והנחוצים לו לשימושו האישי בגלל נכותו;

ל חיים המוחזק בביתו או בחצריו של החייב ואינו בע - , "חיית מחמד"ן זהת מחמד; לעניחיו .7.1.6

 משמש לעיסוק בעל אופי מסחרי;

פריט אחד מכל אחד מסוגי המיטלטלין המפורטים, הדרוש לחייב ולבני משפחתו החיים  .7.1.7

 הסכומים להלן:אינו עולה על עמו, ובלבד שוויו המוערך 

 ש"ח 1,000 - מחשב אישי .7.1.7.1

 ש"ח 200 -  מדפסת .7.1.7.2

 "חש 500 - טלוויזיה .7.1.7.3

 ש"ח 150 -  רדיו .7.1.7.4

 ש"ח 150 - טלפון נייח .7.1.7.5

 ש"ח 150 - טלפון נייד .7.1.7.6

 ש"ח 1,000 - מכונת כביסה .7.1.7.7

מיטלטלין ששוויים המוערך אינו עולה על סכום שנקבע בתקנות; פסקה זו לא תחול על  .7.1.8

 מיטלטלין שהם מלאי עסקי.

ה על ( לחוק אינו עול8)א()22השווי המוערך של המיטלטלין הפטורים מעיקול לפי סעיף  .7.1.9

 שקלים חדשים. 150סכום של 

והנחוצים לו  כלים, מכשירים, מכונות, מיטלטלין אחרים ובעלי חיים, השייכים לנכה .7.1.10

 .לשימושו האישי בגלל נכותו

 :לעיקול המותריםטלטלין ימ .7.2

 .ש"ח 1,000 -מחשב אישי שלפי ראות עיני המבצעים שוויו למעלה מ .7.2.1

 אינץ. 32מעל טלוויזיה מסך  .7.2.2

 ש"ח, במצב תקין וללא שברים. 1000 -ראות עיני המבצעים שווים למעלה מ טלפון נייד שלפי .7.2.3

אחר למעט מקרקעין שעל  כל נכסציוד כבד כדוגמת מלגזות, מחפרונים, בובקטים וכיוצ"ב.  .7.2.4

 .עיקולו אין איסור בחוק
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 ללשכההחזרת דו"ח הביצוע  .8

העובד שאישר פרטי שלאחר סיום ביצוע ההליכים המבצעיים, יש למלא את פרטי המבצעים באופן  .8.1

 יהזהותעודת  פרמס לרבות ,בכותרת הדוח ובשדות המיועדים לכךיופיע  במערכתאת הצווים 

יש למלא את תאריך ביצוע  .המבצע השני בשדה המתלווה יופיעו פרטי וחתימתו, ובשורה השנייה,

 .הצו, שעת הביצוע ולחתום במקומות המיועדים לכך

 , לא תזכה את המבצע בתשלום עבורו. המועד שנקבעסגירת הליך טרם דווח הליך לאחר  .8.2

 ,ידי פקיד ביצוע אחר לפי שיקול דעתולמנהל המדור המבצעי רשאי להעביר את ההליך לביצוע  .8.3

יפעל כנדרש בפרק הזמן שנקבע לעיל. במקרים  בהם פקיד ביצוע לא פועל ככל שהמבצע לא 

 .ור ונקיטת אמצעים כנגדולצורך ביריועברו פרטיו למנהל אגף הוצל"פ ארצי  כנדרש,

באחריות הלשכה להפיק ולשלוח  להמשך טיפול.ה בה מתנהל התיק ללשכימסר  דוח הביצוע .8.4

  לפקידי הביצוע דוח סיכום ביצוע הליכים לאחר סיום הטיפול.

 ההליך התבקש בתיק איחוד, יש להעביר את כל ההעתקים שנותרו אל לשכת ההוצאה לפועל.אם  .8.5

 וע ההליך:פירוט התמורה בעד ביצ .9

אופן  אופן ביצוע עיקול

 תשלום

 הערות

מחייב ציון המיטלטלין, סוגם, כמותם ומצבם וכן כל פרט רלוונטי אחר  מלא עיקול שבוצע במלואו

שעולה מהעיקול כדוגמת מקום עבודת החייב, פרטים נוספים על מיקום 

 הנכס וכדומה.

 עיקול בבית סגור

 

ימים וכן היכן הושאר  10יר חובו תוך בכפוף לציון כי על החייב להסד חלקי

 עותק הצו.

חייב שלא אותר 

בכתובת הרשומה 

 בדו"ח

 לציין עם מי הדבר נבדק, האם העתיק כתובת ואם כן לאן ומתי. חלקי

מצב בו אין פריטים 

 בעלי ערך לעיקול

תשלום מלא אך ורק בכפוף לכניסה לביתו של החייב, בדיקה בכל חדרי  מלא

המיטלטלין הקיימים ומצבם,לדוגמא: "הבית מוזנח  וטופיר הבית וציון

 מאוד, אין בו פריטים בעלי ערך למעט מיטות וארונות בגדים."

 מבצעים שלא יציינו פירוט מלא, יזכו בתשלום חלקי בלבד.

עיקול בחצרים 

שהחייב או בני 

 משפחתו לא נמצאים

סגור, יש  לאחר וידוא כי החייב מתגורר בכתובת הצו, במצב בו הבית חלקי

להשאיר עותק הצו על הדלת, בתיבת דואר או בכל מקום בו החייב יראה 

 הצו, מבלי שזה ייפול/יעוף וכדו'. על המבצעים לציין היכן השאירו העותק

, הנחזה להיות בן יש להקפיד ולנסות ולאתר את החייב או בן משפחתו מלא הודעת פינוי מסרת 

יבוצעו שלושה ההודעה. אחרת,  הנמצאים במקום על מנת למסור להם,18

ביקורים במועדים ובימים שונים וזאת כאשר מדובר בהמצאת הודעת 

 . פינוי ראשונה
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להשאיר עותק מהצו  , ניתןלאחר שלושה ניסיונות במקרה בו המקום סגור

בהדבקה על דלת הכניסה בלבד ולאחר שנעשתה בדיקה שאכן מדובר 

 בכתובת החייב.

על או בכל מקום אחר למעט  יר עותק בת.דבכל מקרה חל איסור להשא

 הדלת. גבי

מצב בו החייב סרב 

 את הדלת לפתוח

הדו"ח מי הגורם שדיבר איתו מבעד לדלת, יש  על גביעל הפקיד לציין  חלקי 

האם יש שלט על הדלת, איך ביררו כי אכן  -לפרט תיאור של המקום

ההליך  ם.מדובר בכתובת החייב, האם מדובר בבניין פרטי/בית מגורי

 חלקית" בתשלום מלא.ידווח "בוצע 

 

 טבלת אישור תשלום חריג לפקיד .10
תשלום מלא לפקיד על אף שההליך לא בוצע במלואו ולא נרשמו  להלן מקרים בהם ישנה אפשרות לשלם

פריטים לעיקול. אישור תשלום מלא מותנה בדיווח כמפורט ב"הערות" של כל מקרה חריג לעיל. על מנהל 

ר ההליך לבדוק ולוודא שאכן מילא פקיד הביצוע את כל הנדרש ממנו על גבי טופס הביצוע. הלשכה המאש

 .התשלום יהיה חלקי ,ישלם לו תשלום מלא. בכל מקרה אחר ,שתכנע מנהל הלשכהירק באם 

 הערות אופן תשלום אופן ביצוע עיקול

חייב שמציג צו 

פשיטת רגל או 

 כינוס נכסים

 מלא

 בדו"ח "לא בוצע"(.  )לציין אין לבצע עיקול

תיק בית משפט המחוזי ואת  פריש לפרט בדו"ח את מס

מועד מתן ההחלטה. ככל שנמצא בידי החייב עותק, יש 

לקחת ולשלוח ללשכה לעדכון, אחרת יש להנחות החייב 

 להעביר עותק מההחלטה לתיקיו.

מצב בו החייב סירב 

ביצוע לאפשר 

ההליך )לא אפשר 

כניסה, או סילק 

עיקול מהבית, 

 מפתח הדלת(

יש לדווח "בוצע במלואו" בכפוף לציון מי הגורם שסירב  מלא

לביצוע הצו, האמצעים שננקטו כדי להבהיר לו ההשלכות 

 והשארת הודעות במקום.

תשלום מלא יינתן רק כאשר נעשה ניסיון אמיתי לבצע 

ההליך. על הפקיד לציין את מי פגש, מה נאמר, תיאור של 

על הדלת, כיצד ביררו שאכן מדובר  המקום, האם יש שלט

 בכתובת החייב, האם זה בניין מגורים/בית פרטי. 

בהעדר פירוט כאמור, ישולם . התיאור חייב להיות מפורט

 תשלום חלקי.

מצב בו בכתובת 

לביצוע נמצא קטין 

 (18)פחות מגיל 

רישום המיטלטלין  ואין לבצעאין להיכנס לדירת החייב  מלא

איר עותק בתיבת הדואר . בכל מקרה יש להשמפתח הבית. 

 "חלקיתאין להשאיר את הדו"ח לקטין.יש לדווח "בוצע 

מצב בו הציג הנוכח 

תעודת גירושין 

מהחייב אשר לגביו 

 מלא

 

יש לבדוק בתעודת הגירושין כי שמו של החייב מופיע 

בתעודה, יש לציין את מספר תעודת הגירושין, יש לדווח על 

 יך ההל
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 "לא בוצע"  הגענו לביצוע הליך

מצב בו הוצגה 

תעודת פטירה של 

 החייב

 תעודת פטירה, יש לדווח על ההליך "לא בוצע". וצגההאם  מלא

בהעדר הצגת תעודת פטירה, יש לבצע את ההליך כנדרש 

  ולהנחות להגיש בקשה לרשם

 
הוצאות הליך . עליו להעביר למנהלת המחוז לאישור אישור הוצאות הליך לא יבוצע ע"י אחד המבצעים

 שביצע.

 הודעת פינוי מסירת  .11

לתקנות ההוצאה לפועל, בטרם פינוי אדם מביתו, יש להמציא לו הודעה לפיה עליו  97על פי תקנה .11.1

 יום לפחות מיום מסירת ההודעה.  21לפנות המקרקעין בתוך 

 יצורפו גם שנילשים לב כי להוראה לביצוע הליך, פינוי. יש  נתבקשה מסירת הודעת כאשר .11.2

 העתקים של הודעת הפינוי.

הפינוי החתומה על ידי הרשם ועליה מופיע גם  לחייב עותק של הצו, וכן עותק מהודעתלמסור יש .11.3

 מועד הפינוי שנקבע.

ם במקום על הנמצאי, 18הנחזה להיות בן יש להקפיד ולנסות ולאתר את החייב או בן משפחתו .11.4

כאשר  ה ביקורים במועדים ובימים שוניםשלוש הצו. אחרת, על המבצעים לבצע מנת למסור להם 

  .רק לאחר מכן, ניתן להדביק את הצו במקום

הודעת פינוי ניתן למסור רק לחייב לאחד מבני משפחתו הגרים עימו ושלפי מראית עין מלאו לו .11.5

 .שמונה עשרה שנים

 חלוקת עיקולים .12

 מבצע .12.1

 פקידי ביצוע.ע ע"י תתבצמיטלטלין או מסירת הודעת פינוי,  רישום עיקול ביצוע ככלל,  .12.1.1

 :ולפי שיקול דעת מנהל הלשכה למעט במקרים הבאים

יש לבצע מיידית, כדי לסכל ניסיון צפוי  וכהזשלטענת ה רישום עיקול מיטלטלין  .12.1.1.1

 , והביא ראיות לכך.המיטלטלין מבית החייבוממשי להברחת 

 במקרה שפקידי הביצוע לא ביצעו את ההליך, כאשר הכתובת זהה. .12.1.1.2

 קושי לביצוע, כגון מרחק חריג, סיכון משמעותי, ניידות קשה וכיו"ב.במקרה שקיים  .12.1.1.3

 מנהל הלשכה.בהתאם לשיקול דעת 

 הליכים מבצעיים  בלשכה לצוותיםחלוקת  .12.2

ללא קשר לתפקיד או  ככל שניתן באופן שווהההליכים המבצעיים בין הצוותים יש לחלק את  .12.2.1

, תביא לכך שהסמכות לחלוקת שיוויונית של הליכים מבצעייםחלוקה לא  לאחוז המשרה.

 .העיקולים תישלל מאותה לשכה

שאינו מקיים את התנאים שבהגדרה ל"פקיד ביצוע"  להטיל ביצוע הליך מבצעי על מיאין  .12.2.2

 "מתלווה" לעיל.
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 תהיה שווה, למעט סכום הנסיעות. פקידי הביצועחלוקת הכספים בין  .12.2.3

הליכים בהתאם לאזור שצויין  יטילו על פקיד הביצוע לבצעמנהל הלשכה  חודשבתחילת כל  .12.2.4

 ו.על יד

 המחוזות תהיה באופן הבא:לשכות ההוצאה לפועל בכל החלוקה בין  .12.2.5

 מרכז ירושלים תל אביב דרום  חיפה צפון
 ראשון  לציון ירושלים תל אביב באר שבע חיפה נצרת

 רמלה  הרצליה אשדוד  חדרה עפולה
 רחובות   אשקלון עכו טבריה

 פתח תקווה   דימונה קריות צפת
 כפר סבא   אילת  בית שאן

 נתניה     
 

 

 הליכים מבצעיים תקרת ביצוע .12.3

 תהיה כדלקמן:הליכים מבצעיים המכסה לביצוע  .12.3.1

 ש"ח לרבעון. 9,000-ש"ח לחודש ולא יותר מ 3,000 -אזור א  .12.3.1.1

 ש"ח לרבעון. 13,500-ש"ח לחודש ולא יותר מ 4,500 - באזור  .12.3.1.2

המבצעים באזור הביצוע הרלוונטי )א או ב( הגיעו  חריגה ממכסה זו תתאפשר אם כלל .12.3.2

ובכפוף לאישור מנהל  הליכים מבצעיים לביצוע ובשעה שנותרו  הליכים מבצעייםלמכסת 

 לשכת ההוצאה לפועל.

מגבלת מכסת ההליכים היא לסך בשתי לשכות או יותר,  המבצע הליכים מבצעיים עובד  .12.3.3

 בכל רבעון. ההליכים

יא להפסקת ביצוע עיקולים על ידי אותו עובד, עד לסוף חריגה מתקרה הביצוע, תב .12.3.4

 הרבעון, בכפוף לאישור מנהל אגף הוצאה לפועל.

 


