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 הליך עיקול מיטלטלין –לחייב בהוצאה לפועל  איגרת
 
 

רשאי הזוכה לנקוט בהליכים נגד רכושו של  1967-בהתאם להוראות חוק ההוצאה לפועל תשכ"ז
 החייב וזאת לשם גביית החוב.

 
מיטלטלין בפועל )הוצאת הפריטים להוצאת המקדים טלטלין ברישום הינו הליך עיקול מי

החייב ומבצע  לביתגרתו בעל תפקיד מטעם לשכת ההוצאה לפועל מגיע מהדירה בעתיד( אשר במס
חל טלטלין ויהחייב מופקד כנאמן על המרישום של המיטלטלין בבית. כעת, ומרגע זה ואילך, 

איסור מוחלט על הוצאתם של המיטלטלין מהבית. הוצאת מיטלטלין מהבית על ידי החייב ו/או 
 עבירה פלילית.  להוות מי מטעמו, לאחר עיקול ברישום, יכולה

מוצרים בעלי ערך כספי אשר נמצאו בנכס במהלך ביצוע רישום העיקול מיטלטלין יכולים להיות 
 וכדומה. יצירות אמנות תכשיטים, מוצרי חשמל,  –לדוגמא 

 
ניתן  או לא תקבל צו חיוב בתשלומיםאם לא תפרע את החוב בפרק הזמן העומד לרשותך בחוק, 

על הוצאת הנכסים שעוקלו ומכירתם, ים ממועד ביצוע הליך העיקול ברישום, ימ 10בתוך להורות 
  .באמצעות מכרז או במכירה פומבית  ולהשתמש בכספים שיתקבלו ממכירתם לצורך פירעון החוב

 
 :ומומלץ כי תעיין בהן בתשומת לב להלן פירוט אפשרויות הפעולה העומדות בפנייך

 
א ככל הנראה לכך, שלא יינקט הליך הוצאת מעוקלים ולכן יובהר כי ביצוע אחת האפשרויות יבי

 ולפעול בהקדם. מומלץ לא להשתהות עם הסדרת החוב באחת הדרכים המפורטות
 

אם לא תשלם את החוב,  עלול החוב לעלות בסכום ניכר. תשלום מידי של  –תשלום חוב  .1
הצמדה החוב יקטין את התשלומים הנוספים שהנך עלול  לשאת בהם כגון: הפרשי 

לשלם את מלוא החוב כעת. ניתן לשלם  מומלץוריבית והוצאות הליכים נוספים. על כן, 
 את החוב במגוון דרכים: 

 תשלום בכרטיס אשראי באתר רשות האכיפה והגבייה.  .א
 תשלום במזומן בבנק הדואר בהזדהות עם תעודת זהות וללא צורך בשובר  .ב
 35592המוקד הטלפוני שמספרו *תשלום חוב במענה ממוחשב באמצעות  .ג

 .24/7הזמין 
 . הירשות האכיפה והגבילדרכי תשלום נוספים ומידע מפורט על דרכי התשלום ניתן לקרוא באתר 

 
 

באפשרותכם להגיש בקשה בכל , אם לא תשלמו את החוב -לצו חיוב בתשלומים בקשה  .2
לקבלת צו חיוב  לקבלת צו חיוב בתשלומים . בקשהלשכת הוצאה לפועל לפי נוחותכם, 

בתשלומים צריכה להיתמך במסמכים המעידים על הכנסות והוצאות, ובהתאם למידע 
שיימסר, רשם הוצאה לפועל קובע פריסה של החוב בתשלומים ועל פי רוב, מעכב הליכי 

ועל רשימת  לצו חיוב בתשלומיםאופן הגשת בקשה למידע נוסף על  הוצאת מעוקלים. 
 .האכיפה והגבייה באתר רשות מצואל ניתןלשכות ההוצאה לפועל 

 
טענת "פרעתי" היא בקשה שיכול להגיש החייב  -הגשת בקשה במסגרת טענת "פרעתי"  .3

בהוצאה לפועל ובה לטעון כי פרע את חובו, כולו או מקצתו. למידע נוסף על הגשת בקשה 
 האכיפה והגבייה. כנסו לאתר רשות –לטענת 'פרעתי' 

 

 
  אזור אישי באתר האינטרנט

 מאפשר בזמן שנוח לך וללא המתנה מיותרת, להתעדכן

 בנתוני תיק הוצאה לפועל , להגיש בקשות, צפייה בהחלטות רשם, גובה החוב

 בתיק, עיקולים והגבלות שבוצעו בתיק והפקת שוברי תשלום. 

 .אינטרנט של רשות האכיפה והגבייהאתר הולהירשם לשרות ב ניתן להפיק סיסמה

 
 


