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סייגים לביצוע עיקול
מקרים שבהם אין לבצע הליכים מבצעיים


הצגת צו או החלטה המורה על עיכוב הליכים /צו ביטול עיקול/סגירת תיק.
יש לבדוק כי הצו מתייחס לתיק נשוא ההליך (במידה שהתאריך בו ניתן הצו מאוחר מההחלטה
המורה על עיכוב ההליך /ביטול הליך /סגירת תיק ,ההליך יבוצע).



תעודת גירושין ופסק דין מאושר של בית המשפט מוסמך בדבר חלוקת הרכוש (אשר בו יצויין
במפורש כי חלוקת הרכוש נובעת מגירושי בני הזוג) בצירוף הסכם ממון.
הסכם ממון בלבד אינו מהווה עילה לאי ביצוע ההליך ,על אף אם ניתן לו תוקף של פס"ד.



פסק דין הצהרתי אשר בו הזוכה בתיק צורף במפורש כמשיב.



התנגדות פיזית כלשהי (כאשר בעל התפקיד נמצא ללא לווי משטרתי).



הצגת צו בדבר פשיטת רגל של החייב או צו ביהמ"ש מחוזי ,המורה על עיכוב הליכים הנוגע לחייב
הנמצא בהליכי פשיטת רגל.



תשלום כל סכום החוב במזומן (לא שיק).



ספק בזיהוי כתובת החייב  -אם קיים ספק בזיהוי כתובת החייב ו/או פרטי החייב ,אין לבצע ההליך
ויש לפרט את הסיבה לאי הביצוע בדו"ח הביצוע.



מיטלטלין חסרי ערך  -אין לרשום ולהוציא מיטלטלין חסרי ערך (מיטלטלין שלהערכת בעל התפקיד
לא ימכרו ,וקימת סבירות שלא יתקבלו במחסני ההוצאה לפועל) .במידה ויוצאו מיטלטלין חסרי ערך
הוצאות הפעולה יחולו על בעל התפקיד ובעל התפקיד יחויב להחזירם לחייב מיידית.



ביצוע הליך בנוכחות קטין  -אין לבצע עיקול ואין לשהות בבית החייב אם במקום נמצא קטין ,אשר
נחזה להיות צעיר מגיל  ,11אלא אם כן הוא מלווה בהורה או אדם בגיר שנחזה להיות אחראי עליו
(זולת אם היה צו מפורש המתיר אחרת).



חוסר תקשורת  -אין לבצע הליך כאשר מגיעים לחצרי החייב ואין אפשרות ליצור קשר עם האדם
הנמצא בחצרים ,אשר בשל גילו או מוגבלותו לא ניתן להזדהות בפניו ולהסביר לו את מהות ההליך
העומד להתבצע בחצריו ועקב כך עשוי להיגרם לו נזק בריאותי .במקרים אלו יש לעזוב מייד את חצרי
החייב ולפנות למנהל הלשכה לשם קבלת הנחיות נוספות.
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אם הפריטים עוקלו כבר ע"י גורם אחר  -יש לציין בדו"ח את פרטי התיקים האחרים ולצרף מסמך
המאמת כי הפריטים עוקלו בתיקים אחרים.



פסידים  -אין להוציא נכסים פסידים (שניתנים לקלקול מהיר כגון מצרכי מזון) או נכסים הנותנים
פירות (כמו צמחים) או בעלי חיים ,אלא באם ניתן אישור בכתב מראש לכך ע"י מנהל הלשכה אשר
הטיל את התפקיד.



ספר תורה – עיקול והוצאת ספר תורה יתבצעו אך ורק עפ"י החלטת רשם הוצאה לפועל .הובלה
ואחסון של ספר תורה ,יהיו בהתאם להנחיית מנהל לשכת ההוצאה לפועל וברגישות המתאימה.
לספר התורה ייוחד מקום נפרד במחסן.



אין לבצע הליכים מבצעיים בעת עיצומים/שביתה .הנחייה תצא ע"י מנהל הלשכה/מנהל אגף הוצל"פ
ארצי/סמנכ"ל אכיפה וגבייה/מנהל רשות האכיפה והגבייה.



רכב מתחת לשנת ייצור  ,2000כאמור בנוהל בת.6-

