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  מטרת החוזר

 ציוד מכני הנדסי כבד של מבוטחים/ מעסיקים בעלי חוב בדמי הביטוח. -לקבל מידע על נכסים .1

 לאפשר ביצוע עיקולים/ שעבודים על נכסי צ.מ.ה. .2

 לאפשר ביצוע ביטולי עיקולים על נכסי צ.מ.ה . .3

 לאפשר תפיסה/ הוצאת/ גרירת נכסי צ.מ.ה על ידי הגובים. .4

 לאפשר מכירה של נכסי צ.מ.ה . .5

 פתח דבר

מעסיקים, החייבים בדמי הביטוח, וזאת הנוקט בהליכים של אכיפה והוצאה לפועל על חוב המבוטחים/ המוסד לביטוח לאומי 

 ה( .יבמסגרת פקודת המסים )גבי

טלטלין ילבצע פעולות של עיקול נכסים אצל צד שלישי וכן פעולות של הוצאת מאו הגובים עפ"י הפקודה יכולים פקידי המוסד 

 בדמי הביטוח. מעסיקיםהמבוטחים/התם לצורך זיכוי חשבון יבים ומכירונכסים אחרים של החי

 

 – עיקול ציוד צ.מ.השל  ירישום אדמיניסטרטיבלאחרונה פתחנו בפני פקידי הגביה בסניפים את האפשרות לבצע פעולות של 

ציוד מכני הנדסי  –אגף הרכב  -ציוד מכני הנדסי כבד של מבוטחים/ מעסיקים, כפי שהם רשומים בקובץ של משרד התחבורה

 כבד.

 

תאפשר לגובי המוסד לבצע פעולות של תפיסה והוצאה של הציוד י, החל מהיום יאדמיניסטרטיברישום  -בנוסף לביצוע עיקול

 ( והוצאתם למכירה. במשרד התחבורה יהאדמיניסטרטיבלאחר הרישום המכני )

 הגדרות

הוא שם כולל לכלי רכב מיוחדים, שנועדו לבצע עבודות הנדסה ) כגון בנייה, סלילת כבישים,  צ.מ.ה : –ציוד מכני הנדסי 

 עבודות עפר, הריסה ועוד (.

זור להם לבצע את העבודה , שנועדו לעתייחודיו, בדרך כלל, במנוע חזק, בשלדה חזקה ובתוספות מצוידיםכלי רכב אלה 

 )כפות/ מנופים/ זרועות הידראוליות ועוד (.

 , דחפור, מלגזה, מנוף, מערבל בטון, יעה ועוד הרבה נוספים.קיימים עשרות סוגים של כלים, וביניהם טרקטורים 

 

 לחזרה לתוכן העניינים
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 סימוכין בחוק

 ברישום בעלות באגף הרכב של משרד התחבורה. מחויבציוד מכני הנדסי 

שהוא הממונה על הרישום מבחינה  -בקובץ צ.מ.ה במשרד התחבורה המכני ההנדסי רשומים ומופיעים לפיכך כל סוגי הציוד

 .מנהלית

 צו עיקול על נכסים הנמצאים בידי צד שלישי והצו יחול עלפקיד הגביה רשאי ליתן " ה(ילפקודת המסים )גבי 7סעיף  .1

 "..המעוקל.

"היו המעוקלים לפי פקודה זו מיטלטלין שהעברת הבעלות בהם חייבת רישום    )היא' לפקודת המסים )גבי 12סעיף  .2

 הערה בדבר העיקול. שבניהולו ירשום הממונה על הרישום במסמכים המתאימיםלפי כל דין, 

, 1967 -, תשכ"ז"לפי חוק המשכוןשנרשם מטעם הממונה על הרישום, כדין משכון שנרשם דין עיקול מיטלטלין 

 "זכות קדימה הוא כפוף לסדר בו נרשמו המשכונים. ןולעניי

אם . ..יתן פקיד הגביה כתב הרשאה לגובה  ...סכום כסף  כחוקהוטל על אדם  "יה( י( לפקודת המסים )גב1)4סעיף  .3

 "..ע"י תפיסתם ומכירתם של המיטלטלין . ...לא ישלמנו

 

 לחזרה לתוכן העניינים

 

 משלוח צו עיקול

לאגף הרכב  על ציוד מכני הנדסי לשלוח צו עיקול מערכת האכיפה מאפשרת  לפקיד הגביה המורשה והמוסמך .1

 במשרד התחבורה.

 עיקול צ.מ.ה גם כן מתאפשר באמצעות מערכת האכיפה. צו ביטול .2

 ראה בהמשך. -נוהל משלוח צו העיקול וביטולו .3

 לחזרה לתוכן העניינים
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 קריטריונים למשלוח צווי עיקול

 :באמצעות הפקיד יזומים משלוח צווי עיקול .א

 השכר הממוצע במשק. פעם 1 -ממינימום יתרת חוב/ אכיפה/ קיזוז בסכום הגבוה  .1

 .₪ 9906 נכון להיום השכר הממוצע במשק הינו

 .₪ 9906 הסכום לביצוע עיקולים הינולפיכך מינימום 

 חודשים. 6עומק פיגור של מינימום  .2

, ובהתאם לגובה החוב , כאשר יש למבוטח/ מעסיק מספר כלים הנדסייםבמידתיות הראויהיש לשלוח צווי עיקול  .3

 וסוג הציוד.

 באמצעות מערכת האכיפה הממוכנת : אוטומטיים משלוח צווי עיקול .ב

 .466/456צ.מ.ה מופיעים במסך אוטומטיים על ציוד  עיקולקריטריונים למשלוח צווי ה

  פעם השכר הממוצע במשק. 1מינימום יתרת אכיפה/קיזוז, מעל  -צ.מ.ה עיקול ציוד .1

 חודשים לפחות. 6עומק פיגור של  .2

 על ציוד צ.מ.ה הרשום על שם בן/בת זוג:משלוח צו עיקול  .ג

 השיקולים לביצוע עיקול: .1

 הכתובת. בני הזוג גרים במשותף באותה -

 צ.מ.ה נרכש לאחר הנישואין של בני הזוג . -

 שה אינה עובדת.יהא -

 צ.מ.ה הינו הצ.מ.ה היחיד הרשום על שם מי מבני הזוג. -

 בן/בת הזוג אינו בעל רישיון צ.מ.ה. -

 קריטריונים לביצוע עיקול: .2

ראו  -של בן/בת הזוג זהים לקריטריונים של עיקול ציוד של המבוטח/ת החייב/ת הקריטריונים לעיקול צ.מ.ה -

 גל"ש/עסק. 456/466מסך 

 משלוח הודעות : .3

 במדיה מגנטית. -נשלח ליעדו במשרד התחבורה -מקור הצו לעיקול .א

 העתקי ההודעות לצו העיקול הנשלחים ל: .ב

 ", ע"י חברת אורדע.בדואר רשוםנשלחת " -המעוקל, שהוא בן/בת זוג המבוטח הודעה לבעל ציוד הצ.מ.ה -

 הודעה למבוטח החייב על עיקול ציוד צ.מ.ה של בן/בת זוג שלו נשלחת על ידי חברת אורדע בדואר רגיל. -

 .611/311מסך  –פרטי ההודעה של העיקול  -

  

 לחזרה לתוכן העניינים
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 קריטריונים לביטול עיקול

 

 יזומים ע"י הפקיד בסניף: צווי עיקול ביטול .א

ראו דוגמת חוזר ביטול רכב בפורטל של  -מות שוטפות, במזומן/ כרטיס אשראיתשלום מלוא החוב, כולל מקד .1

 אגף אכיפה והוצאה לפועל.

של מטה האכיפה וההוצאה באישור ם הביטוח והגביה ו/או סגנו בלבד, ושל מנהלי תחו באישור מקרים חריגים .2

 לפועל במשרד הראשי.

וכן יתועד עם  וינומק כל ביטול צו עיקול יזום במקרה חריג על ידי מנהל התחום ו/או סגנו, יירשם במסך הלבן

  .ADA-מסמכים רלוונטים ב

 :ביטולים אוטומטיים על ידי מערכת האכיפה .ב

 .456/466ראו קריטריונים לביטול במסך 

 הרשום על שם בן/בת זוג המבוטח החייב: ביטול עיקול צ.מ.ה .ג

ראו מסך  -ביטול רכבביטול עיקול צ.מ.ה של בן/בת הזוג של המבוטח ייעשה בהתאם לקריטריונים ולכללים של 

456/466. 

 ה והביטוח בסניף, לאחר שיקול דעת. , רק ע"י מנהל תחום הגבייבוטל עיקול ציוד מכני הנדסי  במקרים חריגים

 ירשמו המסך הלבן.פרטי המקרה 

 :הרשום על שם בן/בת זוג המבוטח החייב ביצוע טכני של עיקול ציוד צ.מ.ה .ד

 כלי רכב של בן/בת זוג המבוטח החייב. -437פתיחת מסך  -

 של המבוטח החייב. 332הזנת מספר רישוי הצ.מ.ה, הנדרש לעיקול, במסך  -

 חת החלון.בעת פתיהקשה לאישור הזנת העיקול על הצ.מ.ה של בן בזוג  -

 הוספה אוטומטית של הנתון על חובו של המבוטח. -

 .F12מקש  -הקשה לאישור העיקול -

 ביצוע סוף קלט -

 .311/611אימות פרטי המבוטח של ההודעה במסך  -

 לחזרה לתוכן העניינים
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 נוהל איתור וביצוע עיקולים צ.מ.ה

 בעסק/ גלש.  331למסך  כניסה .1

 יופיע מספר הכלי ציוד מכני הנדסי. -"צ.מ.ה"בשדה 

 . "צ.מ.היעד עיקול " -332למסך  כניסה .2

 מאפשר בחירה של סוג הכלי. – f1לחיצה על  -סוג עיקול

 בחירה של הכלי.

 .ניתן לקבל נתונים על סוג הכלי/ שנת הייצור/ מספר רישוי  –באמצעות לחיצה על מקש "פ" 

3. F12 .לאישור 

 סוף קלט. .4

 .311/611ההודעה במסך  -קובץ ממוגנט של צווי עיקול למשרד התחבורה משלוח .5

 . 311/611משלוח העתק ההודעה למבוטח/ מעסיק על העיקול במסך  .6

 .במסך העליוןשורת שליטה  -101במסך  -הצגת הודעה " עיקול צ.מ.ה " .7

 לחזרה לתוכן העניינים

 היזון חוזר ממשרד התחבורה

 מיום א' עד ה' . –מערכת האכיפה שולחת את כל העיקולים שהצטברו בקובץ יומי למשרד התחבורה 

 עיקולים. קליטת ביצוע -עם משובהקובץ חוזר ממשרד התחבורה 

 . ציוד מכני הנדסי – 437העיקולים נרשמים במסך 

 "כ".ביטוח לאומי  -337כמו רישום של עיקול רכב במסך  -עיקול ביטוח לאומי

 לחזרה לתוכן העניינים

 נוהל ביטול עיקול יזום

 יעד עיקול צ.מ.ה . -332כניסה למסך 

 ."סגירהשדה "

 סיבת סגירה.

 סוף קלט

 .משלוח צו ביטול עיקול בקובץ למשרד התחבורה

 .311/611מסך  -על ביטול העיקול למבוטח/ מעסיק אישור

 שורת שליטה למעלה בירוק. -101במסך  -" מחיקת " עיקול צ.מ.ה

 לחזרה לתוכן העניינים
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 ביצוע פעולות הוצאה לפועל

 נעשה במשרד התחבורה . יהאדמיניסטרטיבהציוד המכני הנדסי  של העיקול על כל רישום .1

 עיסוקו או פועלו של המבוטח/ מעסיק.ו/או נמצא בשטח, ולאו דווקא במקום מגוריו  המכני הנדסי בפועל הציוד

 לפיכך בעת הכנת ההרשאה לגובה יוודא פקיד הגביה את הפעולות הבאות : .2

 .437ראה מסך  -על הציוד במשרד התחבורה מטעם המוסד רישום של העיקול .א

 .438סך ראה מ -הנמסר לגובה 2/סוג הציוד בכתב ההרשאה גמ -רישום פרטי הציוד .ב

בעת ביצוע ההכנות לפעולות איתור והוצאה של הציוד המכני הנדסי, יאמת את סוג הכלי באמצעות  ,גובה המס .ג

 צילום של הכלי וגודלו, על מנת להקל עליו באיתור ובגרירתו.  -איתור ובדיקה באינטרנט

 

 לחזרה לתוכן העניינים

 מכירת הציוד המכני ההנדסי

 , לאחסון ולמכירה.ההוצאה לפועל של הציוד, יעביר את הכלי למחסני ביצוע פעולות הגרירהגובה המס, לאחר  .1

 משלוח ההודעה למבוטח/ סניף בהתאם לכללי המכירה. –מחסן ההוצאה לפועל ינהל את המכירה של הציוד  .2

 .רכב -של מיטלטלין פידיון בגין המכירה ייעשה כמקובל במכירה .3

 והודעה למבוטח/ מעסיק. בזיכוי חשבוןכמקובל  -וטח/ מעסיקזיכוי המב .4

בפורטל של אגף אכיפה והוצאה  וראו הודעותינ -זיכוי חשבון -ןהמיטלטלימכירת  –הודעה על מכירה  -נוהל אחסון

 לפועל.

 שחרור מיטלטלין: .5

 ,לפעול במקרה זה ,פני המכירה, על פקיד הגביה בסניףאם מבוטח/ מעסיק מבקש לשחרר את הצ.מ.ה מהמחסן ל

תשלום מחצית מהחוב במזומן והשאר במסגרת הסכם  -קרי -כפי שאנו פועלים בעת שחרור כלי רכב מהמחסנים

 תשלומים.

 במשרד התחבורה. יאין לבטל את רישום העיקול האדמיניסטרטיב

 

 לחזרה לתוכן העניינים
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 חריגים

 יובא בפניו רשם ויתועד במסכים של המבוטח/מעסיקיו/או גרירה של צ.מ.ה י של עיקול ו/או ביטול עיקול מקרה חריגכל 

 מטה האכיפה וההוצאה לפועל.ב המנהלים
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 םרלוונטייקישורים 

 פקודת המסים )גביה(.

 נהלי עבודה.חוזרי אגף אכיפה והוצאה לפועל+  -פורטל מינהל הביטוח והגביה.

 מסכים + תמונות -נספחים

 

http://btlapp/sites/desk_gvi/DesktopDocLibrary/מידע%20משפטי/פקודת%20המיסים.pdf
http://btlapp/sites/desk_gvi/achifa/Pages/InstructionAndForms.aspx
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