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 עובדי הביטוח והגבייה בסניפים אל:
 
 

    
  ישיר של עיקוליםשידור  –. קופות גמל של בנק יהב 2. בנק יהב 1הנדון: 

 
 

הרינו שמחים להודיעכם, כי החל מהשבוע הכנסנו למערכת האכיפה הממוכנת את נושא  .א
וכן  לבנק יהבמשלוח צווי העיקול וביטול צווי העיקול וכן קבלת התשובות של העיקולים 

 .לקופות הגמל שליד בנק יהב
 

 עיקול משלוח צווי עיקול / ביטול צווי .ב
 ולקופות הגמל שליד בנק יהב לבנק יהבפים ונשלחים בקובץ מגנטי העיקולים והביטולים נשל
 מדי יום ביומו ולא בניירת.

 

  היזון חוזר .ג
 ביום שלמחרת נקלטות אוטומטית במערכת –היזון חוזר  –מבנק יהב קבלת התשובות 

 

 העתקים למבוטח .ד
 ר רגיל באמצעות חברת אורדע אמשלוח ההעתקים למבוטח ייעשה בדו

 עיקול(.  צווי עיקול וגם ביטול צווי)גם העתק 
 

 מסך עיקולים .ה
 קוד יעד עיקול "בנק". – 332, ייעשה באמצעות מסך לבנק יהבמשלוח צווי עיקול . 1
 
קוד יעד  – 332ייעשה באמצעות מסך  שליד בנק יהבלקופות הגמל משלוח צווי עיקול . 2

 .44קוד  –עיקול "קופ" 
 

  ביטול צווי העיקול .ו
טה של יהקל –ייעשה כמקובל ויישלח אוטומטית בקובץ ממוגנט כל יום  ביטול צווי העיקול

 תיעשה למחרת היום.בצד שלישי הביטול 
 

 משלוח הודעות .ז
 .311הודעות על משלוח צווי עיקול / ביטול צווי עיקול יופיעו במסך 

 נשלח בשידור ישיר. משמעותה -הודעה בציון )ש( 
 
 
 
 
 

 קריטריונים למשלוח צווי עיקול .ח
 



 באמצעות מערכת האכיפה במסגרת  עיקול אוטומטייםקריטריונים למשלוח צווי . 1
 .456מסך ראו  –ביקורת חוב בגל"ש     
 
 בהתאם לשיקול דעת של הפקיד בסניף,ייעשה  –על ידי הפקיד  לעיקול יזום. קריטריונים 2

 .345ראו הוראה  –ובהתאם לנוהלים     
 

 קריטריונים לביטול צווי עיקול .ט
 

 .345ראו הוראה  - בהתאם להוראות אכיפה והוצאה לפועל
 

  צווי מימוש .י
 
 צו מימוש אוטומטי. 1

 ,בגין תשובה חיובית ייעשה באופן אוטומטיולקופות הגמל משלוח צווי מימוש לבנק יהב     
 בהתאם לחוזר שפרסמנוו או כאשר הודיע הבנק על הימצאות נכס נזיל, ,בהגיע מועד פירעון    
 בר.בע    
 
 צו מימוש יזום. 2

 לסניף אפשרות לשלוח צו מימוש יזום לא תינתןעפ"י החלטת מינהל הביטוח והגבייה     
  או ניירות ערך, שעדיין לא יגיעלבנק בגין שבירת תוכניות חיסכון או כל תכנית אחרת     
 מועד פירעונם.    
 פה להמשך טיפול.במקרים חריגים יפנה מנהל תחום הגבייה בסניף למטה האכי    
 
 . אנו נערכים לקראת משלוח צווי מימוש ממוכנים באמצעות קבצים ממוגנטים.3

     
 

 עיקולים למבוטחים שאינם שכירים .יא
של לקוחות  םמאחר והחשבונות המופיעים בבנק יהב וקופות הגמל שליד בנק יהב הינ

 .למבוטחים בגל"שפרטיים, יישלחו צווי העיקול רק 
 .למעסיקים פרטייםבגין חוב בעסק, אלא רק  לחברותווי עיקול לא ניתן לשלוח צ

 

 טופס ביטול עיקול מקורי .יב
 מאחר ואנו שולחים קבצים מדי יום, אין למסור למבוטח טופס ביטול צו עיקול מקורי.

 בנק יהב וקופות הגמל שליד בנק יהב לא יקבלו את טפסי הביטול.
 

 המחאות בגין צו עיקול .יג
 .ת כספים מבנק יהב באמצעות מס"ב )קליטה אוטומטית(אנו נערכים לקראת קבל

 
 , עדיין יתקבלו המחאות בגין העיקול בצורה ידניתוההעברה לייצור עד לסיום ההכנות 
 ויש לפעול בהתאם.

 

 לעובדי אגף אכיפה במינהל תמ"מ על הכנסת פרוייקט זה לתועלת המוסד.והערכתנו תודתנו  .יד
 
 

 ב ב ר כ ה,
 

 ועלאגף אכיפה והוצאה לפ
 
 

 docבנק יהב. -שידור ישיר של עיקולים 


