
                                                                                      ב"ה

 י"ב בתמוז תשס"ד 

 2004ביולי  01 

 

 

 מנהלי תחום בכיר ביטוח וגבייה אל: 

 מנהלי סניפי משנה 

 עובדי תחום ביטוח וגבייה 

 מ.ר –אכיפה והוצל"פ  

 

 

 –חברת מחסני ערובה  מחסן אזורי לאחסון ומכירת מטלטלין ורכב הנדון:
 נעמ"ן בע"מ

 

לנתינת  בשעה טובה ומוצלחת נחתם חוזה עם חברת מחסני ערובה נעמ"ן בע"מ,
  שרותי

 למטלטלין ורכב אשר עוקלו ונלקחו ע"י עובדי תחום ההוצל"פ. –אחסנה ומכירה 

 

 47.7.1 –תחולה: החל מ 

 המעוקלים הנמצאים בסניף7 נפנה את כל – בשלב א'

  את העברת המעוקלים יש לתאם עם מנהלי תחום ההוצל"פ:

 6284036-050פלאפון  - מר אלי אמסלם 

 7758645-057פלאפון  -  מר ירון גרייה

 6284087-050פלאפון  - גב' רותי אומני

 כמ"כ יש לרשום את כל המעוקלים המועברים בטופס המצ"ב אשר יהווה 

    להוצאתם למכירה. מיידיאישור 



 
 
  העברה למחסני הוצל"פ האיזורי      .1
 

 א. לא שוחררו המטלטלין המאוחסנים בסניף יועברו למחסני ההוצל"פ האיזוריים 
  בתיאום עם מנהל תחום הוצל"פ האזורי.      

 
 ב. עם העברת המטלטלין ימסר מידית אישור מכירה למחסן, עבור כל המטלטלין  

  שהועברו אליו כדי לחסוך בעלויות.     
 
 
 

  ג. אחסן הגובה את המטלטלין יקבל מאת עובד המחסן האיזורי תעודת אחסנה
  שם החייב, תעודת זהות / מס' תיק ניכויים, כתובת המבוטח –בו יפורט     
    ופרוט מלא של החפצים שאוחסנו לגבי כל מבוטח בנפרד.    
 

  לסניף לצורך מעקב.ד. תעודת האחסנה תוחזר 
 
 
 

  שחרור מטלטלין / רכב .2
 

  בסניףא. 
   

( שילם המבוטח את חובו בדמי ביטוח, והרכב והמטלטלין מאוחסנים 1
  בסניף,

ישוחררו חפציו המעוקלים בהתאם להוראות, בדבר צורת הסדר תשלום     
  החוב.

 
  ( המבוטח ישלם הוצאות דמי עיקול2
  ₪ 195 = מטלטלין   
  ₪  245 =  רכב   

 
ון: סבלים, גרר, משאית + כמו כן יש לגבות הוצאות נלוות במידה והיו כג   

 מנוף וכו'
 
 –קבלה על תשלום  730בל/  13( את התשלומים הנ"ל יש לבצע עפ"י טופס3

 תקבולים
  (.16שונים )דוגמא בכרך טפסים עמ'     
  יש לציין שם המבוטח, ת.ז / תיק ניכויים, ועבור מה התשלום.    
 
 
 
 

  איזורי –במחסני הוצל"פ ב. 
 
חובו בדמי ביטוח, וכן את דמי העיקול וההוצאות ( שילם המבוטח את 1

 הנילוות

 המחסן לא יגבה עבור המוסד לביטוח לאומי את דמי העיקול, וההוצאות הנלווים.

 בסניף לפני מתן טופס השחרור –תשלומים אלו ישולמו 

 יש לציין ע"ג השובר כי התשלום הינו במזומן בלבד



   כמפורט לעיל.  במזומןבמידה והיו      
יופנה המבוטח למחסן האיזורי לשם שיחרור חפציו עם טופס שחרור      
  .2056בל/

( ע"ג טופס השחרור יצויין מס' הרכב ואו תעודת האחסנה, פרטי 2
  המעוקלים,

ובהר למבוטח כי עליו לגשת במידית למחסן ולשלם תאריך ההפקדה, וכן י    
  שם
  במזומן עבור עלויות המחסן.    
 
3 ) 
 
 

  שחרור מטלטלין / רכב חריגים
 

א. הוצאו מטלטלין בטעות, והינם נמצאים בסניף או ברכב הגובים, ישוחררו
  

המטלטלין למבוטח ע"י  מנהל תחום ביטוח וגבייה בסניף בתיאום      
  ובאישור

  עם מנהל תחום ההוצל"פ האיזורי, ללא הוצאות דמי עיקול.     
 

  ב. שחרור המעוקלים יתבצע ע"י הסניף ללא התערבות הגובים.
 
 
 
 

  ג. הבקשה תהיה מנומקת ולאחר אישורה יועבר המסמך לתיוק אופטי, 
 בתיק המבוטח.    

 

 ד.

 
 
 
 
 

ה. עם אישור הבקשה ימסור מנהל תחום הביטוח והגבייה, בטופס השחרור 
 למחסן   

שיועבר בידי המבוטח את ההנחיה לשחרור ללא הוצאות דמי עיקול      
 ואחסנה.

 

ל"פ את אישורו למחסן ההוצל"פ ו. במקביל יעביר מנהל אגף אכיפה והוצ  
  בדבר שיחרור  המטלטלין / רכב ללא תשלום ההוצאות. האיזורי

 
 

 צאות מחסן,  : פטור מתשלום הוצאות דמי עיקול + הוצאות נלוות + הוכלל
 ואחסון יהיה אך ורק באישור מנהל אגף אכיפה והוצל"פ         



 

א.  כתובות המחסנים, שמות מנהלי המחסנים, מספרי הטלפון,  . מצ"ב: 4
  והפקס 
  ב. שמות הגוררים ומספרי הטלפון שלהם. 

 
 .09:00 – 16:00שעות העבודה במחסנים הוא     

 
 
 

 

 ב ב ר כ ה,

 

 משה קופפר

 מנהל אגף אכיפה והוצל"פ

 

 

 סמנכ"ל ביטוח וגבייה –מר יגאל ברזני  העתק:

 ביקורת פנים –גב' ירונה שלום  

 

 

 

 

 

 

 



 רשימת מחסני נעמ"ן טלפונים כתובות ופקסים

 47.7.1נכון לתאריך:  

 

 פקס' טלפון מנהל מחסן כתובת מחסן

  1089עכו ת.ד  –כביש חיפה  חיפה

 ביאליקא. התעשייה ק. 

 6330793-050 ראיק

2-8807720 –04 

8807727-04 

 6330791-050 אופיר ק. אריה פ"ת 23רח' אימבר  פתח תקוה

9216061-03 

9216063-03 

עורף הנמל  7רח' הספנים  אשדוד
 אשדוד

 6330795-050 יצחק

8568383-08 

8568419-08 

רח' החרוצים א. ת דרום  נתניה
 נתניה

 6330796-050 רונן

8853303-09 

8853144-09 

 ירושלים

 

 6330794-050 ירון ירושלים 11דרך בית לחם 

6711178-02 

6730807-02 

 באר שבע

 

ת.ד.  106פארק אופיר יח' 
 ק. יהודית באר שבע 17301

 2576243-052 חוגג

6270043-08 

6450066-08 

 משרד ראשי

 

 8772363-04 8807700-04 אפי חיון מנהל
 8772363-04 8807700-04 יהודית מנהלת חשבונות

 

 שעות פעילות 

 ..:0. - ..:40ה'   בין השעות   –א' 

 

 

 



 רשימת גוררים בשירות נעמן

 אזור המרכז: מחסן ירושלים

 טלפון איש קשר שם החברה

 5244118-050 חיים סבן גרר שערי ירושלים

 7245674-057 יובל חדד גרר דני

 

 אזור הצפון: מחסן חיפה

 טלפון איש קשר שם החברה

 2470494-052 מרואן שופאניה גרר אפק

 5216575-050 אלי חכמון גרר הכרמל

 

 אזור השרון: מחסן נתניה

 טלפון איש קשר שם החברה

 5268045-050 ירון אליעזר גרר ירון

 5264048-050 אילן מריומה גרר אילן

 

 אזור הדרום: מחסן באר שבע

 טלפון איש קשר שם החברה

 5298327-050 יורם ישראל יורםגרר 

 3447978-052 אלון עמר בע"מ 2001גרר 

 2765568-052 זאב ראובן גרר זאב

 

 אזור הדרום: מחסן אשדוד



 טלפון איש קשר שם החברה

 3447978-052 אלון עמר בע"מ 2001גרר 

 7230836-057 צביקה חדאד גרר צבי

 7340986-057 יוסי בן גיגי גרר בן גיגי מעונה

 

 אזור המרכז: מחסן פ"ת

 טלפון איש קשר שם החברה

 5268045-050 ירון אליעזר גרר ירון

 2727404-052 דוד מדריק 18 -גרר המאה ה 

 57666500-050 יוסי בן גיגי גרר בן גיגי 

77666500-057 

 

 

                                                                                          

שד'                                                                                               
 41ויצמן      

ככר ד"ר                                                                                          
 גיורא לוטן

ירושלים                          
91909                                                                                         

                                                                                             

                                                                                      ב"ה

 

        
 תאריך:____________ 

 לכבוד

 מחסני ערובה נעמן



 

     

 העברת חפצים מעוקלים     הנדון:   

 

        
 סניף:____________ 

 

 להלן רשימת החפצים המעוקלים המועברים אליכם:

 

 סוג הפריט כתובת החייב / מעביד ת.ז / תיק שם החייב / המעסיק 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     

10.     
11.     
12.     
13.     

 

 מאושרים למכירה מיידית.חפצים אלו 

 

 

 ב ב ר כ ה,

 

 מנהלת תחום בכיר סניף:__________

 



 מנהל אגף אכיפה והוצל"פ –מר משה קופפר  העתק: 

 מנהל תחום הוצל"פ _________________  

 

 

 docהעברת חפצים מעוקלים טופס ממן.

  
 


