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 .לשני� קודמות בהשוואה 2008פרסו� זה סוקר את פעילות  אג� האכיפה וההוצאה לפועל בשנת 

 

ולאכו� עליה� דמי ביטוח   את החייבי� תפקידו של אג� האכיפה והוצאה לפועל הוא לאתר

 : והוא עושה זאת בשתי דרכי�להסדיר את חוב� למוסד

א� החייב לא הסדיר את חובותיו .  בבתיה�  ובעסקיה�,בידי גובי�   החייבי�עיקול נכסי •

 .וקלו כדי למוכר� ולכסות חלק מהחובשע ונכסיהמוסד רשאי ליטול את , במועד

חברות אשראי ,  לדוגמה בנקי�, מגור� שלישי המחזיק נכס של החייב לעקל נכס זהדרישה •

 .דרישה זו מתבצעת בצורה ממוכנת במשרד הראשי. ומשרד התחבורה

 

ועל  2008בפרסו� מובאי� נתוני� על היק� הפעילות בתחו� האכיפה וההוצאה לפועל בשנת 

כמו כ� מוצגי� נתוני� של סקר שבדק את ההשפעות .  ג� בהשוואה לשני� קודמות,תוצאותיה

 . שכירי��המאוחרות של אמצעי האכיפה על מבוטחי� לא

 

הטל על �מיה עורב' גבתודה מיוחדת ל. תודתי למר אבנר שר� על ריכוז הנתוני� והכנת הפרסו�

 .נירה עמיר על ההדפסה'  ולגבהעריכה  הלשונית
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 תוכ� הענייני�

 

 עמוד                      

 

 

 1                   עיקרי הממצאי�

 

 2                                       אכיפה של הגובי�הפעולות 

 

 8                  סניפי� לפיפעולות הגובי�

 

 14           שכירי��מלא הגובי� ההשפעות המאוחרות של פעולות

 

 17                 מכירת חפצי� מעוקלי� 

 

 19               עיקולי� על נכסי� שבידי צד שלישי



 



 1

 

 עיקרי הממצאי�

 

פועל באמצעות אג� המוסד לביטוח לאומי , שכירי� וממעסיקי��במסגרת הגבייה ממבוטחי� לא

האכיפה וההוצאה לפועל לאתר את החייבי� המפגרי� בתשלו� דמי הביטוח ולהניע� להסדיר את 

י�  עיקול חפצי� וא� הוצאת חפצ באמצעותתשלו� לגובי� בעת ביקור� ובי�באמצעות בי� , חוב�

כגו� (אצל גורמי� אחרי�  המצויי�  לעקל נכסי� כספיי� של החייבי�המוסד יכול ג� .מרשות�

 .כלי רכב ומקרקעי� ולעקל)  חברות אשראיאובנקי� 

 

 23.8% של ירידה זוהי –  אל� ביקורי� אצל החייבי�140.7בוצעו באמצעות הגובי�  2008בשנת 

במספר ימי העבודה בשנת  14.9%של מירידה כתוצאה , השנה הקודמתבמספר הביקורי� לעומת 

 .השנה הקודמת לעומת 2008

  

 �11.5%ב : אל� ביקורי�118.6 הגובי� קיימו, )2/גמ( חפצי�המאפשרת עיקול הרשאה הבתוק� 

 מתוק�  פעולות בוצעואל� ביקורי� �22.2ב.  חפצי�קלויע �7.9%ובהצליחו לגבות כספי�  מה�

 במסגרת פעילות זו הצליחו ).4/גמ (תי החייבי� או מעסקיה� להוציא חפצי� מבת המאפשרההרשא

 הנתוני� . מה��15.3% בהוציאו חפצי� מעוקלי�והביקורי�  מ� �18.8%בהגובי� לגבות כספי� 

 . בדוחות הבאי�אות�פרס� יהאג� ו ,להסדרת החובותכוללי� ג� תזכורות טלפוניות 

 

. 2007לעומת שנת  32% של ירידה –ח "שיו�  מיל382ישירות מ� החייבי� גבו הגובי�  2008 בשנת

פירעו� חובות ,  השפעה מאוחרת יותר המתבטאת בהסדרי תשלו� ג�יצוי� כי לפעולות הגובי� יש

 .ותיקוני חשבו� בסניפי�

 

שכירי� להסדיר חוב� � מלוא ההשפעה של פעולות הגובי� להנעת המבוטחי� הלאכדי לבחו� את

מאוחרות של החייבי� התגובות הנבדקו ופלו בידי הגובי� הוצא מדג� של הרשאות שטו, למוסד

עיקול  (2/הרשאות גמעל סמ�  מהחייבי� שטופלו 44% 2008כי בשנת  נמצא. לפעולות הגובי�

השפעה ( לאחר הביקור �21.9%ו )השפעה ישירה(בביקור עצמו  22.1% –הסדירו את חוב� ) חפצי�

 מהחייבי� 39%נמצא כי ) הוצאת חפצי� (4/ת גמהרשאוביקורי� שבוצעו על סמ� ל בנוגע ).משנית

 .שילמו מאוחר יותר 17.2%גובי� ועוד ל  שילמומה� 21.8%: הסדירו את חוב�

 

 �0.9כ תמורתחפצי�  133 ה למכור את החפצי� המעוקלי� מכרה על עצמהל שקיבעמ�חברת נ

 .ח" שמיליו� �0.8בהמכירה זוכו חשבונות החייבי� ולאחר ניכוי הוצאות העיקול . ח" שמיליו�

 

על נכסי� המצויי� בידי , ) עיקולי� ידניי�ה�ב 21.2%(  נגד החייבי�הוצאו דרישות עיקולאל�  952

 אל� 72.7בעקבות דרישות עיקול אלה בוצעו . 2007  לעומת שנת32.5%יה של יעל הי זו.צד שלישי

 .ח לטובת המוסד" שמיליו� �31.5כ בסכו� כולל של ,מכלל דרישות העיקול 7.6%שה� , עיקולי�
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 פעולות האכיפה של הגובי� 

 

 כללי

 

 בי�, תפקיד� של הגובי� הוא לאתר את החייבי� בדמי ביטוח ולהביא� לידי הסדרת חוב� למוסד

 , הטלת עיקול על חפצי� וא� הוצאת חפצי� בפועל ובי� באמצעותתשלו� בעת הביקורבאמצעות 

 .ב�ובכ� לגרו� לה� לבוא לסני� ולשל� את חו

 

 : בחוקאלההאכיפה נעשית באמצעות ההרשאות ה

כמה מופעלת על חייבי� שסכו� החוב שלה� עולה על  –  לעיקול רכוש חייב– 2/הרשאה גמ •

 .מקדמות או סכו� נתו� המתעדכ� מעת לעת

 מופעלת על חייבי� שלא הסדירו את חוב� –  להוצאת רכוש מעוקל כדי למוכרו– 4/הרשאה גמ •

 2/ הגובי� רשאי� להוציא רכוש שעוקל בהרשאה גמ. יו� לאחר העיקול14בתו�  , בחוקכנדרש

 . א� החייב לא יפרע את חובו למוסד בפרק הזמ� כנדרש בתקנות, ולמוכרו

 

עובדי� ל: היה גובה החוב המינימלי שבגינו ננקטו צעדי אכיפה והוצאה לפועל כדלקמ� 2008 בשנת

מעסיקי� גדולי� יותר ול, ח" ש1,500 – עובדי� 10מעסיקי� שיש לה� עד ל ,ח"ש 2,500 – עצמאיי�

 על התבססוהנתוני� . לעתי� ננקטות פעולות ג� כלפי חייבי� שחוב� נמו� יותר. ח" ש2,500 –

 . חודשיי� של פעולות הגובי� דוחות סיכומי

 

 14.9%ירידה של  – ימי עבודה בפעולות הוצאה לפועל 7,545הושקעו  2008 כי בשנת עולה 1לוח מ

 140.7בימי עבודה אלה בוצעו .  ימי העבודה כללו ימי הדרכת גובי� חדשי�. הקודמתומת השנהלע

בשל הירידה בעיקר� הנובעת , 23.8%ירידה של  –אל� בשנה הקודמת  184.8אל� ביקורי� לעומת 

  .שהושקעו בפעולות האכיפה במספר ימי העבודה
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 )מספרי� מוחלטי� ואחוז השינוי (4200�8200, ביקורי גובי הוצאה לפועלוימי עבודה : 1לוח 

 

 ביקורי�
 אחוז השינוי לעומת

 שנה קודמת 
ימי עבודה שנה 

 מעסיקי�שכירי��לא ס� הכול
במספר ימי 

 העבודה
במספר 

הביקורי�
       

2004 7,580 143,641 101,805 41,836 0.1 7.7 

2005 7,372 140,492 107,120 33,372 2.7� 2.2� 

2006 7,501 145,137 112,810 32,327 1.7 3.3 

2007 8,864 184,779 141,938 42,841 18.2 27.3 

2008 7,545 140,735 103,373 37,362 14.9� 23.8� 

       

  

  על סמ�ה� היוב 85.5%(שכירי� �אל� ביקורי� אצל מבוטחי� לא 103.4 הגובי� קיימו 2008 בשנת

  .)2/הרשאות גמהיו על סמ�  80.7%בה�  (ל מעסיקי�אל� ביקורי� אצ �37.4ו) 2/הרשאות גמ

 

  )ואחוזי�מספרי� מוחלטי� ( 4200�2008 ,הרשאה המבוטח והרשאות לפי סוג: 2לוח 

 

 מעסיקי� שכירי��לא
 באחוזי�: מזה באחוזי�: מזה

 שנה 
ל וס� הכ

מספרי� (
)מוחלטי�

הרשאות 
 2/גמ

הרשאות 
 4/גמ

 אחוז
 השינוי
לעומת 
שנה 

 קודמת

ל וס� הכ
מספרי� (

)מוחלטי�
הרשאות 

 2/גמ
הרשאות 

 4/גמ

 אחוז
 השינוי
לעומת 
שנה 

 קודמת

         

2004 101,805 89.7 10.3 20.6 41,836 83.3 16.7 14.5� 

2005 107,120 90.3 9.7 5.2 33,372 86.1 13.9 20.3� 

2006 112,810 91.3 8.7 5.3 32,327 87.9 12.1 3.2� 

2007 141,938 90.4 9.6 25.8 42,841 88.8 11.2 32.5 

2008 103,373 85.5 14.5 27.2� 37,362 80.7 19.3 12.8� 

 

.  חפצי�ו עיקולי� והוצאבוצעו,  חובותונגב,  החייבי�אצל הגובי� שקיימובמהל� הביקורי� 

  . לחייבי� להסדיר את חוב� בסניפי המוסד במועד מאוחר יותראפשרוג� הגובי� 

 

.  הודעה לחייב להסדיר את חובותיוהשאירו הגובי� ,� נמצא העסק סגורבאות� מקרי� שבה

 מאוחר יותר את חוב� הסדירוסגורי� היו כי רבי� מאלה שעסקיה� , בבדיקות מדגמיות הוכח

הגובי� , באות� מקרי� שבה� החייבי� עזבו או לא אותרו בכתובת המצויה בידי הסני�. למוסד

. כתובת החדשהל משלוח הפנקסי� לתשלו� תעדכ�הדיווח ה בעקבות . על שינוי כתובתדיווחו

תו� העברת חוב� , "שכירי��ללא" שינויי סוג ונערכותיקי� של מעסיקי� נסגרו במקרי� קשי� 

 ".חוב אבוד"ל
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סוג החייב וסוג העיקול , מוצגת התפלגות הביקורי� לפי תוצאת הביקור' ב�3ו' א3בלוחות 

�2008של כלל פעולות הגובי� על פי כל ההרשאות בשני� מוצגות התוצאות ' א3בלוח  .בהתאמה

משקל  2008מלוח זה אנו למדי� כי בשנת  ).4/גמ�ו 2/גמ(תו� חלוקה לפי סוג ההרשאה , 2004

 .2007 בשנת 11.5% לעומת מכלל פעולות הגובי� 12.6% � בוצעה גבייה היההביקורי� שבה

 משקל .�2008 ב9% � ל�2007 ב�8.3%מ, עלייה חלה  של העיקולי� והוצאת חפצי��במשקל

 לעומת �37.5%ל חלה ירידה – התנגדות היתה וא לעקל לא היה מה, יהיהביקורי� שבה� נמצאה דח

 . בשנה הקודמת41.2%

 

 כי משקל הביקורי� שבה� הצליחו ,מעלה 2008בשנת  2/עיו� בתוצאות הטיפול בהרשאות גמ

משקל� של הביקורי� שבה� בוצעו . קורי�מס� הבי 11.5% היההגובי� לגבות כספי� מהחייבי� 

 .8.4%  משקל�היהאז  ירידה לעומת השנה הקודמת שזוהיו, 7.9%היה עיקולי� 

 

משקל ו ,�2008 ב�18.8% ל�2007 ב�12.4%מ עלהה ימשקל המקרי� שבה� בוצעה גבי 4/בהרשאות גמ

הקמת יחידת זאת בעקבות  – �18.8%ל �7.7% מ בי� שתי השני�העיקולי� והוצאת חפצי� עלה

 . שהיתה פעילה ביותר בתחו� זהגופי� לתפיסת רכב

 

 שבה� נגבו אלה משקל� שלשכירי� �אנו למדי� כי בביקורי� אצל המבוטחי� הלא' ב3 מלוח

ל שמשקל� ו ,8% שאז היה משקל� שנה הקודמתה עלייה לעומת – 8.8%היה  2008 בשנת כספי�

 .�2007 ב8.4% לעומת 9.1%חפצי� או הוצאו היה  עוקלוהביקורי� שבה� 

 

, 23.2% משקל הביקורי� שבה� נגבו כספי�  היה2008נמצא כי בשנת  מעסיקי�ה אצל בביקורי�

, 2008 מס� כל הביקורי� בשנת 8.7%היה  הוצאת החפצי�ומספר העיקולי� . בדומה לשנה הקודמת

 . מכלל הביקורי�8.3% שבה היה משקל� ,עלייה בהשוואה לשנה קודמתוזו 

 

כשליש  כי בשני� האחרונות מהווי� הביקורי� שבה� החייבי� עזבו או לא אותרו , לציי�ת ישע� זא

וצור� במאמצי� לאתר על ווחו הגובי� לסניפי� על ניתוק קשר יובעקבותיה� ד, הביקורי�כלל מ

 .את כתובת� החדשה או לסגור את תיק�
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 4200�2008 ,טופלה שהרשאההתוצאות ישירות של ביקורי הגובי� לפי סוג : 'א3לוח 

 ) מספרי� מוחלטי� ואחוזי�( 
 

 )100%= כ "סה (באחוזי�: תוצאות ישירות ביקורי�

 ס� הכול שנה
מספרי� (

)מוחלטי�

אחוז 
השינוי 
לעומת 
שנה 

 קודמת

הוסדר 
לפני 

 הביקור
 גבייה

עיקולי� 
והוצאת 
מטלטלי�

 ,הידחי
אי� מה 

 ,לעקל
התנגדות

 עזב סגור

         

  ס� הכול

         

2003 133,393 3.8 0.8 16.1 9.2 32.3 20.0 21.6 

2004 143,641 7.7 0.7 14.0 12.1 22.3 24.9 26.0 

2005 140,492 2.2� 0.5 10.0 11.3 32.0 23.2 23.0 

2006 145,137 3.3 0.5 11.4 11.4 35.0 20.6 21.1 

2007 184,779 27.3 0.4 11.5 8.3 41.2 20.3 18.3 

2008 140,735 23.8� 0.5 12.6 9.0 37.5 22.2 18.2 

 

 2/כ הרשאות גמ"סה

         

2003 121,127 8.9 0.8 15.4 9.6 32.6 19.7 21.9 

2004 126,136 4.1 0.7 12.1 13.1 22.0 25.0 27.1 

2005 125,457 0.5� 0.5 9.6 12.0 32.0 22.6 23.3 

2006 131,369 4.7� 0.5 11.3 11.9 35.7 19.7 20.9 

2007 165,553 26.0 0.4 11.4 8.4 41.6 19.8 18.4 

2008 118,555 29.4� 0.5 11.5 7.9 39.3 22.2 18.6 

 

 4/כ הרשאות גמ"סה

         

2004 17,505 42.7 0.5 27.7 5.1 24.5 24.0 18.2 

2005 15,035 14.1� 0.6 13.9 5.4 31.0 28.6 20.5 

2006 13,768 8.4� 0.5 13.2 6.1 28.3 29.5 22.4 

2007 19,226 39.6 0.4 12.4 7.7 38.1 24.3 17.1 

2008 22,180 15.4 0.5 18.8 15.3 27.5 21.8 16.1 
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 4200�2008, תוצאות ישירות של ביקורי הגובי�: 'ב3לוח 
 )מספרי� מוחלטי� ואחוזי�(   

 
 )100%= כ "סה (באחוזי�: תוצאות ישירות ביקורי�

 ס� הכול שנה
מספרי� (

)מוחלטי�

אחוז 
השינוי 
לעומת 
שנה 

 קודמת

סדר הו
לפני 

 הביקור
 גבייה

עיקולי� 
והוצאת 
 חפצי�

 ,הידחי
אי� מה 

 ,לעקל
התנגדות

 עזב סגור

         
 שכירי��אכ ל"סה

2004 101,805 20.6 0.4 10.3 11.9 21.2 27.7 28.5 
2005 107,120 5.2 0.4 6.3 11.1 32.4 25.2 24.6 
2006 112,810 5.3 0.4 8.0 11.3 35.4 22.4 22.5 
2007 141,938 25.8 0.4 8.0 8.4 41.3 22.2 19.7 
2008 103,373 27.2� 0.4 8.8 9.1 37.0 25.0 19.7 

 
 2/גמ: מזה

2004 91,285 17.9 0.4 9.2 12.6 20.6 27.5 29.7 
2005 96,722 6.0 0.4 5.9 11.7 32.4 24.5 25.1 
2006 102,957 6.4 0.4 7.9 11.7 36.1 21.4 22.5 
2007 128,370 24.7 0.4 8.0 8.5 41.3 21.8 20.0 
2008 88,387 31.1� 0.4 7.9 8.0 38.3 25.1 20.3 

         
 4/גמ: מזה

2004 10,520 50.2 0.4 19.8 5.4 27.1 29.0 18.3 
2005 10,398 1.2� 0.5 9.9 4.8 32.6 31.9 20.3 
2006 9,853 5.2� 0.5 9.3 5.9 28.8 33.0 22.5 
2007 13,568 37.7 0.3 8.5 7.2 41.2 26.5 16.3 
2008 14,986 10.5 0.4 14.2 15.6 29.0 24.2 16.6 

         
 כ מעסיקי�"סה

2004 41,836 14.6� 1.2 23.0 12.8 25.0 18.2 19.8 
2005 33,372 20.2� 0.7 21.9 12.1 30.5 16.9 17.9 
2006 32,327 3.1� 0.7 23.4 11.9 33.4 14.5 16.1 
2007 42,841 32.5 0.5 23.0 8.3 41.0 13.7 13.5 
2008 37,362 12.8� 0.7 23.2 8.7 38.9 14.5 14.0 

 
 2/גמ: מזה

2004 34,855 20.2� 1.4 19.7 14.4 25.9 18.5 20.1 
2005 28,735 17.6� 0.7 21.8 13.0 30.9 16.2 17.4 
2006 28,412 1.2� 0.7 23.4 12.6 34.2 13.7 15.4 
2007 37,183 30.9 0.4 23.2 8.2 42.6 12.9 12.7 
2008 30,168 18.8� 0.6 22.0 7.3 42.3 14.0 13.8 

         
 4/גמ: מזה

2004 6,985 32.7 0.6 39.6 4.8 20.5 16.4 18.1 
2005 4,637 33.6� 0.8 22.7 6.7 27.5 21.3 21.0 
2006 3,915 6.6� 0.6 23.0 6.7 27.3 20.4 22.0 
2007 5,658 44.5 0.6 21.8 8.8 30.7 19.1 19.0 
2008 7,194 27.1 0.7 28.2 14.8 24.5 16.8 15.0 
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. במונחי� נומינליי� 32% של ירידה וזו, ח בביקורי הגובי�"ליו� שימ 381.5 נגבו 2008בשנת 

 נגבו ממעסיקי� – ח"שמליו�  255.7 –והיתר , ח"מיליו� ש 125.8שכירי� נגבו �מהמבוטחי� הלא

 ).4 לוח(

 

 
 4200�2008, אמצעות פעולות אכיפהחוב שנגבו בהסכומי : 4לוח 

 

 שנה
 סכומי החוב שנגבו

 )ח"שבמיליוני (
שנה אחוז שינוי לעומת 

 קודמת
 

 לוס� הכ

 

 2004  538.0 7.7� 

 2005 633.9 17.8 

 2006 457.9 27.8� 

 2007 561.2 22.6 

 2008 381.5 32.0� 

 

 שכירי��לא

 

 2004 96.0 4.3� 

 2005 105.2 9.6 

 2006 101.9 3.1� 

 2007 135.7 33.2 

 2008 125.8 7.3� 

 

 מעסיקי�

 

 2004 442.0 8.5� 

 2005 528.7 19.6 

 2006 356.0 32.7� 

 2007 425.5 12.0 

 2008 255.7 39.9� 
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 סניפי�לפי פעולות הגובי� 

 

ראוי . מצמו בחלק� גדלו ובחלק� הצט–בסניפי� רבי� חלו שינויי� במספר ימי העבודה של הגובי� 

  .23.4% – חיפה ו,32.3% – אשדוד פי�לציו� גידול ניכר בסני

 

לפי , בליהיו תלויי� במספר ההרשאות שכל סני� ק" ימי גובי�"המדדי� שלפיה� קיבלו הסניפי� 

מספר ימי העבודה השפיע ישירות על . עומק הפיגור ולפי היק� החובות בקבוצות חוב בסני�

 .של הגובי� בסניפי�השינויי� במספר הביקורי� 

 

 חל ידי הגובי�ב שטופלו 4/הרשאות גמוב ,)30%(אשדוד  � בסניניכרחל גידול במספר הביקורי� 

 ).33.8%(ונתניה ) 34%(פתח תקוה , )48.2%( בסניפי� חיפה גידול

 

 לבצע עיקולי� ולהוציא חפצי� בלט במיוחד ,שיעור הביקורי� שבה� הצליחו הגובי� לגבות כספי�

כמו כ� חל גידול ניכר בסכומי הגבייה . )29.2%(כרמיאל ו) 28.8%( חדרה ,)35.2%(נצרת  בסניפי�

 . בני ברק ואשדודשנגבו בסניפי� 

 

 30.7% – אשדוד:  בסניפי�2/נמצא כי חל גידול ניכר במספר הביקורי� על פי הרשאות גמ' ב5בלוח 

עו עיקולי� והוצאו חפצי� נמצא  בוצ, משקל בולט של הביקורי� שבה� נגבו כספי�.18.3% – וחיפה

ראוי לציו� גידול ניכר בסכומי הגבייה בהרשאות אלה . 26.9% – נצרתו 29% –בסניפי� כרמיאל 

 . בסניפי� חיפה ובני ברק2008בשנת 

 

 �115.9% ו126.4% (4/וכפר סבא חל גידול במספר הרשאות גמ עולה כי בסניפי� פתח תקוה' ג5מלוח 

 להטיל ,בסני� נצרת נמצא כי הגובי� הצליחו לגבות כספי�). מתבהתאמה לעומת השנה הקוד

 ).כ" מהסה56.3%(עיקולי� על חפצי� ולהוציא נכסי� של חייבי� 

 

נמצא כי בסני� אשדוד וטבריה , שכירי�� המציג פעולות הגובי� על המבוטחי� הלא,'ד5לוח פי �על

 לעומת , בהתאמה,�10.2% ו22.4% – במספר הרשאות שטופלו בידי הגובי� 2008חל גידול בשנת 

 .2007שנת 

 

 חפצי� מבתי חייבי� ולעקל ולהוציאשיעור ניכר של המקרי� שבה� הצליחו הגובי� לגבות כספי� 

 לעומת 2008באחוזי גידול בסכומי הגבייה שנגבו בשנת . 29.2% – ובנצרת ,25.2% –נמצא בכרמיאל 

 . בלטו הסניפי� חיפה וקריות2007

 

 2008 בשנת י חל גידול ניכר בביקורי גובי� אצל המעסיקי� בסני� נצרת ואשדוד כנמצא' ה5בלוח 

בסניפי� נצרת וטבריה נרשמו שיעורי� גבוהי� בהצלחת ).  בהתאמה,�55.1% ו81.1% (2007לעומת 

 ).בהתאמה, �38.2% ו43.7%(לעקל ולהוציא חפצי� ו לגבות כספי� הגובי�
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 2008 ,� לפי סני, החייבי�כל פעולות הגובי� על  כלס�: 'א5לוח 

 

 ביקורי� שנערכו ימי עבודה

�מספרי�  סני
מוחלטי�

אחוז 
השינוי 
לעומת 
שנה 

קודמת

ס� הכול

: מזה
ביקורי 

 4/גמ
כאחוז 

כ"מסה

אחוז 
השינוי 
לעומת 

2007 

שיעור 
גביית 
 כספי�

עיקולי� 
והוצאת 
חפצי� 

כ "בסה
הביקורי�

סכומי 
חוב ה

שנגבו 
בהוצאה 

 לפועל
אלפי (

 )ח"ש

אחוז 
השינוי 
בגבייה 

בהשוואה 
  �2007ל

         

 �32.0 381,476 21.7 �23.8 15.8 140,735 �14.9 7,545 ס� הכול

         

 �3.4 31,824 22.1 �31.8 12.3 11,308 �25.6 505 ירושלי�

 �37.9 22,703 14.6 �24.8 7.9 8,758 �27.9 493 תל אביב

 129.9 9,140 19.3 1.4 48.2 3,642 23.4 195 חיפה

 156.3 23,839 19.8 30.0 4.7 7,688 32.3 250 אשדוד

 �40.5 3,402 21.2 �36.8 11.0 4,460 �19.8 195 אשקלו�

 �31.9 20,653 22.0 �31.2 13.5 8,113 �27.5 327 באר שבע

 237.6 9,292 15.3 �29.7 1.4 1,986 �28.9 86  בני ברק

 �70.2 33,920 28.8 �38.7 10.1 9,065 �38.6 464 חדרה

 16.8 3,973 12.9 �2.3 19.9 4,884 �10.9 236 חולו�

 �33.2 36,878 22.9 �2.6 5.1 7,510 �7.3 510 טבריה

 �14.4 7,538 16.2 �26.0 19.5 5,800 �29.6 264 יפו

 �42.5 16,520 �16.8 �21.3 15.4 6,939 �20.4 335 כפר סבא

 �66.5 11,096 29.2 �31.9 10.1 3,581 �9.9 245 כרמיאל

 �2.8 30,415 20.7 �34.2 14.8 6,046 �31.6 410 נהריה

 �70.0 8,156 35.2 �30.4 28.1 3,229 �28.8 225 נצרת

 �9.7 6,218 14.7 �11.2 33.8 4,811 �16.5 258 נתניה

 8.5 22,047 24.8 �25.0 2.6 2,978 �28.3 172 עפולה

 �6.5 18,011 19.8 �5.4 34.0 6,961 �5.0 434 פתח תקוה

 27.6 10,982 20.7 �13.3 2.7 2,287 �8.8 124 קריות

 �61.1 1,788 20.0 �40.1 15.7 4,565 �26.2 206 ראשו� לציו�

 �5.6 16,149 20.5 �28.8 9.6 9,043 �20.3 361 רחובות

 �72.1 11,164 18.1 �39.6 7.3 8,963 �38.0 325 רמלה

 �18.7 17,175 12.1 �28.5 12.4 5,441 �25.8 287 רמת ג�

 � 8,593 97.5 � 100.0 2,677 � 638משרד ראשי
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 2008, י� לפי סנ,2/פעולות הגובי� באמצעות הרשאות גמ: 'ב5 לוח

 

 גבייה ביקורי� שנערכו

 סני�

 ס� הכול
מספרי� (

 )מוחלטי�

 �לא: מזה
 שכירי�

 )אחוזי�(

 אחוז
השינוי 

שנה לעומת 
 קודמת

שיעור 
גביית 
כספי� 

עיקולי� ו
� כל בס

 הביקורי�

סכומי 
חוב שנגבו ה

בהוצאה 
 לפועל

)ח"אלפי ש(

 אחוז
 שינויה

בגבייה 
בהשוואה 

לשנה 
 קודמת

       

 �35.1 324,109 19.3 �28.4 74.6 118,555 לוס� הכ

       

 �12.6 27,332 19.4 �34.9 76.3 9,913 ירושלי�

 �28.6 16,151 13.6 �24.4 80.1 8,065 תל אביב

 306.6 6,620 25.3 18.3 86.2 1,885 חיפה

 155.5 23,192 19.3 30.7 71.9 7,324 אשדוד

 �41.1 2,570 20.7 �35.5 71.7 3,971 אשקלו�

 �35.1 18,804 21.5 �29.4 74.9 7,021 באר שבע

 246.1 9,275 15.2 �28.9 84.7 1,958 בני ברק

 �71.1 32,209 26.8 �40.3 44.3 8,152 חדרה

 49.6 2,593 11.5 �4.1 89.5 3,911 חולו�

 �32.6 33,913 21.9 �1.0 66.8 7,124 טבריה

 �17.6 5,350 15.2 �29.6 85.1 4,671 יפו

 �51.8 12,779 14.3 �29.4 74.1 5,868 כפר סבא

 �67.2 10,683 29.0 �36.1 57.5 3,219 כרמיאל

 �5.0 28,684 21.2 �40.2 55.9 5,150 נהריה

 �77.3 5,833 26.9 �38.0 63.5 2,323 נצרת

 �40.1 3,354 11.8 �31.0 86.6 3,183 נתניה

 8.3 21,821 24.9 �23.0 63.0 2,901 עפולה

 �15.0 13,600 19.5 �27.2 88.0 4,591 פתח תקוה

 27.2 10,934 20.8 �12.1 56.0 2,226 קריות

 �63.6 1,345 20.9 �43.0 76.2 3,849 ראשו� לציו�

 �7.5 14,875 20.7 �29.4 87.0 8,172 רחובות

 �57.8 10,155 18.0 �40.8 89.6 8,313 רמלה

 �39.2 12,037 11.1 �29.2 82.8 4,765 רמת ג�

משרד 

 � � � � � � ראשי
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 2008, � לפי סני4/פעולות הגובי� באמצעות הרשאות גמ: 'ג5 לוח

 

 גבייה ביקורי� שנערכו

 סני�

 ס� הכול
מספרי� (

 )מוחלטי�

 �לא: מזה
 שכירי�

 )חוזי�א(

 אחוז
השינוי 

שנה לעומת 
 קודמת

שיעור 
גביית 
כספי� 

עיקולי� ו
� כל בס

 הביקורי�

סכומי 
חוב שנגבו ה

בהוצאה 
 לפועל

)ח"אלפי ש(

 אחוז
 שינויה

בגבייה 
בהשוואה 

לשנה 
 קודמת

       

 �6.7 57,367 34.1 15.4 67.6 22,180 לוס� הכ

       

 168.8 4,492 41.6 3.0 74.9 1,395 ירושלי�

 �53.0 6,552 26.4 �29.1 42.4 693 תל אביב

 7.4 2,520 12.9 �12.1 57.5 1,757 חיפה

 188.8 647 29.4 16.3 82.1 364 אשדוד

 �38.6 832 24.9 �45.9 66.9 489 אשקלו�

 37.5 1,849 25.5 �40.8 62.6 1,092 באר שבע

 �76.4 17 21.4 �60.6 82.1 28 בני ברק 

 �23.4 1,711 46.8 �18.0 65.2 913 חדרה

 �17.3 1,380 18.4 5.3 74.0 973 חולו�

 �39.2 2,965 40.4 �25.0 50.0 386 טבריה

 �5.3 2,188 20.3 �5.9 59.3 1,129 יפו

 67.4 3,741 30.5 115.9 59.0 1,071 כפר סבא

64.5 66.9 362 כרמיאל
 

30.7 413 26.5�
 

 59.4 1,731 17.4 55.3 66.0 896 נהריה

 50.0 2,323 56.3 1.5 47.0 906 נצרת

 122.0 2,864 20.4 103.0 86.1 1,628 נתניה

�61.9 31.2 77 עפולה
 

19.5 226 31.4 

 35.3 4,411 20.4 126.4 79.2 2,370 פתח תקוה

 269.2 48 16.4 �43.0 41.0 61 קריות

 �50.7 443 14.8 �18.4 71.1 716 ראשו� לציו�

 24.3 1,274 18.5 �22.6 72.3 871 רחובות

�93.7 1,009 18.8 �17.7 88.6 650 רמלה
 

 283.1 5,138 19.1 �22.5 68.3 676 רמת ג�

משרד 

 � 8,593 97.5 � 64.7 2,677 ראשי

 

. 
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 2008 ,סני� לפי ,שכירי��לא המבוטחי� האצלפעולות הגובי� : 'ד5 לוח

 ביקורי� שנערכו

 סני�

 ס� הכול
מספרי� (

 )מוחלטי�

אחוז 
 הרשאות 

�  מס4/גמ
  הכול

 אחוז
השינוי 

שנה לעומת 
 קודמת

שיעור 
גביית 
, כספי�

עיקולי� 
והוצאת 
 חפצי� 
מס� כל 

 ביקורי�ה

סכומי 
חוב שנגבו ה

באמצעות 
 פ"הוצל

באלפי (
 )ח"ש

אחוז 
שינוי ה

בהשוואה 
לשנה 
 קודמת

       

 �7.3 125,839 17.9 �27.2 14.5 103,373 ס� הכול

       

 �43.8 7,179 20.6 �35.9 12.1 8,612 ירושלי�

 2.4 4,609 11.1 �27.8 4.4 6,757 תל אביב

 390.9 6,170 16.8 6.1 38.3 2,634 חיפה

 77.9 7,151 16.7 22.4 5.4 5,562 אשדוד

 �33.7 1,861 18.5 �40.8 10.3 3,175 אשקלו�

 �46.7 3,623 20.2 �37.7 11.5 5,946 באר שבע

 34.6 1,875 13.6 �33.9 1.4 1,682 בני ברק 

 �33.3 12,304 20.3 �50.8 14.2 4,204 חדרה

 �4.2 2,045 11.3 �4.2 17.1 4,220 חולו�

 46.5 7,131 15.0 10.2 3.9 4,955 טבריה

 14.9 1,213 12.4 �28.0 14.4 4,644 יפו

 �28.2 6,185 12.5 �31.8 12.7 4,980 כפר סבא

 �36.7 5,027 25.2 �23.5 11.6 2,094 כרמיאל

 �24.6 8,929 13.9 �37.3 17.0 3,470 נהריה

 �29.3 3,706 29.2 �51.3 22.4 1,900 נצרת

 �8.9 3,499 13.4 �13.2 33.7 4,158 נתניה

 �14.9 6,483 20.0 �22.5 1.3 1,851 עפולה

 86.5 8,294 17.6 �2.4 31.7 5,916 פתח תקוה

 101.3 2,397 10.4 8.1 2.0 1,272 קריות

 �55.5 1,153 16.7 �45.5 14.8 3,442 ראשו� לציו�

 �9.3 8,519 20.2 �30.7 8.1 7,738 רחובות

 �15.7 9,288 17.9 �38.0 7.2 8,023 רמלה

 51.9 2,865 10.1 �31.7 10.5 4,406 רמת ג�

משרד 

 � 4,333 97.4 � 100.0 1,732 ראשי
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 2008, � לפי סני, מעסיקי�אצלפעולות הגובי� : 'ה5 לוח

 

 ביקורי� שנערכו

 סני�

 ס� הכול
מספרי� (

 )מוחלטי�

אחוז 
 הרשאות 

�  מס4/גמ
  הכול

 אחוז
השינוי 

שנה לעומת 
 קודמת

יעור ש
גביית 
, כספי�

עיקולי� 
והוצאת 
 חפצי� 
מס� כל 
 הביקורי�

סכומי 
חוב שנגבו ה

באמצעות 
 פ"הוצל

באלפי (
 )ח"ש

אחוז 
שינוי ה

בהשוואה 
לשנה 
 קודמת

       

 �39.9 255,637 31.9 �12.8 19.3 37,362 ס� הכול

       

 22.2 24,645 27.1 �14.1 13.0 2,696 ירושלי�

 �43.6 18,094 26.5 �12.7 19.9 2,001 תל אביב

 9.3 2,970 26.0 �9.2 74.1 1,008 חיפה

 216.0 16,688 27.8 55.1 3.1 2,126 אשדוד

 �47.1 1,541 27.7 �24.2 12.6 1,285 אשקלו�

 �27.6 17,030 27.0 �3.0 18.8 2,167 באר שבע

 445.8 7,417 25.0 7.8 1.6 304 בני ברק

 �77.3 21,616 36.1 �22.0 6.5 4,861 חדרה

 52.1 1,928 23.2 11.8 38.1 664 חולו�

 �40.9 29,747 38.2 �20.6 7.6 2,555 טבריה

 �18.3 6,325 31.3 �16.3 39.8 1,156 יפו

 �48.6 10,335 27.8 29.3 22.4 1,959 כפר סבא

 �75.9 6,069 34.8 �41.0 8.1 1,487 רמיאלכ

 10.5 21,486 29.7 �29.5 11.8 2,576 נהריה

 �79.7 4,450 43.7 81.1 36.1 1,329 נצרת

 �10.7 2,719 22.8 4.3 34.6 653 נתניה

 22.5 15,564 32.6 �28.7 4.7 1,127 עפולה

 �34.4 9,717 32.5 �19.5 47.3 1,045 פתח תקוה

 15.8 8,585 33.7 �30.6 3.5 1,015 קריות

 �68.2 635 29.8 �14.1 18.4 1,123 ראשו� לציו�

 �1.0 7,630 22.5 �14.5 18.5 1,305 רחובות

 �93.5 1,876 19.4 �50.8 7.9 940 רמלה

 �25.6 14,310 20.5 �10.4 20.7 1,035 רמת ג�

משרד 

 � 4,260 97.8 � 100.0 945 ראשי
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 שכירי�מלאהגובי  ההשפעות המאוחרות של פעולות 

  

שכירי� �גובי המוסד לביטוח לאומי עושי� פעולות אכיפה כדי לגבות דמי ביטוח מ� החייבי� הלא

 ולהוציא 2/הרשאות גמעל סמ�  לגבות כספי� ולהטיל עיקולי� בסמכות� .המפגרי� בתשלומי�

 �נסי� לגבות  ביקורי� אצל החייבי� וממקיימי�� ה .4/הרשאות גמעל סמ� חפצי� במידת הצור

 גובי�ה, בית של החייבי� סגורהעסק או הבמקרי� שבה� . את החובות במלוא� או בחלק�

מדווחי� ה� , במקרי� שבה� החייבי� עזבו את הכתובת הרשומה בגו� ההרשאה. משאירי� הודעה

 � .לסני� ולמשרד הראשיעל כ

 

ה שאות� הצליחו לגבות  על פעולותיה� ועל סכומי הגביי בסטטיסטיקה חודשיתהגובי� מדווחי�

  אלהא� אי� בכוח� של נתוני�,  הגובי�עשו הדוח החודשי מציג את הפעולות הישירות ש.מהחייבי�

דר�  חובה להסדיר את ההמתבטאת בהנע, על החייבי� פעולותהלהציג את מלוא ההשפעה של 

 .תיקוני חשבו� המתבטאי� בשינויי סוג ותיקוני שומהובתקבולי� והסדרי תשלומי� 

 

הוצא מדג� של , החייבי�של פעולות הגובי� על ) הישירה והמשנית(כדי לעמוד על מלוא ההשפעה 

 , תל אביבבסניפי� 2008 שבוצעו בשנת 4/ בהרשאות גמ�436ו 2/י� של הרשאות גמ מקר800

נרשמו תוצאות הביקורי� שבוצעו אצל החייבי�  ו,באר שבעו  חיפהפתח תקוה, ירושלי�, רחובות

 .באותה תקופה נספר כביקור אחד א� התקיימו  מספר ביקורי� רב באותה כתובתצוי� כיי. שאותרו

 

 נבדק חשבונ� של החייבי� ,כדי לאתר את ההשפעה המאוחרת שנוצרה בעקבות פעולות הגובי�

 �לא הובאו .  ממועד הביקורשלושה שבועותונרשמו התשלומי� ושינויי החשבו� שהתרחשו בתו

,  תקבולי� שנבעו מהעברות מגורמי חו�אובחשבו� קיזוזי� ותשלומי מקדמות שאות� חובה לשל� 

מכירות רכוש מעוקל והעברת כספי� מעוקלי� מבנקי� במסגרת העיקולי� , מ"מע, כגו� מס הכנסה

ו הגובי� ופקידי  בניתוח הנתוני� נעשה שימוש ג� בנתוני� מילוליי� שאות� רשמ.מצד שלישי

 .הגבייה בסניפי�

 

�באות� מקרי� שבה� דווח על ביקורי� נוספי� של גובי� מאוחר יותר או שהוטלו , נוס� על כ

נוטרלו תגובות החייבי� שהושפעו מ� הפעולות ,  שהניבו תוצאות כספיותעיקולי� על צד שלישי

 .האלה

 

חייבי� מ  לעיקול רכוש2/ בהרשאות גמ� אנו למדי� כי שיעורי ההצלחה הישירה של הגובי'א6 לוחמ

 מ� 21.9% :תוספת לכ� השפעה משניתימאול� . 22.1%היה  ה� נגבו כספי� ובוצעו עיקולי�מש

מגע ע� הפנו למוסד בעקבות ,  ע� הגובי�במישרי�אשר קוד� לכ� לא הסדירו את חוב� החייבי� 

לתק� , וב� באמצעות תשלומי�חכדי להסדיר את  ,ידי הגובי�בהגובי� או בעקבות השארת הודעה 

 �44%הסתכמה במכא� שההשפעה הכוללת של פעולות הגובי� . הסדרי תשלומי�להגיע לחשבו� או 

 .מהמקרי�
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 נעשווש) ללא עיקולי�(חייבי� שנגבו מה� כספי� בלבד המדידת שיעור ההצלחה הכספית אצל 

. חייבי� נגבו כספי� ישירות מה�3.3% כי ממורה, פעולות חשבוניות שונות להסדרת החובבעבור� 

�ש מסתכמת בכ�ל ההשפעה מבחינה כספית ובס� הכ. הסדירו את חוב� בסני�, 30.9%, היתר

 . מהחייבי� הסדירו בסופו של דבר את חוב� למוסד34.2%

 

כי ס� החוב שנרש� בגו� ההרשאה לכלל החייבי� שנכללו , בבחינת השינויי� הכספיי� אנו מוצאי�

 20.4% מתוכ� שילמו החייבי� בעת ביקור� של הגובי� ועוד 2.5% .ח"שיו�  מיל5.9במדג� היה 

  . מהחוב22.9% ו בס� הכל הוסדר.הוסדרו בידי החייבי� מאוחר יותר בסניפי�

 

 שבוצעו  פעולות348 מתו� כי מורה בחשבונות החייבי� במדג� הנוכחי נעשובדיקת הפעולות ש

בדיקת  . ושינוי סוגתיקוני חשבו�היו  �43.1%ו הסדר תשלומי�היו  23%,  היו תקבולי�33.9%

 37.8%,  תקבולי�31.4% בה� ,ח"ש מיליו� 1.3ל ו כי הוסדרו בס� הכמורהסכומי החוב שהוסדרו 

 . המבוטח תיקוני חשבו� ושינוי סוג�30.8%ו הסדרי תשלומי�

 

.  מהחייבי�21.8%הגובי� לגבות כספי� ולבצע עיקולי� בעת הביקור אצל  הצליחו 4/בהרשאות גמ

 פנו לסני� מאוחר יותר להסדרת –ביקור הגובי� עקב  לא היו תוצאות שלגביה� – מהחייבי� 17.2%

 .מהמקרי� �39%ב  השפיעופעולות הגובי�ש מכא�. חוב�

 

 הסדירו �20.9% לגובי� ובמישרי�  מהחייבי� שילמו17%, נגבו כספי� בלבדשבה� מקרי� ה מבי�

 .החייבי�חשבונות  מ�37.9% בנמצאה כספית בלבד התוצאכלומר . את חוב� בסניפי�

 

 9.2% .ח"ש מיליו� 5 כי ס� החוב שנרש� בגו� ההרשאה היה ,בדיקת סכומי החוב ששולמו מראה

כלומר .  בסניפי� מאוחר יותר או הוסדרו מהחוב שולמו16.9%עוד ו לגובי� במישרי�  שולמו�המ

 מהחוב הוסדר בסופו של �26.1% בכ� שההשפעה הכספית הכוללת של פעולות הגובי� מתבטאת

,  תקבולי�50.2% �מתוכ, 189 היה 4/הרשאה גמעל סמ� כי מספר הפעולות שבוצעו , עוד נמצא .דבר

 . תיקוני חשבו� ושינוי סוג�23.9%ו  הסדרי תשלומי�25.9%

 

 הסדרי 39.3.7% , תקבולי�48.7%יה  ה4/הרשאות גמעל סמ� הכספי שהוסדר  הרכב החוב

 .  המבוטח תיקוני חשבו� ושינוי סוג�12% ותשלומי�

 

נרשמה  2/ הרשאות גמ בפעולות על סמ�לשני� קודמות מעלה כי 2008שנת בהשוואת הנתוני� 

  בשיעור ההצלחהכמו כ� נרשמה עלייה). �2007 ב37.8% לעומת 44%(שיעור ההצלחה הכולל  בעלייה

 �  .2007 בשנת 32.6% לעומת 2008 בשנת 39% :4/הרשאות גמבפעולות על סמ

 

 �2008 ב34.2% – עלייהחלה  2/גמ בהרשאות כי עולה "גבייתיות"ההצלחה ה בהשוואת שיעורי

, 31.9% לעומת 37.9% :בי� שתי השני� עלייהחלה  4/בהרשאות גמג� . �2007 ב30.4%לעומת 

 .בהתאמה
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 בשתי דרכי  במשקל התקבולי�שינויי� ובחינת התחלקות הגבייה לפי צורת הגבייה מעלה כי חל

שיעור ב ירידה החל 2/ בהרשאות גמ:מס� כל סוגי התשלומי�) 4/גמ� ו2/גמ(פעולות הגובי� 

 עלייהחלה  4/שיעור התקבולי� שנגבו בהרשאות גמב .�2008 ב�31.4%ל �2007 ב�39.2%מ התקבולי�

 .בהתאמה ,�48.7% ל�45.6%מ –

 
  6200�2008, שכירי��הלא  המבוטחי� בקרב2/ לעומת גמ4/השוואת התוצאות בהרשאות גמ :'א6 לוח

 )מספרי� מוחלטי� ואחוזי�( 
 
 

  4/הרשאות גמ 2/הרשאות גמ

2008 2007 2006 2008 2007 2006 

       

� כל המקרי� ס 450 423 436 800 800 800 

       
 35.7 32.6 39.0 43.9 37.8 44.0 )אחוזי�(ההצלחה ס� כל 

*ישירותתוצאות : מזה
 

22.1 19.4 24.6 21.8 14.9 19.1 

 16.6 17.7 17.2 19.3 18.4 21.9 משניותתוצאות  

 **ההצלחות הגבייס� כל 
 הס� הכול מכאחוז

34.2 30.4 33.3 37.9 31.9 34.4 

 14.4 13.5 17.0 4.3 4.1 3.3 ישירותתוצאות  

 20.0 18.4 20.9 29.0 26.3 30.9 משניותתוצאות  

 6,631 5,539 5,039 7,017 6,020 5,925)ח"אלפי ש(סכומי חוב בגו� ההרשאה 
 שינויי� כספיי� ביתרות

 19.1 17.2 26.1 17.0 18.9 22.9 החובכאחוז מס� כל 
כאחוז  גובי� בידיישירות תוצאות 
 7.3 5.7 9.2 2.1 3.0 2.5 החובמס� כל 
 כאחוז  חייבי�בידימשניות תוצאות 
 11.8 11.5 16.9 15.9 15.9 20.4 החובמס� כל 

 175 156 189 340 313 348  בחשבו� המבוטחפר הפעולותמס

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  מהס� הכול אחוזכ

 42.3 48.1 50.2 35.3 37.4 33.9 תקבולי�: מזה

 29.7 30.1 25.9 29.7 23.6 23.0  הסדר תשלומי�

 28.0 21.8 23.9 35.0 39.0 43.1  תיקוני חשבו� ושינוי סוג

 1,281 960 1,323 1,266 1,137 1,356 )ח"אלפי ש(וב שהוסדר סכו� הח

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 )אחוזי�(ס� הכול 

 47.0 45.6 48.7 34.0 39.2 31.4 תקבולי�: מזה

 40.1 40.7 39.3 48.6 36.8 37.8 הסדרי תשלומי� 

 12.9 13.7 12.0 17.4 24.0 30.8  תיקוני חשבו� ושינוי סוג

 . עיקולי� ותשלומי�נעשומספר המקרי� שבה�  *
 . תשלומי� בלבדנגבומספר המקרי� שבה�  **
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  מכירת חפצי מעוקלי

 

 המעקלי� חפצי� וציוד מבית� או מעסקיה� של החייבי� הוציאו, במסגרת עבודת� של הגובי�

 . החובשלא הסדירו את חוב� למוסד ואשר לדעת הגובי� אי� סיכוי לגבות מה� ישירות את

כדי לאפשר לחייב לשחרר אות� לאחר ,  למחס� זמני בקרבת הסני�הועברוהחפצי� שהוצאו 

החפצי� , א� לא הוסדר החוב, לאחר מועד זה .הסדרת החוב בתו� שלושה שבועות ממועד הוצאת�

מכירת המיטלטלי� המעוקלי� באחסו� וב,  בריכוזשטיפלה, חברת נעמ� למחס� של הועברו

  מדוחות של תוצאות המכירה הנשלחי� לסניפי�לקחו זה נפרסו�הנתוני� ב. �במכרזי� פומביי

  .והנרשמי� בסופו של דבר בחשבונו של החייב

 

לאחר . ח" ש אל�981של כולל בסכו�  , כלי רכב98בה� ,  חפצי�133נמכרו במסגרת זו  2008בשנת 

�כלומר כ, ח" שאל� �810בניכוי הוצאות העיקולי� והמכירה הסתכמה ההכנסה נטו מ� המכירה 

 . מער� המכירה82.6%

 

 מהנכס �15%�10%כ(דמי מכירה , �"עלות האחסו� במחס� ממ: קיימי� שלושה סוגי הוצאות

ח לרכב הנגבי� " ש�245ח לחפ� ו" ש195: ועלות הוצאות המיטלטלי� בידי המעקלי�) הנמכר

 .'א7כפי שנוכל ללמוד מלוח , מהמבוטח

 

נמכרו בסכומי� שלא כיסו את עלות ההוצאות שהיו למוסד ) עוקלי� מכלל המ15.8( מהפריטי� 21

 .ח מתקציבו" ש4,000 עקב זאת נאל� המוסד לשל�. בגי� מכירת�

 

 2008, פירוט תוצאות המכירה בערכי� כספיי�: 'א7 לוח
 )מספרי� מוחלטי� ואחוזי�( 

 
סכומי�  

)ח"שבאלפי (
 מסכו� י�אחוז

 המכירה ברוטו
   

 100.0 981.1 ותס� כל ער� מכיר

 14.7 144.8 נעמ�חברת עלות 

 2.7 26.4 *עלות הגובי�

 17.4 171.2 ותס� כל עלות מכיר

 82.6 809.9 הכנסה נטו

 .סכו� זה נגבה על חשבו� המבוטח* 

 

ואחריו  חולו�היו בסני�  מהחפצי� שנמכרו 12%עולה כי ' ג7 לוחמנתוני� מפורטי� לפי סניפי� ב

 .מהחפצי� שנמכרו 11.2% –  נצרתסני�
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 )מספרי� מוחלטי� ואחוזי� (4200�2008, �"מכירות באמצעות חברת ממ: 'ב7 לוח

 

 )ח"שאלפי  (הכנסה הס� כל ס� כל המכירות
מתוכ� חפצי� 
 שנמכרו בהפסד

 ס� כל שנה
החפצי� 
 שנמכרו

: מזה
כלי רכב

אחוז 
השינוי 
לעומת 
שנה 

 קודמת

 ברוטו 
לפני ניכוי (

 )ההוצאות

נטו 
י בניכו

ההוצאות

 אחוז
 ההכנסה

נטו 
 מהברוטו

 כמות
 י�אחוז

ס� מ
 הכול

         

2004 323 138 152.4 2,588 2,001 77.3 124 38.4 

2005 290 173 10.2� 2,859 2,443 85.4 73 25.1 

2006 354 270 22.1 3,661 3,052 83.4 56 15.8 

2007 252 206 28.8� 2,649 2,222 83.9 28 11.1 

2008 133 98 47.3� 981 809 82.6 21 15.8 
 

 

 )ח"ערכי� כספיי� באלפי ש( 2008, שנמכרו חפצי�סכו� המכירות של : 'ג7לוח 

 

  מכירות בה� הכנסה נטו חיובי מכירות ס� הכל 

 

�חפצי� סני
: מזה

כלי רכב
סכו� 
מכירות

סכו� 
הכנסה 

 נטו

  /מכירות
 יתרה

חפצי� 
סכו� 

מכירות 

סכו� 
כנסה ה

 נטו 

 /מכירות
 יתרה

: מזה
חפצי� 
בהפסד

 21 83.5 814.3 975.3 112 82.6 809.1 981.2 98 133 לוס� הכ

           

 � 87.3 72.4 83.0 5 87.3 71.4 83.0 5 5 ירושלי�

 � 77.3 22.2 28.8 7 77.3 22.2 28.8 3 7 תל אביב

 � 86.9 23.1 26.6 2 86.9 23.1 26.6 2 2 חיפה

 � 87.8 39.8 45.3 3 87.8 39.8 45.3 3 3 אשדוד

 1 � � � � � �0.1 0.2 � 1 אשקלו�

 1 83.6 61.8 74.0 8 83.3 61.7 74.0 8 9באר שבע

 2 67.4 12.7 18.8 10 63.3 12.1 19.1 5 12 חדרה

 4 82.2 112.2 136.5 12 79.9 111.8 139.8 15 16 חולו�

 2 81.1 27.9 34.4 4 80.0 27.5 34.4 4 6 טבריה

 2 69.3 18.8 27.1 12 68.0 18.6 27.3 7 14 יפו

 � 86.0 50.2 58.4 5 86.0 50.2 58.4 4 5כפר סבא

 3 86.3 45.5 52.7 4 84.3 44.9 53.3 5 7 כרמיאל

 1 87.0 17.4 20.0 1 86.0 17.2 20.1 1 2 נהריה

 1 82.4 123.0 149.2 14 81.8 122.4 149.6 15 15 נצרת

 � 85.4 30.8 36.0 3 85.4 30.8 36.0 3 3 נתניה

 3 15.4 0.1 0.6 2 � �0.9 1.2 1 5 עפולה

 � 80.0 47.5 59.3 11 80.0 47.5 59.3 9 11פתח תקוה

 1 � � � � � 0.0 0.2 � 1 קריות

 � 86.7 11.6 13.3 1 86.7 11.6 13.3 1 1 צ"ראשל

 � 82.1 9.2 11.3 2 82.1 9.2 11.3 2 2 רחובות

 � 89.1 69.6 78.1 3 89.1 69.6 78.1 3 3 רמלה

 � 84.5 18.5 21.9 3 84.5 18.5 21.9 2 3 רמת ג�
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 עיקולי על נכסי שבידי צד שלישי

, משכורות,  כגו� כספי�,במקביל לפעולות הגובי� נשלחו דרישות עיקול על נכסי� שבידי צד שלישי

  .�"רכב ונדל

 

 –  אל�952.6 היה 2008אנו למדי� כי מספר דרישות העיקול על צד שלישי שבוצעו בשנת ' א8 לוחמ

לפי סוג הדרישה  2008מהתפלגות דרישות העיקול בשנת .  לעומת השנה הקודמת32.5% של יהיעל

 17.8%,  לקופות גמל38.9%,  נכסי� וניירות ער� בבנקי� לעיקול מה� היו31.3%כי , אנו למדי�

  . לעיקול רכב�2.5%יתרות זכות בחברות אשראי ול

 4200�2008,  שלישי לפי סוג העיקול שבידי צדעיקולי� על נכסי�: 'א8 לוח
 )מספרי� מוחלטי� ואחוזי�( 

 

 )100%= כ "סה ( באחוזי� מס� הכול דרישות העיקולסוג דרישות העיקול

 ס� הכול שנה
)באלפי�(

אחוז 
השינוי 
לעומת 
שנה 

 קודמת

כספי� 
ע "וני

בבנקי�

קופות 
 גמל

חברות 
אשראי

משרד 
התחבורה

מוטבי� 
* 

אחרי� 
** 

         

 ס� הכול

2004 869.3 63.0 57.4 9.3 19.1 5.4 2.1 6.7 

2005 726.1 16.5� 56.6 9.2 20.0 4.2 2.7 7.3 

2006 690.0 5.0� 52.3 7.8 24.4 3.9 2.4 9.3 

2007 719.0 4.2 47.8 12.0 24.0 3.4 2.6 10.2 

2008 952.6 32.5 31.3 38.9 17.8 2.5 1.6 7.9 

         

 שכירי��לא

2004 617.5 79.6 60.7 11.5 14.6 5.4 1.5 6.3 

2005 533.8 13.6� 60.7 11.1 16.5 3.8 1.4 6.5 

2006 500.3 2.3� 58.3 9.8 21.1 3.4 1.1 6.3 

2007 514.8 2.9 52.9 15.3 19.9 2.9 1.1 7.9 

2008 746.5 45.0 29.8 48.9 12.9 1.9 0.6 5.9 

         

 מעסיקי�

2004 251.9 32.9 49.3 3.8 29.9 5.7 3.8 7.5 

2005 192.4 23.6� 45.1 3.6 29.4 5.2 6.5 10.2 

2006 189.7 1.5� 36.6 2.8 33.0 5.0 5.5 17.1 

2007 204.2 7.6 34.7 3.6 34.5 4.8 6.3 16.1 

2008 206.0 0.9 36.5 2.6 35.4 4.6 5.5 15.4 

 .ויי� אצל החשב הכללי במשרד האוצרהמצ, יתרות זכות של ספקי� ונותני שירותי� למשרדי ממשלה *
 .� ועוד"נדל, דמי שכירות, כולל עיקולי משכורות* *
 



 20 

 שעליה� 2008 בשנת מציג את תוצאות הטיפול בדרישות עיקול על נכסי� שבידי צד שלישי' ב8 לוח

 נרשמו, כלי רכב כולל עיקול על , מדרישות העיקול�7.6%ב, פי הנתוני�� על.יש נתוני� מפורטי�

 .אי� ברשותנו נתוני� על סכומי החוב שנגבו בדר� זו.  צד שלישיולי� עלעיק

 

 מכלל הדרישות לעיקול לא בוצעו בגלל העדר של נכסי� או שלא היה אפשר לעקל� או שה� 77.8%

 . טר� התקבלה תשובה מהיעד שאליו הופנה צו העיקול�14.2%ב. כבר עוקלו לזכות אחרי�

 

רכב שיעור הביצוע כלי נמצא כי בדרישות עיקול , כאחוז מ� הדרישות י�מבחינת שיעורי ביצוע עיקול

שיעור גבוה זה לעומת שאר .  שהופנתה אליה� דרישת עיקול עוקלוכלי הרכב מ83.5%:  ביותרגבוה

 מאשר על החשבונות כלי רכבהעיקולי� נובע מכ� שלמוסד מידע רב יותר על מהות הבעלות של 

 .י� וקופות גמלכמו בנק, המצויי� ביעדי� אחרי�

 

 ).'ד8 לוח(ח " מיליו� ש31.5במסגרת עיקולי� על נכסי� בידי צד שלישי עוקלו בפועל 

 

 לפי , כאחוז מס� כל דרישות העיקולשנעשו ללמוד על השינויי� שחלו בעיקולי� אפשר' ג8מלוח 

 לבכלדרישות העיקול שיעד� היה בנקי� במשקל� של  . בשני� האחרונותמקבלי הודעות עיקול

ובמשקל� של דרישות שיעד�  ,2008 בשנת �5.4% ל2004 בשנת �0.7%מ ,חל גידול חדדרישות העיקול 

 . בי� שתי השני��13.6% ל�3.0%חברות אשראי חל גידול מ

 

ירד   דרישות העיקולבכלל )לעיקול רכבי�(משקל דרישות העיקול שיעד� משרד התחבורה א� ש

 הטילעדיי� מצליח אג� ההוצאה לפועל ל, 2008 בשנת �2.5%ל 2004בשנת  �5.4%בשני� האחרונות מ

. 2008 בשנת �83.5% ל2004 בשנת �88.7% מ,א� כי חלה ירידה בשיעור העיקול, עיקול ברוב המקרי�

הרי שבקבוצה זו ,  בשני� הנסקרות�2% כ, הוא קט� ביותר"מוטבי�"ב דרישות העיקול  שמשקלא�

 בשנת �83.9% והשתפר יותר ל2004העיקול בשנת  מכלל דרישות 51.3%:  הצלחה גדולהנרשמה

2008. 

 

 בוהגבכלל דרישות העיקול היה  שיעד� היה קופות גמל דרישות עיקולמשקל� של ש  א�לעומת זאת

  מס� דרישות העיקול0.1%( אלא עיקולי� מעטי� ביותר ה� לא הניבו ,38.9% – 2008יותר בשנת ב

 בשנת �9.4%העיקולי� בס� הכל דרישות העיקול מכתוצאה מכ� ירד משקל ). בשנה זו ביעד זה

 .2008 בשנת �7.6% ל2007
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 2008 , צד שלישי לפי סוג החייב וסוג העיקולעיקולי� על נכסי� שבידי: 'ב8 לוח
 )מספרי� מוחלטי� ואחוזי�( 

 

 

 )100%= כ "סה(אחוזי� ב: תוצאות הטיפול

 יעד
ל וס� הכ

דרישות 
 עיקולה

בוצע עיקול
לא בוצע 

 קולעי
לא התקבלה 

 תשובה
 לא ידוע

       

 ס� הכול

 0.4 14.2 77.8 7.6 952,649 ס� הכול

 0.7 24.3 69.6 5.4 297,888 בנקי�

 0.1 1.8 98.0 0.1 370,144 קופות גמל

 0.0 4.9 81.5 13.6 169,174 חברות אשראי

 0.0 1.0 15.5 83.5 23,550 משרד התחבורה

 0.0 11.7 4.4 83.9 15,590 מוטבי� 

 0.6 60.1 38.4 0.9 76,303 אחר

      

 לא שכירי�

 0.3 11.2 83.3 5.2 746,563 ס� הכול

 0.6 22.5 70.6 6.3 222,731 בנקי�

 0.1 1.5 98.3 0.1 364,757 קופות גמל

 0.0 2.7 88.4 8.9 96,240 חברות אשראי

 0.0 0.7 16.0 83.3 14,138 משרד התחבורה

 0.0 9.5 4.1 86.4 4,315 מוטבי� 

 0.9 55.6 42.4 1.1 44,382 אחר

      

 מעסיקי�

 0.4 25.3 57.9 16.4 206,086 ס� הכול

 1.0 29.9 66.5 2.6 75,157 בנקי�

 0.0 22.9 77.1 0.0 5,387 קופות גמל

 0.0 7.8 72.5 19.7 72,934 חברות אשראי

 0.0 1.6 14.5 83.9 9,412 משרד התחבורה

 0.0 12.5 4.5 83.0 11,275 מוטבי� 

 0.3 66.3 32.7 0.7 31,921 אחר
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 כאחוז מס� הכל דרישות העיקול , צד שלישינכסי� שבידי עיקולי� על : 'ג8לוח 
 2004�2008, בכל תא 

 

 יעד העיקול
 שנה

 בנקי� לוס� הכ
קופות 

 גמל
חברות 
 אשראי

משרד 
התחבורה

 אחרי� מוטבי�

        

 ס� הכול

2004 7.2 0.9 0.5 3.0 88.7 51.3 2.0 

2005 8.3 1.1 0.5 8.5 90.0 76.2 1.8 

2006 9.1 1.5 0.2 12.1 90.8 74.1 1.1 

2007 9.4 4.8 0.1 8.1 82.6 85.5 0.9 

2008 7.6 5.4 0.1 13.6 83.5 83.9 0.9 

        

 שכירי��לא

2004 6.5 1.0 0.6 1.3 89.8 47.7 2.0 

2005 6.3 1.1 0.6 5.5 91.4 77.3 1.8 

2006 7.2 1.6 0.2 9.3 92.1 87.1 1.3 

2007 7.4 5.4 0.1 5.2 83.7 86.7 1.1 

2008 5.2 6.3 0.1 8.9 83.3 86.4 1.1 

        

 מעסיקי�

2004 9.0 0.7 0.2 5.1 86.3 54.8 2.1 

2005 14.0 0.9 0.3 13.3 87.2 75.5 1.8 

2006 14.2 1.0 0.1 16.9 88.3 67.0 0.8 

2007 14.4 2.2 0.0 12.4 81.0 85.0 0.7 

2008 16.4 2.6 0.0 19.7 83.9 82.9 0.7 

   

 

 

 אשדוד ,)95.4%(באופ� בולט בסניפי� חולו� לה ע מספר דרישות העיקול של נכסי� שבידי צד שלישי

 37.9% ( נמצא בסניפי� ראשו� לציו�בולטה ידניי�העיקולי� שיעור ה). 65.6%(באר שבע ו) 71.6%(

 .)'ד8לוח () 29.4%(כרמיאל ו) מס� הכל
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 2008, �דרישות עיקול על נכסי� שבידי צד שלישי לפי סני: 'ד8לוח 

 

 

� הכול כאחוז מס עיקולדרישות דרישות עיקול על צד שלישי 

 ס� הכול סני�
מספרי� (

)מוחלטי�

עיקולי� 
ידניי� 
כאחוז 

� מס
 הכול

: מזה
�לא

 שכירי�
כאחוז 

ס� מ
 הכול

אחוז 
השינוי 

� הכולבס 
לעומת 
שנה 

 קודמת

נכסי� 
בבנקי�

חברות 
 אשראי

משרד 
התחבורה

        

 2.5 17.8 31.4 32.5 78.4 21.2 952,649 ל וס� הכ

        

 3.1 14.1 25.6 78.7 81.4 18.6 89,617 ירושלי�

 2.5 30.5 25.8 15.5 70.4 27.0 53,678 תל אביב

 2.0 19.7 38.5 20.1 69.8 26.2 32,480 חיפה

 1.4 12.5 21.3 71.6 85.6 16.7 16,363 אשדוד

 2.6 11.0 42.6 16.1 84.8 19.8 17,862 אשקלו�

 3.2 7.7 35.0 65.6 81.3 18.0 66,619 באר שבע

 0.6 44.8 31.8 �22.4 93.4 25.2 22,365 בני ברק

 2.0 15.8 30.3 33.4 84.1 23.9 17,433 חדרה

 2.4 12.2 28.2 95.4 80.6 14.4 66,882 חולו�

 2.6 15.8 34.2 18.6 79.0 20.6 49,001 הטברי

 1.3 28.3 16.1 6.6 82.2 26.1 72,498 יפו

 3.2 16.5 35.1 27.3 72.8 27.7 38,531 כפר סבא

 2.0 9.8 66.1 4.1 64.8 29.4 12,692 כרמיאל

 2.2 7.5 48.2 46.6 81.2 25.3 32,313 נהריה

 2.5 11.3 29.2 81.1 80.3 9.3 130,608 נצרת

 3.0 13.9 34.1 42.5 82.6 24.1 31,106 נתניה

 2.5 17.9 40.5 15.2 64.7 28.8 17,103 עפולה

 2.8 25.1 35.7 39.8 81.5 27.8 49,368פתח תקוה

 1.9 16.8 42.1 22.5 54.4 24.3 19,247 קריות

 1.8 28.6 26.8 �18.9 65.6 34.9 19,808 צ"ראשל

 2.9 23.6 36.9 4.6 82.1 28.9 24,819 רחובות

 3.4 21.0 31.9 56.8 76.6 22.2 33,741 רמלה

 1.4 23.2 27.2 �23.9 79.5 22.3 35,164 רמת ג�

 9.4 23.6 51.7 �27.0 1.4 28.2 3,351 לא ידוע
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  ישעורי ביצוע ניכרי�י שעולה כי ,ל נכסי� שבידי צד שלישי לפי סניפי�שעיקולי�  ביצוע בדיקתמ

 .)'ה8לוח ) (9.4%( ורמלה )9.7%( תל אביב, )10%(באר שבע בסניפי� 

 

 ,ח"ש מיליו� 6.6 – ירושלי� פי�בסני המוסד לטובת שעוקלו הבולטי� החוב סכומי את לציי� כדאי

  .סכומי החוב שעוקלמס� הכל ,  בהתאמה�9.8% ו20.9%: ח"ש מיליו� 3.4 – באר שבעו

 

). 'ו8לוח  ()6.7%( שלי� וירו)7.4% (באר שבע  בלטו הסניפי�שלישיצד מ עיקולי�  ביצועבשיעורי

לוח  ()21.8%(טבריה ו, )23.4%( – ירושלי�הסניפי�  ניכרי�בקרב המעסיקי� בלטו בשיעורי עיקול 

 ).'ז8

 

 בלבד 5.4% (היה קט� שיעור ביצוע העיקול כאחוז מדרישות עיקול הנכסי� בבנקי� 2008ג� בשנת 

 ה דל זשיעור. הודעות ליעד זהלמרות המאמ� הגדול המושקע במשלוח ה, )מכלל דרישות העיקול

 של המידע המצומצ� ביותר העומד לרשות המוסד על מספרי החשבונות השייכי� תוצאהא וה

 מתו� :בעיקולי רכב שיעורי הביצוע גבוהי� ביותר, לעומת זאת. לחייבי� בבנקי� ועל מצב� הכספי

 בחיוב והרכב מעוקל  מה� נענות83.5% אל� דרישות לעיקול רכב שנשלחות למשרד התחבורה 23.6

 .)'ז8 לוח (לטובת המוסד



 25 

2008, �ביצוע ס� כל עיקולי נכסי� שבידי צד שלישי לפי סני: 'ה8 לוח
 

 

דרישות עיקול
 

בוצע עיקול: מזה
 

סני�
 

ס� הכול
 

מספרי� 
 מוחלטי�

 �אחוזי� מס
 הכול

סכו� החוב 
 שעוקל

)ח"אלפי ש (
 

     

 31,469 7.6 72,651 952,649 ס� הכול

     

 6,588 9.8 8,815 89,617 ירושלי�

 3,091 9.7 5,224 53,678 תל אביב

 638 8.2 2,652 32,480 חיפה

 269 6.4 1,055 16,363 אשדוד

 362 6.3 1,132 17,862 אשקלו�

 3,408 10.0 6,688 66,619 באר שבע

 527 3.8 839 22,365 בני ברק

 315 6.5 1,140 17,433 חדרה

 1,517 7.0 4,663 66,882 חולו�

 2,230 8.6 4,217 49,001 טבריה

 996 5.1 3,702 72,498 יפו

 1,070 8.8 3,386 38,531 כפר סבא

 422 6.9 875 12,692 כרמיאל

 1,341 6.8 2,184 32,313 נהריה

 1,912 6.5 8,485 130,608 נצרת

 566 7.1 2,223 31,106 נתניה

 485 8.7 1,485 17,103 עפולה

 1,177 6.2 3,044 49,368 הפתח תקו

 249 7.7 1,479 19,247 קריות

 708 7.4 1,467 19,808 ראשו� לציו�

 452 7.7 1,921 24,819 רחובות

 1,077 9.4 3,181 33,741 רמלה

 841 6.1 2,132 35,164 רמת ג�

 1,228 19.8 662 3,351 אחר
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 2008 ,� לפי סנישכירי��לאי� הביצוע עיקולי נכסי� שבידי צד שלישי בקרב המבוטח: 'ו8 לוח

 

 דרישות עיקול
 בוצע עיקול: מזה

 סני�
 ס� הכול

עיקולי� 
ידניי� כאחוז 

 מס� הכול
מספרי� 
 מוחלטי�

 �אחוזי� מס
 הכול

סכו� החוב 
 שעוקל

 )ח"אלפי ש (

 9,132 5.2 38,867 17.7 746,563 ס� הכול

      

 1,418 6.7 4,922 13.7 72,969 ירושלי�

 692 5.8 2,203 22.1 37,763 אביבתל 

 195 5.4 1,220 22.7 22,683 חיפה

 104 4.9 680 12.5 14,002 אשדוד

 153 4.6 690 16.3 15,143 אשקלו�

 1,202 7.4 4,026 14.5 54,173 באר שבע

 196 2.7 568 23.8 20,878 בני ברק

 163 4.8 707 22.2 14,653 חדרה

 490 5.3 2,858 10.2 53,917 חולו�

 275 5.1 1,970 15.9 38,706 טבריה

 371 3.7 2,191 24.5 59,626 יפו

 643 6.4 1,798 25.3 28,061 כפר סבא

 203 6.1 502 28.9 8,226 כרמיאל

 342 4.7 1,222 24.5 26,254 הריהנ

 766 4.1 4,343 6.7 104,837 צרתנ

 235 5.5 1,405 22.1 25,679 נתניה

 136 6.0 661 20.1 11,060 עפולה

 551 4.7 1,909 25.8 40,254 פתח תקוה

 118 5.5 576 26.2 10,463 קריות

 71 4.4 566 21.3 13,001 ראשו� לציו�

 127 4.9 993 27.2 20,370 רחובות

 345 6.3 1,624 19.6 25,839 רמלה

 336 4.4 1,230 17.7 27,958 רמת ג�

 � 6.3 3 12.5 48 אחר
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 2008, �� שבידי צד שלישי בקרב המעסיקי� לפי סניביצוע עיקולי נכסי: 'ז8 לוח

 

 דרישות עיקול
 בוצע עיקול: מזה

 סני�
 ס� הכול

עיקולי� 
ידניי� כאחוז 

 מס� הכול
מספרי� 
 מוחלטי�

 �אחוזי� מס
 הכול

סכו� החוב 
 שעוקל

 )ח"אלפי ש (

      

 22,337 16.4 33,784 34.0 206,086 ס� הכול

      

 5,170 23.4 3,893 40.3 16,648 ירושלי�

 2,399 19.0 3,021 38.7 15,915 תל אביב

 443 14.6 1,432 34.2 9,797 חיפה

 165 15.9 375 41.8 2,361 אשדוד

 209 16.3 442 39.0 2,719 אשקלו�

 2,206 21.4 2,662 33.4 12,446 באר שבע

 331 18.2 271 45.3 1,487 בני ברק

 152 15.6 433 32.9 2,780 חדרה

 1,027 13.9 1,805 32.0 12,965 חולו�

 1,955 21.8 2,247 38.3 10,295 טבריה

 625 11.7 1,511 33.7 12,872 יפו

 427 15.2 1,588 34.1 10,470 כפר סבא

 219 8.4 373 30.4 4,466 כרמיאל

 999 15.9 962 28.5 6,059 נהריה

 1,146 16.1 4,142 20.1 25,771 נצרת

 331 15.1 818 33.9 5,427 נתניה

 349 13.6 824 44.8 6,043 עפולה

 626 12.5 1,135 36.5 9,114 פתח תקוה

 131 10.3 903 22.0 8,784 קריות

 637 13.2 901 60.7 6,807 ראשו� לציו�

 325 20.9 928 37.1 4,449 רחובות

 732 19.7 1,557 30.8 7,902 רמלה

 505 12.5 902 40.0 7,206 רמת ג�

 1,228 20.0 659 28.5 3,303 אחר
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 2008, �לפי סני, ביצוע עיקולי� על נכסי� שבידי צד שלישי בבנקי� ובמשרד התחבורה: 'ח8לוח 

 

 משרד התחבורה חברות אשראי בנקי�

 סני�
 ס� הכול אחוזי� ס� הכול

ביצוע 
עיקול 

 �כאחוז מס
 הכול

 ס� הכול

ביצוע 
עיקול 

 �כאחוז מס
 הכול

       

 83.5 23,550 13.6 169,174 5.4 298,888 לוס� הכ

       

 83.8 2,804 15.5 12,649 9.5 22,931 ירושלי�

 79.1 1,328 14.4 16,376 5.1 13,843 תל אביב

 83.9 657 16.5 6,404 4.2 12,499 חיפה

 83.3 234 23.5 2,050 6.8 3,491 אשדוד

 78.8 457 14.4 1,971 3.9 7,613 אשקלו�

 80.3 2,161 26.9 5,105 9.4 23,292 באר שבע

 78.4 139 2.7 10,019 4.0 7,113 בני ברק

 88.2 348 13.7 2,757 5.4 5,290 חדרה

 86.7 1,617 14.6 8,165 6.7 18,829 חולו�

 84.6 1,282 18.0 7,736 4.2 16,762 טבריה

 79.8 978 8.0 20,549 6.9 11,686 יפו

 81.7 1,224 20.6 6,339 3.9 13,537 כפר סבא

 92.3 248 13.2 1,246 4.0 8,390 רמיאלכ

 89.4 714 21.5 2,412 3.5 15,576 נהריה

 88.6 3,248 15.8 14,801 5.2 38,186 נצרת

 81.7 918 14.5 4,337 4.5 10,618 נתניה

 83.8 420 14.4 3,066 3.9 6,932 עפולה

 80.5 1,376 7.5 12,377 3.4 17,647 פתח תקוה

 82.6 374 20.1 3,242 3.0 8,103 קריות

 81.1 359 14.7 5,664 2.8 5,316 צ"ראשל

 77.5 724 11.1 5,861 3.2 9,167 רחובות

 80.8 1,134 14.8 7,102 6.1 10,770 רמלה

 86.7 490 11.2 8,156 3.8 9,565 רמת ג�

 92.1 316 15.4 790 7.6 1,732 לא ידוע
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