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 הסבר מהות הבקשה .א
 :לצורך גביית החובם להגיש בקשה לנקיטת הליכירשאי הזוכה טופס זה באמצעות 

 או מימושם בדרך אחרת. ,טלטלין של החייב ומכירתםיבקשה לעיקול מ - טלטליןיעיקול מ

 .ניתן לעקל כל נכס, לרבות זכות קיימת או עתידית 
 א בחוק 22טלטלין שאינם ניתנים לעיקול כמפורט בסעיף יישנם מ - לתשומת לבך

 ההוצל"פ.

    בקשה לעיקול מקרקעין הרשומים על שם החייב, לרבות עיקול זכויות לגביהן נרשמה הערת  - עיקול מקרקעין
 .אזהרה  )נדרש לצרף נסח רישום זכויות של הנכס(                        

 

 בקשה לעיקול רכב של החייב או כלי תחבורה אחר הרשום על שם החייב.  - עיקול כלי תחבורה

 לידיעתך:       

  למימוש ניתן להגיש בקשה ברישום . לאחר עיקול הנכסים רישום בלבדככלל, יוטל העיקול בדרך של 
   הנכסים ולמכירתם.

 .ההליך כרוך בתשלום 

 
 דגשים - כיצד יש להגיש את הבקשה .ב

  בטופס. 2 -ו 1סעיפים  -מלא את פרטי המבקש ובעניין מי מוגשת הבקשה 

 הרלוונטי ברצונך לבצע ומלא את הפרטים בסעיףשעיקול ה תסמן א - סוג העיקול: 

  3סעיף  -טלטלין ימעיקול 

  4סעיף  - מקרקעיןעיקול 

  5סעיף  - כלי תחבורהעיקול 

 ציין מי ברצונך יבצע את הליך העיקול - מבצע ההליך  

 עבור הוצאות ההליךפרט אופן התשלום  – תשלום 

 9סעיף  - נימוקי בקשתךפרט את  - נימוקים 

  בתחתית הטופסחתום 

  ניתן להגיש את הבקשה בלשכה בה מתנהל התיק, כמו כן, ניתן לשלוח לכתובת הדואר של הלשכה בה

 .מתנהל התיק

 
 )מסמכים שחובה לצרף לטופס(צרופות  .ג

  רישום זכויות של הנכס(, המוכיח כי המקרקעין רשומים עלנסח רישום עדכני יש לצרף  -עיקול מקרקעין( 

ב לחוק, מרשות מקרקעי ישראל 7לפי סעיף  מידע שהתקבל בעקבות בקשת מידעפלט שם החייב, או 

 או מרשם המקרקעין.

 
 מה הלאה? .ד

 .לאחר ביצוע ההליך, תישלח אליך הודעה אודות תוצאות ההליך שנתבקש 

 "לקבלת סיסמא יש  " באתר האינטרנטאיזור האישיבאפשרותך לברר האם ניתנה החלטה באמצעות ה(

 .073-2055000* או 35592 מוקד השירות הטלפוניאו באמצעות לגשת לנציג השירות( 

 

 הטופס מנוסח בלשון זכר בלבד כדי להקל על הבנתו, אך הוא מיועד לנשים וגברים               
 

 טלטלין / מקרקעין / כלי תחבורהיעיקול מ -דף הסבר: נקיטת הליכים 
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 פרטי המבקש  

 אחר_________     במקרה של מס' זוכים ציין מס' זוכה __ זוכה     __  במקרה של מס' חייבים ציין מס' חייבחייב       

 מספר זיהוי: שם משפחה: שם פרטי:

  
 ס"ב

 

         
         
 

 דואר אלקטרוני: כתובת: טלפון:

         
0           

                       @ 

  מ.ר.  פרטי עו"ד:
 

 הבקשה מוגשת בעניין  
  

 כונס נכסים                      אחר                                  (מס' חייב)חייב          

 :מספר זיהוי :שם משפחה :שם פרטי

  
 

         ס"ב
         

  

 :הרלבנטיים ומלא את הפרטים במקומות  טלטלין, מקרקעין או כלי תחבורה(י)מבחר את סוג העיקול 

 טלטליןיעיקול מ   

 טלטליןירישום עיקול מ [01]        

 __________________ מספר הליך מקדים           הוצאת מעוקלים  [21]        

 עיקול מקרקעין   

 )הרשומים בלשכת רישום המקרקעין בלבד( רישום עיקול מקרקעין [14]        

 בעיר:  מקרקעיןלשכת רישום   :מקום רישום העיקול  _____________________ 

 כן לא      ]  [ ]  [   זכויות הנובעות מהערת אזהרה    
 מצורף נסח רישום זכויות של הנכס]  [ 

 גוש:___________  חלקה:___________ תת חלקה:___________ חלקים:____   פרטי הנכס_______ 

 כלי תחבורהעיקול    

 רישום עיקול כלי תחבורה  [ 13]         

 כלי טיס            כלי שיט           ציוד מכני הנדסי          רכב        סוג כלי הרכב:     

  [  ]               _____________________]  [  _____________________ 
 לפי מספר רישוי                                                   לפי מספר זיהוי                  

 לתשומת לבך:
 גם אם בבעלות החייב רכבים נוספים() רכבים 5*בממשק עיקולי רכב למשרד הרישוי ע"פ מספר זיהוי מתקבלות תשובות בגין עד 

 )על ידי הזוכה(. יש לקבל צו עיקול מלשכת ההוצאה לפועל ולהעבירו לגורם הרלוונטי -* עיקול צמ"ה/כלי שיט/טיס 
 
 
 
 

תאריך  :ב לשכת ההוצאה לפועל

 :בקשה

        
    

  יום חודש שנה

 )בקשה בתיק איחוד( :פרטני מספר תיק  מספר תיק:
 

         
           

              
           

1 

2 

3 

5 

4 
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 תפיסת כלי תחבורה  [ 32]     

       ]  [                    _____________________]  [  _____________________ 
 כלי תחבורה רישוימספר                                                  מספר הליך מקדים                  

  :שנים יש לציין את הפרטים הבאים 10ברכב שממועד עלייתו על הכביש חלפו        

 __________     ____  הערכת שווי רכב _______שנת ייצור/עלייה לכביש_____             

 בטופס זה. 9יש לפרט בסעיף  לתפיסת הרכב נימוקי הבקשה* 

 

 הוצאת מעוקלים/ תפיסת כלי תחבורה( )רישום העיקול במטלטלין/ מבצע ההליך    

     :סמן את המבצע המבוקש(מבצע ההליך )    

     טלטלין בלבדימ רישום עיקול -  הוצאה לפועל[  פקיד   ]       

 הזוכה            א כוח [  ב  ]       

 [  בעל תפקיד מטעם הלשכה        ]       

  א הכוח[  בעל תפקיד מטעם ב  ]       

 

 )רישום העיקול במיטלטלין/הוצאת מעוקלים/ תפיסת כלי תחבורה( אופן התשלום   

 מורשה(א כוח )מזומן / צ'ק בשובר    ]   [     

 כרטיס אשראי  ]   [     

 ___  __________ מס' חשבון _________ סניף________בנק _:   )עו"ד בלבד(הרשאה לחיוב חשבון   ]   [     

 

 מסמכי חובה הנדרשים לצרף לבקשה   

  יש לצרף נסח רישום זכויות של הנכס -עיקול מקרקעין 

 משכונות דו"ח רשם התדפיס  - תפיסת רכב 
 אישור רשם החברות."מ: יש לצרף גם החייב חברה בעכאשר  -                       
   לכלי התחבורה שעוקתדפיס מידע אודות יש לצרף  -בבקשה לתפיסת כלי צמ"ה/ שיט/ טיס  -                       

 

 נימוקים לבקשה  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 )בחתימת ב"כ יש להוסיף חותמת לחתימה( או ב"כ חתימת המבקש  

 
               _______________________              __________________________________________________  _ 

 התימח                                שם מלא                                    תאריך                         
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