דף הסבר :בקשה לעיקול ברישום מקוון אצל גורמי צד ג' (באמצעות מדיה מגנטית)
א .הסבר מהות הבקשה
באמצעות טופס זה ניתן לבקש הטלת עיקול על נכסי החייב אצל גורמים שונים באופן מקוון.
הבקשה כרוכה בתשלום ,כמפורט בתקנות ההוצאה לפועל; אגרות ,שכר והוצאות.
סכום העיקול עבור כל גורם מפורסם באתר האינטרנט של רשות האכיפה והגביה.
לתשומת לבך ,לבקשת צווי עיקול לגורמים אחרים שאינם מחוברים בממשק למערכת ההוצאה לפועל  -יש להגיש
בטופס אחר שמספרו " 508עיקול צד ג' שאינו מקוון  /עיקול משכורות /עיקול כספי זוכה").
ב .כיצד יש להגיש את הבקשה  -דגשים


מלא את שם לשכת ההוצאה לפועל המטפלת ,תאריך הבקשה ומספר התיק/תיק פרטני בתיק איחוד.



מלא את פרטי המבקש (זוכה) ובעניין מי מבוקשת הבקשה (חייב).



לעיקול ברישום באמצעות מדיה מגנטית אצל גורמי צד ג' – סמן את סעיף  1בטופס וכן את גורם צד ג' אליו
מבוקש כי ישלח צו העיקול המקוון (ניתן לסמן יותר מגורם אחד).



לעיקול משכורת באמצעות מדיה מגנטית אצל גורמי צד ג'  -סמן את סעיף  2בטופס וכן את גורם צד ג' אליו מבוקש
כי ישלח צו העיקול המקוון (ניתן לסמן יותר מגורם אחד).



יש לסמן  xבמשבצת הריקה מצד ימין לגורם המבוקש.



באתר האינטרנט תחת כותרת "טפסים" מפורסמת טבלת "מחזיקים המחוברים בתקשורת מחשבים עבור עיקולי
צד ג' ".



חתום בתחתית הטופס.



אופן הגשה:
 אזור אישי :עורכי דין בעלי כרטיס חכם יכולים להגיש את הבקשה באמצעות האזור האישי או בית התוכנה. -הגשה בלשכה :ניתן להגיש את הבקשה בלשכה בה מתנהל התיק.

ג .צרופות (מסמכים שחובה לצרף לטופס)


אין

ד .מה הלאה ?


בקשתך תועבר למתן החלטה לגורם הרלוונטי



ההחלטה תשלח אליך תוך  45ימים ממועד הגשת הבקשה.



באפשרותך לברר האם ניתנה החלטה באמצעות ה"איזור האישי" באתר האינטרנט או באמצעות מוקד השירות
הטלפוני  *35592או 073-2055000
הטופס מנוסח בלשון זכר בלבד כדי להקל על הבנתו ,אך הוא מיועד לנשים וגברים
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טופס  - 300בקשת זוכה לעיקול ברישום באמצעות מדיה מגנטית אצל גורמי צד ג'



מספר תיק:

מספר תיק פרטני( :בקשה בתיק איחוד)

חודש

שנה

יום

היה והתיק הפרטני מצורף לתיק האיחוד יש להגיש בקשה זו בבקשה 988

פרטי זוכה

מס .זוכה
שם משפחה:

שם פרטי:

מספר טלפון:

דואר אלקטרוני:

מספר טלפון:

שם פרטי:

1

לשכת ההוצאה לפועל ב:

תאריך
בקשה:

פרטי החייב

מס .חייב
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:

פרטי ב"כ הזוכה מס' רשיון:
שם משפחה:
שם פרטי:
מספר טלפון:

דואר אלקטרוני:

עיקול ברישום באמצעות מדיה מגנטית אצל גורמי צד ג':
[ ]  56אבקש להטיל עיקול ברישום אצל צד ג' (סמן  Xבמשבצת הריקה ליד מספר הגורם):
[ ] נכס מסוים
[ ] כלל הנכסים
קוד
גורם
הוצל"פ

שם הגורם

קוד
גורם
הוצל"פ

שם הגורם

קוד
גורם
הוצל"פ

1

מבטחים ,מוסד לביטוח סוציאל

1206

פסגות גדיש

3100

2

בנק ישראל ,מנהל מלוות המדי

1209

מנורה מבטחים יותר

3101

11

מנורה מבטחים פנסיה בע"מ

1210

מנורה מבטחים יותר ד'

3102

192

הנהלת בתי משפט
מגדל מקפת פנסיה וקופ"ג
בעמ

1211

פסגות שיא השתלמות – כנרת

3103

1240

פסגות לעמיתי חבר

3104

שדות חב' לניהול קופ"ג

304

מגדל  -חברה לביטוח בע"מ

1243

3105

ק.ל.ע חב' לניהול קרן השת'
לעו"ס

305

הראל  -חברה לביטוח

1244

3106

יהב פ.ר.ח חב' לניהול קופ"ג

303

מנורה מבטחים תגמולים
ופיצויים
מנורה מבטחים מרכזית
לפיצויים

308

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

1279

רעות כללית

3107

310
313
319
330
331
341

כלל  -חברה לביטוח בע"מ
הפניקס  -חברה לביטוח בע"מ
ש .שלמה חברה לביטוח בע"מ
הראל פנסיה וגמל בע"מ
הכשרה חברה לביטוח בע"מ
איילון  -חברה לביטוח בע"מ

1281
1282
1283
1288
1289
1290

קו הבריאות כללי
בר קרן גמולים
כלל פיצויים
כלל תמר
כלל כללית לפיצויים
פסגות גמל להשקעה

3108
3109
3199
4600
4603
4605

346

שומרה  -חברה לביטוח בע"מ

1300

בנק איגוד

4606

347
350

איי.אי.ג'י בטוח זהב בע"מ
שירביט חברה לביטוח בע"מ

1700
2000

בנק מרכנתיל דיסקונט
בנק מזרחי-טפחות

4621
4622
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שם הגורם
הבנק הבינלאומי הראשון
לישר
הנדסאים וטכנאים חב' לניהול
קופ"ג
החברה לניהול קרן
השתלמות להנדסאים
וטכנאים בע"מ
עו"ס חב' לניהול קופ"ג

יהב אחים ואחיות חב' לניהול
קופ"ג
יהב רופאים חב' לניהול קופ"ג
שובל חב' לניהול קופ"ג
קופות גמל –הבנק הבינלאומי
בנק מס"ד בע"מ
קופ"ג -הגומל
גל קופת גמל למורים
רשף קופ"ג לעובדי הוראה
בעמ
כלנית  -קופת גמל
הילה  -קופת גמל
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קוד
גורם
הוצל"פ

שם הגורם

קוד
גורם
הוצל"פ

שם הגורם

קוד
גורם
הוצל"פ

שם הגורם

2001

אקסלנס גמל לבני  50ומטה

5000

ויזה כ.א.ל כרטיסי אשראי

אקסלנס השתלמות לטווח קצר
שיבולת  -בנק המזרחי
אקסלנס גמל לבני  50ומטה ב'
הלמן-אלדובי קופ"ג
הלמן-אלדובי השתלמות

5001
5400
6000
6001
6002
7000

דיינרס קלוב בע"מ
בנק ירושלים בע"מ
ישראכרט בע"מ
יורוקרד בע"מ
אמריקן אקספרס בע"מ
מקס איט פיננסים בע"מ
המוסד לבטוח לאומי

399
400
900
1000
1012
1013

ביטוח חקלאי – אגודה
שיתופית מרכזית בע"מ
איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ
בנק יהב לעובדי המדינה בע"מ
השרות הבנקאי רשות הדואר
בנק לאומי לישראל בע"מ
קופ"ג ופיצויים עובדי בל"ל
קרן השת' לעובדי המדינה

2007
2008
2011
2012
2013
2017

אקסלנס השתלמות לטווח קצר ב'

1014

קופת גמל עמ"י

2030

אקסלנס גמל אג"ח ללא מניות

7700

1015

קופת גמל מחר

2050

אקסלנס גמולה ב'

9003

מרכבה  -ספקי ממשלה

1016

קרן השת' לאקדמאים

2056

אקסלנס גמולה ד'

9004

מנהל מקרקעי ישראל (ממ"י)

1020
1024
1026
1027
1028
1029
1052

מנורה מרכזית לפיצויים
מנורה מבטחים השתלמות
מור מנורה מבטחים
אינפיניטי גמל
אינפיניטי השתלמות
אינפיניטי פיצויים
הראל גמל לפיצויים

2057
2058
2059
2073
2074
2099
2101

אקסלנס גמולה ה'
אקסלנס גמולה ו'
אקסלנס גמולה ז'
מיטב דש גמל
מיטב דש השתלמות
קופות גמל  -בנק המזרחי
כלל השתלמות

9005
9033

מפעל הפיס
מלם גמל ופנסיה בע"מ

1060

ילין לפידות-קופת גמל

2102

כלל ברזל לפיצויים

1065

ילין לפידות-קופה מר' לפיצו

2103

1066

ילין לפידות-קרן השתלמות

2104

1071

הראל קופה מרכזית לפיצויים

2105

1076
1085
1086

הראל  -דקל
אלטשולר שחם השתלמות
אלטשולר שחם גמל

2106
2107
2108

1087

אלטשולר שחם פיצויים

2109

1090

ק.ה.ר קרן השתלמות לרוקחים
קופת גמל אישית לפיצויים של
עובדי עיריית ת"א
שחק מניות
קופת תגמולים של עובדי
עיריית ת"א

2201

1099

לאומי שירותי שוק הון בע"מ

2205

1100

בנק דיסקונט לישראל בע"מ

2206

1200

בנק הפועלים בע"מ

2207

1202

מנורה מבטחים אמיר

2208

360

1091
1092
1093
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2202
2203
2204

כלל הדס  -קופה מרכזית
לפיצויים
כלל גמל לפיצויים
כלל אלמוג – קופה מרכזית
לפיצויים
כלל גמל מסלולית
כלל מרכזית לדמי מחלה
כלל תקציבית
קופה לתגמולים ופנסיה של
עובדי הסוכנות היהודית
אנליסט מסלולית – קופת גמל
אנליסט מסלולית – קרן
השתלמות
אנליסט קופה מרכזית לפיצויים
אנליסט מסלולית – קופת גמל
להשקעה
אנליסט מסלולית – קופת גמל
להשקעה לחיסכון ארוך טווח
לילד
אינפיניטי גמל להשקעה
אינפיניטי גמל  IRAבניהול
אישי
אינפיניטי השתלמות IRA
בניהול אישי
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עיקול משכורת באמצעות מדיה מגנטית אצל גורמי צד ג':
[ ]  55אבקש להטיל עיקול משכורת או עיקול מתחדש (סמן  Xבמשבצת הריקה ליד מספר הגורם ,שהוא מעסיק מעקל
משכורת):
[ ] עיקול משכורת [ ] עיקול מתחדש (רק בתיקי מזונות) סכום חיוב מזונות חודשי₪ _____________ :
קוד גורם
הוצל"פ

קוד גורם
הוצל"פ

שם הגורם

שם הגורם

9002

משטרת ישראל  -משכורת

9014

חינוך התיישבותי – משרד החינוך -משכורת

9011
9013

צה"ל (מנהל התשלומים  -משכורת)
עובדי הוראה– משרד החינוך  -משכורת

9015
9020

אולפנים וסמינרים -משרד החינוך -משכורת
עובדים במשרדי הממשלה – משכורת*

* לרשימת משרדי הממשלה תחת הגורם הכנס לאתר הרשות בכתובת  www.eca.gov.ilאו לחץ כאן

3

אופן תשלום (סמן ב)X -
שובר תשלום

הרשאה לחיוב חשבון ________
מספר בנק

4

___________
מספר סניף

_____________
מספר חשבון

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

תאריך __________ שם מלא ___________________ חתימה _______________________
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