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 השלבים העיקריים  

 במימוש שעבוד 

 :על כלי רכב



 : בצירוף מסמכי משכון מקוריים -קבלת התיק במשרדנו

 . 'וכופוליסת ביטוח , אישור רישום משכון, שטר משכון

 מסירת אזהרה לממשכן

 תפיסת הרכב והעברתו 

 לאחסנה במגרש מורשה

 פ"חתימה על תצהיר והגשת בקשה למימוש השעבוד בהוצל

 הגשת בקשה לתפיסת הרכב לפני משלוח אזהרה במעמד צד אחד+ 

 פוינטר/ איתוראן' פנייה לחב

 במידה ומותקן ברכב

  -פ"פנייה לראש ההוצל

 זימון החייב לחקירה בנוגע 

 לרכב 

 כ "זהו מוצא אחרון אך בד

 מסייע לתפיסת הרכב

במידה ולא 

 אותר

 במידה 

 פוינטר/ ואין איתוראן

 לתפיסת " בעל תפקיד "פ "הצו מועבר לקבלן הוצל

 הרכב  

 לפי הנחיות הלקוח-ניתן להגיע להסדר עם החייב בשלב זה

 הפקת כפל רישיון ממשרד הרישוי



 כשחייב לא מעוניין ברכב

 הוא נותן את הסכמתו 

 . בכתב למימוש

 במצב כזה עוד באותו השבוע 

 אנו מפרסמים את המודעות

 הפקדת התמורה בקופת ההוצאה לפועל ובקשה למתן צו פורמלי למכר 

 מגובה ההצעה 10%ס "קבלת הצעות לרכישה בליווי תשלום ע

 השוואת כל המציעים למחיר הכי גבוה שהוצע על הרכב

 פרסום הרכב בשני עיתונים יומיים ביניהם ידיעות אחרונות  

 וכן באתר האינטרנט של המשרד ובאתר ייעודי כולל תמונה 

 ביצוע התמחרות ממוחשבת

 פנייה לחייב לפדות את הרכב במחיר שהוצע



 קבלת צו פורמלי

זימון הזוכה למשרד והמצאת כל המסמכים הנדרשים לצורך שחרור הרכב 
 מהמחסן ושינוי בעלות במשרד הרישוי  

 ח הוצאות והגדלתם"דו+ דין וחשבון כונס 

 בקשה לשחרור התמורה מלשכת ההוצאה לפועל לכונס

 סופי וסגירת התיק דוח



 אישור רישום

 משכון 



 החלטת רשם

 פ"ההוצל



 החלטת רשם

 פ"ההוצל



 החלטת רשם

 פ"ההוצל



 החלטת רשם

 פ"ההוצל



 ח מחסן"דו





בקשה  "פ "במקרה שכזה אנו מגישים ללשכת ההוצל

הוראות לחלוקת יתרת הכספים המוחזקת  -" למתן הוראות

או מעקלים אם קיימים תוך  /בידי הכונס בין יתר הנושים ו

 (.'עיקולי מזונות וכד, מס הכנסה)התייחסות לדין קדימה 

" עודף"מה קורה במצב בו נשאר 

 ?ממכירת הרכב



זכות עכבון תפיסת רכבים במוסכים תוך הגעה הסדר •

 .לכיסוי החוב

' לדוג)י רשויות אחרות "תפיסת רכבים שעוקלו ע•

 (פ"חסדלפי חוק -משטרה

 'י צד ג"תפיסת רכבים שעוקלו ע•

 

 תפיסות מורכבות של כלי רכב



במקרה של אובדן מוחלט של הרכב אנו נבחן את  

 .האפשרות של הגשת תביעה לתשלום הפוליסה

 תביעת הביטוח



 .תביעה נגד הזוכה למניעת הליכי המימוש –ההליך •

 

 .החוב לזוכה/תקיפת תוקף השעבוד –המהות •

 

אלא אם החייב הפקיד  )כ ההליכים לא יעוכבו "ברכבים בד•

ולכל היותר בית המשפט יורה לעכב את  ( ערובה משמעותית 

 .כספי המכר אצל הכונס עד להכרעה בתיק 

 

 .כ מייתר את ההליך "דחיית הסעד הזמני בד•

 

 

 צווי מניעה ועיכוב הליכי מימוש



 אין חוב •

 (  תקנת השוק)הרכב נמכר / הרכב לא בבעלות החייב•

 זוייףשטר המשכון •

 שטר המשכון לא משכן את הרכב נשוא התיק•

 השעבוד נרשם בניגוד לשעבוד קודם שמנע שעבודים נוספים   •

 רכב נכה  •

 רכב עבודה  •

 בקשה לתשלום הפיגורים וחזרה לתנאי ההלוואה•

 

 

 

 עילות התנגדות  



 חשיבות רישום השעבוד כדין

 :החתמה על המסכים הנכונים
 
עדיף    ) שמאי!!! + מסמכים מקוריים –( מסמכי הנכס) הבעלויותבירור  •

 (.שילוןשלדה שגוי ' מס, שלדה' שווי רכב מס מצוייןח שמאי בו "דו 
 להציג הנכס פיזית ולרשום פרוטוקול: ברכבים או ציוד מכני •
 .ברור שעבודים נוספים •
 .ברור הגבלה חוקית על רישום השעבוד •
 ".נספח לשטר משכון"שטר המשכון כולל כל הפרטים וכולל  •
 .כתב ערבות לחייב –' במקרה של צד ג •
כולל  –( חברה)או החברות ( פרטי) המשכונותרישום המשכון כדין ברשם •

טעות של רשם   –דייני חיים )הערה על הגבלה על שעבודים נוספים 
 (.המשכונות

 .ימאות/ צ "מע/ רישום השעבוד במשרד הרישוי    •



ברכבים הרישום במשרד הרישוי הן של הבעלות והן של  •

כמו )קרי לא קובעים בעלויות " דקלרטיביים"השעבוד הינם 

 .(בטאבו

יש חשיבות רבה לעניין תום הלב ברישום  , למרות זאת•

שעבוד גם במשרד הרישוי והתייחסות לרישום במשרד 

 .הרישוי

 .בשעבודים"  הנורה האדומה"חשיבות •

 !חשיבות קריאת המסמכים המקוריים•

 זיופים



הן מיטלטלין והן  –שעבודים , הכללמרות 

הינם בטוחה טובה וראויה אשר ניתן  , מקרקעין

 .  ואף וכדאי להשתמש בה

 סיכום




