
 

 

                הלב פתוח לרווחה

 

  דיון מהיר לנפגעת אלימותנוהל 

 רקע

לאחרונה בעקבות פניות מצד גופים ציבוריים בדבר הקושי המיוחד לנשים נפגעות אלימות 
על שיתוף פעולה ייחודי עם משרד הוחלט האלימות, במשפחה )להלן: אלמ"ב( לצאת ממעגל 

למרות שבתי משפט פוסקים לילדים דמי מזונות  משפחתן.ן ולטובת בני הרווחה לטובת
את חוב המזונות גובה האם  ם את מזונותיהם.יהלילד שאינם משלמיםישנם אבות 

המשמורנית בהליכי הוצאה לפועל של רשות האכיפה והגבייה. לעיתים הליכי הגבייה 
הוא פטור במיוחד שעה שהאב טוען כי  ,מספר דיונים בהם נפגשים בני הזוג לשעבר מצריכים

המכונה בשם: , 9191-לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז 91לפי סעיף )הליך  מתשלום החוב
 "פרעתי"(. בקשה בטענת 

על עלול להקשות בהליכים משפטיים של נפגעת אלימות עם בן הזוג לשעבר כזה מפגש 
הצית מחדש את הקונפליקט להסלים ולעלול הוא אף ו 'מעגל האלימות'ה מתשיקומה ויציא

אם הקונפליקט סביב אי תשלום לכל הצדדים הנוגעים בדבר בני הזוג לשעבר. לכן ייטב  בין
יותר עד כמה שניתן. כמו כן, מכיוון שמדובר בזמן קצר יוכרע בטווח דמי מזונות ילדים 

צמצום תקופת ההליכים והכרעה בנושא המחלוקת הם  ,בזכויות של ילדים ובפרנסתם
  טרס ציבורי ממדרגה ראשונה.אינ

בשים לב לאמור לעיל, נקבע מתווה שיאפשר דיון והכרעה מהירים ככל האפשר בבירור 
 שמועלית בתיק בו קיימת ראיה שהזוכה היא נפגעת אלימות במשפחה., בקשה

 

 הצגת ראיה להיות הזוכה נפגעת אלימות במשפחה

 :שהינה נפגעת אלימות במשפחהכמי האישה  קבכל אחד מהמקרים המנויים להלן, תוחז

  שניתן בעניינה כלפי החייב צו הגנה קבוע הזוכה הציגה לרשם ההוצאה לפועל;  

 על  אלמ"באישור ממנהלת מקלט לנשים נפגעות  הזוכה הציגה לרשם ההוצאה לפועל
 יום לפחות כקבוע בנוסח האישור להלן; 91שהייה של 

 או מהמחלקה  אלמ"בממרכז למניעת אישור לרשם ההוצאה לפועל  הזוכה הציגה
 שמונה לפחותהשתתפות בו בתחום אלמ"ב על קבלת טיפוללשירותים חברתיים 

 כקבוע בנוסח האישור להלן; ,מפגשים

 תמוכרה בתחום אלמ"ב מעמותה המטפלתאישור הציגה לרשם ההוצאה לפועל  זוכהה 
בשמונה מפגשים  והשתתפותעל קבלת ליווי  ע"י משרד הרווחה והשירותים החברתיים

 . ומעלה בעמותה
 

 להלן נוסח האישור:

 



 לוגו של משרד הרווחה

 נוסח האישור

 תאריך:                                                                         

 

מהיר מסמך זה ניתן לצורך הצגתו לכב' רשם ההוצאה לפועל, לתמיכה בבקשה לקיום דיון 
 . גביית דמי מזונות ילדים, בתיק בו האישה הינה נפגעת אלימות במשפחהבהליך שעניינו 

 האישה _________________________ בעלת ת.ז. ___________ 

יום ו/או מטופלת אצלנו במחלקה לשירותים חברתיים  41שוהה/שהתה במקלט מעל 
כז בתחום אלימות במשפחה או במרכז למניעה וטיפול באלימות במשפחה )להלן: מר

אלמ"ב(, ו/או בעמותה ___________________ ]שם העמותה[ )להלן: העמותה( החל 
 מיום ______.  

 מפגשים טיפוליים במרכז אלמ"ב ו/או בעמותה.  8מוצהר כי במסגרת זו היא עברה לפחות 

 

 שם מלא: ___________          תפקיד: __________________

 

 אלימות במשפחהדיון מהיר בעניינה של נפגעת 

זוכה, המוחזקת כמי שהינה נפגעת אלמ"ב רשאית להגיש בקשה לרשם ההוצאה לפועל 
בהליך המתברר לפני רשם לקיום דיון מהיר בהליך שעניינו גביית דמי מזונות ילדים. 

על פיה מוחזקת הזוכה והוצגה לו ראיה כאמור בקשה ההוצאה לפועל, בו הוצגה לרשם 
פניו לכי יש מקום לקבוע דיון  ,אלמ"ב, ורשם ההוצאה לפועל מצאבתיק כמי שהינה נפגעת 

לצורך הכרעה בטענות הצדדים או לכל צורך אחר, ייקבע הדיון על ידו, בהקדם האפשרי 
יום ממועד השלמת כל ההליכים המקדמיים הנצרכים לפי החלטת  96וככל האפשר תוך 

ינו בקשת הזוכה ובין אם מדובר בהליך שעני מדוברוזאת בין אם הרשם לשם קביעת הדיון, 
 בהליך שעניינו בקשת החייב. 

למען הסר ספק, עובדת היותה של הזוכה נפגעת אלמ"ב לא תקנה לה כל יתרון, עדיפות, 
במסגרת הדיון לפני רשם ההוצאה לפועל, אשר יכריע בעניין לפי  היוצא בזההקלה וכל 

 שיקול דעתו ומיטב שיפוטו. 

 

 

 


