
נוהל ליווי קב"ט 
לדיון בהוצאה לפועל

לנפגעת אלימות 
במשפחה

נוהל דיון מהיר 
בהליכי הוצאה לפועל 
דיון והכרעה מהירים 
לנפגעת אלימות 
במשפחה כיצד מתבצע הליווי? 

בתיאום מראש, מאבטח יפגוש אותך מחוץ ללשכת 
ההוצאה לפועל, במקום שנוח לך. הוא ילווה אותך 
עד הלשכה ויישאר לידך במשך כל זמן הימצאותך 
למקום  בחזרה  אותך  ילווה  הוא  מכן  לאחר  בה. 
שתבחרי. אם את מגיעה לדיון בפני רשם ההוצאה 
הדיון,  שלפני  לכך  ידאג  הביטחון  אגף  לפועל, 
אנשים  יוכלו  לא  אליו  מאובטח  במתחם  תמתיני 
ישב  הרשם,  אצל  הדיון  במהלך  להיכנס.  אחרים 

המאבטח לידך. 

1 מה זה?
נפגעות אלימות, הנרתעות  הנוהל מאפשר לנשים 
שמא  מחשש  לפועל,  ההוצאה  ללשכת  מלהגיע 
ייחשפו להתנכלות ואיומים מצד בן הזוג לשעבר או 
קרובים אחרים, לקבל ליווי – בהגעה לדיון, במהלך 

הדיון ובחזרה הביתה בסוף הדיון.  
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3 כיצד לפנות כדי לבקש ליווי?
לפועל,  ההוצאה  ללשכת  ההגעה  מועד  לפני 
האכיפה  רשות  של  הביטחון  לאגף  להתקשר  יש 

והגבייה, לאחד מהגורמים הבאים:
1. קב"ט רשות האכיפה והגבייה – 054-4716946

2. קב"ט מחוז חיפה והצפון -
 04-6774026 ,050-6255689

3. קב"ט מחוז ת"א והמרכז -
09-9537388 ,050-5070970

4. קב"ט מחוז ירושלים והדרום – 052-3570341 
נציג אגף הביטחון ידאג לתאם, איתך ועם הלשכה, 

את הליווי במועד הגעתך ללשכה. 

נוהל ליווי קב"ט לדיון 
בהוצאה לפועל -  

לנפגעת אלימות במשפחה
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כיצד לפנות? 
עלייך להגיש לרשם ההוצאה לפועל בקשה לקיום 
דיון מהיר בהליך שעניינו גביית דמי מזונות ילדים 
בצירוף אישור )בנוסח המופיע למטה( החתום על 

ידי ארגון מטפל. 

1 מה זה?
הנוהל מאפשר דיון והכרעה מהירים ככל האפשר 
לפועל  ההוצאה  בהליכי  אלימות  נפגעות  לנשים 

בענייני גביית מזונות ילדים. 

2
3 איזה אישור צריך?

אחד המסמכים הבאים:  
שחייב  מי  כלפי  המשפט  מבית  קבוע  הגנה  צו   .1 

במזונות.   
אישור ממנהלת מקלט לנשים נפגעות אלימות   .2 
במשפחה על שהייה של לפחות 14 יום במקלט.   
או  במשפחה  אלימות  למניעת  ממרכז  אישור   .3 
קבלת  לגבי  חברתיים,  לשירותים  מהמחלקה    
טיפול בתחום האלימות במשפחה והשתתפות    

בשמונה מפגשים לפחות.   
במשפחה  באלימות  המטפלת  מעמותה  אישור   .4 
)המוכרת ע"י משרד העבודה, הרווחה והשירותים    
האלימות  בתחום  ליווי  קבלת  לגבי  החברתיים(,    
במשפחה והשתתפות בשמונה מפגשים לפחות.   

4 מה יקרה אחרי?
וככל  האפשרי,  בהקדם  הדיון  את  יקבע  הרשם 
ההליכים  כל  השלמת  ממועד  יום   60 תוך  האפשר 
ספק,  הסר  למען  להליך.  הקשורים  המקדמיים 
עדיפות,  יתרון,  מקנה  לא  מהיר  דיון  נוהל  הפעלת 
רשם  לפני  הדיון  במסגרת  בזה  היוצא  וכל  הקלה 
שיקול  לפי  בעניין  יכריע  הרשם  לפועל.  ההוצאה 

דעתו.

נוסח האישור
)מודפס על דף לוגו של הארגון(

                                                                    תאריך: 

מסמך זה ניתן לצורך הצגתו לכב' רשם ההוצאה לפועל, 

לתמיכה בבקשה לקיום דיון מהיר בהליך שעניינו גביית 

דמי מזונות ילדים, בתיק בו האישה הינה נפגעת אלימות 

במשפחה. 

האישה  

בעלת ת.ז.  

אצלנו  מטופלת  ו/או  יום   14 מעל  במקלט  שוהה/שהתה 

במחלקה לשירותים חברתיים בתחום אלימות במשפחה 

)להלן:  במשפחה  באלימות  וטיפול  למניעה  במרכז  או 

מרכז אלמ"ב(, ו/או בעמותה 

]שם העמותה[ )להלן: העמותה(  החל מיום  

מפגשים   8 לפחות  עברה  היא  זו  במסגרת  כי  מוצהר 

טיפוליים במרכז אלמ"ב ו/או בעמותה. 

שם מלא:  

תפקיד: 

נוהל דיון מהיר בהליכי 
הוצאה לפועל - דיון והכרעה מהירים 
לנפגעת אלימות במשפחה
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