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 למגשרברוכים הבאים 

 המוסד הגדול והמוביל בישראל לפתרון סכסוכים אזרחיים

 

 סכסוכיםגישור ופתרון 

הינו הפירמה המובילה בארץ לפתרון סכסוכים, אשר עוסקת במתן מענה ופתרון למגוון  המגשר

רחב של סכסוכים )סכסוכים משפחתיים, זוגיים, עסקיים, סכסוכי שכנים, סכסוכי עובדים 

, מציע את כלל השירותים הדרושים למי שמצוי בסכסוך, כדי לפתור את הסכסוך המגשרוכיו"ב(. 

מצוי בצורה הטובה והמהירה ביותר, תחת קורת גג אחת. במסגרת הליכי הגישור אנו  בו הוא

מאפשרים, בהתאם לצורך, קבלת שירותי ייעוץ מקצועיים, כמו לדוגמא, ייעוץ משפטי, ייעוץ 

פסיכולוגי, ייעוץ זוגי, ליוויי על ידי כלכלנים ובעלי מקצוע נוספים, הכל כדי לתת מענה שלם וסופי 

הינו בעל שלוחות בכל רחבי הארץ, במטרה  המגשרכם, עד פתרונו לשביעות רצונכם. לסכסוך של

 . ולפתור את הסכסוך בו הם מצוייםלהקל על הנגישות של צדדים מסוכסכים להגיע 

 

 הליך הגישור

גישור, הוא הליך של יצירת שיח ותקשורת בין צדדים מסוכסכים, בהובלת מגשר מנוסה, בכדי 

מתורגמים , . במסגרת הליך הגישורצדדים המסתתרים מאחורי הסכסוךלהבין את רצונות ה

לסכסוך  שיהיו טובים לשני הצדדיםמתאימים אישית ומגוונים, פתרונות רצונות הצדדים ל

יתרונותיו . מבלי שאף אחד מהצדדים יוותר או יתפשרויגרמו לסיום הסכסוך, כל זאת , הספציפי

אינו  וסופה, הומתיש ה, ארוכהמשפטית, שהינה יקרה של הליך הגישור, מתעצמים נוכח החלופה

, מבטיחה לכם שהסכסוך שלכם ייפתר במהרה, בצורה הטובה המגשרידוע. שיטת העבודה של 

 ביותר וללא הוצאות יקרות ובלתי צפויות. 

 

 הצוות

הוקם על ידי המגשר יניב שוורצמן, יו"ר לשכת המגשרים בישראל ומוביל תחום הגישור  המגשר

, הינו מגשר מנוסה בעל ניסיון בהליכי גישור ון הסכסוכים מחוץ לבתי המשפט בישראלופתר

יניב הפך למוכר לציבור . רבים, וכן ניסיון בלימוד תחום הגישור והכשרת דור "מגשרי העתיד"

 מונה, המגשרצוות . FM103הרחב, בין היתר, במסגרת תכנית הרדיו השבועית "המגשר", ברדיו 

ידי יניב שוורצמן, בהכשרה רחבה ומקיפה, וכן -וסמכים, שכולם הוכשרו עלעשרות מגשרים מ

 הטוב ביותר עבורכםהכולל בעלי מקצוע בתחומים שונים, העומדים לרשותכם למציאת הפתרון 

 .ולסיום הסכסוך שלכם
 

 חן התוצאהמב

היעד שלנו בהליך הגישור, הוא יצירת שיח בין שני צדדים מסוכסכים, והגעה להסכם שיפתור את 

הסכסוך, הסכם ששני הצדדים לסכסוך יהיו מרוצים ממנו, ללא תחושת ויתור והתפשרות. 

שהכי קל לעמוד בהם מניסיוננו, הסכמים אליהם מגיעים הצדדים בהליך הגישור, הם ההסכמים 

 .הם, לאור התהליך שעברו הצדדים כדי להגיע אלילאורך שנים רבות

 

 צרו עמנו קשר עוד היום ונעזור לכם להפוך את הסכסוך הקשה להסכם גישור הגון ונכון עבורכם.



 

 

 

 

 ?במגשרלהתגשר למה 

 )באותה העלותשני מגשרים בחדר )מגשר ומגשרת ,. 

  לכללי אתיקהכפופים  במגשרכלל המגשרים. 

  .משרדי הגישור שלנו נעימים ונוחים לניהול הליך הגישור 

 תשלוםמגוון רחב של אפשרויות תשלום ואמצעי ה. 

 כולל הכל הליך הגישור אצלנו כולל מע"מ ומחיר שננקב כל  – מראש התשלום ברור גובה

 הסכם גירושין וליווי עד לקבלת פסק הדין. אין הפתעות. –

 רץ כך שאתם יכולים לערוך את הליך הגישור קרוב שלוחות בכל הא 20-יש לנו למעלה מ

 אליכם.

 רחבה, וניתן לערוך את פגישות מגשרים כך שיש לנו זמינות  30-יש לנו למעלה מ

יגיע מגשר  . חס ושלום קרה משהו למגשר, באישורכםהגישור בשעות הנוחות לכם

 .מחליף

  ים לישון בשקטמגשר בכיר להתייעצות ובקרה, כך שאתם יכולמפקח כל המגשרים על 

 .ולדעת שהסכסוך שלכם בידיים טובות

  על הליך הגישור והגירושין. קריאה רבאנחנו מעמידים לרשותכם מידע וחומר 

  ,יש לנו עבורכם רשימה של מומחים שתוכלו להיעזר בה, אקטוארים, שמאים, עו"ד

 לא צריכים להתחיל לחפש.אתם ילדים וכן הלאה. ם לפסיכולוגי

 להיות בקיאים ו עוברים השתלמויות והכשרות שוטפות על מנת כלל המגשרים שלנ

ומעודכנים בסוגיות "חמות" מעולם הגישור, כדי שאתם תקבלו את המענה המקצועי 

 ביותר.

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 גישור גירושין

. רגע לפני שמתחיל הליך במגשראנחנו מברכים אותך, על בחירתך לברר ולסיים את הסכסוך שלך 

שלך, כדאי שתדע/י כמה דברים חשובים על מהותו של הליך הגישור, בדגש על הגישור בגירושין 

 תחום הגירושין.

מומחים אשר עוסקים בהשפעות הגירושין על בני הזוג והילדים, קובעים באופן חד משמעי, 

שגישור הוא ההליך הטוב ביותר לסיום הנישואין ולהגעה להסכם גירושין סופי ומקיף. על מנת 

הסופי, יעזרו לך המגשרים לזהות במהלך הגישור מהם הדברים החשובים לך להגיע להסכם 

 . הגירושין אליו תגיעו בסוף ההליך בתהליך, וידאגו שמה שחשוב לך יבוא לידי ביטוי בהסכם

שיהיה הטוב ביותר, עבור שני הצדדים, יש לשים לב לכל אורך הדרך גישור על מנת להגיע להסכם 

ים שחשובים לו ולא מתפשר על נושאים עקרוניים באמת. אצלנו שאף אחד לא מוותר על דבר

. ממש כך. חשוב לנו "קבלני חיוכיםאלא רואים בעצמנו כ", "קבלני הסכמים", אנחנו לא במגשר

 ,שהסכם הגירושין אליו נגיע בהליך הגישור יהיה הסכם שיחזיק זמן רב ושיהיה נכון וצודק. על כן

. אל תשמרו שום מחשבה או רעיון במסגרת ההליך ולה בראשכםהרגישו בנוח לומר לנו כל דבר שע

 ה לפתרון הטוב ביותר.ובילהכי לא סבירה, משנראית לך לפתרון בראש. לעיתים מחשבה 

משווה שמסכמת וכדי לחדד את ההבדלים בין הליכי הגישור להליך החלופי, המשפטי, הכנו טבלה 

 בין שני ההליכים:

 

 הליך משפטי הליך גישור 

 עשרות אלפי שקלים לכל צד אלפי שקלים לכל צד עלות

 חודשים בממוצע 9 שעות בממוצע 10 זמן

 מהתהליך 90% אין בירוקרטיה

במקרים רבים נגרם נזק נפשי  שומרים על הילדים שלך פגיעה בילדים

 ורגשי

 עורכי הדין והשופט את/ה מי מנהל את התהליך

 השופט את/ה מי מחליט מה תהיה התוצאה

 באולם בית משפט בחדר גישור נוח וקרוב אליך היכן מתנהל ההליך

 בהתאם לקביעת בית המשפט בשעות הנוחות לך זמינות

 



 

 

 

 

 מהו גישור

עם ביחד  לסכסוך, בני הזוג שרוצה להתגרש או להיפרדהצדדים , מטרתו להפגיש בין הגישורהליך 

בדרך של ו/או הפערים ביניהם ת וליישב את המחלוקלהם  יםמסייעו יםאשר מוביל, יםהמגשר

 יםלמגשר אשרכ, לוותר ואלהתפשר ף אחד מן הצדדים, צריך , מבלי שאהסכמות והבנותגיבוש 

)בניגוד להליך משפטי, בו השופט אשר מנחה את ההליך, הוא שיכריע  סכסוךסמכות להכריע באין 

 –תי המשפט, התשמ"ד ג לחוק ב79אשר מוסדר בסעיף  ,הגישור הינו הליך חוקי .מה יקרה בסופו(

המגשר אינו מחליט עבור הצדדים ואינו כופה על מי מהם  תקנו על פיו.הווהתקנות אשר  1984

להגיע להסכמה לקיים שיח, להבין את רצונותיהם, ופתרון כלשהו. המגשר מסייע בידי הצדדים 

ם, בין הצדדיהסכמה ההדברות אשר תסיים את הסכסוך ותפתח דרך חדשה עבורם.  בדרך של

 . לו יינתן תוקף של פסק דין ,מחייב הסכםתתגבש ל

 

מספר פגישות, בשפה ברורה ב ,מציע מענה לכל סוגי המחלוקות והסכסוכיםהליך הגישור 

מאפשרת לך  בהליך הגישורובליווי של צוות מקצועי. הבחירה  ,ויומיומית, בעלות שווה לכל נפש

היא  –לעצב את המסגרת שבה יתקיים התהליך, כולל בחירה של הגורם המקצועי והכי חשוב 

תי. ההליך  מתאים ליישוב ופתרון כל סוגי ימשיבה לך את הזכות הבסיסית לפתרון אמ

הסכסוכים, בצורה נעימה ככל הניתן, דבר אשר אינו עולה תמיד בקנה אחד עם ניהול הליכים 

"כאב ראש", מוותר מראש כדי לחסוך לעצמו , שלו מי שמוותר על ניהול הסכסוך בבתי המשפט.

על זכויותיו, וייתכן שהדבר יותיר בו משקעים רבים בעתיד. תביעה משמעה כניסה למערכת 

משפטית לא צפויה, יקרה )תשלום אגרה, שכר טרחת עו"ד, ככל שלא מדובר בתביעה קטנה(, 

 עה בהליך משפטי. ותובענית מאוד מבחינת זמן ההשק

 

נתפס בטעות אצל רבים כהליך אלטרנטיבי למערכת בתי המשפט מכיוון שהושרש  הגישורהליך 

בכלל יתרונותיו עולים למרות ש ,הליך המרכזיהיסטורית כאלטרנטיבה למערכת המשפט ולא כ

של הליך הגישור על פני ההליך היבטיו על הליכים המתנהלים במערכת המשפטית. היתרונות 

 באים לידי ביטוי, בין היתר, בנושאים הבאים:משפטי, ה

פגישות, כאשר  2-4הוא הליך קצר מאוד המשתרע על הליך הגישור  - ואורך הליך הגישור זמן       .1

שעות במצטבר  10-שעות. כלומר הליך גישור ממוצע אורך כ 2-3כל פגישה אורכת בין 

 . ומסתיים בדרך כלל בתוך חודש ימים



 

 

 

 

 475-תלויה בסוג הסכסוך ונעה החל מעלות שעת גישור לכל צד  - ועלות הליך הגישורהוצאות        .2

היא לכל שעת עבודה שעת גישור הכוונה ב .לכל צד בהתאם לזהות המגשר₪  800-ועד ל₪ 

החל ממועד  גישור,הגישור עם הצדדים ביחד או לחוד וכן זמן עבודה בין ישיבות בהליך ה

ת ההסכם. במידה ויש הוצאות תיבלמשל לצורך כ ראשונה ואילךקיום ישיבת הגישור ה

כמו שכר מומחים, נושאים הצדדים בדרך כלל בהוצאות אלו  ,נוספות מעבר לשכר המגשר

ישנם מסלולי תשלום מגוונים בהתאם לסוג  במגשרבאופן שווה אלא אם הוסכם אחרת. 

 הסכסוך.

קדמה מערכת יחסים בין הצדדים. במקרים  לכל סכסוך – בין הצדדים מערכת יחסיםהקשר ו      .3

רבים לשמירה על מערכת היחסים יש חשיבות גדולה מאוד ולעיתים קריטית בשל אינטרסים 

ממשיכים להיות הורים לילדים ילדים, הם ויש לנפרדים שמשותפים. כך למשל, בני זוג 

מערכת   של לעיתים בהחזרתה תהליך הגישור מסייעמשותפים. העובדה שמתנהל שיח בה

או לכל הפחות לייצב מערכת יחסים נורמאלית  היחסים האישית ו/או המקצועית בין הצדדים

בתהליך הגישור אנחנו רואים צדדים שמגיעים לחדר . בין הצדדים המסוכסכים ושפויה

הגישור כעוסים, פגועים עם רגשות קשים עד כדי כך שהם לא מסוגלים להסתכל אחד על 

כאשר בסוף הליך הגישור, הצדדים מצליחים לראות את נקודת המבט של הצד השני  ,השני

)גם אם לא להסכים איתה( ולעיתים אף מצליחים להניח מעט את משקעי העבר ולנסות לשתף 

הצרכים והאינטרסים והשינוי בעמדותיהם, נעוץ בבדיקת הצדדים ההליך שעוברים פעולה. 

במקום לעסוק במי אשם לדעתם  ,תוף פעולהלשיהקיימות אפשרויות של עצמם וה

בסיטואציה שנוצרה. במידה והצדדים מחליטים לסיים את מערכת היחסים ומבקשים 

להיפרד לגמרי הם עושים זאת בדרך של הסכמה והידברות ומאפשרים פתרון הגון והוגן לכל 

   .הצדדים

יטים בחדר הגישור על היחידים שמחל - )אתם( הם היחידים שמקבלים החלטות הצדדים       .4

התוצאה ועל אופן ניהול הגישור הם הצדדים. הצדדים קובעים מתי תתקיים ישיבת הגישור 

התוצאה של התהליך ומה תהיה והכי חשוב מה  ,לפי הנוחות שלהם, היכן הישיבה תתקיים

 יהיה כתוב בהסכם. אי אפשר "להנחית" על הצדדים תנאים שאינם מקובלים עליהם. 

ולא בשפה מקצועית או שלכם, הליך הגישור מתנהל בשפה היום יומית  -ופרוצדורה שפה       .5

 .ללא יועצים חיצוניים ,בהליךמלא לקחת חלק להבין וכך שכל אחד מהצדדים יכול  ,משפטית

ואין צורך  ותפשוט ות של ההליךהפרוצדור גם ,וטהשהיא שפה רגילה ופבהליך לא רק השפה 

 הצדדים לא תלויים באף אחד חוץ מעצמם. בצורה זו,. ללמוד מראש דבר

הזכות להפסיק את לכל אחד מהצדדים יש את  –הזכות להפסיק בכל שלב את הליך הגישור        .6

כך שאין אף צד שחייב להיות בתוך הליך הגישור. הדבר מעניק ביטחון רב  ,הגישור הליך

 בתהליך ובכוונות הטובות של הצדדים וברצונם להגיע להסכמות. 

 

 

 



 

 

 

כלל  – הצדדיםהעונים על האינטרסים של מותאמים אישית פתרונות מגוון רחב של  .7

מוניטין, ביטחון כלכלי, אופק  :אינטרסים של הצדדיםלההסכמות חייבות להיות תואמות 

אין סוף פתרונות יכולים להיות לצדדים שונים בהליך הגישור,  מקצועי, הורות וכ"ו.

  המתאימים אישית לאותו הסכסוך ולצרכים האישיים שלכם.
 

 

 ?גישורניתן לפנות להליך של הסכסוך  באיזה שלב

לאחר הגשת  הסכסוך, ניתן לפנות בכל שלב של הסכסוך, מיד עם היווצרות ,במגשרגישור להליך 

וכן בכל שלב אחר במסגרת ההליך המשפטי. צדדים המצויים בסכסוך יפעלו באופן  ,כתב תביעה

מוקדמת תהיה פניה ככל שה, עבור הליך משפטי טרם החלו בהוצאת כספים למגשרנכון אם יפנו 

 תסייע לפתור את הסכסוך באופן טוב יותר.יותר, היא 

 

 ?הליך הגישורחייבים להשתתף בהאם 

לונטרי לחלוטין, כלומר הצדדים מתחילים את הליך הגישור רק אם הם הליך הגישור הוא הליך וו

רוצים מבלי שאפשר להכריח אותם ומסיים את ההליך בהסכם רק אם הם רוצים. בכל שלב עד 

 רגע לפני החתימה על ההסכם רשאים הצדדים להתחרט ולצאת מהליך הגישור.

 

  ?איך מתנהל הליך הגישור

 2במסגרת הפגישה יושבים  - פגישה משותפתסוגי פגישות:  3מסגרת הליך הגישור ישנן ב

המגשרים יושבים עם כל אחד מהצדדים  – פגישה אישיתהמגשרים ושני הצדדים ביחד בחדר. 

 המגשרים יושבים לבד בחדר הגישור. – פגישת מגשרים .לחוד

 

 ?האם הליך הגישור הוא סודי

המגשר מחויב לשמור על סודיות ואסור לו להעביר כל מידע על מה  משמעות הדבר היא כי. כן

אחד הצדדים יכול למסור  הןאישיות בהשהתרחש בהליך הגישור. הדבר נכון במיוחד בפגישות 

מידע אישי למגשר, מידע שהמגשר לא יעביר לצד השני. הצדדים עצמם אף מתחייבים שלא 

לא פחות היא העובדה שמה שנאמר  החשובלהזמין את המגשר לתת עדות בכל הליך משפטי. 

בהליך הגישור הוא חסוי ולא יכול לשמש כראיה בהליך המשפטי לאחר מכן. המטרה בסודיות זו 

היא לאפשר לצדדים לנהל משא ומתן "בקלפים גלויים" מבלי לפחד שדברים שהם יציגו ישמשו 

 נגדם.

 

 ?האם עורכי דין יכולים להשתתף בהליך הגישור

הגישור הוא הליך שהצדדים יכולים לנהל אותו לבד וליצור שיח והידברות ללא יועצים הליך 

חיצוניים. יחד עם זאת עורכי הדין יכולים להשתתף בהליך הגישור ולהעניק ללקוחות שלהם את 

 . הייעוץ המשפטי המתאים על מנת ולסיים את הליך הגישור בהסכם טוב

 

  



 

 

 

 

 ?של הסכם גישור ףתוקהמה 

הסכם גישור הוא הסכם לכל דבר ועניין והצדדים מחויבים אליו. במקרים מסוימים, כמו הליך 

הגירושין, הסכם הגישור חייב לקבל אישור ותוקף של פסק דין ולכן הצדדים מגישים אותו לבית 

המשפט לאישור פורמאלי. במקרים אחרים אם אין צורך מיוחד ניתן להסתפק בהסכם הגישור 

 ל בקבלת תוקף של פסק דין להסכם. ואין צורך כל

 

 

 ?כיצד יש להיערך לקראת ישיבת הגישור הראשונה

הגיע לפגישת הגישור הראשונה, בנחת ללישיבת הגישור הראשונה צריכים פשוט להגיע. רצוי 

להליך כן מומלץ לבוא כמו  בין שעתיים לשלוש שעות. הנדרשת, ולהכיר מראש בכך שהיא תיערך

ים קצת את משמעות ההליך, ולאחר שניסיתם לבאר לעצמכם, מהם הגישור כשאתם מכיר

 .הדברים שברצונכם להשיג מן ההליך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 סכמת הליך גישור



 

 

 

 

 גירושיןגישור 

 מבוא קצר

להתגרש בתהליך של גישור, זו דרך נבונה ונכונה ביותר לסיים את תקופת הנישואין בשיתוף 

למרות המחלוקות, הרגשות והאמוציות שאתם עשויים לחוש  פעולה בשיח ובהידברות, כל זאת,

בתקופה זו. הגישור מבוסס על ההנחה שהחלטתכם להיפרד היא סופית. במסגרת הליך הגישור 

תוכלו להגיע להסכם פירוד, הסכם טרום גירושין או להסכם גירושין. ככל שהגעתם להסכם 

הדין הרבני וההסכם -משפחה או בביתמשפט לענייני -גירושין אתם תגישו אותו לאישור בבית

 יקבל תוקף של פסק דין.

 

חשוב לזכור שכדי להתגרש אין צורך להיות מיוצג ע"י עורך דין או טוען רבני. ניתן בכל שלב 

להתייעץ עם עורך דין, כדי לדעת מהן הזכויות שלכם לפי החוק, אבל לאור מהות הליך הגישור 

 לקבל את כלל המידע שאתם זקוקים לו.  לעיתים די בחיפוש נבון באינטרנט כדי

 

בתהליך הגישור אפשר לטפל בכל בעיה ביניכם, גם אם נדרש איזשהו מענה דחוף, שיינתן באופן 

זמני, עד לגיבוש ההסכם הסופי. בהליך הגישור אין "מנצח" או "מפסיד" וזאת בשל העובדה 

תו ללא תחושת ויתור או הפשוטה שמטרת ההליך היא להגיע להסכם, ששני הצדדים שלמים אי

 לא עורכי דין ולא שופטים. -פשרה. אתם ורק אתם שולטים בהחלטות 

 

תפקידינו כמגשרים הוא לעזור לכם להגיע להסכם מקיף והוגן. ולאפשר לכם להפסיק לעסוק 

 בסכסוכים מהעבר תוך הגדרת מסגרת החיים החדשים עבור שניכם לאחר הפרידה והגירושין.

 

ההליך ישור כפי שראיתם אותם חלים ביתר שאת בהליך גישור גירושין שכן יתרונות הליך הג

מאפשר לבני הזוג לבחון בצורה רגועה יחסית את העתיד שלהם ושל המשפחה. האם הם שלמים 

עם ההחלטה להיפרד, האם הם מבקשים להיפרד במהירות או לפנות דווקא לטיפול זוג. בחינה 

י הזוג ביטחון מלא בתהליך ותייצר עתיד טוב לשניהם ולבני רגועה של האפשרויות תעניק לשני בנ

המשפחה. בניגוד לטיפול הזוגי הנמשך בדרך כלל זמן רב הליך הגישור מאפשר בזמן קצר יחסית 

לייצר תקשורת ושיח ולהגיע להסכמות הנוגעות לסוגיות שונות בחיי בני הזוג, בין היתר על ידי 

ני הזוג ביחד וכל אחד בנפרד. לאחר ששני בני הזוג ערכו יצירת רשימה של הנושאים החשובים לב

רשימה של הנושאים שחשובים להם באמת, ניתן להתאים פתרונות ייחודיים ויצירתיים לכל זוג 

 ולכל משפחה כך שלכל אינטרס יותאם פתרון ומוסכם. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

טובת הילדים הוא מושג . טובת הילדים סוגיה מרכזית שעומדת במרכז גישור הגירושין היא

מורכב ומאוד ערטילאי שכן כל אחד יכול לראות את טובת הילדים אחרת ולמרות שכוונות 

בני הזוג טובות ישנן מחלוקות )קשות לעיתים( על פרשנות המושג וההיבטים הפרקטיים שלו. 

חים לפתרונות המבטי וגיעילילדיהם, וביותר רצוי יראו מה הבני הזוג ליך הגישור במהלך ה

 ם.האת טובת ילדי

 

 הכנה לגישור

ישנן המלצות רבות כיצד להיערך להליך הגישור. מרבית בני הזוג ובאופן כללי מרבית מהצדדים 

המסוכסכים מתקשים להכין את עצמם להליך הגישור. לכן ההמלצה שלי היא פשוט להגיע. אין 

 דעות קדומות מאשר להילחץ.צורך ממשי להתכונן להליך הגישור. עדיף להגיע "נקיים" מעמדות ו

 יחד עם זאת להלן מספר טיפים שיאפשרו לכם להתכונן ולו מעט, במידה והדבר חשוב לכם

 .)יובהר, כי לא מדובר פה בדברים שחובה עליכם להכין, אלא רשימת רשות בלבד(

  נושאים ושיש לענות עליהם לדעתך בהליך הגישור רשימה של הנושאים שחשובים לךהכנת .

, כלכליים, יום יומיים. המגשר בהליך הגישור יעזור לך לענות על כלל האינטרסים רגשיים

 המפורטים ברשימה.

  רשימה של הנושאים שחשובים לך בהתייחס לילדים. נושאים רגשיים, כלכליים, יום הכנת

 יומיים. המגשר בהליך הגישור יעזור לך לענות על כלל האינטרסים המפורטים ברשימה

  ורטת, ככל האפשר של הנושאים שחשובים לבני הזוג שלכם. ככל שתראו רשימה מפהכנת

 שאתם מבינים את הצד השני ואת הרצונות שלו תוכלו לנהל שיח נבון וחכם יותר.

  נושאים שברצונכם להסדיר מסמכים הקשורים להחשוב להכין בצורה מסודרת את כלל

נסיות, קופות גמל, שומות, תלושי , כגון: חשבונות בנק, ביטוחי חיים, פבמסגרת הליך הגישור

 שכר, נסח טאבו וכו'.

  תקופת הגירושין מתאפיינת בחוסר וודאות ולכן עליכם לנשום  -סבלנות, סבלנות, סבלנות

עתיד ומציאות  עצמכםנשימה עמוקה ולדעת שאתם מתחילים תהליך שמטרתו להעניק ל

  טובים יותר.

 

 :גירושיןבגישור ייחודיות 

תהליך גישור הגירושין על אף היותו מאופיין ברוב המקרים ברגשות עזים וקשים, מטרתו להביא 

להסכם ולהעביר את בני הזוג תהליך בו פרק הנישואין יסתיים ויתחיל פרק חדש שבו כל אחד 

יבנה לעצמו עתיד חדש. כל זאת כמובן תוך שמירה על מערכת יחסים שתמשך שנים רבות בשל 

פים והרצון לתת להם את העתיד הטוב ביותר. לכן בתחילת ההליך המגשרים הילדים המשות

 עובדים עם הצדדים על הנושאים המוסכמים והנושאים השנויים במחלוקת והדורשים הכרעה. 

 

 



 

 

 

 

 

 

בחלק זה הצדדים מחלקים את הנושאים לנושאים הדורשים החלטה בטווח הקצר )המשך טיפול 

לאה( לנושאים הדורשים החלטה בטווח הארוך )ימי הולדת בילדים, תשלומים שוטפים וכן ה

 משותפים, הוצאות חריגות וכן הלאה(. 

 

המגשרים ביחד עם בני הזוג מתאימים לכל זוג את התהליך שלו בהתאם למבנה המשפחתי, 

התקשורת בין בני הזוג, הנכסים והרכוש והרצונות של כל אחד מבני הזוג. יחד עם זאת, ישנם 

כים להופיע בכל הסכם גישור גירושין ולכן נערוך סקירה של כלל הנושאים נושאים שצרי

 הרלוונטיים.

 

 גירושין:בהליך גישור כל הנושאים שיש לדון עליהם במסגרת 

 

 רכוש ונכסים

אחד הנושאים שגורמים לחיכוכים רבים בין בני הזוג הוא נושא הרכוש והנכסים. הנושא קשה 

הוצאות גדולות מהעבר. הביטחון ישנן שני משקי בית נפרדים ו נוצריםבמיוחד שכן עם הפרידה 

 מתגורהסוגיה הכלכלית תמיד הכלכלי והאישי של כל אחד מבני הזוג נפגע כתוצאה מפרידה ו

כמו מתנות שקיבל אחד מבני הזוג, עסקים לנושא זה, למתח רב. במידה וישנם נושאים נלווים 

יותר. הכלל אומר שהנכסים והחובות שעומדים לטובת הנושא הופך למורכב אף וכיו"ב, עצמאיים 

מהניסיון הרב שצברנו בהליך  ,מחצית לכל אחד מבני הזוג. אולם ,בני הזוג מתחלקים באופן שווה

הצדדים באמצעות המגשרים מתאימים את החבילה המתאימה לכל זוג בהתאם לצרכים  ,הגישור

מאפשרת פתרונות טובים יותר. במסגרת  של כל אחד מבני הזוג. דווקא חשיבה יצירתית ורחבה

חשבונות הבנק, ה מפורטת ולקחת בחשבון מספר נושאים כמו: חלק זה עליכם להכין רשימ

, עסקים משכנתאותשלכם )הן מיקום והן שווי(,  המגורים ניירות ערך, אג"ח וקרנות נאמנות, בית

, ביטוח חיים וביטוח מנהלים, זכויות פנסיה, קופת גמלנוספים ונדל"ן, זכויות בעסק לעצמאיים, 

 - ןמיטלטלי, רכביםזכויות לתמלוגים, פטנטים, זכויות יוצרים או כספי החזר משלטונות המס, 

)כרטיסי אשראי, מסגרת  רשימת חובות(, כל רכוש אחר שיש לו ערך כספיאו )כל הרכוש בבית 

 אשראי, הלוואות, מסים ועוד(.
 

המגשרים תהליך בו יעלו מספר שאלות שיהיה עליכם לתת  במהלך הליך גישור הגירושין תעברו עם

 להן תשובה מוסכמת כמו:
 

באיזה שווי למכור? האם לאחד הצדדים יש יתרון  : מתי למכור את הבית?בית המגורים 

ברכישת הבית על צד שלישי? מי משלם את עלויות המכירה כולל המסים? מי יתגורר 

 שוטפות? בבית עד למכירה? מי משלם הוצאות אחזקה

 

 



 

 

 

 

 

איך מתחלקים בריהוט, איזה ריהוט יקר או מיוחד ויש צורך : רכוש משותף -מיטלטלין  

 להעריך שווי? מהם חפצים אישיים ומהם המשותפים?

 מי יישא בחובות? כיצד יחולקו התשלומים השוטפים? :חובות 

 : אם יש עסק כיצד יחולק? מוניטין? מי ימשיך לעבוד בעסק?עסקים נוספים 

 : כיצד תחולק, האם מתחלקים בבוא הזמן? האם עושים היוון ומתחלקים כיום?סיהפנ 

 : מי מקבל איזה רכב? מי נושא בהוצאות השוטפות? האם ימכרו?רכבים 

: מה עושים עם רכוש נוסף קרנות, ירושה )שייך בדרך למי שקיבל(, החזרי מס רכוש נוסף 

שייכים? אוספים מיוחדים שנאספו למי שייכים? חברות במועדונים? מנויים שונים למי 

 יחד?

: האם יש חיות מחמד ולמי הן שייכות? במידה ויש מחלוקת כיצד מחליטים חיות מחמד 

 לטפל בחיה? מי נושא בעלות אחזקת החיה?

: מי נושא בהוצאות הליך הגישור? בהוצאות הכנת ההסכם? הוצאות תהליך הגירושין 

 באגרות השונות?

 

 והסדרי ראיה( משמורתגידול וחינוך הילדים )

במרבית הליכי הגירושין יש לבני הזוג ילדים משותפים כך שאף שנערכת פרידה בין בני הזוג הם 

ימשיכו להיות שנים רבות אחראים משותפים בנוגע לילדים, גידולם וחינוכם. בהליך הגישור ניתן 

שעליהם תצטרכו להפחית למינימום את הנזקים הנגרמים לילדים כתוצאה מהפרידה. שאלות 

הילדים, התמיכה קום המגורים של אפוטרופסות, החזקת הילדים, מלקבל החלטה נוגעות ל

וכיצד כל אחד מבני הזוג רואה את הקשר ההורי עם , ואפן חלוקת "אחזקת" הילדים הכלכלית

 הילדים. ההסדרים שהיו נהוגים עד כה, כל עוד בני הזוג חיו ביחד, השתנו ויתכן שאחד מההורים,

הפחות מעורב, יבקש להיות יותר מעורב בגידול הילדים. למרחק המגורים בין בני הזוג משמעות 

 רבה באופן גידול הילדים ובהסדר הראיה.

 

 במסגרת הדיון על נושא גידול וחינוך הילדים תצטרכו להתמודד עם מספר שאלות שיעלו, כגון: 

מקבלים החלטות חשובות בנושא חינוך באלו מקרים ניתן לצאת עם הילדים מחוץ לישראל? כיצד 

ורפואה? מה תהיה חלוקת המגורים? כיצד יתבצעו ההסעות בין ההורים? מה מערכת היחסים עם 

יתר בני המשפחה? באיזה מוסדות חינוך ילמדו הילדים? מה מידת המעורבות של בן זוג חדש של 

 הילדים בחגים? אחד מההורים? מה קורה עם הילדים בחופשות? איך מתחלקת השהות של

 

  



 

 

 

 

 

לשאלות אלו מצטרפות שאלות וסוגיות נוספות אשר כולן מועלות במסגרת הליך הגישור וניתנות 

להן תשובות. צריך לזכור כי ככל שבני הזוג ישכילו, בעזרת המגשרים, לנהל שיח על העתיד, תהיה 

אש על כל הדברים, בכך הכנה טובה לשיתוף הפעולה בין ההורים. מניסיון רב שצברנו שיחה מר

 הידועים והצפויים, מונעת סכסוכים עתידיים רבים בין בני הזוג הפרודים.

 

 הוצאות ילדים )מזונות ומדור(

לגדל ילדים עולה כסף. אופן החלוקה בהוצאות אלו בין בני הזוג קשור במשתנים רבים )הכנסה 

שבה ניתן לדעת מה גובה  קיימת, פוטנציאל הכנסה, הסדרי ראיה וכן הלאה(. אין נוסחת קסמים

התשלומים שישולמו בגין גידול הילדים. חשוב לדעת שמדובר בשני תשלומים )מזונות ומדור( 

מהלך הגישור יעלו נושאים בששייכים לילדים ולגידול שלהם ולא כספים שמועברים בין בני הזוג. 

יגוד וריהוט חדש שונים להחלטה כמו מי משלם עבור החוגים? הוצאות רפואיות? ימי הולדת? ב

 וכן הלאה.

 

במסגרת הליך גישור הגירושין יעברו בני הזוג על סוגיות רבות וחשובות כגון: מה גובה התשלום 

בגין הוצאות הילדים )"מזונות"(, עד איזה גיל ממשיכים ותומכים בילדים, כיצד עובר התשלום, 

הכנסה? מחלה?(, מה האם התשלום מוצמד למדד? באלו מקרים משנים את התשלום )ירידה ב

קורה כאשר אחד מבני הזוג מתחתן, האם הסכום משתנה? אלו הוצאות נכנסות לתוך התשלומים 

ואיזה הוצאות משולמות בנפרד )בית ספר? חוגים? ציוד ספורט? שיעורים פרטיים? הוצאות 

 רפואיות? שיניים?(.

 

ו בנושאים אלו ונושאים רבים במסגרת הליך הגישור בגירושין, בני הזוג, בליווי המגשרים, ידונ

מצב בו בעתיד תהא מחלוקת על נושא  רנוספים על מנת שכלל הסוגיות כספיות יוסדרו ולא ייווצ

 שלא נדון. 
 

 חוקים וזכויות

כיום כלל הזכויות שיש לשני הצדדים ולילדים מפורסמות בצורה ברורה באינטרנט. אולם ראוי 

דה לפיה אתם בטוח צודקים, שכן כלל ידוע בהליך מאוד להיזהר ולהגיע להליך הגישור עם עמ

המשא ומתן הוא שכדאי להיות חכם ולא צודק. יתכן ולצד השני תהא זכות שחשובה דווקא לכם 

 ואם הגישה תהא טכנית ולא מהותית בסוף כולם יפסידו. 

 

  



 

 

 

 

 

אני ממליץ להתחיל עם רשימה של צרכים, מה באמת חשוב לכם, לאחר מכן נראה מה הזכויות 

שלכם בהקשר הזה. כך או כך במהלך הליך הגישור תמיד ניתן להתייעץ עם בעל מקצוע ולקבל 

חיזוק לבחירה שלכם. תזכרו שבסוף אתם אלו שחיים את המציאות שנובעת מההסכם ולא החוק 

 או היועצים. 

 

 תפקיד המגשרים בהליך הגישור בגירושיןמה 

המגשרים הם מומחים לתהליך, תקשורת ובניית הסכמות. המגשרים ילוו אתכם במהלך הגישור 

על מנת שתצליחו לבודד את הנושאים שחשובים לכם ולקבל מענה שלא יהיה על חשבון הצד 

 השני. 

 

 התייעצות עם אנשי מקצוע ומומחים

יהיה צורך להתייעץ או להיעזר באנשי מקצוע כגון: עורך דין,  במקרה שיש לכם נכסים רבים,

רואה חשבון, יועץ מס וכדומה. התייעצויות אלו יהיו על חשבונכם ועל פי בחירתכם. בכל מקרה, 

רצוי שתלכו לאדם אחד, שמקובל על שניכם, כדי להפחית בהוצאות ולהימנע מחילוקי דעות בין 

לכם מומחים, מרשימת מומחים עמם אנו עובדים, בכדי , יכול להציע המגשרמומחים שונים. 

 לסייע לכם לקדם את ההליך ביעילות.

 

 הסכם הגירושין

סוף תהליך הגישור הוא בחתימה על הסכם גירושין. ההסכם יתייחס לכלל הנושאים הנדרשים 

לצורך הפרידה ויסדיר אותם בהתאם להסכמות בני הזוג. הסכם הגירושין כולל גם את חלק 

" שלאחר קבלת תוקף של פסק דין להסכם הגירושין יוכלו בני הזוג להשתמש באותו ההסכם ה"גט

 להשלים את הליך הפרידה גם במובן הדתי שלו.

היתרון הבולט של הסכם גישור בגירושין הוא שלאור מערכת היחסים שנוצרת בהסכם והמנגנונים 

הזוג יש כלים להתמודד עם המפורטים בו, גם אם המציאות משתנה לאחר מספר שנים, לבני 

 השינוי ולא לחזור למאבק מר וקשה.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ?הליך הגירושיןכיצד לספר לילדים על 

נקודת המוצא החשובה לחלק זה היא שחשוב שהורים יעדכנו את ילדיהם בנוגע לשינויים שחלים 

מערכת היחסים בין ההורים שלהם בין ילדים מודעים להמקרים האו יחולו במשפחה. במרבית 

שקט אשר נמצא מתחת לפני השטח או במתח גלוי שבא לידי ביטוי במערכת  מתחאם מדובר ב

היחסים בין ההורים. יש הורים חושבים שהם יכולים להסתיר את המצב ביניהם מהילדים אולם 

וחרדה רבה אצל הילדים שיודעים שקורה משהו  עצימת עיניים זו מובילה בדרך כלל לחוסר ודאות

אבל עושים לכך פרשנות משלהם )למשל חושבים שהמצב בין ההורים הוא באשמתם(. צריך לזכור 

שהליך הגירושין איננו קשה רק לבני הזוג אלא לא פחות לילדים, בין היתר בהיעדר כל יכולת 

ו על הפרדה ונכון יהיה לתת להם לשלוט או לקחת חלק בתהליך הפרדה. כך או כך הילדים ידע

 להבין ולעכל את הפרדה ואת השינויים הצפויים להם במציאות האישית שלהם ובחיי היום יום.

 

הזמן הנכון לספר לילדים על הליך הפרדה והגירושין מאוד תלוי בילד, בגיל שלו, בשלב בו תהליך 

מהשני )מגורים נפרדים(. כפי  הגירושין נמצא ובמועד בו ההורים מתכוונים להיפרד בפועל אחד

שציינתי מקודם, חוסר הוודאות של הילדים גורם להם לשאול את עצמם שאלות קשות, האם 

ההורים מתגרשים בגללי? האם יכולתי לעשות משהו כדי למנוע את הפרדה? איך יראו החיים שלי 

ש ואראה את שני לאחר הפרידה? האם יהיה לי מקום לגור בו ואצל מי מההורים? ובכלל איך אפג

 ההורים שלי?

 

במידה והתהליך איננו בשל ונמצא רק בתחילתו שאלות אלו נשארות אצל הילדים לא פעם ללא 

 מענה לתקופה ארוכה וגורמות לחרדה רבה אצל הילדים.

 

הדבר החשוב ביותר הוא להעביר לילדים מסר אחד ברור לאורך כל התקופה, ובמיוחד בשיחה 

מאוד אוהבים את הילדים ומאוד דואגים להם ביחד ובכל מקרה הם  הראשונה, ששני ההורים

 יתכננו את הליך הגירושים והפרדה כך שלילדים יהיה הכי טוב והכי נוח שאפשר. 

 

)בעיקר הגדולים( שלא משנה אם הם שמעו סיפורים על הליך פרדה  ילדיםחשוב מאוד להסביר ל

או ישמעו עכשיו סיפורים מילדים אחרים, אבא ואמא שלהם לא נלחמים אחד בשני בבתי משפט 

אלא נמצאים בהליך של גישור והידברות במטרה למצוא פתרון הכי טוב עבורם. וכל הסיפורים 

 ממה לדאוג ולחשוש. האחרים פשוט אינם נכונים עבורם כך שאין

  



 

 

 

 

 

 ?האם כדאי לספר לכל הילדים על הפרידה או רק לגדולים

חשוב מאוד שכל הילדים ידעו בצורה כזו או אחרת על הליך הפרידה. העובדה שיש "פיל לבן" 

שרק חלק מהילדים מודעים לו, גורמת בדרך כלל לנזק רב. משמעות הדבר עבור הילדים הקטנים 

היא כי משהו "נורא" קורה. מאוד חשוב לספר לכל הילדים ביחד ולתת  שמסתירים מהם דברים,

תחושה ש"כולם באותה הסירה". ניתן כמובן לתת לכל ילד מענה בהתאם לשאלות שהוא שואל 

 אולם ההודעות והמידע שנמסר על הליך הגירושין חשוב שיהיו בנוכחות כלל הילדים.

 

 יספר לילדים על הפרידה?  אחד מההורים האם לספר לילדים באמצעות שני ההורים או שרק

הכלל הגורף הוא ששני ההורים מספרים לילדים ביחד על הליך הפרידה והגירושין. בעובדה ששני 

ההורים מציגים חזית אחידה, רגועה כלפי הילדים יש חשיבות עצומה לאופן שבו הילדים יעברו 

ההמלצה הברורה היא לספר  את הליך הפרידה ואת ההשפעה הרגשית של ההליך עליהם. לכן

 לילדים על הליך הגירושין ביחד.

 

במצבים קשים בהם אין ברירה ושני ההורים נמצאים במצב רגשי קשה ומורכב ובמתח רב 

ביניהם, עדיף לעיתים שרק אחד ההורים יספר או ששניהם יספרו לחוד אבל הסיפור חייב להיות 

ההורים, החרדה ואי הוודאות אצלם תגדל באופן זהה. אם הילדים ירגישו שיש פער בסיפורים בין 

משמעותי. לכן במקרים בהם רק אחד מבני הזוג מספר ראוי שיעדכן את בן הזוג השני שיכול 

 לצפות לתגובה של הילדים ולתת להם מענה אחיד ומרגיע.

 

שיחה משותפת של שני ההורים ביחד יכולה ליצור תחושת ביטחון ועידוד אצל הילדים שרואים 

שני ההורים שלהם בחזית אחידה גם במצב משברי מורכב וקשה. הילדים מרגישים שהם  את

מוגנים, שכן על אף העובדה שההורים נפרדים הם נמצאים ביחד איתם עכשיו ועובדה זו נוסחת 

 בילדים ביטחון רב.

 

כפי שציינתי, השיח עם הילדים איננו מסתיים אך ורק בהודעה על כך שאבא ואמא נפרדים 

ומתגרשים. מכיוון שההורים הם הצדדים להליך הפרידה ולא הילדים, צריכים ההורים להבין 

שיש להמשיך את השיח עם הילדים לאורך כל הליך הפרידה והגירושין ולא להסתפק בהודעה. 

צריכים לפעול במישור פאסיבי, כלומר לאפשר לילדים לשאול שאלות ולהתעניין בהליך הגירושין 

ההורים וגם במישור האקטיבי, להמשיך לעדכן, להסביר ובעיקר להרגיע את  ובמה שעובר על

 הילדים בתוך כל התקופה ולאחריה.

 

לאחר השיחה הראשונה אפשר בהחלט לשוחח עם כל ילד בנפרד בהתאם לצרכים האישיים 

 והרגשיים שלו, לסקרנות שלו ולדרכי ההתמודדות שלו.



 

 

 

 

 

 ?הפרידה והגירושין מה המועד הטוב ביותר לספר לילדים על

 הבחירה של המועד הטוב ביותר לספר תלוי רבות באופן שבו מתנהל הליך הפרידה.

במקרים של עזיבה מהירה ופתאומית בו אחד מבני הזוג עוזב את הבית )בדרך כלל האבא( או 

שאחד מבני הזוג "נזרק" מהבית על ידי בן הזוג השני בגלל מעשה בגידה או כעס רב של אחד 

מהצדדים, יש נטייה לא לספר את האמת לילדים ולספר להם מעשיות וסיפורים לא אמיתיים, 

פשה, או עובד רחוק מהבית או טס לחו"ל לעבודה. סיפורים מסוג זה, שנעשים שבן הזוג יצא לחו

על מנת להגן לכאורה על הילדים, שכן להורים עצמם לא ברור מה יהיה בעתיד והם לא רוצים 

לבלבל את הילדים, הם "חיבוק דב" מטעה, שכן ההמלצה הגורפת היא שלמרות שיש חוסר 

חשוב מאוד לספר לילדים את האמת, שאבא ואמא רבו ולעת  וודאות בנוגע למה יהיה בין ההורים

עתה הם לא ביחד. ברגע שההורים יודעים יותר, לאן התהליך הולך, האם לגירושין, טיפול או פיוס 

 מאוד חשוב לעדכן את הילדים מיד ולא להשאיר אותם בחוסר וודאות. 

 

סכמה, רצוי לעדכן את הילדים במידה והעזיבה והפרידה הפיזית מהירה יחסית אבל מתוכננת ובה

כמובן ששני ההורים עדין בבית. רצוי לתת לילדים היותר גדולים, שיש להם תפיסת זמן, זמן 

התראה יחסית ארוך של מספר שבועות )ככל שישנם כמובן( ולילדים קטנים יותר שלהם אין מושג 

להם זהה. מומלץ שבועיים בלבד, שכן ממילא התקופה תיראה -ותפיסת זמן, התראה של כשבוע

לקחת את הילדים לראות היכן נמצא מקום המגורים של ההורה שעוזב את הבית ולתת להם 

 "לחיות" את משמעות העזיבה גם במעשה ובעיניים.

 

במקרים בהם בני הזוג עוד לא החליטו על מועד עזיבה ויש רק תכנון עקרוני לעזיבה לאחר סיום 

צריכים להפעיל שיקול דעת בנוגע למועד בו ההורים יספרו הליך הגירושין או לעיתים גם לאחריו, 

לילדים, שכן הדבר תלוי במשתנים רבים, כמו, מערכת היחסים בין ההורים, התקשורת בין 

ויכוחים אלימים וקולניים בין ההורים וכן  ההורים, האווירה בבית )האם קשה או שגרתית(,

יחסים של ההורים חשוב יותר לספר להם הלאה. ככל שילדים יותר מושפעים מהמצב וממערכת ה

מיידית על המצב כי האמת תקל עליהם לעבור את התקופה הקשה והלא פשוטה ותייצר אצלם 

וודאות. הילדים יקבלו הסבר למצב ויוכלו להתמודד איתו. חוסר וודאות גורם לילדים חרדה 

, אין הצדקה לספר זמן רב גדולה. מנגד, אם המצב איננו משפיע על חיי הילדים והכל מתנהל כרגיל

מראש על הפרידה והעזיבה. לכך כמובן יש חריגים, כמו האם הפרידה והגירושין הינם סודיים? או 

שבני משפחה והסביבה יודעים. שכן אז עלול להיווצר מצב בו הילדים שומעים על הפרידה 

גיל הילדים יש והגירושין של ההורים מצדדים שלישיים בטעות ויש להימנע מכך. כמובן שגם ל

משמעות וככל שהם גדולים יותר נכון לשתף אותם בתהליך. זאת כמובן מבלי לפגוע ככל האפשר 

 בהעברת מסר אחיד לכל הילדים ביחד.

 

 

 

 



 

 

 

 

 

אני ממליץ שההורים יעשו כל מאמץ שהילדים שלהם ישמעו על הליך הפרידה והגירושין 

חו לנחש, כאשר יראו על המחשב בבית מההורים עצמם ולא מבני משפחה או חברים או שיצלי

 למשל חוזה שכירות של אחד מבני הזוג לכתובת מגורים אחרת. 

 

לגילוי המוקדם יש גם משמעות פרקטית שכן לילדים הגדולים תהא אמירה בנוגע לאופן בו הם 

 רוצים לראות את הסדרי הראיה לאחר הפרידה וחשוב לשמוע את דעתם בעניין הזה.

 

 ?תוכן השיחה עם הילדיםמה אמור להיות 

תוכן השיחה הוא החלק הכי מורכב בהדרכה להורים בנושא זה. מאוד קשה לתכנן מראש בדיוק 

את האופן בו יתנהל השיח ותוכנו אבל בהחלט אפשר לעשות מאמץ להכין את הכותרות. השיחה 

את  היא לא פשוטה והילדים יקבלו אותה בעצב וכאב רב. חלק גדול מהילדים יפעלו לשכנע

ההורים שלא להיפרד בין אם בהתנהגות רגשית קיצונית של בכי והתרפקות ובין אם בהפעלת 

 מניפולציות רגשיות על ההורים. 

 

לכן לתוכן הסבר חשיבות רבה שכן הוא מייצר גבולות מידע ברורים לילדים. ככל המסר יותר 

מידע אחרים )פחות  ברור ויותר ספציפי הילדים יצטרכו פחות להשלים את התמונה ממקורות

אמינים( ותהיה לילדים וודאות גדולה ביותר לעתיד. ההורים צריכים לשבת ולתכנן ביחד מה 

אומרים ומה לא אומרים )מעשה בגידה למשל( וחשוב ששני ההורים יהיו אחידים במסרים 

 ובמידע שנמסר לילדים. 

 

ה לא יודעים. לילדים חשוב שלא תספרו לילדים אם מדובר בסוד שהמשפחה, החברים והסביב

יהיה מאוד קשה לשמור על הסוד והנטל הרגשי עליהם יהיה כבד מאוד. צריך לזכור שסוד הוא 

דבר אסור והליך הגירושין הוא לא דבר אסור או "רע" ולכן אם אתם מספרים לילדים צריכים 

. הם לא לאפשר להם לדבר בנוחות וללא חשש על הנושא עם חברים, מחנך, בני משפחה וכן הלאה

 צריכים להתבייש שההורים שלהם מתגרשים!!! ובטח לא להרגיש לבד במערכה.
 

. שהילדים אינם אשמים במצבכלל עיקרי בכל שיחה ובכל מצב הוא המסר הברור והחד משמעי 

בכל שלב בשיחה הראשונה  רגם אם הדבר ברור לכם הוא לא ברור לילדים ולכן צריך להיאמ

להסביר שהפרידה איננה קשורה כלל אליהם וכי הדבר שעליהם ובשיחות העוקבות. צריכים 

 ההורים מסכימים הוא אהבה לילדים והדאגה ההדדית של שני ההורים ביחד לילדים.

 

זאת הסיבה שלסיבת הגירושין אין כל משמעות אמיתית עבור הילדים שכן כל אחד מבני הזוג 

להסביר מדוע ההורים מתגרשים  רואה את הסיבות לפרידה ולגירושין בצורה אחרת ולהתחיל

 יוביל באופן וודאי להחלפת "מהלומות" של גרסאות שונות ולהחרפת השיח.

 

 



 

 

 

 

 

לכך מצטרפת העובדה שבדרך כלל אחד מבני הזוג יוזם את הפרידה ואין צורך להפוך את אחד 

מחיפוש הצדדים ל"מסכן" בעוד האחר הוא ה"רשע" או כל כינוי אחר. ולכן חשוב מאוד להימנע 

אחר אשמים. ההורים צריכים לבחור את הסיבות שכן אפשר לשתף בהן את הילדים מבלי להוציא 

 את אחד הצדדים "רע" כלפי הילדים.

 

תזכרו כי אתם נפרדים וממשיכים את חייכם וקרוב לוודאי שהצלקות בנוגע למערכת היחסים 

לכן ישנה חשיבות עצומה לאופן הזוגית יגלידו, הילדים שלכם נשארים ילדים שלכם לכל החיים ו

בו כל אחד מההורים נתפס. לכן חשוב לאפשר לילדים להבין שמדובר בהחלטה משותפת. ככל 

שהמסר המשותף יעבור טוב יותר ולא יהיה רגשות קשים בין ההורים הילדים יוכלו לעבור את 

 התהליך טוב יותר.

 

 סיכום טיפים

 ם יחד.ידי שני ההורי-לספר לילדים, ככל האפשר על 

  לספר לכל הילדים ביחד ולאחר מכן בהתאם לגיל אפשר להמשיך ולשוחח ולענות

 לשאלות ספציפיות.

 .לספר לילדים את האמת ככל האפשר בנוגע למצב 

 .ליצר חזית אחידה וסיפור מתואם 

 .לתת תחושה שמדובר בהחלטה משותפת 

 .לשמור על כבוד בן הזוג ועל התדמית שלו למול הילדים 

 פרדה מוחלטת ביניכם ומערכת היחסים ביניכם לבין היותכם אבא ואמא.יש לעשות ה 

  צריך לזכור שהילדים שלכם הם לכל החיים ולכן חייבים לאפשר להם לעבור את

 התהליך שאתם בחרתם לעבור בצורה הטובה ביותר, הקלה ביותר והמהירה ביותר.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 מרוץ סמכויות
מרוץ הסמכויות הוא המרוץ היקר ביותר בהיסטוריה. מדובר במרוץ שעולה לאנשים פרטיים 

)אתם( עשרות ומאות אלפי ש"ח. כלל ידוע הוא שאם יש מרוץ, צריכים לנצח בו ואם צריכים לנצח 

בו, צריכים להשקיע את כל מה שיידרש. זה מה שמוכרים לכם ואתם קונים )ביוקר רב( בלי 

 לשאול שאלות.  

 

? בישראל אפשר לנהל את הליך הגירושין, למעט בהליך הגישור שהוא מה זה בכלל מרוץ סמכויות

ההליך המרכזי, בשתי מערכות, האחת בבית משפט לענייני משפחה והשנייה בבית הדין הרבני. 

הבחירה של המקום תלויה במקום שבו מגישים ראשונים את כתב התביעה. כלומר אם הגשתם 

 ת משפט לענייני משפחה ראשונים, הדיון בגירושין שלכם יהיה שם. את התביעה בבי

 

 ולמה בעצם מרוץ?

מישהו, בעל אינטרס מסוים, התחיל שמועה שגברים חייבים למהר ולהגיש תביעה בבית הדין 

בבית משפט לענייני משפחה "ייכנסו בו", השמועה סיפרה גם  תהרבני, כי השופטות הפמיניסטיו

ש כתב תביעה בבית משפט לענייני משפחה, כי הרבנים החשוכים בבית הדין שנשים חייבות להגי

הרבני יראו להם מאיפה החושך מגיע. בגלל אותם הפחדים, צדדים רבים ממהרים להגיש כתבי 

תביעה לפני שהם מנסים להיפרד ביושר, הגינות וחכמה מבן הזוג שאיתו התחתנו ואיתו הביאו 

 ילדים לעולם. 

 

לכם את ההבדל בין השיח שמתנהל לפני הגשת כתב תביעה ובין כזה שמתנהל אחרי בכדי להמחיש 

הגשת כתב תביעה אתן לכם דוגמא. תחשבו על שכן שלכם. אתם והשכן שלכם מסתדרים אם כי 

אין אהבה גדולה ביניכם. יום אחד השכן בא ונותן לכם סטירה מצלצלת ואז אומר שישמח אם 

ין כי יש גנבים באזור. בכל סיטואציה אחרת הבקשה בהחלט תקפידו לסגור את הדלת של הבני

לגיטימית והייתה נענית סביר להניח שבחיוב, אבל איך שהוא הסטירה המצלצלת תמנע מכם 

בכלל להקשיב. איך תתארו לעצמכם שתגיבו? קרוב לוודאי שתגיבו בסטירה משלכם ומכאן הדרך 

 לסכסוך אלים היא קצרה.

 

י משפט ובית הדין, כתב תביעה משול לסטירה, כתב הגנה משול ככה בדיוק ההתנהלות בבת

לסטירה בחזרה וההליך כולו, למי שלא חווה )לשמחתו(, הופכת פרידה, לסכסוך אלים, יקר, ארוך 

 ובעל משמעות קשה עבור הילדים שלכם ועצמכם.

 

יסטיקה נחזור למרוץ הסמכויות. שמועה אמרנו. לא זו בלבד שאין שום מחקר או מאמר או סטט

שמוכיחה שיש בדל של אמת בשמועה הזו, ולא בכדי אנחנו עדים ל"רבנים חשוכים" שמגנים על 

 נשים ועל שופטים בבית משפט לענייני משפחה שעומדים לצידו של האבא. שמועה אמרנו.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 לאחר שהבנו שאין ממש במרוץ הסמכויות כלפי הצדדים עצמם בואו נבין כמה מושגי יסוד בנושא

 מרוץ הסמכויות.

 

 הכריכה

אם לא די ביצירת המרוץ הרי ש"הכריכה" מסבכת אותה. צד שמעוניין שהסמכות לדון בכל 

הנושאים הנוגעים לתביעת הגירושין שלו יהיה בבית המשפט או בבית הדין, חייב "לכרוך" את 

ית הדין / כלל הנושאים בתוך כתבי התביעה. אם לא יעשה כן, יוכל הצד השני להגיש תביעה בב

בית משפט, על הנושאים שלא נכרכו בתביעה המקורית. נניח למשל שהבעל מגיש תביעה לבית 

הדין הרבני ובכתב התביעה הוא תובע בענייני רכוש, משמעות הדבר שהאישה תוכל לתבוע בבית 

משפט לענייני משפחה את נושא הסדרי הראיה והמזונות. ממש כך. לא זו בלבד שאין שום הגיון 

רוץ הסמכויות, נושא "הכריכה" יוצר עולם שלם של לחץ על בני הזוג שימהרו ויגישו תביעה במ

כוללת בכל הנושאים גם בכאלה שיש ביניהם הסכמה לגביהם, ורק מתוך הפחד שהחדירו בהם 

 שאי כריכת הנושאים תגרום להם נזק.

 

מקרה בבית משפט לענייני  נתון שחשוב לזכור הוא שענייני מזונות )הקשורים לילדים( נדונים בכל

משפחה, כך שלמרוץ הסמכויות בעניין זה אין כל משמעות. גם בנושא מזונות אישה ישנה השמועה 

שבית הדין הרבני קובע שיעור מזונות אישה נמוך יותר, בפועל בחלק גדול מהמקרים דווקא בית 

אישה עובדת או יכולה משפט לענייני משפחה הנאור והדוגל בשוויון לא פוסק מזונות אישה אם ה

לצאת לעבוד ולפרנס את עצמה, זאת בניגוד לבית הדין הרבני שרואה במבנה המשפחתי את הבעל 

 כמפרנס והאישה כעקרת בית. 

 

לסיכום ניתן לראות כי לא זו בלבד שאין שום ביסוס מקצועי למרוץ הסמכויות, הרי שלעיתים 

ק לטובתנו יכול לפסוק בניגוד לציפיותינו דווקא הפרקטיקה מגלה שמי שהיה לכאורה אמור לפסו

לסטיגמה שדבקה בו. המסקנה הברורה העולה מכך היא שעדיף, בכל מקרה, ליישב את הסכסוך 

בהסכמה ולכל הפחות לא להיגרר אחרי לחץ שאינו מוצדק וגורם לבני הזוג להיכנס למלחמה 

 עקובה מכסף, זמן ומותשות נפשית.

 

 

 

 

 

 

 

 




