
 גישור  גירושין בשיתוף פעולה  ייצוג בבית משפט/ בית הדין הרבני  

 עלות 

  

.עלות תהיה  ‘בינונית, משתנה ע"פ הרכב הצוות גבוהה מאוד, לא ניתנת לחיזוי 

נמוכה יותר מאשר ניהול תיק מלא בבית המשפט/  

 בית הדין 

 נמוכה

חודשים עד שנים, בהתאם ליומן בית   לוח זמנים   -זמן

  המשפט

 קצר, נקבע בהתאם לצורכי בני הזוג  קצר, נקבע בהתאם לצורכי בני הזוג 

 ייצוג משפטי 

  

 לא מייצג!  - נייטרלי -עו"ד מגשר  עו"ד מייצג לכל צד בנפרד.  עו"ד מייצג לכל צד בנפרד 

אין כלל תקשורת, התקשרות   תקשורת בין הצדדים 

 באמצעות עו"ד בלבד. 

מלמדים ומסייעים  צוות מומחי התהליך השיתופי 

 ולבן/בת הזוג לקיים תקשורת יעילה 

המגשר בונה עם הצדדים את  

התקשורת. התקשורת בדרך כלל  

מספיקה, ללא פערי כוחות, רצון  

 להסכמות. 

 סיוע של מומחים 

  

מומחים שונים נשכרים הן על ידי כל  

צד בנפרד והן על פי הוראת בית  

המשפט/ בית הדין. לעיתים בהוצאה  

 עצומה לכל צד 

סיוע בכול התחומים: זוגי, משפחתי, כלכלי,  

אנשי המקצוע  בהתאם לצורכי הזוג והמשפחה, 

 השונים הנם חלק מהצוות ולטובת בנה"ז 

סיוע בכול התחומים: זוגי, משפחתי,  

כלכלי, בהתאם לצורכי הזוג  

המומחים הם חיצוניים והמשפחה.  

 במידת הצורך. 

נלחם כדי לייצג את הלקוח  עוה"ד  תפקיד עורך הדין 

שלו בכול מחיר והתוצאה יכולה 

להיות ניצחון או הפסד על פי החלטת  

 השופט

עורך הדין פועל בשיתוף פעולה עם עורך הדין של  

הצד השני במטרה להגיע להסכמות שנכונות לכל  

הצדדים בדגש על שמירת האינטרסים של הלקוח  

  שלו.

עורך הדין משמש כמגשר ומהווה יועץ  

יצוני אובייקטיבי עבור שני בני הזוג  ח

 ללא המלצות או חוות דעה מצידו 



 

  גישור גירושין בשיתוף פעולה  ייצוג בבית משפט/ בית הדין הרבני  

  

אין. מועדים והחלטות נקבעים ע"י שתי   שליטה בתהליך 

 הערכאות השיפוטיות  

לזוג שליטה מלאה בתהליך וכן בקבלת  

 ההחלטות הסופיות 

שליטה מלאה בתהליך, וכן  לזוג 

 בקבלת ההחלטות הסופיות 

  

  

 חותמים על הסכם להליך  -מרצון  חותמים על הסכם השתתפות  -מרצון  חובה בהעדר הסכמה  הליך מרצון/ חובה 

 צעדים חד צדדים  

  

הצדדים מתחייבים לא לפנות   - אין  עיקולים, צווי עיכוב יציאה וכיוצ"ב  – יש 

   לבית המשפט

  

הצדדים מתחייבים לא לפנות   - אין 

   לבית המשפט

 שמירה על מערכת היחסים ושיקומה 

  

"מלחמת בתי המשפט" מסלימה את  

 מערכת היחסים ומותירה "צלקות" 

באמצעות הצוות הרב תחומי   – יש 

הצדדים יקבלו את הייעוץ, התמיכה 

וההדרכה עמ"נ לשמור על מערכת  

  יחסים טובה ותקינה

ר ממליץ  במקרה הצורך המגש  – יש 

לבני הזוג על יועץ חיצוני שמלווה את  

 הזוג כגון, יועץ משפחתי, זוגי, כלכלי 

 פומביות 

  

הדיונים אמנם חסויים אך ישנם פרטים  

  ש"זולגים" ונחשפים

פרטי התהליך, הדיון ומו"מ   -חסוי 

 נשמרים חסויים! 

פרטי התהליך, הדיון ומו"מ   -חסוי 

 נשמרים חסויים! 

 

 


