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  בראש סדר העדיפויות המשפחהאת  שמים :"לוםגרש בשלהת"
  !הוקם באיזור השרון ארץצוות ראשון ב

  

מאפשר לזוגות החפצים ר שא, שיתוף פעולההגירושין בשל הליך הוקם צוות ראשון : 1.6.09 –רעננה 
" שלוםלהתגרש ב"קבוצת . בפירוד או גירושין לעשות כן בשיטה מוכחת כבריאה יותר לכל בני המשפחה

ומציעה היום את שירותיה בעקבות הכשרה שהתקיימה בחודש מאי בחסות משרד , 2008מתארגנת מאז 
  .המשפטים

כדי לאפשר ' 90-ב בשנות ה"פותח בארה) Collaborative Divorce(שיתוף פעולה הגירושין בהליך 
של שני  ל התא המשפחתי באופן שמשרת את הצרכים והאינטרסים ארוכי הטווחשוחלוקה  פרידה

  . ההורים והילדים כאחד

לסייע לבני  עובדים כצוות יעיל ומובנה הטיפול והכספים, אנשי מקצוע מתחומי המשפט, כנימהפ בהליך
מתבצע כולו ו הדדי-מבוסס על כנות וכבודההליך . אישיומקצועי ייעוץ י "ע מזער את נזקי הגירושיןלהזוג 

  .י ההסכם נשארת בידי בני הזוג הנפרדהשליטה בתהליך ובפרט .מחוץ לכתלי בית המשפט

  : על יכולת להתקדם בחייהם ממקום חזק יותרשיתוף פעולה מדווחים של בני זוג שהגיעו להסדר בהליך 

בשווי  תמינימאליבני הזוג מדווחים שהם הצליחו ליצור הפרדה כלכלית ביניהם תוך פגיעה  •
  . הנכסים

לפתור יחד הם יכולים . במיוחד סביב הילדים, סוף התהליךהם מסוגלים לתקשר אחד עם השני ב •
 . ילדיהם רווחתטובת ל" להתעלות על עצמם"ו, בעיות שקשורות לילדים

הם לא הופכים לכלי . והתחשבו בהםהפרידה ילדים מדווחים שאמא ואבא שמעו אותם בתהליך ה •
 .ויוצאים עם מינימום נזקים ומקסימום סיכויים לעתיד, במלחמה בין ההורים

 
  .בצורה טובה יותר על ידי הילדים ועל ידי בן הזוג הקודם תקבלוהעם בני זוג חדשים  קשרים •

ביחס לתמורה שהוא הן ביחס לחלופות האחרות והן  חסכוניפתרון  גירושין בשיתוף פעולה הואההליך 
 ,כל פרט במשפחהבמציאת פתרונות לרווחת  יםושקעמכל המאמצים  .מציע עבור ההשקעה הכספית

  . שעלולות להימשך שנים רבות, בנוסף לעלויות הנפשיות, לויות משפטיות יקרותע וחוסכים

עבודתם של אנשי המקצוע היא יעילה יותר בשל . חסכון של זמן וכסף כאחדגם בהליך בשיתוף פעולה יש 
, אין בזבוז זמן ומשאבים על תכסיסים והתנגחויות. העדכונים השוטפים ושיתוף הפעולה בין חברי הצוות

   .ות והתקפות נגדהגנ

  

   ?איך זה עובד

אשר מספקים הגנה , )מטפל משפחתי או פסיכולוג ואשה(כל אחד מבני הזוג בוחר עורך דין ויועץ גירושין 
מומחה ילדים יפגוש את הילדים ויביא את קולם לתהליך , בהתאם לצורך. משפטית ותמיכה רגשית

גם בני הזוג וגם אנשי .  ההסדר הכלכלי ביניהםהפרידה ומומחה כלכלי יסייע לבני הזוג בגיבוש פרטי 
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שהוכשרו  - והכל נעשה בתיאום מלא בין חברי הצוות המקצועי, המקצוע מחוייבים לתקשורת כנה ופתוחה
  . במיוחד להליך

 מתחייבים כולם לפעול לגיבוש הסכם מחוץ לכתלי בית, לפי הסכם כתוב בין בני הזוג ועורכי דינם
שני עורכי הדין מתחייבים שלא לייצג את הצדדים , י אחד הצדדים"ההליך ע במקרה של הפסקת. המשפט

כל האנרגיה מכוונת למציאת פתרונות המספקים . באופן זה כולם מסורים להשגת הסכם. בהליך משפטי
אלא רק לאישור ההסכם (אין פניות לבית משפט ואין איומים בפניות לבית משפט . את צרכי שני הצדדים

דבר  –כל מה שנאמר במסגרתו לא יוכל לשמש בבית משפט  –כל ההליך עטוף בחיסיון ). בסיום התהליך
  .  המקל על הצדדים להתמסר למציאת פתרונות יצירתיים

, ההוריים, צרכיהם הרגשיים. בני הזוגל י יוצרת הליך מעמיק ותומךמקצוע- מעורבות הצוות הרב
 ,ווה מסגרת תומכת ובטוחה מאין כמותההתהליך מה. המשפטיים והכלכליים מקבלים מקום ומענה

) 'משפטיים וכד, רגשיים(מילוי צרכים כלשהם - הסיכוי להפסקת התהליך על ידי אחד מבני הזוג עקב איו
  . גבוהים ביותר הגירושין בשיתוף פעולהסיכויי ההצלחה של הליך . מאודהינו נמוך 

כל . ושרה של המשפחה לאורך זמןבריאותה וא –לכל אחד מחברי הצוות תפקיד חשוב בהשגת המטרה 
אנשי הצוות בגירושין בשיתוף פעולה עברו הכשרה מיוחדת בהתאם לסטנדרטים של האקדמיה 

המהווה כתובת מקצועית ) International Academy of Collaborative Professionals( הבינלאומית 
 . ואתית לעוסקים בתחום זה

, עוץ משפטי מעורך דין בעל ניסיון בדיני משפחה וגישור משפחתיכל אחד מבני הזוג מקבל יי – עורכי דין
אינה לנצח במשפט אלא לעשות  ת עורך הדין בגירושין בשיתוף פעולהמטר. המייצג אותו בכל שלב בהליך

השיג מטרה זו פועל עורך הדין בשיתוף פעולה על מנת ל. הכול השלום אמיתי ועמוק לרווחת המשפח
  . ד השנימלא עם עורך הדין של הצ

בעל ניסיון ) מטפל משפחתיאו  פסיכולוג(ש מקצוע מתחום הטיפול יא לכל אחד מבני הזוג – יועצי גירושין
 יועצי הגירושין עוזרים .ן בני הזוגדיאלוג בילקידום ה ומנחיםרגשית  כיםמותש ,בטיפול במצבי פרידה

של חיי  משותף לניהול" הורית תוכנית" םוייה ויישבנכולל , הלאהלהתגבר על משבר הפרידה ולהתקדם 
 .ילדים לאחר הפרידהה

מטפל או  פסיכולוג(תחום הטיפול בעל רקע ב, מומחה ילדים הוא איש מקצוע ניטרלי – מומחה ילדים
תהליך בילדים ה ייצג את קולל ואהבתהליך העיקרי תפקידו  .העובד עם שני בני הזוג יחד) משפחתי
  .ואת צרכיהם והאינטרסים שלהם את תהליך הפרידהע כיצד חווים הילדים ישמהל –הפרידה 

שיערוך נכסיהם זר לבני הזוג בועשניטרלי  כלכלן/המומחה הפיננסי הינו רואה חשבון – מומחה פיננסי
ולמנוע , המטרה הינה להגיע לפתרון כלכלי אופטימלי עבור המשפחה כולה. תכנון כספי בתהליך הפרידהו

  . נזקים כלכליים מיותרים

 תקווה עםו, רצוי שהחיים ימשיכו ממקום מחוזק רגשית וכלכלית, הזוגיות נפרדתעל אף ש, ל דברבסופו ש
מקור תמיכה וביטחון לילדים צריכה להמשיך מעצב אופי וכהמשפחה כ, בנוסף. שני בני הזוג לעתידם של

בניית תשתית של תקשורת והבנה להמשך הדרך יהוו השקעה שתחזיר את עצמה עם  ,לכן .לתפקד
  .לאורך שנים ערך- שואות יקרותת

  
מגשר ויועץ , מטפל זוגי ומשפחתי, )MSW(בעבודה סוציאלית ו ים בפסיכולוגיהבעל תארהינו רנדי טישלר 
 :או לאתר Randy.Tischler@gmail.com:  ניתן לפנות אליו ל, למידע נוסף. ף פעולהגירושין בשיתו
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