לקראת הליך גירושין
מידע משפטי ראשוני ורשימת ארגוני סיוע

]

]

כל השלבים לגירושין
קיבלת החלטה סופית להתגרש? לא הצלחתם להגיע להסכמות?
איך עושים את זה?
1.1יש לפתוח "בקשה ליישוב סכסוך"  -בקשה כזו ניתן לפתוח בבית
הדין הרבני או בבית המשפט לענייני משפחה ,שבאזור המגורים
האחרון בו התגוררתם במשותף .בשלב זה ,אין למקום בו נפתחה
הבקשה השפעה על הערכאה בה יידון התיק בהמשך.
2.2בן זוגך יקבל זימון להגיע איתך לפגישת מהו"ת (ראשי תיבות
של "מידע ,היכרות ותיאום") ,בה תיפגשו עם עובדת סוציאלית
לשיחה שמטרתה להבין האם ניתן בכל זאת לפתור את הסכסוך
בדרך של הסכמה ,ובכך להימנע מתביעות משפטיות.

:

הפגישה הראשונה מתקיימת בנוכחות בני הזוג בלבד ,ולא ניתן
לצרף אליה עורכי דין.
2

3.3החוק מחייב אתכם להגיע לארבע פגישות מהו"ת לכל היותר,
שיתקיימו בתוך  45ימים מיום שהוגשה הבקשה.
4.4במשך  60יום מרגע שהוגשה הבקשה ,לא תוכלו להגיש תביעות
האחד נגד השני.
5.5בתום פגישות המהו"ת אתם עומדים לפני שני מסלולים:
•אם במהלך פגישות המהו"ת החלטתם לישב את הסכסוך
בהסכמה ,תוכלו לפנות לגורם מקצועי שיסייע לכם לנסח
הסכם ,לאחר מכן תוכלו לאשר את ההסכם באחת מהערכאות
ולסדר גט בבית הדין הרבני.
•אם לא עלה בידיכם להגיע להסכמות ,העובדת הסוציאלית
תעביר אתכם להמשך התדיינות במסלול תביעות.
6.6עם סיום תקופת עיכוב ההליכים ,לבן הזוג שהגיש ראשון את
"הבקשה ליישוב סכסוך" ישנם  15ימים להגיש תביעות בבית
המשפט או בבית הדין הרבני ,לפי העדפתו.

:

אם בן הזוג שפתח את הבקשה לא ינצל את זכות הראשונים
הזאת ,יוכל בן הזוג השני להקדימו.
•כל משך הזמן בו מתנהלות פגישות מהו"ת – לא יוכלו בני
הזוג להגיש תביעות זה נגד זו ,למעט הוצאת צו עיכוב יציאה
מהארץ ובקשות דחופות שאינן סובלות דיחוי (כל מה שקשור
בשלומם וביטחונם של הילדים ,או צווים לשמירת המצב
הקיים ,כגון צווים למניעת הברחה של רכוש).
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בתיקי גירושין נידונים ארבעה נושאים מרכזיים:
1.1אחריות הורית וחלוקת זמני שהות עם הילדים ("משמורת").
2.2מזונות ילדים  -נשיאה בנטל כלכלת הילדים.
3.3חלוקת הרכוש המשותף.
4.4גט וכתובה.
*בנסיבות כלכליות מסויימות ,גם האישה זכאית למזונות.

בשלושת הנושאים הראשונים ניתן לדון בבית המשפט לענייני משפחה
או בבית הדין הרבני.
לעומת זאת ,בגט ובכתובה – ניתן לדון רק בבית הדין הרבני.
היכן כדאי לך לפתוח את תיק הגירושין?
תלוי במקרה הפרטי שלך – אנחנו ממליצות לקבל ייעוץ משפטי לפני
קבלת החלטות.

:

המידע בחוברת אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי

סיוע משפטי למעוטי יכולת:
האגף לסיוע משפטי של משרד המשפטים ,מעניק סיוע משפטי לאנשים
ונשים מעוטי יכולת.
הסיוע כולל ייעוץ וייצוג בפני ערכאות משפטיות ע"י עורכי דין והוא
ניתן ללא תשלום.
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פרטי התקשרות  -לשכות הסיוע המשפטי:
מחוז

טלפון

פקס

כתובת

צפון

1-700-70-60-44
שלוחה 4

02-6462532

תאופיק זיאד  3047בניין ופא סנטר ,קומה 5
ת.ד  50021נצרת .מיקוד1616001 :

חיפה

1-700-70-60-44
שלוחה 4

02-6467943

פל ים 15א' ,קומה  ,11חיפה
מיקוד3133002 :

1-700-70-60-44
תל אביב
שלוחה 4

02-6467717

הנרייטה סולד  ,4תל אביב־יפו
מיקוד6492404 :

מרכז

1-700-70-60-44
שלוחה 4

02-6468008

אבא הילל סילבר  ,13לוד
מיקוד7129463 :

ירושלים

1-700-70-60-44
שלוחה 4

02-6467611

הסורג  ,1בית מצפה ת.ד 1777
ירושלים מיקוד 9414501

1-700-70-60-44
באר שבע
שלוחה 4

02-6467672

קרן היסוד  4בית קרסו קומה ,5
ת.ד  534באר שבע .מיקוד8440803 :

אם אינך עומדת בקריטריונים לקבלת סיוע משפטי חינם מהמדינה,
ניתן לפנות בבקשה לתוכנית "שכר מצווה" של לשכת עורכי הדין,
המספקת ייצוג משפטי חינם לאנשים מעוטי יכולת ,שלא זכאים לסיוע
של המדינה.

:

קו טלפון ארצי "שכר מצווה" 1-700-505-500
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שירותי סיוע ורווחה
הליך הגירושין מביא לקשיים רגשיים רבים עד כדי משבר .חשוב מאד
לא לעבור את התקופה הזו לבד .ניתן לשתף ולהיעזר בבני משפחה
וחברים קרובים ,אך לעיתים כדאי להיעזר גם בגורמי מקצוע.
מענה טיפולי וייעוץ אישי:
בכל עיר/אזור קיימות מחלקות לשירותים חברתיים .ניתן לברר
השתייכות אזורית בטלפון  106בכל עירייה ולפנות לקבלת סיוע ,ליווי
ותמיכה של עובדים סוציאליים.
טיפול רגשי בחינם  /מחיר מוזל:
בתחנות לבריאות הנפש  -ע"פ חלוקה אזורית.
ניתן לברר במוקדי השירות של קופות החולים:
שירותי בריאות כללית *2700 :או 03-9405350
מכבי שירותי בריאות *3555 :או 1-700-50-53-53
קופת חולים לאומית1-700-507-507 :
קופת חולים מאוחדת *3833 :או  1-222-3822או 077-2703756
כמו כן ניתן לקבל טיפול רגשי אצל מטפלים פרטיים בסבסוד
קופ"ח (מיועד לבעלי ביטוח משלים/מושלם וכדו') .רשימת מטפלים
וכתובותיהם מפורסמת באתרי קופ"ח וכן אופן הפנייה אליהם.
6

במקרים של אלימות במשפחה ניתן לפנות למרכזים הבאים:
ויצ"ו  -מרכזים למניעת אלימות במשפחה בטל':
08-6732541 / 02-6551100 / 03-7586944
נעמ"ת  -המחלקה לטיפול ומניעת אלימות במשפחה -
בטל',03-6492469/70 :
יד שרה – המרכז למשפחה – בטל'( 02-6444566 :קו ארצי)
המרכז לשלום המשפחה  -בכל מחלקה לשירותים חברתיים יש יחידה
נפרדת המטפלת באלימות במשפחה .ניתן לפנות ישירות למרכזים
לקבלת טיפול רגשי .ניתן לברר את מספרי הטלפון במוקד .106

:

במקרי חירום בהם קיים חשש לחייך ,יש לפנות למשטרה בחיוג
למספר .100

מוקד פניות ארצי של משרד הרווחה:
 – 118הקו נותן מענה שבעה ימים בשבוע בשפות עברית ,ערבית,
אמהרית ורוסית.
 1-800-220-000קו חירום ארצי למניעת אלימות במשפחה ולמען
ילדים בסיכון.
מרכזי סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית:
תה"ל – מרכז הסיוע לנשים וילדים דתיים  -מתן תמיכה מעשית
ורגשית 02-6726847
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מרכז הסיוע קו ארצי – 1202
קו חירום לנשים דתיות 02-6730002 -
קו סיוע באמהרית 1-800-220-230 -
כל זכות http://www.kolzchut.org.il

אתר המַרּכֵז מידע על זכויותייך וכן מידע על ארגוני סיוע לזכויות נשים.

באשר תלכי 03-6923984 -
עמותה ארצית ,הנותנת ליווי ,תמיכה רגשית וחברתית ,והכוונה
מקצועית לנשים חרדיות גרושות ובהליכי גירושין.

לרשות הציבור עומד גם מרכז מתגשרים של יד לאישה .מרכז
מתגשרים מעניק שירות של גישור ,ייעוץ ופישור בהליכי גירושים,
ניסוח הסכמי קדם־נישואין ,הסכמי ממון והסכמי גירושין (בתשלום מוזל)
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]02-6710876
אנחנו ביד לאישה מאמינות כי כל אישה ואיש ,זכאים לצאת מהנישואין
בכבוד ,לכן ראוי שהגט לעולם לא ישמש ככלי לסחיטה ולשיפור עמדות
בסכסוך הגירושין.
אנחנו גם מאמינות כי ילד זקוק לשני הוריו .חובתו וזכותו של כל הורה
להיות הורה מעורב ומיטיב .לכן  -גם כשמתגרשים  -הילדים נשארים
מחוץ לסכסוך.

מאחלות לך שתזכי לצמוח ולגדול מתוך המשבר
לקראת עתיד טוב יותר.

•ירושלים02-6710876 :
•ת"א03-6376880/1/2/3 :
•באר שבע072-2400520 :
•צפון050-7778900 :
•קו ארצי1-800-200-380 :

9

