גישור בענייני משפחה וגירושין

בשנים האחרונות אנו עדים לגידול במספר המתגרשים בישראל ,וחלק ניכר בוחר לנהל הליך
הגירושין ופירוק התא המשפחתי בגישור והידברות על פני ניהול הליך משפטי כואב ויקר.
כאשר תא משפחתי עובר טלטלה ,נוצר שבר ומשבר אמון שמוטב לאחות אותו בטיפול
מקצועי ורגיש של מגשרים ואנשי טיפול שיאפשרו למשפחה לצמוח מהקונפליקט ולקדם
הסכמות שיאפשרו המשך ניהול חיי משפחה תקינים.
תקנות "להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה" שאושרו בועדת החוקה של הכנסת ביוני
 2016מתקפות מגמה זו ומעודדות השימוש בהליכי בגירושין.
תקנות אלה קובעות כי טרם פתיחת הליך תביעת גירושין  ,בני הזוג ידרשו להשתתף
בארבעה מפגשים ביחידות הסיוע במהלכן יבחנו איתם האפשרות לברר המחלוקות בהליכי
הגישור והיה והמקרה מתאים יפנו אותם לרשימת המגשרים המוסמכים והמוכרים עי
הנהלת בתי המשפט.
מגשרי הבית שלנו המתמחים בדיני משפחה וגירושין שחלקם נמצאים ברשימת המגשרים
מקבלים פניות של בני זוג בעיצומו של הקונפליקט ומסייעים בידם לגבש הסדר צופה פני
עתיד המותאם לצרכים הרגשיים והכלכליים של כל אחד מבני הזוג ,המגן בחובו על כל
החובות והזכויות של בני המשפחה תוך התחשבות בטובתם ורווחתם של ילדיהם
המשותפים לטווח הארוך.
צוות הבית לגישור ובוררות עוסק גם בטיפול ומענה לסוגיות ומחלוקות המתעוררות
במשפחה כגון :הסכם ממון ,הסכם זוגיות ,הסכם שלום בית ,הסכם הורות ,מחלוקות בנושא
רכוש בעסקים משפחתיים ,בנים ממשיכים במושבים ,צוואות וירושות.
הליכי הגישור המתבררים בבית לגישור ובוררות במרכז השלטון המקומי מתנהלים בתהליך
של שיח מכבד באווירה נעימה ונינוחה המאפשרת לצדדים לחשוף חששות ,מצוקות
ואינטרסים ובהובלת צמד מגשרים מנוסה לגבש יחדיו הסכמות המתאימות להם ויאפשרו
להם לחיות בשלום ולכבד הסכמות אלה שהינם פרי תוצר של בני הזוג.

אם גם אתם נקלעתם למשבר במשפחה ומעוניינים ליישב הסכסוך בשיח מכבד והוגן
ולחסוך כספים רבים ומפח נפש ונדרשים לליווי מקצועי לקידום הסכמות ביניכם תוך בניית
אמון והליך של תקשורת טובה עם בן הזוג/בן המשפחה -צוות מגשרי המשפחה שלנו כאן
בשבילכם.

מרכז גישור בבית לגישור ובוררות
הבית לגישור ובוררות מוכר בקרב בתי המשפט ורשויות כגוף מקצועי המתמחה בפתרון
סכסוכים משפחתיים והובלה לפתרון בר ביצוע תוך ליווי אישי ומקצועי באמצעות מגשרים
מקצועיים ומנוסים הבקיאים בגישור משפחה וביניהם שופטים בדימוס ,פסיכולוגים ,עורכי
דין ,עובדים סוציאליים ,רואי חשבון ואקטוארים .מרבית הליכי הגישור מתבצעים ע"י צמד
מגשרים ובענייני משפחה וגירושין הצמד כולל עו"ד בעל ניסיון הבקיא בדיני משפחה ואיש
טיפול -פסיכולוג/עובד סוציאלי המצליחים יחדו להוביל להסדר גישור הוגן שיתן מענה
לנושאים המשפטיים כלכליים ורגשיים.
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