המדריך למתגרש0ת
מבוא
ההחלטה להתגרש היא אחת ההחלטות הקשות והחשובות שתקבלו בימי חייכם והטיפול בה ישפיע על המשך
חייכם וחיי ילדיכם ,ואין זו הגזמה.
בישראל קיים מצב משפטי המכונה "מרוץ הסמכויות" שנוצר כתוצאה מכך שניתן להגיש תביעות בנושאים
שונים כגון :מזונות אשה ,חלוקת רכוש ,משמורת ילדים ,הסדרי ראיה ,חינוך גם בבית המשפט וגם בבית הדין
הרבני וההכרעה היכן יתנהלו ההליכים המשפטיים נקבעת על פי מועד ההגשה ,כלומר ההליכים יתנהלו היכן
שהתביעות הוגשו ראשונות.
מכיוון שיכולה להתקבל תוצאה משפטית שונה בערכאה שונה יש מקרים בהם לרכישת הסמכות בערכאה
מסוימת יש חשיבות גדולה מאוד ואז מתחיל ה"מירוץ".
למרות המיתוס לפיו לגברים תמיד עדיף לפנות לבית הדין הרבני ולנשים לבית המשפט לענייני משפחה,
בפועל כל מקרה לגופו והמצב המשפטי של כל אחד ואחת ישליך על בחירת האסטרטגיה הנכונה ביותר בה
יש לפעול בכדי למקסם את זכויותיכם.
חשוב לציין כי ישנם מקרים בהם אין משמעות לרכישת סמכות בערכאה כזו או אחרת ,מה שמאפשר גם
הידברות וניסיון לפנות לגישור לפני נקיטת הליכים משפטיים בערכאה כזו או אחרת.
על מנת להבין מה מצבכם המשפטי מאוד חשוב להגיע לפגישת יעוץ אצל עורך דין מומחה בדיני משפחה
כבר בשלב ההתלבטות או החשש שהצד השני מעונין להתגרש ,ולהבין מה המצב המשפטי שלך וכתוצאה
מכך מה האסטרטגיה הטובה ביותר בה יש לנקוט.
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פגישת יעוץ ובחירת עורך דין
בימים אלו בהם השוק מוצף בעורכי דין המצטרפים מדי מספר חודשים לשוק החופשי ,וכל אחד מכיר לפחות
עורך דין אחד או מישהו שמכיר עורך דין ,חשוב להבין כי יש חשיבות עצומה לפניה לעורך דין מומחה בתחומו,
מיד בשלב הראשון בו עולה המחשבה להתגרש אצלך או אצל הצד השני ,בין אם מדובר בהחלטה חד צדדית
ובין אם פניכם להסכם.
במהלך פגישת הייעוץ יסביר לך עורך הדין את המצב המשפטי שלך (סיכויים וסיכונים) ,את זכויותיך ואת
חובותיך על פי הדין.
פניה לעורך דין מומחה בתחום דיני המשפחה יכולה לעשות את ההבדל לא רק בתחושה הסובייקטיבית שלך
אלא גם בתוצאות ההליך ,שהינן בעלות השלכה על המשך חייך.
דחיית הפגישה עם עורך הדין מתבררת בדרך כלל כטעות גדולה שכלותה יקרה יותר מעלות פגישת יעוץ ואף
יותר מעלות ניהול הליכים בצורה מושכלת.
על מנת להחליט האם עורך הדין המומחה בתחום דיני המשפחה הינו עורך הדין המתאים לכם מומלץ לכם
לתאם פגישת יעוץ ובמהלכה לברר שאלות כגון :האם התמחות בדיני משפחה היא ההתמחות היחידה של
המשרד או שזהו רק חלק מתחום ההתמחות? בכמה תיקי גירושין טיפל עורך הדין עד כה? זמינות עורך הדין,
האם עורך הדין יטפל בעניינך באופן אישי ,מה עלות שכר הטרחה ומה הוא כולל וכיוצ"ב.

פתיחת הליכים משפטיים
בסופו של הליך גירושין בין בפסק דין ובין בהסכם המקבל תוקף פסק דין יש להביא לכלל סיום את הנושאים
הבאים :מזונות אשה וילדים ,משמורת והסדרי ראיה ,חלוקת הרכוש ,והגט עצמו.

תביעת מזונות
מבחינים בין תביעת מזונות אישה לבין תביעת מזונות ילדים.
נושא פסיקת מזונות אישה נמצא בסמכות מקבילה של בית הדין הרבני ובית המשפט לענייני משפחה.
אחד ההבדלים בין שני סוגי התביעות דנן הוא שכאשר נפסקים מזונות אישה הם משולמים עד הגירושין בעוד
שמזונות ילדים משולמים עד הגיע הילדים לגיל  81ו/או סיום הלימודים התיכוניים ,וכן מקובל לשלם שליש
מסכום המזונות שנפסק במהלך השירות הצבאי הסדיר של הילדים.
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הבדל נוסף הוא כי לאשה חייבים לשמר את רמת החיים אליה הורגלה במהלך חיי הנישואין ,בעוד שלילדים
אין חובה לשמר את רמת החיים שהייתה קיימת לפני פרוץ הסכסוך.
כיום נשים רבות כלל אינן זכאיות למז ונות אשה שכן הן עובדות ומשתכרות מספיק בכדי לכלכל את עצמן.
ישנם גם מקרים בהם נשים הזכאיות למזונות אשה מפסידות זכות זו כתוצאה מהתנהגותן .למשל :במקרים של
בגידה ,עזיבת הבית ,אי קיום מטלות הבית וקיום חיי אישות וכיוצ"ב.
גבר המעוניין להוכיח שאשתו הפסידה את זכותה למזונות אשה יצטרך להוכיח לבית הדין הרבני את טענותיו
בדבר ההתנהגות שלה שהביאה להפסד מזונות האשה אותם היא תובעת.
לגבי מזונות ילדים חלה התקדמות רבה בפסיקה במהלך העשור האחרון וקיימים פרמטרים שונים המשפיעים
על גובה פסיקת המזונות.
יחד עם זאת ,מכיוון שעל פי ההלכה לאב קיימת חבות מוחלטת לגבי מזונות ילדיו ,בעוד שלאם אין חבות כזו,
ישא האב במרבית המקרים לפחות בסכום אשר זכה בפי אנשי המקצוע לכינוי "סכום מינימום" שנקבע
בפסיקות בית המשפט.
לצורך הוכחת תביעת מזונות (באין אם מזונות אשה ובין אם מזונות ילדים) יש לצרף לבית המשפט0בית הדין
מסמכים המעידים על השתכרות הצדדים (תלושי שכר) ,קבלות המעידות על הוצאות אחזקת הבית ,הוצאות
בגין שכירות/משכנתא ,הוצאות בגין חוגים ,שיעורי עזר ,מוסדות חינוך ועוד.
מזונות נפסקים רטרואקטיבית מיום הגשת התביעה ובמרבית המקרים נפסקים מזונות זמניים כבר בשלבים
הראשוניים של ההליך המשפטי ועוד בטרם פסיקת המזונות הקבועים.

משמורת ילדים והסדרי ראיה
נושא משמורת הילדים ,חינוכם והסדרי הראיה נמצא בסמכות מקבילה של בית המשפט לענייני משפחה ושל
בית הדין הרבני.
במרבית תיקי המשמורת הנידונים בפני הערכאות השיפוטיות שני הצדדים הם הורים ראויים ומיטיבים לילדיהם,
אלא שבמסגרת הסכסוך שנוצר ביניהם כבני זוג מגיש כל אחד מהם תביעה לקביעת משמורת יחידנית על
הילדים אצלו ,בטענה שרק הוא ההורה המתאים לגדל את הילדים.
בניגוד למצב המשפטי בעבר שבו המשמורת על הילדים הייתה ניתנת באופן כמעט אוטומטי לאם ,ניכרת
בעשור האחרון מגמה ברורה של חיזוק והכרה בחשיבות מעמד האב בחיי הילדים ופסקי דין הקובעים משמורת
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משותפת /מחולקת או הסדרי ראיה רחבים הכוללים לינה פעמיים בשבוע וכל סוף שבוע שני הופכים שכיחים
יותר ויותר.
בתיקי משמורת נעזר כבוד בית המשפט בפקידי סעד ,פסיכולוגיים ופסיכיאטריים מהשוק הציבורי ומהשוק
הפרטי.

חלוקת רכוש
נושא שגורר אחריו לא מעט מחלוקות הוא חלוקת הרכוש ואיזון המשאבים בין הצדדים .גם נושא זה נמצא
בסמכות מקבילה של בית המשפט לענייני משפחה ובית הדין הרבני.

איזון משאבים
על זוגות שנישאו לאחר  8בינואר  8691חל חוק יחסי ממון בין בני זוג ויחול עליהם הסדר איזון משאבים ,בעוד
שעל בני זוג שנישאו קודם לכן חלה הלכת השיתוף.
כאשר מוגשת תביעה לאיזון משאבים מתבצעת חלוקת הרכוש תוך כדי ביצוע אקטואריה והשוואת ערכם של
הנכסים השונים המצויים בבעלותו של כל אחד מהצדדים (כולל קופ"ג ,קרנות השתלמות ,קרנות פנסיה,
ביטוחי מנהלים ,אופציות ,נכסי מקרקעין ,מטלטלין וכיוצ"ב).
כדאי לדעת שגם חובות שנצברו במהלך הנישואין הינם משותפים ,למעט חובות שהפסיקה החריגה כגון
חובות שנוצרו מהימורים ,אך ההוכחה אינה קלה.
בסופו של יום יי נתן פסק דין אשר יקבע כמה צריך אחד הצדדים להעביר לידי הצד השני .יודגש כי אין חובה
להוון את הזכויות וניתן לשלם את השווי המגיע לידי הצד השני במועד קבלת הכספים בפועל .כך אם זוג גני
 89מתגרשים חלקה של האשה0בעל ישולם לידי הצד השני בצאת הצד המשלם לגמלאות.
בחודש אוגוסט  8381חוקקה הכנסת חוק על פיו בן זוג לשעבר העומד בתנאים המפורטים בסעיפי החוק זכאי
להגיש בקשה לגוף הפנסיוני ,לרשום את זכאותו לחלק מן הפנסיה בהתאם למפורט בפסק הדין שהוא מחזיק
בידיו ,ובכך להבטיח ש הגוף הפנסיוני שומר על האינטרסים שלו באופן ישיר ,ללא תלות ברצונו הטוב של בן
הזוג לשעבר.
לאחר שזכאותו של בן הזוג נרשמה ,מרגע שבן הזוג לשעבר יצא לפנסיה ,הגוף הפנסיוני יעביר לבן הזוג התלוי
את החלק המגיע לו בקצבת הפרישה באופן ישיר.
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אם פסק הדין קובע שבן הזוג לש עבר זכאי גם לקצבת שארים ,כשבן הזוג הזכאי הלך לעולמו ,בן הזוג בן
הזוג התלוי יקבל את הסכום לו היה זכאי אילו המשיך להיות בן זוגו ערב הפטירה ,וכך אינו צריך לחשוש עוד
שבני הזוג הבאים של הנפטר יגזלו את חלקו ,כפי שהיה בעבר.
נכסים שהתקבלו במתנה0ירושה אינם נכללים במסגרת איזון המשאבים ,אלא אם הצד שקיבל את המתנה או
ירש את הירושה שיתף את בן0בת זוגו במהלך חיי הנישואין .כך למשל אם אדם ירש מיליון שקלים וקנה בזה
דירה אותה רשם על שמו ועל שם בן0בת זוגו הוא הכליל את כספי הירושה במסכת הנכסים המשותפים.
כספים המתקבלים בגין מוות או נזק גוף אינם נכללים במסגרת איזון המשאבים.
מועד איזון המשאבים הוא עם פקיעת הנישואין ,יחד עם זאת בית המשפט רשאי להורות על ביצוע הסדר איזון
משאבים גם לפני פקיעת הנישואין אם בין הצדדים קיים קרע מהותי ,אם בני הזוג חיים בנפרד במשך תשעה
חודשים לפחות ,שנה חלפה מהיום שנפתחו הליכים.

פירוק שיתוף בדירה
לכל אחד מבני הזוג זכות לעתור לפירוק השיתוף בדירה בכל עת .זכות זו נובעת מזכות הקניין שהינה זכות
יסוד במשפט.
במקרים בהם הבעל תובע את פירוק השיתוף בדירה ניצבת מול זכותו הקניינית זכות האשה למדור ,הקשורה
לזכות למזונות.
סעיף  13א' לחוק המקרקעין קובע כי במקרים בהם הבעל תובע פירוק שיתוף ויש לבני הזוג ילדים קטינים
חובה לדאוג למדור חלופי לאם ולקטינים לפני פירוק השיתוף.
לעומת זאת ,במקרים בהם אשה עותרת לפירוק השיתוף במקרקעין לא ניצבת מול זכותה הקניינית זכות הבעל
למדור ולכן אין לבעל למעשה הגנה מפגני תביעה כזו.
כאשר בית המשפט נדרש להחליט האם לעכב את פירוק השיתוף בדירה או לתת מידית פסק דין לפירוק
השיתוף הוא יתחשב בשורה של משתנים כגון :הסיכוי להגיע להסכם כולל בתוך זמן סביר ,השפעת מימוש
הזכויות הקנייניות להגיע להסדר כאמור  ,הנזק העלול להיגרם למי מבני הזוג כתוצאה מהעיכוב ,השלכות
העיכוב על צדדים שלישיים וכיוצ"ב.
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השפעת הגירושין על עסקים משפחתיים
כל עסק הוא למעשה עסק משפחתי .העובדה שהבעל או האישה הקימו עסק ועבדו בו לבד כל השנים,
כשלבן או בת הזוג לא היה מושג מה קורה בעסק ולא הייתה להם שום שותפות בשום היבט בו ,לא אומר
שלא מגיע לו או לה חצי מהעסק כשמתגרשים .המשמעות היא שכשמתגרשים גם עסק פרטי הופך לעסק
משפחתי.
כאשר בני זוג שהם שותפים בעסק מתגרשים קיימות שלש אפשרויות:
המשך שיתוף פעולה – אם שני בני הזוג מסוגלים להתגבר על העוינות האישית ולהפריד בין חוסר ההתאמה
כבני זוג להתאמה המוצלחת כשותפים לעסקים ,אז העסק יכול להמשיך להתנהל .זאת אופציה שאפשר
להגיע לה רק בהסכמה הדדית ,ומובן שבית המשפט לא יכול לכפות על בן זוג גרוש להמשיך לעבוד בעסק
עם בן זוגו.
פירוק העסק לחלקים – אפשרות אחרת היא פירוק העסק לתתי עסקים שונים
מכירה – בית משפט לענייני משפחה אוהב מכירה ,הוא בנוי למכירה ,זה מה שהוא מכיר וזה מה שהוא יודע.
בגרושין יש בית משותף ,יש מכונית משותפת ,יש עסק משותף ,מוציאים למכירה לצד שלישי ,בדרך כלל
באמצעות כונסי נכסים ,מקבלים את מה שהשוק מוכן לשלם עבור העסק ומחלקים את התמורה .אפס מאמץ
מצידו של בית המשפט והשולחן מתנקה מהר.
אם מדובר בעסק בלתי סחיר או עסק בשלבים התחלתיים שלו .כאן בית המשפט מפנה למומחים שיעריכו
את המוניטין של העסק כי עדיין אין לו משקיעים ואין לו מכירות.
לצורך מתן פסקי דין בהליכים הרכושיים ממנה בית המשפט ו0או בית הדין הרבני רואי חשבון ו/או אקטואריים.
יחד עם זאת קיימים מספר הבדלים בין בית הדין לבין בית המשפט לענייני משפחה שיכולים להשפיע על
ההחלטה היכן להגיש תביעות מסוג כזה או אחר .למשל בבית הדין הרבני לא ניתן לצרף צדדים שלישיים
(כמו החברה למשל) אך בבית המשפט כן.
עורך דין מומחה בתחום דיני המשפחה ידע להנחות אתכם כיצד לפעול על מנת למקסם את זכויותיכם.
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סעדים זמניים
מהו סעד זמני?
סעד זמני הוא צו שניתן במטרה להבטיח את קיומו של פסק דין שיינתן בסיום ההליכים המשפטיים או קיומו
של פסק דין שניתן בעבר וטרם בוצע.
מטרת הסעד הזמני היא לשמר את המצב הקיים טרם הגשת התביעות .לדוגמא אם לאדם כספים נזילים בקרן
השתלמות ומעוניינים שהם יישארו בקרן ניתן להשיג זאת באמצעות הטלת עיקול /צו מניעה שיאסור על ביצוע
כל דיספוזיציה.
את הבקשות לסעד זמני ניתן להגיש עם הגשת התביעות העיקריות ,למעט מקרים דחופים ביותר בהם ניתן
להגיש את הב קשות למתן סעדים זמניים תוך התחייבות להגיש בתוך שבעה ימים את כתב התביעה אליו
משויך אותו סעד זמני.
לדוגמא :אם אדם חושש שבן /בת זוגו מתכוונים להוציא את הילדים מהארץ הוא יכול לפנות לבית המשפט
בבקשה דחופה למתן צו עיכוב יציאה מהארץ גם אם טרם הוגשה תביעת משמורת ,תוך התחייבות שהיא תוגש
שבוע לאחר מכן.
צווי ביניים ניתנים בחלקם במעמד צד אחד ובחלקם לאחר קבלת תגובת הצד השני וקיום דיון בבית המשפט.
למועד הגשת הבקשה למתן סעד זמני יש משמעות רבה .למשל אם מוגשת תביעה רכושית ומעוניינים למנוע
העלמת כספים ניתן להגיש צווי עיקול ,אך ברור שאם צווי העיקול יוגשו לאחר הגשת התביעה ולא עם
הגשתה לבית המשפט/בית הדין קיים סיכוי גדול יותר שהנתבע/ת יבריח כספים/רכוש בטרם הטלת העיקולים
בפועל.
סוגי סעדים זמניים שלבית המשפט לענייני משפחה ולבית הדין סמכות לתת:


צו עיכוב יציאה מהארץ



צו עיקול זמני



צו מניעה זמני



צו מרווה



צו אנטון פילר



צו הגנה /צו למדור שקט ושלו  /צו למניעת הטרדה מאיימת

צו עיכוב יציאה מהארץ
צו עיכוב יציאה מהארץ כשמו כן הוא מונע את עזיבתו של המעוכב/ת את הארץ.
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מבדילים בין צו עיכוב יציאה מהארץ אשר אחד מבני הזוג מבקש להוציא כנגד משנהו במסגרת ההליכים
המשפטיים המתקיימים ביניהם לבין צו עיכוב יציאה מהארץ המבוקש כנגד הילדים.
צו עיכוב יציאה מהארץ המבוקש כנגד הילדים ניתן עד הגיע הילדים לגיל  .81במידה ומי מההורים מעונין
לצאת עם הילד לחו"ל במהלך התקופה בה צו היציאה עומד בתוקפו ,יהיה עליו בהעדר הסכמה  ,עם ההורה
השני ,לפנות לבית המשפט/בית הדין ולבקש הסרת הצו.
בנקרה כזה יהיה על ההורה המבקש להוציא את הילדים מהארץ להוכיח את מטרת הנסיעה ,משך הנסיעה
ולהפקיד ערובה שתיקבע על ידי בית המשפט לצורך הבטחת החזרת הילדים ארצה.
במקרה שההורה שביקש להוציא את הילדים מהארץ לא יחזיר אותם במועד הנקוב הערובה תחולט לטובת
ההורה האחר ,אלא אם יוכח שהיה מדובר בכוח עליון (לדוגמא הפגיעה במגדלי התאומים ששיבשה טיסות,
או התפרצות הר געש באיסלנד ששיבש טיסות).
לא פעם מתבקש צו עיכוב יציאה מהארץ במסגרת תביעות גירושין המתנהלות בבית הדין הרבני אשר מטרתו
למנוע עזיבת הבעל את הארץ והשארת האשה עגונה .במקרים אלו צו עיכוב היציאה תקף למשך שנה אחת
ויש לדאוג לחידושו.
במקרים כגון אלו אם הבעל ירצה בכל זאת לעזוב את הארץ הוא יתבקש להפקיד ערובה וכן להשליש גט בידי
בית הדין שיוכל לתיתו לאשה באם הבעל לא יחזור ולמנוע עגינותה.
תביעת מזונות היא תביעה נוספת במסגרתה ניתן לבקש צווי עיכוב יציאה מהארץ ,ולאחר מתן החלטה במזונות
זמניים ו/או פסק דין ניתן לבקש צו כזה גם במסגרת הליכי הוצאה לפועל.
חשוב לדעת כי לבקשה לעיכוב היציאה מהארץ יש לצרף התחייבות אישית וכן התחייבות צד ג' ולעיתים אף
ערובה כספית להבטחת כל נזק שיגרם כתוצאה מהוצאת צו עיכוב היציאה מהארץ ,במידה ויתברר כי הצו
הוצא שלא כדין או ממניעים זרים.
צו עיקול זמני
צו עיקול זמני ניתן במטרה להגן על הברחת רכוש/כספים.
לא פעם לכל אחד מהצדדים יש זכויות/כספים הרשומים על שמו בלבד כגון קרנות השתלמות ,קופות גמל,
לעיתים חשבונות נירות ערך ,תוכניות חסכון וכדומה והוא עלול למשוך את הכספים הללו בטרם נקיטה
בהליכים משפטיים או מיד לאחר קבלת תביעות מהצד שכנגד.
בכדי להימנע מהמצב הזה מתבקשים לא פעם צווי עיקול.
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לבקשה לצו עיקול יש לצרף התחייבות עצמית וכן התחייבות צד ג לפצות את מי שהוטל עליו עיקול באם יגרם
נזק כתוצאה מהטלת העיקול ויתברר כי העיקול הוטל שלא לצורך.
על מבקש העיקול להוכיח כי במידה ולא יינתן העיקול שנתבקש עלול להיגרם נזק חמור ,כי הבקשה מוגשת
בתום לב וכי יש לתביעה סיכויים רבים להתקבל.
בקשת העיקול מוגשת במעמד צד אחד בלבד.
ניתן להגיש בקשה לביטול העיקול או המרתו בתוך  03יום מיום המצאת הצו.
בתוך שבוע ימים מיום הגשת הבקשה לביטול צו העיקול יתקיים דיון בבקשה.
ניתן להגיש בקשה לעיקול גם במסגרת תביעת מזונות .במקרה כזה הסכום עליו יוטל העיקול לא יעלה על
הסכום הנתבע למזונות למשך תקופה של שנתיים.
במקרה שנצבר חוב מזונות ונתפתח תיק הוצל" פ ניתן יהיה לבקש גם במסגרת הליכים אלה צו עיקול על
נכסים /כספים שיתפסו לצורך מימושם ותשלום החוב שקיים באמצעות המימוש.
צו מניעה זמני
צו מניעה אוסר ביצוע כל דיספוזיציה ברכוש הרשום על שם שני הצדדים או אחד מהם כולל בדרך של העברה
לצד ג' ,מתן מתנה ,הלוואה ,השכרה ,או מכירה.
הבקשה מוגשת לא פעם במעמד צד אחד ועל מבקש הבקשה לצרף לבקשתו ראיות המצדיקות את מתן הצו.
בית המשפט ו/או בית הדין ישקלו את הראיות המונחות לפניהם ,את ההכבדה שעלולה להיגרם עקב הטלת
הצו ואת מועד הגשת הבקשה לפני מתן החלטה בבקשה.
צו מרוה
צו זה ניתן במקרים בהם המבקש נזקק לסעד של עיקול זמני ולמרות שהאדם כלפיו מכוון הצו כפוף לסמכות
השיפוט של מדינת ישראל ,הנכסים לגביהם מתבקש הצו נמצאים מחוץ לגבולות המדינה .הצו ינתן במקרים
בהם יוכח לבית המשפט כי עיקר הנכסים של הנתבע /ת נמצאים מחוץ לגבולות המדינה ומשום כך הטלת צו
עיקול על נכסיו בארץ אינה מספיקה בכדי להבטיח את אפשרות מימוש פסק הדין לכשינתן .צו זה מוגש
במעמד צד אחד.
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צו אנטון פילר
צו זה הוא מעין צו חיפוש המאפשר לבצע חיפוש לשם תפיסת ראיות חשובות להוכחת התביעה.
צו זה מוגש במעמד צד אחד וניתן במשורה לאור הפגיעה בפרטיות הנלווית לצו זה רק במקרים בהם קיים
חשש אמיתי כי אחד הצדדים יבקש להסתיר ראיות או להשמידן בכדי לחבל ביכולת הצד התובע להוכיח את
תביעתו.
הצו יכול להינתן לגבי מחשבים ,תכולת כספות ,הקלטות וכיוצ"ב .החומר שנתפס יועבר למשמורת בית
המשפט או למשמורת במקום אחר על פי הוראות בית המשפט.
צו הגנה
צו אשר יכול להינתן על ידי בית המשפט לענייני משפחה ,בית משפט השלום או בית הידן הרבני .מדובר בצו
חירום אשר מוגש במעמד צד אחד ומטרתו למנוע מאדם לפגוע ו/או לאיים על בני משפחתו ולהרחיקו מהם
באופן מיידי.
בדרך כלל הצו ניתן לתקופה של עד  7ימים במהלכם מתקבלת תגובתו של הצד שהורחק ומתקיים דיון
פרונטלי.
אם בית המשפט  /בית הדין משתכנע שמי שכנגדו התבקש הצו נהג באלימות בבן משפחתו ,ביצע בו עבירת
מין או כלא אותו שלא כדין בסמוך להגשת הבקשה הצו יינתן.
גם אם בית המשפט השתכנע כי מי שכנגדו התקיים הצו התנהג באופן שמהווה בסיס סביר להניח כי הוא
מעמיד את בן משפחתו בסכנה גופנית ממשית או שהוא עלול לבצע בו עבירת מין הצו יינתן.
מצב נוסף בו הצו יינתן הוא מצב בו בית המשפט השתכנע כי מי שכנגדו התבקש הצו התעלל בבן משפחתו
התעללות נפשית ממשוכת ומנע ממנו לנהל את חייו באופן סביר ותקין.
אם בית המשפט השתכנע כי יש מקום לתת את צו ההגנה הוא יכול לתת אותו לתקופה בת שלושה חודשים
ולהאריכו בכל פעם עד לתקופה מקסימלית של שנה.
צו הרחקה – צו להבטחת מדור שקט ושלו
אחת מחובותיו של בעל כלפי אשתו מכח דיני ההלכה הוא להבטיח את זכותה של האשה למדור (מקום
מגורים) שקט ושלו ,בו לא תהיה חשופה למעשי אלימות ,התגרות או הטרדה מכל סוג שהוא.
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במסגרת תביעת המזונות שאשה מגישה היא יכולה לעתור כחלק מתביעתה לסעד של מדור שקט ושלו עבורה
וגם עבור הילדים.
צו זה לא ניתן במעמד צד אחד והוא אינו מוגבל בזמן ,לכן יש לשכנע את בית המשפט/בית הדין כי יש צורך
מיידי והכרחי במתן צו מסוג זה.
צו למניעת הטרדה מאיימת
צו זה מבוסס על החוק למניעת הטרדה מאיימת שנחקק בשנת .1338
סוגי התנהגות שעשויים להיחשב כהטרדה מאיימת הם:
בילוש ,מארב או התחקות אחר תנועותיו או מעשיו של אדם ,או פגיעה בפרטיותו בכל דרך אחרת.
איום לפגוע באדם או במאיים עצמו.
יצירת קשר עם אדם בעל פה או בכתב או בכל אמצעי אחר.
פגיעה ברכושו של אדם ,בשמו הטוב ,או בחופש התנועה שלו.
צו זה יכול להתקבל במעמד צד אחד למשך שבעה ימים ,לאחריהם יתקיים דיון במעמד שני הצדדים.
יחודו של צו זה שהוא חל על כל מקרה של הטרדה ו /או איום מצד כל אדם ואינו נוגע בהכרח למקרים של
אלימות במשפחה.

גירושין
נושא הגירושין עצמם מצוי בסמכותו הייחודית של בית הדין הרבני .כאשר שני בני הזוג מעוניינים להתגרש
ומסכימים ביניהם על כך ני תן להגיש בקשה מוסכמת לגירושין בבית הדין הרבני והגירושין יבוצעו בצורה
מהירה.
כאשר אחד מבני הזוג אינו מעונין להתגרש יהיה על בן /בת הזוג השני/ה להוכיח כי קיימות לו עילות גירושין
הגוררות אחריהן חיוב בגט.
רק לאחר שבית הדין קובע כי יש לחייב את הצד המסרב לתת/לקבל את הגט ניתן לקבוע דיון לסידור הגט
ובמידה ופסק הדין הופך חלוט (כלומר לא ניתן לערער עליו יותר) והצד שמסרב להתגרש לא מגיע לתת/לקבל
הגט ניתן אף לפעול להפעלת סנקציות כנגד הצד הסרבן.
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הליך גישור
במקרים בהם בני הזוג מעוניינים בהסכמה להתגרש ולהסדיר את כלל המחלוקות ביניהם והם מסוגלים
להידבר יש מקום לפנות להליך גישור.
הליך הגישור הינו ה ליך חסוי המאפשר לצדדים להתמודד עם הקונפליקט ביניהם ,שהוא טבעי ובלתי נמנע,
בדרך שעוזרת להם להתמודד אחרי הגירושין עם תוצאות ההליך ,הן כיחידים והן כהורים.
הליך הגישור מאפשר מעבר אינפורמציה חופשי בין בני הזוג ובדרך כלל הוא נמשך פחות מהליכים משפטיים
המתנהלים בערכאות.
הליך הגישור יכול להיערך על ידי מגשר אחד ניטרלי המייצג למעשה את שני הצדדים ומנוע ,באם הגישור
כושל ,לייצג את מי מהצדדים בהליכים משפטיים ככל שיהיו ,או באמצעות מגשר ועורכי דין לכל אחד
מהצדדים.
רצוי מאוד שהמגשר יהיה גם הוא עורך דין המתמחה בתחום דיני המשפחה ובעל הכשרה של מגשר שכן אז
יש לו את היכולת לספק לצדדים מידע משפטי על מנת שיוכלו לקבל החלטות בהתבסס על החוק ועל עמדת
בתי המשפט כפי שהן משתקפות בפסיקות האחרונות שניתנו בתחום דיני המשפחה.
גם אם הצדדים הלכו למגשר משותף יש לכל אחד מהם זכות ,ואפילו מומלץ להתייעץ עם עורך דין מומחה
בתחום דיני המשפחה מטעמם ,לפני החתימה על ההסכם ואישורו בבית המשפט.

כל האמור במדריך אינו מהווה ואינו יכול להוות תחליף ליעוץ משפטי.
משרד עורכי דין ליהיא כהן-דמבינסקי הוא הבעלים הבלעדי במידע המפורסם במדריך ואין לעשות שימוש במידע זה למעט שימוש
פרטי.
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אודות משרד ליהיא כהן דמבינסקי
משרד עורכי דין לענייני גירושין ודיני משפחה
עורכת דין ליהיא כהן-דמבינסקי הינה מייסדת המשרד ובעליו.
ילידת  ,8691נשואה ואם לשלושה.
עו"ד ליהיא כהן-דמבינסקי סיימה את לימודי המשפטים באוניברסיטת תל
אביב והוסמכה לעסוק בעריכת דין בשנת .8669
כמו כן עו"ד ליהיא כהן הינה בעלת תואר ראשון בסוציולוגיה
ואנתרופולוגיה מאוניברסיטת תל אביב ותואר שני בניהול גם הוא
מאוניברסיטת תל אביב.
עו”ד כהן-דמבינסקי עברה במהלך השנים הכשרות מקצועיות בארץ ובחו"ל
והיא חברה בלשכת עורכי הדין ובארגון .IACP
בנוסף מנהלת עו"ד כהן-דמבניסקי את פורום דיני משפחה ב  YNETמשנת
 ,1338הינה ממחברות הספר "המדריך הישראלי לגירושין" שיצא לאור
בשנת  ,1331בעלת טור קבוע ב"גלובס" בנושא דיני משפחה ,ומנהלת את
פרום דיני משפחה בגלובס.
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