עיריית באר שבע
אגף הרווחה
והשירותים החברתיים

מדינת ישראל
משרד העבודה והרווחה
והשירותים החברתיים

עמותת יחדיו
באר שבע והדרום

מרכז לגירושין בשיתוף פעולה
עיריית באר שבע

מתגרשים?
אפשר גם אחרת!

מהו הליך "גירושים בשיתוף פעולה"? Collaborative divorce
הליך הגירושין בשיתוף פעולה מאפשר פרידה בין בני זוג בסיוע אנשי מקצוע מתחומים שונים:
עורכי דין (להיבט המשפטי) ,אנשי טיפול (להיבט הרגשי) ומומחה בתחום הפיננסי (להיבט הכספי)
העובדים בשיתוף פעולה בצוות רב תחומי.
כל צד מיוצג על ידי עורך דין מהצוות שעבר הכשרה להליך גירושין בשיתוף פעולה.
הצדדים ובאי כוחם חותמים על התחייבות חוזית שלא לפנות לערכאות כל עוד התהליך מתנהל.
עורכי הדין המייצגים את הצדדים בהליך לא יוכלו לייצגם גם בבית המשפט אם התהליך יסתיים.
כל אחד מהצדדים מלווה על ידי מטפל משפחתי שהינו מומחה שעבר הכשרה ל"גירושין בשיתוף
פעולה" שיתמוך בו ויסייע לפתח מענה לצרכים המתעוררים במסגרת הגירושין.
במשפחות עם ילדים ישתתף בתהליך מומחה ילדים ניטראלי.
וכן מומחה פיננסי ניטראלי אשר יסייע למשפחה לתכנן כלכלית את צורכי המשפחה
לאחר פרידה והגירושין.

ההליך מסתיים עם חתימת הצדדים על הסכם ממון וגירושין שאושר בבית משפט.

מה הם יתרונות הליך גירושין בשיתוף פעולה?
 .1עלויות נמוכות וזמן קצר באופן משמעותי ביחס להליך בבית המשפט.
 .2מאפשר שותפות על בסיס הידברות ומשא ומתן פתוח.
 .3ייעוץ משפטי על ידי עורכי דין מומחים מתחום המעמד האישי.
.4

ליווי של יועץ כלכלי.

 .5ליווי ותמיכה של אנשי טיפול בכירים ,מומחים בטיפול במשפחות בהליך גירושין.
 .6הצדדים לוקחים חלק פעיל בכל הנדרש בפתרון המשבר ושולטים בתוצאות.
 .7כל אנשי הצוות המקצועי עברו הכשרה ל"גירושין בשיתוף פעולה" והצוות מיומן
ופועל בהגינות ובשקיפות מלאים.
 .8סודיות ושמירה על פרטיות.

הצוות המקצועי בהליך "גירושין בשיתוף פעולה" כולל עורכי דין ,מגשרים ומומחים בתחום
דיני המשפחה ועובדים סוציאליים בכירים המומחים בטיפול במשפחות בתהליכי גירושין
הצוות המקצועי בהליך "גירושין בשיתוף פעולה" כולל עורכי דין,
ורואי חשבון.
מגשרים ומומחים בתחום דיני המשפחה ועובדים סוציאליים בכירים המומחים

בטיפול המשפחות בתהליכי גירושין ורואי חשבון

דרכי התקשרות:
מרכז לילד ולמשפחה
התחנה לטיפול זוגי ומשפחתי
כתובת :רח' יעקב דורי  ,3באר שבע
טל' 08-6417301 :שלוחה 207
פקס08-6208070 :
מייל daganm@br7.org.il :

