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יחידות הסיוע שליד בתי הדין:

מזונות

בהתאם להחלטת בית הדין ,בני הזוג מופנים לעובדת סוציאלית ביחידת הסיוע של משרד הרווחה
שליד בתי הדין.

בני הזוג נפגשים עם יחידת הסיוע לצורך:
·         קבלת סיוע מידי ,נגיש ומקצועי למשפחות המצויות בהליך משפטי.
·         בירור לגבי עתיד הנישואין.
·         סיוע בגיבוש הסכמות ,תוך שימוש בהליכי גישור ופישור –
          הסכמות זמניות וקבועות בנושא הסדרי ראייה          הסכמי גירושין·         תיווך והפניה לשירותים טיפוליים וחברתיים בקהילה על פי צורכי המשפחה.
יחידות הסיוע נותנות ייעוץ לגבי השלכות הסכסוך על בני המשפחה – ובעיקר על הילדים –
          הערכה וטיפול ממוקד במערכות יחסים בין הורים לילדים הקשורות
        לסכסוך המשפחתי
          סדנאות מידע להורים בהליכי גירושין·         יחידות הסיוע נותנות ייעוץ לבית הדין בנושאים שונים.
·         יחידות הסיוע מתערבות בתחום האלימות במשפחה.

החזקת ילדים
רכוש
צו עיכוב יציאה
צו הגנה
מדור ספציפי
שלום בית
יח' הסיוע שליד בתי הדין
העתקי תעודות
אפוסטיל
אישור נישואין
אישור גירושין
אישור גיור
גיור
חליצה

המפגשים עם יחידת הסיוע מתקיימים ביחידת הסיוע הסמוכה לבית הדין הרבני האזורי שהוגשה
בו תביעת הגירושין.
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גישור:
במטרה להקל על הליך הגירושין עשוי מגשר מקצועי או יועץ נישואין לסייע לבני הזוג לסיים את
הנישואין תוך הסכמה משותפת וללא משקעים מיותרים ונזק לילדים.
במהלך הגישור אפשר לגבש בהסכמה משותפת של בני הזוג הסכם גירושין ,ובמסגרתו יוסדרו כל
חילוקי הדעות שבין הצדדים .אפשר גם לקבוע מנגנון ליישוב חילוקי דעות בעתיד מחוץ לכותלי
בית הדין.
בהתאם לחוק להסדר התדיינות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה( .תשע"ה– ,2014אשר אמור
להיכנס לתוקפו בקרוב ,בטרם הגשת כתב תביעה ,לרבות בעניין מזונות זמניים ,יידרש בעל-דין
להגיש תחילה לבית הדין )או לבית המשפט( בקשה ליישוב סכסוך משפחתי .הבקשה לא תכלול
פירוט עובדתי וטענות בקשר לסכסוך.

     
      קישור לאתר של משרד הרווחה :
http://www.molsa.gov.il/Populations/Distress/Divorce/Pages/TM_02_01.aspx      
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