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משפחות בסכסוך משפטי )גירושין(
פגישות מידע ,תיאום והערכה )מהו"ת(
סכסוך משפחתי הוא תהליך מתמשך המלווה בשינויים חברתיים ,כלכליים ,משפטיים ורגשיים לכל בני המשפחה.
ההליך המשפטי יקר הן מבחינה רגשית והן מבחינה כספית ולרוב פוגע בכל בני המשפחה ,ובעיקר בילדים .לכן במאבק המשפטי אין מנצחים –
כולם מפסידים.
על בסיס הבנה זו חוקק החוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה ,תשע"ה –  ,2014הקובע כי לפני שניתן להגיש כל תביעה בענייני משפחה
בבית המשפט לענייני משפחה או בבית דין דתי ,יש להגיש בקשה ליישוב סכסוך .מטרת החוק לעודד משפחות בסכסוך ,ובפרט בהליכי גירושין,
לבדוק אפיקים אחרים ליישוב הסכסוך ביניהם ,טרם פניה להליך המשפטי ,בעיקר במצבים בהם יש לבני הזוג ילדים משותפים ,שכן קשרי
ההורות המשותפת לעולם לא מסתיימים ,ואם יתפתח מאבק משפטי ,כולם עשויים להינזק.
אז מה קורה עכשיו?
הנכם מוזמנים למפגש משותף ביחידת הסיוע שליד בית המשפט  /בית הדין.
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מהי יחידת הסיוע?
יחידות הסיוע הן יחידות טיפוליות המשתייכות למשרד הרווחה ובהן צוות הכולל עובדים סוציאליים ,ומומחים נוספים בעלי הכשרה בטיפול ובגישור
במשפחה וניסיון טיפולי עם משפחות בהליכי פרידה וגירושין .הן פועלות לצד כל בית משפט  /בית דין במטרה לסייע לבני המשפחה בהתמודדות
מידית עם המשבר ובניסיון ליישב את הסכסוך בדרכי שלום.
מה יקרה במפגש ביחידת הסיוע?
המפגש ביחידת הסיוע נקרא מפגש מהו"ת – )מידע ,הערכה ותיאום(.
מטרת המפגש היא ליצור עבורכם הזדמנות ל"פסק זמן" במהלכו תקבלו מידע אשר יסייע לכם לגבש החלטה משותפת על הדרך המתאימה
ביותר עבור המשפחה שלכם לפתור את הסכסוך.
יוסברו לכם האפשרויות השונות העומדות בפניכם ,כולל האפשרות להגיע להסדרים זמניים לפי הצורך .מידע נוסף על ההליך תקבלו בפגישה
הראשונה.
איך יתבצעו המפגשים?
מפגשי המהו"ת )בין  14מפגשים( ,יערכו תוך  4560ימים מיום הגשת הבקשה ,במהלכם יתקיימו מפגשים משותפים ונפרדים עם כל אחד מכם.
במפגשים תוכלו לשוחח על כל נושא בחסיון מלא ומבלי שהדברים יועברו לבית המשפט  /בית הדין או לכל גורם אחר.
מי ישתתף במפגשים?
בפגישות המהו"ת תיפגשו עובד/ת סוציאלי/ת אשר ייתן לכם מידע על ההיבטים הרגשיים של הסכסוך המשפחתי ויסייע לכם להעריך את מצבכם
ומצב ילדיכם ,במטרה להגיע להחלטות הנכונות עבורכם.
כמו כן תקבלו מידע על ההשלכות המשפטיות של הסכסוך.
במפגש הראשון ישתתפו רק בני הזוג והעובד/ת הסוציאלי/ת ,ובאחת הפגישות ישתתף אף עורך דין מטעם יחידת הסיוע.
תוכלו להתייעץ בכל עת עם באיכוחכם או עם כל גורם אחר.
מה יקרה בסוף הליך המהו"ת?
בפגישה האחרונה תקבלו מהעובד/ת הסוציאלי/ת טופס שבאמצעותו עליכם להודיע את החלטתכם על המסלול בו בחרתם ניסיון ליישב את
הסכסוך בהסכמה ,או הגשת תביעה.
את הטופס עם הבחירה עליכם להחזיר ליחידת הסיוע תוך  10ימים.
חשוב לציין כי ליחידת הסיוע אין סמכות להחליט ו/או להמליץ לבית המשפט ההחלטה היא בידיכם!
אם תחליטו כי ברצונכם ליישב את הסכסוך בהסכמה ,תיתן לכם יחידת הסיוע רשימת אנשי מקצוע המתאימים למסלול בו בחרתם ,שמתוכה תוכלו
לבחור.
האם חובה להגיע למפגשי המהו"ת?
החוק קובע כי הזמנה למפגש המהו"ת היא כמו הזמנה לדיון בבית המשפט ולכן חובה להגיע למפגש.
האם ניתן כעת להגיש תביעות לבית המשפט  /בית הדין?
החוק קובע כי לא ניתן להגיש תביעות במשך תקופה של  4560ימים מיום הגשת הבקשה ליישוב סכסוך שנקבעו לצורך קיום פגישות המהו"ת ,וכן
במשך  15ימים לאחריהם.
בתקופה זו ניתן להגיש לבית המשפט  /בית הדין רק בקשות דחופות בנושאים שנקבעו בתקנות.
כמובן שלא ניתן להגיש תביעות בתקופה עליה הסכמתם לצורך ישוב הסכסוך בהסכמה.
טלפון לבירורים )במקרים דחופים בלבד() 048601401 :בין השעות  12:0014:00בלבד בימים א' – ה'(.
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