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  )"גשתפ("אבחון זוגות המתאימים לתהליך גישור לעומת תהליך גירושין בשיתוף פעולה 

  ד"עו,מיכל קמפפר

  
איך . בשלום ובמינימום פגיעה, אתם רוצים לעשות את זה בהסכמה. החלטתם להיפרד

לבין גירושין , לבין גישור, )ד אחד שינסח את ההסכם"עם עו(תבחרו בין הגעה להסכם לבד 
   . עולהבשיתוף פ

  . שאלון זה יסייע לכם בבחירת ההליך המתאים לכם

  
  .השאלון כתוב בלשון נקבה אך מופנה לגברים ולנשים כאחד*
  

 ? האם את מסוגלת בכוחות עצמך להגיע להסכם עם בעלך  •
o  ד לעריכת הסכם" עו–כן 
o  גשתפ, גישור: פריסת ספקטרום האפשרויות.  את צריכה עזרה–לא ,

  ליטיגציה
 

צה להגיע להסכם עם בעלך אבל את לא מצליחה לבד או שהצלחתם האם את רו •
 ? להגיע להסכמות חלקיות ואתם צריכים עזרה לגבי השאר 

o גישור 
o גשתפ  

 
 ?מה חשוב לך  •

o יש (שנוכל לתפקד יחד כהורים , שאני אוכל להסתדר, הילדים, לסיים בשלום
 )התאמה לגישור או גשתפ

o אין התאמה ( את הילדים שלא יראה, שיקבל כמה שפחות, לדפוק אותו
  )לגישור או גשתפ

 
 ?האם אתם מסוגלים לתקשר אחד עם השני  •

o יש התאמה לגישור או גשתפ(עם עזרה , חלקית, כן, בצורה סבירה, בקושי( 
o אין –אני מתחילה לבכות כל הזמן ,אני פוחדת ממנו, בשום פנים ואופן לא 

ד "כשעו, רההאם אם תהיה לך עז: במקרה זה יש לבדוק. התאמה לגישור
האם אז תהיי מסוגלת לדבר , מטעמך ישב על ידך בחדר) או יועץ גירושין(

 ? איתו 
אין התאמה , יש התאמה לגשתפ(אני חושבת שכן , כן •

 )לגישור
אין התאמה לא לגישור ולא (בשום פנים ואופן לא , לא •

  )לגשתפ
 

 לקבל יש. הפעלת שיקול דעת אם התהליך מתאים,  אם יש אלימות-בדיקת אלימות •
ברור שבמקרים שבהם קיימת סכנה לבטחונה של . כל מקרה לגופו. ייעוץ פרטני

האשה אין להיכנס להליך של גישור או של גירושין בשיתוף פעולה ויש צורך לנקוט 
  .אמצעים מתאימים להגנה על האשה
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 :בדיקת שקיפות כלכלית •
o האם את יודעת מה קורה מבחינה כלכלית? 

 )וגשתפמתאים לגישור (כן  �
או ? האם לא התעניינת .  יש לבדוק מה סיבת חוסר המידע–לא  �

 ?האם הבעל מסתיר 
האם יחשוף הכל אם ? האם את סומכת עליו שיציג מידע כלכלי מלא  �

 ? יתבקש 
 )מתאים לגישור וגשתפ(כן  •
יתכן שיהיה מתאים לגישור היות , לא מתאים לגשתפ(לא  •

י עשוי להיות עדיף שעדיין תהליך הסכמי עם גילוי כלכלי חלק
לאשה על פני חקירה כלכלית או על פני ליטיגציה בה יכולתה 

  .)לגלות את המידע הכלכלי מוגבלת
 

 ?מה רמת הקונפליקט ביניכם •
o  מתאים לגישור–קלה  
o  גישור או גשתפ–בינונית  
o  ובתנאי שיש התאמה בשאר הפרמטרים( גשתפ –גבוהה(  

 
יוזמה , מוכנות לגירושין: י כוח רגשייםפער(? איך את חווה את פערי הכוח ביניכם •

" הוא ממולח: "מ"יכולת לנהל מו, תלות כלכלית ויכולת השתכרות: כלכליים, לגירושין
 ) ואת תופסת עצמך כתמימה או לא מספיק מתוחכמת על ידו

o  התאמה לגישור–פערי כוח נמוכים  
o  גישור או גשתפ–פערי כוח בינוניים  
o  נאי שיש התאמה בשאר הפרמטריםובת( גשתפ –פערי כוח גדולים(  

 
האם תהיה מוכנה לחשוף בפני הצוות המקצועי כל מידע שעלול להשפיע על תהליך  •

את מתכוונת לעבור מתל , שיום למחרת החתימה על ההסכם: למשל  (?הפרידה 
 )אביב לאילת

o מתאים לגישור וגשתפ, כן 
o  שאלה אם מתאים לגישור,  לא מתאים לגשתפ–לא  

 
 ?כם שאת מעוניינת בו מהו עומק ההס •

o  ד או בגישור" הסכם לבד או עם עו–לגמור וללכת 
o לוקח בחשבון צרכים , לוקח בחשבון את ענייני הילדים, לטווח ארוך, מעמיק

לוקח בחשבון היבטים , של כל אחד מבני הזוג לטווח קצר ולטווח ארוך
תפ במידה מעמיקה גש,  גישור יתאים במידה מסוימת–כלכליים מורכבים 

  ,)בזכות התרומה הייחודית של אנשי הצוות(יותר 
 

האם את רוצה ? האם את רוצה סיוע לעבור את תהליך הגירושין בצורה טובה יותר  •
 ?תמיכה רגשית במהליך הגירושין

o  תמיכה חיצונית על ידי איש טיפול או תמיכה באמצעות יועץ גירושין –כן 
 ד בתוך תהליך גשתפ"ועו

o  שור או גשתפ במודל של עורכי דין בלבד גי–לא  
 

האם את רוצה שמישהו יעזור  ? האם את צריכה שמישהו יעזור לך לדבר עם בעלך •
) או יועץ גירושין(ד "יהיה עו" מישהו"האם את רוצה שאותו ? לבעלך לדבר איתך

שידאג לאינטרסים שלך אבל גם לא ילבה את האש ויסייע לכם להגיע להסדר לטובת 
 ? ה כל המשפח

o  האם את מעוניינת שהמסייע יהיה ניטרלי או מטעמך –כן  ? 
  גישור–ניטרלי  �
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   גשתפ–מטעמך  �
 

 ?מ עם בעלך "ד מטעמך שילווה אותך בכל שלבי המו"האם את זקוקה לעו •
o  כ מחוץ "לא גישור היות שבגישור גם אם יש עורכי דין הם בד( גשתפ –כן

  )לחדר הגישור
 

האם את מוכנה לנסות להבין את הצד  ? ד שלךהאם את רוצה שבעלך יבין את הצ •
 ? שלו 
o  תלוי במורכבות–עם יועצי גירושין או בלי ( גישור או גשתפ –כן (  

 
האם את רוצה שיעזרו לך ? האם את רוצה שיעזרו לך להבין בעניינים הכלכליים  •

  ? להבין למה את זקוקה מבחינה כלכלית
o גישור במידה מסוימת 
o  במידה משמעותית יותר) לימומחה כלכ+ ד "עו(גשתפ  

 
האם את רוצה לבנות תוכנית הורית שלוקחת בחשבון את צרכי הילדים ואת הצרכים  •

 ?האם את צריכה עזרה בבניית התוכנית ? שלך 
o  גשתפ , גישור בשילוב פסיכולוג מחוץ לתהליך הגישור,  גישור לבד–כן

 בשילוב מומחה ילדים
o  גישור או גשתפ רק עורכי דין–לא   

 
האם את ? את רוצה לדעת מה הילדים שלך באמת חושבים בקשר לפרידה האם  •

האם את רוצה לנסות לחשוב למה הילדים ? רוצה לדעת ממה הילדים שלך חוששים 
 ? שלך זקוקים 

o  פסיכולוג ילדים חיצוני לתהליך גישור או פסיכולוג ילדים כחלק מהצוות –כן 
  בהליך גשתפ

 
 :מודלים •

o  לבדעורכי דין ב: בקצה האחד 
o מומחה , שני יועצי גירושין, צוות מלא של שני עורכי דין: בקצה השני

 .ילדים ומומחה כלכלי
o ל בהתאם לנסיבות"מגוון של שילובים חלקיים של הנ  

 
 : באופן כללי •

o  המקרה הקלאסי לגשתפ בצוות מלא הינו כאשר שני בני הזוג רוצים

כל אחד מהם הם מעוניינים  בתמיכה ובהגנה ל. לסיים  בכבוד ובהסכמה

  .  והם שמים את ילדיהם בראש סדר העדיפויות שלהם

 
o  בני הזוג עשויים לבחור במודל מצומצם של עורכי דין בלבד כאשר אין

או כאשר ענייני הילדים מוסכמים ) או שילדיהם גדולים(להם ילדים 

  . ביניהם

 
o  אשר ידבר עם וד מטעמ"בעון עונייאחד מבני הזוג מגשתפ יתאים כאשר 

ד מתון "בייצוג על ידי עון א רוצה להיות מיוצג אך מעונייוה. זוג השניבן ה

  .  ושקול אשר רואה את טובת כל בני המשפחה לנגד עיניו

 
o  ככל שפערי הכוח יהיו גדולים יותר הנטייה תהיה לבחור בגשתפ ולא

  .בגשור
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o  ככל שרמת הקונפליקט תהיה גבוהה יותר הנטייה תהיה לבחור בגשתפ

  .ולא בגישור

 
o  ככל שמבוקש הסדר מעמיק יותר הנטייה תהיה לבחור בגשתפ ולא

  .בגישור

 
 :מקרים שאינם מתאימים לגשתפ •

o רצון לנקמה או פגיעה בבן הזוג.  

 
o  אי גילוי מלא : יכולת לפעול בהתאם לכללי הגשתפחוסר חוסר רצון או

חוסר מוכנות להקדיש את , חוסר תום לב, חוסר כבוד, של מידע רלבנטי

  .הדרושים לתהליך) זמן וכסף(המשאבים 

 
o  מצבים שבהם הסיכון של מירוץ הסמכויות עלול להיות קריטי ואין אמון

  .בבן הזוג שלא יגיש תביעות

  

  

  


