
   טיפים להתנהלות נכונה בהליך גירושין 10לדעת להתגרש:  :כותרת

את   עם מגפה עולמית.כשמתמודדים וקשה שבעתיים לעשות זאת לא קל להתגרש,  :משנה
עשרת הטיפים הבאים להתנהלות נכונה בהליך גירושין כדאי לאמץ הן בימים של שגרה 

 והן בעתות חירום 

 משפטי zapבשיתוף אתר עו"ד רונן צרפתי 

. תקופה  החלטה על פתיחת הליך גירושין מסמנת את תחילתה של תקופה סוערת ומורכבת
. המטען הרגשי מופסדיםממנה יצאו שני הצדדים  ,עלולה בקלות להפוך לזירת מלחמהזו 

להגן על הילדים  הרצון מתוך אצל כל אחד מהצדדים והקונפליקטים הרבים העולים 
ודאות המאופיינות בחוסר ולשמור על האינטרסים האישיים מתעצמים אף יותר בתקופות 

 ובעיקר כלכלית, כמו זו שבה אנו חיים כיום, בצל משבר הקורונה.  ,כללית

ותם כדאי לשנן לקראת כל אכללי אצבע חשובים ישמשו אתכם כשרת הטיפים הבאים ע
 : עתההליך גירושין, ובפרט 

. קשה לחזות את השלכותיוהיא צעד ש החלטה להתגרשבטוחים שזה הצעד הנכון: היו  .1
הצד השני התנהגות אין כל דרך לצפות את היחסים ביניכם מעולים, כרגע גם אם 

  - כואב. הקדישו זמן ומחשבה להחלטה, בחנו אופציות נוספותהקשה וה לאורך ההליך
 צעדים שלא שקלתם עד הסוף.נקוט ב ואל תיחפזו - אם קיימות כאלה

;  עורך הדין שלכם יהיה האדם הקרוב אליכם ביותר בתהליך בחרו עורך דין מתאים: .2
ור  . חשוב לבחעבורכםלהשגת התוצאות הרצויות  שיילחם  מיאיש סודכם והוא יהפוך ל

אישי. מומלץ לפנות לעורך דין  אליו תרגישו חיבור עורך דין מנוסה ובעל ניסיון 
תחומים נוספים כגון מקרקעין, דיני ירושה  לצד  ,שמתמחה בדיני משפחה וגירושין

 גם הם התייחסות במסגרת ההליך.  יצריכו . נושאים אלה וכדומה
מרגע שהחלטתם לפתוח בהליך גירושין, תאלצו להקפיד על  התחילו להתנהל בזהירות: .3

אלא אחרי בהחלטותיכם, בן הזוג מומלץ לא ליידע את  התנהלות זהירה ודיסקרטית. 
כיצד לפעול. מכאן ואילך כדאי לשקול היטב מיהם   ותהמלצמעורך הדין קבלו תש

ו אתם לשים לב לדברים שאתם אומרים ולאופן בבנושא, האנשים אותם אתם משתפים 
 וישמש אותו נגדכם.   אל הצד השני לכם לא יגיעושמידע הנוגע . הקפידו מתנהגים

גם בתחום הרכוש מומלץ להתנהל בזהירות  נקטו משנה זהירות בתחום הרכוש: .4
.  םלא להגדיל את החובות המשותפי, כדי ולהשתדל לצמצם את ההוצאות ככל האפשר

 לצעדים שיאפשרו לכם להגן על הרכוש המשותף. התייעצו עם עורך הדין בנוגע במקביל, 
המזונות, וכן לטובת הצגת הסדר לצורך חלוקת הרכוש ו  אספו מסמכים רלוונטיים: .5

תלושי משכורת,   –ראיות בהליך המשפטי, תידרשו להציג מסמכים מסוגים שונים 
מסמכי בעלות על נכסים, פוליסות ביטוח ועוד. מומלץ ליצור קשר בהקדם עם כל  

 להשיג את המסמכים הדרושים. מהם תוכלו ים הרלוונטיים הגורמ
, פנו  הזוג כלשהו בנוגע לבן   שדיש לכם חאם  היעזרו בחוקר מקצועי: –במקרה הצורך  .6

בעצמכם, כיוון שאתם   ותחקירים ואל תנסו לבצע מעקבלחוקר מקצועי ומהימן. 
היו קבילים  חוקית י. בנוסף, רק ממצאים שהושגו על ידי חקירה עלולים לעבור על החוק

 . בבית המשפט
ת בתיקי  ות מטפלומשפטי ותערכאשתי  הקדימו את הצד השני במרוץ הסמכויות: .7

בית והמתבסס על המשפט האזרחי,  - בית המשפט לענייני משפחה בישראל:גירושין 
המתבסס על ההלכה היהודית. הראשון מבני הזוג שיגיש בקשה ליישוב   - הדין הרבני 

 .  קודם לכןבאיזו ערכאה יתנהל התיק, אם לא יושג הסכם   קבעשיסכסוך יהיה זה 
מקובל על שני הצדדים תמיד עדיפה על פני  שיהיה הגעה להסכם  נסו להגיע להסכם: .8

תלי בית וקשה וממושכת. נסו ככל האפשר להגיע להסכם מחוץ לכמשפטית התנצחות 
תוכלו להמשיך לפעול  הדבר לא יעלה בידיכם, גם אם טרם הגשת התביעה.  המשפט

 במהלך ההליך המשפטי.הדדי להשגת פתרון 



 - ניתן לבקש סעד זמנימסוימות נסיבות ב :במקום לחכות לדיון בקשו סעדים זמניים .9
, ניתן  הצו שמטרתו להבטיח במהירות שמירה על מצב קיים עד להגעה לדיון. כך לדוגמ

רץ, צו מניעה זמני למניעת הברחת נכסים, סעד לבקש סעד זמני לעיכוב יציאה מהא
 מדור שמאפשר לאישה להמשיך לגור בדירה המשותפת ועוד. 

הליך גירושין הוא בדיוק הזמן לערוך צוואה. ללא צוואה, אם חלילה תלכו   ערכו צוואה: .10
 . לעולמכם טרם הושלם הליך הגירושין, יזכה הצד השני לקבל את כל רכושכם

זבונות, י , עריכת צוואות, ירושות ועמתמחה בדיני משפחה וגירושין רונן צרפתיעו"ד 
 , דיני מקרקעין, הוצאה לפועל ומשפט מנהלי. עריכת ייפוי כח מתמשך

 053-8095672טלפון: 

 משפטי  Zapהכתבה באדיבות 

המידע המוצג בכתבה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת 
הליכים או הימנעות מהליכים. כל המסתמך על המידע המופיע בכתבה עושה זאת על 

 אחריותו בלבד 
  


