
 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 אורי דון יחייא

 הנפוצותהטעויות  בעש

 שאנשים עושים בגירושים

 )וגם בכלל(

 בלי מלחמות ךלאיך להשיג את הדברים הכי חשובים 

 ולצאת מהגירושים בשלום גם מהמצבים הקשים ביותר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יעוץ משפטי או מקצועי ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי מכל סוג שהוא.מדריך זה אינו בגדר י

להקליט או לשמור במאגר מידע להפיץ, אורי דון יחייא. אין להעתיק, לצלם, עו"ד כל הזכויות שמורות ל

 זה, אלא באישור מפורש בכתב מאת המחבר. מסמךכל חלק שהוא מ

            

 . אישי ליוויר ווגיש, ייעוץ משפטי × צה, מגשר ומר, עו"דאורי דון יחייא

052-3003786,  03-5280460טל.  × uridon.y@gmail.comליצירת קשר: 

mailto:uridon.y@gmail.com
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, (אחריו )ובסדרת המסרים שתקבלו יך הזהאת המידע שבמדר מואם תייש

להשיג ואיך  ,כםשל בגירושים יםעוש םהטעויות הנפוצות שאת ןלהבין מה ותוכל

 בלי מלחמות מיותרות. כםחשובים להאת הדברים 

 ותוכל -ולא פחות חשוב מהילדים נזקים ותמנע אלפי שקלים,עשרות  כוחסת

, שאולי כםחייעל  ההובלהו את תחושות הביטחון, האופטימיות כםלהחזיר לעצמ

 . כםשיש עתיד טוב ודרך חדשה שמחכים לרגיש לה אי שם בדרך. כםאבדו ל

רוחות  ילמשדר  הצד השני"איך אני אצליח לעשות את זה, כש: ואולי תשאל

 בהמשך הדרך. ואת התשובה תגל - ?"פעולה ףתמשלא ומלחמה 

או  "םאת הילדים בגירושי ו"אל תערב: בהרבה מדריכים אני לא אכתוב כמו

 םאת, את זה יםיודעכבר  םאת קדימה". וסתכלהו כםאת העבר מאחורי מו"שי

ואיך להצליח את זה, לעשות  איך כםשיראו ל כיםצרי ם. אתסיסמאות םכילא צרי

  ...כםמדעת כםומוציא את כםמתנגד לשני צד ההכשגם בזה 

 תלוויכ תקופה הזאתב וגלהתובנות שת .הצליחיכולים ל כםלא רק הגירושים של

 גם אחר כך בגדול. כםישתלמו ללצמיחה והתפתחות אישית, ש כםלהביא את

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ועד המדריך הזה?למי מי

 לגברים ולנשים -

 לאשעדיין ולמי  לקח עורך דיןלמי שכבר  -

 למי שדואג לילדים שלו -

 למי המדריך לא מיועד?        

 מחפש נקמהלמי ש -

 למי שרוצה לתרום לעורכי דין את מיטב כספו -

 למי שמעדיף שאחרים ינהלו לו את החיים ולא הוא בעצמו  -

 ההבטחה שלי
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 .בדרך הקשה, למדתי כאןשאני כותב הדברים הרבה מ

. ... משפחה, עבודה שאהבתישלווים ורגועיםשנראו  ופעם היו לי חייםשמי אורי, 

מצאתי את עצמי בתוך  ,ניםלפני כמה שהייתי מקובל בחברה. ואז יום אחד 

 התפרק.  -בתור "החיים שלי"עד אז חלום רע. כל מה שהכרתי 

את הילדים,  -אבד את הכללמתחיל וראיתי איך אני  ,התגרשתי בפעם השנייה

  אני זה שמוביל את חיי.וההרגשה שהחברים העצמאות הכלכלית, 

ובדרך  2002משנת למשפחה ד "אני עומקצועי. אישי וגם ניסיון כבר היה לי 

זה כל אבל ב. "כמורה, מחנך ומנהל חט -עבודה עם נוערשנים של גם עברתי 

 לא עזר לי בשעת צרתי.

עורכי דין, בתי  -המקובלותניסיתי להתמודד עם מה שנפל עלי בשיטות 

. מה לא הכרתי דרך אחרתוגם גישור לא הצליח.  תדרדרהמצב רק המשפט... 

 ?חוץ מלהמשיך להילחםנשאר לעשות 

דרך אחרת  חיפשתישאספר רק  .בכל פרטי הסיפור שלי כםאני לא אלאה את

בלי  להפיל על הצד השני  המצבאת  ותלשנ. איך אני יכול בירק תלויה שתהיה 

 למה שקורה בחיים שלי.  את האחריות

אבל לא היתה לי אלטרנטיבה טובה . אפשרי לא האמנתי שזהבהתחלה  -בכנות

 יותר אז החלטתי לנסות. 

בתחומים נוספים.  ידעלרכוש אני צריך לעבור תהליך עם עצמי וגם הבנתי ש

י המודעות העצמית, תקשורת בתחומ העמקתיוהתחלתי לחקור את הנושא 

איך אנשים חושבים . רציתי להבין NLPגישור, אימון, למדתי ויישוב סכסוכים. 

 בכלל ובגירושים בפרט.  הפסיכולוגיה של גברים ונשים אתכשהם בתוך סכסוך, ו

את  לי כשהתחלתי ללמודהיה קשה זה לא היה דבר פשוט. אני זוכר כמה 

בכלל ולמי הרבה זמן וכסף. ברסים, שילמתי הלכתי לקו. קניתי ספרים, התחום

 יש כוח להתרכז בלימודים בתקופה של גירושים?

י מן הקצה אל למצב שהלהפוך את הצלחתי זמן קצר  תוךזה עבד. אבל 

 קשר נהדר עם הילדים, :לימה שהיה חשוב  בכוחות עצמיהשגתי  .הקצה

שיתוף פעולה וכל זה ב -סידור נוח של החיים אחרי הגירושים, אופק כלכלי

 . בלי עוד מלחמותו, הצד השני לאינטרסים שלגם כבוד ומתוך 

 במקום הזה. שנמצאיםאחרים יכול לעזור לש ,הבנתי שעליתי פה על משהואז 

 קצת על עצמי
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בתקופה קשה כרגע. רוב המתגרשים  םאני מניח שאת ,יםמתגרש םאם את

 . קמים בבוקר בתחושה שהם בתוך סיוט

יוצאים  םשאתכהקלה  חשים םאתעכשיו ו יוטהיו ס כםגם הנישואים שלאולי 

 את אותם הקשיים. יםחוו םאתיתכן ש ,עם זה ם. אבל כל עוד לא סיימת..מזה

מה יהיה וחוסר וודאות לגבי מה שהולך לקרות. חוסר אונים חווים פחד, הרוב 

ש תפגע "מלחמה בבימד זה יקר ו"עו ?עם הילדים, המזונות, הרכוש, הגט

  ?בצד השני "ין עם מי לדבר"כשאיש רון פתאיזה , אבל בילדים

אנשים שהיו קרובים  .נשברות - החייםעל  מתגרשיםאמונות שהיו להרבה 

  יכולים להיפגע.הקריירה והחברתי המעמד ורחוקים וזרים,  עכשיולהם נראים 

שווים שהם בביטחון העצמי, ביכולת להרגיש  -הפגיעה הכי עמוקה היא בפנים

   ומוצלחים ולא כישלון.

 המאבק בבימ"ש אנשים סובלים מהעובדה שהם במלחמה. הם מספרים ש

אבל למרות הכאב . בבריאות, בעבודה ולא שווה את הכסף גםובילדים פוגע 

"אני רציתי לסיים כמו:  אני שומע כל הזמן מאנשים תירוצים ,וכל ההפסדים

  ".זמןחבל על ה"ניסיתי אלף פעם לדבר איתו, או:  תחילה"האת זה בטוב, היא 

זה בידיים עד כמה  מביניםהם לא . אבל חשבתי כך, גם אני ת זהאני מבין א

 .ברגע שמכירים את השיטהלפתור את הבעיה, שלהם 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 איפה שהכי כואב לכם
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חשוב להם שרוב המתגרשים יכולים להשיג מה לדעתי, נתחיל בהבהרה: 

כי , ראשוני לקבל ייעוץ כן צריכים לפנות לעו"דאבל אתם  .בלי בית משפט

 אולי אתם שייכים לקבוצת המיעוט.

הזכויות שלכם עלולות להיפגע אם לא תפנו לביהמ"ש בדחיפות. שיש מקרים 

  המצב.את יסביר לכם ש עם עו"דלהתייעץ  –שעליכם לעשות  ראשוןהדבר הלכן 

או , האם אתם מעוניינים במאבק ארוךדרך משלו. יש לכל עו"ד , שהיא הבעיה

 ? בדרכי שלום בפתרון מהיר

אבל אתם צודקים. יתכן ש ?לכם ש"אין עם מי לדבר" וחייבים להילחםנראה 

  ?אחרתאת זה לפתור יש דרכים שלא הכרתם, בכל זאת אולי 

 - מאבק בבימ"שאיך בוחרים עו"ד? ואם הוא ממליץ לנהל  - אז מה הפתרון

 ? נכונה עבורכם ותהמלצ םתוכלו לבחון אכיצד 

ם. אבל קודם אני רוצה לשים על השולחן אני אתן לכם כלים בהמשך שיעזרו לכ

  .המשפטי מאבקהכבר משלמים( כתוצאה משאתם או ) תשלמוהמחיר שאת 

 מחיר המלחמה

 כבר ₪ אתם צפויים להניח על שולחנו עשרות אלפי  -"דלעו כר טרחה. ש1

ויש גם הוצאות  ,המשך יתכן שתתבקשו לתת עודב. ותחילת הדרךב

 ך( וזה יכול להגיע לשש ספרות.בסוף המדריבטבלה  תראואחרות )

 ו.מתי תצאאבל לא  םמתי נכנסת יםיודע םיכול לקחת שנים. את -מן. ז2

 כולם  ש -ופסיכולוגים לילדים כםגמת נפש, מתחים, רופאים בשביל. ע3

 יתפרנסו מתוצאות הלוואי העגומות של המלחמה הזאת.  

פות מעט לפתוחלבלות את השנים הבאות ב יםרוצ םהאם את ,תחשבו

בהפתעה הביתה או לעבודה, עם מסמכים בגודל של  כםשמגיעות אלי

 עלי אדמות?  יםהכי גרועאנשים בתור ה כםפר, שמציירים אתס

 

אבל  דברים כאלה. כםלהגיד עלי אפשראיך  נואמיתולא תקראו  םאת

תגובה  תגרורש, תגובה"ד העועם אתם חייבים לקרוא וגם לכתוב 

 איך שגלגל מסתובב. בחזרה.

 הילדים. עבור לשתף פעולה  כהורים יכולת שלכם. פגיעה קשה ב4

 

 ראשונה: לפנות לעורך דין שאינו מתאים לכםהטעות ה



5 

 

 ?גם כשאפשר אחרתנלחמים למה אז 

ראיתי יש כמה סיבות. וזה לא רק בשביל הכסף, כי לתופעה המצערת הזאת 

ובכל  ,הילדיםהמשפחה וטובים וישרים שפעלו באמת לטובת הורים ועורכי דין 

 אז מה הוביל אותם לזה? . סידוכולם הפובסוף  מלחמהמצאו את עצמם בזאת 

הם ו ,יותר כוח"הולך ב -מאמינים ש"מה שלא הולך בכוחשכאלה יש  - ישהג. א

  .ו הדרך היחידהשזבאמת חושבים 

שתופסים יותר זבובים עם דבש או עם חומץ? כל אחד  -מאמינים םאתבמה 

 המקצוע שלו וזה מעצב את דרכו. והחיים מביא את אמונותיו אל 

תחומי בשביל לפתור סכסוך בלי מלחמות, -נדרשת מומחיות וידע רב - ידע. ב

גישור, אימון, ידע של )במיוחד אם הצד השני לא משתף פעולה 

  ידע משפטי של עורכי דין למשפחה(.כל זאת בנוסף ל ,NLPפסיכולוגיה/

 הראשונהת הייעוץ פגיש – תהקריטינקודת הזמן 

רוב הסיכויים  - אצל עו"ד נהראשו הלפגיש: ברגע שהלכתם עניינתעובדה מ

 . "second opinion" קבל. רוב האנשים לא הולכים לשתישארו איתו

, לעתידם קריטית ה לכך? מדוע אנשים מקבלים החלטהמהי לדעתכם הסיב

 ? לפני שבוחרים עו"דנוספות אופציות  דוקולב מבלי לעשות "סקר שוק"

השוואה לעוה"ד אז במקצועי  חוסר ידעבאתם  יש לזה כמה סיבות: לדעתי

  מצב רגשיב םד כנראה שאת"לעו םהגעתאם  ,ו. בנוסףתולבדוק אלכם קשה 

פחדים, כעסים ועוד רגשות שגורמים לכם להחליט בחיפזון, בלי  -לחוץדי 

 . בהיגיון לקחת אוויר ולחשוב

. הם היו מהילדים םתובאלימות או שהרחיקו א םשנקטו נגדאנשים ראיתי 

הזאת  חוסר האונים. תחושת הםחרב עלי םשעולמ שוהרגיבטירוף ו ציםלחו

 לעבוד. כבר יתחיל עוה"ד לשלם כל סכום שיידרש, רק כדי שאותם  האהבי

לחוצים ומוטרדים ולפעמים אנשים בגירושים הם  - וקשה להאשים אותם

שלהם המומים ממה שנחת עליהם. מה שמנהל אותם זה הכאבים והפחדים 

 . כרגע סקריםואין להם כוח לעשות ם, והרצון "להחזיר" למי שפגע בה

דמות כעוה"ד נתפס  צורך להישען על מישהו.בזמנים קשים יש לנו  בנוסף,

, כל עוד אנחנו לוקחים את הראשון שפגשנואז החזקה, "המושיע" מכל צרותינו. 

 .הוא נראה בסדר
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 ד: "של עומתאימה סימני אזהרה לבחירה לא  7

 . כםאו ידע חשוב כדי להצליח בתיק של חסר לו ניסיון. אתם מרגישים ש1

  להתגשר עם הצד שלו המומחיות  זו לא, או שדוגל במלחמות עולם. הוא 2

 כיוונים.ה מכל יםמופסד ושאריתומיותרת למלחמה  תגיעו כך .שניה    

 . כםליעומה שעובר  כםמבין את כם,תכם תחושה שהוא אילא נותן לוא ה .3

 .מול הצד השני לעמודלא מספיק "חזק" . הוא 4

 ., כשאתם כבר באמצע התהליךמראש כספים שלא סוכמו כםדורש מ. הוא 5

 .אפילו במקרה חירוםלתפוס אותו  יותר מדי זמןד לא זמין, שלוקח "עו. 6

 באפלה  םשאת יםמרגיש ם, ואתכםתיק שלבמספיק  כםמעדכן את. עו"ד שלא 7

 מושג מה קורה. כםואין ל    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רוצים לדעת עוד על בחירה נכונה של עו"ד ואיך להתנהל איתו?

  המשך המדריך תקבלו כמה שיטותב -

 – אם עוד לא נרשמתםבסדרת המסרים במייל תקבלו כלים שיעזרו לכם!  -

 בלינק הבאהירשמו 

    0523003786 -מעדיפים תקשורת אישית יותר בנסיבות הענין? מוזמנים -

https://n.sendmsg.co.il/Minisites.aspx?p=55196-18753834528-9435
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מסתכל  את האינסטלטור, הוא ניםמזמי םהתפוצץ. את כםמטבח שלהצינור ב

 את הצינור הזה". כםבביטחון: "אני יכול להחליף עבור כםואומר ל

לעבוד בחדר השני.  כיםבידיו את המטבח והול יםמפקיד םלב את יוטוב יםשמח

לבדוק מה קורה  ציםר םרעשים מוזרים והרצפה רועדת, את יםשומע םכשאת

מטבח קרס. השיש נשבר לחתיכות, הארונות נפלו וגם הקירות שכל ה יםורוא

 פתוח לרווחה כלפי העולם והשכנים.  כםהתמוטטו ובית

רת, אגב, היא צינור יפה הוא הרכיב. הצנ איזה כםוהאינסטלטור? מראה ל

 הדבר היחיד שנשאר.

 ".?אבל אמרת שתתקן את זה": לוחשים םאתלפני שאתם מאבדים את ההכרה 

הדרך המהירה . נכון, ותיקנתי את הצינור רק לא הבטחתי איך" והוא עונה:

  ".זה עבד! -ותראו ,היתה לפרק את המטבח מהיסוד

אלא כל  הבסכנ כםנשמע הזוי? אבל בגירושים זה קורה, ולא המטבח של

 .כםמה שנשאר מהמשפחה של

נזקים ולילדים  כםל תגרוםש אבל בדרך ,משהולכם ד יכול להשיג "לפעמים עוה

 בתוצאות.  ושתישא אלה םאת ראש,מ זהתחשבו על לא  םא הרבה.ברים חמו

? לו לכם אבל התביישתם להעירהתאים האם קרה שעוה"ד עשה משהו שלא 

 ? מי אתם שתתערבו בתחום מקצועיותוו ותאולי חשבתם שזו החלט

 רך הדיןפה את הקו, לא עו יםקובע םאת

" כםיים שללח ים"המומח םד הוא המומחה המשפטי, אבל את"עוה

 . על שלום ילדיכם םואחראי

את  יםקובע םאת אם עוה"ד הוא רמטכ"ל הגירושים, אתם שר הביטחון.

משפט חוק ולא רק הם גירושים  , אבלמבין בחוקנכון שהוא  .והגבולות מטרותה

 . למשך שנים רבות ,חיים של משפחהדיני נפשות ואלא 

 שלכם ד"איך להתנהל נכון עם עוה -כלליםה תארבע

 :לעשות כםכמה דברים שאני ממליץ ליש  ,מצבאת השעוה"ד הסביר לכם אחרי 

)אם עוד וסדרי עדיפויות שלכם, מטרות תגדירו לו את ה -מטרותהצבת  .1

 את הזמן לחשוב(.  וקח -החלטתםלא 

 להשיג בגירושים.  לכם חשובמה  -מטרות לטווח ארוך

 שנייה: לעבוד בשביל עוה"ד, במקום שהוא יעבוד בשבילךהטעות ה
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 וברמה כז כםמטריד אתמה . עכשיו כםל דחוףמה  -קצרהמטרות לטווח 

 לסבול את זה יותר.   יםלא מסוגל םאתזה פוגע באיכות חייכם וש

  .עבורכם יכול להשיגשאלו אותו מה הוא  -יכולות .2

ומה  ,משתמשהוא שיטות באילו  איתו בידקו -והשלכות פעולה דרכי .3

על גם  שאלו איך זה ישפיע על חייכם ועל חיי ילדיכם? .השלכותה

 ?שנים כמהעוד ב בימ"שעצמכם שוב במה הסיכוי שתמצאו את  -עתידה

. איזה שיטות כםהגבולות שלאת ד במפורש "לעוה ותגדיר -גבולות .4

 לעשות במאבק הזה.  ניםלא מוכ םאת מהו כםמקובלות עלי

איתו על זה. זה לא הזמן  ודבר -לא נראה לכםעושה משהו ש הואאם 

וצה את "אני רוצה כך וכך, ואני רלומר לו למשל:  יםיכול םאת. להתבייש

. או: ?"בשבילי את זהזה בהסכם ולא במלחמה. האם אתה יכול לעשות 

 נכתוב את זה אחרת". ו פה נשנה את הסגנון של מה שכתבתבוא "

 יםיידעמאבל  ותוא כיםמערי םמדוע. את ושאל -אם הוא אומר שלא כדאי

העיקר  - ואת תשובתו ותחליט ושמע .שלכםובתחושות  שיקוליםבאותו 

 . כםו על האינטואיציה והמצפון שלכמיס .זה עם םמישל ושתהי

 .כםהוא לא האיש הנכון עבוריתכן ש -לכם סביר מוכן להלא  הואאם 
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 תיפתחזו הטעות הבסיסית. כי  לפתוחפרק הזה הייתי צריך בהאמת ש

 .ביותר חשובההוא לא , אבל דחוףה הואשנושא עורכי הדין ב

מנסים  ,בעו"ד שלהםמשקיעים  :תומכים בגיוסהרבה משקיעים המתגרשים 

לצד  החבריםו המשפחה את יםגייסמ ,שיסכים איתם הצד השנילהשפיע על 

והכל "בשביל הילדים" הילדים צריכים אותם כי  - לילדיםנצמדים כמובן ו שלהם

 זמן לדברים אחרים.אין אז 

 . בעצמם -רק בדבר אחד אין למתגרשים כוח להשקיע

לא , אם כםלא יעזרו להם אבל  האחרים לא חשובים. הדבריםאני לא אומר ש

 תהיו בעצמכם במקום הנכון.

ספורטאי שבמקום להשקיע באימונים, בתזונה ובהכנה נפשית  כםלעצמ ותאר

את רוב ו ...יתאמן פה ושם ,יאכל "בערך" מה שצריך -לתחרות, יעשה הפוך

לבדוק את לחפש את הנעליים הכי טובות בעולם,  :מה שמסביביקדיש ל הזמן

  ויתאימו לו בצבע.טוב ישבו עליו שיבגדים המסלול ואיך הוא בנוי ולחפש 

 הוא יזכה בתחרות?  כםבאיזה מקום לדעת

במירוץ  םאתהמפתח שלכם להצלחה זה המודעות והחוסן הנפשי שלכם. 

לעבור אותו. אף אחד  הידעו הכוחותאת  כיםצריאתם ו עכשיו כםשל החיים של

 .בזה כםלא יחליף את

אם אתם לא . כםאבל לא במקומ כםתיהוא רץ א .כםד הוא רק הנציג של"עוה

 איך הוא יידע?  -יודעים לאן אתם רצים

בכוחות עצמכם להשיג  יכולתאת הלכם יש אתם חייבים להיעזר בעו"ד, אבל 

? זהעל  יםלא יודע םמה אתובלי מלחמות. אז ל - שאין סיכוי חשבתםדברים ש

 איך עושים את זה. כם אף אחד לא הראה להיום עד את זה, ו םכי לא למדת

 אתם הוא - לעצמכם לגלות, שהשחקן הכי חזק פה על המגרש נות

 משהו בסגנון: אומרים  כםאת עצמ םהאם מצאת

 "התחיל הואאני רציתי לסיים את זה בטוב, "

 היינו מסתדרים" הלא היו מסיתים אות הההורים של"אם רק 

 ?"החוקשזה  מה לעשותמים אבל "זה לא הוגן שאלה יהיו התשלו

  כםולא בעצמ קר בגיוס תומכיםבעי: להשקיע שלישיתהטעות ה
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שאומרת: החיים שלי תלויים בגורמים  אמונת יסודזו המשותף לכל אלה 

 חיצוניים. יש אילוצים ולא משנה מה אעשה כי זה לא בידיים שלי. 

  ..השופט, החוק., חבריםה משפחה,הד, "עוה ,אז בידי מי? אשתי/בעלי

ואין משחק מבחוץ על ה יםשמסתכל יםצופ םאתהאם ראש. מההכל מתחיל 

 השחקן הכי חשובואולי אתם במגרש?  שחקניםאו  ,יכולת להשפיע עליולהם 

 ?הזה על המגרש

 :שלכם כדי להצליח בגירושים כיםצרי םשלושת הדברים שאת

 דרך שאפשרכל ב לחזק את עצמכםו ,להאמין שאתם מסוגלים - אמונה. 1

 שניללמוד איך לנהל את זה ואיך לתקשר עם הצד ה - ידע. 2

 םמה שלמדת לעשות. 3

, אשה גבר מוצלח - כםבעיני עצמ םמי את ,השניהצד  מדברים עם םכשאת

 בשיחה?  ומה תשדרוהביטחון שלכם או אדם שנכשל? מה מידת  מוצלחת

על  שניהעם איך לדבר  יםיודע םהאם אתכם. הגירושים זה נהר לא מוכר בשביל

 עוינת?  ו עם סירוב או תגובההדברים האלה? ואיך תתמודד

לעשות דברים שלא  ,קצת אומץתצטרכו לאזור . תיישמו - אחרי שתלמדוו

גם אם זה הדבר  - בסכסוך איתו םכמו לדבר עם מישהו שאת כםיתחשק ל

 .בגדולשישתלם לכם אבל זה פרוייקט כרגע.  כםבא להאחרון ש

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ?זה אז איפה לומדים את

 תקבלו כלים שיעזרו לכם. –בסדרת המסרים במייל  -

 אישית תוכניתזה ויבנה אתכם ב השמתמחפנו לאדם  –הדרכה אישית  -

 להשגת התוצאות הטובות ביותר. 
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 יקר. די  זה עסקגירושים שכל אחד יודע 

מחליפים  ,חלקם שוקעים בחובות. עוברים טלטלה רצינית מתגרשיםרוב ה

 הורים בעצמם... כבר ההורים כשהם עם ר וגחוזרים ל. ..עבודות

 תכלכלי תוכנית. הם יוצאים לדרך בלי מסודרתקציב עורכים לא הרוב  ובכל זאת

 אחרי הגירושים. שלהם  של החייםו הגירושיםשל 

ונקווה  שודריד מה ש"שלם לעובוא נ"גישה "הזורמת" שאומרת: האם אתם ב

 עסק אחר בצורה כזאת? יםמנהל םהאם היית ?"שייצא מזה משהו

 כמה עולה להתגרש?

 הערכה. ו. אבל בקשמשפטבייפסק מראש מה אי אפשר לדעת 

ש, "מיכמה יעלו אגרות ב .עד סוף הדרךעוה"ד ם ככמה יעלה ל תבדקו

הצד כמה יעלה אם ו. ד מומחה"חוו ,ערעור ,(בהפסד)הוצאות משפטשליחויות, 

  .עוד חזיתפתח גיש תביעות נוספות ויהשני י

, פגישותודיונים  שבילבשעות עבודה הפסד  :אפשרייםהפסדים בחשבון  וקח

 .בגלל היעדרויות שלא לדבר על פיטוריםתגובות. ב התעסקותמסמכים וקריאת 

  ?בהסכם סגורשאפשר למה ש, לעומת מ"צפויים בביהמה המזונות 

 מה ?ולהרוויח מכל פעולה שתנקט יםמצפ םכמה את :או "רווחים" "הכנסות"

 ועוד?מוניטין , עוד תשלומים צפויים, כמו איזון זכויות לוואימהרכוש  וקבלת

בהתחלה בשאלות. עדיף לשאול  כואל תחסו ד את הנתונים"מעוה ובקש

 הפתעות בהמשך.בולחסוך 

לחישוב מקיפה  טבלה - ששווה זהב "טיפ" כםהכנתי עבורהמדריך  סוףב

 בה בתבונה. והשתמשהעלויות של הליך גירושים. 

 םאחרי הגירושישהחיים תקציב 

התקציב בתוך  זהלשלב את  כיםצרי םעכשיו את .תקציב הגירושיםעל  דיברנו

 -כםאיך ייראה החודש של. אחרי הגירושים כםשל תקציב החיים -הגדול יותר

  .כםוצרכי ילדי כםלכל צרכי ,הכנסות והוצאות

כך . כםר לוחבר טוב שיעזעם על זה  ושב. תכנן את זה היטבללכם אני מציע 

 להמשך.החלטות גורליות  תקבלולפני ש ,כיםהול םלדעת לקראת מה את ותוכל

 רביעית: לעשות את זה בלי תקציב מתוכנןהטעות ה
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 סכסוכים יש שני מצבים עיקריים: ב

 (LOSE-WIN) משחק סכום אפס. 1

 ,ל אותהמסתכלים עליה ורק רוצים כבר לאכו שנינועל השולחן מונחת עוגה. 

 היא נראית ממש טוב עם כל הקרם והשכבות. 

 -קחאחד ישפרוסה אז דבר אחד ברור: כל  ,הבעיה היא שיש רק עוגה אחת

 ניגוד אינטרסים מוחלט. .שניצד הן העל חשבו תבוא

 .שנירווח לוהפסד של הראשון הוא  ,פסידהשני מ - רוויחאם הראשון מ

2 .WIN-WIN 

 ממנוליהנות ולהיות "קמצן" יכול הוא פנס.  יש אחדלורק בחדר חשוך אנחנו 

ושני הצדדים  באמצע ותויכול גם להניח אהוא אבל  ,הקרוב אליו אזורב לבד

  פסיד.ילא  בעל הפנסורוויח השני י. ייהנו

 . יםחורוצאת מו. שנינו יכולים לךההפסד שלעל ידי לא חייב להיות  יהרווח של

WIN-WIN בגירושים 

 כפייכולה להיות גדולה יותר מ "העוגה"גם בגירושים , שכםמה אם הייתי אומר ל

 ?בהתחלה שנראה

? ובחלק התחוץ מללעשות עם הרכוש איך זה אפשרי? מה עוד אפשר ": ולתשא

 .מזונותעם הילדים והואותו דבר  אני אפסיד". -קבלי השניכל שקל שוזה מה יש 

שאיר תש צתמאול לא חייב להיות פשרהשלכם הסכם הזה לא כך.  - ותדעשאז 

 ,בפה. אפשר בחשיבה יצירתית מחוץ לקופסה למצוא פתרונותמר טעם  לכם

  .בהרגשה טובה כםשנייוציאו את ש

 ה.על ז כםהוא יסכים לחתום ל -הרוויח גם הוא ש רגישי צד השניהאם 

. בסדרת השיטהאת  הראות לכםבלי ל כםב אתז, אני לא עוואל תדאג

 . הצד השניעם  כםבהתנהלות של ,םוליישכלים  תקבלו המסרים במייל

 

 

 

 סכום אפס" חמישית: לשחק "משחקהטעות ה
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לאהוב במיוחד את מי שלא אוהב  ,גירושים יש לאנשים נטייה טבעית תבתקופ

 את בן או בת הזוג שלהם... 

להיות כבד. עלול אבל המחיר שלה  ,הנטייה הזאת מובנת מבחינה פסיכולוגית

ל כל התפוצץ בגלל התערבות שהוראיתי מקרים שהיו יכולים להסתיים בקלות 

 . בכיוון הלא נכון השפיעש ,גורם חיצוני

שמתגרש.  חברהאנשים שסביבנו לא תמיד יודעים את הדרך הנכונה לתמוך ב

 להחריף את המצב. עלולים הם  לפעמים מרצון טוב להראות הזדהות עם הכאב,

או  "!רק בכוח ואית ,"את לא הולכת לוותר לו :בסגנון דיבורים םשמעת בטח

  . "!. זאת השפה שהיא מבינהשלה פראיירהתהיה אל  ,אתה לא חותם על זה"

על מתוך חולשה  ושלא תוותר ,כםלשמור עליאמורים נכון שמשפחה וחברים 

 ,האיזון הנכון, מתי להתעקש ומתי לוותראיפה . אבל השאלה כםמה שמגיע ל

 זה. עניין המבחינה רגשית לא תמיד מאוזנים בלנו והאנשים הקרובים 

 לבנות. גם בגירושים. הם יכולים לקלקל ומכריע משקל  ישמשפחה וחברים ל

 כםנישואים, מתאים לעמוד לצדתקופת הב כםלא כל מי שהיה טוב ל

 ,כםמשמעותי בחיי השלא הי מילב ל מושי -היפךלוגם משבר.  ה שלבתקופ

 האם "פרוייקט" לעזרה והצלה.כ כםאתלוקח הוא  יםמתגרש םופתאום כשאת

 ?ציל את העולםהוא משמפ כדי להרגיש טר כםתופס עלייתכן שהוא 

לו על  ""לוחץ כםהסיפור שלואישיים, ה ועניינילגם קשורה אולי מעורבותו 

 ? משלו כפתורים רגישים

טוב הבכיוון  ,כםאתמקדם ש מירק ב כםאת עצמ פואת זה בחשבון ותקי וקח

  .כםעבורביותר 

 כםמעגלי התמיכה של

 םבגירושים אתכך גם להיפך.  -זקגרום לנשאנשים לא נכונים יכולים ל שםכ

 את הכוח לעבור את זה. כםלתת ל היכול היאתמיכה מהסביבה ו יםחייב

 תוכםבבו מספר מעגלים. כת כםבמרכז וסביב כםאת עצמ ודף ועט. צייר וקח

אחד הנושאים  וזהו "כם"מעגלי התמיכה שלאלה  -את האנשים שנמצאים בהם

יצור גם ליכולים  אנשים אלהים לפעמ .גירושים החשובים בתכנון נכון של

  .שיתוף פעולהב ולעזור לכם לסיים את זה ,עם אנשי מפתח בצד השני קשר

 

 שישית: להקיף את עצמכם באנשים הלא נכוניםהטעות ה
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 אני רוצה לספר לכם סיפור...

)לא לקוחות  ד"והיו מיוצגים על ידי עו שהתגרשואנשים שני סיפורים בעצם. על 

 השמות בדויים כמובן. .שלי(

  שנים בנתה אותו וזכתה  . במשךעצמאי לקוסמטיקהלליאת היה עסק

 קליניקה שלה.ה פקדו אתלקוחות רבים  .להערכה רבה בתחומה

"להוריד הילוך בעסק" עורכת הדין יעצה לה  ,נקלעה להליכי גירושיםכש

 לקבל מזונות גבוהים יותר.י דכ ולצמצם את השיווק לתקופת המשפט

עד הקליניקה דעכה . שיווקהפסיקה להשקיע בליאת שמעה לעצתה ו

 כמעט לחלוטין.  הסוף נסגרשלב

היום, כמה שנים אחרי, ליאת שבורה מבפנים ולא מצליחה לשקם את 

מאז התקופה ההיא. היא  שהתרסק העסק ואת הביטחון העצמי שלה

עוד כמה לה  ףהוסיזה אבל גם אם  ,עזר להזה אפילו לא בטוחה אם 

  .לה שזה לא היה שווהיודעת לומר היא  -במזונות  שקלים

רציתי . זה לא הנושא ,אסורומותר י את הסיפור הזה בשביל לדון על הבאתלא 

 .ולאן הם הביאו אותה ליאת לש השיקוליםשתראו את 

 מתח יה בהליכי גירושים. למרות שהמצב בבית הפך לסיוט מרוב ה יגאל

שלא שניהם קיבלו ייעוץ המשיכו להתגורר ביחד כי  וא ואשתוה מריבות,ו

אינטרסים בזה עלול לפגוע להם ש . אמרוב את הביתועזלכדאי 

 ועוד.משמורת , תובהכבקשר למזונות,  הםשלהמשפטיים 

אשתו ההליכים, הגיע הרגע שיגאל חשש ממנו.  ותחילשהשבועיים אחרי 

ש "מהשאיים עליה. היא פנתה גם לביפנתה למשטרה והתלוננה 

 מדובריגאל טוען ש והוציאה נגדו צו הגנה שהרחיק אותו מביתו ומילדיו.

 . ולא היו דברים מעולםשקר ב

צפה  הואהנקודה היא ש, אשתו איים עלבאמת יגאל בלי קשר לשאלה האם 

 . לקרות זהמאך לא מנע  - מה עלול להתרחשמראש 

יאבד  יגאלשאפשרויות: או שתי לאחת מלהביא עלול היה ברור שהמצב בבית 

וגם יר". "הכתובת היתה על הקמשהו נגדו. או שאשתו תמציא  ,את העשתונות

 , עבור שניהם סבללהמשותפים הפכו המגורים אם לא היה קורה כלום, עצם 

  .בביתלסבול  נשארודינו עורך החליט לשמוע בעצת יגאל אבל 

 שביעית: לפעול במשקפיים משפטיים בלבדהטעות ה
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מה  .כי זה לא הנושא פתוחזה שאיר את נ? שיגאל טעהמוכיח  האם מה שקרה

 שהנחו אותו. והשיקולים המצב על ושל אופן ההסתכלות הוא שחשוב פה

  יך לחשוב בגדולא

צע להם קידום בעבודה או שיש והכשמתייעצים איתי מה לעשות, גברים ונשים 

חכם להגדיל עכשיו את זה יהיה הזדמנות לפתוח עסק חדש. האם  להם

 מזונות? מתנהלים הליכי ברקע ההכנסות, כש

המזונות.  על השפיעשזה עלול ל הםאני חייב לומר ל ד"עוכש ,התשובה שלי היא

 הםהאם שווה ל וחשבשיאני מציע  ,םרוצה בטובתו םתוי שמלווה אמכאבל 

 ?מזונותנושא הב רווח כזה או אחרבשביל  ,להפסיד הזדמנות לפרוץ קדימה

 ואיך זה ישפיע על הביטחון העצמי שלהם בתקופה כזאת?

 .לצייר כשליוויתי את הלקוחה שלי שעוסקת באמנות, הצעתי לה לחזורלכן 

היו: "עזוב אותך אין לי כוח", "אין לי זמן", "אני עסוקה  התגובות הראשונות שלה

כל זמן שלא עסקה ביצירה, היא לא חיזקה את הביטחון שלה . במלחמה"

 .לא תרם להליך הגירושים שלה זהוהייתה רק במחשבות של כישלון. 

, ידעתי שכשהיא תתחיל לעסוק במשהו שעושה לה טוב, עבדתי איתה על כך

 .היא תפרח -ום ליכולתה להתפרנס בעצמה ולא להיות תלויה בבן זוגוגם יתר

 .והציגה את היצירות שלה בתערוכה לצייר וכך היה. היא חזרה

טוב  כםיעשה למה . כםמה שחשוב לכל כלכלית ו -את החשבון הכולל ותעש

ם מיחול םם? מה אתכחייב הצלחההנאה ו כםויגרום לתכם בפנים? מה יעצים א

  בעוד חמש שנים מהיום? כםלראות את עצמ יםרוצ םאת לעשות, ואיפה

 וסתכלעכשיו. אל ת כםשלהחיים לא כל זה , הגירושים יםמתגרש םאתכשגם 

רק חלק זה זה בהחלט חשוב, אבל ש. "הדלת של אולם ביהמ רק דרך יהםעל

  .כםלשמצפה  והעתיד כםהחיים שלהזה שנקרא נפלא הדבר המ
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 בלי מלחמות מיותרות?ו כםים החשובים ללהשיג את הדבר יםרוצ -

 ?עכשיו לעשות למען ילדיכם את הדבר הנכון ביותררוצים  -

 ?לשמור לעצמכם עשרות אלפי ש"ח במקום הוצאות משפטיותמעדיפים  -

 רגשית? אישית ו ,משפטית - תמיכה כוללתמרגישים צורך ב -

 ,אור שונהבתכם לראות א צד השנילגרום לו ביטחון חושל םאילו יכולת -

 ? בכך יםרוצ םהייתהאם  - כםחרילכת אול כםלהקשיב ל

  ?כך על יםמוותר םהייתאם ה -סיכוןשום בלי  זאתלקבל  םאילו יכולת -

 את זה.  יםשמחפש יםלא היחיד םאת, כםיאם זה מדבר אל

 ענייניםב שיטפל -ההיבטים כלב כםשילווה אתמישהו  כיםצרי םאת

 .מנגדשלנטרל התנגדויות  כםוידריך את יםזקלצאת מחו כםל עזור, יהמשפטיים

 בליווי האישי יםמה מקבל

נשים וגברים  והלומ. אני כםכאן אני מציע את עצמי להצטרף לסיפור של

  .עד לתוצאה ליווי אישיו יתגישור, תמשפטי -"חבילה"כל העם בגירושים 

של כל מהלך, איך עלות עריכת השיקולים בעד ונגד, אסטרטגיה וטקטיקה, 

 .הצד השני עםאיך להתנהל ו (לקחתם עו"ד)אם כבר  ד שלכם"התנהל מול עוהל

 .בעתיד כלים להצלחהתובנות ועם  זהאיך להיבנות מ -וברמה העמוקה יותר

ד מומחה לדיני משפחה "עוכ –רלוונטיםאני מביא שילוב של ידע וכישורים 

 תיעברף בנוסו .NLP-הוומשלב שיטות מתחומי האימון , מגשר מוסמך םוגירושי

 .מה שאתם עובריםבעצמי 

 ים" את זה אלא צומחיםלא רק "שורד םכשאת הגירושיםמ ואני רוצה שתצא

 . כםוזה תלוי בעיקר ב כםהחיים לפני. מתוך זה

יות ביחד באושר ובעושר... אבל אם זה לא הלא שגירושים זה טוב, הכי טוב ל

 להגיע אליו. יםיכול םואת .טוב מסוג אחרעתיד  כםיש לאז גם עכשיו הלך, 

להיעזר בי, על מנת לצלוח את הנהר הזה בשלום ולהגיע אל חוף  ניםמוזמ םאת

 . כםהמבטחים. הגיע הזמן להשקיע בעצמ

 כל מי שמתגרש צריך את זה. הייתי שם.  ,לבקש עזרה ואל תתבייש

 ליווי אישי בגירושים: מה תקבלו פה שלא תקבלו במקום אחר
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 כםחייצעד לשפר את  לקחתםששמח אני  !לרשימת התפוצה ברוכים הבאים

 .או התלבטות לפנות אלי בכל שאלה ניםמוזמ םאת .לסייע כאןאני ו

    :הנה כמה מהם .כםכלים שיעזרו לותקבלו מתנות  יםחברכ

  ?םזה הולך לעלות לככמה  - "מחיר הגירושים"טבלת  (1

עלה יכמה באמת  -םתלא ידעש מהלגלות  כםל עזורתהטבלה 

  .בביהמ"ש מאבקלנהל לכם 

 ןואוסיף אותלי  בוכת ?בטבלהמופיעות בהוצאות שלא  םנתקלת

 .זהביוכלו להיעזר למהדורות הבאות, שגם אחרים 

ללימוד  - "של עצמךאיך להיות המגשר "הדרכות חדשנית סדרת  (2

שיחות האיך לדבר ב"שפה גישורית" ולהפוך את  .התקשורת יעיל

 לשיחות מקדמות. מעכבות ממריבות שלכם 

  .במייליישלחו  - מאמרים עם ידע חשוב על גירושים (3

תקשורת  פיםמעדי םואם את כםהמייל שלי לרשות - קו פתוח (4

גם . אשמח 0523003786: מוזמנים אזיותר בנסיבות הענין אישית 

 . על ההדרכות, הצעות ובקשות להמשך לפידבקים

 ,כםלי ואשמח ללמוד מנסיונ ו. כתבמשלוייחודיות לכל מתגרש יש תובנות 

 - מזהים כמובן( ם)ללא פרטירשימה החברי עם  זאתלי לחלוק  ואם תרשו

 צאים במצב הזה.לעזור לאחרים שנמ םגם את ותוכל
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 03-5329091פקס.  03-5280460טל.  052-3003786נייד. 
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 הערות העלות פירוט הנושא

 שכר טרחת 

 עורך דין

 בית משפט למשפחה

  רכוש

 

 

  משמורת

  מזונות

  תביעות נוספות/בקשות בכתב

  הסכם גירושין

 בית הדין הרבני

  גירושין/של"ב

 

  כתובה

  רכוש

  משמורת

  מזונות

  /בקשות בכתבתביעות נוספות

  הסכם גירושין

למה מעבר בביהמ"ש דיונים נוספים 

 שסוכם
   

    ערעורים

    ניהול מו"מ להסכם ללא ייצוג בביהמ"ש

 מחירי 

 אגרות

המחירים )

מעת משתנים 

לעת. מומלץ 

להתעדכן 

באתר הנהלת 

 (בתיהמ"ש

 בית משפט למשפחה

 ₪ 2,855 רכוש

 

  ₪ 477 משמורת

 ₪ 235 מזונות 

 ₪ 235/₪ 477 בקשות בכתב/תביעות נוספות

  ₪ 477 אישור הסכם

 בית הדין הרבני

 ₪ 345 גירושין

 

  ₪ 249 שלום בית

 ₪ 249 כתובה

  ₪ 345 רכוש

 כמה זה הולך לעלות לך ? –"מחיר הגירושים" 



 משפחה לענייניעו"ד  – אורי דון יחייא

 ומלווה אישי בתהליך הגירושים מגשר

 63344אביב -תל 34רח' שלום עליכם 

 03-5329091פקס.  03-5280460טל.  052-3003786נייד. 

uridon.y@gmail.com 

" 

 הערות העלות פירוט הנושא

 אגרות

 בית הדין הרבני

 ₪ 249 משמורת

 

  ₪ 0 מזונות

תביעות 

נוספות/בקשות 

 בכתב

 249בד"כ 

)תלוי  ₪

 בנושא(

  ₪ 249 אישור הסכם

   ערעור / בית הדין הגדול / עליוןמחוזי 

  שחייבים למסור לצד שכנגד מסמכים    שליחויות

חוות דעת 

 מומחה
 

  מסוגלות הורית

  /אקטוארשמאי 

  מומחים נוספים

הוצאות 

 משפט
   

במקרה של הפסד בתיק. קשה 

להעריך את הסיכון לפסיקת הוצאות 

 הערכה כללית  קשוואת גובהן, אך ב

שכר  -גישור

 טרחת מגשר 

שוו ת)עכשיו 

 בימ"ש -עלויות

 ור(לעומת גיש

   

לפי בדרך כלל התשלום למגשר הוא 

שעות. אי אפשר לדעת מראש כמה 

יידרשו, אך ניתן לבקש מהמגשר 

 הערכה לפי נסיונו

הפסד שעות 

 עבודה
    

 מזונות 

)אם אתה זה 

 שמשלם(

 

יפסק יכמה 

 בבית משפט
 

 

כמה תשלם 

 בהסכם
 

תשלומים 

 נוספים
 

  תשלומי איזון 
זכויות בנישואים יותר  םאם צברת

 ונכסים מאשר הצד השני

תשלומים 

 עיתיים
 

 וקשור למוניטין ונכסי קריירה. בקש

 אם זה רלוונטי  כםד שיסביר ל"מעוה

תשלומים 

 םשהסכמת

לשלם כדי 

 לסיים בהסכם

 

למרות תשלומים שהצד השני מבקש 

לפי חוק. לתת  יםלא חייב םאתש

האם לתת וכמה, אם  כםהחלטה של

 סיום הפרשה ין בל יכםזה הפער בינ

 לעלות לך ? כמה זה הולך –"מחיר הגירושים" 


