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פתרון "שביל הזהב" חוסך בעלויות שכר טרחה, 
בזמן, ולא פחות חשוב - בעגמת נפש ועצבים 

מיותרים

בישראל מ המשפט  מערכת  להתגרש?  ביותר  הטובה  הדרך  היא  ה 
מעדיפה כיום הליך הנקרא 'גישור גירושין', וזאת על מנת לעודד את 
היתר  בין  רבים:  יתרונות  יש  לגישור  ואכן  מעליה.  העומס  הפחתת 
זהו הליך זול במידה ניכרת מהליך גירושין ממושך, וחוסך זמן רב ועגמת נפש 

מיותרת.
מאידך, חסרונו הגדול הוא בהיותו הליך וולונטרי, שכל צד יכול לפרוש ממנו 

בכל רגע נתון, ולהגיש תביעות גירושין לערכאות המשפטיות.
על זה יש להוסיף את שיטת המשפט בישראל, המאפשרת לבית הדין הרבני 
נושא, כאשר כל אחת  ולבית המשפט לענייני משפחה לעסוק שניהם באותו 
מהערכאות הללו פוסקת באופן שונה. הסמכות מי ידון בתביעת הגירושין של 
בני הזוג תלויה במרוץ, פשוטו כמשמעו, מי מבני הזוג הוא זה שיגיש ראשון את 

התביעות ולאן )מרוץ הסמכויות(. 
כאשר קיים חשש מוצדק מ"היום שאחרי", מוצא עצמו כל אחד מהצדדים, 
כתוצאה  לקבל  יכול  שהוא  המיטב  את  להשיג  שואף  והגיוני,  לגיטימי  באופן 

מהגירושים. 

אינם  גישור  להליך  פונים  אשר  זוג  בני  ביותר.  הגדול  המוקש  נמצא  וכאן 
מנועים מלפנות לערכאות, במקביל לגישור.  במקרים לא מעטים מתרשם אחד 
יגיש  דין אשר  וממהר לפנות לעורך  אינו פועל לטובתו,  הזוג שהגישור  מבני 

בשמו תביעות, תוך כדי הגישור. 
כיצד צריך לנהוג, אם כך, צד השואף לנקוט בהליך אשר יצמצם את הסיכונים 

שהוא נוטל?

הוא  בישראל  הגירושין  להליך  מושלם,  אפילו  לומר  אפשר  ייחודי,  פתרון 
"שביל הזהב", אשר משלב את שתי הדרכים - הגשת תביעות במקביל להליך 

גישור / משא ומתן. שיטה זו מגנה על הלקוח בצורה הטובה ביותר. 
"שביל הזהב" הוא פתרון המסתכם במשפט אחד -  סוף מעשה במחשבה 
תחילה. בפתרון זה מקבל הלקוח ייעוץ משפטי מקצועי מעורך דין מנוסה לענייני 
גירושין אשר מברר את מצבו וממליץ לו איזה ערכאה משפטית אופטימלית 

עבורו להגשת התביעות. מיד לאחר הגשת התביעות, פונה עורך הדין לצד השני 
כל מה  )גישור( במגמה לפתור את  ומתן  לנהל הליך של משא  ומבקש ממנו 

ששנוי במחלוקת בין בני הזוג ולהגיע להסכם גירושין מלא.
"שביל הזהב" מגן על הלקוח בכך שאינו חושף אותו עוד לתביעות מטעם 
הזוג  בת  או  בן  כי  האפשרות  את  השוללת  בטוחה,  למעשה  זוהי  השני.  הצד 
יקדימו במרוץ הסמכויות. מאידך, נשארת דלת פתוחה  לניהול גישור עם הפנים 

למשא ומתן, במטרה להגיע להסכם גירושין.
ולא פחות חשוב -  פתרון "שביל הזהב" חוסך בעלויות שכר טרחה, בזמן, 

בעגמת נפש ועצבים מיותרים.

שביל הזהב -הפתרון המושלם לגירושין

פתרון משולב בין תפיסת סמכות שיפוטית לניהול משא ומתן עו"ד יצחק-ארז קרט

יצחק-ארז קרט ושות'
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הטבה לקוראי משפטי: משרדנו יצר סט כלים 

למתגרשים שיספק לכם את הכלים והידע הדרושים לכם. 
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יצחק-ארז קרט ושות' הינו משרד בוטיק המתמחה בדיני משפחה, גירושין וירושה, ומחויב להעניק 
ללקוחות יחס אישי ותומך, תוך בניית אסטרטגיה ייחודית לכל לקוח ולקוחה, מתוך מודעות 

שתחום המעמד האישי נוגע בנושאים רגישים, ועל כן ההתמודדות עמו דורשת מקצועיות גבוהה 
והתמחות ספציפית. מקצועיות ללא פשרות, ליווי אישי, והתמחות בנכסי קריירה הופכים את 

משרדנו לחיוני לאנשי עסקים, בעלי מקצועות חופשיים ובכירים, בעלי רכוש להגן עליו. 

 תחומי התמחות: 
 דיני משפחה, גירושין וירושה

עו"ד דורין גלוברמן עו"ד יצחק-ארז קרט


