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נומי יצחק
הררי מגשרת
לגירושין
דניאל דותן
ההחלטה להתגרש אינה פשוטה והתהליך
עצמו אמוציונלי ,מורכב ומאתגר .בכדי
לסיים את הפרק הזוגי בצורה יפה ומכבדת
להימנע ממלחמות על רכוש ,כספים
והסדרי שהות של הילדים ,זוגות רבים
פונים להליך הגישור ,המאפשר להם להגיע
להסכמות משותפות בכל האמור בהנחייתו
של גורם מקצועי ,ובדרכי שלום ונועם.
גישור הוא הליך מרצון של צדדים
שמעוניינים להגיע להסכמות מחוץ לכותלי
בית המשפט .כן יצוין ,כי ההליך הוא חסוי
ולא ניתן להשתמש בתכניו בבית המשפט,
במידה והגישור לא צלח.
נומי יצחק הררי ,עובדת כמגשרת מזה
שנים .היא עורכת דין לענייני משפחה
ועובדת סוציאלית קלינית ,בעלת תואר
ראשון ותואר שני בעבודה סוציאלית קלינית
מטעם אוניברסיטת בר אילן וכן תואר
במשפטים מטעם אוניברסיטת תל אביב.
על היתרונות שלה כעובדת סוציאלית
העוסקת בגישור ,נומי אומרת" :בעבודתי
בגישור מול אנשים בשעת משבר ,אני תמיד
משתמשת בכלי העבודה הסוציאלית –
בטיפול זוגי ומשפחתי ,זה חלק ממני ובא
לידי ביטוי ביום יום".

" טיפלתי באנשים ובמשפחות רבות במהלך שנותיי,
תוך הכרה בערכה של משפחה .כשמגיעים אליי
לגישור לגירושין ,אני שואלת שאלות ואוספת
אינפורמציה הקשורה למשפחה .כך ,אני יודעת
לזהות את החולשות ואת הכוחות במשפחה ואת
הערכים המניעים אותה .המטרה שלי היא הרבה
מעבר ליצירת הסכם גירושין מיטבי ,מטרתי ,היא
בראש ובראשונה להוביל את מי שנמצא מולי לשינוי
הרצוי ,תוך כדי שיתוף פעולה אשר יוביל את שני
ההורים לשמש כמשפחה אחת עבור הילדים ,למרות
היותם בשני בתים נפרדים .אני מאמינה בTwo" -
 "homes, One familyולשם אני חותרת".
כיצד זה נעשה?
"כאשר אני מזהה את הערכים של הלקוח ואת מה
שמניע אותו ,אני משתמשת באותם ערכים כדי
להוביל אותו לגייס כוחות ולהתמודד עם המשבר.
אני נותנת לו את התקווה להאמין בשינוי ובדרך
הנכונה ,ומבחינתי זו שליחות של ממש .אני מאמינה,
שגם אם ישנם שני תאים משפחתיים נפרדים ,הם
עדיין יכולים להוות משפחה אחת עבור הילדים
שלהם.
זה נעשה ע"י הכוונה והדרכה שלי לשיתוף פעולה
כהורים .גם אם הם כועסים ,מאוכזבים ונמצאים
במשבר ,שני ההורים עדיין רוצים בטובת הילדים
שלהם .מהנקודה הזו ,אני מובילה אותם לשיתוף
פעולה ביניהם לטובת הילדים.
חשוב להבין ,כי ניכור הורי זה אחד הדברים הקשים
ביותר להורים ולילדים ,וזה עלול להידרדר כבר
בתחילת תהליך הגירושין .כחלק מהייעוץ והטיפול
שלי ,אני תמיד פועלת למנוע זאת".
"הגיע אליי זוג לדוגמה ,כשהאם רצתה להתגרש
והאב לא .הילדים היו בוגרים ,בשנות העשרים
שלהם והם צידדו ותמכו באב ,על כן ,החרימו את
האם ,כבר בתחילת התהליך".
"לאחר שזיהיתי כי עלול להיווצר מצב של ניכור

הורי ,הדרכתי אותם בנוסף ,כיצד לשוחח עם
הילדים במטרה שיחזרו לדבר עם אמם וישובו
להוות משפחה .בכך מנעתי ניכור הורי ,שמקורו
בהתנהגותו של אחד ההורים".
מה עושים במקרה שאחד מבני הזוג רוצה בגישור
והשני אינו משתף פעולה?
"במקרה כזה ,אני מדריכה את הצד המעוניין בגישור
כיצד לרתום את הצד השני לתהליך .אני מספקת לו
את הכלים לתקשורת נכונה עם בן הזוג ,ובתהליך
הגישור כששניהם מגיעים אליי ,אני משלבת את
הידע והמיומנויות שלי משלושת העולמות של
עבודה סוציאלית טיפולית ,מגשרת ועורכת דין
לדיני משפחה .אני מקיימת שיחות משותפות עם
הצדדים ושיחות אישיות על מנת להוביל אותם
בתהליך לעבר ההסכמות .השיחות האישיות הן
חסויות בפני הצד השני".
"הלקוחות שמגיעים אליי נמצאים בשעת משבר,
הנחווית כאובדן מדרגה שניה לאחר מוות .אני
מתייחסת למשבר ולשלבי האבל השונים בהם הם
מצויים ומשלבת מיומנויות טיפול בהתאם .כמו כן,
אני משתמשת בכלים שלמדתי וצברתי בהפחתת
התנגדויות והבאה לשיתוף פעולה .כך למשל ,אנו
משנים את השיח ממזונות לאחריות כלכלית כלפי
הילדים וכיצד הצדדים רוצים לראות את עתידם
וטובתם".
"את הזוגות שלי אני מלווה מתחילת התהליך כשהם
מגיעים אליי לגישור בקליניקה ועד לגט ברבנות.
חשוב לי לבוא ,להיות איתם שם ולוודא שהם אכן
יוצאים משם כחברים טובים ובשיתוף פעולה למען
הילדים".
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