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היא מאמינה שעורך דין צריך 
להתמקצע בתחום אחד, מעמידה 

את טובת הילדים לפני הכל ופועלת 
להשיג למען לקוחותיה את הטוב 

ביותר. הכירו את עו"ד סיון כהן, 
בעלת משרד עורכי דין בתחום 

המעמד האישי, בת 37, נשואה לערן 
ואימא לנדב ויואב 

עניין משפחתי

איך הגעת לתחום?
במהלך השנה השנייה 

ללימודיי, התחלתי טרום התמחות 
בתחום המקרקעין. הספיק לי חודש 
בדיוק, בשביל להבין שאני צריכה 

להתעסק עם דיני נפשות ולא עם ניירת 
ומסמכים ולשם כיוונתי. החלטתי שאת 

ההתמחות שלי אעבור בבית משפט 
לענייני משפחה אצל שופטת, וכשאני 
מחליטה משהו זה תמיד קורה. ואכן, 
את ההתמחות עשיתי בבית המשפט 
לענייני משפחה, אצל כב' השופטת 
בדימוס חנה רוטשילד. מאז למעשה 

אני מתעסקת רק בתחום המעמד 
האישי. אני מאמינה שעורך דין צריך 
להתמקצע בתחום אחד בלבד, ולדעת 
אותו על הצד הטוב ביותר ולכן מזה 
כ־12 שנה, אני עוסקת רק בתחום זה.

מה גורם לך נחת בעבודה?
לדעת שהשגתי עבור לקוח את הטוב 

ביותר ולקבל פידבק חיובי. בתחום 
שלנו ההחלטות שמתקבלות משפיעות 

על חייהם של אנשים למשך שנים 
רבות, ויש לי יכולות לראות את אותו 

אדם כמה שנים קדימה.
מה הקו שמנחה אותך בעבודה?

ילדים, ילדים, ילדים. התחום שלנו 
הוא תחום רגיש ומלא אמוציות, וכל 

לקוח שנכנס אצלי למשרד יודע שמה 
שעומד לנגד עיניי הוא תמיד טובת 

הילדים. אני לא נותנת יד לניהול 
מלחמות על גבם של ילדים.

מה הדבר הכי חשוב לך בעבודה?
יושר ואמינות. אני תמיד אומרת 

ללקוחות שלי שמולי כל הקלפים 

צריכים להיות מונחים על השולחן, כי 
רק ככה אפשר לבנות אסטרטגיה. אני 
יודעת להכין מכל לימון מיץ, אבל אני 

לא יודעת להוציא שפנים מהכובע.
איך משלבים קריירה ומשפחה?

הילדים שלי הם כל עולמי והם מעל 
הכל. יחד עם זאת, אני מאמינה 

שכשאת עובדת ב"פול פאוור" שמונה 
שעות רצופות, אפשר להפיק את 
המקסימום, בלי שאף אחד נפגע.

זהו תחום גברי מאוד, 
איך מתמודדים?

אני לא מאמינה במונח תחום גברי, 
בטח שלא בעידן של היום, להפך! 
היום רוב עורכות הדין המובילות 

בתחום שלנו הן דווקא נשים. 
לנשים יש את רגישות שאין בהכרח 

לגברים, והתחום שלנו הוא תחום 
מאוד רגיש.

מה מרגש אותך בעבודה?
החלטות משמעותיות, דיונים סוערים.

איפה את רואה את עצמך 
בעוד עשור?

בדיוק באותו עשור כמו שהיה עד 
עכשיו. אמן.

מה היית מייעצת לזוג 
שעומד להתגרש?

שימו את הכעסים ואת האמוציות 
בצד - אנחנו, עורכי הדין, מרוויחים 

יותר, אבל אתם פחות. 
נוסף על זאת ממליצה תמיד לקחת 

מישהו שינהל את המשא ומתן 
עבורכם! לא לנסות להגיע לבדכם 

להסכמים, כי יש אמוציות.
איך את מפנקת את עצמך 

מחוץ לעבודה?
בשביל זה יש לי בעל...

מה גורם לך אושר?
הילדים שלי.

מהו הערך המוסף שלך ללקוחותייך?
מי שפוגש בי מיד מבין 

שהמקצוענות והלוחמנות שלי הן 
ללא פשרות. השם השני שלי הוא 

קילרית, אבל אני יודעת לשבת גם 
לשולחן המשא ומתן כשצריך, הכל 

בהתאם למה שנכון ללקוח.
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