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את המסלול שלי התחלתי כעורכת דין בטירוף המוכר והידוע לנשים 
קרייריסטיות באשר הן. הגעתי להישגים מרשימים אבל הרגשתי מפוספסת. 

חשבתי שאין סיכוי שככה החיים שלי נראים וייראו בהמשך: ממשימה למשימה, 
מיעד ליעד, בלי שקט, בלי תחושת מימוש. וכל זאת למרות שהתאמצתי 

“לעשות הכל בסדר”, לעמוד בציפיות, להיות אישה טובה, אמא טובה, לתקתק 
בית וקריירה. בתוך כל זה הלכתי לאיבוד. 

התחלתי לשאול את עצמי מה אני רוצה באמת, אבל בתוך כל הרעש סביבי, לא 
הצלחתי לשמוע. ואז הגיעה הפלה טבעית ראשונה. עוד אחת ועוד אחת, ללא 

כל סיבה רפואית. הבנתי שהגוף שלי זועק ושאני זקוקה לשינוי. 

יצאתי ללמוד NLP כי חקר המוח ריתק אותי. התחלתי ללמוד ולהעמיק, למדתי 
המון שיטות וגישות, ובעיקר יישמתי והתנסיתי, נכנסתי להיריון החמישי שלי 

וילדתי את בני השני. כשקלטתי כמה חלומות הגשמתי, כמה מתנות אספתי 
בדרך וכמה ידע וכלים מהפכניים למדתי במסעי, החלטתי לחלוק את הידע 

העצום הזה, כי זה משנה חיים.

בגיל 12 חזרתי בשאלה ועזבתי את העולם החרדי שבו גדלתי. אני יודעת מה 
זה אומר כשנלקחת ממך החירות להיות את ולחיות את חייך כפי שאת רוצה 

ומאמינה. נלחמתי למען עצמי אז, ונלחמתי למען עצמי גם במסע ההסבה שלי, 
כי החירות המשמעותית ביותר בעיניי היא החירות להיות את. יש רק אחת 
כמוך בעולם, וכשאת לא את, אין מי שתהיה את במקומך, וחסרה לנו אחת 

כמוך בעולם. אז אנא ממך, גלי אותה, שחררי אותה לחופשי, אם לא למענך, 
אז למעננו. 

בימים אלה אני מגשימה חלום ומפתחת קורס דיגיטלי שייתן לנשים שרוצות 
יותר מהכלים העוצמתיים שאספתי בדרך. המטרה היא לתת לכל אישה את 
הכלים לגלות את עצמה ולפתח את האומץ שלה להיות היא במלוא הדרה.

עם סיום לימודי המשפטים התחלתי התמחות בבית המשפט לענייני משפחה 
אצל כבוד השופטת בדימוס, חנה ריש רוטשילד. מיד התאהבתי בתחום, 
והבנתי, שזה הייעוד שלי. במקביל השלמתי לימודי תואר שני במשפטים 

ובהמשך – גם קורס גישור. 

לאחר מכן עבדתי במשך כשנתיים במשרדים מובילים בתחום, וסללתי לעצמי 
את הדרך לעצמאות. מאז, במשך יותר מעשור, אני מנהלת משרד שהתמחותו 

בכל הנושאים וההיבטים הקשורים לדיני משפחה, לרבות ירושות וצוואות.

הצלחה אמיתית בעיניי היא לאהוב את עצמך, את מה שאת עושה ואת הדרך 
שבה את עושה את זה. אני חיה את העבודה שלי, אוהבת מאוד את מה שאני 
עושה, ובכל פעם שאני מצליחה לסייע לאדם בצומת כל כך חשוב שאליו הוא 

נקלע בחייו, זה נותן לי סיפוק עצום. 

ההחלטות שמתקבלות ובניית האסטרטגיה בתיק גירושין הן חשובות 
ומשמעותיות מאוד להמשך החיים של אותו אדם. היכולת לבנות לכל אדם את 

האסטרטגיה הנכונה לו היא בהחלט אמנות. 

הרצון לנצח, התשוקה להצלחה והדחף למצות את הפוטנציאל שלי מפתחים 
אותי אישית כעורכת דין וכאדם. כאשר אני נתקלת במכשול בדרך, אני מנסה 

תמיד להפוך אותו להזדמנות. 

אני מקבלת כוחות מהילדים שלי. הם הכוח המניע שלי לכל דבר בחיים. בנוסף, 
אני מחפשת תמיד ללמוד ולהתפתח, ומקבלת השראה מהאנשים שאני פוגשת. 

אני חושבת שהמסע, ולא היעד, הוא העיקר. האמונה שאני יכולה היא כבר חצי 
הדרך בשבילי להצלחה.

העבודה שלי מייצרת עבורי בכל יום התחלה חדשה, עם כל לקוח חדש שמגיע. 
בצד העבודה הקשה אני זוכרת תמיד לקחת לעצמי חופשה עם בעלי כדי למלא 

מצברים. 

טיפ לדרך: אל תוותרו על החופש האישי שלכם, הוא חלק בלתי נפרד 
מהחיים.
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