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משפט

מדוע בחרת בתחום עריכת הדין בכלל 
ודיני המשפחה בפרט?

"בשירות הצבאי שלי הייתי מש"קית ת"ש בגדוד של 
הנח"ל. כבר אז ידעתי ש"בחיים האמיתיים" ארצה 

לעסוק בתחום של דיני נפשות. תחילה חשבתי 
להיות עובדת סוציאלית, אך במהרה הבנתי כי עליי 

לנהל משרד ולסייע לאנשים שנמצאים בתקופה 
הקשה בחייהם. לכן החלטתי לעסוק בתחום עריכת 

הדין ובדיני משפחה".

מה ה"אני מאמין" שלך?
"הגישה שלי ושל משרדי היא שצריך ראשית כל 

לנסות לסיים את הסכסוך אליו נקלעו צדדים בדרכי 
נועם. חבל על האמוציות ועל הכספים שמושקעים. 

יחד עם זאת, במקרים בהם אין ברירה אני הופכת 
ל"לביאה" שמשיגה עבור לקוחותיה את התוצאות 

הטובות ביותר".

מהו האתגר הגדול ביותר הניצב בפניך 
בתחום דיני המשפחה?

"האתגר הגדול ביותר עבורי הוא להשיג ללקוח את 
הדרך הראויה ביותר עבורו, עמה הוא יוכל לחיות 

בשלום למשך שארית חייו. בתחום זה צריך להיות 
עם הפנים קדימה ולא למצוא פתרונות נקודתיים. 
יש לי את הראייה הרחבה והעתידית. אני מקפידה 

לשים לב לפרטים חשובים שהאדם המצוי בסכסוך 
משפחתי לרוב אינו מבחין בהם".

מה מביא לך את הסיפוק הגדול ביותר 
בעבודה?

"הסיפוק הגדול מבחינתי הוא הידיעה שהשגתי 
עבור הלקוח את התוצאה הטובה ביותר עבורו 

למשך השנים הבאות. הפרגון וההערכה מהלקוחות, 
שאינם מובנים מאליהם כלל וכלל, הם הדלק שלי 

בעבודה".

כיצד מתנהל התהליך מול הלקוח?
"לכל לקוח אני בונה אסטרטגיה שונה בהתאם 

לצרכיו, לנתונים העובדתיים והמשפטיים ולאופן 
בו יוכל להמשיך לחיות חייו בכבוד. אין המדובר 

באקסיומה משפטית אלא ביצירתיות שנבנית בכל 
תיק מחדש".

מהם היתרונות של המשרד שלך?
"משרדי הוא משרד בוטיק שמתמחה אך ורק בדיני 

המשפחה, ולכן בקיא בתחום זה לעומקו ועל כל 
רבדיו. אינני מאמינה שעורך דין יכול להתמחות 

במספר תחומים. כפי שרופא מתמחה בתחום אחד, 
כך גם עורך דין )שהוא מעין רופא לתקופה מסוימת( 
צריך להיות בקיא באופן מלא בתחום בו הוא עוסק".

מהן הטעויות הנפוצות שאנשים 
מבצעים בתחום דיני המשפחה?

"קודם כל - להיות ניזונים ממקרים של מכרים 
שלהם ומקריאה בגוגל. מגיעים אליי אינסוף אנשים 

שמספרים לי שהחבר שלהם לא משלם מזונות, 
שאשתו יצאה בלי כלום וכדומה - כך הם בונים 

לעצמם עולם דמיוני. הדבר הראשון שאני מייעצת 
ללקוחות שמגיעים אליי הוא לעזוב את גוגל ואת 

עצות האחיתופל שקיבלו עד היום. בכלל, רצוי שלא 
לדבר על ההליך הכה רגיש הזה עם כל העולם".

אילו שינויים חלים בתחום דיני 
המשפחה לאחרונה, לתפיסתך?

"בשנה האחרונה חלו שינויים מהותיים בתחום 
המזונות. בחודש יולי ניתן פסק דינו של בית 

המשפט העליון לעניין תשלום מזונות עבור ילדים 
מעל גיל שש. הוא חולל רעש ומהפכה רצינית, שגם 

השופטים טרם הסתגלו אליה. מאחר שהקרקע 
לעניין זה מעורערת כיום ואין מספיק פסיקות, קשה 
יותר להעניק ייעוץ ללקוחות בעניין המזונות. באופן 

כללי המגמה בתשלום דיני המזונות השתנתה".

שתפי אותנו בהצלחה גדולה שלך.
"אני מייצגת גבר שנפרד מבן זוגו לאחר כעשר 

שנים, במהלכן הם הביאו ילדה משותפת בהליך 

פונדקאות. הלקוח שלי גידל את הילדה מגיל אפס 
ועד לגיל שלוש וחצי, בו נפרדו הצדדים. מרגע 

הפרידה, בן זוגו לשעבר ניתק אותו מהילדה ולא 
העניק לו את האפשרות לראות אותה. הלקוח הגיע 

אליי למשרד ובאמצעות הגשת הליכים משפטיים 
ובקשות אינספור הצלחנו לקבל החלטה ראשונית 

לפיה מרשי פוגש את בתו אחת לשבוע באופן קבוע. 
כמובן שההליך רק בתחילת הדרך, אבל הצעד 

הענק הזה והאושר שנגרם למרשי מההחלטה היו 
שווים את הכל".

מה את אוהבת לעשות לאחר יום 
העבודה?

"מחוץ לשעות העבודה אני עסוקה סביב הילדים 
שלי, שהם כל עולמי. אני יודעת לעשות את 

ההפרדה: לנהל משרד מצליח עד השעה 16:00 
ולאחר מכן להפוך להיות אמא במשרה מלאה. יש 

שמכנים אותי וונדר וומן".

היכן תהיי בעוד חמש 
שנים?

"באותו מקום, רק עם 
חמש שנות ניסיון 

נוספות..."   

משנה

ליאור פרג'
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ל"לביאה" כשאין ברירה"(, מפגינה יצירתיות בכל תיק, רואה את עורך הדין 
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