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שרדי מטפל בכל סוגי הסכסוכים המשפחתיים לרבות בסכסוכים בין בני זוג - גירושין, מ
ממון,  הסכמי  ראיה,  ילדים/הסדרי  משמורת  הורים,  ילדים,  אחים,  בין  סכסוכים 
וירושה.,  , אבהות, עיזבונות, צוואות  ילדים/אישה  ידועים בציבור, חד מיניים, מזונות 
הנכדים,  עם  לסבים  ראיה  הסדרי  רכוש,  חלוקת  בית,  ושלום  גישור משפחתי  כתובה,  תביעת 
אפוטרופסות,  אלימות במשפחה, כינוס נכסים, ייצוג וליטיגציה מקצועית בבית המשפט לענייני 

משפחה ובבית הדין הרבני.

מה הייחודיות של השירות אותו את מעניקה? 
הייחודיות של השירות אותו אני מעניקה הוא מודל איכותי וזמינות מלאה תוך חיפוש פתרונות 
לסכסוכים הקשים ביותר בזמן קצר, במינימום פגיעה בתא המשפחתי לרבות בפן הרגשי ובפן 

הכלכלי.
כל לקוח מוצא עצמו מטופל אישית על ידי, במקצועיות, ברגישות ובמבחר אסטרטגיות פעולה 

וחשיבה, בדיסקרטיות, בסובלנות, תוך מתן תשובות בזמן אמת. 
הערך המוסף של משרדי הוא התאמת הטיפול לצרכי הלקוח, כאשר לנגד עיני העובדה שמדובר 
בדיני נפשות. המטרה להגיע לתוצאה הטובה ביותר במינימום זמן ונזק. למשרדנו הצלחות רבות 
בסיום תיקי גירושין ובסיוע בהליכי גירושין בזמן קצר עם תוצאות מעולות ומשביעות רצון עבור 

לקוחותיי.

מה צריך לדעת לפני שבוחרים עורך דין ?
ואמטפיה.  זמינות  וכמובן  ממלחמות  והימנעות  לגישור  נוטה  אשר  כזה  הוא  טוב  דין   עורך 
חשוב לוודא שאותו עורך דין שישב איתך הוא אשר יטפל אישית בתיק. במשרדי אני היחידה 

שמתנהלת ומנהלת את תיקי הלקוחות ומעורבת בכל אספקט בו.

ספרי על מקרה מיוחד שייצגת
אולם,   חיים  שמחת  עם  חייכן  כאדם  זכרתי  אותה  ותיקה,  חברה  פגשתי  שנים  כחמש  לפני 
כשפגשתי אותה היא לא הייתה שמחה כלל, ואז החלה מגוללת את סיפורה הכאוב בפני. בהליך 
גירושיה עשו הצדדים חלוקת רכוש ומשכך נותרו בידי האישה כספים לשם רכישת דירה עבורה 
ועבור בתה דיאז בת ה 17 שנים. האיש המליץ לאישה כי תרשום את דירתה על שם בתה, משום 
שהיה ותכיר בן זוג /ידוע בציבור, עלול הוא לצבור זכויות מכוח החוק בדירה זו בעתיד. האישה 
פעלה לפי המלצת אבי בתה ובסיוע עורך דינה רשמה את דירת מגוריה היחידה על שם בתה 
אהובתה. לימים, הכירה הבת חבר אותו נהגה להלין בביתה ובבית אמה. לאם נודע כי עברו של 
החבר מפוקפק ומשכך ביקשה מבתה להמנע מלהכניסו לביתן. הבת שכל כך אהבה את החבר 
שלה החליטה מכוח היותה בעלת הדירה ובהשפעת אביה )שכן האם רשמה את דירתה על שם 
ביתה אהובתה כזכור להגן על עצמה מפני ידוע בציבור(. להחליף את מנעול דלת הדירה והשליכה 
את חפציה ובגדי אמה לחדר המדרגות והגדילה לעשות והוציאה כנגד האם צו הרחקה למשך 14 
יום!!! כל זאת גוללה האם האומללה באוזני. כמובן שזה המקום והיום בו נכנסתי לתמונה ופתחתי 
ללא דיחוי בהליכים משפטיים אשר נסתיימו לבסוף בהשבת ורישום דירת האם על שמה אצל 

רשם המקרעין בעיר מגוריה.

קצת עליי
ילידת שנת 1973, נשואה ואם ל-4 ילדים. לשעבר קצינה בקבע.

מהם התחומים בהם את מטפלת?

עורכת הפרויקט: שוש רוטנברגנשות עסקים 2016 

 דעו להיות  גמישים ונכונים להתפשר – ברוב המקרים זה 
יחסוך מכם  עוגמת נפש,  כעס מיותר וגם הרבה כסף.

כל פשרה שתעשו וכל הסכמה שתגיעו אליה – תהיה טובה 
״יותר מכל הכרעה שתקבלו באולם בית המשפט

״ קרדיטים

De grisogono :צמיד

Chopard :שרשרת


