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 לצד שוחה דיין־וולפנר רות שעו״ד שנה 20מ- למעלה

 ההיתקלות בעולם. הגדולים מהדגים לווייתניים, כרישים

 פתאומית, הפעמים ברוב היא דיין־וולפנר, עבור איתם,

 לצדם שוחה הרמונית, בצורה איתם משתלבת היא אך

 להכי הצלילה את להפוך מנת על בהם. מתחככת ואף

 שיותר כמה לצלול דיין־וולפנר בוחרת שיש, חווייתית

 את מוצאת היא מקרים ובהרבה רחוק שיותר כמה עמוק,

הזרם. נגד שוחה עצמה
 כרישים, בין דיין־וולפנר שוחה המקצועיים בחייה גם

 רות עו״ד הזרם. נגד גם אחת ולא כקטנים, גדולים

 המשפחה, דיני בתחום מומחית עו״ד היא דיין־וולפנר

 הקימה בבעלותה המשרד את ונוטריונית. מגשרת

 דיני בתחום הגדולים לאחד נחשב והוא ,1998 בשנת

 על להתברג האחרונות השנה ב-וו ומצליח המשפחה

 בתחום. המובילים כאחד ברדסטריט אנד דן חברת ידי

 נמשכת אינטנסיבית, דיין־וולפנר עו״ד של יומה שגרת

 תיקים. ו 40מ- למעלה על וניצוח ניהול תוך שעות, 13כ-

כל כמעט השעון, סביב מאומצת, מאוד שלי "העבודה

 דיין- מסבירה שניים", או אחד בדיון מופיעה אני יום

 הרבה לו להקדיש שצריך מורכב, תיק "כשיש וולפנר.

 15כ- המשרד, נשות כל נתגייס אותו, ולפצח משאבים

 נגד לשחות מאיתנו ידרוש זה אם עו״ד. רובן במספר,

 שופטים שלושה מול עמדתי אחת לא זאת. נעשה הזרם,

 והצלחתי שהגשתי, ערעור לדחות שביקשו במחוזי

 על ניצחון בשבילי הערעור. את לקבל אותם לשכנע

 כרישים". עם לצלילה דומה צדק, ועשיית המערכת

חדיטטיבית? צלילה
 הכל לדבר, יכולה לא בפה, וסת עם אני במים "בהחלט.

 צריכה אני מולי, מתקרב מרתיע משהו אם איטי. מאוד

 מפגישה עמוקים במים השחייה רות. קור על לשמור

 לשחות לומדת אני ומדהימים. ענקיים יצורים עם אותי

 דיני מתחום הגמור ההפך זה מנוכחותם. וליהנות לצדם

המשפחה".

 מורכבות מלבד פשוט. אינו המשפחה דיני תחום

 כולל רבים, אנשים של ברגשות נוגע הוא התיקים,

 אישיים סיפורים האלה בתיקים וטמונים ילדים,

מסתדר? זה איר קלים. לא
 עם נמצאת אני הזו. השאלה את אותי שואלים "הרבה

 ולוקחת שלו החיים של קשה הכי בתקופה הלקוח

 אדם שיש חושבת לא אני חדשים. לחיים ביד יד אותו

 את יש אחד. כרצף חייו את לתאר ויכול שהתגרש

 הגירושים. שאחרי החיים ואת הגירושים, שלפני החיים

 שם, נמצאת ואת מטלטל, ומאוד חיים משנה ארוע זה

עתיד לקראת אותם ומובילה ותומכת, מלווה קשובה,

 כשליחות". תפקידי את רואה אני חדש.

 עם מלזכלר, מאוד כ״עסק" מוכר גירושים הליר

 מניסיונך, המעורבים. לכל משמעותיות השלכות

זוג? בני שני שבין ההתנהלות על לומדת את מה
 נחשב אינו לשנתיים שנה בין שנמשך הליך "לצערי,

 עגונות נשים בהם למקרים אחת לא עדים אנו קשה.

 כאשר שנים, עשרות אף לעתים רבות, שנים במשך

 רצון נקמה, מיצר נובע האשה את לשחרר ההתנגדות

 גם ולעתים אגו, סבירים, לא כלכליים תכתיבים להכתיב

 ערעורים ומגישים רמה ביד הכל על שמנצחים דין עורכי

 האשה. שחרור תהליך את לעכב כדי והכל ערעורים על

 נשים על גברים של באיומים לצערי נתקלת אני אחת לא

 המשפט". במערכות שנים אותן לגרור שבכוונתם

 כך? לא עגונים, גברים גם יש
 לצערי, לגברים. גט מתן שמעכבות נשים גם יש "בהחלט.

 במדינת חוקית היא אדם של בחידות להחזיק היכולת

 הלכתיים חוקים לו אשר הרבני הדין בית תחת ישראל,

 לפרק נורמטיבי מאדם מונעת הזו המערכת היום משלו.

 בין הסכמה אין ואם רוצה, שהוא מתי שלו החבילה את

 אשה, שעבור ספק אין פשוט. לא הליך זה - הצדדים

 ברצונה אם בעיקר יותר, מהותי הינו גט במתן סירוב

 דומה התהליך סיום יום של בסופו ולכן ילדים, להביא

 לחידות". מעבדות ליציאה

 להתגרש. השזקלים לזזגזת טיפ
 מתפרקים. לא טובים שנישואים לומד יכולה "אני

 צדאחדשמעונייולפרקאתהחבילהכדילהעיד מספיק

 לפחד. לא הוא שלי הראשון הטיס הנישואים. אופי על

 לפרק ומעוניין בסבל שחי טוב, לא במקום שנמצא אדם

 משיקולים או מהתהליך לחשוש צריך לא החבילה, את

 מציעה אני שנית, מסתדרים. דברים בסוף כלכליים.

 מטרה מתוך להתנהל ולא לנקמה רצון מתוך לפעול לא

 רוצה אני איך מטרות להציב יש השני. לצד רע לעשות

 מאוד להשיגאותן.טיפ ולדאוג התהליך, לראותאתסיום

 אותם להפוך ולא אותם לערב לא לילדים: שנוגע חשוב

 אנו אם גם הגירושים. תהליך של לבשר-התותחים

 צריך לא בהתגלמותו, השטן הוא השני שהצד בטוחים

 להם להקריא לא קשר, מהם למנוע לא אותם, לעדכן

 חייהם אחרת ההליך, את מהם לחסוך והגנות. תביעות

 לגירושים המתכון רכיבי אלו הפיך. בלתי באופן ייהרסו

ובטוחים". שקטים


