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היומיום של גרושים וגרושות.האפלי־
$TS1$האפליקציה$TS1$
יה $DN2$מסיייעת לחשבבקלות את הימים
קציה
שבהםהילדים נמצאים אצלכם ,ובכך
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הנתונים
אני
זה מקל מאור .זה גם עוזר בחגים
יורע מראש מתיהילדיםאצלי ומתילא.
האפליקציה נותנת
לגבי תשלום מזונות,
לי אומרן אם אני משלם בטווחהסביר״.
האפליקציה היא פרי יוזמה ופיתוח של
המתמחה בדיני
ריין־וולפנר,
עו״ר רות
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השכירות או המשכנתה שמשלמת
שמשתמש
ר׳ ,גרוש ואבלשניילדים
באפליקציה ,מספר :״ער היום כשרציתי
לצאת חופשה ,הייתי צריךלעבור על
לוח השנה ולחשב איזו שבת שלי ואיזו
ואם החופשנופל
שבת של גרושתי
הכנסות האב והאם וגובה דמי

האם.
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מזונותילדים,

בנושאים כגון

משמורת ,הסכמי גירושים
מזונות

אישה,

ידועים בציבור ,צוואות וירושות
ועור.
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המשמרות

$TS1$באפליקציה$TS1$
באפלי־
להפעלת מחשבון המזונות
הילדים ,גובה
להזין את מספר
$DN2$באפליקציה $DN2$יש
קציה

האפליקציה.

מאפשרת

תכנוןלטווח

ארוך

הילדים
המזונות שאמורלהיות משולם על ידי
המשכנתה בדירה שבה
שכר הדירה או
ובאילו שעות.
$TS1$הסלולרי״$TS1$,
הסלו־
״כמשתמשת כבדה בטלפון
המשמורת
שקל .אם
520,4
הגבר הוא
מתגורריםהילדים ,משכורות נטו של
דיין־וולפנר ,״וכמי
לרי״,
שקל.
007,4
משותפת ,הסכום הוא
לא
המשמורת
הגבר והאישה ועדכון סוג
$DN2$הסלולרי״ $DN2$,אומרתעו״ד
שנזקקת לא פעםלבדוק מועדי הסדרי
לגבי יומן הסדרי הראייה ,ישלהזין
נשמרים
(משותפת אולא) .הנתונים
בהתאם
הראשונה ומראים את
לאחר ההזנה
ראייה לצורך תכנון חופשות או פעי־
$TS1$פעילות$TS1$
את ההסדר המתקייםבפועל
$DN2$פעילות $DN2$עםהילדים או
לות
להסכמות .הזנת הנתונים תציג יומן
סכום המזונות הצפוי .כך ,למשל ,אם
בלעדיהם ,הגעתי
שתיתן
שחסרה אפליקציה
למסקנה
לכל השנים הבאות ובו נקודות אדו־
$TS1$אדומות$TS1$
הנתונים שמולאו הם :ילדים ,סכום
מענה .את מחשבון דמי המזונות פי־
$TS1$פיתחתי$TS1$
$DN2$אדומות $DN2$שמסמנות את הימים שבהםהיל־
$TS1$הילדים$TS1$
מות
משכורת גבר נטו
שקל,
000,5
מדור
$DN2$פיתחתי $DN2$על סמךניסיון רב־שנים בתחום.
תחתי
$DN2$הילדים $DN2$ישהו עם האם ונקודות כחולות
דים
000,7
אישה
משכורת
שקל,
005,8
עו״ד רותוולפנר ד״ןצילום :שירןכרמל
עם זאת ,מדובר באומדןבלבד״.
לאב .בכל יום ניתן לראות היכן שוהים
סכום
משותפת
והמשמורת
שקל

