
מדוע בחרת לעסוק בתחום?
פגיעה  לסבול  מוכנה  הייתי  ולא  לאחרים  פה  שימשתי  "בילדותי 
בילדים אחרים, ככה חונכתי. כבר אז חשיבות הצדק פעפעה במלוא 
עוזה בעורקיי, כך שאפשר לומר שבחרתי במקצוע עוד בילדותי. ברור 

לי, שייעודי בחיים הוא להיות שליחה נאמנה עבור אחרים".

מה מייחד את השירות אותו את מעניקה ללקוחותייך?
בבימ״ש  התמחות  לאחר   ,2003 בשנת  דין  עריכת  רישיון  "קיבלתי 
טרום  ושנתיים  בלטמן-קדראי  דפנה  השופטת  כבוד  אצל  השלום 
מוביל  במשרד  התחלתי  דין  כעורכת  דרכי  תחילת  את  התמחות. 
ורק לאחר שנות עבודה אינטנסיביות כעורכת דין בכירה במשרדים 
עשיר  ניסיון  שנות   15 צברתי  סה"כ  משרדי.  את  ייסדתי  בולטים, 
אזרחי-מסחרי,  ומשפט  משפחה  בדיני  עסקתי  במהלכם  ומגוון, 
וידוענים.  פרטיים  אנשים  וציבוריות,  פרטיות  חברות  בנקים,   ייצגתי 
ידע זה עליו עמלתי שנים רבות משמש אותי כיום בסכסוכי גירושין 
קשים ומורכבים, במיוחד למשפחות עתירות ממון ונכסים. משפחות 

עשירות פונות אלי לייצוג בגלל מה שאני מביאה איתי״. 

מקרה שזכור לך במיוחד?
ולכן,  והלם ראשוני  לרוב בשבר עמוק  גירושין מלווה  ״תחילת הליך 
אני דואגת ללוות את לקוחותיי ליווי אישי וצמוד עם הרבה רגישות 
 35 נשואה  אשה  למשרדי  הגיעה  לסופם.  ועד  מתחילתם  ונחישות, 
שנים, בטענה שבעלה מסרב נחרצות לפנות לטיפול זוגי. כל ניסיון 
ולכן, הגשנו לביה״ד  זוגי, לא צלח  מצידה להביא את הבעל לייעוץ 
הרבני תביעה לשלום בית. בתום שנה של הליכים משפטיים הצלחנו 
וחייהם  באושר  חיים  הזוג  בני  היום  בית.  לשלום  להסכם  להגיע 
ואני מאושרת שהצלחתי להשיב את  מוסדרים בהסכם,  הכלכליים 
מהסכם  בעל  חילצתי  אחר,  במקרה  לביתם.  האהבה  וחיי  השלום 
מידיית  לאשתו  לשלם  התחייב  לפיו  פס״ד,  תוקף  שקיבל  גירושין 
₪1,300,000, למרות שאין לו כסף נזיל, ולשלם מזונות אסטרונומיים. 
פעלתי במרץ והצלחתי לבטל את התחייבותו לשלם לה סכומים אלו 

ולהפחית את דמי המזונות לסכום סביר, והשפיות חזרה אל חייו". 

איך את מנצלת את רגעי הפנאי שלך? 
בחיק  וטיולים  בניי,  עם  דשא  וכרי  שעשועים  בגני  ״בהשתוללות 

משפחתי בארצנו היפה".

מה המטרה הבאה שלך?
סניף  לפתיחת  במרץ  פועלת  ואני  סבא,  בכפר  לגור  עוברים  "אנו 
נוסף של משרדי במגדל המשרדים הצמוד לקניון כפר סבא הירוקה, 

שיהיה נגיש ללקוחותיי מאזור השרון".
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