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רוזן דוד עו״ד
. srfk & צדרבוים גוטמן קנטור טיקוצקי דין"דורון עורכי במשרד ושותף משפחה דיני מחלקת מנהל

התחיל? הכל איך
 בתתם להתמחות בחרתי המשפחה, בדיני ארוסת שנים המתמחה "בעו״ך
 ומיידי ממשי צורך זו ספציפית בהתמחות ייש שליחות. של מרכיב המגלם משפטי

 צמצום תוך הקיים המצב עם להתמידד קשה בשעה הנמצאים ללקוחות לסייע
 המשפחה דיני מחלקת הילדים. מכול, היקר על ושמירה ממילא שנגרמים הנזקים

 דוגמת: משפחתיות, סוגיות של רחב במגוון עוסקת בישראל, מהמובילות במשרדנו,
 ומ:רכבות. פשוטות צוואות ממון, יחסי הסכמי ומזונות, משמורת דיני גירושין,
ועוד". יורשים בין מאבקים ירושות,

מעניק? שאתה השירות של הייחודיות מה
 נפשות. בדיני אחת, לא הכרוכים, ורגישים, מורכבים בתחומים עוסק "משרדנו

 אנחנו ואכן האופטימל־. הפתרון את לקוח לכל למצוא מחויבים אנו לפיכך,
 וחשיבה אמינות מקצוענות. הבטחת לטובת דין פי על וניתן שנידרש כל עושים
 מחלקות למגוון והמחולק דין עורכי 70 המונה המשרד, צוות לקופסא. מחוץ

 האסטרטגיה את ולבנות ללקוח ייחודי חשיבה צוות להקים מסוגל ייעודיות,
תיק". לכל המתאימה

ש״צגת חד1מי מקרה על ספר
 מיטב את השקיעה האישה אשר קטנים, ילדים 3 עם זוג ורגיש: מיוחד תיק זוכר "אני

 ומהרווחים לתפארת עסק הקים הבעל בעוד הילדים, ובגידול במשפחה שנותיה
 קשר בטיפוח השקיע גם הבעל כי לימים התברר ובחו״ל. בארץ נכסים רכש אף

לילד. ואם גרושה צעירה, גברת עם אינטימי סודי
 לתת בכוונתו אין כי הצהיר אשר הבעל של הבוגדנות דרך את גילתה האישה
 קליטת עם מיד שעבדתי"(!). זה "אני בטענה אחד, שקל ולו מהונו, לאישה

 למערכה. יצאנו וביחד ממשח־י ורו״ח כלכלנים עו״ד צוות הקמתי הלקוחה,
 הבעל איומי כל עוקלו. הבעל של ורנכסים החשבונות וכל שעות 24 חלפו לא

 מימוש ההון, מכל מחצית קיבלה והאישה הואילו לא ששכר הדין עורכי וסוללה
 בה1ט שגרירה היא בחייר חדש פרק שפתחה האישה וכיו□ גבוהים מזונות כתובה,

המשרד". של

להתחתן? שעומדים לזוגות ממליץ אתה מה
 בנקודת ושקולה, בחרה בצורה היחסי□ מערכת הגדרת דווקא כי מלמד "הניסיין

 רחיים במהלך מתחים ניטרול מבטיחה בפריחר היחסים מערכת בר זמן
 הראשון. מהצעד כבי־ איתן זוגי קשר ובניית המשותפים

 של בדרך ואם בנישואים אם בישראל, בית יקים בטרם זוג, כל כי משוכנעים אנו
 את הצדדי□ יגדירו בו ממון יחסי הסכם יערוך באם בתבונה יפעל משותפים, חיים

 מהצדדים אחד כל של לבעלות יתייחס זה הסכם שלהם. הקניינית היחסים מערכת
 במהלך שיצטברי ובכספי□ בנכסים הבעלות את תגדיר לקשר מביא שהוא בהון

 וחס היה הזוג בני ביו יחולקו אלא כל כיצד תקבע - חשוב והכי המשותפים רחיים
הקשר". את לסיים אחר, או כזה במועד אלה, יחליטו וחלילה
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לקוראים: טיפ

 כי יבטיח נערוך אנו אותו ההסכם
 יוכלו הפרדות, של רצוי לא במקרה

 ללא שנצבר, את לחלוק הצדדים
 שללא ובוודאי מאבקים ללא קושי,

משפטיים הליכים


