
מדוע בחרת לעסוק בתחום? 
1. דיני משפחה - עוסקים במשברים שאני יכולה לעזור לפתור בעזרת 

הכלים המשפטיים שיש לי.
החזקת ילדים – התמודדתי עם תיקי חטיפות ילדים וסכסוכי משמורת. 

מזונות ומדור – מנסיוני, אלו תיקים ממושכים שיכולים לחזור 
לבית המשפט עד שהילד מגיע לגיל 18 ויותר. 

איזון משאבים –  מדובר בסכומי כסף גדולים: דירה, נכסים וכו' 
לפעמים יש צד שמנסה לסחוט ויש כלים להתמודד עם זה. 

זוג  בפרט  ממון,  הסכם  על  לחתום  זוג  לכל  מומלץ   - ממון  הסכמי 
לא נשוי וגם לפני נישואין ובמהלכם, במיוחד לקראת נישואין שניים. 

הסכם ממון מביא לשקט במשפחה ומונע מריבות בעתיד. 
לנקוט  רבני  לבי"ד  בקשה  כולל  להתגרש,  המבקש  זוג  בן   – גירושין 

סנקציות נגד הסוחט/סוחטת כספים או נכסים כדי לתת או לקבל גט.
ולהתייעץ  בתחום,  מומחה  עו"ד  אצל  צוואה  להכין  מומלץ   – צוואה 

איתו באופן אישי. 
המבקש  למות  נוטה  חולה  למשל   - חסד  בהמתת  אתיות  דילמות 

להינתק ממכונת הנשמה.
רבה,  רגשית  מעורבות   , גמורה  סודיות  מחייבים  הללו  הנושאים  כל 

וטיפול מסור ויעיל, שגורם לי לסיפוק רב בעבודתי. 
2. רשלנות רפואית במיילדות 

לי  נותנת  אני אחות מוסמכת מיילדת במקצועי, והשכלתי הרפואית 
במהלך  תקלה  כשקורית  במיילדות.  רפואית  רשלנות  בתיקי  יתרון 

הלידה והאישה או התינוק נפגעים, מומלץ לפנות לייעוץ משפטי. 
3. ייצוג עובדים ומוסדות בדיני משמעת 

חייב  מינית,  הטרדה  למשל  העבודה,  במקום  משמעתית  בתלונה 
ניסיוני  לאור  הנילון.  את  לשפוט  משמעת  וועדת  להקים  המעביד 
בתחום.  שעוסק  בעו"ד  מלווה  לשימוע  להגיע  מומלץ  כקובלת, 

מה מייחד את השירות שאת מעניקה ללקוחותיך? 
אני עוסקת בדיני נפשות. הלקוח שלי יודע שאני אטפל בו במסירות 
כדי  מלא  פעולה  לשיתוף  שלי  מהלקוח  מצפה  אני  ובמקצועיות. 

שביחד נוכל להגיע להישגים טובים למענו.

מקרה שזכור לך במיוחד? 
אישה צעירה שעברה לידה טראומתית , יילדו אותה  באמצעות שולפן 
ריק )ואקום(, ותוך כדי לידה נקרעו דרכי הלידה והרקטום .אנו  דורשים 
היולדת  את  ויפצה  האחריות  את  עצמו  על  שיקבל  החולים  מבית 

שנכנסה  לבית חולים בבריאות שלמה ויצאה נכה ושבורה בנפשה.

איך את מנצלת את רגע הפנאי?
אני מקדישה את סופ"ש למשפחה. מכון כושר פעמיים בשבוע.

מה המטרה הבאה שלך? 
לכתוב מאמרים מקצועיים בנושאים שאני עוסקת בהם.
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טיפ להצלחה:  

אני אחות מוסמכת 
מיילדת במקצועי, 

והשכלתי הרפואית 
נותנת לי יתרון 
בתיקי רשלנות 

רפואית במיילדות. 
כשקורית תקלה 

במהלך הלידה 
והאישה או התינוק 

נפגעים, מומלץ 
לפנות לייעוץ 
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