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עורכת הפרוייקט :שוש רוטנברג

עו״ד לוי אירית
עורכת דין ומגשרת בתחום המשפחה .הקימה את מרכז "שולחן עגול",
המהווה פתרון אינטגרלי של מומחים מהעולם הכלכלי ,הטיפולי והמשפטי.
מדוע בחרת לעסוק בתחום?
״מצאתי כי אני מביאה לידי ביטוי יכולת לפתור מצבים ע"י כלים
משפטיים תוך הבנה והתייחסות למרכיב הרגשי שבו מצויים הצדדים.
לראות גבר או אישה נכנסים למשרדי מבולבלים במצב רגשי קשה,
ללוותו ולהציעו פתרונות משפטיים וגישוריים ,לנווט אותם לכיוונים
יעילים ונכונים ,נתפסת אצלי כתחושה של ייעוד ושליחות .נתפסת אצלי
כתחושת ייעוד ושליחות .לכן אני חושבת כי יותר מלבחור בעיסוקי זה....
נבחרתי אליו".

טיפ להצלחה:

מה מייחד את השירות אותו את מעניקה ללקוחותייך?
״בכל מקרה ומקרה למצוא פתרון אופטימלי ומיטיב עם הלקוח
אותו אנו מייצגים .אנו מנסים לייצר "יחידת זמן חדשה" לכל מקרה,
ובמקביל לפרוס ולמפות את כלל השיקולים המשפטיים ,הרגשיים,
הכלכליים ,ההוריים וצרכי הילדים .בדיני המשפחה הדגש שלנו
על מרכיב התוצאה יחד עם התהליך שעוברים כלל המעורבים .יש
לזכור כי בדיני ישות משולבים מרכיבי רגש עזים" ,מלחמות עולם",
חלוקת נכסים וממון ,אולם בסופו של יום התוצאה איננה מסתכמת
בפסק דין משפטי גרידא אלא "במערכת יחסים מתמשכת".
"שולחן עגול" מהווה חלופה לאלו שההליכים המשפטיים אינם
מתאימים להם .במיוחד באותם המקרים שבני הזוג צריכים לשמר
ביניהם את אותם "יחסים מתמשכים" בכל הקשור לגידול ילדיהם
הקטינים ולכן הפתרונות הנכונים להם ,במקרים רבים ,אינם מאולמות
ביהמ״ש אלא מעולם הגישור״.

מקרה שזכור לך במיוחד?
״בתחילת עבודתי ,הגיע גבר שסיפר שלאחר  30שנה גילה שאשתו
בוגדת בו .פרץ בבכי והסביר שכל השנים ניסה לשמר את התא
המשפחתי למרות יחסה המשפיל .כצפוי ההליכים התמשכו ,כאשר
כלל המשפחה מעורבת ומתערבת .משנחתם ההסכם הסופי לשביעות
רצונו המשפטי ,תגובתו הפתיעתני ,לדבריו :״איני שמח ,אלא מלא זעם
ותסכול על חיי שהוחמצו״ .אז הבנתי כי הסכם גירושין מביא אמנם
לפתרון סכסוך מבחינה משפטית/כלכלית ,אך כדי לצאת מהשבר
זקוקים הצדדים לפתרון תהליכי מתמשך המלווה אותם ברבדים
נוספים מעבר לפן המשפטי״.

איך את מנצלת רגעי פנאי שלך?
״הניסיון האקרובטי לנהל ולטפח קריירה ,משק בית וחינוך ערכי לילדיי
בגדר מירוץ מתמיד .את הזמן הנותר אני משקיעה במשפחה״.

מה המטרה הבאה שלך?
״להמשיך להוות משרד מוביל בתחומו בדיני משפחה בארץ ולהמשיך
ולטפח את ישוב הסכסוכים בנחלות ובמשקים במגזר החלקאי
וביישוב מחלוקות בכל הקשור לחברות משפחתיות לעת גירושין".
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