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שירי מלכה משרד עורכי דין

עו"ד שירי מלכה )צילום: איציק שוקל(
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אודותינו
המשרד, שהוקם בשנת 2005 ומייצג בכל 

הערכאות המשפטיות, מעניק ליווי, תמיכה 
וייעוץ מקיף בכל ההיבטים של סכסוכים 

בתוך המשפחה: בין בני זוג שהליכי גירושין 
על כל רובדיהם, בין הורים וילדים בהליכי 

אפוטרופסות מבוגרים, בין אחים בסכסוכי 
ירושה בחיים ולאחריהם, ועוד. המשרד, 
המדורג במדד Dun's 100 בין המובילים 

בארץ בתחום דיני משפחה, אף מייצג בחו"ל 
לקוחות בכל תחומי פעילותו כמו-גם בענייני 

הגירה ואמנת האג.
במשרד מקפידים על ניהול אסטרטגיה 

מדויקת ובנייה נכונה של התא המשפחתי, 
ניהול עושר משפחתי או ניהול חברה למניעת 

סכסוכים עתידיים. כמו כן, מסייע המשרד 
לקדם תקשורת נכונה בין השותפים לעסק, 
בעיקר כשהם בני משפחה - לרבות העברה 

בין-דורית, שילוב דור שני ושלישי בעסק 
המשפחתי, צוואות והסכמים בין שותפים.

ב'שירי מלכה משרד עורכי דין' פועלות שתי 
מחלקות מרכזיות - מחלקת דיני משפחה 

ומחלקת לקוחות פרטיים, נאמנויות וניהול הון 
משפחתי. במסגרת הייצוג בסכסוך משפחתי 

בין בני-זוג, מנהלת מחלקת הליטיגציה 
במשרד את הליכי גירושין בערכאות המשפטיות השונות - בביהמ"ש לענייני 

משפחה, במחוזי, בעליון, בבג"ץ ובביה"ד הרבני האזורי והגדול. בכל הנוגע לידועים 
בציבור, מטפל המשרד בניהול ההליכים הסבוכים כגון הוכחת הקשר או סתירתו, 

לרבות בביה"ד לעבודה.
כמו כן, מטפל המשרד בתביעות רכוש, מזונות, משמורת, הגירה וחטיפת ילדים, 
אפוטרופסות לדין של קטינים. המשרד עוסק בכל ההיבטים של תביעת מזונות 
ילדים - הן בסמוך לאחר הפרידה, ובן לאחר הגירושין במקרים שבהם חל שינוי 

נסיבות מהותי ויש לשנות את גובה דמי המזונות. 
מאידך, המשרד מאמין במניעת סכסוכים במשפחה ובניהול אסטרטגי של תא 

משפחתי. כך, במסגרת טיפול בסכסוך בין בני-זוג, הוא רואה בהסכמי ממון כלי 
יעיל היוצר ודאות ומונע מאבקים, תוך שמירה על רכוש המשפחה המורחבת. 

כשמדובר בסכסוך בין הורים, פועלת במשרד מחלקת העוסקת בהסכמי הורות 
)ידועים יותר בקרב הידועים בציבור והאוכלוסיות החד-מיניות(.

באשר לסכסוך ירושה בין אחים, דוגל המשרד בהסכמים בין היורשים - לפני או 
לאחר מות ההורה - ובעריכת אמנות משפחתיות. במסגרת תיקי ירושה, מנהל 

המשרד הליכי התנגדויות לצוואה/ירושה בתיקים המשלבים רכוש, חברות, נכסים 
וכספים בארץ ובחו"ל. זאת, לצד טיפול בתביעת מזונות מהעיזבון, קיום צוואה ו/או 

ירושה על-פי דין, ניהול עזבון ועוד.
במקביל, לאור אמונתו כי את מרבית המחלוקות במשפחה ניתן לסיים בדרך 

של מו"מ או גישור, מפעיל המשרד מחלקת גישור אשר עורכת גישורים ומלווה 
לקוחות בתהליך מאחורי הקלעים או בייצוג ישיר.

מחלקת לקוחות פרטיים, נאמנויות וניהול הון משפחתי מתמחה בעריכת צוואות 
'חכמות' ומותאמות אישית, משפחתית, עסקית וכלכלית, תוך יצירת נאמנויות 

והקדשים פרטיים בצוואה. בד בבד, מטפלת המחלקה באתגרי התכנון של העברה 

בין-דורית בשני מישורים: בשמירה על דור ההורים ומניעת ניצולם על-ידי אחרים, 
ובחינוך והכשרת דור הצאצאים/הילדים להשתלבות בעסק – באמצעות עריכת 

הסכמים, אמנות משפחתיות, הסכמים בין יורשים, הסכמי מתנות ויפוי כח מתמשך. 
בנוסף, לחברות פרטיות ולשותפויות בעלות אופי משפחתי, מעניקה המחלקה 

ייעוץ לגבי כל האתגרים הכרוכים בעריכת תקנונים, שמטרתם למנוע את חשיפת 
החברה לסכסוכים תוך-משפחתיים של שותפיה, ולהסדרת העברה בין-דורית 

נכונה בעסק. המחלקה אף מלווה ומייעצת לחברות משפחתיות במציאת פתרונות 
להבטחת חייהן גם לאחר אריכות חייהם של השותפים, תוך שילוב הדור הבא.

העושים במלאכה
עו"ד שירי מלכה, בעלת המשרד, היא בעלת תואר שני במשפטים מאוניברסיטת 

תל-אביב וחברה בלשכת עורכי-הדין מאז 2001. מאז הסמכתה, היא ניהלה תיקים 
מתחום המעמד האישי ואף הובילה פרויקט התנדבותי במסגרת אוניברסיטת 

תל-אביב כמו-גם פרויקט משותף של אוניברסיטת בר-אילן ומרכז רקמן לקידום 
מעמד האישה.

לצד העבודה במשרד, מכהנת עו"ד מלכה כיו"ר סניף תל-אביב והמרכז של ארגון 
הנשים האקדמיות וכחברת הנהלה בארגון הארצי, היא מרצה באקדמיה ובכנסים 

מקצועיים, ואף כתבה את 'איך להתגרש מבלי להרוס לילדים את החיים?' - ספר 
המספק תובנות וידע בנושא האתגרים שבתהליך הגירושין על כל רבדיו, בראי 

טובת הילדים והשלכות ההליכים המשפטיים עליהם.
 בצוות המשרד: עו"ד דגנית יניב, עו"ד מארי אליאס, עו"ד אוריאן לזרסקו.

ערכי המשרד 
מעבר לשלל עיסוקיה, שמה לעצמה עו"ד מלכה את הנתינה כמטרת-על והיא 

מתנדבת בקביעות מזה למעלה מ-6 שנים בפנימיית הילדים בנתניה. בנוסף, היא 
ובעלה משמשים כמשפחה מארחת לילדה בוגרת שהכירו והתאהבו בה במהלך 

הפעילות בפנימייה, החליטו להיות עזר כנגדה ולצרף אותה לשלושת ילדיהם 
הביולוגיים.

בהתאם, מייצג משרד עו"ד שירי מלכה בתיקי פרו-בונו עקרוניים וייחודיים, ומזה 
כ-10 שנים משתף פעולה עם מרכז רקמן לקידום מעמד האישה, אוניברסיטת בר 
אילן. כמו כן, המשרד מתנדב בקביעות בבית הילדים ע"ש צבע אלעזרקי – מוסד 

המהווה בית לילדות בסיכון.
"הקמתי את המשרד מתוך רצון למנוע עד כמה שניתן סכסוכים בתוך המשפחה", 

אומרת עו"ד מלכה, "ואם הדבר לא מסתייע, להגיע להסכמים שיאפשרו לכל 
המעורבים - המשפחה ו/או העסק המשפחתי - להמשיך ולהתקיים זה לצד זה 

בהרמוניה. המשרד מעסיק נשים בלבד, ולא במקרה: לנשים יש יתרון בקשר 
אישי, בחשיבה מחוץ לקופסה, ובנחישות להגיע להבנות ככל שניתן מחוץ לכותלי 
בית-המשפט – וגם בשל החזון שלי לקדם את מעמד האישה ואת מקומן של נשים 

משפיעות בחברה הישראלית".

טיפ ללקוח
עו"ד מלכה: "כשמגיעים לסכסוך, כמו בדברים אחרים בחיים, הכול 

נראה מאוד חשוב ולא ניתן לגישור באותו המועד – אבל שנה לאחר מכן 

אתם לא מבינים על מה רבתם. עצתי: תהיו חכמים ולא בהכרח צודקים. 

משפחה לא מחליפים, כי גם כשנפרדים נשארים הורים".

חוק ומשפט
דיני משפחה
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לוגו של החברה


