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מבוא לדיני
נפשות
עו"ד אביבית מוסקוביץ

מאת :לימור בר נתן

אנשים רבים עומדים לפני תהליך גירושין כשהם חסרי אונים ,מבולבלים ומלאי פחד ■ החששות לגבי
מה עומד לקרות ,מה יהיה עם הילדים וכיצד יסתדרו כלכלית גורמים לכך שהם צפויים לעשות את כל
הטעויות האפשריות ■ אחת ההחלטות החשובות ביותר שעליהם לקבל היא בחירת עורך דין ,שעתיד
להיות עבורם האדם הקרוב ביותר בשעת משבר ולשמש כאיש מקצוע ,והרבה מעבר לכך ■ פנינו לעורכת
הדין אביבית מוסקוביץ ,בעלת משרד משגשג בדיני משפחה והנחשבת לאחת מנשות המקצוע המוערכות
והמובילות בדיני משפחה ,כדי להבין ממנה איך בוחרים את עורך הדין הנכון
"מהפכה של ממש ולא סתם חידוש",
"תקופת הגירושין היא תקופה של חרדות ,אי
ידיעה ופחד מהלא נודע ,אומרת עו"ד אביבית
מוסקוביץ" .התהייה לגבי איך יראה מארג חיי,
איך אסתדר מבחינה כלכלית ומה יהיה עם
הילדים ,גורמת לכך שהאדם צפוי לעשות
ב 24 -שעות את כל הטעויות האפשריות".
בדיוק מהמקום הזה יש חשיבות למי שייצג
אותך בתהליך וינווט אותך נכון בכל הכאוס
הזה שנקרא גירושין.
■ ■ ■ עניין של כימיה :מעבר לבחירה
הברורה באיש מקצוע איכותי ,הכימיה בין
הצדדים היא הכרחית" .חשוב שעורך הדין
יסתכל עליך בגובה העיניים ,שתרגיש נוח
לספר לו על תחושותיך וגם דברים פחות
חיוביים עליך .חשוב שיבין אותך ,יכיל אותך
וידע לתת את העצה שנכונה לך" .פגישת
ייעוץ ,לדבריה ,היא חובה כדי להתרשם
מעורך הדין.

■ ■ ■ התמקצעות היא שם המשחק:
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"חשוב לבחור איש מקצוע שההתמחות שלו
היא דיני משפחה ,ולא מי שעוסק בין השאר
בדיני משפחה" ,מדגישה עו"ד מוסקוביץ.
"לדיני משפחה יש חוקים משל עצמם ,ויש
משמעות לניסיון ולעובדה שעורך הדין כבר
התנהל באולם הדיונים ,יודע לצפות את
תגובת השופט ולנווט נכון את הלקוח".
■ ■ ■ אסטרטגיה מנצחת" :לכל דבר
בחיים צריך אסטרטגיה ,מניהול עסק ועד
איך אתה משכיב את הילד לישון בשעה בה
אתה מתכנן ,ומצופה מעורך דין העוסק בדיני
משפחה ואשר מטפל בלקוח ,שחייו וחיי
ילדיו על כף המאזניים ,שיבנה אסטרטגיה
מנצחת ,המתאימה לנסיבות המקרה".

■ ■ ■ גישור הוא חלק מהסיפור:

מומלץ שעורך הדין יהיה בעל אוריינטציה
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גישורית" .עורך דין שמאמין במשא ומתן
ובגישור יכול לקצר תהליך כשנוצר חלון
הזדמנויות לסיום סאגת הגירושין .זה לא
הכרח המציאות להתנהל פרק זמן ממושך
בערכאות שיפוטיות ,ואפשר לפעמים לסיים
עם הרבה פחות שליליות ,כשההסכם
הושג בדרך טובה ולא נכפה על הצדדים",
מסבירה עו"ד מוסקוביץ.
■ ■ ■ עוצמת הרכות" :חשוב לא
להתבלבל בין עוצמתיות ,שהיא חשובה,
לבין ליבוי אש ,אומרת עו"ד מוסקוביץ" .יש
החושבים שעורך דין לוחמני השש לקרב
הוא מה שנדרש ,אבל חשוב שיהיה שם איש
מקצוע שידע מהי שעת רצון ויוכל לעזור
ללקוח שלו באמת ובתמים בשעה שניתן
להגיע להסכם".
■ ■ ■ עניין של וותק :כמו בכל מקצוע,
יש משמעות לוותק" .עורך דין מנוסה יותר
נתקל כבר במגוון סיטואציות ,בתוכן הוא יודע
להתנהל" ,מדגישה עו"ד מוסקוביץ.
■ ■ ■ טוב שם טוב :השם של המשרד
והמיתוג שלו משמעותיים .לא לחינם צובר
משרד מוניטין ובהחלט ניתן להתרשם,
שעה שבוחרים עו"ד מההמלצות שכתבו
עבורו לקוחות ,הופעות בתקשורת ובמדיה
ועוד" .חשוב גם לשים לב שמדובר במשרד,
שיש בו צוות שמקיים סיעור מוחות ועבודה
משותפת ולא רק עורך דין בודד" ,מוסיפה
עו"ד מוסקוביץ.
■ ■ ■ עניין של זמינות" :זמינות של עורך
הדין היא קריטית" ,מדגישה עו"ד מוסקוביץ.
"מדובר במי שאמור להיות עבורך קרש
ההצלה ,כותל לדמעותייך והיועץ המרכזי,
וחשוב שעורך הדין יהיה זמין עבורך וגם יידע
אותך לגבי התנהלות התיק".
■ ■ ■ הזווית הכלכלית" :שירותי עריכת

דין לא מתומחרים במחיר אחיד .חשוב להבין
שדיני משפחה מצריכים שעות רבות של
עבודה ,ולטעמי האישי אין מתנות חינם .רוב
האנשים לא מתגרשים כל יום ,וכשחייך על
כף המאזניים ,חשוב שתזכור שלכל שרות
יש מחיר ושרות זול מדיי לעיתים עשוי לעלות
ביוקר ".

"אני מאמינה

שאני
עוסקת בדיני נפשות" ,אומרת עו"ד
מוסקוביץ" .יושב מולי אדם ולא
תיק .אדם שיש לו מארג חיים שלם.
האחריות שלי היא לראות עבורו את
טובתו ואת כל מה שהוא לא מסוגל
לראות .ההתנהלות והאסטרטגיה
בכל תיק נתפרים כחליפה בתפירה
עילית ,עם המון תשומת לב בכדי
להוביל את האדם לחוף מבטחים .אני
רוצה שהלקוח בו אני מטפלת ייצא
לפרק ב' כשיר ועם מינימום שריטות.
מכאן אני מתחילה להסתכל על כל
סכסוך .

"

עו"ד אביבית מוסקוביץ הינה בעלת משרד
המתמחה בתחום דיני משפחה (גירושין,
צוואות וירושות ,חטיפת ילדים ,אפוטרופסות,
הסכמי ממון ועוד) .היא בעלת ניסיון של 17
שנים בתחום ,נבחרה כאחת ממאה עורכי
הדין המובילים בישראל ,ומשרדה מדורג
כמוביל בתחום ע"י חברת דן אנד ברדסטריט
וחברת  .BDIעו"ד מוסקוביץ היא גם
מגשרת ובוררת .בנוסף ,הקימה את המרכז
הבינלאומי להתרת עגונים ועגונות מהעולם
וכן סניף נוסף בניו יורק.

