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גירושין בעידן הדיגיטלי
כבר לפני  17שנה ,לנוכח מספר המתגרשים ההולך וגדל ,הקימה עו"ד רות דיין–וולפנר
משרד עורכי הדין המתמחה בדיני משפחה .דיין–וולפנר ,העומדת בראש משרד עורכי דין
רות דיין ,נחשבת חלוצה גם בתחום המדיה הדיגיטלית ,עם שני אתרי אינטרנט ,אפליקציה
פרי פיתוחה ועשרות אלפי עוקבים בחשבונות המדיה החברתית .שיחה  /אורית שחק
קרוב ל־ 11אלף זוגות התגרשו
בשנת – ,2012והמספר הולך ועולה.
לעומדים בפני התהליך הסבוך הזה
הייתה בעבר כמות קטנה יחסית
של מקורות מידע ,ואנשים ניזונו
משמועות ומחוויות של אחרים,
ובמקרים רבים כלל לא היו מודעים
לאפשרויות העומדות בפניהם.
כיום ,הפך המידע הרלוונטי בתחום
הגירושין ודיני המשפחה נגיש לכל.
השימוש במדיה הדיגיטלית מועיל
לשני הצדדים :לציבור נפתח מקור
מידע עשיר ומגוון ,ואילו עורכי הדין
יכולים להשתמש בכלים אלו כדי
לפרסם את עצמם ברבים ולסייע
לציבור בעזרת פרסום מאמרים ,עצות
וכלים שיוכלו לעזור להם לעבור את
התקופה הזאת בצורה מיטבית.
"עד לפני כ־ 20שנה הייתה חשיפה
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תקשורתית 'טאבו' עבור עורכי דין",
אומרת דיין־וולפנר" .ועדת האתיקה
של לשכת עורכי הדין הטילה איסור
גורף על עורכי דין לתת ידם לפרסום
שמם באמצעי תקשורת .עד לאמצע
שנות ה־ 90של המאה הקודמת ,אם
עורך דין התראיין בנושא כלשהו,
היה עליו להציג עצמו בעילום שם,
כמשפטן ,ואפילו לא כעורך דין".
עם התקדמות העולם האינטרנטי
והטכנולוגיה הדיגיטילית ,גם כללי
החשיפה של עורכי הדין עברו
טרנספורמציה .החברים בוועדת
האתיקה של לשכת עורכי הדין
השכילו להבין כי אין להם מנוס
מקביעת סטנדרטים לפעילות
בפלטפורמות הדיגיטליות השונות.
עורכת הדין רות דיין־וולפנר נחשבת
חלוצה בתחום המדיה הדיגיטלית,

עם שני אתרי אינטרנט ,אפליקציה
פרי פיתוחה ועשרות אלפי עוקבים
בחשבונות המדיה החברתית של
החברה שלה.

גט up
לפני  17שנים הקימה משרד עורכי
דין שמתמחה בדיני משפחה.
המשרד ,המונה כיום עשר עורכות
דין ,הינו המשרד הגדול בישראל
המוקדש כולו לעיסוק בתחום דיני
משפחה וירושה בלבד.
"בשנת  2003פרסמתי ספר שחיברתי
עם שותפתי דאז' :המדריך הישראלי
לגירושין' .הספר עסק בהרחבה בכל
תחום דיני המשפחה ונועד להוות
מורה דרך למתגרשים .כשיצא
לאור הוא אכן שימש לקוראיו
מצפן שניווט את דרכם בנבכי הליך

הגירושין שלהם ,אולם מקץ כמה
שנים התברר כי ספר מודפס אינו יכול
לתת מענה אפקטיבי מספיק ,ואינו
מהווה פלטפורמה אידיאלית לריכוז
מידע עדכני ופרסומו לציבור הרחב.
לאורך השנים נערכו עדכוני חקיקה
משמעותיים ,נוספו חוקים חדשים
לחלוטין וחלו שינויים עצומים במצב
המשפטי שנולדו עקב שינויי פסיקה
של בתי המשפט השונים .בתחום
דיני המשפחה כל פסיקה משמעותית,
ועל כן חשוב להיות מעודכנים בכל
הפסיקות האחרונות".
הצעד הבא היה הקמת אתר אינטרנט.
ואכן ,בשנת  2005הקימה דיין־וולפנר
את האתר גט )getup.co.il( UPשבו
ריכזה את כל המידע הדרוש לשוקל
להתגרש או לזה שמצוי בהליכי
גירושין .המידע ערוך בקטגוריות לפי
התחומים הבאים :איך מתחילים את
ההליך ,מה קורה במקרה של בגידה,
כל מה שחשוב לדעת על מזונות,
משמורת ,חלוקת רכוש ,פירוק
שיתוף ,הסכמים ,הליכי משפט,
גירושין בבית הדין הרבני ,ועוד
מאות מאמרים מקצועיים שחיברה
בשפה נגישה וקריאה לכל.
"באופן זה מתאפשר לי לעדכן
את התכנים באופן שוטף ,להוסיף
מידע חדש ,להסיר מידע שכבר
אינו רלוונטי וכו'" ,היא אומרת.
על החשש שמא נגישות המידע
תגרום לאיבוד לקוחות פוטנציאלים,
משיבה דיין־וולפנר כי גם הספרות
המקצועית ביותר אינה יכולה להוות
תחליף לייעוץ משפטי ,מקצועי
וספציפי ממומחה בתחום" .המידע
באתר" ,היא מוסיפה" ,הוא כללי.
ותחום דיני המשפחה הינו אחד
מתחומי המשפט המורכבים ביותר
הן מבחינה משפטית והן מבחינה
אישית .כל מקרה הוא ייחודי ודורש
התייחסות פרטנית".
"אני מאמינה כי ידע ומידע צריכים
להיות נחלת הכלל .אני מרגישה
שליחות מסוימת בכך שאני עוזרת
בהפצת המידע המקצועי ביותר
והעדכני ביותר ,ובתחום רגיש כל כך
ומשמעותי לחייהם של רבים".

כלל הזהב
עו"ד רות דיין–וולפנר
מנדבת טיפ חשוב :אם אתם
נמצאים בהליך גירושין ,שימו
לב לשימוש שאתם עושים
במדיה דיגיטלית  -אל תשלחו
בהודעות טקסט בטלפון,
באימיילים או בפייסבוק מסרים
בעלי תוכן משתלח ,מאיים,
או כזה שיוכל לשמש כנגדכם.
תיעוד ההודעות האלו קל
במיוחד ,ועורכי הדין נוהגים
לעשות בהם שימוש.

ירושות ועיזבונות
אתר אינטרנט נוסף שהקימה הוא
האתר "לרשת" ,lareshet.co.il
העוסק בנושאי צוואות ,ירושות
ועיזבונות" .בשנת  ,2009כאשר
הקמתי אותו ,הוא היה מקור מידע
כמעט בלעדי למי שהיה חסר
גישה למאגרי מידע מקצועיים של
משפטנים" ,היא נזכרת" .כיום ,לכל
משרד ממשלתי יש אתר אינטרנט
המכיל מידע שימושי ,וישנם אפילו
שירותים מסוימים הניתנים באמצעות
האתר .רשות האכיפה והגבייה
(ההוצאה לפועל) ,מנהל האוכלוסין,
לשכת רישום המקרקעין ,אפילו בתי
הדין הרבניים – לכולם יש אתר נגיש
ושימושי ,וכיום זה מובן מאליו".
אל שני אתרים אלה התווספה
לאחרונה אפליקציה בשם GetApp
לגרושים ולמתגרשים .האפליקציה,
אשר הושקה בשנת  ,2014הינה
הראשונה מסוגה בישראל .נוסף על כל
המידע המשפטי הקיים באתר ,getup
האפליקציה מכילה גם מחשבון
מזונות ויומן הסדרי ראייה ,שמאפשר
לחשב את ההסדרים ואת החופשות
לשנים הבאות" .את מחשבון המזונות
פיתחתי בהתבסס על ניסיון רב שנים
בתחום .הוא מספק אומדן לגובה דמי
המזונות הצפויים לפי מספר הילדים,
הכנסות ההורים ,הוצאות מחייה
וכו' .יומן הסדרי הראייה נוח וקל

לשימוש ,והוא ממש עושה להורים
גרושים חיים קלים" ,היא מסבירה.
"כל מה שצריך הוא להזין פעם אחת
את הסדרי הראייה הקבועים ,ומכאן,
בכל תאריך עתידי ,יידעו בני הזוג
אם הילדים איתם או לא .אירועים
עתידיים המוזנים ביומן מאפשרים
תכנון לטווח ארוך ואפילו ארוך מאוד
בכל מה שקשור להסדרי הראייה של
הילדים".
האפליקציה ושני האתרים פתוחים
לקהל הרחב חינם .אין צורך להירשם
או להשאיר פרטים ,והם ניתנים
לשימוש חופשי ופתוח לכל בעלי
אייפון או לאנדרואיד.
נוסף על כך ,משרדה של עו"ד
דיין־וולפנר פעיל מאוד ברשתות
החברתיות" .אני מנהלת פרופיל
עסקי של הפירמה בכל אתרי המדיה
החברתית ,אבל מרכזת את עיקר
הפעילות בפייסבוק וביוטיוב .לאורך
השנים גיליתי שאלה הצינורות
האפקטיביים ביותר .הקמתי את עמוד
הפייסבוק של המשרד בשנת .2010
יש לו  24אלף עוקבים ,והוא נחשב
לעמוד פרטי מבוקש מאוד ,בעיקר
בשל התוכן הרלוונטי שאנו מעלים
בו .חשוב ,לדעתי ,לעשות במדיה
החברתית שימוש נכון :לצד הפוסטים
המקצועיים אנו משתפים גם פוסטים
עם תוכן רלוונטי ,קליל יותר,
כשהמשותף לכולם הוא הסיפור
האישי והאנושי שמאחוריהם".
אגב ,השימוש במדיה חברתית,
ובפייסבוק בפרט ,נכנס גם לאולם
הדיונים ,וניתן להשתמש בו כראיה.
"אפילו בתי הדין הרבניים למדו
לקבל צילומי מסך מפייסבוק
כראיה" ,היא אומרת.
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