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ע
ל פי הדוח השנתי שפרסמה ביוני 2017 
הנהלת בתי הדין הרבניים, בשנה שעברה 
התגרשו בישראל 10,841 זוגות, לעומת 
אחוו משני  פחות  של  עלייה   – ב-2015   10,6533
זים. הנתון הוא מדאיג וכואב, והצפי הוא ששיעור 
לדעתה של עו"ד רות  ויגדל.  ילך  רק  המתגרשים 
דיין-וולפנר, "הבחירות שאנחנו עושים כשאנחנו בני 
20 אינן דומות לאלה שאנחנו ניצבים בפניהן בגיל 
40 ויותר. הרצון לפתוח דף חדש חזק מכל,  והוא זה 
שדוחף את בני הזוג לפרק את החבילה עם כל הקושי 
הכרוך בכך, בעיקר בשל הנזק הנגרם לילדים בשל 

אובדן התא המשפחתי שאליו הם היו רגילים".
עו"ד דיין-וולפנר )48( עומדת בראש משרד 
שנה,   20 לפני  ידה  על  שנוסד  דיין  רות  עו"ד 
וכיום הוא אחד הגדולים בתחום דיני המשפחה 
ידי  על  המשרד  מדורג  שנים   11 זה  וירושות. 
כאחד   BDI וחברת  ברדסטריט  אנד  דן  חברת 
עו"ד  בנוסף  המשפחה.  דיני  בתחום  המובילים 
דיין היא היוזמת והמייסדת של אתר האינטרנט 
Get Upp לגירושין, מהאתרים המובילים בתחוו
Lareshet העוסק  מו, וכן של אתר האינטרנט 
בתחום דיני הירושה. בראיון איתה היא מספרת 

ומדוע משרדה מעסיק רק נשים וכיצד היא מת
ומודדת עם הדכדוך שיוצרים בקרבה מקרי הגי

רושין שבהם היא מטפלת.

"חוץ מהשליח אין גברים במשרד"

אתר  את  דייןווולפנר  הקימה   2005 בשנת 
כל  את  ריכזה  שבו   GETUP.co.il הגירושין 
המידע הדרוש לשוקל להתגרש או לזה שמצוי 

ובהליכי גירושין. המדריך החשוב הזה כולל הד
רכה כיצד מתחילים את ההליך, מה קורה במקרה 
מזונות,  על  לדעת  שחשוב  מה  כל  בגידה,  של 
משמורת, חלוקת רכוש, פירוק שיתוף, הסכמים, 
ועוד  גירושין בבית הדין הרבני,  הליכי משפט, 
מאות מאמרים מקצועיים שחיברה בשפה נגישה 
וקריאה לכל. כאשר היא נשאלת שמא נגישות 
פוטנציאלים,  לקוחות  לאיבוד  תגרום  המידע 
המקצועית  הספרות  שגם  דייןווולפנר  משיבה 

מש לייעוץ  תחליף  להוות  יכולה  אינה  וביותר 
שכן  בתחום,  ממומחה  וספציפי  מקצועי  פטי, 

פרט התייחסות  ודורש  ייחודי  הוא  מקרה  וכל 
נית. "אני מאמינה כי ידע ומידע צריכים להיות 

ונחלת הכלל", היא אומרת, "אני מרגישה שלי
חות מסוימת בכך שאני עוזרת בהפצת המידע 
רגיש  ובתחום  ביותר  והעדכני  ביותר  המקצועי 

כל כך ומשמעותי לחייהם של רבים".
האם זה נכון שמשרדך מעסיק רק עורכות 

דין נשים ואף לא גבר אחד?

עשר  מועסקות  במשרדי  לחלוטין.  "מדויק 
דיוק:  ליתר  מתמחות.  ושתי  דין  עורכות  נשים 
לציין  חשוב  במשרד.  גברים  אין  מהשליח  חוץ 
שאין עוד משרד המעודד העסקת נשים באופן 

שעוב הדין  עורכות   – שלי  המשרד  כמו  וגורף 
לוקחות  הן  ואז  ויולדות,  מתחתנות  אצלי  דות 
את הילדים מהגן מוקדם, אבל הן גם ממשיכות 
לעבוד בבית ועונות ללקוחות גם בשעות הערב. 

ועבורי זו משרת אמון, ואינני מהססת לרגע לה
עסיק אמהות צעירות". 

ומדוע את חושבת שעדיף להעסיק עורכות 
דין נשים בנושא גירושין?

רגשית מאשר  אינטליגנציה  יותר  יש  "לנשים 
למשרד  המגיע  הזוג  של  הכלה  ויכולת  לגברים 
לשניהם  הבית.  פירוק  של  הקשים  בצעדים  לדון 
ילדיהם  של  מעורבות  בשל  בעיקר  אשמה,  רגשי 
בעניין, והם מחפשים אוזן קשבת, ביחד וכל אחד 
לחוד, וזאת קל להם יותר למצוא אצל נשים. כן, גם 
גברים זקוקים לכתף תומכת והן שם בשבילם עם 

והרבה אמפתיה. מניסיוני, הבחירה בעורך דין לגי

רושין תלויה מאוד בקשר הרגשי בינו לבין הלקוח 
או הלקוחה, כמובן לצד הפרמטר המקצועי".

שבשנים  בעובדה  דיין-וולפנר  גאה  בעיקר 
90 אחוז מהתיקים שהו -האחרונות משרדה זכה ב

גיעו לפסקי דין. היא מאמינה שניהול הליך משפטי 
ומצריך מומחיות והבנה אסטרטגית רחבה, ובמשר

דה מספר לא קטן של פסקי דין שבהם היא זכתה, 
למרות שהם נראו תחילה חסרי סיכוי.

"הלב נחמץ לראות תא משפחתי מתפרק"

דיין-וולפנר נשואה בשנית לדן רון, אסטרטג 
עסקי ולשעבר מנכ"ל הסחר של ערוץ 10, והיא 
בן  תלמיד  ולאסף,   ,21 בת  לוחמת  לאופיר,  אם 
17. היא מתגוררת בשיכון ל' לחוף ימה של תל 
שהוא  הים,  אל  הצופה  מפואר  בדופלקס  אביב, 

אחד מהאהבות הגדולות שלה. 
לכמה  אצלי  המחולק  לספורט  מכורה  "אני 
כולל  שלי  היום  "סדר  מספרת,  היא  ערוצים", 

וקימה בשעה חמש וחצי בבוקר, ואז אני רצה לפ
מטיילת  החוף,  לאורך  קילומטרים  עשרה  חות 

ומתל ברוך ועד טיילת יפו. בשעה שבע אני מגי
ובשעה שמונה  עה הביתה, מתארגנת לעבודה, 

ואני מתחילה את יום העבודה בבית המשפט המ
חוזי או הרבני. אני חוזרת הביתה בערך בשעה 

ושבע בערב, לבעל ולילדים. לפעמים אני מחלי
פה את הריצה של הבוקר באימון בחדר כושר עם 

מאמן כושר אישי".
בינלאומיים שבהם  גם מרתונים  כולל  וזה 

השתתפת?
במרתונים  בעיקר  משתתפת  אכן  "אני 

אמו ב'מרתון  השתתפתי   2014 בשנת  בחו"ל: 
ובשנת  פריז'  2016  ב'מרתון  בשנת  סטרדם', 
הברזל'.  'איש  במסגרת  וישי'  2017  ב'מרתון 
האמת היא שהתמכרתי לספורט רק לפני שבע 
שנים, ב-2010. זה התחיל כאשר עשיתי בדיקות 
דם שלא היו טובות במיוחד, ואמרו לי שספורט 

והוא התרופה. לקחתי מאמנת אישית ומשם עב
רתי לריצה, וכך תוך כמה חודשים התחלתי כבר 

לרוץ עשרה קילומטרים ביום".
וזה לא הכל. אחת האהבות הגדולות שלה היא 

וצלילה. אבל לא סתם צלילה, אלא צלילת אק
סטרים. בעבר היא צללה לא מעט, ולפני עשר 
שנים חזרה לזה ברצינות. לפחות פעם בשנה היא 

ונוסעת יחד עם בן זוגה לצלילות אקסטרים במ
קומות אקזוטיים. 

"באיים המלדיבים היינו כבר חמש פעמים, וזה 
מנטות  לוויתן,  כרישי  כרישים,  עם  לצלול  אומר 
שהם חתולי ים ענקיים ולהקות דגים עד עומק של 
בתאילנד,  אקסטרים  בצלילות  גם  היינו  מטר.   30
לצד  צללנו  שם  קייפטאון,  ליד  אפריקה  בדרום 
כרישים טורפים שנמצאים בכלוב לידינו. בקוואי 
נטויה.  היד  ועוד  עומק,  צלילות  עשינו  בהוואי 
 20 שעליה  יאכטה  עם  יוצאים  אנחנו  כלל  בדרך 
איש עם צוות סקיפרים הדואג לכל מחסורנו, מעין 

ומלון צף. הצלילה הראשונה היא בשש בבוקר, הש
נייה בצהריים והשלישית בלילה". 

שהתרחש  מרגש  בסיפור  נזכרת  דיין-וולפנר 
2013 כאשר עשתה ספארי צלילות באיים המו -ב

לדיבים, ובקבוצה היו גם נפתלי שפיצר, בעלה של 
וציפי ליבני, צוללן, והעיתונאית חובבת ספורט אק

סטרים גם היא, רוית נאור. זה היה ביום העצמאות 
והם החליטו להצטלם בעומק רב עם דגל ישראל. 
את התמונה הם שלחו לציפי ליבני שהעבירה אותה 

לרה"מ ביבי נתניהו, כמזכרת לרגל החג. 
חוץ מהעיסוק בספורט בשעות הפנאי, דיין-
ווולפנר גם כותבת בלוג אישי. "אני רואה במשר
ודי בכל יום לפחות שלושה עד ארבעה מקרי גי

רושין לא קלים", היא מספר, "הלב נחמץ לראות 
תא משפחתי מתפרק ולכן אני מאזנת את הלחץ 
באמצעות כתיבה. כאשר כל סיפור הוא באורך 
300 מילה, ולשמחתי יש לי קהל שמחכה בכל 

שבת לבלוג שלי". 

שיעור המתגרשים בישראל ממשיך לעלות. עו"ד רות 
דיין-וולפנר, שמשרדה נחשב לאחד המובילים בתחום 

דיני משפחה וירושות, חולקת את הידע שלה ואת 
הניסיון שצברה בשני אתרי אינטרנט שהקימה, כותבת 
בלוג אישי עם סיפורי גירושין מהחיים ומטשטשת את 
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