צילום :רמי זרנגר

נעבור את זה יחד

בסין נרשמה עלייה חדה בשיעור הגירושין כתוצאה מהסגר שכפה וירוס
הקורונה על המדינה .האם גם כאן צפויות פרידות המוניות בעקבות
המשבר? עו"ד רות דיין-וולפנר ,המומחית הגדולה בארץ לענייני
משפחה ,טוענת שהכל תלוי בכוח שהיה למערכת היחסים לפני שהבלגן
התחיל .ומסבירה איך עוברים את זה בלי לפרק את החבילה
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עו"ד דיין-וולפנר:
"אני לא חושבת
שאנשים רוצים
להתגרש כי ההורים
שלהם התגרשו"
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המציאות הקשה שכופה עלינו מגפת הקורונה
העולמית ,לרבות הסגר בבתים ,לא עושה
טוב ,בלשון המעטה ,לחיי הנישואים .במיוחד
אם האחרונים היו בעייתיים עוד קודם לכן.
השהות הממושכת בין אותם ארבע קירות
עלולה בהחלט לגרום ,עם הזמן ,למריבות
ולהצפה של בעיות זוגיות שהודחקו עד כה,
או שפשוט לא הייתה עד היום הזדמנות להתמודד עמן.
וכשמדובר בבית עם ילדים שזקוקים לתעסוקה שוטפת בימי
הקורונה ,היחסים בין אבא ואמא עשויים להתדרדר אף יותר.
על פי כתבה בעיתון הבריטי "סאנדיי טיימס" ,אחוז הגירושים
בסין עלה בצורה מאוד חדה כתוצאה מהבידוד שהוטל על
האזרחים נוכח התפשטות המגיפה  -מה שממש לא מפתיע
את עו"ד רות דיין-וולפנר ,המומחית מספר אחת בארץ
לענייני משפחה ,בדגש על תביעות גירושין ,הסכמי ממון
ותביעות ירושה ,שכתבה ספר מצליח בשם "קארמה איז א
ביץ'" שמוקדש כולו לנושא ,ומזה שנתיים מריצה בלוג הומה
גולשים בשם "מיומנה של עורכת דין לענייני משפחה".
"ברגע שאנשים יושבים בבית כל כך הרבה זמן  -ובטח ובטח
כשמדובר בישיבה של סגר ,שהיא קשה הרבה יותר מהחגים,
כי אי אפשר לברוח לשום מקום ואי אפשר להתנתק  -זה
יוצר סיר לחץ" ,היא ממשיכה" ,כשהנישואים טובים ,אפשר
לשרוד את זה ,אבל נישואים שהם מראש רעועים לא יעמדו

עו"ד דיין-וולפנר:
"אני מרגישה שאני
בשליחות"

בניסיון הזה".
אז את צופה שגם כאן שיעור הגירושין יעלה כמו בסין?
"אני מקווה מאוד לשלא .ההצעה שלי לזוגות שיושבים כל
היום בבית היא קודם כל לנסות כמה שאפשר להכיל זה את
זה .כשעושים את זה נכון ,זה בהחלט יכול אפילו לתרום
לחיזוק הזוגיות .זוגות צריכים לשאול את עצמם בימים האלה
שאלות כמו 'למה התאהבנו?' ,לנסות לשחזר את ההרגשה
ההיא ולהמשיך משם .זוגות שהזוגיות שלהם לא יציבה
מספיק לא יעמדו בזה .חד וחלק".

הסכם ממון חובה
בימים אלה הדיונים בבית המשפט מבוטלים בגלל הקורנה.
המשרד של עו"ד דיין עובד כרגיל" .מה לעשות" ,היא אומרת,
"אנשים עדיין מתגרשים ועדיין יש סכסוכי ירושה .עבודה
עדיין נכנסת למשרד .עם זאת ,הפגישות מתקיימות בווידאו,
כמובן ,וכולם מרגישים את המשבר".
בימים כתיקונם ,עו"ד דיין מטפלת בעשרות תיקים ביום,
חלקם קשים והזויים במיוחד" .לא מזמן הגיע אליי מקרה של
אישה שגילתה שבעלה הוא גיי ,שהוא יוצא עם גברים שהוא
מכיר באתרי היכרויות ושיש לו איידס".
מה?!
"כן ,גם דברים כאלה קורים .ולא זו בלבד שהוא נדבק באיידס,
הוא גם המשיך לצאת עם גברים מאתרי היכרויות בלי ליידע
אותם .לא הייתה שם בכלל שאלה של אם להתגרש או לא,
כמובן .היא רצתה לסיים את זה כמה שיותר מהר .בהתחלה
הוא עוד חשב ,בחוצפתו ,לעשות לה עניינים ,אבל בסוף הוא
הבין שאין לו סיכוי ,הגענו להסכם והסיפור נגמר".
אומרים שגברים מועדים יותר לפורענות מאשר נשים .זה נכון?
"ממש לא .שמע ,היה מקרה בחברה החרדית של זוג שיש עם
שישה ילדים .האישה טענה שהבעל מכור לגראס ושהוא לא
יכול להיות עם הילדים ,והכפישה אותו בצורה מאוד קשה.
בסופו של דבר ,הגענו להסכם של משמורת משותפת ,אבל
חודשיים אחר כך היא עזבה את הדת ,עברה לגור בתל אביב
עם בת זוג והילדים עברו למשמורת של האבא .המציאות
עולה על כל דמיון .היא פשוט נטשה את הילדים .היום רואה
אותם פעם בשבועיים כזה ,בקטנה .האבא ,לעומת זאת,
מדהים .כששאלתי אותו איך מסתדרים עם שישה ילדים
בבית ,הוא אמר לי שהילדים הם בשבילו ההוכחה לקיומו
של אלוהים ושכל פעם שנולד ילד הלב שלו מתרחב .כל יום
לפני השינה הוא אומר לילדים שלו שהם מדהימים ושהוא
אוהב אותם .לכל אחד מהם הוא אומר שהוא הפייבוריט שלו.
מדהים לראות איזה אבא הוא וכמה הוא שונה מאיך שהאמא
תיארה אותו".
מי מגיע אלייך יותר  -גברים או נשים?
"זה בערך חצי חצי .יש לי אפילו קצת יותר גברים .הם מאוד
אוהבים שאני מייצגת אותם".
עו"ד דיין עשתה את הסטאז' שלה בביטוח מסחרי ("והייתי
מאוד טובה בזה") ,אבל עם הזמן  ,לקראת סיום התואר ,היא
הבינה שמה שמעניין אותה באמת זה סוגיות שנוגעות לדיני
משפחה" .מהיום שהחלתי לטפל בדיני משפחה לא העליתי

עו"ד דיין-וולפנר" :אחרי שאתה רואה את כל
הדברים הקשים האלה יותר קל לך להעריך
את מה שיש לך בבית ואתה מקפיד לשמור על
הזוגיות שלך טוב יותר"
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עו"ד דיין-וולפנר:
"כתבתי את הספר כדי
לנסות להסביר איך
בנוי די.אן.איי של
חיי נישואין"

עו"ד דיין-וולפנר" :אני לא מבינה איך אנחנו
עדיין נמצאים בשלב הפרימיטיבי שבו התפישה
שלנו היא שהסכם ממון אומר שאנחנו לא
אוהבים זה את זה .בצרפת לא מתחתנים בלי
הסכם ממון ובדיקות גנטיות"

על דעתי להסתכל ימינה או שמאלה" ,היא אומרת" ,אני לא
מרגישה שאני עובדת .הנשמה שלי שלמה .אני מרגישה שאני
בשילחות .אני עוזרת לאנשים בתקופה הכי קשה שלהם .יש
את האפשרות להיכנס להם לתוך הנפש ולתוך הבית ולתת
להם הגנה".
היא עצמה נשואה בשנית .מבעלה הראשון היא התגרשה לפני
 14שנים ,לאחר שהביאה עמו שני ילדים לעולם (היום ,בני
 24ו .)19-לפני ארבע שנים היא נישאה בשנית לבן זוגה מזה
כעשור .העבודה ,מן הסתם ,נכנסת הביתה ,אבל לטענתה לא
פוגעת בחיי הזוגיות הפרטיים שלה" .אחרי שאתה רואה את
כל הדברים הקשים האלה יותר קל לך להעריך את מה שיש
לך בבית ואתה מקפיד לשמור על הזוגיות שלך טוב יותר",
היא אומרת.
בספרה ,היא מתמקדת בין השאר בהיבט הקארמתי של הליך
הגירושין" .כתבתי את הספר כדי לנסות להסביר איך בנוי
די.אן.איי של חיי נישואין ותוך כדי הכתיבה הבנתי שקארמה
היא חלק מרכזי מהעניין הזה .אחרי  23שנים בתחום ,אני
יכולה להעיד שקארמה היא ללא ספק ביץ' .גירושין מוציאים
מאנשים את התכונות הכי קיצוניות שלהם .אתה רואה
אנשים שבוגדים לא רק עם מאהבת ,אלא גם עם האחות של
האישה .אנשים מפנים גב למשפחה שלהם ,נוקמים בדרכים
מלוכלכות ,מערבים את הילדים  -ובסופו של דבר זה יתנקם
בהם .אם לא עכשיו ,אז בעוד עשר שנים".
עד כמה הסכם ממון קריטי בעינייך?
"זה חובה .לגמרי .אני לא מבינה איך אנחנו עדיין נמצאים
בשלב הפרימיטיבי שבו התפישה שלנו היא שהסכם ממון
אומר שאנחנו לא אוהבים זה את זה .בצרפת לא מתחתנים
בלי הסכם ממון ובדיקות גנטיות .אצלנו עושים בדיקות
גנטיות רק בהריון .בצרפת מאוד ברור שעושים את זה לפני
הנישואים .זה תלוי תרבות .לדעתי ,הרבה יותר הגיוני לדאוג
לדברים לפני .זה כמו שאתה עושה ביטוח לבית שלך .זה לא
אומר שמישהו באמת יפרוץ .זה רק למקרה הצורך .אף אחד
לא אמור להיעלב מזה".
ועד כמה הבריאות הנפשית של הילדים צריכה להיות שיקול
בעניין הזה?
"תראה ,אם אתה בן להורים גרושים ,יכול להיות שזה ישפיע
על החחלטה שלך בלי שתדע .אני לא חושבת שאנשים רוצים
להתגרש כי ההורים שלהם התגרשו ,אבל לפעמים ,כשלא
מעבדים לגמרי את השריטות מגירושי ההורים ,אפשר להביא
את השריטות האלה לחיי הנישואים וככה לפגוע בהם .אם
מתגרשים יפה אפשר לחסוך פגיעה בילדים .אם ההורים
ביחסים טובים ומשדרים להם חזית אחידה ,הם יפגעו פחות.
ילדים נפגעים כשהם רואים שההורים שלהם שונאים אחד
את השני ,כי הם חיים בבית שאין בו אהבה  -אבל זה לא חייב
להיות ככה .זה ממש-ממש לא חייב להיות ככה .אין סיבה
שזה לא ייעשה בצורה מכובדת ,מכבדת ובוגרת .זה אחד
הלקחים הכי חשובים מהתיקים הרבים שעבדתי עליהם עד
היום".
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