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משרדי עורכי דין 000

משרד עו"ד פרי

ויורם פרי מתמחה בדיני מ שרד עו"ד שוש 
משפחה וירושה, לרבות ייצוג בהליך גירושין, 
סכסוכים במשפחה, צוואות, סכסוכי ירושה, 
אבהות, אפוטרופסות, ניהול עיזבון, הסכמים, חטיפות 
במשפחה,  נזיקיות  תביעות  לחו"ל,  והגירתם  ילדים 
אלימות במשפחה וגישור. מייסדי המשרד, עו"ד יורם פרי 
ועו"ד שוש פרי, רגישים במיוחד לתהליכי ליווי ותמיכה 
בלקוחות. המשרד מטפל במאות תיקים מורכבים, הן 
מבחינה פיננסית והן מבחינה רגשית, המצריכים יכולת 

ליטיגציה יוצאת דופן, לצד הליכי גישור. 

 אני מאמין" של משרדי עורכי הדין פרי"
"כל המבוגרים היו פעם ילדים אך רק מעטים זוכרים 

זאת" (אנטואן דה סנט – אכזופרי,  "הנסיך הקטן").
גירושין נחשבים לסופם של יחסים וסופה של משפחה. 
מדובר בתהליך אמוציונאלי, של אובדן, שבו הפרט דוחה 
ממנו את בן הזוג שאיבד ומקבל דפוס חדש של חיים, 
כשבד"כ חווית הגירושין מלווה בפחד, באיום על צרכים 
בסיסיים ותחושת אובדן. במערכת משפחתית מתפרקת, 
ידם של הילדים תמיד תחתונה. הם קורבנות של חוסר 
תכנון, חוסר התאמה וחוסר הצלחה של המבוגרים. במצב 
בו הפירוד או הגירושין של ההורים מתקיימים באווירה 
של ריב, מרירות ונקמה, מוטלת בספק התמיכה ההורית 
המהווה ביטחון לילד ומצבו של הילד עלול להחמיר אם 
ההורים משתמשים בו למאבקם הפרטי. ה"אני מאמין" 
במשרד עורכי הדין שוש ויורם פרי, להזכיר להורים שגם 
הם היו פעם ילדים, להדגיש בפניהם את חשיבות הפחתת 
ה"פצע" שנפער אצל ילדיהם בהליך הפירוד ו/או בהליך 
הגירושין. עורכי הדין פרי, בליווי לקוחותיהם המתגרשים, 
רואים לנגד עיניהם את הילדים ועושים כל שניתן כדי 
שהפגיעה בהם תהא מזערית. בניהול משבר משפחתי, 
עורכי הדין פרי מנסים להוביל את לקוחותיהם לסיים את 
יישוב הסכסוך והמשבר בדרך נאותה, בניסיון להגיע להסכם 
גירושין בדרך של מו"מ ו/או בניסיון להביאם להסדר גישור 
מסודר. יחד עם זאת, במצבים שגירושין נכפים על הלקוח 
והצד שכנגד מנהל מלחמת חורמה, מנהלים עורכי הדין שוש 
ויורם פרי את המערכה כאשר הם נכנסים ל"שדה הקרב" 

ונלחמים בחוזקה מול הצד השני לטובת הלקוח. 
"הפתרון לסכסוך או למחלוקת נמצא תמיד בידי 
שני הצדדים יחדיו" ניתן לפתור מחלוקת ו/או סכסוך 
בדרך נאותה ע"י הליך גישור. עורכי הדין פרי, מאמינים כי 
בהכוונה נכונה של מגשר מומחה, מקצועי ומיומן יכול כל 

סכסוך בכל תחום להסתיים מחוץ לערכאות משפטיות.

 :גישת השרות
מתוך הבנת המצוקות של לקוחות המשרד הנמצאים בהליכי 
גירושין, סכסוכים בתוך המשפחה, משברים כלכליים 
ואישיים ומערכות יחסים דיסקרטיות, מאפשרים עורכי 

הדין פרי ללקוחות המשרד נגישות של 24 שעות ביממה, 
7 ימים בשבוע, לייעוץ שוטף בכל שלב ובכל נושא הקשור 
לסכסוך  בו מצוי הלקוח ואשר יכולות להיות לו השלכות 
משפטיות. עו"ד שוש ויורם פרי מטפלים בכל תיקי המשרד 
באופן אישי, יחד עם עו"ד נוסף מטעם המשרד, כך שהלקוח 

זוכה לטיפול שוטף משני עו"ד מנוסים.
תחומי התמחות:  

ליטיגציה -  ייצוג בבית המשפט לענייני משפחה, בבית 
הדין הרבני ובערכאות הערעור, הפכו את עו"ד שוש ויורם 
פרי למומחים בהעברת מסרים ברורים ושוטפים, המסייעים 

בסגירת תיקים עם הישגים משמעותיים עבור הלקוח. 
תיקי גירושין - הקו המוביל בניהול תיקי גירושין במשרד:  
שמירה על האינטרסים של הלקוח ושמירת טובת הילדים. 
ככל שניתן להגיע לגישור והסכמות ולצמצם את המחלוקות 
בהליך גירושין, יעדיפו עורכי הדין פרי לפעול לסיום הסכסוך.
שיקול דעת נרחב ניתן לבניית אסטרטגיית הליך הגירושין 
של הלקוח. האם לפתוח בהליכי גירושין בביהמ"ש לענייני 

משפחה או בבית הדין הרבני. 
טיפול המשרד מקיף ונוגע לכל נושאי הנישואין והגירושין: 
מזונות, משמורת, רכוש, פירוק שיתוף, הסכמי ממון, 
כתובה, גירושין, הסכם שלום בית ולחילופין גירושין, התרת 
נישואין, אבהות, הסכם הורות משותפת, ידועים בציבור, 

אלימות במשפחה, תביעות נזיקיות בין בני זוג ועוד. 
צוואות וירושה - הכנת צוואות (כולל צוואות מצולמות 
בוידאו), ירושות, התנגדויות לצוואה, סכסוכי ירושה, 

הסכמים בין יורשים, ניהול עיזבונות וכינוס נכסים. 
יחד  ירושה.  להגיע לפשרה בסכסוכי  שאיפת המשרד 
עם זאת, במידה ומוגשת התנגדות לצוואה או התנגדות 

לירושה, צוות המשרד מייצג את הלקוח במקצועית. 
יורשים, עוסק בהוצאת צו  המשרד עורך הסכמים בין 
קיום צוואה, צווי ירושה, עוסק בניהול עיזבונות, ממונה 
על שמירת רכוש הנפטר, איתור מקורות העיזבון וחלקתם 

עפ"י החוק או עפ"י צוואה. 

 :לקוחות המשרד
בין לקוחות המשרד נמנים בכירים במשק לרבות יהלומנים 
בכירים בבורסה ליהלומים ברמת גן, בכירים מתחומי ניהול 

של חברות פיננסיות, קציני צבא בכירים ועוד.

 :השותפים
עו"ד יורם פרי - שימש במשך עשר שנים כשופט בבית 
הדין למחבלים בלוד, במסגרת שירותו כסא"ל בצבא קבע. 
כתב עשרות ספרים בנושאי היסטוריה, השואה ומדע 
המדינה, בעל תואר LLB  במשפטים ותואר שני בהיסטוריה 
של המזרח התיכון ואפריקה, מטעם אוניברסיטת תל אביב. 

בעל תעודת מגשר מוסמך לגישור בסכסוך משפחתי.
עו"ד שוש פרי - שרתה בצבא קבע כקצינה בתפקידי כח 
אדם, שמשה כסמנכ"לית משאבי אנוש ומנהל של חברת 

'פז נפט'. בעלת תואר LLB במשפטים ובעלת תואר שני 
בפסיכולוגיה חברתית מטעם אוניברסיטת בר- אילן. בעלת 

תעודת מגשרת מוסמכת בסכסוך משפחתי.
תקדימים, הלכות והישגים בולטים של   

המשרד בשנתיים האחרונות:
תקדים בית הדין הרבני הגדול בירושלים - מתן סמכות   .1
לבית הדין הרבני לדון במזונות קטינים, כסמכות נמשכת.

הלכה בבית המשפט לענייני משפחה בטבריה - ניתן   .2
לקיים חלוקת דירת מגורים, בשיוך עתידי של דירות 

בקיבוץ.
הלכה בבית הדין הרבני בת"א - לא ניתן לבטל הסכם   .3
גירושין, גם אם אדם טוען כי חזר להתגורר עם אשתו לשעבר 

ו/או טוען שהגירושין בוצעו ללא כוונת שני הצדדים.
הלכה בבית הדין הרבני באשקלון - חרף העובדה שהורי   .4
הבעל אינם צד להליך פירוק השיתוף בדירת המגורים, יוחזר 
חוב הצדדים להורים והסמכות בעניין זה תהא לבית הדין 

הרבני. 
הלכה בבית המשפט לענייני משפחה בראשון לציון   .5
- כי חרף העובדה שהבעל לא התייצב, הותרו נישואין 

אזרחים. 
היתר  ניתן   - אביב  בתל  הרבני  הדין  בבית  הלכה   .6
נישואין לאחרת, לבעל שאשתו אינה יהודיה ומסרבת לגט 

לחומרא. 
הלכה בבית המשפט לענייני משפחה בחיפה - ניתנה   .7
אפוטרופסות משותפת על קטין לסבתא (אם אב שנפטר) 

עם אם הקטין.
הלכה בבית המשפט לענייני משפחה ברמת גן- נלקחה   .8

אפוטרופסות מאב על קטין, מאחר והינו חולה בנפשו.   
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