
 תוכן עניינים

 

 א

  כללי תוכן עניינים

 תוכן עניינים כללי

 

 א

 תוכן עניינים מפורט

 

 ה

  המשפט לענייני משפחה-שער א': בית

 פרק א': כללי

 

15 

 פרק ב': משמורת ילדים

 

17 

 פרק ג': אבהות ובדיקת רקמות

 

107 

 פרק ד': מזונות אישה וילדים

 

109 

 פרק ה': מחלוקות ביחס לנכסי בני הזוג

 

361 

 ': ענייני עזבון וירושהפרק ו

 

485 

 פרק ז': בקשות שונות

 

515 

 טרחה-פרק ח': הסכמי שכר

 

584(131) 

  דין רבני-שער ב': בית

 פרק א': סעדים זמניים

 

587 

 פרק ב': מזונות, שלום בית וגירושין

 

621 

 פרק ג': בקשות שונות

 

741 

 פרק ד': הסכמים

 

785 

 פרק ה': משמורת ילדים

 

843 

  ג': הוצאה לפועל שער

 1979-א)ב( לתקנות ההוצאה לפועל, התש"ם17פרק א': בקשה לפי תקנה 
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 851 פרק ב': בקשה להוצאת פקודת מאסר ידנית



 תוכן עניינים

 

 ב

 פרק ג': תגובת הזוכה לבקשת החייב לקיזוז חוב מזונות

 

853 

 פרק ד': תגובת הזוכה להודעה מטעם הבנק

 

859 

 טרחה-פרק ה': בקשה לקביעת חיוב שכר

 

861 

 הסף-טרחה על-פרק ו': תגובת הזוכה לבקשת החייב למחיקת פסיקת שכר

 

863 

 פרק ז': בקשה למתן צו עיקול לפני משלוח אזהרה

 

867 

 פרק ח': בקשה להזמנת מחזיקים לחקירה

 

871 

 פרק ט': סיכומי המשיבה לבקשת החייב בטענת "פרעתי"

 

873 

 טרחה-פרק י': פסיקת שכר

 

884(1) 

 פרק י"א: עיכוב יצאה מן הארץ

 

884(3) 

  שער ד': סיכומים בענייני משפחה

 פרק א': מזונות

 

887 

 פרק ב': חלוקת רכוש

 

909 

 פרק ג': פירוק שיתוף בדירה

 

941 

 דירה -פרק ד': סעד הצהרתי 

 

949 

 פרק ה': שלום בית

 

951 

 פרק ו': פיצויים

 

953 

יעתה לשלום בית באישה לעניין תפרק ז': שלום בית: סיכומים מטעם ה

 ולמזונותיה

 

 

954(5) 

 המשפט-פרק ח': פקודת בזיון בית

 

954(13) 

  שער ה': ערעורים

 957 פרק א': מזונות



 תוכן עניינים

 

 ג

 פרק ב': ענייני ירושה

 

965 

 פרק ג': הסדרי ראיה

 

983 

 דין בענייני משפחה-טרחת עורך-פרק ד': שכר

 

987 

 ירושליםהדין הרבני הגדול ב-פרק ה': בית

 

999 

  שער ו': תצהירים

 פרק א': תצהיר נגדי לצו הגנה

 

1017 

  שער ז': מכתבים

 פרק ב': פרק א': מכתבים

 

1027 

 שער ח': הסכמים

 

1039 

 שער ט': צוואת
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 תוכן עניינים

 

 ה

  מפורט תוכן עניינים

 תוכן עניינים כללי

 

 א

 ים מפורטתוכן עניינ

 

 ה

  המשפט לענייני משפחה-שער א': בית

 פרק א': כללי

 

15 

 17 פרק ב': משמורת ילדים

 17 . כתב תביעה1

 21 . כתב הגנה2

 25 . כתב תביעה3

 29 . בקשה למתן תסקיר משרד הרווחה לעניין משמורת4

 31 המשפט-. בקשה לפי פקודת בזיון בית5

 34 תצהיר

 37 טין/ה. התנגדות להעברת ק6

 39 . כתב הגנה בתביעה להחזקת ילדים7

 43 . תביעה למשמורת ילדים8

 47 . בקשה לצו משמורת זמני9

 51 . בקשה בכתב למתן צו משמורת זמני10

 53 תצהיר

 55 . כתב הגנה משמורת11

 59 . כתב הגנה משמורת12

 69 . בקשה דחופה לקביעת הסדרי ראיה )במעמד צד אחד(13

 73 ה למתן החלטה בעניין הסדרי ראיה )בתקופת הפגרה( )במעמד צד אחד(. בקש14

 75 . כתב תביעה למשמורת15

 79 . כתב תביעה למשמורת16

 83 . כתב תביעה למשמורת17

 87 . כתב תביעה לקבלת משמורת וחזקה18

 91 . כתב הגנה לתביעת אחזקת ילדה19

 95 . בקשה למשמורת קטין במעמד צד אחד20

 99 . בקשה דחופה בכתב לקביעת משמורת זמנית במעמד צד אחד21

 103 . בקשה דחופה לקביעת הסדרי ראיה במעמד צד אחד22

 (1)106 . כתב תביעה למזונות23

 (7)106 . כתב תביעה למשמורת ילדים24

 (11)106 . תגובה מטעם המשיבה לשינוי מועד הסדרי ראיה25

 (13)106 תצהיר



 תוכן עניינים

 

 ו

 (15)106 המשיבה לשינוי מועד הסדרי ראיה. תגובה מטעם 26

 (18)106 תצהיר

הדין הרבני חסר סמכות עניינית לדון -. בקשה מטעם המבקשת לקבוע כי בית27

 בתביעה למשמורת

 

106(21) 

 (23)106 תצהיר

 (25)106 . בקשה למתן אורכה להגשת תגובה לעניין הסדרי ראיה28

 (27)106 . משמורת קטין29

 (29)106 תצהיר

 (31)106 . משמורת קטינה30

 (33)106 תצהיר

 (35)106 . משמורת ילדים31

 (38)106 תצהיר

קיום -אי -משפט -פי פקודת בזיון בית-. כתב הגנה מטעם הנתבע בתביעה על32

 דין בנוגע להחזקת הקטינים-פסק

 

 

106(39) 

 107 אבהות ובדיקת רקמותפרק ג': 

 . אבהות ובדיקות1

 

107 

 109 : מזונות אישה וילדיםפרק ד'

 109 . כתב תביעה למזונות אישה ומזונות קטינים1

 115 . תביעת מזונות קטינים לאחר גירושין2

 121 . בקשה בכתב להטלת עיקול להבטחת מזונות3

 123 דין-. בקשה למתן פסק4

 125 . תגובה לבקשה למתן מזונות זמניים5

 127 . בקשה למתן צו גילוי מסמכים6

 131 . בקשה לדחיית מועד7

 133 . בקשה למתן צו גילוי מסמכים בהיעדר תגובה8

 135 . כתב תביעה למזונות ולמדור9

 149 זמניים-. בקשה לקביעת מזונות טרום10

 163 זמניים-הסף של תביעה למזונות טרום-. תגובה לבקשה לדחיה על11

 169 . תביעה למזונות ומדור שקט12

 183 מועד. בקשהלהארכת 13

 185 . תביעת מזונות ומדור14

 193 . בקשה למתן צו למזונות זמניים15

 201 מזונות ילדים. תביעת 16

 205 כתב הגנה -. מזונות אישה שעזב את הבית 17

 209 . תגובה לבקשה דחופה למזונות זמניים18

 211 . תביעת שיפוי של הבעל19



 תוכן עניינים

 

 ז

 213 ן. בקשה למזונות זמניים וקבלת מיטלטלי20

 227 . בקשה למתן צו עיקול להבטחת מזונות21

 237 . כתב בתיעה למזונות קטין22

 243 . כתב תביעה למזונות אישה וילדים23

 251 תצהיר

 257 . כתב תביעה להפחתת מזונות מצד הבעל24

 263 . בקשה לפסיקת מזונות זמניים לאישה25

 267 . בקשה לפסיקת מזונות זמניים26

 273 ה בכתב לפסיקת מזונות זמניים. בקש27

 279 . תגובת המשיב לבקשה למזונות זמניים28

 285 . תגובת המשיב לבקשה למזונות זמניים29

 287 . כתב בתיעה למזונות30

  293 . כתב תביעה למזונות31

 297 . כתב הגנה במזונות ילדים32

 301 . בקשה למזונות זמניים33

 305 מנייםז-. בקשה למזונות טרום34

 311 . בקשה להפחתת שיעור מזונות העבר ולחילופין לפריסת תשלומים ארוכה35

 317 . כתב תביעה למזונות ומדור36

 323 . כתב תביעה למזונות ומדור37

 331 . כתב תביעה במזונות ילדים38

 334 תצהיר 

 337 . כתב הגנה לתביעת מזונות ומדור39

 345 נות זמניים. תגובה לבקשה לפסיקת מזו40

 351 . הפחתת מזונות41

 359 . כתב הגנה לתביעת מזונות42

 (5)360 . כתב תביעה למזונות ומדור שלו43

 (11)360 . פסיקת מזונות זמניים44

 (15)360 . בקשה לביטול/שינוי החלטה בעניין מזונות זמניים45

 (19)360 . כתב הגנה למזונות ילדים46

 (23)360 ות אישה. כתב תביעה למזונ47

 (27)360 תצהיר

 (31)360 זמניים-בקשה למזונות טרום. 48

 (35)360 תצהיר

 (37)360 מזונות -כתב תביעה . 49

 (41)360 תצהיר

 (43)360 . פסיקת מזונות זמניים לאישה50

 (47)360 מזונות ילדים -. כתב הגנה 51

 (51)360 מזונות ילדים -. כתב הגנה 52



 תוכן עניינים

 

 ח

 (57)360 מזונות קטינה -ה . כתב הגנ53

 (63)360 מזונות קטין -. כתב הגנה 54

 (67)360 תצהיר

 (69)360 . בקשה בכתב למחיקת כתב התביעה למזונות קטינה מחמת חוסר סמכות55

 (71)360 תצהיר

 (73)360 המשפט בעניין מזונות זמניים-. בקשה לעיון חוזר בהחלטת בית56

 (76)360 תצהיר

 (77)360 מזונות קטין -תן אורכה להגשת כתב הגנה מטעם הנתבע . בקשה למ57

 (79)360 מזונות קטינה -תיקון כתב תביעה  -התובעת -. הודעה מטעם המבקשת58

 (81)360 מזונות ילדים -. בקשה לתיקון כתב תביעה 59

 (83)360 תצהיר

 (85)360 מזונות זמניים לקטינה -. תגובה מטעם המבקשת לתגובת המשיב 60

 (87)360 . מזונות ילדים61

 (90)360 תצהיר

 (91)360 . בקשה בכתב לפסיקת מזונות זמניים62

 (95)360 תצהיר

 (99)360 . תגובה מטעם הנתבע לבקשה למזונות זמניים63

 (103)360 תצהיר

 (105)360 . תשובת המבקשת לתגובת המשיב לבקשה לפסיקת מזונות זמניים64

 תצהיר

 

360(107) 

 361 פרק ה': מחלוקות ביחס לנכסי בני הזוג

 361 . בקשה להטלת עיקול להבטחת פירוק שיתוף בדירה1

 369 . בקשה לצו גילוי מסמכים2

 371 . בקשה דחופה למתן הוראות3

 373 . תגובה לעניין מכירת הבית לבעל4

 375 . תגובה לבקשת כונס להחזר הוצאות5

 379 תוף. כתב הגנה בתביעה לפירוק השי6

 399 הסף-. תגובה לבקשה לדחיה על7

 405 דין חלקי-פסק -. הודעה על הסכם פשרה 8

 407 . עיקול זמני במעמד צד אחד על מיטלטלי בני הזוג וחשבונות בנק9

 411 . הוראות שימוש במכונית המשותפת10

 415 . כתב תביעה לשמירת זכויות11

 420 תצהיר

 421 מניים )במעמד צד אחד(.בקשה למתן צווי מניעה ז12

 427 . תגובה מטעם הנתבע13

 429 . בקשה בכתב בהסכמה לביטול עיקול זמני14

 431 . בקשה בכתב להטלת עיקול זמני )במעמד צד אחד(15



 תוכן עניינים

 

 ט

 433 פי חוק יחסי ממון בין בני זוג-. כתב תביעה על16

ובות . תגובת המשיב ל"בקשה דחופה לתשלומי אחזקת הבית השוטפים וח17

 אחרים"

 

437 

 441 . כתב הגנה )תביעת רכוש(18

 447 . כתב הגנה )תביעה רכושית( )צו "אנטון פילר"(19

 461 פי חוק יחסי ממון בין בני זוג-. כתב תביעה לשמירת זכויות על20

 465 רשומים-. כתב תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין בלתי21

 467 צהרתית. כתב תביעה לשמירת זכויות, רכושית וה22

 473 . כתב הגנה לתביעה רכושית23

 481 . בקשה דחופה בכתב למתן צו מניעה זמני במעמד צד אחד24

 (1)484 . פירוק שיתוף במקרקעין ובמיטלטלין25

 (5)484 תצהיר

 (9)484 . תביעה למתן צו מניעה קבוע26

 (15)484 . פירוק שיתוף27

 (19)484 רת מגורים. בקשה בכתב לעיכוב הליכי מכירת די28

 (21)484 תצהיר

 (23)484 חשבון בנק משותף -. תגובה מטעם המשיב 29

 תצהיר

 

484(25) 

 485 פרק ו': ענייני עזבון, ירושה ואפוטרופסות

 485 . תביעה לסעד הצהרתי1

 491 . תגובה לבקשה לביטול צו מניעה2

 495 . בקשה למתן צו מניעה זמני3

 503 קיום צוואה. התנגדות למתן צו 4

 511 . סמכות מקומית בענייני ירושה5

 (1)514 . התנגדות למתן צו ירושה6

 (2)514 תצהיר

 (5)514 . כתב תביעה למינוי אפוטרופוס לחסויה7

 (11)514 . בקשה בכתב למינוי אפוטרופוס לגוף ולרכוש8

 (13)514 תצהיר

 (15)514 ולרכוש. בקשה למתן החלטה בבקשה למינוי אפוטרופוס לגוף 9

 (17)514 בקשה מטעם המבקש להעביר לידיו את גמל החסויה 10

 (19)514 צוואה בכתב יד -התנגדות לבקשה לצו קיום צוואה . 11

 (27)514 . בקשה למינוי מנהל עזבון זמני אשר הוגשה לרשם לענייני ירושה12

 (31)514 בהסכמה -ושה . בקשה למינוי מנהל עזבון זמני אשר הוגשה לרשם לענייני יר13

 (33)514 המשפט לענייני משפחה -. בקשה למינוי מנהל עזבון זמני אשר הוגשה לבית14

 (37)514 בקשה למינוי מנהל עזבון זמני - 5עד  2. תשובה לתגובת משיבים מס' 15

 (43)514 פה-צוואה בעל -. התנגדות לצו קיום צוואה 16



 תוכן עניינים

 

 י

 515 פרק ז': בקשות שונות

 515 לאישור הסכם גירושין בהסכמה . בקשה1

 517 . בקשה לפיצול סעדים2

 519 דין בהיעדר כתב הגנה-. בקשה למתן פסק3

 521 . בקשה משותפת לקביעת מועד דיון לצורך אישור הסכם גירושין4

 523 . תגובה לבקשה לדחיית דיון5

 525 . תגובה לבקשה לצו מניעה לעניין צו הרחקה6

 531 כוח התובעים מייצוג-בא. בקשה לשחרור 7

  533 . תגובה לבקשה להסמכת פקידת הסעד לקבוע הסדרי ראיה8

 535 . בקשה למחיקת הבקשה, ולחילופין ליתן אורכה להגשת התגובה9

. בקשה למתן החלטה לפסיקת מזונות זמניים, ולחילופין לקבוע דיון בבקשה 10

 במעמד שני הצדדים

 

537 

 539 יקול זמני. בקשה לביטול צו ע11

 547 . בקשה דחופה ביותר למתן הוראות להעברת האפוטרופוס מתפקידו12

 553 . בקשה דחופה למתן צו מניעה זמני13

 559 דין-. בקשה דחופה לביטול פסק14

 565 . בקשה לביטול צו עיקול זמני15

 567 . בקשה לביטול צו עיקול זמני16

מלהפריע לתובעת להחזיק ולהשתמש  . כתב תביעה להורות לנתבע להימנע17

 בדירת מגוריה

 

571 

 575 הסף-. תגובה לבקשת הנתבע לדחיית התביעה על18

 577 . בקשה דחופה ביותר למתן הוראות במעמד צד אחד19

 583 פעמי-. בקשה לביטול החלטה בעניין חיוב הנתבע בתשלום חד20

 (1)584 אחד . בקשה דחופה ביותק להקדמת מועד הדיון במעמד צד21

 (3)584 . בקשה דחופה לקבלת צו גילוי מסמכים22

 (5)584 1. תגובה נוספת מטעם המבקש בהתייחס לתגובה מטעם המשיב 23

 (9)584 . בקשה דחופה לעיכוב יציאה מן הארץ במעמד צד אחד24

 (11)584 . בקשה להארכת מועד להמצאת בטוחות25

 (13)584 . בקשה לאישור הסכם קומבינציה26

 (17)584 . תביעה כספית בין בני זוג27

 (20)584 תצהיר

 (23)584 1. תגובת המבקשת בהתייחס לתגובה מטעם המשיבה 28

 (27)584 . בקשה בכתב להטלת עיקול זמני29

 (33)584 המשפט-. בקשה לפי פקודת בזיון בית30

 (39)584 . המצאת מסמכים ופרטים נוספים31

 (41)584 ענה. בקשה לצירוף תוב32

 (43)584 המשפט-. בקשה בכתב לפי פקודת בזיון בית33

 (45)584 תצהיר 



 תוכן עניינים

 

 יא

 (47)584 . בקשה למניעת פרסום וקיום בדלתיים סגורות34

 (49)584 . בקשה דחופה לעיקול זמני35

 (57)584 . תגובת המשיב לבקשת צו עד לסילוק יד36

 (61)584 . בקשה בכתב למתן צו עיקול זמני37

 (65)584 . בקשה להקדמת מועד דיון38

כוחו לבקשה -כונס הנכסים לתגובת המשיב ובא -. תגובה מטעם המבקש 39

 לאסור את המשיב

 

584(67) 

 (71)584 המצאת תיק מינהל מקרקעי ישראל -. הודעה מטעם כונס הנכסים 40

 (73)584 המשפט-. הודעה מטעם הנתבע על המצאת מסמכים כאמור בהחלטת בית41

. בקשה דחופה לדחיית מועד דיון מחמת קבלת הייצוג מספר ימים לפני מועד 42

 הדיון

 

584(75) 

כוח הנתבעת/מבקשת -כוח המשיב להעביר לידי בא-. בקשה דחופה להורות לבא43

 העתק מן הבקשה לפינוי

 

584(77) 

 (79)584 עדכון פעולות שננקטו -. הודעה מטעם כונס הנכסים 44

קיום החלטת  -. הודעה מטעם המשיב לעניין ביטול צו עיכוב יציאה מן הארץ 45

 מזונות קטינה -המשפט -בית

 

584(81) 

 (83)584 מזונות קטינה -. תגובה מטעם המשיב לבקשה לעיכוב יציאה מן הארץ 46

 (88)584 תצהיר

 (93)584 המשפט-. בקשה בכתב לאסור על המשיב, לפי פקודת בזיון בית47

 (95)584 . בקשה דחופה )במעמד צד אחד( לעיכוב יציאה מן הארץ48

 (97)584 תצהיר

 (99)584 בקשה דחופה למתן צו הרחקה. 49

 (102)584 תצהיר

 (105)584 . בקשה דחופה לביטול צו עיכוב יציאה מן הארץ כנגד המבקש בכפוף לתנאים50

 (107)584 בהסכמה -ב . בקשה דחופה למתן אורכה להגשת תגובה מטעם המשי51

עיכוב יציאה  -המשפט -. בקשה דחופה לשינוי תנאים כפי שנקבעו בהחלטת בית52

 מן הארץ

 

584(109) 

 (112)584 תצהיר

 -המשפט ולהטלת עיקול -בקשה להמיר את כתב ערבות שהופקד בקופת בית 53

 בהסכמה

 

584(113) 

 (115)584 בהסכמה -הגנה . בקשה דחופה מטעם המבקש למתן אורכה להגשת כתב 54

. הודעה משלימה מטעם המשיבה לבקשת הנתבע לראות את הקטין עד לקיומו 55

 של דיון במעמד הצדדים

 

584(117) 

 (119)584 ביטול צו עיכוב יציאה מן הארץ -. הודעה מטעם המבקשת 56

. תגובה מטעם המשיבה לבקשת הנתבע לראות את הקטין עד לקיומו של דיון 57

 צו הרחקה/צו טרדה מאיימת -ד הצדדים במעמ

 

584(121) 

 (125)584 תצהיר

 (129)584 עיקול  -. תגובה מטעם המבקש לתגובת המשיבה לשינוי תנאים 58



 תוכן עניינים

 

 יב

 (131)584 הסמכה לשכור את דירת המנוח  - 6. תגובה מטעם משיבה מס' 59

 (137)584 דעת מומחה-. תגובה מטעם הנתבע לבקשת התובע לצרף חוות60

 (139)584 . בקשה להורות על צו הבאה לעד61

 (141)584 . בקשה משותפת לביטול צו עיכוב יציאה מן הארץ כנגד הנתבע62

. בקשה להורות על דחיית התביעה או מחיקתה מחמת חוסר מעש ו/או מחמת 63

 הגשת תצהירי עדות ראשית מטעם התובע-אי

 

584(147) 

השארת צו המניעה על  -המשיבים -בעים. תשובה מטעם המבקשת לתגובת הנת64

 כנו

 

584(149) 

 (157)584 הסף-לדחיה/מחיקה על 4עד  1. תגובה מטעם התובעת לבקשת נתבעים מס' 65

המשפט וכן בקשה לאפשר לתובעת להגיש כתב -. בקשה לביטול החלטת בית66

 תביעה מתוקן

 

584(169) 

 (171)584 . בקשה למתן החלטה בבקשה לתיקון טעות סופר67

 (173)584 המשפט בנוגע לסגירת התיק-. התייחסות התובע להחלטת בית68

 -. תשובה לתגובת התובע )בקשת הנתבעים לדחיית או מחיקת כתב התביעה 69

 לשון הרע(

 

584(175) 

 (177)584 . בקשה מטעם המתנגדת לפטור מהתייצבות לדיון הקבוע לצדדים70

שלישיים וכן בקשה למינוי נאמן לקבלת  . בקשה למתן צווים כנגד צדדים71

 המסמך שבמחלוקת

 

584(179) 

 הדין שניתן בהסכמה-. תגובה מטעם התובע לבקשת הנתבעת לשנות את פסק72

 

584(183) 

 (187)584 טרחה-פרק ח': הסכמי שכר

 (187)584 טרחה-התחייבות לתשלום שכר -דין -טרחת עורך-. הסכם שכר1

 טרחה-התחייבות לתשלום שכר -דין -טרחת עורך-. הסכם שכר2

 

584(189) 

 (191)584 פרק ט': עניינים שונים

המשפט -. כתב תביעה לביטול הסכם לחיים משותפים במסגרתו נתבקש בית1

 להכריז כל התובעת כידועתו בציבור של המנוח

584(191) 

 4עד  1. כתב תשובה לכתב הגנה מטעם נתבעים מס' 2

 

584(203) 

  דין רבני-שער ב': בית

 587 פרק א': סעדים זמניים

 587 . עיכוב יציאה מן הארץ1

 595 . בקשה דחופה ביותר למתן צועיקול2

 597 . בקשה למתן הוראות3

 599 . בקשה דחופה למתן צו עיכוב יציאה4

 601 . בקשה דחופה ביותר להרחבת צו עיקול5

 605 . בקשה להארכת צו עיכוב יציאה6

 607 ול מיטלטלין ורכוש נוסף. בקשה לעיק7



 תוכן עניינים

 

 יג

 615 . בקשה למתן צו עיכוב יציאה מן הארץ )במעמד צד אחד(8

 (1)620 גירושין -. תגובת הבעל לבקשה לעיכוב יציאתו מן הארץ 9

 (4)620 תצהיר

 כמהסבה -. בקשה דחופה למתן אורכה להגשת תגובה לבקשה לעיכוב יציאה 10

 

620(5) 

 621 ת וגירושיןפרק ב': מזונות, שלום בי

 621 . תביעה לשלום בית1

 629 . כתב תביעה למזונות2

 641 . כתב הגנה3

 649 . בקשה לזימון עדים4

 651 . תגובה לבקשה לביטול עיקולים5

 653 . בקשה לעיכוב יציאה6

  655 . תביעת גירושין7

 659 . בקשה לשחרור כספים מעוקלים8

 661 . בקשה לצו מניעה9

 663 עת גירושין, מזונות, החזקת ילדים וחלוקת רכוש. תבי10

 669 . כתב תביעה לשלום בית11

 673 . כתב תביעה מתוקן לשלום בית, ולחילופין גירושין וכל הכרוך בה12

 681 . כתב תביעה לגירושין, כתובה ופיצויים13

 687 . בקשה לצו הפרדה והרחקה14

 695 . תביעת גירושין וכל הכרוך בה15

 703 . בקשה משותפת לאישור הסכם גירושין16

 705 . כתב בתיעה מתוקן17

 713 . פרשת התביעה 18

 721 . כתב תביעה19

 729 דין לגירושין ולסידור גט-. בקשה משותפת לקביעת מועד למתן פסק20

 733 . גירושין והחזקת ילדים21

 737 . תביעה לשלום בית ולחילופין לגירושין וכל הכרוך בה22

 (5)740 . כתב תביעה לשום בית23

 (7)740 . תביעה להפחתת מזונות24

 (13)740 . כתב תביעה מתוקן25

 (23)740 . תביעה לגט פיטורין ותשלום הכתובה26

 (29)740 . תביעה לשלום בית27

 (33)740 . כתב הגנה לתביעת גירושין28

 (37)740 . כתב תביעה לגירושין וכתובה29

 (41)740 חופה לפסיקת מזונות אישה במעמד צד אחד. בקשה ד30

 (43)740 . בקשה דחופה לקביעת מועד דיון לפסיקת מזונות זמניים לאישה31

 (45)740 . כתב תביעה מתוקן לגירושין וכל הכרוך בה32



 תוכן עניינים

 

 יד

 (53)740 . כתב תביעה לגירושין וכתובה33

 (55)740 . כתב תביעה + גירושין + כתובה 34

 (57)740 יעה לשלום בית, ולחילופין גירושין, וכל הכרוך בה. כתב תב35

 (63)740 שלום בית -. כתב הגנה 36

 (73)740 גירושין ובכרוך לה מזונות אישה וחלוקת רכוש -. כתב הגנה 37

 (83)740 . הודעת הבהרה ובקשה דחופה לסידור גט38

מיטלטלין, משמורת . כתב תביעה לגירושין, מזונות אישה וילדה, חלוקת רכוש 39

 ילדים לרבות הסדרי ראיה וכל הכרוך בה

 

740(85) 

 (91)740 דין לגירושין-. בקשה למתן פסק40

 (93)740 . כתב תביעה לגירושין41

 (95)740 . כתב תביעה לגירושין42

 הדין-. הודעה מטעם התובעת בהמשך להחלטת בית43

 

740(99) 

 741 פרק ג': בקשות שונות

 741 תן צו הבהרה. בקשה למ1

 745 המשפט-. בקשה לפי פקודת בזיון בית2

 747 . בקשה לפטור מאגרה3

 749 . בקשה למחיקה ו/או דחיה מחמת חוסר סמכות מקומית4

 753 . תגובת המשיבה לבקשת הבעל "לקביעת סמכות שיפוט עניינית"5

 757 . בקשה לפטור מאגרה6

 759 חד(. בקשה לדחיית מועד דיון )במעמד צד א7

 761 . בקשה לגילוי מסמכים רפואיים8

 763 . בקשה למתן צו הרחקה9

 767 . בקשה לפסיקת הוצאות משפט10

 771 . בקשה לחלוקת שימוש ברכב11

 775 . בקשה דחופה ביותר למתן צו עיכוב יציאה במעמד צד אחד12

 777 . בקשה לעיכוב יציאה במעמד צד אחד13

 781 הדין במעמד צד אחד-הרכב בית . בקשה דחופה להחלפת14

 (1)784 דין-. בקשה לביטול פסק15

 (3)784 . בקשה לביטול חלקי של עיקול כספים16

 (5)784 . בקשה דחופה לקביעת הסדרי ראיה17

 (11)784 . בקשה למתן צו עיכוב נסיעה18

 (13)784 . בקשה בכתב למתן צו עיקול זמני19

 (17)784 . בקשה דחופה להבהרה20

 (21)784 . בקשה לעיכוב ביצוע החלטה/צו21

 (25)784 . תגובה לבקשת הבעל להמשך ניהול התיק22

 (27)784 . בקשה דחופה לדחיית מועעד דיון23

 (29)784 . בקשה דחופה להבהרה באשר למועד דיון24



 תוכן עניינים

 

 טו

 -. בקשה/הודעה דחופה מטעם הבעל )הימנעות המשיבה לקיים את החלטת בית25

 ין(הד      

 

784(31) 

 . תגובה )שניה ומתוקנת( מטעם המבקש לתגובת המשיבה לעניין בקשה לבזיון 26

 הדין-בית      

 

784(33) 

 (35)784 המשפט-פי פקודת בישיון בית-. בקשה דחופה מטעם המבקש על27

 (37)784 גירושין -. בקשה לדחיית מועד דיון בהסכמה 28

 (39)784 כמהבהס -. בקשה לדחיית מועד דיון 29

 כוח הבעל כל בקשה ו/או תגובה ו/או  -. בקשה להורות לנתבעת להמציא לבא30

 תביעה מטעמה וכן להימנע ממתן החלטה בבקשות אלה      

 

 784(41) 

 (43)784 . בקשה דחופה להקדמת הדיון בבקשה לעיכוב יציאה מן הארץ31

 (45)784 גט . בקשה דחופה לדחיית או הקדמת מועד הדיון לסידור32

. בקשה דחופה להורות למשיבה לאפשר הסדרי ראיה בין המבקש לקטינים וכן 33

 בקשה להורות למשטרת ישראל לסייע למבקש לקבל לידיו את הקטינים

 

784(47) 

 (49)784 . בקשה דחופה להורות למשיבה לאפשר הסדרי ראיה בין המבקש לקטינה34

 (51)784 הבהסכמ -. בקשה לדחיית מועד הדיון 35

 מתן פרטים -. בקשה למתן צווים מטעם התובע כנגד צדדים שלישיים 36

 

784(53) 

 785 פרק ד': הסכמים 

 785 . הסכם גירושין והסכם ממון1

 785 . הסכם גירושין2

 793 . הסכם גירושין וממון3

 799 . הסכם גירושין וממון4

 811 . הודעה על מימוש זכות לקבלת הזכויות בדירה5

 813 . תוספת להסכם גירושין וממון6

 817 . הסכם גירושין והסכם ממון7

 823 כתב שיפוי

 825 . הסכם שלום בית ולחילופין גירושין8

 830 נספח א': הסדרי ראיה חגים+ חופשות

 831 . הסכם גירושין וממון9

 837 . בקשה להסכם גירושין )בהסכמה(10

 838 נספח א' להסכם הגירושין 

 839 . תוספת להסכם הגירושין וממון11

 (1)842 . הסכם גירושין והסכם ממון12

 (9)842 . הסכם שלום בית ולחילופין גירושין וממון13

 (21)842 . הסכם גירושין וממון14

 (36)842 . הסכם גירושין וממון15

 (36)842 נספח "א" להסכם הגירושין

 (27)842 . הסכם גירושין16



 תוכן עניינים

 

 טז

 נספח ב'

 

842(31) 

 843 פרק ה': משמורת ילדים 

 843 . כתב תביעה לקביעת הסדרי ראיה 1

 (1)844 . בקשה דחופה מטעם המבקש להורות על הסדרי ראיה זמניים2

 (5)844 . בקשה נוספת מטעם המבקש להורות על הסדרי ראיה זמניים3

 (9)844 . בקשה דחופה מטעם המבקש להורות על הסדרי ראיה זמניים4

בקשה דחופה מטעם המבקש להורות על ביצוע שיחת וידאו באמצעות אינטרנט . 5

 הסדרי שמיעה -

 

844(11) 

 (13)844 . תגובה מטעם המשיב להודעת האישה בעניין קיום שיחת וידאו6

 (15)844 . תגובה מטעם המשיב להודעת האישה בדבר הבהרה דבר קיום שיחות הווידאו 7

 להסדרי ראיה לחג. בקשה דחופה מטעם המבקש 8

 

844(17) 

  שער ג' הוצאה לפועל

 1979-א)ב( לתקנות ההוצאה לפועל, התש"ם17פרק א': בקשה לפי תקנה 

 

847 

 פרק ב': בקשה להוצאת פקודת מאסר ידנית

 

851 

 יזוז חוב מזונותקפרק ג': תגובת הזוכה לבקשת החייב ל

 

853 

 פרק ד': תגובת הזוכה להודעה מטעם הבנק

 

859 

 טרחה-פרק ה': בקשה לקביעת חיוב שכר

 

861 

 הסף-טרחה על-פרק ו': תגובת הזוכה לבקשת החייב למחיקת פסיקת שכר

 

863 

 פרק ז': בקשה למתן צו עיקול לפני משלוח אזהרה

 

867 

 פרק ח': בקשה להזמנת מחזיקים לחקירה

 

871 

 פרק ט': סיכומי המשיבה לבקשת החייב בטענת "פרעתי"

 

873 

 (1)884 י': פסיקת שכר טרחהפרק 

 . בקשה לפסיקת שכר טרחה א'+ ב'1

 

884(1) 

 (3)884 פרק י"א: עיכוב יציאה מן הארץ

 . בקשה למתן צו עיכוב יציאה מהארץ כנגד המשיב1

 

884(3) 



 תוכן עניינים

 

 יז

  שער ד': סיכומים בענייני משפחה

 887 פרק א': מזונות

 887 . סיכומים מטעם הנתבע לעניין מזונות קבועים1

 . סיכומים מטעם הנתבע לעניין מזונות זמניים2

 

903 

 909 פרק ב': חלוקת רכוש

 909 העדר תחלת חזקת השיתוף –חלוקת הרכוש  –. סיכומים מטעם הנתבע 1

 925 . סיכומים מטעם התובע והנתבעת שכנגד 2

 . סיכומים מטעם הנתבעת 3

 

935 

 941 פרק ג': פירוק שיתוף בדירה

 עם התובעת. סיכומים מט1

 

941 

 949 דירה –פרק ד': סעד הצהרתי 

 . סיכומים מטעם התובע1

 

949 

 951 פרק ה': שלום בית

 . סיכומים מטעם התובעת1

 

951 

 953 פרק ו': פיצויים

 . סיכומים מטעם הנתבע בעניין פיצויים שקיבלה התובעת1

 

953 

שלום בית פרק ז': שלום בית: סיכומים מטעם האישה לעניין תביעתה ל

 ולמזונותיה

 

954(5) 

 (5)954 . סיכומים מטעם האישה1

 (13)954 המשפט-פרק ח': פקודת בזיון בית

כונס נכסים בתובענה לאסור את המשיב לפי -.סיכומים בכתב מטעם המבקש1

 המשפט-פקודת בזיון בית

 

954(13) 

 כונס הנכסים -. סיכומי תשובה מטעם המבקש2

 

954(17) 

 (19)954 הרע פרק ט': לשון

 . סיכומים מטעם הנתבעים בתביעת אחיהם ללשון הרע ועוולת הנגישה1

 

954(19) 

  שער ה': ערעורים

 957 פרק א': מזונות 

 . הודעת ערעור1

 

 

957 



 תוכן עניינים

 

 יח

. תגובה מטעם המשיבה )האישה( לבקשת המבקש )הבעל( לפטור מערבון בערעור 2

 ן מזונות קטינה מקטני קטיניםהמשפט לענייני משפחה בעניי-דינו של בית-על פסק

964(1) 

 תצהיר

 

964(5) 

 965 פרק ב': ענייני ירושה 

 .הודעת ערעור1

 

965 

 983 פרק ג': הסדרי ראיה

 . הודעת ערעור דחופה ביותר1

 

983 

 987 דין בענייני משפחה -טרחת עורך-פרק ד': שכר

 . הודעת ערעור 1

 

987 

 999 הדין הרבני הגדול בירושלים-פרק ה': בית

 999 . הודעת ערעור1

 1003 . הודעת ערעור2

 . ערעור 3

 

1015 

  שער ו': תצהירים

 1017 פרק א': תצהיר נגדי לצו הגנה

 תצהיר

 

1017 

 1023 משפט-פרק ב': תצהיר כתמיכה לבקשה לבזיון בית

 תצהיר

 

1023 

 (1)1024 פרק ג' : לשון הרע

 שון הרע. תצהיר עדות ראשית מטעם הנתבעים בתביעת ל1

 

1024(1) 

  שער ז': מכתבים

 1027 פרק א': מכתבים 

 הדין הרבני-קיום החלטת בית-אי –מכתב התראה טרם נקיטת הליכים 

 

1037 

 1039 שער ח': הסכמים

 1041 מוגנת בין מנהל עזבון זמני לבין שוכר-. הסכם שכירות בלתי1

 . הסכם ממון בין בני זוג שנכרת לפני הנישואין2

 

1049 

 1059 ער ט': צוואותש

 1061 צוואה בפני עדים -. צוואת יחיד 1



 תוכן עניינים

 

 יט

 1065 צוואה בפני עדים -צוואת הבעל  -צוואת האישה  -. צוואת בני זוג 2

 1065 צוואת האישה 2.1

 צוואת הבעל 2.2

 

1069 

  13המשך בעמוד 

 

 



  




