
 9

    תוכן עניינים

  5  הקדמה

  7   פתח דבר

   

  פסיקה

  

  

  הדין הרבני- ביתסמכות: 'שער א

 

  

  27 הדין הרבני-מבנה בית: 'פרק א

  27 הדין הרבני- מבנה מערכת השיפוט של בית .1

  28  הדין-  הנהלת בתי–מבנה ארגוני  .2

   הדין הרבני-  בית–מבנה ארגוני  .3

  

30  

  33  דין רבניה- של ביתתסמכות שיפוט ייחודי: 'פרק ב

  33 ענייני נישואין וגירושין .1

  49 נוכחות קונסטרוקטיבית של הנתבע 1.1

הצורך בזיקה הדוקה בין הנתבע לבין מדינת  1.2

 ישראל

  

51  

  )א(68 תביעה לגירושין .2

  )ו(68  בית-תביעה לשלום .3

  )ט(68   הכרזה של אישה מורדת .4

  )י(68  סמכות לפי הסכמה .5

  )כ(68 חליצה .6
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  )כא(68  כתובה .7

 צד לחזור בו מהסכמתו לסמכותו של האם יכול .8

  הדין הרבני-בית

 

  

  )כב(68

  69 נושאים הכרוכים בתביעת הגירושין: 'פרק ג

  69 "שיפוט אגב גירושין" .1

  70  "הדין- קניית סמכות של בית" .2

  )יד(73   החזקת ילד .3

  79   חינוכו של קטין .4

רכוש /הצורך בכריכה מפורשת של כספים .5

  בתביעת הגירושין

  

95  

  98  הצורך בכריכה מפורשת–רים דירת מגו .6

 לפני –הדין ידון בענייני רכוש -אימתי בית .7

  תביעת הגירושין או לאחריה

 

  

108  

  113 כנות הכריכה: 'פרק ד

  113  מבחני הכריכה .1

  115   כנותה של תביעת הגירושין .2

  120  חוסר הכנות של כריכה מפוצלת .3

האם העדר כל פירוט של רכוש אינו בגדר כריכה  .4

הדין הרבני אין סמכות לדון -לכן לבית ו–כלל 

 בנושא הרכוש

 

  

  

123  
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הסף בשל -החלטה בעניין בקשה למחיקה על .5

עקב כריכת ענייני רכוש , העדר סמכות עניינית

  ומזונות בתביעת הגירושין 

  

  

129  

, המשפט לענייני משפחה- השפעת חוק בית .6

  על מירוץ הסמכויות1995-ה"התשנ

  

131  

 נטל ההוכחה –כריכה כדין , תביעת גירושין כנה .7

 ? על מי–

  

133  

  134 המשפט-הלכות בתי .8

יחול גם במקרה של הגשת " מבחן הזמן"האם  8.1

  ?תובענות בפער של שעות אחדות

  

134  

המשפט לענייני משפחה לדון -סמכותו של בית 8.2

הדין הרבני - בתביעה רכושית למול סמכותו של בית

 לב כי תביעת הגירושין של הצדדים אינה- ובשים

   תלויה ועומדת

  

  

  

  )י(134

היקף הזכויות , המשפט-במסגרת שיקולי בית 8.3

היקף , כמשך שנות הנישואין; הנטען הינו רלוונטי

, זוג הנשואים עשרות שנים- לא הרי בני; הפירוט

זוג -כבני, בהם נדרש דקדוק בכל תג ותו ברכוש

 הנשואים זמן קצר
  

  

  

  

  

  )טז(134

  135  סמכות מקבילה: 'פרק ה

נישואין (דין רבניים -  לחוק שיפוט בתי4סעיף  .1

 1953-ג"התשי, )וגירושין

 

  

135  
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נישואין (דין רבניים -  לחוק שיפוט בתי9סעיף  .2

 1953-ג"התשי, )וגירושין

  

138  

  144 1981-א"התשמ,  לחוק אימוץ ילדים27סעיף  .3

  145 1965-ה"התשכ, לחוק הירושה) א(155סעיף  .4

מניעה הדין הרבני להוציא צו -סמכותו של בית .5

אשר בו נאסר עליו לאפשר לצד , זוג- נגד בן

  שלישי שימוש במקרקעין

  

  

  

153  

  155  בית הדין וזכויות היסוד: 'פרק ו 

  155  הדין לזכויות היסוד- כפיפות בית .1

דין של -קיום פסקי(דין רבניים -חקיקת חוק בתי .2

כבוד : לאור חוק יסוד, 1995-ה"התשנ, )גירושין

   האדם וחירותו

  

  

  

157  

הדין הרבני -צ בהחלטות בית"התערבותו של בג: 'ק זפר

  ? אימתי–

159  

  159 כללי .1

הדין הרבני והתערבותו של - חובת ההנמקה בבית .2

  צ"בג

  

  

161  

  הדין הרבני בהרכב חסר-דיון בבית: 'פרק ח

 

163  

הדין הרבני להוציא כתבי -סמכותו של בית: 'פרק ט

 סירוב
  

167  
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  דוקטרינת הסמכות הנמשכת: 'פרק י

 

169  

הדין הרבני אשר ניתנו בחוסר -החלטות בית: א"פרק י

  סמכות

  

  

183  

הדין הרבני להורות על צו -סמכותו של בית: ב"פרק י

   תשלומים

  

  

189  

פי חוק -הדין הרבני על-סמכותו של בית: ג"פרק י 

-ז"התשט, )כפיית ציות ודרכי דיון(דין דתיים -בתי

1956  

  

  

  

193  

  197  כתובה: ד"פרק י

  197 ת הכתובהמטר .1

  198 אישה המפסדת כתובתה .2

מנת שתקבל את - מחילת האישה על הכתובה על .3

 הגט

  

200  

ת בגביית חוב הכתובה למול חוב יוסדר הקדימו .4

 מזונות

  

202  

ויתור על דמי כתובה צריך להיות מפורש ולא  .5

  מכלל

  

204  

  204  סכום מופרז .6

  206  לדולר/שיערוך הכתובה והצמדתה למדד .7

  210 המשפט האזרחי- בביתדמי הכתובה  .8
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  214  חוק הירושה .9

  216 הפעלת הוראת הקיזוז של חוק הירושה .10

 לחוק יחסי 17 סעיף –הסכם ממון וחיוב כתובה  .11

 ממון

  

216  

יבום וחליצה והשפעתם על זכות התביעה של  .12

  האלמנה לדמי כתובה

  

223  

   הוצאה לפועל של חוב דמי הכתובה .13

  

224  

  )א(226  היתר נישואין: ו"פרק ט

   

  מזונות ילדים: 'שער ב

  

  

  229 מקור החיוב במזונות: 'פרק א

  229 6מקור החיוב במזונות עד גיל  .1

  229 15 עד 6מוקר החיוב במזונות מגיל  .2

  230  18 עד 15מקור החיוב במזונות מגיל  .3

 מקור החיוב במזונות לילד המשרת שירות צבאי .4
   

232  

  239  חובת ההוכחה בתביעת מזונות: 'פרק ב

  239 1'  חובת מס–נטל השכנוע  .1

  240 2'  חובה מס–חובת הראיה  .2

  242 נטל ההוכחה בפסיקת מזונות זמניים .3

  243 נטל ההוכחה בבקשה לשינוי גובה המזונות .4
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ככל תביעה כספית , הלכה היא כי תביעת מזונות .5

 יש להוכיח היטב ולבסס בראיות, אחרת
  

  

  )ט(244

לא הצורך בהבאת  ל–פסיקת מזונות מינימום : 'פרק ג

  ראיות מפורטות

  

  

245  

 אמצעים להוכחת –כרטיסי אשראי /דפי חשבון: 'פרק ד

  רמת חיים

  

  

247  

הוצאות , ביגוד, כלכלה: מזונות הכרחיים: 'פרק ה

 חינוך, רפואיות
251  

  251 כללי .1

  253  מזונות ילדים              

  254   הוצאות רפואיות מיוחדות .2

  255  חינוך בסיסי הכרחי .3

  255  גן/צהרון .4

  257 דמי טיפול .5

  257 ? האם בגדר צרכים הכרחיים–דמי טיפול  5.1

  257 ? אימתי–תשלום דמי טיפול  5.2

  260 ? עד מתי–תשלום דמי טיפול  5.3

החובה לפרט בכתב התביעה למזונות את גובה  5.4

  דמי הטיפול הנדרשים

  

261  

האם יש תוקף הלכתי למחילת מזונות הילדים  .6

   ?ידי האם- על

  

263  
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 סיוע –סיקת מזונות לקטינה בת כשנה וחצי פ .7

הורי האם בכלכלת נכדתם אין בכך כדי לפטור 

 את האב מלזון את בתו הקטינה
  

  

  

266  

  267  ומשכנתה, מדור והוצאותיו: 'פרק ו

  267 מדור והוצאותיו .1

 תשלום משכנתה .2

 

269  

  273  מזונות מדין צדקה: 'פרק ז

  273   מהות החיוב .1

  276    הוא מדין צדקהצרכים אשר החיוב בהם .2

  מצווה-חגיגת בת/מצווה-חגיגת בר .3

  

277  

  281 חובות האב: 'פרק ח

  281 כללי .1

  296 הטבות .2

  297  קופת גמל .3

  297  פקדונות .4

  298  קרן השתלמות, ביטוח מנהלים .5

  299 "רשות"ניכויי "/חובה"ניכויי  .6

 פוטנציאל ההשתכרות .7
  

302  

  305 צורכי האב כשיקול בקביעת מזונות: 'פרק ט
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נסיבות בהן האב חסר השתכרות וחסר כושר : 'פרק י

  השתכרות

  

311  

   ביטוח לאומי: א"פרק י

  

315  

  317 מזונות בן מורד: ב"פרק י

   

  325 חיוב במזונות לילד שנולד מחוץ לנישואין: ג"פרק י

   

  329  חיוב אב יהודי במזונות ילדו מן הנוכריה: ד"פרק י

     

  331  עזבוןמזונות מן ה: ו"פרק ט

  )יא(331 מועד חיוב מזונות מן העזבון

  )ו(366  זוג-בן .1

  )יח(336 ילדי המוריש .2

  )יח(336 ?מה דינו של ילד מחוץ לנישואין  .א

  )יט(336 ילד נכה  .ב

  נכד  .ג

  

  )כב(336

  337   מזונות לנכדים: ז"פרק ט

    

תביעה עצמאית למזונות ילדים למול הסכם : ז"פרק י

 שנחתם בין ההורים
  

343  

   



 18

  )א(352 הסכמי שיפוי: ח"פרק י

   

התחשבות בהכנסותיה של האישה לצורך : ט"פרק י

  קביעת מזונות ילדים

  

  )לג(352

  הקטנת מזונות/תביעה להגדלת: 'פרק כ

  

  39)מב(352

  מזונות רטרואקטיבים: א"פרק כ

 

  69)מב(352

    פסיקת מזונות זמניים: ב"פרק כ

פסיקת מזונות זמניים כאשר האב נמצא  .1

 מאסר/מעצרב

  

  104)מב(352

אף -פסיקת מדור בגדר מזונות זמניים על .2

חיוב המדור יחול . שהאישה גרה בבית הוריה

אימתי שהאישה תעבור לדירה משלה ובכפוף 

  להצגת הסכם

 

  

  

  

  111)מב(352

  125)מב(352  חוק אכיפת פסקי חוץ: ג"פרק כ

     

  149)מב(352  )תשלוםהבטחת (חוק המזונות : ד"פרק כ 

   

  157)מב(352  רשות ערעור בגלגל שלישי: ה"כפרק 

     

  165)מב(352  חיוב אב מוסלמי במזונות ילדים: ו"כפרק 
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  מזונות אישה: 'שער ג

 

  

  355 מבוא: 'פרק א

   

  357  מהות החיוב: 'פרק ב

, )מזונות( לחוק לתיקון דיני המשפחה 2סעיף  .1

   1959- ט"התשי

  

357  

  עניין הדין האישיהחובה להביא ראיות ב .2

  

358  

מקור הכנסתו של הבעל לצורך קביעת יכולתו : 'פרק ג

  לשאת בתשלום המזונות

  

  

361  

  "עולה עמו ואינה יורדת עמו: "'פרק ד

 

363  

  369  התחשבות בהכנסות האישה: 'פרק ה

  369   מעשה ידיה .1

  372   אישה עובדת .2

  )ו(372  דינם של פיצויי פיטורים .3

  374 דינה של גמלת נכות .4

  375 נכסי מלוג .5

 הכנסתה הפנויה של האישה .6
  

 

379  
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  381  ? באילו מקרים–שלילת מזונות מן האישה : 'פרק ו

  381   האישה המורדת .1

  384  הסמכות בטענת מרידה 1.1

  385  נטל ההוכחה בטענת מרידה 1.2

  386  אישה שזינתה .2

  390 יישום עיקרון השוויון 2.1

  391  בית עם הבעל- סירוב לחיי שלום .3

  392 ה כשהיא איננה עמומזונות האיש .4

  404 נטל ההוכחה 4.1

 –כאשר האישה מסרבת לקבל גט מבעלה  .5

 "מעוכב מחמתה"

  

405  

  412  "מעין מורדת"כאשר האישה  .6

  412   כאשר האישה ויתרה על מזונותיה .7

מקרים בהם היה ויתור מפורש וברור מצד  7.1

   האישה

  

412  

  412  מקרים בהם לא היה ויתור מפורש מצד האישה 7.2

  417 ?ופסק תשלום המזונותאימתי י .8

האם יש לפסוק מזונות אישה עקב הפירוד  .9

  ?הממושך ונוכח השתכרותה

 

  

420  

 –חיוב מזונות למעוכבת מחמתו ולגרושה : 'פרק ז

 ?אימתי
421  

  421  מזונות מעוכבת מחמתו .1
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  421  ?מי היא מעוכבת מחמתו 1.1

  )יא(426  סיווג מזונות מעוכבת 1.2

  427  שיעור מזונות מעוכבת מחמתו 1.3

יש " מעוכבת מחמתו"האם בתשלום מזונות  1.4

  חשש לגט מעושה

  

429  

  429 "מזונות מעוכבת"המשפט לפסוק -סמכות בית 1.5

  430 "מזונות ההפחדה"עלייתם ונפילתם של  1.6

  מזונות גרושה .2

  

431  

  435  ? מהם–צורכי האישה : 'פרק ח

  437 )שכר טיפול(הוצאות עזרה  .1

  439  הוצאות רכב .2

  442 הוצאות ביגוד והנעלה .3

  443 הוצאות רפואיות .4

, ועד בית, גז, ארנונה, חשמל, מים: החזקת בית .5

 טלפון

  

444  

  444  הוצאות עבור תיקונים בבית .6

  445   כלכלה .7

  445   תרבות ופנאי .8

  445  קוסמטיקה .9

  446 נסיעות לחופשות .10

  הוצאות משפטיות .11

  
 

446  
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  449 מדור אישה: 'פרק ט

  449  זכות למדור .1

יה וממקורותיה הכנסותיה של האישה מנכס .2

   השונים כשיקול בקביעת דמי המדור

  

451  

  452  גודלה של הדירה .3

 –צו מניעה האוסר את כניסת הבעל לדירה  .4

 ?אימתי

 

  

456  

  461 1991-א"התשנ, חוק למניעת אלימות במשפחה: 'פרק י

  )א(467 ?אלימות מהי .1

  )ה(467 הלכה למעשה .2

הסעדים הניתנים מכוח החוק למניעת אלימות  .3

  הבמשפח

  )ז(467

  )ז(467   תלונה במשטרה  .א

  )ח(467   בקשה לצו הגנה  .ב

  )יא(467  הרחקת הפוגע מהבית  .ג

  )יב(467 מסירת מסמכים  .ד

  )יב(467  זכות האישה למדור שקט  .ה

  )יג(467 אישה שעזבה את ביתה  .ו

כמשמעו בחוק למניעת אלימות " זוג-בן"האם  .4

 ?זוגו מאותו המין-במשפחה כולל בתוכו גם בן

 

  

  )יד(467

  )א(468  פסיקת מזונות זמניים: א" יפרק
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  מזונות אישה לאחר הגירושין: ב"פרק י

 

  1)ח(468

  הזוג-נכסי מקרקעין של בני: 'שער ד

 

  

  471 פירוק השיתוף והזכות לפירוק: 'פרק א

    

 החלטות –החלטות בעניין פירוק שיתוף : 'פרק ב

   דין-ביניים הן או פסק

  

  

569  

  573  ק שיתוףפירו/הסכמי שיתוף: 'פרק ג

שאלת קיומו של הסכם לפירוק שיתוף או של  .1

 הסכם שיתוף

  

573  

  576  פירוק שיתוף/הלב בהסכמי שיתוף-חוסר תום .2

  

  579 הדרכים לפירוק שיתוף: 'פרק ד

-  פירוק שיתוף על–חלוקה בעין של המקרקעין  .1

-ט"התשכ,  לחוק המקרקעין40 - ו39פי סעיפים 

1969 

579  

  581  עין בדרך של מכירהפירוק השיתוף במקרק .3

  583   ידי רישום הבית כבית משותף- פירוק שיתוף על .3

  האופן בו יבוצע פירוק השיתוף 3.1

  

585  

מכירת הדירה במסגרת פירוק השיתוף כפנויה : 'פרק ה

  או תפוסה

  

  

591  
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הזוג -דמי שימוש ראויים בגין שימוש שעשה בן: 'פרק ו

  בדירת המשפחה

 

  

599  

  619  הדין הרבני-תוף בביתפירוק השי): 1('פרק ו

  הדין הרבני מוסמך לדון בתביעה -האם בית .1

  ?כאשר זו לא נכרכה כדיןלפירוק השיתוף 

  

619  

הדין הרבני מוסמך לדון בבקשת - האם בית .2

הבעל לפירוק השיתוף בדירת הצדדים 

   ?בתכולתהו

  

  

626  

הדין הרבני לפיה הוא מוסמך לדון -החלטת בית .3

  קרקעין שהגיש הבעלבתביעה לפירוק שיתוף במ

  

630  

הדין הרבני - ידי בית- דין שניתן על-ביטול פסק .4

שלא יישם את הלכת השיתוף לעניין דירת 

  מגורים של הצדדים

 

  

  

  )א(636

   הלכות שונות: 'פרק ז

בעל אינו זכאי לדרוש פירוק שיתוף בדירת  .1

) א(37על סמך סעיף , משפט שלום-מגורים בבית

 זו עמדה תחילה מבלי שבעיה, לחוק המקרקעין

 הדין הרבני- לדיון בבית

  

  

  

637  

זוג בדירת מגוריהם שאינו - פירוק שיתוף של בני .2

כמוהו כפירוק כל שיתוף , כרוך בתביעת גירושין

 אחר במקרקעין
  

  

  

637  
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משפט מול תביעה -תביעה לפירוק השיתוף בבית .3

   הדין הרבני-למדור בבית

  

637  

 מדור – זוג-פירוק שיתוף בדירת מגורים של בני .4

  חלופי

  

638  

א לחוק המקרקעין 40תכלית חקיקתו של סעיף  .5

היא להבטיח לא רק את מדור ילדיהם הקטינים 

הזוג ואת מדורו המשותף של המחזיק - של בני

 הזוג- אלא גם את מדור בת, בהם עימם

  

  

  

638  

 –זוג -עיכוב הליכי פירוק השיתוף בין בני .6

המשפט יכול - בנסיבות מתאימות בית? אימתי

לעכב את ההוראה על פירוק השיתוף בדירת 

הזוג אם רצונו להגיע למצב בו -המגורים בין בני

  הזוג יוסדרו באופן כולל-כל עניינם של בני

  

  

  

  

638  

, הזוג-ראוי לדון בפירוק השיתוף בדירתם של בני .7

לא כעניין נפרד אלא במסגרת בירורן של כלל 

 השנויות ביניהם במחלוקת, הסוגיות הרכושיות

  

  

638  

 בתביעת פירוק –פירוק שיתוף בדירת מגורים  .8

 אחד הצדדים סבור כי יש ם א,לא חייבים לעכב

 בית-סיכוי לשלום

  

  

638  

דין הדוחה -ביצועו של פסק" לעכב"האם ניתן  .9

תובענה בנוגע לביטול צווי עיקול של גרושה 

 ?בעלת דירה
  

 

  

  

639  
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כדי לזכות בסעד זמני עד לבירור הערעור חייב  .10

ש להראות בתצהירו שקיים צידוק להגן המבק

  על תביעתו בטרם יתברר הערעור

  

  

639  

אין הגירושין מהווים עילה להפסיק את הליכי  .11

גם אם נכונה הטענה שלאחר , פירוק השיתוף

   הגירושין יש לערוך איזון משאבים כולל

  

  

639  

למתן צו עשה להשבת  המשפט- שיקולי בית .12

המגורים זוג מדירת -ידי בן-מיטלטלין על

  הזוג-המשותפת של בני

  

  

639  

המוקנית , כיצד מתיישבת הזכות לפירוק שיתוף .13

לחוק ) א(33עם סעיף , ידי חוק המקרקעין- על

הגנת הדייר הקובע זכות מוגנת של מחזיק בנכס 

  בעת פירוק השיתוף

  

  

  

639  

  639 חזקה משותפת למול חזקה ייחודית .14

 תביעות –" הודאה והדחה"נטל ההוכחה בטענת  .15

 בגין כספי דירה לאחר הגירושין

  

640  

האם יש זכות לשותף במקרקעין להקנות רשות  .16

 מגורים לבנו הבגיר

  

640  

  640 רשות-  בר–פירוק שיתוף בדירה  .17

 19החזרת חזקה בדירה בהתאם להוראות סעיף  .18

  1969-ט"התשכ, לחוק המקרקעין

  

640  

  640   עשיית דין עצמי בפינוי .19

 להלכת השיתוף בדירת בנוגע' צפיות צד ג .20

  המגורים

  

640  
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האם אפשר לשנות תניה ממונית שבהסכם אשר  .21

פי חוק יחסי ממון וקיבל תוקף של - אושר על

 ?דין-פסק

  

  

640  

משמעות השיהוי בתובענה בנוגע למשכנתה  .22

על דירת , הזוג-ידי אחד מבני- שנרשמה על

  שם הבעל-מגורים משותפת הרשומה על

  

  

641  

קעת צד בנוגע לרכישת האם יש להתחשב בהש .23

 ?הדירה בתביעה לפירוק שיתוף

  

641  

המשפט לבקשתו של הבעל לפרק -היענות בית .24

 את השיתוף בדירת המגורים

  

641  

  

  החוק למניעת הטרדה מאיימת: 'שער ה

  

  

   כללי: 'פרק א

  

  )ג(642

היחס בין החוק למניעת אלימות במשפחה לבין : 'פרק ב

  החוק למניעת הטרדה מאיימת

  

  

  )ה(642

   הרקע החקיקתי: 'פרק ג

  

  )ט(642

  ?הטרדה מאיימת מהי: 'פרק ד

 

  )יג(642

  סעדים ותרופות: 'פרק ה

 

  )יז(642

  )כא(642  תוקף הצו: 'פרק ו
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  )כג(642  ?מי עוד יכול לעשות שימוש בחוק: 'פרק ז

  הטרדה מאיימת באינטרנט

 

  )כח(642

  הפרת הצו: 'פרק ח

 

  )לג(642

  בחוקשימוש סרק : 'פרק ט

 

  )לה(642

  משמורת ילדים: 'שער ו

  

  

  כללי: 'פרק א

  

  3)פו(642

  אופי הבעיות בסכסוכי משמורת: 'פרק ב

 

  7)פו(642

  "טובת הילד"עיקרון : 'פרק ג

 

  9)פו(642

  93)פו(642   קווים מנחים להכרעה בסכסוכי משמורת: 'פרק ד

פי עיקרון טובת -זכות הילד ולא זכות ההורה על .1

  הילד

  93)פו(643

  97)פו(643   שינוי נסיבות .2

  98)פו(643  "אין לאטום אוזן לקול הדם" .3

  101)פו(643 חזקת הגיל הרך .4

  106)פו(643  הלכות המשפט העברי .5

 "חזקת הגיל הרך"- מ ההשלכות הנובעות .6

 

  107)פו(643
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בחוק " חזקת הגיל הרך"הצדקות להשארת  .7

 בכשרות המשפטית והאפוטרופסות

  

  108)פו(642

  109)פו(642 "חזקת הגיל הרך"-התנגדות ל .8

 "חזקת הגיל הרך"אפשרויות לשינוי  .9
  

  111)פו(642

  מסוגלות הורית והתנגדות לא נאותה של הורה: 'פרק ה

   

  113)פו(642

  רצון הילד: 'פרק ו

 

  121)פו(642

דעת פקיד הסעד ומומחים -משקל חוות: 'פרק ז

  בסכסוכי משמורת

 

  

  161)פו(642

לבין הקטינה ) סב( הורי האב הסדרי ראיה בין: 'פרק ח

  )נכדה(

  

  

  )1(168) פו(642

  מעבר האם המשמורנית לעיר אחרת: 'פרק ט

  

  )13(168)פו(642

  התנאים למשמורת משותפת: 'פרק י

  

  )21(168) פו(642

  העברת המשמורת לידי האב: א"פרק י

  

  )73(168)פו(642

האם יש לפטור האב מתשלום דמי המזונות : ב"פרק י

  ?"משמורת משותפת"לאם עקב 

  

 

  

  )79(168)פו(642
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   מזונות–הוצאה לפועל : 'שער ז

  

  169)פו(642

-תובענה למזונות או למדור בסמכות בית: 'שער ח

  משפט לענייני משפחה

 

  

  195)פו(642 עילת התובענה: 'פרק א

  195)פו(642 מזונות ומדור האישה .1

  195)פו(642  אופן חיוב מזונות-    

  מדור האישה .2

  

  196)פו(642

  199)פו(642   ערכאת השיפוט: 'פרק ב

  199)פו(642  ידי האישה-יכולת בחירת הערכאה על .1

 פיצול תביעת המזונות והמדור .2

 

  199)פו(642

  201)פו(642 מזונות הילדים: 'פרק ג

  201)פו(642 זהות התובע .1

  201)פו(642  ערכאת השיפוט .2

  201)פו(642   התביעה המוקדמת מקנה הסמכות  .א

  202)פו(642  מזונות בתביעת הגירושיןכריכת ה  .ב

  202)פו(642 "שיפוט אגב גירושין" .1

  203)פו(642  "הדין- קניית סמכות של בית" .2

  220)פו(642 החזקת ילד .3

  225)פו(642 חינוכו של קטין .4
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הצורך בכריכה מפורשת של  .5

 רכוש בתביעת הגירושין/כספים

  

  242)פו(642

 הצורך בכריכה –דירת מגורים  .6

  מפורשת

  

  245)פו(642

הדין ידון בענייני רכוש - אימתי בית .7

 לפני תביעת הגירושין או –

  ?לאחריה

  

  

  255)פו(642

  258)פו(642   מבחני הכריכה .8

  287)פו(642  כנותה של תביעת הגירושין .9

  292)פו(642 חוסר הכנות של כריכה מפוצלת .10

האם היעדר כל פירוט של רכוש  .11

-  ולכן לבית–אינו בגדר כריכה כלל 

ני אין סמכות לדון בנושא הדין הרב

 הרכוש

  

  

  

  295)פו(642

-החלטה בעניין בקשה למחיקה על .12

, הסף בשל היעדר סמכות עניינית

עקב כריכת ענייני רכוש ומזונות 

 בתביעת הגירושין

  

  

  

  301)פו(642

המשפט לענייני - השפעת חוק בית .13

 על מירוץ 1995-ה"התשנ, משפחה

 הסמכויות

  

  

  303)פו(642

 –כריכה כדין ,  כנהתביעת גירושין .14

  ? על מי–נטל ההוכחה 

  

  305)פו(642

  305)פו(642   עיקרון הייצוג העצמאי  .א
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  320)פו(642  סמכות מכוח הסכמה  .ב

  327)פו(642 הסמכות להעברת הדיון  .ג

  327)פו(642  אופן החיוב .3

  אגרה .4

 

  328)פו(642

  329)פו(642 כתב תביעה בענייני מזונות: 'פרק ד

  329)פו(642  מזונותפרטי תביעת    .1       

  330)פו(642  פרטי תביעת מזונות אישה  .א

  330)פו(642  פרטי תביעת מזונות ילדים  .ב

  330)פו(642  מסמכים מצורפים לתביעת מזונות    .2       

  330)פו(642 תצהיר    .א

  331)פו(642 הרצאת פרטים    .ב       

  335)פו(642 ערובה בתביעת מזונות .3

  335)פו(642 טענותזהות הצדדים בכתבי ה .4

  335)פו(642  כתבי הגנה וכתבי תשובה בענייני מזונות .5

  דרישה להחזרת עודפים -
  

  336)פו(642

  337)פו(642 סעדים זמניים אפשריים בהליך המזונות: 'פרק ה

  337)פו(642   בקשה לקביעת מזונות זמניים.1

  337)פו(642 המשפט ללא בקשה-  סמכות בית.א

  338)פו(642 בקשה מהצדדים .ב

  338)פו(642  אופיים של המזונות הזמניים ככל סעד זמני.2

  345)פו(642   עיקול בתביעת מזונות.3
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  347)פו(642  הדיון ומועדיו: 'פרק ו

מועדים מיוחדים לקביעת דיון בבקשה דחופה  .1

  למזונות זמניים

  347)פו(642

דחיית או מחיקת תביעת מזונות מטעמים  .2

 שבסדרי הדין

  347)פו(642

, סדרי דין הנוגעים להבאת עדויות שונות .3

 מומחים וראיות

  348)פו(642

  348)פו(642  פקיד הסעד ותביעת מזונות.א

  348)פו(642  סדרי דין הנוגעים לראיות בתביעת המזונות.ב

  348)פו(642   פומביות הדיון.ג

  349)פו(642  הדין בתביעת מזונות - סופיות פסק  .4

    

  351)פו(642 כוב ביצועבקשה לעי: 'פרק ז

  351)פו(642  כללי .1

  355)פו(642  תביעת מזונות–עיכוב ביצוע  .2

  

 שאלונים: 'פרק ח
  )1(382)פו(642

   דחייתה–בקשה לחיוב להשיב על שאלון  .1

  

  )1(382)פו(642

    דמי מזונות בראי הליך פקודת פשיטת הרגל: 'שער ט

 לפקודת 128 סעיף –הקצבה לזכאי למזונות  .1

 לפשיטת הרג

  

  385)פו(642

) ד)(3(78 סעיף –פיגורים במילוי צווי מזונות  .2

 לפקודת פשיטת הרגל

  

  396)פו(642
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  402)פו(642 דיני עיקולים .3

בקשה  לביטול עיקול שניתן במסגרת  -

   דחייתה- תביעת מזונות קטינים 

 

  

  402)פו(642

פי חוק שירותי -תביעת מזונות וגבייתם על: 'שער י

  הסעד

  403)פו(642

    

   ידועים בציבור: א"ער יש

    

  427)פו(642 לידועה בציבור) דמי שיקום(פסיקת מזונות : 'פרק א

דחייתה של בקשה לפסיקת מזונות ידועה  .1

 בציבור

  

  427)פו(642

אין מניעה לבסס חיוב של מזונות למי שהיתה  .2

ידועה בציבור לאחר הפירוד מכוח הסכם 

 אשר תוכנו משתנה, ואף הסכם מכללא, מפורש

 בנסיבות העניין

  

  

  

  432)פו(642

זוג -הסכם מפורש לתשלום מזונות בין בני .3

  הידועים בציבור אינו בטל בשל תקנת הציבור

  

  434)פו(642

  437)פו(642  בקשה לפסיקת מזונות זמניים לידועה בציבור  .4

    

זכאות לקבלת פנסיית שאירים של ידועים : 'פרק ב

 בציבור
  

  451)פו(642

  451)פו(642  כללי .1

  453)פו(642  חברת חשמל  .2
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  454)פו(642  קרן פנסיה  .3

  455)פו(642  ביטוח לאומי .4

  455)פו(642 כללי   4.1

שיהוי בהגשת התביעה לתשלום גמלת  4.2

  דחיית התביעה–שאירים 
  

  474)פו(642

  476)פו(642 קצבת שאירי גמלאי .5

  487)פו(642 הבטחת הכנסה .6

נוסח ) (גמלאות(ל "חוק שירות הקבע בצה .7

  1985- ה"התשמ, )לבמשו

  

  495)פו(642

  501)פו(642  מ "קרן גמלאות של חברי אגד בע .8

- ל"התש, חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה .9

בן " התובעת איננה – דחיית התביעה – 1970

  "משפחה

  

  

  503)פו(642

   

  505)פו(642  ידועים בציבור בראי חוק יחסי ממון: 'פרק ג

  505)פו(642 םחזקת השיתוף לצד איזון המשאבי .1

  531)פו(642 נטל ההוכחה לשיתוף .2

  542)פו(642  ידועים בציבור–מוניטין אישי ונכסי קריירה  .3

- חד"ככולל זוגיות " בן משפחה"פירוש המונח  .4

   ידועים בציבור–" מינית

  

  549)פו(642

  555)פו(642  ' דירת מגורים וצד ג .5

     

  )1(560)פו(642  ה בציבור/מעין צוואה וידוע: 'פרק ד

  )1(560)פו(642 כללי .1
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" ידועים בציבור"האם ניתן לקרוא לתוך המונח  .2

 אף ידועים בציבור בני אותו 55מצוות סעיף 

 ?מין

  

  

  )3(560)פו(642

 לחוק הירושה ודיני הביטוח 55עיף ס .3

 הסוציאליים

  

  )72(560)פו(642

  )72(560)פו(642 ?"ידועה בציבור" כיצד פורש בפסיקה המונח .א

  )75(560)פו(642  "גרה עימו: "המונח משמעות .ב

  )75(560)פו(642  "מעון"לבין " לינה"אבחנה בין  1.ב

" היא גרה עמו"בפסוק " גור" לתיבה 2.ב

 משמעות –" היא גרה בדירה מסויימת"ובפסוק 

  זהה

  

  

  )75(560)פו(642

 תנאי פוזיטיבי מצטבר או –" גרה עמו "3.ב

  " נגטיבי"תנאי 

  

  )76(560)פו(642

 מהי התקופה הקובעת לעניין הכרה כידועה .ג

  ?בציבור

  

  )77(560)פו(642

   יחידה משפחתית ותלות כלכלית.ד

 

  )77(560)פו(642

  פסיקת הוצאות משפט: ב"שער י

 

  561)פו(642

  תביעת בעל לתשלום מזונות מאשתו: ג"שער י

 

  575)פו(642

  דין בענייני משפחה-ייצוג רשלני של עורכי: ד"שער י

  

  

  

  585)ופ(642
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  תביעת אבהות: ו"שער ט

  

  

תביעתו של אב לשלילת אבהותו ולביצוע : 'פרק א

   דחייתה–בדיקת סיווג רקמות 

 

  

  597)פו(642

בקשה לביטול החלטה המורה על עריכת סיווג : 'פרק ב

  רקמות לצורך הוכחת תביעת אבהות

 

  

  605)פו(642

 דחייתה של –חשש לסיווג הקטין כממזר : 'פרק ג

  התביעה 

  

  615)פו(642

המשפט -מהן הראיות שיש להניח בפני בית: 'פרק ד

  ?לצורך הוכחת אבהות

 

  

  621)פו(642

האם יש לאפשר למי שנטען כי הוא אבי קטין : 'פרק ה

מנת להוכיח כי הקטין לא נולד -להביא ראיות על

כן גם אין מקום לחייבו בבדיקת רקמות -ועל, מהפנויה

יק מסירובו לבדיקה כפי שאין להס, להוכחת אבהותו

 שכזו

  

  

  

  

  629)פו(642

  

האם טובת הקטין מצדיקה ביצוע סיווג רקמות : 'פרק ו

, כאשר יש לו אב רשום במשרד הפנים, לבירור האבהות

ואין חשש שביצוע הבדיקה ייפגע במעמדו האישי או 

  בכשרותו

  

  

  

  

  

  647)פו(642
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  בורר בענייני משפחה-תובענה לביטול פסק: ז"שער ט

  

  669)ופ(642

  671)פו(642  כללי .1

  675)פו(642 בוררות-צורת פסק .2

  689)פו(642 בוררות-דין פסק .3

  716)פו(642 בוררות-אישור פסק .4

בורר היא צרה - התערבות שיפוטית בפסק .5

עילות אלה מוחלות . ומוגבלת לעילות מוגדרות

במגמה ליתן , בזהירות ועל דרך פירוש דווקנית

  תוקף לפסק ולא לבטלו

  

  

  

  725)פו(642

-דומה כי הפנייה לבורר מטעם המשיב נערכה על .6

את הרקע להגשת הבקשה " להכשיר"מנת 

לאחר שהמשיב ידע , הבוררות-לביטול פסק

 למעלה –היטב כי היא מוגשת בשיהוי ניכר 

  הדין - משנה וחצי לאחר מתן פסק

  

  

  

  

  747)פו(642

כי בעל , בורררות הוא- כלל הבסיס ביחס לפסק .7

ו בהתנהגותו שהוא מכיר דין אשר גילה את דעת

-הבוררות יהיה מנוע מלבקש ביטול פסק-בפסק

מי שאכל "וזאת בהתאם לעיקרון על פיו , בורר

אינו יכול יותר לטעון , הבורר-מפירות פסק

 " לביטולו
  

  

  

  

  

  

  

  

  760)פו(642
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בוררות שהוגשה - הגשת בקשה לביטול פסק .8

- בחלוף ארבעה חודשים מיום שהומצא פסק

הגשת בקשה להארכת -הבוררות למשיב ואי

מועד המבהירה הסיבות למחדלו כמו גם 

  ההצדקה להארכת המועד

  

  

  

  

  780)פו(642

  ?בוררות-מהו שיהוי ניכר בבקשה לאישור פסק .9

 

  795)פו(642

  643 חקיקה

  645 1995-ה"התשנ, המשפט לענייני משפחה-חוק בית

  710  1959-ט"התשי, )מזונות(חוק לתיקון דיני המשפחה 

- ג"התשי, )נישואין וגירושין(דין רבניים -ט בתיחוק שיפו

1953  

  

714  

  716  1973- ג"התשל, זוג-חוק יחסי ממון בין בני

  720 1972- ב"התשל, )הבטחת תשלום(חוק המזונות 

) זוג-אישור הסכם ממון בין בני(תקנות סדרי דין 

  1996- ז"התשנ, )ביטול(

  

725  

-ו"שנהת, )אגרות(המשפט לענייני משפחה -תקנות בית

1995 
  

726  

  731 2001-ב"התשס, חוק מניעת הטרדה מאיימת

  736 1991-א"התשנ, חוק למניעת אלימות במשפחה

- א"התשנ, )סדרי דין(תקנות למניעת אלימות במשפחה 

1991  

  

743  

דין -סדרי דין בבתי(תקנות למניעת אלימות במשפחה 

   1999-ט"התשנ, )רבניים

  

  

762  
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בוררות בענייני (ה פט לענייני משפחשהמ-צו בית

   1996-ו"התשנ, )משפחה

  

783  

משפט -הסמכת בתי(המשפט לענייני משפחה -צו בית

-ח"התשנ, )אביב והמרכז-תל, חיפה, במחוזות ירושלים

1998  

  

  

784  

  786 1993- ג"התשנ, )גישור(המשפט -תקנות בתי

  791 1969- ט"התשכ, זוג-חוק להסדר התדיינות בין בני

  792 ג"התשנ, דין הרבניים בישראלה- תקנות הדיון בבתי

  829 2001-א"התשס, תקנות הטוענים הרבניים

הדין - סדרי דין בבית(כללי הטוענים הרבניים 

  1999-ס"התש, )המשמעתי

  

836  

- ז"התשט, )כפיית ציות ודרכי דיון(דין דתיים - חוק בתי

1956   

  

  

844  

, )דין של גירושין-קיום פסקי(דין רבניים - חוק בתי

  1995-ה"התשנ

  

848  

מקרים מיוחדים (חוק שיפוט בענייני התרת נישואין 

 1969-ט"התשכ, )לאומית- וסמכות בין
  

851  

  853  1955- ו"התשט, חוק הדיינים

- א"התשל, )נוסח משולב(חוק שירותי הדת היהודיים 

1971 
  

862  

-שמירתם וביעורם של תיקי בתי(תקנות הארכיונים 

 1986- ו"התשמ, )דין דתיים-משפט ובתי
  

  )ב(873

 סעיף – 1972-ב"התשל, )נוסח משולב(חוק הגנת הדייר 

33 
  

880  
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  881  88 סעיף – 1961-א"התשכ, הדין-חוק לשכת עורכי

  882   22 תקנה – 1979- ם"התש, תקנות ההוצאה לפועל

  883   1980-ם"התש, חוק הרבנות הראשית לישראל

  890  1976- ו"התשל, חוק הנוטריונים

הודעה על שהייה במקלט לנשים (ם תקנות עבודת נשי

 2000-א"התשס, )מוכות
  

901  

  903 1965-ה"התשכ, חוק הירושה
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