תוכן עניינים

תוכן עניינים
שער א' :סמכות עניינית וסדרי דין כללים בבית-משפט לענייני
משפחה 1 .......................................... ................................
פרק א' :מבוא 1 ...........................................................................
פרק ב' :סמכותו העניינית של בית-משפט לענייני משפחה 3 ..................
 .1סמכות כבית-משפט שלום 3 ............................................................
 .2מהו המבחן הקובע? 3 .....................................................................
 2.1המבחן הכללי  -מבחן הסעד 3 ....................................................
 2.2מבחן הסמכות העניינית בבית-משפט לענייני משפחה  -מבחן
העילה 4 .......................................................................................
 2.3סעיף  1לחוק בית-המשפט לענייני משפחה 4 ................................
 2.3.1מיהו "בן משפחה" 4 ..........................................................
 2.3.2עילת תביעה 5 ...................................................................
 2.3.3תובענה בנזיקין עקב פגיעה מינית של אבי המשפחה בסמכות
בית-המשפט לענייני משפחה  -פרשנות מרחיבה 10 ........................
 2.4סמכותו העניינית של בית-המשפט לענייני משפחה מתגבשת על-פי
כתבי הטענות 12 ...........................................................................
 .3מועד העלאת טענת חוסר הסמכות העניינית והשפעתו על תוצאת
ההליך 13 .........................................................................................
 .4בבחינת מהות הסכסוך ברור כי קיים קשר ברור בין עילת התובענה לבין
הסכסוך בתוך המשפחה ,כשסכסוך זה תרם משמעותית לגיבושה של
התביעה 15 .......................................................................................
 .5תובענה של נושה להחזר הלוואה שנטל המנוח לפני מותו (תובענה נגד
העזבון)  -עילתה איננה סכסוך בקשר לירושה 15 ...................................
 .6מה הדין כאשר המבקשת אינה אחות של המבקשים ואף לא אחות של
בני זוגם? 15 .....................................................................................
 .7תגובת המשיב בבקשה דנן ,מלמדת על קיומו של סכסוך משפחתי שאינו
קל ,באופן שקיימת אפשרות סבירה להסיק שהתובענה הנדונה ,בעיתוי
שהוגשה ,קשורה לסכסוך המשפחתי 16 ...............................................
 .8הבקשה לדחיית התובענה בהיעדר סמכות עניינית ולחלופין  -להעברתה
לבית-המשפט לענייני משפחה  -נדחתה זאת משכשלה המבקשת להוכיח
את קיומם של המבחנים שנקבעו לשם הכרה בה כידועה בציבור של
המשיב 17 ........................................................................................
 . 9לו חפץ המחוקק בהחלת המונח "בן זוג" במובנו הרחב (ככולל בן זוג
לשעבר) על כלל הוראות סעיף  ,)2(1חזקה כי היה עושה כן במפורש 17 .....

א

תוכן עניינים

 .10במקרה הנדון ,עסקינן בסכסוך הקשור עם אותה מערכת יחסים בין
בת להוריה ,המתגוררים תחת קורת גג אחת ,ואשר נפרש על פני שנים רבות
 בית-המשפט הורה על העברת הדיון בתובענה לבית-המשפט לעניינימשפחה18 ........................................................................................
 .11ההקשר המשפחתי הוא דומיננטי בנסיבותיו של עניין זה בכל הנוגע
להשקעת כספים בדירה מצד התובעים ,וכי הסכסוך המשפחתי הוא ככל
הנראה זה שגרם לכך שהתובעים לא הוסיפו להתגורר בדירה בה השקיעו
כספים ,לא הגיעו להבנות עם הנתבעים בנוגע לכספים שהשקיעו .המסקנה
המתבקשת היא כי הסכסוך המשפחתי תרם תרומה נכבדה וחשובה
להיווצרות עילת התביעה  -בית-המשפט הורה על העברת הדיון לבית-
המשפט לענייני משפחה 18 .................................................................
 .12אין ליתן להיגד "בן זוג" פרשנות מרחיבה הכוללת גם "בן זוג לשעבר"
 תביעה על-פי חוק איסור לשון הרע  -בקשה להעברת התביעה לבית-המשפט לענייני משפחה  -נדחתה 19 ....................................................
 .13נוכח העובדה כי הפינוי מתייחס בפועל גם לילדיהם המשותפים של
המבקשת ובנו של המשיב ,שהינם נכדיו של המשיב ,ולאור אופי הסכסוך,
שהינו סכסוך משפחתי לכל דבר ועניין ,וכן נוכח העובדה כי נושא התובענה
נובע מהקשר שהיה בין המבקשת לבנו של המשיב בתקופת היותם ידועים
בציבור  -יש להפעיל במקרה זה פרשנות מרחיבה לחוק ,כך שסעיף ()2(1ג)
לחוק בסימטריה "הפוכה" או "נגדית" חל גם במקרה של בן זוג
לשעבר 20 .........................................................................................
 .14במקרה דנן ,הסכסוך איננו אזרחי-מסחרי גרידא ,שכן עיון בהתנגדות
לביצוע שטר וכן בהודעת צד ג' מלמד כי מדובר בסכסוך משפחתי שתרם
תרומה נכבדה להיווצרת עילת התביעה 20 ...........................................
 .15מדובר בטענות המבקש ,המבקש למנוע מאחיו (המשיב  )1ומגיסתו
(משיבה  )3כניסה ושימוש במקרקעין האמורים וכן מוחה על התנהגותו של
המשיב  1כלפי אימם המשותפת .נראה כי מדובר בסכסוך משפחתי בין
האחים ,על רקע הביקורת שמפגין המבקש על התנהלותם של המשיבים 1
ו21 ............................................................................................. 3 -
 .16האם יש לבית-המשפט לענייני משפחה סמכות עניינית לדון בהודעה
לצד שלישי ,הגם שאילו הוגשה כהליך נפרד לא היתה לו סמכות לדון
בה? 21 .............................................................................................
 .17הסמכות לדון בעילות הנעוצות בחוק הכשרות הוקנתה לבתי-המשפט
לענייני משפחה (סעיף ()6(1ג) לחוק בית-המשפט לענייני משפחה) .לבית-
משפט השלום לא הוקנתה סמכות דיון מקבילה 22 ...............................
 .18במקרה הנדון ,כיוון שבתה של התובעת והנתבע אינם נשואים עוד ,לא
מתקיים בתובעת ובנתבע התנאי שלפיו מדובר בבני משפחה 22 ...............
 .19עצם העובדה כי המדובר בכספים של החסוי אינה מקנה סמכות לבית-
משפט לענייני משפחה בהתאם לחוק 23 ...............................................

ב

תוכן עניינים

 .20הסכסוך אשר בעטיו מבקש כעת התובע לפנות את הנתבעת מהדירה
נראה כקשור לסכסוך המשפחתי ,ולכל הפחות  -מתרחש בסמיכות זמנים
ממשית לסכסוך שבין הנתבעים לבין עצמם 24 ......................................
 .21מעיון ברשימת הצדדים שצורפו להליך עולה כי חלק גדול מ37 -
הנתבעים ,כגון החברות המשפחתיות ובני משפחה נוספים שנכללו בה,
אינם עונים להגדרת "בן משפחה" כקבוע בחוק בית-המשפט לענייני
משפחה24 ........................................................................................
 .22בית-המשפט שוכנע כי בתובענה הנוכחית מדובר בסכסוך בין בעלי
זכויות בנכס ,הנובע מחילוקי-דעות בדבר אופן מימוש פירוק השיתוף
במקרקעין ,ולא בתביעה שעילתה בסכסוך בתוך המשפחה 25 .................
 .23גם אם הצדדים בגדר בני משפחה כהגדרתם בחוק ,מכוח החלופה של
תביעה בין עזבונות ,לא מתקיים התנאי המצטבר הנוסף של עילת התביעה
סכסוך בתוך המשפחה 26 ...................................................................
 .24במקרה דנן ,עסקינן בדוד ,אשת דוד ואחיינים שאינם נכנסים להגדרת
"בן משפחתו" לפי סעיף  1לחוק בית-המשפט לענייני משפחה ולפיכך כבר
מטעם זה אין לקבל את הטענה ולפיה הסמכות העניינית מסורה לבית-
המשפט לענייני משפחה 26 .................................................................
 .25גם אם טענות הצדדים הן מהתחום של "ענייני המשפחה" ,אין מדובר
בסכסוך בין בני משפחה ואף לא בסכסוך בתוך המשפחה 27 ...................
 .26הסכסוך המשפחתי לא תרם תרומה משמעותית לגיבושה של עילת
התביעה .נכון שמדובר בבני משפחה שהיו קרובים אך לא זה הדבר שגרם
לסכסוך העסקי והכספי ביניהם 27 ......................................................
 .27לעניין המונח "בן משפחתו" שבסעיף  1לחוק בית-המשפט לענייני
משפחה ,אין כונס הנכסים הופך להיות בן משפחה של הנתבעת ,שכן הינו
תובע בשמו ולא בשמו של החייב 28 .....................................................
 .28הסמכות העניינית לדון בתביעה אשר נסובה סביב מכירת מניות
בחברה משפחתית .האם זו נתונה למחלקה הכלכלית בבית-המשפט
המחוזי ,או שמא לבית-המשפט לענייני משפחה? 28 ..............................
 .29היות והדירה הושכרה בתנאים המשקפים יחס מיוחד בין הצדדים בשל
קירבת המשפחה בין הצדדים הרי שיש להעביר התביעה לבית-המשפט
לענייני משפחה 29 .............................................................................
 .30המדובר בסכסוך אודות בניה נטענת איש בחלקת רעהו ולא סכסוך
אשר מהותו בתוך המשפחה ונובע מעצם היות הצדדים בני משפחה 29 ....
 .31אין הוראות סעיף  )2(1לחוק המגדירים מי הוא בן משפחה כוללים את
הורי בן הזוג לשעבר 29 ......................................................................
 .32בין כך ובין כך ,מדובר בסכסוך בין אחים ,והמחלוקות שבהן יש
להכריע בתובענה זו ראוי שתוכרענה כולן בבית-המשפט לענייני משפחה,
שזוהי סמכותו ,מיומנותו ומומחיותו להכריע בהן 30 .............................
 .33במקרה הנדון ,לא מתקיימת הקרבה המשפחתית הנדרשת 30 ...........

ג

תוכן עניינים

 .34די בכך שהתביעה הוגשה גם נגד רשם המקרקעין שאינו בן משפחה של
התובעים ושקיימת נגדו עילת תביעה לכאורית ,כדי לקבוע כי אין לבית-
המשפט לענייני משפחה סמכות עניינית לדון בתביעה 31 ........................
 .35בן הזוג של ילדו של האדם התובע אינו נכלל בהגדרת "בן
משפחתו" 31 ....................................................................................
 .36במקרה הנדון ,לא ניתן להתעלם מהעובדה שמקור הסכסוך נובע
מהקרבה המשפחתית בין הצדדים 32 ..................................................
 .37עולה כי ה"מחולל" של מעשי הנתבע היה זעמו על התובעת בשל אי-
היענותה המידיית לסיפוק צרכיו בתחום האינטימי ובטיפול במשק הבית
ובבתם התינוקת 32 ...........................................................................
 .38ליבת הסכסוך אינה עסקת מקרקעין ,אלא הסכסוך בין האב לבנו
שהוביל את האב להעביר את זכויותיו לאחר 33 ....................................
 .39הנתבע הינו דודם של התובעים (אשת אביהם ז"ל) .החוק לא מגדיר בן
משפחה כיחסים בין דוד לאחיינים 33 ..................................................
 .40הסמכות לדון בפירוק השותפות/חיסול עסקיה הינה לבית-המשפט
לענייני משפחה 34 .............................................................................
 .41הבקשה לדחיית התובענה בהיעדר סמכות עניינית ולחלופין -
להעברתה לבית-המשפט לענייני משפחה  -נדחתה זאת משכשלה המבקשת
להוכיח את קיומם של המבחנים שנקבעו לשם הכרה בה כידועה בציבור
של המשיב 34 ...................................................................................
 .42לו חפץ המחוקק בהחלת המונח "בן זוג" במובנו הרחב (ככולל בן זוג
לשעבר) על כלל הוראות סעיף  ,)2(1חזקה כי היה עושה כן במפורש 35 .....
 .43במקרה הנדון ,עסקינן בסכסוך הקשור עם אותה מערכת יחסים בין
בת להוריה ,המתגוררים תחת קורת גג אחת ,ואשר נפרש על פני שנים רבות
 בית-המשפט הורה על העברת הדיון בתובענה לבית-המשפט לעניינימשפחה35 ........................................................................................
 .44ההקשר המשפחתי הוא דומיננטי בנסיבותיו של עניין זה בכל הנוגע
להשקעת כספים בדירה מצד התובעים ,וכי הסכסוך המשפחתי הוא ככל
הנראה זה שגרם לכך שהתובעים לא הוסיפו להתגורר בדירה בה השקיעו
כספים ,לא הגיעו להבנות עם הנתבעים בנוגע לכספים שהשקיעו .המסקנה
המתבקשת היא כי הסכסוך המשפחתי תרם תרומה נכבדה וחשובה
להיווצרות עילת התביעה  -בית-המשפט הורה על העברת הדיון לבית-
המשפט לענייני משפחה 36 .................................................................
 .45אין ליתן להיגד "בן זוג" פרשנות מרחיבה הכוללת גם "בן זוג לשעבר"
 תביעה על-פי חוק איסור לשון הרע  -בקשה להעברת התביעה לבית-המשפט לענייני משפחה  -נדחתה 36 ....................................................
 .46סמכותו של בית-המשפט לענייני משפחה לאחר שהוגשה על-ידי הבעל
תביעת גירושין לבית-הדין הרבני וכרך שם ענייני משמורת מזונות
ועוד 36 ............................................................................................

ד

תוכן עניינים

 .47התביעה היא בין אחיינית לדוד שלה ,והם אינם מוגדרים כבני משפחה
בסעיף  1לחוק 38 ..............................................................................
 .48בת דודה אינה בגדר "בן משפחתו" 38 ............................................
" .49אחיין" ,אינו בא בגדרם של "בני משפחה" 39 ................................
 .50שאלת הסמכות העניינית לדון בתביעה בסכסוך עבודה אשר בבסיסו
עומד סכסוך אישי בין בני זוג 39 .........................................................
 .51העובדה שאין בבית-המשפט לענייני משפחה הליך של המרצת פתיחה,
אינה מאיינת את סמכותו הייחודית של בית-המשפט לענייני משפחה לדון
בהליך זה וממילא ,משההוראות הנוגעות להמרצת פתיחה אינן חלות
בבית-המשפט לענייני משפחה יועבר הדיון שם להליך של תובענה
רגילה 39 ..........................................................................................
 .52עיון בכתבי הטענות ,מעלה כי המרכיב המרכזי בסכסוך הוא היותו
סכסוך משפחתי ,הנופל לגדרו של החוק 39 ...........................................
 .53הנתבעת הינה אשתו לשעבר של אחיו של התובע .מכאן ,הנתבעת איננה
"בן משפחתו" של התובע 40 ...............................................................
 .54ביישום סעיף  )6(1והשיקולים להחלתו כפי שנקבע בפסק-הדין בעניין
לוין על המקרה דנן בית-המשפט הגיע למסקנה כי הסמכות לדון בתביעה
היא של בית-המשפט האזרחי .מדובר בסכסוך שאין לו כל קשר לירושתו
של המנוח או להיקף עזבונו או לסכסוך בין יורשיו 40 ............................
 .55בעניננו-שלנו ,מדובר בתובענה אזרחית שעילתה סכסוך בתוך המשפחה
ובקשר לחלקו של המשיב בעזבון המנוח מכוח הצוואה שקויימה על-ידי
בית-הדין .ניסיונה של המבקשת להלביש את התובענה מלבוש של תובענה
אזרחית-קניינית גרידא וללא קשר לסכסוך בתוך המשפחה ולא בקשר
לירושת המנוח ,הינו מלאכותי בלבד ואינו נכון 41 .................................
 .56אין ספק כי במקרה דנן ,מתקיימים שני התנאים המצטברים .התנאי
האחד ,קיימת קרבה משפחתית בין הצדדים בעל ואישה .התנאי השני,
הסכסוך המשפטי מושא התביעה דנן הוא סכסוך ב"ענייני משפחה" .ברור
כי הקשרים המשפחתיים תרמו תרומה משמעותית ומכרעת ליצירת
הסכסוך 41 .......................................................................................
 .57גם אם טענות הצדדים הן מהתחום של "ענייני המשפחה" ,אין מדובר
בסכסוך בין בני משפחה ואף לא בסכסוך בתוך המשפחה 41 ...................
 .58הדיבור "בן זוג" בסעיף  1לחוק בית-המשפט לענייני משפחה מתייחס
לידועים בציבור 42 ............................................................................
פרק ג' :תקנות בית-המשפט לענייני משפחה (סדרי דין) ,התשפ"א2020-
ותקנות סדר הדין האזרחי ,התשע"ט - 2018-התקנות ודברי ההסבר 43 ....
 .1כללי 43 ........................................................................................
 .2תקנות בית-משפט לענייני משפחה (סדרי דין) ,התשפ"א44 ........ 2020-
 2.1הדין44 ...................................................................................
 2.2טפסים 75 ...............................................................................

ה

תוכן עניינים

 2.2.1טופס  - 1הזמנה לדין בתביעה בין בני משפחה (למעט תביעת
מזונות) 75 ................................................................................
 2.2.2טופס  - 2הזמנה לדין בתביעת מזונות 75 ..............................
 2.2.3טופס  - 3הרצאת פרטים בתובענה בין בני זוג (למעט תביעת
מזונות) 76 ................................................................................
 2.2.4טופס  - 4הרצאת פרטים בתביעת מזונות 78 .........................
 2.2.5טופס  - 5תצהיר לכתב טענות 83 .........................................
 2.2.6טופס  - 6הצהרת מומחה מטעם בית-המשפט 84 ...................
 2.2.7טופס  - 7צו לקבלת מידע מרשום האוכלוסין 85 ...................
 2.2.8טופס  - 8בקשה ליישוב סכסוך בעניין קביעת דרכי קשר בין
הורי הורה לבין קטין 86 .............................................................
 2.2.9טופס  - 9הפניית הורים ליחידת הסיוע לשם שמיעת הילד87 ..
 2.2.10טופס  - 10פרטים לתסקיר בבקשה להכרזת ילד
כבר-אימוץ 88 ...........................................................................
 2.2.11טופס  - 11בקשה למתן צו אימוץ 90 ..................................
 2.2.12טופס  - 12פרטים לתסקיר עובד סוציאלי לחוק האימוץ
כתשובה לבקשה למתן צו אימוץ 92 .............................................
 2.2.13טופס  - 13צו אימוץ 93 ....................................................
 2.2.14טופס  - 14בקשה למתן צו לאימוץ ילד ממדינת חוץ 94 ........
 2.2.15תביעה להחזרת ילד חטוף או לאכיפת זכויות ביקור 96 ........
 2.2.16טופס  - 16תצהיר נלווה לתובענה להתרת נישואין לפי חוק
שיפוט בענייני התרת נישואין (מקרים מיוחדים וסמכות בין
לאומית) ,התשכ"ט99 ....................................................... 1969-
 2.2.17טופס  - 17תצהיר נלווה לכתב הגנה בתובענה להתרת נישואין
לפי חוק שיפוט בענייני התרת נישואין (מקרים מיוחדים וסמכות בין
לאומית) ,התשכ"ט101...................................................... 1969-
 2.2.18טופס  - 18פניה לבית-דין דתי לעניין הצורך בגירושין לפי הדין
הדתי 103..................................................................................
 2.2.19טופס  - 19בקשה ליישוב סכסוך להתרת ברית הזוגיות 104...
 2.2.20טופס  - 20תצהיר בבקשה לקביעת גיל 105..........................
 .3תקנות סדר הדין האזרחי ,התשע"ט - 2018-כולל תיקון תשפ"א (מס' )2
מיום 109............................................................................. 31.12.20
 3.1הדין109..................................................................................
 3.2תוספת שלישית  -סכומי הערובה להבטחת הוצאות המשיב
בערעור 162...................................................................................
פרק ד' :טבלאות  -מספר העמודים של המסמך המוגש על-ידי בעל
דין 171 ......................................................................................
 .1כתב תביעה/כתב הגנה  -בית-משפט לענייני משפחה 171.....................
 .2כתב תשובה לכתב הגנה 171............................................................

ו

תוכן עניינים

 .3בקשה בהליך  -בקשה לסעד זמני 171...............................................
 .4הגשת ערעור או בקשת רשות ערעור 172............................................
 .5תשובה בכתב לערעור 173................................................................
 .6השלמה לסיכומים בכתב 173...........................................................
פרק ה' :דוגמאות כתבי טענות 175 ...................................................
 .1דוגמת בסיס לתביעת מזונות 175.....................................................
 .2דוגמת בסיס לכתב הגנה בתביעה למזונות 181...................................
 .3דוגמת בסיס לתביעה לשמירת זכויות 187.........................................
 .4דוגמת בסיס להודעת ערעור 193.......................................................
פרק ו' :תחולת תקנות סדר הדין האזרחי החדשות (תשע"ט) על הליכים
המתנהלים בבית-המשפט לענייני משפחה והגדרות 199 ........................
פרק ז' :סמכותו המקומית של בית-משפט לענייני משפחה203 ...............
 .1כללי 203.......................................................................................
 .2תובענה בענייני משפחה שהצדדים לה הם בני זוג או הורים וילדים -
תקנה 258ג רישא לתקנות סדר הדין האזרחי ,התשמ"ד206........... 1984-
 2.1כללי 206.................................................................................
 2.2מההלכה הפסוקה בעבר 207......................................................
 .3תובענה בעניין מזונות של קטין  -תקנה (6א) סיפא לתקנות בית-משפט
לענייני משפחה (סדרי דין)  -בעבר תקנה 258ג(א) סיפא לתקסד"א הישנות
(תשמ"ד) 207.....................................................................................
 3.1תובענה בעניין מזונות קטין-תקנות חדשות 207............................
 3.2דין ישן  -ההלכה הפסוקה 208....................................................
 .4תובענה אחרת בענייני משפחה  -תחום שיפוטו שבו מצוי מקום מגורי
התובע -תקנה (6ב) לתקנות בית-משפט לענייני משפחה (סדרי דין)  -דין
ישן (תקנה 258ג(ב) לתקסד"א) 211.......................................................
 4.1תקנה (6ב) לתקנות בית-משפט לענייני משפחה (סדרי דין) 211.......
 4.2דין ישן  -ההלכה הפסוקה 211....................................................
 .5תקנה (6ג) לתקנות בית-משפט לענייני משפחה (סדרי דין) 212.............
 .6תקנה (6ד) לתקנות בית-משפט לענייני משפחה (סדרי דין) 212.............
 .7תקנה 6ה לתקנות המשפחה 213.......................................................
 .8תובענה שאין לה מקום שיפוט מתאים  -ברירת מחדל  -תקנה  7לתקנות
בית-משפט לענייני משפחה (סדרי דין)  -תקנה 258ג(ג) לתקסד"א הישנות
(תשמ"ד) 213.....................................................................................
 8.1תקנה  7לתקנות בית-משפט לענייני משפחה (סדרי דין) 213...........
 8.2דין ישן  -ההלכה הפסוקה 213....................................................
" .9רשאי להורות שתובענה תועבר לבית-משפט אחר"  -תקנה  8לתקנות
בית-משפט לענייני משפחה (סדרי דין)  -תקנה 258ג(ה) לתקסד"א הישנות
(תשמ"ד) 214.....................................................................................
 9.1כללי 214.................................................................................

ז

תוכן עניינים

 9.2דין ישן  -ההלכה הפסוקה 215....................................................
פרק ח' :איחוד תיקים בענייני משפחה  -סעיף  6לחוק בית-המשפט לענייני
משפחה 217 ................................................................................
 .1כללי 217.......................................................................................
 .2סעיף (6א) לחוק בית-המשפט לענייני משפחה 218..............................
 .3סעיף (6ב) לחוק בית-המשפט לענייני משפחה 218...............................
 .4סעיף (6ג) לחוק בית-המשפט לענייני משפחה 219...............................
 .5סעיף (6ד) לחוק בית-המשפט לענייני משפחה 219...............................
 .6סעיף (6ה) לחוק בית-המשפט לענייני משפחה 221..............................
 .7סעיף (6ו) לחוק בית-המשפט לענייני משפחה 221...............................
 .8סעיף (6ז) לחוק בית-המשפט לענייני משפחה 227...............................
 .9סעיף (6ח) לחוק בית-המשפט לענייני משפחה 227..............................
 .10המחוקק הרחיב את סמכותו העניינית של בית-המשפט לענייני משפחה
מעבר להוראות הכלליות אודות סמכותו ,ובאופן שדי בזיקה שבין תביעה
המתנהלת כבר בבית-משפט אחר לתביעה הנדונה בפניו על-מנת שהדיון
יתקיים בבית-המשפט לענייני משפחה 227............................................
פרק ט' :הליכי ביצוע ופיקוח על-ידי בית-המשפט לענייני משפחה 229 ....
 .1הליכי ביצוע  -סעיף  7לחוק בית-משפט לענייני משפחה 229................
 .2פיקוח על אפוטרופוס וקביעת שכרו על-פי חוק הכשרות
המשפטית 232...................................................................................
 2.1כללי 232.................................................................................
 2.2סמכות מקומית 233.................................................................
 2.3הגשת הבקשה 233....................................................................
 2.4ערובה מאפוטרופוס 235............................................................
 2.5זכות הטיעון 236......................................................................
 2.6הוראות לאפוטרופוס 236..........................................................
 2.7ערובה מאפוטרופוס 240............................................................
 .3פיקוח על כונס נכסים וקביעת שכרו 243...........................................
 .4פיקוח על מנהל עזבון וקביעת שכרו 246............................................
 4.1כללי 246.................................................................................
 4.2מינוי מנהל עזבון 247................................................................
 4.2.1סמכות המינוי 247.............................................................
 4.2.2בקשה למינוי מנהל עזבון 249..............................................
 4.2.3חובת גילוי 249..................................................................
 4.2.4התנגדות לבקשה למינוי 251...............................................
 4.2.5שיקול-דעת במינוי 251.......................................................
 4.2.6מינוי מנהל עזבון זמני 252..................................................
 4.2.7מינוי מנהל עזבון קבוע 253.................................................
 4.3ערובה ממנהל עזבון ולטובת מנהל העזבון 254.............................

ח

תוכן עניינים

 4.3.1הפקדת המבקש את המינוי 254...........................................
 4.3.2הפקדת מנהל העזבון 254....................................................
 4.4בקשת הוראות ואישור פעולות מנהל העזבון בבית-המשפט לענייני
משפחה255...................................................................................
 4.5אחריות מנהל העזבון 258..........................................................
 4.6סיום תפקידו של מנהל העזבון 259.............................................
 4.7שכר מנהל העזבון 259...............................................................
 .5אין כל מניעה ,כי בית-המשפט לענייני משפחה ,ובהתאם לסמכותו לפי
סעיף  7לחוק בית-המשפט לענייני משפחה ,סמכות שלא האציל לאחרים,
יורה על מינוי כונס נכסים ניטרלי 264..................................................
 .6תביעה לאכיפת פסק-דין על-פי סעיף  7לחוק בית-המשפט לענייני
משפחה  -אינה מתאימה לאכיפת פסק בורר 265....................................
 .7יש לזכור כי שיקולי צדק הוכרו כרלבנטיים לצרכי עניין זה במסגרת
סעיף  7לחוק בית-המשפט לענייני משפחה 265......................................
פרק י' :מתן פסק-דין ואישור הסכמים ופעולות 267 .............................
פרק י"א :תובענה בענייני חוק הירושה 269 ........................................
 .1עילת התובענה וסמכות מקומית 269................................................
 .2דרכי ההורשה 270..........................................................................
 2.1צוואה 270...............................................................................
 2.2ירושה על-פי דין 271.................................................................
 .3פתיחת תיק בירושה 271.................................................................
 .4אגרות הרשם לענייני ירושה272.......................................................
 .5בקשות בענייני ירושה 273...............................................................
 .6הרשם לענייני ירושה274.................................................................
 6.1מיהו הרשם לענייני ירושה? 274.................................................
 6.2סמכויות הרשם לענייני ירושה 274.............................................
 6.3צוואה בפני רשות 274...............................................................
 6.4שמירת צוואות המופקדות אצל הרשם 275..................................
 6.5קביעת מותו של אדם 276..........................................................
 6.6תיקון טעות סופר בצוואה ותיקון צו ירושה או צו קיום
צוואה276.....................................................................................
 6.7מתן צו ירושה או צו קיום צוואה 277..........................................
 6.8סמכות חקירת המצהירים בבקשה למתן צו280...........................
 6.9הסמכות למחיקת הבקשה מחמת חוסר מעש המבקשים 280.........
 6.10מתן הצו על-ידי הרשם 280......................................................
 6.11הודעה על הסתלקות 281.........................................................
 6.12קביעת הוצאות 281.................................................................
 6.13מינוי מנהל עזבון וחיובו בערובה 281.........................................

ט

תוכן עניינים

 6.14העברת הדיון מהרשם לענייני ירושה לבית-משפט לענייני
משפחה281...................................................................................
 6.14.1הוגשה התנגדות לבקשה 281.............................................
 6.14.2זהות הצדדים להליך 283..................................................
 6.14.3טיב ואופי הצוואה 283.....................................................
 6.14.4סעיף סל  -שיקול-דעת הרשם 284......................................
 6.15סדרי הדין בהעברת הדיון 284..................................................
 .7נוסח צו הירושה ושינויו 285............................................................
 .8הסתלקות מהעזבון 287..................................................................
 .9אישור בקשות היורשים 287............................................................
 9.1סמכות כללית 288....................................................................
 9.2עריכת צוואה בפני רשות 288.....................................................
 9.3שמירת נכסי העזבון 288............................................................
 9.4מינוי מנהל עזבון 288................................................................
 9.5אישור הליכים בענייני ירושה הנוגעים לקטין או פסול-דין 289.......
 .10כתבי הטענות בתובענות בענייני ירושה  -סדרי דין 290......................
 10.1מספר העתקים 290.................................................................
 10.1.1המצאה ליועץ המשפטי לממשלה 290.................................
 10.1.2העתקים בהגשת התנגדות 291...........................................
 10.1.3העתקים בבקשה לצו ירושה או צו קיום צוואה 291.............
 10.2פירוט מסמכים מצורפים 291...................................................
 10.2.1תצהיר 291......................................................................
 10.2.2צירוף מסמכים מיוחדים לבקשה לצו ירושה או צו קיום
צוואה 292.................................................................................
 10.2.3צירוף מסמכים מיוחדים להתנגדות לבקשה בענייני ירושה או
התנגדות למינוי מנהל עזבון 293...................................................
 10.2.4חובת התרגום 293............................................................
 .11זהות הצדדים 294........................................................................
 11.1בקשה על-ידי מי שאינו יורש 294..............................................
 11.2הצדדים לדיון 295..................................................................
 11.2.1הצדדים בעת העברת בקשה לצו קיום מהרשם לבית-המשפט
לענייני משפחה 296....................................................................
 11.2.2הצדדים בתובענות בענייני ירושה 296.................................
 .12המצאה 296.................................................................................
 .13סודיות באשר למפורט בצוואות שהופקדו אצל הרשם לענייני
ירושה297.........................................................................................
 .14סדרי דין הנוגעים להבאת ראיות 297..............................................
 .15סופיות צו הירושה 298..................................................................
 .16הוצאות הכרוכות בניהול הליך ירושה 298.......................................

י

תוכן עניינים

 .17ערעור298....................................................................................
 .18שמירת דינים 298.........................................................................
 .19סמכות בינלאומית והמשפט הבינלאומי הפרטי 299..........................
פרק י"ב :תובענה בעניין חוק למניעת אלימות במשפחה וחוק למניעת
הטרדה מאיימת 301 .....................................................................
 .1עילת התובענה 301.........................................................................
 .2סמכות שיפוט מקומית בתובענה מכוח החוק למניעת אלימות
במשפחה 301.....................................................................................
 .3בקשה לצו הגנה ובקשה בשל הפרת צו הגנה 301................................
 3.1צו ההגנה 301...........................................................................
 3.1.1מהות הצו 301...................................................................
 3.1.2מה כולל הצו 302...............................................................
 3.1.3מתן הצו 302.....................................................................
 3.2צו למניעת הטרדה מאיימת 302.................................................
 3.2.1מהות הצו 302...................................................................
 3.2.2מה כולל הצו 302...............................................................
 3.2.3מתן הצו 303.....................................................................
 3.3זהות הצדדים 303....................................................................
 3.3.1מבקש צו הגנה 303............................................................
 3.3.2מבקש צו למניעת הטרדה מאיימת 303.................................
 3.4אופן פתיחת ההליך 303.............................................................
 3.4.1פתיחת ההליך לקבלת צו הגנה 303......................................
 3.4.2פתיחת הליך לקבלת צו למניעת הטרדה מאיימת 303.............
 3.4.3תקופת צו ההגנה 304.........................................................
 3.4.4תקופת צו למניעת הטרדה מאיימת 304................................
 3.4.5הגשת בקשה בשל הפרת צו ההגנה 304.................................
 3.5מספר העותקים מכתב הטענות שיש להגיש בבקשה על-פי תקנות
למניעת אלימות במשפחה 305.........................................................
 3.6תצהיר 305..............................................................................
 .4הדיון ומועדיו 305..........................................................................
 4.1מועדים מיוחדים לקביעת דיון בבקשה לצו הגנה 305....................
 4.2סדרי דין מיוחדים לדיון בבקשה לצו הגנה על-פי חוק למניעת
אלימות במשפחה 306.....................................................................
 4.3פקיד הסעד (עובד סוציאלי) 307.................................................
 4.3.1הודעה לפקיד הסעד (עובד סוציאלי) 307..............................
 4.3.2תסקיר 307.......................................................................
 4.4ראיות 307...............................................................................
 4.5עדים 307.................................................................................
 .5ערעור 307.....................................................................................

יא

תוכן עניינים

 .6הוצאות307...................................................................................
 .7מניין ימי הפגרה 308.......................................................................
פרק י"ג :מזונות מן העזבון 309 ........................................................
 .1כללי 309.......................................................................................
 .2הזכות למזונות 309........................................................................
 .3הזכאים 309..................................................................................
 .4סיפוק המזונות והרחבת העזבון 309.................................................
 .5פרטי תביעת מזונות מן העזבון 310...................................................
 .6זהות הצדדים בתובענה למזונות מן העזבון 311.................................
 .7כתבי הגנה וכתבי תשובה בענייני מזונות 312.....................................
 .8סעדים זמניים אפשריים בהליך המזונות 312.....................................
 .9דרכי סיפוק המזונות 312................................................................
 .10סופיות פסק-הדין בתביעת מזונות 313............................................
פרק י"ד :תובענה בענייני משמורת ,חינוך ,ביקור ,הבטחת קשר ,יציאת
הקטין מהארץ וחוק הכשרות המשפטית 315 ......................................
 .1עילת התובענה 315.........................................................................
 .2בקשות על-פי חוק הכשרות המשפטית 315........................................
 .3בקשה למינוי אפוטרופוס 335..........................................................
 .4מספר העתקים מכתב הטענות שיש להגיש בבקשה על-פי חוק הכשרות
המשפטית 335...................................................................................
 .5פירוט מסמכים מצורפים 336..........................................................
 5.1תצהיר 336..............................................................................
 5.2צירוף מסמכים מיוחדים בבקשות על-פי חוק הכשרות
המשפטית 336...............................................................................
 5.2.1צירוף מסמכים לבקשה למינוי אפוטרופוס 336.....................
 5.2.2צירוף מסמכים לבקשה להורות על ניתוח או אמצעי
רפואי 336.................................................................................
 5.2.3צירוף מסמכים לבקשה להכרזת פסול-דין 336......................
 .6זכות הטיעון הניתנת מכוח חוק הכשרות המשפטית
והאפוטרופסות 336............................................................................
 6.1זכות הטיעון בהכרזת פסול-דין 336............................................
 6.2זכות הטיעון לגבי תפקוד הורה 337............................................
 6.3הסכמת המועמד למינויו כאפוטרופוס337...................................
 .7סדרי דין הנוגעים לפקיד הסעד (עובד סוציאלי) בהליכים על-פי חוק
הכשרות המשפטית 337......................................................................
 .8אישור פעולות קטין 337..................................................................
 .9סופיות פסק-הדין בנוגע לחוק הכשרות המשפטית 338........................
 .10סמכות בינלאומית והמשפט הבינלאומי הפרטי 338..........................
 .11אימתי יתמנה אפוטרופוס  -סעיף  33לחוק הכשרות המשפטית 339....

יב

תוכן עניינים

 11.1כללי 339................................................................................
 11.2מינוי אפוטרופוס לעובר 345.....................................................
 11.3היחס שבין הוראת סעיף (68א) לחוק לבין הוראת סעיף 33
לחוק 347......................................................................................

שער ב' :כתבי טענות 349...................... ................................

פרק א' :פתיחת תיק בבית-משפט לענייני משפחה 349 .........................
 .1כללי 349.......................................................................................
 .2דין ישן 350....................................................................................
 .3כתבי טענות  -כללי  -תקנה  10לתקנות בית-משפט לענייני משפחה (סדרי
דין) 350............................................................................................
 3.1צורתם של כתבי הטענות  -תקנות  9עד  15לתקנות סדר הדין
האזרחי החדשות (תשע"ט)351........................................................
 3.2אי-קבלת מסמך  -תקנה  33לתקנות סדר הדין האזרחי החדשות
(תשע"ט) 353.................................................................................
 .4דין ישן וההלכה הפסוקה 354..........................................................
פרק ב' :כתב תביעה והגנה ובקשות 357 .............................................
 .1כתב תביעה  -תקנה  11לתקנות בית-משפט לענייני משפחה (סדרי
דין) 357............................................................................................
 1.1הדין357..................................................................................
 1.2דין ישן  -תקנה 258ה לתקסד"א הישנות (תשמ"ד) והלכה
פסוקה 358....................................................................................
 1.3תשלום אגרה בבית-משפט לענייני משפחה359.............................
 1.4סיווגם של סעדי התביעה ואופיה  -האם מדובר בתביעה לסכום
קצוב או בתביעה בשל נזקי גוף שאין צריך לשום אותה בסכום? 362....
 1.5בקשה לפטור  -הקפדה יתרה בכל הנוגע לאוכלוסיות
מיוחדות 363.................................................................................
 1.6תביעה לסכום כסף קצוב 363.....................................................
 1.7המבקשת לא עמדה בנטל ההוכחה הנדרש למצבה הכלכלי בבקשה
לפטור מאגרה 363..........................................................................
 1.8הבקשה הוגשה בלא פרטים מלאים ,הפרטים שהוגשו אינם יוצרים
מצג שלם ומהימן ,כדרישת התקנות 364...........................................
 1.9האם על התובעת להשלים את סכום האגרה לכדי שיעור של 1%
מסכום התביעה או שמא עליה לשלם אגרה מופחתת 364....................
 1.10תקנות האגרות משפחה אינן חלות על הליכי ערעור בבית-המשפט
המחוזי ,שם יחולו תקנות האגרות הכלליות 365................................
 .2הרצאת פרטים  -תקנה  12לתקנות בית-משפט לענייני משפחה (סדרי
דין) 365............................................................................................
 2.1כללי 365.................................................................................
 2.2ההלכה הפסוקה  -דין ישן 366....................................................

יג

תוכן עניינים

 2.2.1כללי 366...........................................................................
 2.2.2כתב תביעה  -תקנה 258ה לתקסד"א (הישנות) 367................
 2.2.3בקשת ביניים  -תקנה 258ו לתקסד"א (הישנות) 368...............
 2.2.4סעדים בשל תביעות שונות  -תקנה 258ז לתקסד"א
(הישנות) 368.............................................................................
 2.2.5גילוי מסמכים מוקדם וציון בקשות קודמות  -תקנה 258ט
לתקסד"א (הישנות) 369..............................................................
 .3כתב הגנה ,תביעה שכנגד והודעת צד ג'  -תקנה  13לתקנות בית-משפט
לענייני משפחה (סדרי דין) 373.............................................................
 3.1כללי 373.................................................................................
 3.3דין ישן 373..............................................................................
 3.3.1תקנה 258י לתקסד"א (ישנות) 373.......................................
 3.3.2הרצאת פרטים  -תקנה 258ד(ה) לתקסד"א (ישנות) 373..........
 .4כתב טענות נוסף  -תקנה  14לתקנות בית-משפט לענייני משפחה (סדרי
דין) 374............................................................................................
 .5סעדים בשל תביעות שונות  -תקנה  15לתקנות בית-משפט לענייני
משפחה (סדרי דין) 375.......................................................................
 5.1כללי 375.................................................................................
 5.2הלכה פסוקה  -דין ישן 377........................................................
 .6אימות כתב טענות בתצהיר  -תקנה  16לתקנות בית-משפט לענייני
משפחה (סדרי דין) 378.......................................................................
 6.1כללי 378.................................................................................
 6.2הלכה פסוקה  -דין ישן 379........................................................
 6.3הרצאת פרטים  -תקנה 258ד(ה) לתקסד"א (ישנות) 380................
 .7גילוי מסמכים מוקדם וציון בקשות קודמות  -תקנה  17לתקנות בית
שמפט לענייני משפחה (סדרי דין) 381...................................................
 7.1כללי 381.................................................................................
 7.2הלכה פסוקה  -דין ישן 383.......................................................
 .8בקשות בהליך  -תקנה  18לתקנות בית-משפט לענייני משפחה (סדרי
דין) 385............................................................................................
 8.1כללי 385.................................................................................
 8.2פרק ח' לתקנות סדר הדין האזרחי ,התשע"ט( 2018-תקנות  49עד
 - )55בקשות 387............................................................................
 8.3תקנה 258ו לתקסד"א (ישנות) 389..............................................
 .9הוראות נוספות  -קבלת מסמך  -מזכיר משפטי  -תקנה  19לתקנות בית-
משפט לענייני משפחה (סדרי דין) 390...................................................
 9.1כללי 390.................................................................................
 9.2אי-קבלת מסמך  -תקנה  33לתקנות סדר הדין האזרחי ,התשע"ט-
391...................................................................................... 2018

יד

תוכן עניינים

 .10הלכה פסוקה  -דין ישן 392............................................................
 10.1הצגת מסמכים השייכים לצד ג' 392..........................................
 10.2מסמכים מצורפים  -דין מסמך חסר 392....................................

שער ג' :ניהול ההליך המשפטי  -הוראות כלליות 395.................

פרק א' :דיון מקדמי בתובענה כספית או רכושית 395 ............................
 .1כללי 395.......................................................................................
 .2תקנות  34עד  38 ,36ו 39 -ללתקנות סדר הדין האזרחי,
התשע"ט395............................................................................ 2018-
 .3דברי הסבר לתקנה  20לתקנות בית-משפט לענייני משפחה (סדרי
דין) 397............................................................................................
 .4דברי הסבר לתקנות  36-34לתקנות סדר הדין האזרחי,
התשע"ט397............................................................................ 2018-
 .5תקנות  38ו  39 -לתקנות סדר הדין האזרחי ,התשע"ט399..........2018-
 .6הלכה פסוקה  -דין ישן 400..............................................................
פרק ב' :ישיבת מהו"ת אזרחית 403 ..................................................
 .1כללי 403.......................................................................................
 .2תקנות  37עד  39לתקנות סדר הדין האזרחי ,התשע"ט404......... 2018-
 .3הלכה פסוקה  -דין ישן 408..............................................................
 3.1הדין הישן 408..........................................................................
 3.2אי-התייצבות לפגישת המהו"ת 410............................................
 3.3פטור מהתייצבות 414...............................................................
 3.4לשון הרע במסגרת הליך המהו"ת 414.........................................
 .4גישור  -סכסוכי משפחה 415............................................................
 4.1מבוא 415................................................................................
 4.2הצעת חוק להסדר התדיינות בסכסוכי משפחה,
התשע"ד418......................................................................... 2014-
 4.3הצעת חוק להסדר התדיינות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה)
(תיקון מס' ( )2דחיית תחילה) ,התשע"ה425............................. 2015-
 4.4החוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה),
התשע"ה426........................................................................ 2014-
 4.5תקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה),
התשע"ו430......................................................................... 2016-
 4.6זכות הגישה לערכאות 438.........................................................
 4.7סוגיית הסמכות 439.................................................................
 4.7.1כללי 439...........................................................................
 4.7.2תובענה שהוגשה בערכאה השיפוטית שאיננה הערכאה בה
הוגש הליך יישוב הסכסוך 440.....................................................
 4.8פירוש המונח ילד 441................................................................
 4.9הגשת בקשה ליישוב סכסוך 442.................................................

טו

תוכן עניינים

 4.10סעדים זמניים 443..................................................................
 4.11קיצור תקופת עיכוב ההליכים  -אימתי 445................................
 .5ככל שתתאפשר העלאת טענות ,במסגרת בקשה לסעד זמני ,אשר אינן
דרושות לצורך ההכרעה בבקשה ואשר יש בהן כדי להגביר את עוצמת
הסכסוך ואת גובה הלהבות בין הצדדים ,נמצא חוטאים למטרת
החוק447..........................................................................................
 .6יש להישמר מפני שימוש לרעה בסעיף  4לחוק להסדר התדיינויות לצורך
"תפיסת סמכות" 448.........................................................................
" .7תפיסת סמכות" בתקופת עיכוב הליכים לפי החוק להסדר התדיינויות
בסכסוכי משפחה 448.........................................................................
 .8האם יש להורות על מחיקה על-הסף של תובענה לפי החוק להסדר
התדיינויות במשפחה (הוראת שעה) ,בשל העובדה שמדובר בהליך בין
הורים לבין בתם הבגירה? 449.............................................................
 .9בקשה למחיקה על-הסף של תובענה בעניין משמורת קטינים ,מן הטעם
שהוגשה שלא בהתאם להוראת סעיף (3א) לחוק להסדר התדיינויות
בסכסוכי משפחה (הוראת שעה) 450.....................................................
פרק ג' :קדם משפט 451 ................................................................
 .1כללי 451.......................................................................................
 .2תחולת תקנות סדר הדין האזרחי ,התשע"ט 2018-בדבר
קדם-משפט 451.................................................................................
 .3הלכה פסוקה  -דין ישן 453..............................................................
פרק ד' :התייצבות בעלי הדין455 .....................................................
פרק ה' :שינוי מועד דיון 457 ...........................................................
 .1כללי 457.......................................................................................
 .2שינוי מועד דיון  -תקנה 175א לתקנות סדר הדין,
התשע"ט457............................................................................ 2018-
פרק ו' :מומחים  -תקנות  25ו 26 -לתקנות בית-משפט לענייני משפחה
(סדרי דין)  -סעיף  8לחוק בתי-משפט לענייני משפחה 459 ....................
 .1כללי 459.......................................................................................
 .2מינוי מומחים בבית-משפט לענייני משפחה  -פקודת הראיות  -דין
ישן 461.............................................................................................
 2.1חוות-דעת מומחה ותעודת רופא  -סעיף  20לפקודה 461................
 2.2חזקת חתימה  -סעיף  21לפקודה 461.........................................
 2.3חוות-דעת ותעודת רופא שנעשו מחוץ לישראל  -סעיף 22
לפקודה 462..................................................................................
 2.4צורת חוות-הדעת והגשתה  -סעיפים  24ו 25 -לפקודה 462............
 2.5חקירה בעל-פה  -סעיף  26לפקודה 466........................................
 2.6צו ההקמה  -תקנות 258יב(א) ו258 -יב(ז) לתקנות סדר הדין האזרחי
(הישנות) 469.................................................................................

טז

תוכן עניינים

 .3סדרי דין וראיות  -סעיף  8לחוק בית-המשפט לענייני משפחה ,התשנ"ה-
475.......................................................................................... 1995
 3.1כללי 475.................................................................................
" 3.2בדרך הנראית לו הטובה ביותר לעשיית משפט צדק"  -סעיף (8א)
לחוק בית-המשפט לענייני משפחה 475.............................................
 3.3עדות של קטין  -סעיף (8ב) לחוק בית-המשפט לענייני
משפחה480...................................................................................
 3.4מינוי מומחים  -סעיף (8ג) לחוק בית-המשפט לענייני
משפחה480...................................................................................
 3.4.1כללי 480...........................................................................
 3.4.2מינוי מומחה 484...............................................................
 3.4.3הגשת חוות-הדעת 485........................................................
 3.4.4חקירת המומחה 485..........................................................
 3.4.5שכר-טרחת המומחה והוצאותיו 485....................................
 3.4.6פקיד סעד (עובד סוציאלי) 486.............................................
 3.5משמונה מומחה מטעם בית-המשפט ,אין להגיש בבית-המשפט
לענייני משפחה חוות-דעת "פרטית" מטעם מי מהצדדים 486..............
 3.6החלטותיהן של הערכאות הקודמות נסבו על השאלה אילו מסמכים
היה מקום להעביר לעיון המומחה בנסיבות המקרה הנדון .שאלה זו
אינה חורגת מגדרו של הסכסוך בין הצדדים 487................................
 3.7סמכותו של בית-המשפט גם למנות מומחה שיהיה בעל סמכויות של
חוקר בודק 487..............................................................................
 3.8לבית-משפט קמא היתה סמכות לעיין בשנית בכל החלטת ביניים
שנתן ,ולו אף מכוח סמכותו הטבועה לעשות כן .קל וחומר כשעסקינן
בבית-משפט לענייני משפחה ,שבסמכותו לשקול אף שיקולי
צדק 488.......................................................................................
 3.9כלל בדבר שינוי חזית הינו כלל דיוני ,ולכן ,על פניו נראה כי בית-
המשפט לענייני משפחה רשאי לסטות ממנו 488................................
 3.10סמכותו של בית-המשפט לנהוג "בדרך הנראית לו הטובה ביותר
לעשיית משפט צדק" מצביעה על כך כי נכון וראוי לדחות את הערעור
ולקבוע כי מדובר בשימוש לרעה בהליכי בית-משפט שנוקטים
הערבים 488..................................................................................
 3.11בית-המשפט לענייני משפחה הינו בית-משפט מיוחד הרשאי
לסטות מההליך האדברסרי הקלאסי .רמת המעורבות של השופט
חייבת להיות לעיתים גבוהה ואילו יכולת הנגישות שלו לחומר הראיות,
הזמנת עדים וחקירתם צריכה להיות בעל היקף רחב 489....................
 3.12שיקול-הדעת הרחב המסור לבית-המשפט לענייני משפחה בסוגית
מינוי המומחים עולה בקנה אחד גם עם מגמת החוק להגמיש את
המסגרת הדיונית בבית-המשפט לענייני משפחה 489..........................

יז

תוכן עניינים

 3.13סעיף  8לחוק בית-המשפט לענייני משפחה וקבלת מסמכים
החוסים תחת חסיון עורך-דין-לקוח 489...........................................
 3.14לבית-המשפט לענייני משפחה יש שיקול-דעת לסטות מהוראת
סעיף (26א) סיפא לפקודת הראיות וזאת מכוח סעיף (8א) לחוק בית-
המשפט לענייני משפחה ועל-מנת לעשות "משפט צדק" 489................
 3.15תובענות לפי חוק למניעת אלימות במשפחה  -סעיף (8ד) לחוק בית-
המשפט לענייני משפחה 490............................................................
 3.16תובענה לפי חוק הירושה  -סעיף (8ה) לחוק בית-המשפט לענייני
משפחה490...................................................................................
 .4הזמנת עד מטעם בית-המשפט וקבלת עדותם 490..............................
 .5הלכות בתי-המשפט 490..................................................................
פרק ז' :הזמנת עד מטעם בית-המשפט 493 ........................................
 .1כללי 493.......................................................................................
 .2הזמנת עד מטעם בית-המשפט  -תקנה 258יג לתקנות סדר הדין האזרחי
(הישנות) 493.....................................................................................
פרק ח' :קבלת עדות 495 ................................................................
 .1כללי 495.......................................................................................
 .2קבלת עדות  -תקנה 258ד לתקנות סדר הדין האזרחי (הישנות) 495......
פרק ט' :קבלת מידע ממרשם האוכלוסין 497 ......................................

שער ד' :סעדים זמניים 499................... ................................

פרק א' :תחולה 499 ......................................................................
 .1כללי 499.......................................................................................
 .2תקנות  94עד  128בפרק ט"ו לתקנות סדר הדין האזרחי,
התשע"ט499............................................................................ 2018-
פרק ב' :מטרת הסעד הזמני 509 ......................................................
 .1כללי 509.......................................................................................
 .2מטרת הסעד הזמני  -תקנה  94לתקנות סדר הדין האזרחי ,התשע"ט-
510.......................................................................................... 2018
פרק ג' :התחייבות עצמית וערובה 513 ...............................................
 .1כללי 513.......................................................................................
 .2התחייבות עצמית וערובה  -תקנה  96לתקנות סדר הדין האזרחי,
התשע"ט514............................................................................ 2018-
 .3ערבות וערבון  -תקנה  364לתקנות סדר הדין האזרחי ,התשמ"ד1984-
(הישנות) 514.....................................................................................
 3.1כללי 514.................................................................................
 3.2אבטחת נזק ומימוש ערובה 516..................................................
 3.3מימוש הערובה 517..................................................................
 3.4פטור מערובה 519.....................................................................
פרק ד' :מזונות ומזונות זמניים 521 ...................................................

יח

תוכן עניינים

 .1כללי 521.......................................................................................
 .2דין ישן והלכה פסוקה 522...............................................................
 2.1תובענה למזונות או למדור  -עילת התובענה 522...........................
 2.2ערכאת השיפוט  -יכולת בחירת הערכאה על-ידי האישה 523.........
 2.3מזונות ילדים 524.....................................................................
 2.3.1זהות התובע 524................................................................
 2.3.2ערכאת השיפוט 524...........................................................
 2.4אגרה 538................................................................................
 2.5כתב תביעה בענייני מזונות 539..................................................
" 2.5.1תביעה למזונות" 539........................................................
 2.5.2פרטי תביעת מזונות 540.....................................................
 2.5.3אישור כתב טענות בתצהיר 540...........................................
 2.5.4הרצאת פרטים 542............................................................
 2.6ערובה בתביעת מזונות 546........................................................
 2.7זהות הצדדים בכתבי הטענות 546..............................................
 2.8כתבי הגנה וכתבי תשובה בענייני מזונות 546...............................
 2.9סעדים זמניים בהליך המזונות  -תקנה  265לתקנות סדר הדין,
התשמ"ד( 1984-הישנות) 546...........................................................
 2.10סופיות פסק-הדין בתביעת מזונות 550......................................
 2.11בקשה לעיכוב ביצוע 550..........................................................
 2.12ערעור על קביעת מזונות 551....................................................
 2.13אישור הסכמי מזונות 552........................................................
 2.14סמכות בינלאומית והמשפט הבינלאומי הפרטי בתביעת
מזונות 554....................................................................................
פרק ה' :צו עיקול בתביעת מזונות 555 ...............................................
 .1כללי 555.......................................................................................
 .2צו עיקול בתביעת מזונות  -דין ישן והלכה פסוקה 555........................
פרק ו' :הוראות שונות בדבר צו עיכוב יציאה מהארץ 557 .......................
פרק ז' :כונס נכסים 559 ................................................................
 .1כללי 559.......................................................................................
 .2מינוי כונס נכסים  -דין ישן והלכה פסוקה 559...................................

שער ה' :יישוב סכסוך מחוץ לכותלי בית-המשפט והפניה ליחידות
הסיוע שלצד בית-המשפט לענייני משפחה 561.........................
פרק א' :הפניה ליחידת סיוע 561 .....................................................
 .1כללי 561.......................................................................................
 .2דין ישן והלכה פסוקה 562...............................................................
 2.1בקשה ליישוב הסכסוך ויחידת הסיוע 562...................................
 2.2ההליך ביחידת הסיוע563..........................................................
 2.3ראיות 564...............................................................................

יט

תוכן עניינים

פרק ב' :חיסיון ביחידת הסיוע 565 ...................................................
 .1כללי 565.......................................................................................
 .2יישום סעיף 5א לחוק בית-המשפט לענייני משפחה  -חיסיון 566..........
פרק ג' :בקשה ליישוב סכסוך בעניין קביעת דרכי קשר בין הורי הורה לבין
קטין 579 ....................................................................................
 .1כללי 579.......................................................................................
 .2בקשה ליישוב סכסוך לפי טופס  8והצדדים יופנו ליחידת הסיוע שלצד
בית-המשפט 579................................................................................
פרק ד' :העברת עניין לייעוץ או לגישור 581 ........................................
 .1כללי 581.......................................................................................
 .2דין ישן והלכה פסוקה 581...............................................................
 2.1הליך הגישור 581......................................................................
 2.2חשיפת הליך הגישור בבית-המשפט לענייני משפחה 581................
 2.3פשרה 582................................................................................
 2.4בוררות 583..............................................................................
 2.5הבורר המוסמך 583..................................................................
 2.6הסמכות להעביר עניין לבוררות 584............................................
" 2.7סמכותו העניינית" של הבורר 584.............................................
 2.8סמכות פיקוח בית-משפט לענייני משפחה על הליך הבוררות 585....
פרק ה' :הפסקת הייעוץ או הגישור 587 .............................................
פרק ו' :הסדר הסכסוך 589 .............................................................
 .1כללי 589.......................................................................................
 .2דין ישן והלכה פסוקה 589...............................................................
פרק ז' :אישור הסכם בענייני משפחה 591 .........................................
 .1כללי 591.......................................................................................
 .2אישור ההסכם וביטולו  -חובת גילוי וסעיף ויתור על תביעות 591.........

שער ו' :הערעור 595............................. ................................

פרק א' :תחולה 595 ......................................................................
 .1כללי 595.......................................................................................
 .2הערעור  -תקנות  134עד  150בפרק י"ז לתקנות סדר הדין האזרחי,
התשע"ט595............................................................................ 2018-
 .3דין ישן והלכה פסוקה 600...............................................................
 3.1מבוא 600................................................................................
 3.2ערעור על החלטת הרשם לענייני ירושה 600.................................
 3.3ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל 601.................................
 3.4ערעור על החלטה אחרת של רשם בית-משפט לענייני
משפחה602...................................................................................
 3.5ערעור על החלטת בית-משפט לענייני משפחה603.........................
 3.6הליך הערעור  -סדרי דין 604......................................................

כ

תוכן עניינים

 3.6.1מועד להגשת ערעור על החלטת רשם ורשם ההוצאה
לפועל 604..................................................................................
 3.6.2מועדים להגשת ערעור/בקשת רשות ערעור  -תקנה  45לתקנת
בית-משפט לענייני משפחה (סדרי דין)604.....................................
 3.6.3הרכבי הערעור על החלטות בית-המשפט לענייני
משפחה 605...............................................................................
 3.6.4תשובה בכתב לערעור 606...................................................
 3.6.5הבטחת הוצאות המשיב 606...............................................
 3.6.6הדיון בערעור 607..............................................................
 3.6.7ראיות חדשות בהליך הערעור 607........................................
פרק ב' :מועדים 609 .....................................................................
פרק ג' :תשובה בכתב לערעור 611 ....................................................
פרק ד' :הבטחת הוצאות המשיב 613 ................................................
 .1כללי 613.......................................................................................
 .2הבטחת הוצאות המשיב  -תקנה  135לתקנות סדר הדין האזרחי,
התשע"ט613............................................................................ 2018-
פרק ה' :הדיון בערעור 615 ..............................................................
 .1כללי 615.......................................................................................
 .2דיון בערעור  -תקנה  138לתקנות סדר הדין האזרחי,
התשע"ט615............................................................................ 2018-

שער ז' :השתתפות ילדים 617................ ................................
פרק א' :זכות הילד להישמע  -החלטות  -מסירת החלטה ועוד617 ...........
פרק ב' :פרק כ' לתקנות סדר הדין האזרחי ,התשמ"ד 1984-הישנות 621 ...

שער ח' :אימוץ 625.............................. ................................

פרק א' :כללי 625 .........................................................................
פרק ב' :דין ישן והלכה פסוקה  -תובענה בענייני אימוץ 633 ...................
 .1עילת התובענה 633.........................................................................
 .2סמכות שיפוט מקומית 633.............................................................
 .3פתיחת תיק 633.............................................................................
 .4בקשה להכרזת ילד כבר אימוץ ומתן צו אימוץ 634.............................
 4.1שלבי האימוץ 635.....................................................................
 4.2בקשה להכרזת ילד כבר אימוץ  -סדרי הדין 636...........................
 4.3כתבי הטענות על-פי חוק האימוץ 637.........................................
 4.3.1מספר העתקים מכתב הטענות שיש להגיש בבקשה להכרזת
ילד כבר אימוץ ובקשה לצו אימוץ 637..........................................
 4.3.2תצהיר 638........................................................................
 4.3.3צירוף מסמכים מיוחדים 638..............................................
 .5זהות הצדדים בהליך האימוץ 638....................................................
 5.1בקשה להכרזת ילד כבר אימוץ 638.............................................

כא

תוכן עניינים

 5.2בקשת הורה לחזור בו מהסכמתו להכרזת הילד כבר אימוץ או
לפוסלה 639..................................................................................
 5.3בקשה לצו אימוץ 646................................................................
 .6הוראות מיוחדות להגשת כתבי הגנה וכתבי תשובה בבקשה לצו אימוץ
ילד חוץ648.......................................................................................
 .7בקשות ביניים 648..........................................................................
 7.1בקשה לפעולה דחופה בעניין הכרזת ילד כבר אימוץ 648................
 7.2בקשה ליישום אמצעים לשלום הילד באימוץ ילד חוץ 648.............
 7.3סעד זמני המיוחד להליך האימוץ 649.........................................
 .8איסור פרסום ההליך או זהות צדדיו בבקשה להכרזת ילד כבר אימוץ
וצו אימוץ 649...................................................................................
 .9הדיון ומועדיו 650..........................................................................
 9.1מועדים מיוחדים לקביעת דיון בבקשה להכרזת ילד כבר
אימוץ 650.....................................................................................
 9.2סדרי דין מיוחדים לדיון בענייני אימוץ 650..................................
 9.2.1דיון בצמצום תוצאי האימוץ בבקשה להכרזת הקטין כבר
אימוץ ובצו האימוץ 650..............................................................
 9.3דיון בחזרת הורה מבקשת אימוץ 657..........................................
 .10זכות הטיעון בהליך האימוץ 658.....................................................
 .11סדרי דין הנוגעים לפקיד הסעד בנושא אימוץ 659.............................
 .12סדרי דין הנוגעים להבאת עדויות שונות בהליך האימוץ 660..............
 .13הוצאות הכרוכות בניהול הליכי אימוץ 661......................................
 .14הרכב השופטים בערעור וקבלת ראיות חדשות בערעור 661................
 .15מניין ימי הפגרה 661.....................................................................
 .16סמכות בינלאומית והמשפט הבינלאומי הפרטי 661..........................

שער ט' :החזרת ילדים חטופים לחוץ לארץ 663.........................
פרק א' :כללי 663 .........................................................................
פרק ב' :דין ישן והלכה פסוקה  -תובענה להחזרת קטין חטוף 669 ............
 .1עילת התובענה 669.........................................................................
 1.1כללי 669.................................................................................
 1.2אמנת האג 669.........................................................................
 1.3מעמד האמנה 669.....................................................................
 1.4הסדרי האמנה 669...................................................................
 .2סמכות שיפוט מקומית 671.............................................................
 .3כתב תביעה להחזרת ילד חטוף 672..................................................
 3.1פירוט מסמכים מצורפים672.....................................................
 3.1.1תצהיר 672........................................................................
 3.1.2מסמכים מיוחדים 673.......................................................
 3.2ערובה 673...............................................................................

כב

תוכן עניינים

 .4זהות הצדדים בבקשה להחזרת ילד חטוף לחוץ-לארץ 674...................
 .5בקשות ביניים בתביעה להחזרת ילד חטוף לחוץ-לארץ 674.................
 5.1הקלה בדרישות לבקשת ביניים 674............................................
 5.2סעדי הביניים האפשריים בתביעה להחזרת ילד חטוף
לחוץ-לארץ 674.............................................................................
 .6הדיון ומועדיו 675..........................................................................
 6.1מועדים מיוחדים לקביעת דיון תביעה להחזרת ילד חטוף לחוץ-
לארץ 675......................................................................................
 6.2סדרי דין מיוחדים לדיון בהחזרת ילד חטוף לחוץ-לארץ 676..........
 6.3סדרי דין הנוגעים להזמנת עדים בתביעה להחזרת ילד חטוף לחוץ-
לארץ 676......................................................................................
 6.4סדרי דין הנוגעים להבאת ראיות בהליך להחזרת ילד חטוף 677.....
 .7ערעור בהליך החזרת ילד חטוף לחוץ-לארץ 677.................................
 .8מינוי מומחה מטעמו של בית-המשפט לצורך בחינת התקיימותו של
חריג "החשש החמור" הקבוע בסעיף (13ב) באמנת האג 678....................

שער י' :היתר נישואין 679.................... ................................
פרק א' :כללי 679 .........................................................................
פרק ב' :דין ישן והלכה פסוקה 681 ...................................................
פרק ג' :תובענה בעניין חוק גיל הנישואין 685 ......................................
 .1עילת התובענה 685.........................................................................
 .2בקשה להיתר נישואין 685...............................................................
 .3תביעה בגין הפרת חוק גיל נישואין 685.............................................

שער י"א :היתר נישואין  -התרת נישואין 687...........................

פרק א' :כללי 687 .........................................................................
פרק ב' :תקנות  166עד  168לתקנת סדר הדין האזרחי,
התשע"ט691 ...................................................................... 2018-
פרק ג' :דין ישן 693 ......................................................................

שער י"ב :ברית הזוגיות 697.................. ................................
פרק א' :כללי 697 .........................................................................
פרק ב' :דין ישן והלכה פסוקה 699 ...................................................

שער י"ג :שינוי שם 709........................ ................................
פרק א' :כללי 709 .........................................................................
פרק ב' :דין ישן והלכה פסוקה  -תובענה בעניין חוק השמות 711 .............
 .1עילת התובענה 711.........................................................................
 1.1חוק השמות 711.......................................................................
 1.1.1קביעת שם על-ידי בגיר 716.................................................
 1.1.2שינוי שם קטין או פסול-דין 717..........................................
 1.2מעמדו של שר הפנים717...........................................................

כג

תוכן עניינים

 1.2.1הודעה לשר הפנים 717.......................................................
 1.2.2סמכות פסילת שם על-ידי שר הפנים 717..............................
 1.2.3הלכה למעשה 720..............................................................
 .2זהות הצדדים בכתבי הטענות בבקשה לשינוי שם 721.........................
 .3פומביות הדיון 722.........................................................................

שער י"ד :קביעת גיל 723...................... ................................
פרק א' :כללי 723 .........................................................................
פרק ב' :דין ישן והלכה פסוקה  -תובענה בענייני חוק קביעת גיל 725 ........
 .1עילת התובענה 725.........................................................................
 .2סמכות שיפוט מקומית 725.............................................................
 .3בקשה לקביעת גיל 725....................................................................
 3.1מספר העתקים מכתב הטענות שיש להגיש725.............................
 3.2פירוט מסמכים מצורפים726.....................................................
 3.2.1תצהיר 726........................................................................
 3.2.2צירוף מסמכים מיוחדים 726..............................................
 3.2.3ציון בקשות קודמות 726....................................................
 .4זהות הצדדים בכתבי הטענות 726....................................................
 .5סדרי דין הנוגעים להבאת ראיות 727................................................
 .6פומביות הדיון 727.........................................................................
 .7ערעור 727.....................................................................................

שער ט"ו :אבהות ואימהות 729.............. ................................
פרק א' :כללי 729 .........................................................................
פרק ב' :הורות 731 .......................................................................
 .1מיהו הורה 731..............................................................................
 .2מודלים להקניית הורות 736............................................................
 2.1זיקה גנטית 736........................................................................
 2.2זיקה פיזיולוגית 737.................................................................
 2.3אימוץ 737...............................................................................
 2.4הזיקה לזיקה 738.....................................................................
פרק ג' :דין ישן והלכה פסוקה  -תובענה לאבהות או אימהות 741 ............
 .1עילת התובענה 741.........................................................................
 1.1כללי 741.................................................................................
 1.2תביעה לאימהות 741................................................................
 1.3תביעה לאבהות 746..................................................................
 .2אופן התביעה 746...........................................................................
 .3הרכב השופטים בערעור 747............................................................

שער ט"ז :מניין הימים  -תחילה והוראות מעבר 749...................
פרק א' :הדין 749 .........................................................................

כד

תוכן עניינים

פרק ב' :דברי הסבר751 .................................................................

כה

