
 הקורס המקיף לעו”ד

הפרקטיקה המלאה

קורסים פרקטיים בתחומים הכי מבוקשים לעורכי דין

 בהתאם לתקנות
בית המשפט לענייני משפחה )סדרי דין(, 

תשפ"א 2020 - החדשות



הערכאות הרלוונטיות בתחום דיני המשפחה
ההבדל בין בית המשפט לבית הדין הרבני

המצב המשפטי בדיני משפחה לפני ולאחר יולי 2017
הליך יישוב סכסוך

תרשים התנהלות ההליך בבית המשפט
תרשים התנהלות ההליך בבית הדין

ההבדלים בין בית המשפט לבית הדין בפרקטיקה
סיכום - מרוץ הסמכויות

מזונות ילדים - חריג למרוץ הסמכויות
מה לא השתנה למרות הלכת שרגאי?

היתרונות והחסרונות בסדרי הדין השונים בין הערכאות

התביעות העיקריות בבית המשפט ובבית הדין
תביעת גירושין/שלום בית/תביעת גירושין כרוכה

תביעת משמורת/זמני שהות/הסדרי שהייה
תביעת מזונות

תביעה רכושית

מרוץ הסמכויות
מתי מתחיל מרוץ הסמכויות?

כיצד להחליט לאיזו ערכאה לפנות - דוגמא 1
כיצד להחליט לאיזו ערכאה לפנות - דוגמא 2

כיצד להחליט לאיזו ערכאה לפנות - סיכום

אסטרטגיה וטקטיקה בהליך משפטי
מדוע ישנה אסטרטגיה בדיני משפחה?
המסלולים האפשריים בהליך המשפטי
אסטרטגיה וטקטיקה בהליך המשפטי

ההבדל בין אסטרטגיה לטקטיקה
כיצד נקבע את האסטרטגיה בתיק?

אסטרטגיה בתביעת מזונות
אסטרטגיה בתביעת משמורת
אסטרטגיה בתביעה רכושית

סוגי לקוחות

השופט/ההרכב הדן בתיק

קביעת אסטרטגיה בהתאם לנתונים ולציפיות הלקוח
דגשים נוספים להתנהלות מול הלקוח
דוגמאות לניהול אסטרטגיה - דוגמא 1
דוגמאות לניהול אסטרטגיה - דוגמא 2
דוגמאות לניהול אסטרטגיה - דוגמא 3
דוגמאות לניהול אסטרטגיה - דוגמא 4

עקרון הסמכות הנמשכת
חוקים ותקנות חשובים לצורך ניהול הליך גירושין

חוקים בעניין סמכות מקומית
תקנה 15)א( לתקנות בית משפט לענייני משפחה )סדרי דין(, התשפ"א 2020

חוק שיפוט בתי דין רבניים )נישואין וגירושין( - תשי"ג 1953
חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג - 1973

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב - 1962
החוק לתיקון דיני המשפחה )מזונות( תשי"ט - 1959

בע"מ 919/15 פלוני נ' פלונית

פגישת הייעוץ עם הלקוח - מידע מעשי
מהן המטרות של פגישת הייעוץ?

שיחת הטלפון הראשונה עם הלקוח
פגישת הייעוץ

מבנה פגישת הייעוץ
שיחת הייעוץ - שיחת מכירה

הצעת מחיר והסכם שכר טרחה
מה השאלות שנשאל את הלקוח ואיזה מידע נאסוף?

דגשים בעניין מסמך מקדים להכנת כתבי טענות
טיפים לאיסוף חומר מהלקוח

שכר טרחה ותמחור הייצוג בהליך גירושין
תמחור הליך הגירושין

סדרי גודל של תמחור תיק בדיני משפחה
הסכם שכר טרחה

חקיקה/תקנות 

 • חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה, 
תשע"ה - 2014

• תקנות בית משפט לענייני משפחה )סדרי דין(, 
 התשפ"א - 2020

 - תקנות 6-8
- תקנה 15 )א'(

• תקנה י)1( לתקנות הדיון בבתי הדין הרבניים בישראל

 • חוק בית המשפט לענייני משפחה, תשנ"ה - 1995
- סעיפים, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 25 )ב'(

 • חוק שיפוט בתי דין רבניים )נישואין וגירושין(, 
 תשי"ג - 1953

- סעיפים; 1, 3, 4, 4 א'

 • חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג - 1973
- סעיפים; 2, 3, 5, 5 א', 8

 • חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, 
 תשכ"ב- 1962

- סעיפים 14 עד סעיף 32 לפרק השני

• החוק לתיקון דיני המשפחה )מזונות( תשי"ט 1959 
- סעיף 3 א'

פסיקה 
בג"צ הבגידה 4602/13 פלונית נגד ביה"ד הרבני חיפה

בג"צ 2898/03 פלונית נגד ביה"ד הרבני הגדול

בג"צ 6021/10 פלונית נגד ביה"ד הרבני

בע"מ 919/15 פלוני נ' פלונית

סט המסמכים שיילמד במפגש:

✔שאלון לקוח מורחב + מסמכים
✔שאלון לקוח מקוצר

✔תקנות עובדים סוציאליים
✔הסכם שכר טרחה

✔ייפוי כוח



מהו הליך יישוב סכסוך?
משמעות חוק המהו"ת

מי יצטרך להגיש בקשה ליישוב סכסוך?
על מי חל חוק המהו"ת?

באילו עניינים תוגש בקשה ליישוב סכסוך?
מתי ניתן להגיש תביעה ללא הגשת בקשה ליישוב סכסוך?

מתי לא יחול החוק?
המשמעות הפרקטית

עקרון מרוץ הסמכויות בהליך יישוב סכסוך
המועדים החלים במסגרת החוק
איך  מתנהל הליך בדיני משפחה

עיכוב הליכים
לאחר תקופת עיכוב ההליכים

לאחר הגשת הבקשה ליישוב סכסוך
כיצד תומצא הבקשה לצד השני?

קיום פגישת המהו"ת
הסכמת הצדדים להמשך עיכוב ההליכים

מה קורה בפגישת המהו"ת הראשונה?
מטרת הליך המהו"ת

פגישת המהו"ת הראשונה
לאחר פגישת המהו"ת הראשונה

פגישות המהו"ת הנוספות ביחידת הסיוע
חישוב מניין הימים להגשת התביעות
החלטה על סגירת הליך יישוב סכסוך

סיום הליך יישוב סכסוך
מתי יכול הצד השני להגיש תביעותיו?

תביעה הדדית
מרוץ הסמכויות במסגרת הליך יישוב סכסוך

היכן יוגשו התביעות במסגרת הליך יישוב סכסוך?

סעד זמני וסעד דחוף במסגרת יישוב סכסוך

סעדים זמניים
אילו סעדים זמניים ניתן לבקש בהליך יישוב סכסוך?

עריכת הבקשה לסעד זמני
תשובה לבקשה לסעד זמני

סעדים דחופים
אילו סעדים דחופים ניתן לבקש?
דגשים בהגשת הבקשות לסעדים

סעד דחוף- תובענה דחופה לגירושין כשהנתבע המתגורר מחוץ 
לישראל נמצא בישראל

עריכת הבקשה והתגובה לסעד דחוף
עד מתי יחולו הסעדים הזמניים/הדחופים?

האם החלטות בסעדים זמניים מחייבות המשך הדיון באותה 
ערכאה?

קיצור תקופת עיכוב ההליכים
הארכת תקופת עיכוב ההליכים

למה חשוב לשים לב בהליכי יישוב סכסוך?

הגשת תביעה ללא בקשה ליישוב סכסוך 
מתי לא יחול החוק?

הסכם במסגרת הליך יישוב סכסוך
תמחור הליך יישוב סכסוך

מה כולל הליווי במסגרת הליך יישוב סכסוך

תביעת משמורת/זמני שהות/ענייני קטינים
סמכות השיפוט בענייני משמורת

איך קובעים את האסטרטגיה בתביעת משמורת?
ההבדל בין אפוטרופסות למשמורת/אחריות הורית משותפת

חלוקת זמני שהות
הוראות החוק בעניין משמורת וזמני שהות

מגמות בנושא משמורת קטינים
סרבנות קשר/ניכור הורי

כיצד נפעל במקרה של סכסוך בעצימות גבוהה
תביעות מקבילות בשאלת המשמורת

 מה יכלול כתב תביעה למשמורת?

הכלים שיש לעורך הדין בהליכי משמורת
תסקיר עו"ס לסדרי דין
בדיקת מסוגלות הורית

בדיקת מסוכנות
קיום מפגשים במרכז קשר

בקשה לשמיעת קטין
ועדת תסקירים

נזקקות
מינוי אפוטרופוס לדין לקטין

תסקיר הסעד
תפקיד עורך הדין בעניין התסקיר

מתי תתכנס ועדת תסקירים?
התמודדות עם התסקיר בבית המשפט

התמודדות עם התסקיר בבית הדין הרבני

 תפקיד עורך הדין בניהול הליך משמורת
וזמני שהות

עריכת כתב תביעה וכתב הגנה במשמורת
עריכת כתב תביעה למשמורת

עריכת כתב הגנה למשמורת

תביעת מזונות
החוקים העיקריים בנושא תביעת מזונות

החוק לתיקון דיני משפחה )מזונות( התשי"ט 1959
תקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט - 2018

תקנות בית משפט לענייני משפחה )סדרי דין(, תשפ"א - 2020
עיקרי תקנות סדר הדין האזרחי בעניין מזונות

מזונות זמניים
סיכום מועדי הגשת כתבי טענות בעניין מזונות

מזונות זמניים
פסיקה רלוונטית בעניין מזונות

כיצד חושבו המזונות בעבר?
חישוב מזונות בהתאם לפסיקה החדשה

אופן חישוב דמי מזונות 
פסיקת בתי המשפט המחוזיים וסכומי מזונות מינימאליים

כתב תביעה למזונות קטינים
מסמכים שנצרף לכתב התביעה למזונות

עריכת כתב הגנה בתביעה למזונות קטינים
בקשות זמניות במסגרת תביעה למזונות קטינים

בקשות זמניות נוספות במסגרת הליך מזונות
תביעה למזונות קטינים בבית הדין הרבני

המועד להגשת כתב תשובה בבית הדין הרבני

תביעה למזונות אישה
מתי אישה תהא זכאית למזונות עבור עצמה?

סמכות הדיון בעניין מזונות אישה
תקנה לג לתקנות הדיון בבתי הדין הרבניים בישראל התשנ"ג

ההבדל בין מזונות אישה למזונות קטינים
מה בא בגדר מזונות אישה?

מתי תפסיד אישה מזונותיה?
מזונות מעוכבת

גט מעושה/גט בכפייה
עריכת כתב תביעה למזונות אישה

המסמכים שיצורפו לכתב התביעה למזונות אישה
עריכת כתב הגנה למזונות אישה

מזונות אישה שלא במסגרת נישואין )ידועים בציבור(
המועדים להגשת כתבי הטענות - סיכום

עריכת כתבי תביעה- דגשים
ראשי פרקים בכתבי התביעה

עריכת כתב הגנה למזונות - דגשים



חקיקה/תקנות 
חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה,  • 

תשע"ה - 2014

- סעיפים 1, 2,  4, 6 א' )1(, 6 א' )2(  

התייחסות לסעיפי התיקון לחוק  •

תקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי   •
משפחה )הוראת שעה(, תשע"ו - 2016

- תקנות 3 ב', 10, 12, 16 א' )4(, 16 א',   
16 ב', 18

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות  • 
תשכ"ב - 1962

- סעיפים 19, 24, 25, 30, 68, 70  

חוק הנוער )טיפול והשגחה(, תש"ך - 1960  •

תקנות בית משפט לענייני משפחה )סדרי   •
דין(, תשפ"א - 2020

- תקנה 49, 53-39  

נספח ז', הוראות פרק 3 לתע"ס  •

חוק לתיקון דיני משפחה )מזונות(  • 
התשי"ט - 1959 

תקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט - 2018  •

תקנות הדיון בבתי הדין הרבניים בישראל   •
התשנ"ג

- תקנה לג   

חוק שיפוט בתי דין רבניים נישואין   •
וגירושין, תשי"ג - 1953

- סעיפים 4  

פסיקה 
בע"מ - 919/15  •

הלכת ורד נגד ורד  • 
)ע"א 552/87 פ"ד מב3 594(

בבר"ע 120/69 שרגאי נ' שרגאי,  • 
 פ"ד כג)2( 171 )1969(
)להלן: הלכת שרגאי(

בע"מ - 7628/17  •

עמ"ש 32172 - 11 - 17  א.א.ש נ' נ.ש  •

רמ"ש 59188 - 10 - 18  י.נ נ' א.נ  •

עמ"ש 65692 - 11 - 19 ס. נ' ס  •

עמ"ש 5121 - 05 - 20  ג. נ' ג  •

פס"ד של כב' השופט ארז שני בעניין   •
מזונות משקמים

סט המסמכים שיילמד במפגש:

✔טופס 1  - בקשה ליישוב סכסוך
✔טופס 1 - בקשה ליישוב סכסוך רבני

✔טופס 3 הודעת הצדדים על המשך עיכוב הליכים
✔טופס 4 - הודעה לתובענה ליישוב סכסוך 

✔טופס 5 - בקשה לסעד זמני לשמירת המצב 
 הקיים או לעיכוב יציאה מהארץ

)בתי הדין הרבניים(

✔טופס 5 - בקשה לסעד זמני לשמירת מצב קיים 
 או עיכוב יציאה מהארץ

)בית משפט לענייני משפחה(

✔טופס 6 - בקשה לסעד דחוף שלא במסגרת 
בקשה ליישוב סכסוך

✔טופס 6 - בקשה לסעד דחוף יישוב סכסוך רבני
✔טופס 7 - בקשה לקיצור או להארכה של תקופת 

עיכוב ההליכים )רבני(

✔טופס 7 - בקשה לקיצור או להארכה של תקופת 
עיכוב ההליכים

 ✔הוראת נוהל של נשיאת ביהמ"ש העליון
)הוראת שעה(

✔תקנות עובדים סוציאלים הנחיות כתיבת תסקיר
✔בקשה בעניין קטין )בקשה למשמורת זמנית(

 ✔תביעה בעניין קטין )תביעה למשמורת(
+ טופס הזמנה לדיון

✔טופס הרצאת פרטים בתביעה למזונות )רבני(
✔טופס הרצאת פרטים בתביעה למזונות 

)ביהמ"ש(

✔ייפוי כח
✔כתב הגנה - בתביעת מזונות

✔תצהיר קצר )בגצ"י(
✔כתב תביעה למזונות אישה דוגמא

✔פסק דין מסכם בעניין מזונות משקמים ידועים 
בציבור ארז שני )תמ"ש 5028-05-16(

✔תביעה למזונות קטינים כוללת הזמנה לדין



תביעה רכושית
סוגי התביעות הרכושיות

תביעות רכושיות בסמכות מקבילה
המקור החוקי לקבלת רכוש

חוק יחסי ממון
נכסים שאינם ברי איזון

מועד ביצוע האיזון
קיצור התקופות לצורך ביצוע איזון רכושי

פסיקה רלוונטית בעניין חוק יחסי ממון

חזקת השיתוף
מתי תקום חזקת השיתוף?
מה קובעת חזקת השיתוף?

רכוש בר חלוקה 
רכוש מוחרג

מועד ביצוע האיזון
פסיקה רלוונטית לחזקת השיתוף

אסטרטגיה בניהול תיקים רכושיים
לאן נגיש את תביעת הרכוש?

תביעה רכושית
תביעה רכושית בהתאם לתקנה 15)א(

תביעה רכושית לאיזון משאבים
תביעה לפסק דין הצהרתי, מתן חשבונות, שמירת זכויות

ביצוע פסק דין בפועל
איזון משאבים בין בני זוג שנישאו לאחר 1.1.74

איזון עסקים משפחתיים וחברות
מוניטין

איזון מוניטין
איזון משאבים, הלכה למעשה

דגשים לעריכת תביעה רכושית
מה נצרף לתביעה הרכושית?

כתב הגנה לתביעה רכושית

ההליכים המתנהלים בבית הדין הרבני
מה כוללים ענייני הנישואין?

כריכה
רכישת סמכות בית הדין - המבחן המשולש

תביעת גירושין כנה
מבחן כנות הכריכה

כריכה כדין
התנהלות ההליך בבית הדין הרבני

טענת היעדר סמכות

תביעות במסגרת בית הדין הרבני
תביעת גירושין

מתי לא תוגש תביעת גירושין?
כיצד להתגרש בהסכמה?

תביעת כתובה
כיצד תוגש תביעת כתובה?

"כפל מבצעים" בכתובה
עיקר כתובה ותוספת כתובה

איך תיראה תביעת כתובה
מתי ניתן להגיש תביעת כתובה?

תביעת שלום בית
מתי תוגש תביעה לשלום בית?

כתב תביעה לשלום בית - דגשים
עילות הגירושין העיקריות של אישה כנגד בעלה

נימוקים לעילות גירושין הקשורות להתנהגות הבעל
עילות הגירושין העיקריות של בעל כנגד אשתו

חקיקה/תקנות 
חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג - 1973  •

- סעיפים 5,  5 א', 8)2(, 6  

חוק בית המשפט לענייני משפחה, תשנ"ה - 1995  •

- סעיף 7  

תקנות בית משפט לענייני משפחה, תשפ"א - 2020  •

- תקנה 15 )א'( )1(  

- חוק שיפוט בתי דין רבניים - סעיפים 1, 3  

- תקנות הדיון בבתי הדין הרבניים - תקנה לד)1(  

פסיקה:
פס"ד הבוגדת בג"צ 4602/13  •

אבו רומי נ' אבו רומי   •

בג"צ פלונית נ' בית הדין הרבני הגדול   •

בע"מ 818/05 פלונית נ' פלוני  •

בג"צ 5416/09  •

בע"מ 1398/11  אלמונית נ' אלמוני  •

ע"א 5640/94  חסל נ' חסל  •

ע"א 2280/91 אבולוף נ' אבולוף  •

ע"א 52/80 שחר נ' פרידמן  •

בג"צ 1000/92 בבלי נ' בית הדין הרבני  •

דנ"א 1558/94 נפיסי נ' נפיסי  •

ע"א 1915/91 יעקובי נ'  יעקובי  •

בג"צ 2222/99 גבאי נ' בית הדין הרבני הגדול  •

ע"א אבנרי נ' אבנרי   •

ע"א מג'דר נ' מג'דר   •

בג"צ 2232/03  פלונית נ' בית הדין הרבני האזורי  •

בע"מ 7628/19 פלונית נ' פלוני  •

ע"א 359/75 יהלומי נ' יהלומי  •

סט המסמכים שיילמד במפגש:

✔כתב תביעה רכושית, איזון 
 משאבים, פירוק שיתוף

- דוגמה

✔כתב הגנה לתביעה רכושית 
-  דוגמה

✔תביעת גירושין כרוכה - דוגמה
✔תביעה לפיצוי בת ישראל - 

 תביעת כתובה ותוספת
כתובה - דוגמה

✔תביעה לשלום בית מזונות 
 אישה ומדור ספציפי )רבני(

- דוגמה



מהי בקשה לצו הגנה/הטרדה מאיימת?
מי יכול להגיש בקשה לצו הגנה?

מתי ניתן להגיש בקשה לצו הגנה?
תנאים חלופיים לקבלת צו הגנה/הטרדה מאיימת

היכן מוגשת הבקשה?
מה תכלול בקשה לצו הגנה?

אילו סעדים ניתן לקבל במסגרת בקשה לצו הגנה
צו הגנה כנגד קטין

כיצד מתנהל ההליך בפועל?
דגשים חשובים בעניין הליך צו ההגנה

מתי לא תוגש בקשה לצו הגנה?
תוקפו של צו הגנה

בקשה למניעת הטרדה מאיימת
מהי הטרדה מאיימת?

מי יכול להגיש את הבקשה?
היכן תוגש הבקשה?

אילו סעדים ניתן לתת במסגרת צו זה?
הגשת הבקשה והתנהלות ההליך

מה בין החוק למניעת אלימות במשפחה והחוק להטרדה מאיימת?
דגשים לפרקטיקה 

פסיקה רלוונטית

סעדים זמניים במסגרת הליך עיקרי
המקור החוקי להגשת סעדים זמניים

אילו סעדים זמניים ניתן לבקש במסגרת הליך עיקרי?
מהי החשיבות שבהגשת סעד זמני?

המקור החוקי להגשת סעדים זמניים בערכאות השונות
מטרות העל בהגשת סעדים זמניים

התנאים העקרוניים שנקבעו לקבלת סעד זמני
מתי נגיש בקשה לסעד זמני?

דגשים לעריכת בקשה לסעד זמני
דיון בעניין סעדים זמניים

חקיקה/תקנות 

החוק למניעת אלימות במשפחה - תשנ"א 1991    • 
- סעיפים 1, 2, 2 ג' )א'(, 2 ז',  3 , 5, 11

החוק למניעת הטרדה מאיימת תשס"ב 2001  • 
- סעיפים 2 א' , 2 ב', 10

חוק לתיקון דיני המשפחה )מזונות(, תשי"ט - 1959  •

תקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט - 2018  • 
- תקנה 94, 95

תקנות בית משפט לענייני משפחה )סדרי דין(,   •
התשפ"א - 2020

חוק להסדר התדיינויות בענייני משפחה תשע"ה 2014   •

תקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה  • 
)הוראת שעה(, תשע"ו 2016

תקנות הדיון בבתי-הדין הרבניים בישראל, התשנ"ג  •

פסיקה 
תמ"ש 53920/06  •

בר"ע 179/04 נס שובל נ' ניסים  •

הט 4631/10/13 פלונית נ' אלמונית  •

עמ"ש 21380-07-13    •

תמ"ש 063980-98  •

בה"ט 56508-12-12  •

הט 35614-12-18  •

תמ"ש 1880-04  •

סט המסמכים שיילמד במפגש:

✔בקשה לצו הגנה או להארכת תוקפו של צו הגנה 	  צו הגנה:   
           + תצהיר

✔כתב ערובה טופס 3 	 	 	 	 	 	
✔הודעה על דיון בבקשה לצו הגנה )טופס 5(       

✔בקשה לצו מניעת הטרדה מאיימת    צו למניעת הטרדה מאיימת: 
           + תצהיר )במעמד צד אחד(

✔כתב ערובה טופס 3 	 	 	 	 	 	
✔בקשה להטלת עיקולים בתביעה רכושית  סעדים זמניים:   

          )בית משפט לענייני משפחה(

✔בקשה למתן צו עיכוב  יציאה מהארץ במסגרת         
          תביעת מזונות )במעמד צד אחד(

✔התחייבות עצמית לסעד זמני 	 	 	 	 	 	
✔טופס בקשה למתן צו עיקול נכסים - רבני 	 	 	 	 	 	
✔טופס בקשה לעיכוב יציאה מהארץ - רבני 	 	 	 	 	 	

✔כתב ערבות צד ג' - בקשה לסעד זמני 	 	 	 	 	 	
✔תצהיר קצר )מצורף לבקשה( 	 	 	 	 	 	



כתבי הטענות העיקריים בהליך גירושין
תקנה 15)א'( לתקנות בית משפט לענייני משפחה )סדרי דין(, תשפ"א - 2020

דגשים לכתיבת כתבי טענות
ההוראות הטכניות לכתיבת כתבי טענות

הוראות כלליות לעריכת כתבי טענות

דגשים לעריכת כתב תביעה/הגנה בבית המשפט לענייני 

משפחה
החלק הראשון לכתב הטענות - כותרת

החלק השני לכתב הטענות - תמצית טענות
החלק השלישי לכתב הטענות - פירוט הטענות

המסמכים אותם יש לצרף לכתב הטענות
הרצאת פרטים

פרוצדורה וניסוח כתב הגנה בבית המשפט לענייני משפחה
החלק הראשון לכתב ההגנה - כותרת

החלק השני לכתב ההגנה - תמצית טענות
החלק השלישי לכתב ההגנה - פירוט הטענות

המועדים להגשת כתבי הגנה
אימות כתבי טענות בבית המשפט לענייני משפחה

דגשים לכתיבת כתבי טענות בעניין מזונות

גילוי מסמכים מוקדם ורשימת מסמכים
הגשת בקשות ביניים בכתב

תשובה לבקשה בכתב
שינוי מועד דיון

דיון מקדמי בתביעה רכושית
קדם המשפט

חוות דעת מומחה בענייני משפחה
המועדים להגשת חוות דעת מומחה

הזמנת עדים בהליך המשפטי

תצהיר עדות ראשית

הכנת סיכומים
היכן מתחילים בכתיבת הסיכומים?

במהלך כתיבת הסיכומים
סיכומים בעל פה

חקיקה/תקנות 

תקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט - 2018  •

תקנות בית המשפט לענייני משפחה  • 
)סדרי דין(, תשפ"א - 2020

סט המסמכים שיילמד במפגש:

✔תצהיר עדות ראשית 
דוגמה

✔סיכומים מטעם הנתבעת 
- דוגמה בתביעה 
להפחתת מזונות

✔טבלת השוואת תקנות 
חדשות מול ישנות 

)התשפ"א 2020 לעומת 
תשמ"ד 1984( 

✔טופס הרצאת פרטים 
בתיק עיקרי 

✔כתב תביעה רכושית/
מזונות/זמני שהות 

ובעניין קטינים 

✔תצהיר לכתב טענות 
)טופס 5(

✔סיכום הליכים מקדמיים



דגשים וכללים להופעה בפני ערכאות משפטיות

סדר ההליך בבית המשפט
מה קורה אם לא הסתיים ההליך בדיון הראשון?

סדר ההליך בבתי הדין הרבניים
דגשים להליך בבית הדין הרבני

ליטיגציה בבית הדין הרבני
פרוטוקול הדיון וראיות

הדרכים לאיסוף ראיות בבית המשפט ובבית הדין הרבני

הדיון המקדמי
הכנות טרם הדיון המקדמי

ההתנהלות במהלך הדיון המקדמי
בסוף הדיון המקדמי

ניהול הליך עד מתן פסק דין 
תצהיר עדות ראשית - דגשים

דיון הוכחות בבית המשפט - דגשים
חקירות - דגשים

ניהול תיק הוכחות בבית המשפט - דגשים

התנגדויות
סוגי התנגדויות

עדים חיצוניים/מומחים
מיומנויות חקירה

חשיבות החקירה הנגדית
חקירה חוזרת

חקיקה/תקנות 

תקנות/ חקיקה:

תקנות הדיון בבתי-הדין הרבניים בישראל, התשנ"ג  •

תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט - 2018  •

חוק לתיקון סדרי הדין )חקירת עדים, תשי"ח 1957(  • 
- סעיף 2



עריכת הסכמים
מדוע עדיף לסיים בהסכם?

המקור החוקי לאישור הסכמי גירושין, פירוד ויחסי ממון
תפקיד עורך הדין בעריכת הסכם

דגשים בניהול משא - ומתן להסכם גירושין
דגשים בניסוח הסכמי גירושין

מהו הסכם טוב?
הסכם מול צדדים נוספים

הפרקים בהסכם הגירושין
הפרקים בהסכם גירושין- פתיח

הפרקים בהסכם הגירושין - בית הדין הרבני
הפרקים בהסכם הגירושין - אפוטרופסות, משמורת, זמני שהות

הפרקים בהסכם הגירושין - מזונות קטינים
הפרקים בהסכם גירושין - ענייני רכוש

הפרקים בהסכם גירושין - אישור הסכם והיעדר תביעות
אישור ההסכם

הסכם שלום בית ולחילופין גירושין
אישור הסכמים

אישור ההסכם בבית הדין הרבני

עקרון הסמכות הנמשכת
אישור הסכם של ידועים בציבור/חד מיניים

בקשה לאישור הסכם
עקרונות חשובים בניהול משא ומתן להסכם

תקנות/ מראה מקום

שוחט שוואה, סדר הדין, ביהמ"ש לענייני משפחה 2009  •

חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג - 1973  •

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות,  • 
תשכ"ב - 1962

החוק לתיקון דיני משפחה )מזונות, תשי"ט - 1959(  •

תקנות בית משפט לענייני משפחה )סדרי דין(,  • 
 תשפ"א 2020

- תקנה 43

חוק בתי המשפט )נוסח משולב, תשמ"ד 1984(  • 
- סעיפים 79 א 

חוק בית המשפט לענייני משפחה, תשנ"ה - 1995  • 
- סעיפים 3 ג', 2 א'

תקנות הדיון בבתי הדין הרבניים בישראל, התשנ"ג  • 
- תקנות: קי, קיא, קיב

פסיקה 
בג"צ 2898/03  פלונית נ' בית הדין הרבני הגדול  •

בג"צ 6021/10  פלונית נ' בית הדין הרבני  •

תמ"ש  6960/03  •

סט המסמכים שיילמד במפגש:

✔הסכם גירושין ויחסי ממון דוגמה
✔דוגמה הסכם שלום בית ולחילופין לגירושין

✔בקשה משותפת לאישור הסכם גירושין ויחסי ממון - דוגמה


