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דיני משפחה וירושה – מדריך למתגרש
יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס הינו אחד המשרדים המובלים והבולטים בארץ, המונה צוות משפטי של עורכי דין וביניהם כמה מן המשפטנים הבכירים במדינה. 
לצורך מתן מענה משפטי מקצועי ודווקני, יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס 
מחולק למחלקות ייעודיות, אשר כל אחת ואחת מהן מתמחה ומתמקצעת בתחום ספציפי וייחודי. 
בין מחלקות המשרד ניתן למנות את מחלקת המיסוי, המתמחה בטיפול בתיקי מיסוי אזרחיים,  
מיסים פליליים ומיסים בינלאומיים, מחלקת דיני עבודה ומחלקות נוספות המתמחות בתחומים 
ייחודים אחרים.
מחלקת דיני משפחה וירושה מתמחה, בליווי משפטי שוטף בנושאי גירושים, אפוטרופסות, צוואות וירושות ונושאים אחרים השייכים לתחום המשפחה.
מחלקת דיני המשפחה עוסקת בכל הקשור להליכי גירושין בין בני זוג. הגישה המנחה אותנו היא גישה גישורית, מתוך אמונה, כי גירושין בהסכמה ובהידברות עדיפים על ניהול הליכים משפטיים ארוכים, יקרים ומכאיבים. במסגרת הליכי הגישור אנו מסייעים לבני הזוג המתגרשים להגיע להסכמות המוצאות ביטוין בסופו של התהליך בהסכם גירושין שנחתם בין הצדדים ומסייעים בידם בכל ההליכים הפורמאליים של אישור ההסכם וסידור הגט.
מודגש, כי מחלקת המשפחה במשרדנו צברה ניסיון רב והתמחות מיוחדת בתחומים הייחודיים לגירושין של חברי קיבוץ. בכלל זאת מתמחה משרדנו בתשלומי מזונות בקיבוץ המשתנה, בחלוקת רכוש תוך התייחסות להליכי שיוך דירות וכדומה.
תחום נוסף בו עוסקת מחלקת המשפחה הינו מינוי אפוטרופוס וטיפול בסוגיות הקשורות לחסויים ולאפוטרופוס עליהם. כמו כן נותנת המחלקה ייעוץ שוטף בענייני ירושה, לרבות הגשת בקשות לצו ירושה, וכן עריכת צוואות.
יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס כולל סל מקיף של שירותים משפטיים במגוון תחומים. 
תחומי ההתמחות העיקריים שלנו הם:  דיני מיסים, דיני עבודה, משפט פלילי, הוצאה לפועל ופשיטת רגל, הלבנת הון, משפט מסחרי, משפט מנהלי ועתירות, קניין רוחני, דיני תעבורה, 
דיני בנקאות, ליטיגציה מסחרית ופלילית, דיני לשון הרע, גישור, דיני אינטרנט וסחר אלקטרוני, קטינים ונוער, דיני משפחה וירושה, דיני רשויות מקומיות.
דיני משפחה וירושה

יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס הינו מן המשרדים הותיקים והמובילים בארץ בתחום דיני המשפחה.  המשרד מעניק שירות ללקוחות בארץ ובחו"ל. התמחותו של המשרד בתחום דיני המשפחה לרבות בענייני גירושין , מזונות , צוואות ועיזבונות , הן בבתי המשפט והן בבתי הדין הרבניים, לרבות :

בתחום דיני המשפחה :  הסכמי גירושין, הסכמי ממון, תביעות שונות לבית המשפט למשפחה ולבית הדין הרבני בנושאי מזונות אישה, מזונות ילדים, אלימות במשפחה, תביעות רכושיות, תביעות משמורת והסדרי ראיה, אפוטרופסות, תביעות לפי חוק אמנת האג (חטיפות ילדים) ותביעות הגירה, צו עיקול להבטחת מזונות, משפחות חד מיניות, נישואים אזרחיים, צו עיכוב יציאה מהארץ, גניבת זרע, הוצאה לפועל בנושא מזונות, שמירת זכויות, הלכת השיתוף, איזון משאבים, צו עיקול לצורך שמירת זכויות, צו למתן דו"ח וחשיפת מידע, ידועים בציבור, מזונות ידועה בציבור, שלום בית, עגינות, התרת נישואין, צווי הגנה, אימוץ. 


בתחום דיני ירושה : בקשות לצווי ירושה ויישוב סכסוכים בנושא, הכנת צוואות ובקשות לקיום צוואה, כינוס נכסים, ניהול תיקי עיזבון, פירוק שיתוף במקרקעין וניהול תביעות בבתי המשפט בנושאים אלו.

להלן ריכוז הנושאים העיקריים העוסקים במכלול הטיפול בדיני משפחה וירושה :

מס'ד
הנושא
למעבר מהיר
1
בית משפט לענייני משפחה.
לחץ כאן
2
בית הדין הרבני.
לחץ כאן
3
גירושין.
לחץ כאן
4
הסכמים (הסכמי ממון, הסכמי גירושין, הסכם שלום בית).
לחץ כאן
5
חלוקת רכוש.
לחץ כאן
6
מזונות אישה.
לחץ כאן
7
מזונות ילדים.
לחץ כאן
8
משמורת ילדים.
לחץ כאן
9
הסדרי ראייה.
לחץ כאן
10
ידועים בציבור.
לחץ כאן
11
נישואים אזרחיים.
לחץ כאן
12
בגידות.
לחץ כאן
13
התרת נישואין.
לחץ כאן
14
אבהות.
לחץ כאן
15
אלימות במשפחה.
לחץ כאן
16
צוואות וירושות.
לחץ כאן
17
טבלה מסכמת – סמכויות ודינים.
לחץ כאן
18
אגרות בית המשפט לענייני משפחה.
לחץ כאן
19
מושגי יסוד.
לחץ כאן
20
סדרי הדין - נקודות חשובות.
לחץ כאן
21
סעדים זמניים.
לחץ כאן

1. בית משפט לענייני משפחה
בית המשפט לענייני משפחה נוצר כדי לרכז את כל הסכסוכים בנושאי משפחה בבית משפט אחד. יתרון בולט בבית משפט לענייני משפחה הוא בכך שבהשוואה לסדרי הדין בכל בית משפט אחר, אין הוא כפוף לסדרי הדין והראיות כך שהוא יכול לאפשר לעצמו להיות גמיש יותר מאשר בתי משפט בהם הגישה המשפטית הרגילה שולטת, ולהפעיל שיקול דעת בהתאם לטובת העניין העומד לפניו.
עם זאת, סמכות עניינית משמעותית אחת לא הוגדרה לבית המשפט לענייני משפחה - הסמכות לדון בנושאי גירושין ומתן גט. נושאים הקשורים בנושאי גירושין בהם בית המשפט לענייני משפחה כן ידון כוללים נושאי מזונות, חלוקת רכוש, אחזקת ילדים וכדומה. סמכותו של בית המשפט לענייני משפחה בנושאים אלו היא סמכות מקבילה לזו של בית הדין הרבני.
בית המשפט לענייני משפחה הוקם בשנת 1995, ובסמכותו לדון ולפסוק בכל ענייני המשפחה, לרבות מזונות אישה, מזונות קטינים, משמורת קטינים, הסדרי ראייה, אבהות ואמהות, ענייני רכוש ופירוק שיתוף במקרקעין,ירושות ועיזבונות, אימוץ, תביעות לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, החזרתו של קטין חטוף, תביעות לפי חוק השמות, תביעות בענייני התרת נישואין, תביעות לפי חוק הגיל, ובכל תובענה בענייני המעמד האישי, ובסכסוכים אחרים בין בני משפחה, או בין עזבונו של אדם לבני משפחתו.
לבית המשפט לענייני משפחה  ולבית הדין הרבני סמכות מקבילה לדון בענייני רכוש, משמורת ומזונות אישה.
העיקרון המנחה הוא "משפחה אחת – שופט אחד". המטרה היא להקל על המתדיינים וגם על המערכת המשפטית, ולייעל את ההליכים, כאשר כל התמונה פרוסה בפני אותו שופט, שמכיר את הצדדים ואת הנפשות הפועלות.
ההליך בבית המשפט לענייני משפחה נפתח בהגשת כתב תביעה, אלא שבניגוד להליך אזרחי רגיל, בבית המשפט לענייני משפחה מגישים כתב תביעה נפרד לכל סעד מבוקש, כאשר התביעה הראשונה תקבל מספר תיק עיקרי, וכל תביעה נוספת תקבל מספר תיק משנה. 
לאחר הגשת כתב התביעה, יש למוסרו לצד שכנגד, ועליו להגיש כתב הגנה מטעמו בתוך 30 ימים מיום המסירה, ובתוך 15 ימים אם מדובר בתביעת מזונות. 
לאחר הגשת כתב ההגנה, בדרך כלל יקבע בית המשפט מועד לקיום קדם משפט במעמד הצדדים, ובמעמד זה ינסה לסייע לצדדים ולהביאם להסכם גירושין, או לפחות לצמצם את גדר המחלוקת. 
בכל שלב בהליך המשפטי ניתן לבקש מבית המשפט סעדי ביניים, לרבות צווי עיקול, צווי מניעה, צו עיכוב יציאה מן הארץ, וכיוצ"ב. בקשה לסעדים זמניים, ניתן להגיש אף לפני הגשת כתב התביעה, ובלבד שבתוך 7 ימים מיום הגשת הבקשה, יוגש כתב תביעה מתאים.
במידה והצדדים לא הגיעו להסכם, בית המשפט יקבע מועד להגשת תצהירי עדות ראשית מטעם הצדדים לתביעה, ובמועד שייקבע לדיון הוכחות, יחקרו הצדדים על התצהירים הנ"ל, יחקרו עדים מטעמם, ולאחר שבית המשפט יבדוק את כל הממצאים והראיות, יבחן את התצהירים והסיכומים שהוגשו מטעם הצדדים, ייתן פסק דין.
יחידת הסיוע נועדה לעזור למשפחות הנמצאות בהליכים משפטיים, ולסייע לבית המשפט לענייני משפחה למלא את תפקידו. יחידת הסיוע מורכבת מאנשי מקצוע, ובכלל זה עובדים סוציאליים, פסיכולוגים ופסיכיאטרים. תפקיד יחידות הסיוע הוא לנסות ולפשר בין הצדדים, מחוץ לכותלי בית המשפט, וללא נוכחות עורכי דין. כל צד רשאי לבקש מבית המשפט לענייני משפחה להפנות אותו ואת בן זוגו ליחידת הסיוע, בניסיון ליישב את הסכסוך. הפניית בית המשפט את בני הזוג ליחידת הסיוע, מעכבת את ההליכים לתקופה של שלושים ימים. 
2. בית הדין הרבני
בית המשפט לענייני משפחה אינו דן בענייני נישואין וגירושין, ואינו דן בתביעות גירושין ובתביעות לשלום בית, היות ועניינים אלו מצויים בסמכותו הייחודית של בית הדין הרבני. הסמכות לדון במזונות ילדים נתונה לבית המשפט לענייני משפחה, אלא אם כן שני הצדדים הסכימו כי העניין ידון בבית הדין הרבני. בית הדין הרבני יכול לדון בענייני ירושה, בכפוף לכך שכל הצדדים מסכימים לכך, בכתב.
במדינת ישראל ניתנה בידי בית הדין הרבני סמכות ייחודית לדון בנושאי נישואין או גירושין בין בני זוג יהודיים שהם תושבי המדינה או אזרחיה.
נושאים נוספים הקשורים בנושאי גירושין והנמצאים בסמכותו של בית הדין הרבני כוללים נושאי מזונות, חלוקת רכוש, אחזקת ילדים וכדומה, וזאת בתנאי שהצד שפנה אל בית הדין בתביעות מעין אלו כרך אותן כדין אל תביעת הגירושין שלו. סמכותו של בית הדין הרבני בנושאים אלו היא סמכות מקבילה לזו של בית המשפט לענייני משפחה.
הסברה הרווחת בקרב הציבור היא, שבית המשפט לענייני משפחה יטיב עם האישה, ואילו בית הדין הרבני היא הערכאה העדיפה לבעל, אינה תמיד נכונה. יש לפעול על פי הנסיבות המיוחדות של כל מקרה ומקרה, וייתכנו מקרים בהם יהיה עדיף לאישה להגיש תביעה לבית הדין הרבני, ולהיפך.
ההחלטה מהי הערכאה הרצויה, אינה עניין של מה בכך. זוהי החלטה אסטרטגית גורלית, אשר עשויה לקבוע את אופן ניהול ההליכים, ובעיקר את התוצאה הסופית. כך למשל, בענייני רכוש, אף על פי שבחלק מהעניינים מחויב בית הדין הרבני לדון על פי הדין האזרחי, הדיון יהיה בדרך כלל על פי הדין הדתי. למשל, לפי הדין הדתי, חלוקת הרכוש נעשית לפי אופן רישום הנכסים, בעוד שעל פי הדין האזרחי, הנכסים שנצברו במהלך הנישואין יחולקו בין הצדדים שווה בשווה, ללא כל משמעות לרישום, ואין זוהי אלא דוגמא אחת מיני רבות.
בחירת הערכאה השיפוטית הרצויה לכם, היא חלק מגיבוש אסטרטגיית גירושין נכונה, הדורשת מיומנות וידע משפטי נרחב. על מנת להשיג יתרון ממשי, בדרך של פתיחת ההליכים בערכאה השיפוטית המתאימה למקרה שלכם, ולמנוע נזקים אדירים לאופן ניהול התיק ולתוצאה הסופית, פנו לעורך דין מומחה בתחום, לצורך גיבוש החלטה המתאימה לנסיבות המיוחדות של המקרה שלכם.
פנייה לבית הדין הרבני ללא ייצוג עורך דין מטעמכם, עלולה להיות הרת אסון עבורכם, ולחרוץ את גורלו של התיק לרעתכם. תביעת גירושין בבית הדין הרבני היא תביעה לכל דבר ועניין, ודרוש ידע משפטי וניסיון בניהול תיקים בבית הדין, על מנת לנהל את ההליך באופן נכון. לא מומלץ "לעשות זאת בעצמכם", ובוודאי שיש להימנע מהגשת תביעה ספונטאנית, על גבי הטפסים שמנפיק בית הדין הרבני.
לבית המשפט לענייני משפחה ולבית הדין הרבני סמכות מקבילה לדון בענייני משמורת קטינים, ענייני רכוש ומזונות אישה. הסמכות המקבילה יצרה תופעה שנקראת "מרוץ סמכויות", כך שצד שהקדים, והגיש תביעה לערכאה הרצויה לו, הקנה סמכות לערכאה זו.
עם זאת, אף אם הבעל הקדים, והגיש תביעת גירושין לבית הדין הרבני, בה כרך את מזונות האישה, משמורת הילדים ואת ענייני הרכוש, או חלק מהעניינים הללו, אין זהו סוף פסוק.
הלכה פסוקה היא כי על מנת להעניק סמכות ייחודית לבית הדין הרבני ועל מנת למנוע את ניצולה לרעה של הכריכה על ידי הבעל, שכל מטרתה חסימת  דרכה של האישה אל בית המשפט האזרחי, יש להוכיח שלושה יסודות ("המבחן המשולש"), כמפורט להלן:
	על תביעת הגירושין להיות כנה.
	על הכריכה להיות כנה.
	הכריכה צריכה להיות כדין.

בית המשפט העליון, ביושבו כבג"צ (בג"צ פלמן), קבע כי גם לבית המשפט לענייני משפחה, וגם לבית הדין הרבני, הסמכות לקבוע לעניין הסמכות, ולהחליט באיזו ערכאה ידונו ענייניהם של הצדדים.
הגשת תביעת גירושין שאינה עומדת בתנאי "המבחן המשולש", יכולה לגרום נזק אדיר לניהול התיק. תביעה שאינה עומדת בתנאי הכריכה, תוביל בהכרח לטענות בעניין הסמכות, להתמשכות ולסרבול ההליכים, להוצאות מיותרות, ובמקרה והסמכות לדון בעניינכם תועבר לבית המשפט לענייני משפחה, לאחר שחשפתם את גרסתכם בתביעת הגירושין, יקנה הצד השני יתרון רציני, יתרון שהענקתם לו בעצמכם.
על מנת למנוע סיטואציה מעין זו, תביעת הגירושין חייבת לעמוד בתנאי "המבחן המשולש". מומלץ שלא לפנות לבית הדין הרבני, בטרם התייעצתם עם עורך דין מומחה בתחום, אחרת, יהיה קשה מאוד "להשיב את הגלגל לאחור", אם בכלל.  
בטרם יוסדר הגט בפועל, בית הדין הרבני נותן פסק דין לגירושין. פסק הדין ניתן גם אם הצדדים הגיעו להסכם גירושין כולל, וגם אם אישרו אותו בבית המשפט לענייני משפחה. בית המשפט לענייני משפחה אינו מוסמך ליתן תוקף של פסק דין לעניינים הנוגעים הגירושין, ולכן, לאחר שבית המשפט לענייני משפחה נתן תוקף של פסק דין להסכם הגירושין, על הצדדים לפנות לבית הדין הרבני, לצורך אישור ההסכם ככל שהעניין נוגע לגירושין, וקבלת פסק דין לגירושין.
בית הדין הרבני מוסמך גם לאשר הסכם גירושין כולל, אך גם כשמוגשת בקשה בהסכמה, יתקיים דיון ויינתן פסק דין לגירושין. בדרך כלל, בית הדין הרבני יאשר את ההסכם, אבל מוטל על בית הדין לדאוג לטובת הילדים, והוא לא יאשר כל הסכם, אם הוא אינו עולה בקנה אחד עם טובת הילדים.
כאשר צד אחד מעוניין בגירושין, ואילו הצד השני מסרב, בין אם ברצונו בשלום בית, ובין אם מטעמים טאקטיים, לא יינתן פסק דין לגירושין, אלא אם כן הוכיח הצד הרוצה בגירושין, כי קיימת לו עילת גירושין, המחייבת את הצד השני בגט.
עילות גירושין – תביעת האישה נגד הבעל
	טענת "מאיס עלי" – אישה המסרבת לקיים יחסי אישות עם בעלה, בנסיבות מוצדקות. למשל, כאשר הבעל מסרב לזון את האישה, או פוגע בה.
	טענות של מום – הכוונה למום בבעל, המונע מהאישה לקיים עמו יחסי אישות, לרבות כאשר הבעל סובל ממחלה שיש חשש שהיא עלולה לסכן גם את האישה.
	מי שסגנון חייו מכניס אותו לקבוצה של בעלי סיכון גבוה למחלה מסוכנת, למשל, נרקומנים.
	בעל המתנהג לאשתו באופן פסול – בעל המתעמר באישה, מכה, מגדף, באופן שיטתי. הכלל הוא כי : "אין אדם דר עם נחש בכפיפה אחת", ולכן אין לחייב אישה לחיות עם בעל כזה.

בעל שאינו מסוגל להוליד – אם הבעל אינו יכול להוליד ילדים (עקר), ולאשתו אין כלל ילדים והיא חפצה בילדים, יתכן ובית הדין הרבני יכפה על הבעל ליתן גט.
	בעל המסרב לזון את אשתו – אם בית הדין הרבני השתכנע כי הבעל נמנע בלי הצדקה חוקית לזון את האישה, זכאית האישה לדרוש את חיובו במתן גט.
	בעל המסרב לקיים יחסי אישות עם אשתו – כאשר הבעל מסרב לחיות עם האישה חיי אישות, הוא נקרא מורד, והאישה זכאית לדרוש את גטה.
	טענת האישה כי הבעל איננו מסוגל לקיים עמה יחסי אישות – האישה זכאית לחיי אישות ולקיום חובת עונה על ידי הבעל.

עילות גירושין – תביעת הבעל נגד האישה
	טענות של מום באישה – הכוונה למומים גופניים באישה, אשר מונעים מהבעל לקיים עמה חיי אישות, ובלבד שהאישה הסתירה את המומים הללו בטרם הנישואין. אם תוכיח האישה כי הבעל ידע על המום לפני הנישואין, תוכל להתגונן בטענה של "סבר וקיבל".
	אישה שלא ילדה במשך עשר שנים – הבעל זכאי לגירושין במקרה שאין לו ילדים והוא חיי עם אשתו במשך עשר שנים, והיא לא ילדה.
	עוברת על דת משה – הכוונה לאישה המכשילה את בעלה על ידי כך שביודעין מביאה אותו לעבירות על דיני הדת היהודית.
	עוברת על דת יהודית – הכוונה לאישה העוברת על מנהגי הצניעות ומתנהגת בדרך של פריצות, כך שאין לדרוש מהבעל להמשיך ולחיות עמה. הכוונה גם לאישה המקללת את בעלה, מעליבה אותו וכיוצ"ב. ואולם, אם הבעל סלח לאישה, והמשיך לחיות עמה, הוא יהיה מנוע מלחייבה בגירושין.
	אישה העושה מעשי כיעור – מדובר במעשים מכוערים, שלהשקפת בית הדין הרבני, יש בהם כדי להצדיק את החשש שהאישה זנתה תחת בעלה, אם כי אין עדים לבגידה. הבעל רשאי לסלוח לאישה ולהמשיך לחיות עמה.
	אישה שזנתה תחת בעלה – במקרה זה אסור לבעל להמשיך ולחיות עמה חיי אישות, והוא אינו יכול לסלוח לה. האישה תהא אסורה על בעלה ועל בועלה.

עילות גירושין בדין העברי - סיכום
 העילות לגירושין בדין העברי נחלקות ל-2 סוגים : 
עילות אובייקטיביות (שאינן קשורות להתנהגות) לגירושין
	עילות סובייקטיביות (הקשורות בהתנהגות) של הגבר או האישה.
 עילות אובייקטיביות לגירושין שהגבר זכאי לטעון : 
מחלות ומומים - מחלה או פגם באיברי המין שמונעים מהאישה לקיים יחסי מין. כמו כן ישנם מומים רבים, אשר יש בהם כדי הסיר מהבעל את החיוב לקיים יחסי מין עם האישה, כגון : ריח רע, גודל החזה, צלקות וכיוצ"ב, כל אלה מהווים מקרים שיש בהם עילה לדרוש גירושין ע"פ הדין העברי. 

 עם זאת, חשוב לסייג ולומר כי בדרך כלל מדובר במומים שהיה קיימים לפני הנישואים, אלא, שהבעל לא ידע עליהם ולא יכול לדעת עליהם. יודגש כי נטל ההוכחה על הבעל להראות שלא ידע על המומים. 

במקרה של מומים שנוצרו לאחר הנישואים אין לבעל כל עילה לבקש גירושין, זה רצון הגורל ואין לבעל כל זכות "לבוא בטענות" לאישה. 
עם זאת, במקרים שיש במומים סכנת נפשות, כגון : מחלות מדבקות, או במקרה שהאישה לא יכולה לקיים יחסי מין, שאז ורק אז יכול הבעל לבקש גירושין גם אם המחלה נוצרה לאחר הנישואים.
	עקרות- לאחר 10 שנות נישואין יש עילה לגירושין במידה והאישה עקרה.

 עילות סובייקטיביות לגירושין שהגבר זכאי לטעון :
	אישה שעוברת על דת משה - אישה שמקיימת יחסים בזמן נידה, מאכילה את בעלה באוכל לא כשר, וגורמת לגבר לעבור על דיני הדת – זו התנהגות שהיא עילה לגירושין בין בני זוג.

אישה שעוברת על דת יהודית – אישה שמתלבשת שלא בצניעות, מתנהגת בפריצות, מקללת, מעליבה, או מכה את הבעל. 


	אישה שזנתה תחת בעלה- אישה נשואה שקיימה יחסי מין עם גבר אחר. 

עילה זו לגירושין מחייבת קיומן של הוכחות מוצקות. במקרה זה אסור לבעל להמשיך ולחיות עם אשתו, הוא מחויב לתת לה גט - גם אם סלח לה.
	אישה מורדת - במידה והאישה אינה מקיימת יחסי אישות מעל לשישה חודשים, וממשיכה בסירובה לאחר שבעלה מתרה בה, זו עילה מספקת לביצוע גירושין.
	מעשי כיעור- מושג זה כולל מקרים שאין בהם הוכחה ממשית שהאישה קיימי יחסי מין עם אחר, אבל עשתה מעשים שמעלים חשד כבד וחמור שהאישה קיימה יחסים עם אחר. זוהי עילה מספקת לגירושין מטעם הבעל. בעילה זו, מעשי כיעור אין הבעל חייב לגרש את האישה והוא יכול לסלוח לה ולחיות עימה (להבדיל מאישה שזנתה והוכח כי קיימה יחסים עם אחר).

עילות אובייקטיביות לביצוע גירושין שהאישה זכאית לטעון :
מחלות ומומים- מדובר במחלות ומומים של הבעל שלא מאפשרים קיום יחסי אישות, כגון : מחלות מדבקות, ריחות רעים ומומים, הגורמים לאישה גועל ומונעים ממנה לקיים יחסי אישות. כל אלה עילות לגירושין גם אם נוצרו לאחר הנישואים.
עם זאת, יש לסייג ולומר כי לגבי מומים או מחלות שהיו קיימים עוד לפני הנישואין, על האישה להוכיח כי לא ידעה על כך.
עקרות- במידה והבעל לא יכול להוליד ילדים, והאישה הוכיחה את רצונה להוליד ילדים, ואין לה ילדים מנישואים קודמים, הרי שיש לאישה עילה לגירושין ממנו.
	חוסר כוח גברא - במידה והבעל לא יכול לקיים יחסי מין מלאים בשל בעיית אימפוטנציה, יש לאישה עילה לביצוע גירושין, גם אם יש לה ילדים.
עילות סובייקטיביות לביצוע גירושין שהאישה זכאית לטעון :
סירוב לקיים את חובת העונה- אם הבעל מסרב לקיים יחסי מין עם אשתו, הוא נחשב למורד, ולפיכך יש לה עילה לגירושין.

סירוב מזונות- אם הבעל יכול ומסרב לזון את אשתו - יש לה עילה לבקש גירושין ממנו.

	התנהגות שלא כדין- במידה והבעל אלים כלפיה, מעליבה, בוגד בה, גורם לה לעבור על מצוות אלוהים במכוון, ומוכיח התמדה במעשיו הרעים - זוהי עילה לביצוע גירושין בין בני הזוג.



עילות גירושין – סיכום (בטבלה)
עילות שיטען הגבר
עילות שתטען האישה
עילות אובייקטיביות
(שאינן קשורות להתנהגות)
עילות סובייקטיביות
 (קשורות להתנהגות)
עילות אובייקטיביות
(שאינן קשורות להתנהגות)
עילות סובייקטיביות
 (קשורות להתנהגות)
מחלות ומומים
אישה שעוברת על דת משה
מחלות ומומים
סירוב לקיים את חובת העונה
עקרות
אישה שעוברת על דת יהודית
עקרות
סירוב מזונות

אישה שזנתה תחת בעלה
חוסר כוח גברא
התנהגות שלא כדין

אישה מורדת



מעשי כיעור


עילות לפיהן האישה מפסידה את כתובתה :
	אישה שעוברת על דת משה - אישה שמקיימת יחסים בזמן נידה, מאכילה את בעלה באוכל לא כשר, וגורמת לגבר לעבור על דיני הדת – זו התנהגות שהיא עילה לגירושין בין בני זוג. 
עילה זו מחייבת התראה מוקדמת של בית הדין הרבני.
עוברת על דת יהודית אישה שמתלבשת שלא בצניעות, מתנהגת בפריצות, מקללת, מעליבה, או מכה את הבעל. 

עילה זו מחייבת התראה מוקדמת של בית הדין הרבני.
	אישה שזנתה תחת בעלה- אישה נשואה שקיימה יחסי מין עם גבר אחר.

עילה זו מחייבת קיומן של הוכחות מוצקות. 
	אישה מורדת - אישה שאינה מקיימת יחסי אישות עם בעלה מעל שישה חודשים, וממשיכה בסירובה לאחר שבעלה מתרה בה, כאשר אין כל הצדקה לסירובה בעניין זה של האישה -  מפסידה את כתובתה.


	כאשר האישה ויתרה על כתובתה - הלכה ידועה היא, כי כאשר האישה התחייבה מפורשות בהסכם כי היא מוותרת על כתובתה - אין היא יכולה לתבוע אותם. כאן, יש להבחין בין מקרה והויתור היה במפורש וברור ובין מקרה שהויתור לא היה במפורש.

עילות לפיהן האישה מפסידה את מזונותיה :
	אישה מורדת - אישה שאינה מקיימת יחסי אישות מעל שישה חודשים, וממשיכה בסירובה לאחר שבעלה מתרה בה, כאשר אין כל הצדקה לסירובה בעניין זה של האישה - מפסידה את מזונותיה. אי-חיוב הבעל במזונות אשתו המורדת יתקיים כל עוד האישה ממשיכה למרוד בבעלה. 


על-פי ההלכות הקיימות ישנם שני סוגי מרידה בדין האישי: 

	מורדת מסוג "בעינא ליה ומצערנא ליה" - אישה המסרבת לחיות עם בעלה אף על פי שאין לה טענה נגדו כדי להצדיק מן הדין את סירובה.
מורדת מסוג "מאיס עלי" -  אישה שאיננה מעוניינת להיבעל מחמת טעמים שהיא מוכיחה. 


אישה שזנתה תחת בעלה- אישה נשואה שקיימה יחסי מין עם גבר אחר - בעלה פטור מתשלום מזונותיה. 
עילה זו מחייבת קיומן של הוכחות מוצקות. 
	סירוב לקים צו של בד"ר לחיי שלום בית עם הבעל – כאשר האישה מסרבת לקיים את מצוות בית-הדין הרבני, לחזור לביתה ולטפל בבעלה ובילדיה, תפסיד היא את מזונותיה. 

 
	כאשר האישה איננה עם הבעל – בדרך כלל אין האישה זכאית למזונותיה, אלא, אם היא חיה עם הבעל. במקרה ובני הזוג חיים בנפרד, יש להבחין במקרה והבעל עזב את הבית לבין המקרה בו האישה יצאה מן הבית. כך לדוגמא, אישה יכולה לעזוב את הבית ולהמשיך לקבל את מזונותיה במקרה ותוכיח כי סבלה במשך השנים המשותפות עם הבעל מהתפרצויות כלפיה, מהתעללויות, ואלימות פיזית נגדה. 


	כאשר האישה מסרבת לקבל גט מבעלה - "מעוכב מחמתה" -  במקרה בו בית-הדין הרבני פוסק כי על הבעל ליתן גט לאשתו ולחילופין על האישה לקבל גט מבעלה, והאישה מסרבת לקבל הגט, אין הצדדים יכולים להתגרש ולקיים את אקט הגירושין. בשים-לב, כי אקט הגירושין בין הצדדים מתקיים כאשר שני הצדדים מביעים הסכמה הדדית לגירושין. במידה והאישה איננה מביעה את הסכמתה, הרי שבאי-הסכמה זו, הבעל "מעוכב מחמתה" כדי להתגרש ממנה. על-כן, במקרה זה האישה מפסידה את מזונותיה. 


	כאשר האישה ויתרה על מזונותיה - הלכה ידועה היא, כי כאשר האישה התחייבה מפורשות בהסכם כי היא מוותרת על מזונותיה - אין היא יכולה לתבוע אותם. כאן, יש להבחין בין מקרה והויתור היה במפורש וברור ובין מקרה שהויתור לא היה במפורש.


עילות לפיהן האישה מפסידה כתובתה ו/או מזונותיה ו/או נדוניה – סיכום 
העילה שיטען הגבר
האם מפסידה כתובתה ?
האם מפסידה מזונותיה ?
האם מפסידה נדוניה ?
אישה שעוברת על דת משה
כן
לא
לא
אישה שעוברת על דת יהודית
כן
לא
לא
אישה שזנתה תחת בעלה
כן
כן
כן 
(נכסי צאן ברזל בלבד)
אישה מורדת (סירוב לקיים יחסי אישות)
כן
כן
לא
סירוב לצו קיום שלום בית עם הבעל
לא
כן
לא
עזיבת הבית
לא
כן
לא
ויתור בהסכם גירושין - מרצון
כן
כן
כן

כתובה
כתובה היא שטר חוב, שהבעל כותב ומוסר לאשתו עם הנישואין "כדי שלא תהא קלה בעיניו להוציאה". הכתובה נועדה למנוע מצב בו הבעל יתגרש מהאישה בקלות, ללא עילה מוכרת בדין העברי. 
כתובה היא מסמך משפטי לכל דבר ועניין, והתנהלות לא נכונה בבית הדין הרבני עלולה לעלות לכם ביוקר! בשנים האחרונות מתקיימים דיונים רבים בעניין החיוב בכתובה, ובתי הדין נוטים לחייב בכתובה, יותר מאשר בעבר. לכן, יש להיזהר מפעולה שאינה מתוכננת מראש, ואינה חלק מאסטרטגיית גירושין כוללת, ובוודאי שלא יהא זה נבון לפעול באופן עצמאי, ללא התייעצות עם מומחה בתחום. לשאלה אם תחויב בכתובה אם לאו, או אם תזכי בכתובה אם לאו, השלכה ממשית על עתידכם הכלכלי, ואל תקלו בכך ראש!
עיקר כתובה – הסכום המינימאלי הוא מאתיים זוז כסף, וזהו הסכום בו יחויב הבעל במקרה של גירושין או פטירה, אז ישולם הסכום מעיזבונו. בדרך כלל, אין הדיינים מאפשרים לבעל לכתוב בכתובה סכום נמוך יותר, אך במידה ונרשם סכום נמוך משווי עיקר הכתובה, יחויב הבעל בתשלום עיקר הכתובה.
תוספת כתובה – הבעל רשאי לחייב עצמו ביותר מהשווי של עיקר הכתובה, והסכום הנוסף נקרא תוספת כתובה. כאשר הבעל כתב בכתובה סכום שאינו ריאלי, מעל ומעבר ליכולתו הכלכלית, רשאי בין הדין להפחית את סכום הכתובה. מנגד, בית הדין הרבני אינו מוסמך לפסוק סכום גבוה יותר מזה שנכתב בכתובה, אלא אם כן הסכום נמוך משווי עיקר הכתובה.
הצמדת הכתובה
שאלת קביעת שווי הכתובה שהסכום בה נקוב במטבע שאינו קיים עוד הינה שאלה ששנויה במחלוקת, ובתי הדין הרבניים חלוקים בדעותיהם בעניין זה. ההצמדה אינה אוטומאטית, ובדרך כלל יקבע שווי הכתובה תוך הפעלת שיקול דעת ובהתאם לנסיבותיו של כל מקרה.
קיימים מקרים בהם בתי הדין הרבניים יפסקו לאישה פיצויים, במקרים בהם הכריעו כי הינה זכאית לכתובתה אך ערך הכתובה במועד התשלום הינו אפסי, כשהפיצוי בא במקום הכתובה, ולא בנוסף לה.
עילות השוללות מהאישה את כתובתה
	אישה שעזבה את הבית – אישה שעזבה את דירת המגורים, ללא הצדקה (ללא אמתלא מבוררת), עלולה לאבד את זכותה לכתובתה ולמזונות אישה.

אישה שזנתה תחת בעלה – אישה שהוכח כי בגדה בבעלה, אינה זכאית לכתובתה ולמזונות אישה.
	אישה מורדת – אישה, שבית הדין הכריז עליה כמורדת, עלולה לאבד את כתובתה ואת זכותה למזונות אישה.
	אישה שעשתה מעשי כיעור – הבעל רשאי לסלוח לאישה ולהמשיך לחיות עמה, אך אם הבעל דורש לגרשה, יכפו על האישה לקבל את גטה, והיא תפסיד את כתובתה.
	אישה העוברת על דת משה – עלולה להפסיד את כתובתה, בכפוף לכך שהתרו בה, אך היא לא שבה לדרך הישר.
	אישה העוברת על דת יהודית – גם במקרה זה, אין האישה מפסידה את כתובתה, אלא אם כן הבעל התרה בה קודם לכן, והיא המשיכה בהתנהגותה.
	מקח טעות – אם הוכח כי הקידושין היו מקח טעות, והאישה הסתירה מהבעל מום או בעיה נסתרת אחרת, שאם היה הבעל יודע על קיומה לא היה נושא אותה לאישה, יש להניח כי הבעל לא יחויב בתשלום הכתובה.
סרבנות וכפיית גט
ביצוע הגט בפועל, נעשה באופן בו הבעל נותן את הגט לאישה, והאישה מקבלת את הגט מהבעל. אין תוקף לגירושין, אלא אם כן הבעל נתן את גט הפיטורין מרצון. סרבנות גט היא תופעה קשה, וקיימות גם נשים סרבניות גט, וגם בעלים סרבני גט, אך התופעה רווחת בעיקר בקרב גברים, המסרבים ליתן גט לנשותיהם, בדרך כלל על מנת להפעיל עליהן לחץ כלכלי, להכניען לתכתיבי הבעל, ומתוך רגשות נקם.
על מנת להתמודד עם התופעה של סרבני גט, נחקק "חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין), התשנ"ה – 1995. 
החוק קובע סנקציות שניתן להפעיל על סרבן גט, לאחר שבית הדין הרבני נתן פסק דין לגירושין, ואין זה משנה מהי דרגת החיוב, היינו, החוק חל במקרב של מצווה, המלצה, חיוב או כפיה לגט.
החוק חל גם על נשים סרבניות גט, אך על מנת להפעיל על נשים את הסנקציות שניתן להטיל במסגרתו, יש צורך באישור נשיא בית הדין הרבני הגדול.
הסנקציות שניתן להטיל על סרבן גט, במסגרת החוק, הן כדלקמן:
	מתן צו איסור יציאה מן הארץ.
	איסור לקבל דרכון ישראלי או תעודת מעבר, להחזיק בהם או להאריך את תוקפם, ובלבד שיהיו תקפים לצורך שיבה לישראל.
	איסור לקבל, להחזיק או לחדש רישיון נהיגה.
	איסור להתמנות, להיבחר או לשמש במשרה על פי דין או במשרה בגוף מבוקר.
	איסור לעסוק במקצוע שהעיסוק בו מוסדר על פי דין או להפעיל עסק הטעון רישוי או היתר על פי דין.
	איסור לפתוח או להחזיק חשבון בנק או למשוך שיקים מחשבון בנק, בדרך של לקוח מוגבל.

היה האדם שנגדו ניתן צו ההגבלה אסיר או עצור, הסנקציות שניתן להטיל עליו הן כדלקמן:
	איסור על קבלת חופשה מיוחדת לפי סעיף 36 לפקודת בתי הסוהר.
	איסור על קבלת ושליחת מכתבים, למעט כתבי בי-דין או מכתבים לעורך דינו או מעורך דינו, לטוען רבני או מטוען רבני, וכן למבקר המדינה או ממבקר המדינה.
	איסור על קבלת מבקרים, פרט ל: עורך דין, איש דת, טוען רבני, מבקר רשמי, וכן ילדיו הקטינים של האסיר או העצור שבית המשפט או בית דין מוסמך קבע הוראות בדבר ביקוריהם.

איסור על החזקת חפצים אישיים בבית הסוהר או בבית המעצר, למעט חפצים הדרושים לשם שמירה על בריאותו ומסמכים הקשורים לחקירתו או למשפטו.
	איסור לעבוד בעבודה אשר משולם בעבורה שכר.
	איסור לקנות מצרכים בבית הסוהר או בבית המעצר, למעט מצרכים הדרושים לו לשם שמירה על בריאותו.
	איסור לקבל רישיון להתהלך חופשי.
	איסור להשתחרר שחרור מנהלי.
	שלילת האפשרות להשתחרר שחרור מנהלי.
	שלילת האפשרות להשתחרר לפני תום תקופת המאסר, למעט שחרור בשל חולניות מתמדת.
מאסר בכפייה
בית הדין רשאי לכוף סרבן גט במאסר, לציית לפסק הדין לגירושין, ובלבד שתקופת המאסר לא תעלה על חמש שנים. בית הדין רשאי להאריך את התקופה מפעם לפעם, ובלבד שתקופת המאסר הכוללת לא תעלה על 10 שנים.
לצערנו, למרות הסנקציות הקיימות בחוק, בתי הדין הרבניים אינם ממהרים להשתמש בכלים אלו, ורבים המקרים של גברים, המסרבים ליתן לאישה גט, במשך שנים רבות. 
3. גירושין
ההחלטה לפתוח בהליך גירושין היא ללא ספק אחת ההחלטות הקשות בחיים, אם לא הקשה מכולן. לפיכך, יש לנהוג בדרך חכמה של "סוף מעשה במחשבה תחילה".
הליך הגירושין רחוק מלהיות "פיקניק", והוא מלווה, לרוב, בקושי רגשי, אמוציות וטלטלות רגשיות, פחדים, חששות מפני העתיד לבוא, קשיים כלכליים וחרדה לעתיד.
בטרם קבלת ההחלטה, האם לפתוח בהליך גירושין אם לאו, מומלץ לשקול היטב האם זהו רצונכם האמיתי, ולא להסס להתייעץ עם אנשי מקצוע, לרבות פסיכולוגים ויועצי נישואין, על מנת לבחון האם ניתן להציל את הנישואין.
עם זאת, בד בבד עם ניסיונות אלו, חשוב להתייעץ עם עורך דין המתמחה בתחום המעמד האישי. החשש הוא, כי בן זוגכם אך מעמיד פנים שרצונו בשלום בית, ובפועל הוא מתייעץ עם עורכי דין ומתכנן את הליכי הגירושין מאחורי גבכם.
לכן, חשוב לתכנן את הצעדים בחוכמה, בתחכום, בתזמון מתאים, בסבלנות, ובעיקר לבחור במומחה שילווה את ההליך תוך אמפתיה, סבלנות, ועם התבונה שתסייע לך להשיג את מטרותייך, ביעילות, ובמהירות האפשרית.
עשה ועל תעשה
אין ספק כי החלטה להתגרש היא החלטה קשה, וכי תקופה קשה עתידה לעבור עליכם, מלווה בבלבול, חרדה, פחדים ודאגה לעתיד. עם זאת, אין זה הזמן לפעול באופן אמוציונאלי, אלא יש "לשנס מותניים", לקחת נשימה ארוכה, ולתכנן בקפידה את המהלכים שיש לנקוט, על מנת לסיים את הנישואין כשידכם על העליונה, מכל הבחינות.
לכן, חשוב לזכור כמה כללים בסיסיים:
	אסטרטגיה של גירושין – פעולה אמוציונאלית ללא תכנון אסטרטגי במחשבה תחילה, עלולה להיות הרת אסון עבורכם, ולהעניק לצד השני יתרון ממשי שיקשה על ניהול ההליכים בהמשך. זהו הזמן להשאיר את הרגש מאחור, עם כל הקושי הכרוך בכך, ולסגל חשיבה עניינית. זכרו – סוף מעשה במחשבה תחילה - תכנון קפדני של המהלכים וחשיבה לטווח הארוך, ישיגו את התוצאות המיוחלות!
	פנו לעורך דין המתמחה בדיני המעמד האישי – לפנייה לעורך דין מומחה יש חשיבות ראשונה במעלה. בחירת עורך הדין עלולה לחרוץ את גורלו של התיק, ולהכריע באשר לעתידכם. לכן, בין אם פניכם מועדות למשא ומתן, ובין אם בכוונתכם לצאת למלחמה, אל תעשו דבר על דעת עצמכם, ואל תגישו תביעות לערכאות השיפוטיות, שכן פעולות כאלה, לא זו בלבד שאינן מועילות, לרוב הן מזיקות. פנו תחילה לעורך דין מומחה בתחום, הציבו לעצמכם יעדים ומטרות, ורק לאחר שגיבשתם עמדה ובחרתם עורך דין מתאים שייצג אתכם – צאו לדרך!

אספו מסמכים – שימו לב! תביעות בענייני המעמד האישי הן תביעות לכל דבר ועניין, ויש להוכיח אותן כמו כל תביעה אחרת. ככל שיהיו בידכם יותר מסמכים, כך יהיה לכם קל יותר להוכיח את תביעתכם. זכרו – לאחר שהליך הגירושין יצא לדרך, למסמכים חיוניים יש "נטייה להיעלם", לכן, חשוב "להקדים תרופה למכה" ולאסוף כמה שיותר מסמכים ונתונים, לרבות: פרטי חשבון בנק, זכויות ממקום העבודה, וכיוצ"ב. מסמכים אלו, יעשו את חייכם קלים יותר בהמשך.
	ראיות – אספו את כל הראיות האפשריות. למשל, כאשר אתם חושדים בבן הזוג בבגידה, הקלטה בה הוא מודה בבגידה, תעניק לכם יתרון משמעותי, וסביר שתכריע את הכף לטובתכם. עם זאת, חיוני להתייעץ עם עורך דין מומחה בתחום, בטרם נקיטת פעולה מעין זו. הקלטה, שאינה נעשית כדין, עלולה לסבך אתכם בפלילים (למשל, כאשר הצד המקליט אינו צד לשיחה, זוהי "האזנת סתר", והיא אסורה על פי החוק), והקלטה שאינה נעשית בחוכמה, עלולה לעורר את חשדו של בן הזוג, ו"להטיס" אותו לפנות לערכאות השיפוטיות.
	איומים – אל תיכנעו לאיומים. רוב האיומים, לרבות: "לעולם לא תקבלי גט", "לעולם לא תראי ממני שקל", "אני אשב בכלא ולא אשלם מזונות", "אני אקח לך את הילדים", "אני אתלונן במשטרה שפגעת בי", וכיוצ"ב, הם איומי סרק, שנועדו להכניע את הצד השני לתכתיבי הגירושין של הצד המאיים. עם זאת, אין להקל ראש באיומים מעין אלו, שכן הם מלמדים על רצונו של הצד השני להערים קשיים, ולא לסיים את הסכסוך בדרכי נועם. לכן, רצוי אמנם שלא להילחץ מאיומים כאלו, ובוודאי שלא להיכנע להם, אך מומלץ לפנות במהרה לעורך דין מומחה בתחום, על מנת לתכנן דרכי פעולה ואסטרטגיית גירושין נכונה עבורכם.
	אל תשמעו לעצות – לחברים או קרובים שעברו הליכי גירושין יש נטייה לתת עצות, המבוססות על ניסיונם האישי, ועל מקרים עליהם "שמעו" מאחרים. עצות מעין אלו, מגורמים שאינם בקיאים במשפט ובפרקטיקה, עלולות להתגלות כ"עצות אחיטופל" ולגרום לכם לנזק רב.
	שמרו על חשאיות – הימנעו מלספר לחברים ו/או בני משפחה כי הינכם עומדים בפתחו של הליך גירושין, בטרם הגשתם תביעות נגד בן הזוג. זכרו – אינכם יכולים לדעת מי עומד מולכם, ובשלב הזה עליכם לבטוח אך ורק בעצמכם. היו זהירים בשיחות עם אנשים, גם ובעיקר בשיחות טלפוניות. הקפידו על דיסקרטיות בכל הליכי הגירושין, והיו ערים להקלטות, למדובבים, שנשלחים על ידי הצד השני על מנת לחלץ מכם מידע, וכיוצ"ב.
	הילדים הם לא חלק מהליכי הגירושין – הילדים הם הנפגעים העיקריים מגירושי הוריהם, לכן, חשוב שלא להקשות עליהם, ובכלל זה, אל תשתמשו בהם כאמצעי במלחמתכם בבני הזוג, אל תסיתו אותם נגד בן הזוג, ואל תשתמשו בהם על מנת להעביר מסרים לבן הזוג. התנהגות כזו עלולה לגרום לילדים לנזקים נפשיים עצומים.
	צוואה – לאחר קבלת ההחלטה לפרק את התא המשפחתי, מומלץ לערוך צוואה, אחרת, בן הזוג, ממנו טרם התגרשתם, יירש מחצית מהרכוש, במקרה, חלילה, של פטירה. לכן, על מנת למנוע מצב לא רצוי זה, חיוני לערוך צוואה באופן מיידי.
משא ומתן או הגשת תביעות
שאלת השאלות היא האם למהר לפנות לערכאות השיפוטיות, או לנסות לסיים את הנישואין באמצעות ניהול משא ומתן, ומחוץ לכותלי בית המשפט. 
התשובה אינה חד משמעית, ויש לבחון כל מקרה על פי נסיבותיו המיוחדות. 
פנייה לערכאות המשפטיות, בתביעות נגד בן הזוג, עלולה לסכל אפשרות למשא ומתן אמיתי והוגן. 
הצד הנתבע עלול להרגיש נבגד ומרומה, וייתכן כי ירגיש צורך לנקום ולהשיב לו את כבודו האבוד. 
ברור כי בסיטואציה כזו, סיכויי המשא ומתן להצליח שואפים לאפס. 
עם זאת, ניהול משא ומתן יש לנהל מתוך עמדה של כוח, כשזו תושג, בדרך כלל, על ידי פנייה לערכאה השיפוטית המשרתת את האינטרסים שלכם. ניהול משא ומתן, ללא הגשת תביעות מתאימות, עלול לעלות ביוקר, במידה ובן בזוג סבור כי המשא ומתן צפוי לכישלון, או שמראש ניהל משא ומתן אך למראית עין, על מנת "להרדים" אתכם, ולהקדים אתכם בפניה לערכאה השיפוטית המתאימה לו.
לכן, גם אם הינכם סבורים כי ניצב לפניכם פרטנר ראוי לניהול משא ומתן, וכי הינכם מכירים את בן הזוג וסבורים כי הוא אדם הגון , מומלץ להיוועץ תחילה בעורך דין המתמחה בדיני המעמד האישי, על מנת למנוע טעויות שעלולות לסבך את ניהול ההליכים המשפטיים בהמשך.
יש לזכור, כי בעת שנישואין באים לעולם מתוך אהבה, גירושין הם מלחמה על כסף – פשוטו כמשמעו!
מסמכים חיוניים להליך
כל מסמך שיש לו נגיעה לרכוש המשותף, ו/או להכנסות, הוא בעל חשיבות רבה להליך, ולכן חשוב להכין את הקרקע לפני הפנייה לערכאות השיפוטיות. לאיסוף מסמכים שיש בהם בכדי ללמד וליתן מידע באשר למלוא הנכסים והזכויות, הכנסות וכיוצ"ב, חשיבות מכרעת להצלחת תביעתכם. כאמור, כשגירושין עומדים על הפרק, עוד לפני שהוגשה תביעה על ידי מי מהצדדים, עלולה "יד נעלמה" להעלים מסמכים חיוניים. לכן, לפני שיהיה מאוחר מדי, מומלץ לאסוף מסמכים הקשורים לחיים הכלכליים המשותפים. להלן רשימת מסמכים, שאם ימצאו בידיכם, יקלו על ניהול ההלכים המשפטיים בהמשך:
מקרקעין
	נסח לשכת רישום המקרקעין (נסח טאבו).
	אישור מהבנק על גובה המשכנתא ועל התשלום החודשי.
	דו"ח שמאי על שווי בית המגורים או כל נכס אחר – רק אם יש. לא חיוני בתחילת ההליכים, וניתן להזמין בכל עת.

במידה והנכס רשום רק על שם צד אחד – אישורים וקבלות המעידים על תשלומים ששילם הצד השני על השבחת הנכס.
רשימה של תכולת הדירה. 
כספים וזכויות
	פרטים על חשבונות הבנק, הפרטיים והמשותפים.
	דפי חשבון בנק, רצוי לשנה שקדמה למשבר.
	תלושי שכר.
	מסמכים המלמדים על הזכויות הסוציאליות, ובכלל זה: קופות גמל, ביטוחי מנהלים, קרנות השתלמות, פנסיה וכיוצ"ב. 

חברות
	דו"ח רשם החברות.
	מאזן שנתי או דו"ח רווח והפסד.
	הסכמים בין בעלי מניות/שותפים.
	דפי חשבון.
	אישור על תשלומי מע"מ.
	תלושי שכר.

תביעת מזונות
	12 תלושי משכורת אחרונים, ובמקרה של עצמאים – אישור רואה חשבון המעיד על ההכנסות בשנה שקדמה להגשת התביעה.
	קבלות על תשלומי הוצאות הבית – חוזה שכירות (אם יש), ארנונה, ועד בית, חשמל, מים, גז, טלפון, כבלים, אינטרנט, וכיוצ"ב.
	קבלות ואישורים על הוצאות חינוך – אישורים על תשלומים למוסדות החינוך (בית ספר, גן, צהרון), מטפלת, חוגים, קייטנות, שיעורי עזר וכיוצ"ב.
	תדפיסי כרטיס האשראי.
	קבלות על הוצאות שהוצאו לצורכי הילדים – ביגוד והנעלה, מזון, משחקים וכיוצ"ב.
	למזונות אישה – כל ההוצאות שהוצאו במהלך הנישואין, לרבות קוסמטיקה והיגיינה, ביגוד והנעלה, פנאי ובילויים, מספרה וכיוצ"ב.



4. הסכמים
הסכם ממון
חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג – 1973, מסדיר את המשטר הרכושי החל על בני זוג במקרה של גירושין או פטירה, והוא חל על הזוגות שנישאו לאחר 01/01/1974. על פי החוק, עם פקיעת הנישואין, יתחלק כל הרכוש שנצבר על ידי בני הזוג במשך הנישואין, בחלקים שווים ביניהם, להוציא במקרים הבאים:
	נכסים שהיו שייכים למי מבני הזוג, ערב הנישואין, או שקיבל במתנה או בירושה בתקופת הנישואים – נכסים אלו לא יאוזנו בין הצדדים, והם יישארו בבעלותו הבלעדית של בן הזוג שהנכסים בבעלותו.
	גמלה המשתלמת לאחד מבני הזוג על ידי המוסד לביטוח לאומי, או גמלה או פיצוי שנפסקו או המגיעים על פי חיקוק לאחד מבן הזוג בשל נזק גוף או מוות – זכויות אלה לא יאוזנו ויישארו לצד הזכאי להם.
	נכסים שבני הזוג הסכימו בכתב ששוויים לא יאוזן ביניהם.

מדוע יש צורך בהסכם ממון?
זוגות רבים סבורים, כי הסכם ממון עלול "להרוג את הרומנטיקה", ולהעכיר את האווירה. יתכן שיש בכך מן הצדק, אך בוודאי תסכימו שעדיף מעט חוסר נעימות עכשיו, מאשר מלחמות חורמה והתכתשויות ממושכות ויקרות בבית המשפט, אחר כך.
זוגות צעירים העומדים לפני נישואין, סבורים, בטעות, כי כשאין נכסים אין כל סיבה לערוך הסכם ממון. זוהי מחשבה מוטעית, היות והסכם ממון יכול להסדיר את חלוקת הרכוש בין הצדדים, במקרה של גירושין, גם לגבי נכסים עתידיים וזכויות שטרם באו לעולם. למשל, ניתן לקבוע בהסכם ממון, כי במקרה של גירושין, כל צד יישאר עם הזכויות הסוציאליות שנצברו על שמו במקום עבודתו, ולצד השני לא יהיה חלק בזכויות הנ"ל.
בהסכם ממון ניתן לקבוע כי יחול שיתוף מלא ברכוש שכל אחד מהצדדים יצבור במהלך החיים המשותפים.
הסכם הממון יכול לקבוע שיתוף מלא בנכסים שנצברו במהלך הנישואין, ולהחריג נכס מסוים למשל דירה או עסק. ניתן לקבוע בהסכם ממון כי לצד אחד יהיה חלק יחסי גדול משל השני בנכס מסוים, בדרך כלל בדירה, במקרה שצד אחד השקיע בדירה סכום גדול יותר מהצד השני.
גם אם כרגע, אתם בוטחים ומאמינים בבן זוגכם, וסבורים שהוא לא יבקש לעצמו את רכושכם ו/או כספכם, המציאות הוכיחה אחרת, וכדאי לכם למנוע מצב בו בעת גירושין, בן הזוג ינצל את טוב לבכם דאז, ואתם תאבדו חלק ניכר מזכויות שהיו שייכות לכם ערב הנישואין.
בהסכם ממון ניתן לקבוע הפרדה רכושית מוחלטת במהלך הנישואין, ובעת פרידה.
בהסכם ממון ניתן לקבוע כי השיתוף יחול רק לגבי הרכוש או הכספים שהצדדים ירשמו בפועל על שם שניהם.
בנישואין שהם "פרק ב'", מומלץ לערוך הסכם ממון מכמה טעמים. סביר שרכשתם נכסים וזכויות, ואתם נכנסים לקשר הנישואין עם ממון כזה או אחר. אמנם, חוק יחסי ממון מגן על רכוש שהיה שייך לכם ערב הנישואין, אך קיימים מקרים בהם האבחנה אינה חד משמעית. למשל, דירה שנרכשה לפני הנישואין, אך נמכרה ובמקומה נרכש נכס אחר – דינו כנכס שנצבר במהלך הנישואין, ובעת פקיעת הנישואין הוא יאוזן בין הצדדים. הסכם ממון יכול להבטיח כי הדירה, אך גם פירותיה וגם נכס שיירכש תחתיה, יהיו שייכים לצד שהדירה הייתה בבעלותו מלכתחילה. 
הסכם ממון מגן על ילדים מנישואין קודמים, כך שאם ההורה שנישא מחדש יחתום על הסכם ממון עם בן זוגו, המבטיח את חלקו ברכוש, במקביל לעריכת צוואה, יבטיח כי בן הזוג לא יקבל מחצית מהרכוש מכוח חוק יחסי ממון , אלא אם כן הוא יורש על פי צוואתו של בן הזוג.
הסכם ממון הוא הדרך היחידה להסדיר את חלוקת הרכוש באופן שונה מזו הקבועה בחוק, במקרה של פקיעת הנישואין, ולכן, אם אינכם מקבלים עליכם את המשטר הממוני שהחוק מחיל, עליכם לערוך הסכם ממון, בטרם נישואיכם זה לזו.
תוקף משפטי
הסכם ממון חייב להיעשות בכתב, והוא חייב לקבל אישור של בית המשפט לענייני משפחה, או בית הדין הרבני. הסכם שנעשה לפני הנישואין, ניתן לאשר אותו גם אצל נוטריון או אצל רשם הנישואין. הסכם ממון שלא קיבל תוקף, ולא אושר כדין, הוא חסר תוקף משפטי.
ייעוץ משפטי
הסכם ממון הינו צופה פני עתיד, ואין לו כל משמעות אלא במצב של פקיעת הנישואין. לכן, כל עוד האהבה פורחת, הסכם הממון הוא פיסת נייר ותו לא. ואולם, בעת פרידה וגירושין, הסכם הממון עליו חתמתם הוא שיכריע את אופן הגירושין. הסכם ממון שנוסח כהלכה, ענה על כל בעיה שהייתה עלולה להתעורר, ו"סגר את כל הפינות", יבטיח לכם גירושין קלים, מהירים ובעיקר זולים. 
הסכם ממון שנעשה בחוסר מיומנות ולא באמצעות עורך דין מומחה בתחום, עלול לעלות לכם ביוקר. לכן, מומלץ שלא לחסוך עכשיו, וכדאי להתייעץ עם עורך דין מומחה, על מנת להגיע להסכם ממון מאוזן ומכובד, אשר יגן על האינטרסים של שני הצדדים.
הסכם לחיים משותפים
על ידועים בציבור חלה "חזקת השיתוף", לפיה, קיימת הנחה, שבני הזוג החיים ביחד, מתכוונים לשתף אחד את השני ברכוש שנצבר במהלך החיים המשותפים. כאשר בני הזוג מעדיפים לחיות כידועים בציבור, מומלץ להסדיר את כלל ההיבטים המשפטיים הנובעים ממערכת היחסים הזוגית, ולערוך "הסכם לחיים משותפים", שיסדיר את אופן החיים המשותפים וכן את אופן הפירוד. הסכם זה, אינו כפוף לאישור בית המשפט, וכעיקרון, הוא תקף מרגע חתימתו. עם זאת, מומלץ לאשר הסכם זה בבית המשפט לענייני משפחה.
הסכם גירושין
מטרת הסכם הגירושין היא להסדיר את כלל העניינים והמחלוקות הנובעים מנישואיהם ומפרידתם של בני זוג, זה מזו. גירושין בדרך של הסכם גירושין מונעים הליכים משפטיים ממושכים, עוגמת נפש והוצאות כספיות מיותרת.
הדברים אמורים ביתר שאת, במקרה שיש לכם ילדים משותפים. הליך הגירושין אינו פשוט עבור ילדיכם, והם חווים תקופה קשה ומבלבלת. גירושין בדרכי נועם, מחוץ לכותלי בית המשפט, יסייעו לילדיכם להתגבר על הקשיים, ויעניקו להם תחושה של יציבות וביטחון. זכרו, כי "יש חיים לאחר הגירושין", וסיום החיים המשותפים בדרך מכובדת, יקל על המשך התנהלות החיים לאחר מכן, בעיקר כשיש לכם ילדים משותפים, הקושרים אתכם לבן הזוג, במידה זו או אחרת, לכל ימי חייכם.
לכן, אם עומד מולכם פרטנר מתאים, שמוכן לשבת למשא ומתן כן והוגן, מתוך מטרה להגיע להסכמות מקובלות ולשביעות רצון שניכם, מצבכם טוב.
על הסכם גירושין ניתן לחתום בכל עת, גם אם הנכם מצויים בעיצומו של הליך גירושין, ועניינכם מתנהל בערכאות השיפוטיות, כך שאף פעם לא מאוחר לחתום על הסכם גירושין.
הסכם גירושין אינו עניין של מה בכך, וגם אם הינכם סבורים כי הגעתם להסכמות מלאות, עליכם להתייעץ עם עורך דין מומחה בתחום, על מנת שיסייע לכם להסדיר את כלל המחלוקות והעניינים, לרבות כאלו שלא חשבתם עליהם בעצמכם. טעות בניסוח ההסכם או השמטת פרט חיוני, עלולים לעלות לכם ביוקר מאוחר יותר, לגרום למחלוקות מיותרות, ולהביאכם בחזרה לפתחו של בית המשפט.
אישור הסכם הגירושין
לאחר החתימה על הסכם הגירושין, יש לפנות לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני, על מנת לקבל אישור ותוקף של פסק דין להסכם הגירושין. ללא אישור זה, אין להסכם הגירושין תוקף משפטי, והוא אינו מחייב את הצדדים, גם אם שניכם חתומים עליו.
במעמד אישור הסכם הגירושין, בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני, מוודא כי הצדדים הבינו את משמעות ההסכם ואת תוצאותיו. האישור אינו ניתן באופן אוטומאטי. כך למשל, כאשר צד מוותר על חלקו ברכוש, יבדוק השופט האם הוא עושה זאת מתוך הבנה ורצון חופשי, או שמא תחת כפיי ועושק. אם השתכנע השופט שהצדדים הבינו את תוכן ההסכם ומשמעויותיו, יאשר אותו וייתן לו תוקף של פסק דין. מרגע האישור, יש בידכם פסק דין לכל דבר ועניין.
כאשר בית המשפט לענייני משפחה מאשר את הסכם הגירושין, האישור אינו תקף לגבי הסעיפים הנוגעים לגירושי הצדדים. לבית הדין הרבני סמכות ייחודית לדון בענייני גירושין, ולכן, לאחר שבית המשפט לענייני משפחה נתן תוקף של פסק דין להסכם הגירושין, על הצדדים לפנות לבית הדין הרבני, על מנת שייתן תוקף של פסק דין להסכמת הצדדים להתגרש, ולהסדיר את הגט.
העניינים שיש להסדיר בהסכם הגירושין
הסכם הגירושין אמור לטפל ולהסדיר את כל העניינים והמחלוקות הנובעים מנישואי הצדדים, ומפרידתם זה מזו, על פי הפירוט שלהלן:
	חלוקת הרכוש – בהסכם הגירושין יש להתייחס לכל ההיבטים הרכושים, לפרט באופן מלא ומדויק את הרכוש המשותף, ואת אופן חלוקת הרכוש בין הצדדים, לרבות: דירת מגורים, זכויות סוציאליות, כספים וחסכונות, רכבים, חשבונות בנק, מניות, אופציות, וכיוצ"ב.
	משמורת והסדרי ראייה – יש להסדיר בהסכם הגירושין את עניין משמורת הילדים, ולהחליט מי יהיה ההורה המשמורן, היינו, בחזקת מי יישארו הילדים. חזקת הגיל הרך קובעת, כי עדיף לילדים עד גיל 6 להיות במשמורת האם, אך במסגרת הסכם גירושין ניתן להסכים כי האב יהיה ההורה המשמורן. עם זאת, בית המשפט יאשר הסכם ברוח זו רק אם השתכנע כי זו טובת הקטינים. הסכם הגירושין קובע את הסדרי הראייה בין ההורה שאינו ההורה המשמורן, בימי חול, בסופי שבוע, בחגים ובחופשות. בהסכם הגירושין יכולים ההורים להסדיר את אופן חינוך הילדים, את אופן הטיפול בהם, דרכי טיפול במצבי חירום, דרכי טיפול בריאותי, הסכמה בנוגע לאנשי מקצוע (למשל: רופאים, פסיכולוגים וכיוצ"ב), אופן הוצאת הילדים לחו"ל, וכל החלטה אחרת הנוגעת לילדים.
	מזונות הילדים – בהסכם הגירושין יש להסדיר את עניין תשלום המזונות לקטינים, מועד ואופן תשלום המזונות, הצמדת דמי המזונות, תקופת תשלום המזונות, אופן חלוקת ההוצאות המיוחדות והרפואיות של הילדים, וכיוצ"ב
	סידור הגט - על הסכם גירושין לכלול את הסכמת שני הצדדים להיפרד בהסכמה ומתוך רצון חופשי, כאשר הבעל מצהיר כי הוא מוכן לתת לאישה גט והאישה מצהירה כי היא מוכנה לקבל את גטה.

הסכם שלום בית ולחילופין גירושין
הסכם שלום בית ולחילופין גירושין, הוא אופציה מתאימה לבני זוג נשואים, אשר יחסיהם נקלעו למשבר, לנסות ולשקם את חיי הנישואין, אך עם זאת, להבטיח לעצמם גירושין מהירים וקלים, במקרה ששלום הבית לא יעלה יפה.
הסכם שלום בית לחילופין גירושין, מסדיר את אופן החיים המשותפים בתקופת שלום הבית, והוא קובע הוראות בענייני הרכוש, משמורת הילדים והסדרי הראייה, מזונות הילדים וסידור הגט, במקרה של גירושין.
בהסכמים כאלו, קיימת בדרך כלל הוראה, לפיה כל אחד מהצדדים רשאי לסיים את תקופת שלום הבית, בדרך של מתן הודעה בכתב לצד השני, ובאופן זה ייכנסו הוראותיו של הסכם הגירושין לתוקף.
ביטול הסכם גירושין
הסכם גירושין הינו הסכם מחייב, ולאחר שניתן לו תוקף של פסק דין, ניתן לבטלו מכוח עילות חוזיות, כגון טעות, הטעייה, כפייה, תרמית ועושק. 
באופן מעשי, בתי המשפט ובתי הדין הרבניים נוטים לדחות תביעות לביטול הסכם, בעיקר לאור הסיבה שבטרם אישור ההסכם, בדקה הערכאה שאישרה את ההסכם כי ההסכם נחתם מרצון חופשי, וכי הצדדים הבינו הבנה מלאה את האמור בהסכם הגירושין.
אי לכך, אין להקל ראש בהסכמי הגירושין, ולפני החתימה עליכם להיות בטוחים כי הוראות ההסכם מקובלות עליכם ולשביעות רצונכם. 
חשוב לדעת, כי הסכם גירושין לעולם אינו סוף פסוק ככל שהעניין נוגע למשמורת הילדים, הסדרי הראייה ומזונות הילדים. ילדים אינם מחויבים בהסכם גירושין שנחתם בין הוריהם, ובלבד שבית המשפט שאישר את ההסכם, לא נכנס לעובי הקורה בעניין מזונות הילדים. במידה וחל שינוי נסיבות מהותי, שלא היה קיים בעת חתימת ההסכם, ולא היה ניתן לצפות את התרחשותו, ניתן לפנות לבית המשפט בתביעה לשינוי גובה המזונות, בעילה של שינוי נסיבות מהותי.
עניין משמורת הילדים והסדרי הראייה, נתון אף הוא לשינוי, בנסיבות בהן יש הצדקה לבדיקה מחודשת של טובת הילדים, וניתן לפנות לבית המשפט בעניין זה.
עם זאת, כל שינוי מהסוג הזה דורש פנייה מחודשת לערכאות השיפוטיות, הגשת תביעות מתאימות, וניהול הליך משפטי, הכרוך בהוצאות כספיות, מה עוד שהשינוי אינו אוטומאטי, אלא אפשרי רק בהתקיים נסיבות מסוימות. 
5. חלוקת רכוש
במדינת ישראל קיימים שני סוגים של משטרים רכושיים, כשסוג המשטר הרכושי החל על בני זוג המצויים בהליכי גירושין, תלוי במועד נישואיהם של בני הזוג. על זוגות שנישאו לפני יום 01/01/1974, וכן על ידועים בציבור, חלה חזקת השיתוף בנכסים. חזקת השיתוף בנכסים היא יציר הפסיקה, ולפיה כל מה שנרכש במהלך הנישואין במאמץ משותף, לרבות נכסים עסקיים, ללא קשר לרישום הנכסים, יתחלק בין הצדדים בחלקים שווים. השיתוף הוא מיידי, וכל אחד מן הצדדים יכול לדרוש את חלקו בנכסים בכל עת, ללא קשר למועד פקיעת הנישואין. על זוגות שנישאו לאחר יום 01/01/1974, חל חוק יחסי ממון, לפיו כל מה שנצבר במהלך הנישואין במאמץ משותף, למעט חריגים המצוינים בחוק, יאוזן בין הצדדים שווה בשווה, אך איזון המשאבים הוא דחוי, כלומר, רק במקרה של פקיעת הנישואין עקב גירושין או פטירה, קמה זכותו של בן הזוג לחלקו ברכוש.

הערכאה המוסמכת
לבית המשפט לענייני משפחה ולבית הדין הרבני סמכות מקבילה לדון בענייני רכוש. צד שהגיש תביעת גירושין לבית הדין הרבני, וכרך בה את ענייני הרכוש, הקנה בכך סמכות לבית הדין הרבני לדון בענייני הרכוש, בתנאי שעמד במבחני הכריכה ("המבחן המשולש"). אם הוגשה תביעה בעניין הרכוש לבית המשפט לענייני משפחה, קודם להגשת התביעה בבית הדין הרבני, הסמכות לדון בענייני הרכוש תהא לבית המשפט לענייני משפחה.
חזקת השיתוף
חזקת השיתוף היא תוצר של פסיקת בתי המשפט, והיא חלה על זוגות שנישאו לפני יום 01/01/1974, ועל ידועים בציבור. לפי חזקת השיתוף, הרכוש אותו צברו הצדדים במאמץ משותף, במהלך נישואיהם, שייך להם בחלקים שווים, בכל רגע נתון.
בן זוג שתובע מבן זוגו שיתוף בנכסים, לא צריך להוכיח חיים הרמוניים במיוחד לצורך קיום החזקה. הפסיקה קבעה שדי בכך שיוכח שבני הזוג ניהלו חיים משותפים ביחידת מגורים משותפת, תחת קורת גג אחת, כדי ללמוד על קיום חזקת השיתוף.
המטרה של חזקת השיתוף היא צדק חברתי והיא מבוססת על ההנחה כי שני בני הזוג תורמים, כל אחד לפי דרכו, במידה שווה לתרומת המשפחה. תרומה של כל אחד מבני הזוג היא לא בהכרח תרומה כספית אלא יכול להיות שתהיה תרומה של עבודות בית, טיפול בילדים ובחינוכם וכיוצ"ב.
נכסים שנצברו לאחד מבני הזוג לפני הנישואין, או שקיבל במתנה או בירושה במהלך הנישואין אינם נחשבים בדרך כלל כנכסים משותפים, אולם נישואין הרמוניים וממושכים עשויים להחיל את הלכת השיתוף גם על הנכסים הללו.
נכסים עסקיים - היקף חזקת השיתוף אינו מצומצם רק לנכסים משפחתיים, אלא גם לגבי נכסים עסקיים. 
דירת המגורים - חזקה היא שדירת המגורים מצויה בבעלות שני בני הזוג, היות וההנחה היא שבני הזוג התכוונו שהבעלות בדירה תהיה לשניהם, וזאת כל עוד אין הנחה זו נסתרת על ידי כוונה אחרת העולה מפורשות או במשתמע מן העניין. סתירת חזקת השיתוף בדירת המגורים המשמשת את שני בני הזוג היא אפשרית, אבל קשה. כאשר מדובר בדירת מגורים שהייתה לאחד מבני הזוג בטרם הנישואין, או שנתקבלה במתנה או בירושה במהלך הנישואין, חזקת השיתוף אינה חלה באופן אוטומאטי, ועל בן הזוג הטוען להלכת השיתוף להוכיח את חזקת השיתוף.
רישום נכס מסוים על שם אחד מן הצדדים, אינו סותר את חזקת השיתוף, משום שהרישום אינו קובע את הבעלות האמיתית בנכס, ואינו משקף את רצונם וכוונתם של הצדדים באשר לבעלות בנכס.
חזקת השיתוף היא חזקה הניתנת לסתירה, אך צד הטוען כי נכס מסוים אינו נכס משותף, עליו נטל ההוכחה. 
כאשר חלה הלכת השיתוף בנכסים, השיתוף הקנייני הוא מיידי, וכל צד יכול לפנות לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני, בתביעה לחלוקת הרכוש, בכל עת, ללא קשר לפקיעת הנישואין.
בדרך כלל, פירוד ממשי הוא המעיד על קיצה של כוונת השיתוף ברכוש, למשל, יציאת בן זוג מבית המגורים, הגשת תביעות רכושיות וכיוצ"ב.


איזון משאבים
חוק יחסי ממון בין בני זוג חל על זוגות שנישאו לאחר יום 01/01/1974. הסדר איזון המשאבים נקבע במסגרת חוק יחסי ממון, לפיו הרכוש שנצבר במהלך נישואי הצדדים, הוא רכוש משותף, ויאוזן ביניהם בחלקים שווים, להוציא מספר חריגים כלהלן:
	נכסים שהיו שייכים למי מבני הזוג, ערב הנישואין, או שקיבל במתנה או בירושה בתקופת הנישואים – נכסים אלו לא יאוזנו בין הצדדים, והם יישארו בבעלותו הבלעדית של בן הזוג שהנכסים בבעלותו.
	גמלה המשתלמת לאחד מבני הזוג על ידי המוסד לביטוח לאומי, או גמלה או פיצוי שנפסקו או המגיעים על פי חיקוק לאחד מבן הזוג בשל נזק גוף או מוות – זכויות אלה לא יאוזנו ויישארו לצד הזכאי להם.
	נכסים שבני הזוג הסכימו בכתב ששוויים לא יאוזן ביניהם.

על פי הסדר איזון המשאבים, במהלך הנישואין חלה הפרדה רכושית בין הצדדים, ורק עם פקיעת הנישואין במקרה של גירושין או פטירה, לבני הזוג זכות לקבל מחצית מהרכוש שנצבר במהלך הנישואין, ללא צורך בהוכחת השיתוף. לפיכך, תביעה שתוגש לערכאות השיפוטיות, שעניינה חלוקת הרכוש, בטרם פקיעת הנישואין, תדחה. האופציה העומדת בפני בן זוג המעוניין להבטיח את זכויותיו ברכוש המשותף, ולמנוע הברחת נכסים על ידי בן הזוג השני, היא הגשת "תביעה לשמירת זכויות", לפי סעיף 11 לחוק יחסי ממון. במסגרת תביעה לשמירת זכויות, ניתן להטיל צווי עיקול וצווי מניעה על הנכסים המשותפים, בעיקר על נכסים הרשומים על שם צד אחד בלבד, ובכך להבטיח כי בעת פקיעת הגירושין, יישאר רכוש לחלק.
יחס החלוקה באיזון הוא שוויוני, אולם ניתן לבית המשפט שיקול דעת לסטות ממנו ולשנות את בסיס האיזון או להוציא/להכליל נכסים במאגר האיזון.
משטר איזון המשאבים קובע כי נכסי כל אחד מבני הזוג יכללו בנכסי האיזון, ויערך אומדן לשווים. אין נוטלים כל חשבון בנק בנפרד או כל נכס בנפרד ומחלקים אותו לשניים, אלא מצרפים את כלל המשאבים, בהערכה מקיפה וכוללת, וכלל המשאבים יחולק בין בני הזוג. באם יהיה הפרש לטובת אחד מבני הזוג, כלומר, נכסיו של אחד מבני הזוג יהיו שווים יותר מאלו של בן הזוג השני, ההפרש יחולק בין בני הזוג.
חוק יחסי ממון קובע, כי נכס שבן-זוג הוציא או התחייב להוציא מרשותו מתוך כוונה להבריח רכוש ולמנוע מבן זוגו לערוך איזון משאבים הוגן, ונכס שנתן או התחייב לתת במתנה – למעט מתנות ותרומות הניתנות לפי הנהוג בנסיבות העניין - רשאי בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני לראותו, לצורך איזון המשאבים, כאילו הוא עדיין של אותו בן-זוג.
שיתוף בחובות
בשורה ארוכה של פסקי דין נקבע כי השיתוף בנכסים כולל בתוכו שיתוף בחובות הנתפסים כנכסים שליליים.
בע"א 446/69 יובל לוי הנאמן על נכסי בצלאל גולדברג נ. שושנה גולדברג, פד"י כ"ד ח' 813, 820 נקבע כדלקמן: 
"הצדק דורש והדעה נותנת שבן זוג אחד אינו יכול ואינו צריך להיות הנהנה מהשותפות עם בן הזוג השני בנכסי המשפחה, בלי לשאת גם בעול החובות שנעשו בייצור או ברכישת הנכסים או בהוצאות השוטפות של המשפחה. למשל, הלוואה שנלקחה ומשכנתא שנעשתה על נכס מנכסי המשפחה, אי אפשר להעלות על הדעת שבן הזוג שאינו מופיע כלווה משום שהנכס רשום על שם בן הזוג השני יוכל לפטור את חלקו מלשמש בטוחה לפירעון החוב … והוא הדין כאשר נוצר חוב לצורך רכישת נכס מנכסי המשפחה, או לניהול עסק מעסקי המשפחה, או לסיפוק צרכי המשפחה. אף שהדבר נעשה בשמו של אחד מבני הזוג בלבד, בן הזוג השני, שהוא שותף בנכסי המשפחה, בעסקיה ובענייניה, אינו יכול לפטור את חלקו בהם מבלי לשאת בעולו של חוב כזה". 

כפועל יוצא מהחזקה בדבר שותפות כללית בנכסים, קיימת גם חזקה בדבר שותפות מקבילה בחובות שנעשו בדרך הרגילה בתקופת השותפות. לכן, כאשר חיי הנישואין הם תקינים, יש לראות בכל הוצאה שעשה בן זוג, בניהול נכסי המשפחה או לצרכי הבית והמשפחה, הוצאה משותפת.
החריגים להחלת חזקת השיתוף בחובות
	חוב שנוצר תוך הפרת אמונים, למשל, הוצאה כספית של הבעל לפילגש שלו.
	חוב שנוצר בגין רכוש פרטי נפרד, שלא חלה עליו חזקת השיתוף.
	חוב שמקורו במעשה עבירה של אחד מבני הזוג.
	חוב שנוצר בגין פעולה קניינית חדשה לאחר הפירוד בין בני הזוג. הרציונאל הוא, שכל חוב שנוצר שלא לטובת התא המשפחתי, קל וחומר שנוצר תוך חתירה תחת התא המשפחתי, אין זה ראוי וצודק לחייב את בן הזוג השני לשאת בעולו. הטענה כי חוב מסוים אינו חוב משותף, היא טענה הטעונה הוכחה, כשנטל ההוכחה רובץ לפתחו של הטוען.

פירוק שיתוף במקרקעין
מקור החיוב לפירוק השיתוף במקרקעין מצוי בסעיף 37(א) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969. סעיף37 (א) לחוק, מקנה לכל אחד מבעלי המקרקעין המשותפים זכות לפרק את השותפות בכל עת. פירוק השיתוף הינו זכות יסוד של כל שותף, ובשורה של פסקי דין נקבע, כי שיקול דעתו של בית המשפט במניעת פרוק השיתוף הוא מצומצם ביותר.
עם זאת, כאשר מדובר בדירת מגורים של בני זוג, הגישה היא כי לבית המשפט מרווח של גמישות דיונית, ושיקול דעת רחב יותר, בבואו להכריע בדבר הדרך הטובה ביותר לפתרון הסכסוך. 
בית המשפט לענייני משפחה, יכול, בנסיבות מתאימות, לעכב את ההוראה על פירוק השיתוף בדירת המגורים בין בני הזוג, ולהכריע בענייני הרכוש כמקשה אחת, ובאופן כולל. לעיתים, במיוחד כאשר ההתדיינות בפני בית המשפט עלולה להיות מורכבת וארוכה, יהיה מקום להורות על פירוק השיתוף באופן מהיר, במנותק מחלוקת יתר הרכוש המשותף. 
לעיתים, דחיית הליכי הפירוק עלולה להכביד על אחד הצדדים, באופן שאינו נאות. דיון מורכב, שצפוי להימשך זמן רב, יכול שיהיה שיקול נגד עיכוב פירוק השיתוף בדירת המגורים. לעיתים, יכול פירוק שיתוף מהיר יחסית בדירת המגורים להסיר "אבן נגף" להסדרת יתר הנושאים הרכושיים השנויים במחלוקת.
גירושין מתחילים לעיתים בתביעה לפירוק השיתוף בדירת המגורים. כאשר אין הסכמה בין הצדדים באשר לדירת המגורים, ניתן לפנות לבית המשפט לענייני משפחה, או לבית הדין הרבני במסגרת תביעת גירושין כרוכה כדין, בתביעה לפירוק השיתוף בדירת המגורים.
תביעה לפירוק שיתוף בדירת המגורים היא תביעה שקשה מאוד להתגונן נגדה, וכמעט ולא קיימת טענת הגנה נגד תביעה מעין זו. הגישה המקובלת היא ששותפות בדירה מעמדה כשותפות עסקית לכל דבר, ולא ניתן לכפות על צד אחד להישאר בשותפות עם אדם אחר, בניגוד לרצונו. ניתן לנסות ולמנוע את פירוק השיתוף בדירת המגורים, באופן הבא:
	סעיף 40א´ לחוק המקרקעין התשכ'ט – 1969, קובע כי במקרה של מכירת דירת מגורים בה מתגוררים בן הזוג והילדים שעימו, תעוכב המכירה עד שיובהר כי קיים הסדר מדור חלופי לילדים. בפועל, אין זו טענה חזקה, ובדרך כלל בית המשפט יתגבר על מחסום זה.

צו למדור ספציפי – צו למדור ספציפי הוא צו שניתן על ידי בית הדין הרבני, כחלק ממזונותיה של האישה. במידה ובית הדין הרבני נתן צו למדור ספציפי, כך שלמעשה ניתנה לאישה זכות לגור בדירת המגורים, בטרם ניתן צו פירוק השיתוף, הרי שבית המשפט לענייני משפחה יכבד את החלטתו ויעכב, את פירוק השיתוף בדירת המגורים, כל עוד זכאית האישה למדור ספציפי על פי החלטת בית הדין הרבני.
נכסים בלתי מוחשיים – נכסי קריירה
נכסי קריירה הם נכסים שאינם נראים לעין, אין להם קיום פיסי ממשי, וערכם אינו נמדד באמצעות מונחים כספיים רגילים, בהם משתמשים לצורך אומדן של נכס מוחשי, למשל דירה. נכסי קריירה נכנסים לתמונה, בדרך כלל כשמדובר בבעלי מקצועות חופשיים, שבמהלך חיי הנישואין פתחו קריירה משגשגת, צברו מוניטין ושם בתחום עיסוקם, צברו תארים, דרגות, וכיוצ"ב, שיצרו תשתית לכושר השתכרות גבוה.
בעבר, כישורים שנצברו במהלך הנישואין לא היו נכסים ברי חלוקה. המצב המשפטי הקודם, יצר חוסר איזון וחלוקה בלתי שוויונית של הרכוש שנצבר במהלך הנישואין, בין בני הזוג. צד שצבר תארים במהלך הנישואין, פיתח קריירה משגשגת, צבר מוניטין ושם בתחומו, עשה זאת בזכות מאמץ משפחתי משותף, וברוב המקרים הצליח משום שהצד השני וויתר על קריירה, והתמסר לניהול משק הבית וגידול הילדים. התוצאה לפיה צד אחד יצא מקשר הנישואין כשידו על העליונה מהבחינה הכלכלית, והוא בעל יכולת השתכרות גבוהה לעין שיעור מזו של הצד השני, שתרם לא פחות לטיפוח התא המשפחתי ולהצלחתו המקצועית של בן הזוג, יצרה חוסר שוויון וחלוקה בלתי מאוזנת של הנכסים. בני הזוג יוצאים מקשר הנישואין בעמדת זינוק שונה, כשהבעל, בדרך כלל, ממשיך ליהנות ממוניטין וכושר השתכרות גם לאחר הגירושין, ואילו האישה מוצאת את עצמה במצב כלכלי גרוע, ללא יכולת לכלכל את עצמה.
במספר פסקי דין שנתנו לאחרונה, ניכרת מגמת בתי המשפט ליצור שוויון בחלוקת המשאבים, ולחלק בין בני הזוג את הנכסים הבלתי מוחשיים שנצברו במהלך הנישואין. פסיקה חדשנית של בית המשפט קובעת, כי ייתכנו מצבים בהם לאישה זכות לקבל בעת הגירושין יותר ממחצית הרכוש המשותף, כפיצוי בגין כושר ההשתכרות והמוניטין שצבר הבעל במהלך הנישואין.
בכדי לטעון לשיתוף בנכסי קריירה, יש להוכיח קיומה של זיקה ממשית בין חיי הנישואין לבין היווצרות נכסי הקריירה. בע"א 5640/94 חסל נ' חסל, הביע כבוד השופט טירקל את עמדתו בעניין זה, כדלקמן:
" תרומתו של כל אחד מבני הזוג איננה בהכרח תרומה כספית ממקורות חיצוניים ויכול שתהיה תרומה של עבודות בית, טיפול בילדים וחינוכם, ואף על ידי קיומו וטיפוחו של בית, כך שבן הזוג השני יכול לעבוד מחוץ לבית בלי שעול טרדותיו יהיה עליו."
בית המשפט עשה הבחנה בין שני מקרים: כאשר ההשקעה העיקרית ב"עץ" הייתה טרם תום תקופת השיתוף, וניתן לייחס את "הפירות" (הרווחים והמוניטין) לאותה השקעה, תחול הלכת השיתוף גם על הפירות. השני, כאשר לא ניתן לייחס בוודאות את ההשקעה לתקופת הנישואין –לא תחול הלכת השיתוף.
בפסק מאוחר יותר, איזן כבוד השופט גרניט בבית משפט לענייני משפחה ברמת גן, את כושר ההשתכרות העתידי הגבוה של הבעל מול זה הנמוך של האישה, באמצעות חיוב הבעל בתשלום עיתי לאישה בסך של 4,500 ₪ לחודש, בגין "המוניטין האישי" של הבעל. ערעור שהוגש על ידי הבעל לבית המשפט המחוזי נדחה, ובית המשפט המחוזי אימץ את הלכת חסל וקיבל את הגישה כי במקום שבו נעשתה ההשקעה העיקרית ב"עץ" בתקופה בה חלה על בני הזוג חזקת השיתוף, ניתן לייחס את "פירות" העץ לאותה השקעה משותפת, ואז תחול החזקה גם על הפירות.
בפסק דין חדש ותקדימי שניתן לאחרונה על ידי בית המשפט העליון, נקבע כי "נכסי הקריירה" של הבעל שנצברו במהלך שנות הנישואין, ייחשבו כנכס משותף לצורך חלוקת הרכוש.  בית המשפט העליון התייחס לפער הניכר בכושר ההשתכרות של הבעל לעומת זה של האישה, שנבע מכך שהאישה התמסרה לגידול הילדים ולניהול משק הבית, בעת שהבעל טיפח קריירה, צבר הכנסות ומוניטין. בית המשפט העליון פסק לאישה תשלום חד פעמי בסכום של רבע מיליון שקלים.
מגמה זו היא מגמה מבורכת. ההחלטה לפיה צד אחד ישקיע בקריירה, וידאג לרווחתה הכלכלית של המשפחה, בעוד שהצד השני יוותר על קריירה משל עצמו, וישקיע את כל זמנו ומרצו בטיפוח התא המשפחתי, היא החלטה משפחתית משותפת, ועל שני הצדדים לשאת בתוצאותיה. חלוקה מאוזנת של הנכסים, היא חלוקה שתוביל לכך כי כל אחד מהצדדים יצא מקשר הנישואין בכבוד, ועם אמצעים כלכליים דומים.
עם זאת, מדובר במגמה הנמצאת עדיין בחיתוליה. השינוי המצב המשפטי הוא יציר הפסיקה, ואינו מעוגן בחוק או בהלכה המחייבת את כל השופטים, ולכן ההכרעה השיפוטית תהיה תלויה, בין היתר, בעמדתו של השופט ובהשקפת עולמו. טענה מעין זו עשויה להתקבל, במקרים בעם מדובר בפערים משמעותיים בכושר ההשתכרות של הצדדים, כאשר צד אחד וויתר על קריירה עצמאית, התמסר לטיפוח התא המשפחתי ולגידול הילדים, בעוד שהצד השני פיתח קריירה.
לעיתים, הנכסים הבלתי מוחשיים הם הנכס העיקרי של הצדדים, ואין להקל בכך ראש. המודעות לכך כי גם נכסים בלתי מוחשיים הם ברי איזון, צוברת תעופה, ובתי המשפט בוחנים כל מקרה לגופו, בכובד ראש. זוגות המצויים בפתחו של הליך גירושין, חייבים לקחת בחשבון נתון זה, ולהיערך בהתאם. על מנת לזכות במחצית מנכסי הקריירה, ומנגד, על מנת להתגונן מפני טענה כזו, מומלץ לפנות לעורך דין מומחה בתחום, ולתכנן אסטרטגיית גירושין כוללת, המתייחסת גם לנכסים הבלתי מוחשיים. התעלמות מהתפתחות הפסיקה בתחום זה, וניהול הליך גירושין באופן שמרני וללא ראייה לטווח ארוך, עלולה להיות הרת אסון עבורכם ולעלות לכם ביוקר! 
6. מזונות אישה
אישה נשואה זכאית לקבל מזונות אישה מבעלה, עד לקבלת הגט, בסכום שיאפשר לה לחיות ברמת החיים אליה הורגלה במהלך נישואיה, על פי הכלל "עולה עמו ואינה יורדת".
מזונות האישה כוללים, בין היתר, מזון, ביגוד והנעלה, מדור והוצאות הבית, הוצאות רכב, קוסמטיקה והיגיינה, נסיעות, נופש, פנאי ובילויים, וכיוצ"ב. למעשה, מדובר בכל הוצאותיה של האישה במהלך הנישואין.
הזכות למזונות אישה
פסיקת מזונות אישה אינה אוטומאטית, וישנם מקרים, בהתקיים נסיבות מסוימות, כי זכאותה של האישה למזונות תישלל, מכוח עילות שבדין העברי. למשל: אישה בוגדת, אישה מורדת, אישה שעזבה את הבית ללא הצדקה, וכיוצ"ב עילות נוספות.
לשאלת זכאותה של האישה למזונות יש חשיבות מכרעת לאופן ניהול ההליכים המשפטיים, כך שאישה הזכאית למזונות מבעלה, תהנה מאורך נשימה כלכלי, ותוכל לנהל את ההליכים המשפטיים בתבונה, על מנת להשיג את מטרותיה. פסיקת מזונות אישה עשויה אף לזרז את הגט המיוחל, כך שבעל שחויב במזונות אישה, ישאף "להיפטר" מהחיוב שהושת עליו, וימהר לתת את הגט. מנגד, אי פסיקת מזונות אישה, עלול להוביל לסרבנות גט, לאמצעי לחץ על האישה, ולהתארכות הליכי הגירושין.
הסמכות לדון במזונות אישה
זכותה של האישה להגיש תביעה למזונותיה לבית המשפט לענייני משפחה, או לבית הדין הרבני, לפי שיקול דעתה. עם זאת, במידה והבעל הקדים, והגיש לבית הדין הרבני תביעת גירושין, בה כרך כדין את מזונות האישה, אזי, לבית הדין הרבני תהא סמכות לדון במזונות האישה.
גובה המזונות
גובה המזונות נקבע על פי צרכי האישה, על פי הכנסת הבעל, הן מעבודה והן מרכוש, ומפוטנציאל ההשתכרות של הבעל.
אישה עובדת – האם זכאית למזונות מבעלה?
אישה שעובדת, והכנסתה מספיקה לה לכל צרכיה, אינה זכאית לדמי מזונות אישה. אישה עובדת "תצא במזונותיה תחת מעשה ידיה", כלומר, תשתמש בהכנסותיה מעבודתה לכלכלתה, ובעלה לא יידרש לזון אותה. 
במידה והכנסתה אינה מספיקה לכיסוי כל צרכיה, יחויב הבעל בהשלמת מזונותיה, כך שיספיקו לכל צרכיה, בהתאם לרמת החיים אליה הורגלה. חשוב לדעת, כי אישה אינה חייבת לממש את רכושה לצורך כלכלתה!
מזונות "מעוכבת מחמתו"
כאשר בית הדין הרבני נותן פסק דין ומחייב את הצדדים להתגרש, והבעל מסרב ליתן גט, זכאית האישה להגיש תביעת מזונות בעילה של "מעובת מחמתו", גם אם יש לה הכנסה מספקת.
האם בעל יכול לחייב את אשתו לעבוד?
התשובה לכך היא שלילית. בעל אינו רשאי לדרוש מאשתו לצאת לעבוד, והכלל הבסיסי הוא שאישה אינה חייבת לעבוד, ולא מתחשבים בפוטנציאל ההשתכרות שלה, להוציא במקרים חריגים, למשל כשהאישה בעלת מקצוע, עבדה שנים רבות, ומסוגלת לעבוד, או במקרים של נישואים קצרים.
אישה שהפסיקה לעבוד סמוך לתחילת הליכי הגירושין – האם זכאית למזונות?
אישה העוזבת מקום עבודה, על מנת לזכות בדמי מזונות מבעלה, עלולה לאבד את זכאותה למזונות, לאור פוטנציאל ההשתכרות המוכח שלה, או שיקזזו מדמי המזונות את הכנסתה לפני הפסקת העבודה. צעד כזה, של עזיבת מקום העבודה סמוך לתחילת הליכי הגירושין,  אינו מומלץ, ועלול לגרום לנזק בטווח הארוך, בכמה מישורים. מעבר לכך שהאישה עלולה לאבד את זכאותה למזונות, או לקבל מזונות בשיעור נמוך, בל נשכח, כי בעל חייב במזונות אישה עד לגט, כך שגם אם תזכה האישה במזונות, מדובר בחיוב זמני, ולאחר הגט, תמצא עצמה האישה ללא עבודה, ללא זכויות סוציאליות, וללא דמי מזונות.
מדור ספציפי
בית הדין הרבני הוא היחידי המוסמך ליתן לאישה צו למדור ספציפי, כחלק ממזונותיה. הצו מקנה לאישה זכות למדור ייחודי בדירת המגורים, וניתן די בקלות, כאשר תביעת מזונות האישה נדונה בפני בית הדין הרבני, והבטחת המדור מבוקשת במסגרתה.
דרך אחרת לקבל צו למדור ספציפי, היא במסגרת תביעה לשלום בית, המוגשת מטעם האישה. צו זה נועד למנוע את פירוק השיתוף בדירה, על מנת שלא לסכל את הסיכוי לחזור לשלום בית.

מזונות לידועה בציבור
בית המשפט העליון, התייחס לאחרונה לסוגיה זו, ובפסק דין תקדימי (רע"א 8256/99, פלוני נ' פלונית והיועמ"ש), קבע את העיקרון לפיו ידועה בציבור זכאית לדמי מזונות מבן זוגה, למשך תקופה שאורכה והיקפה תלי בנסיבות הספציפיות של כל מקרה.
מקור החובה אינו בדיני המשפחה, כי אם במערכת היחסים החוזית שנוצרה בין בני הזוג, לפיה הידוע בציבור התחייב לזון את הידועה בציבור.
בית המשפט קבע כי לא סביר שהאישה תחיה עם הגבר, כבני זוג נשואים, תקיים את חובותיה כלפיו, מבלי ליהנות מהזכויות המוקנות לה, ובראש ובראשונה הזכות לכלכלתה. 

הפסיקה פיתחה בנושא זה מבחנים שמתקיימים גם בהיעדר קיומו של הסכם בין הצדדים, כך לדוגמא, בבר"ע 8266/99 פלונית נגד פלונית, פ" נח(2) 213, קבע השופט גרנית, כי :
"תחושת ההגינות, הצדק והיושר, מחייבים להגן על התובעת, שהיא הצד החלש מבחינה כלכלית ולקבוע כי על הנתבע להמשיך ולתמוך בתובעת מבחינה כלכלית, אי חיוב הנתבע במזונות התובעת יהיה בניגוד לחובתו לנהוג כלפיה בתום לב...".
פסיקה זו היא דוגמא קלאסית לחיוב בן זוג במזונות במסגרת חיים של ידועים בציבור.
מזונות בנישואין אזרחיים
בית המשפט העליון, קבע ברע"א 8256/99, פלונית נ' פלוני, כי בעל חייב במזונות אשתו, גם כשבני הזוג נשאו בנישואין אזרחיים, שמקור החובה בדיני החוזים. 
חיוב המזונות מושתת גם על עיקרון תום הלב. כב' הנשיא ברק קבע, כי גם אם לא הוכח הסכם בין בני הזוג, ההגינות והצדק מחייבים חיוב מזונות, ובלבד שהדבר נדרש על פי היושר, ההגינות ותחושת הצדק.
שיעור המזונות ומשך תקופת החיוב בהם, כמו גם קיומן של עילות השוללות את המזונות, יקבעו על פי עיקרון תום הלב.
מזונות מן העיזבון 
חוק הירושה קובע, כי בן זוג, ילדים (במקרים חריגים גם נכדים), או הורים, שהשאיר אחריו המנוח, רשאים לפנות לבית המשפט בתביעה למזונות מן העיזבון, שישולמו מתוך הרכוש והכספים שהותיר אחריו המנוח, והם בבחינת חוב של העיזבון.
שיעור המזונות יקבע על פי מספר קריטריונים, וביניהם: 
	שוווי העיזבון.
	במה שהזכאי למזונות עשוי לקבל מן העיזבון כיורש על פי דין או כיורש על פי צוואה.
	רמת החיים בה חי המנוח והזכאים למזונות, ערב פטירתו.
	ברכושו של הזכאי למזונות.
	בהכנסתו של הזכאי למזונות, מכל מקור, ובלבד שלגבי בן זוגו של המוריש לא יתחשב בית המשפט בהכנסתו מעבודתו, אלא אם הכנסתו שימשה גם ערב מותו לפרנסת בן הזוג.
	במזונות שהזכאי יכול לקבל על פי חוק המזונות.

האם ידועה בציבור זכאית למזונות מן העיזבון?
ידועה בציבור זכאית למזונות מן העיזבון, כאילו הייתה אישה נשואה, ובלבד שאף אחד מן הצדדים לא היה נשוי לאחר, ערב הפטירה. 
7. מזונות ילדים
מזונות ילדים מטילים נטל כלכלי כבד על ההורים, קל וחומר כשמדובר בילדים קטנים, וחיוב המזונות נמשך שנים רבות, כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן. אין להקל ראש בסכום המזונות שיפסק, שכן הפער בין סכום המזונות שיפסק בסופו של דבר, לבין הסכום הרצוי, יצטבר במשך השנים לסכומים לא מבוטלים, ולעיתים יגיע לסכומים של עשרות אלפי שקלים! השאיפה היא להגיע לסכום מזונות הגיוני, ויש לקחת בחשבון כי ככל שסכום המזונות שיפסק הוא נמוך יותר, הנטל הכלכלי המוטל על האם המשמורנית הוא גבוה יותר, ולהיפך.
מזונות ילדים הם הליך קשה ומסובך, בעיקר כשאין נוסחה מדויקת לצורך קביעת גובה המזונות, וההכרעה תלויה בנתונים האישיים של כל משפחה, אך גם בשיקול דעתו והשקפת עולמו של השופט הדן בתיק.
הגשת תביעת מזונות קטינים, עלולה לגרום לקרע משפחתי ולסכסוך משפטי כולל. לפיכך, היוועצות עם עורך דין מומחה בתחום, בטרם נקיטת הליך משפטי כלשהו, היא קריטית ובעלת חשיבות מכרעת. מומלץ לא לנקוט בהליך משפטי כלשהו, ללא ליווי עורך דין, על מנת שניתן יהיה להשיג את התוצאה הטובה ביותר עבורך. 
סמכויות
סמכות הדיון בענייני מזונות ילדים נתונה לבית המשפט לענייני משפחה. ניתן לדון במזונות ילדים בבית הדין הרבני, אך ורק בהסכמת כל הצדדים, ואם קנה בית הדין הרבני סמכות, עקב הסכמה, פוקעת סמכותו של בית המשפט לענייני משפחה.
בהיעדר הסכמת האם כי מזונות הקטינים ידונו בבית הדין הרבני, הרי שגם אם האב הקדים, והגיש תביעת גירושין לבית הדין הרבני, בה כרך את מזונות הילדים, אין בכך כדי להקנות לבית הדין הרבני סמכות לדון במזונות הילדים. 
חובתו של אב לשאת במזונות ילדיו
חובתו של אב יהודי לשאת במזונות ילדיו, נובעת מהדין האישי החל עליו, הוא הדין היהודי – הדתי, היינו, דין תורה. חובה זו אינה תלויה בדבר, ואין נפקא מינה אם הורי הקטין נשואים, אם האב רצה בילד, אם האב מכיר בילד אם לאו, אם האב עני מרוד או מובטל, וכיוצ"ב.
טענה של האב כי "גנבו את זרעו" וכי האם הרתה בניגוד לרצונו, או כי האם התחייבה שלא לתבוע מזונות עבור הקטין, אף אם התחייבה על כך בכתב, תדחה.
החיוב במזונות מחולק ל-4 קטגוריות שונות, על פי גילו של הקטין:
	עד גיל 6 שנים (קטני קטנים) – חובתו של האב לשאת במזונות ילדיו מוגדרת כחובה אבסולוטית, ועליו לשאת בכל צרכיו ההכרחיים של הקטין, במלואם. צרכים הכרחיים מוגדרים כהוצאות מזון, ביגוד והנעלה, הוצאות חינוך, הוצאות המדור, ועל האב לשאת בהם אף אם הוא עני, נכה, חי מקצבה וכיוצ"ב. חובתו לזון את ילדיו קודמת לזכותו לכלכל את עצמו.
	בין הגילאים 6 עד 15 שנים – חובת האב לשאת במזונות ילדיו בגילאים הללו, מקורה בתקנות חכמים ותקנות בי"ד (תקנות הרבנות הראשית לארץ ישראל משנת תש"ד), המהווה מקור עצמאי לחיוב האב במזונות, כשחובה זו היא חובה מעין אבסולוטית.
	בין הגילאים 15 עד 18 שנים – בין הגילאים הללו, החיוב לשאת במזונות הקטין נובע מדין צדקה, ומוטל על שני ההורים, בהתאם לשיעור הכנסותיהם. רק כאשר האישה אמידה, אם מנכסים ואם מעבודתה, ומצבה הכלכלי שפיר, מעבר לפרנסת עצמה, היא תחויב במזונות ילדיה מדין צדקה. כאשר אין משכורתה של האישה מספיקה למחייתה, יחויב רק האב במזונות.
	מסיום בית הספר התיכון ועד לסיום שירות צבאי חובה – הפסיקה הרחיבה את חובת המזונות החלה על האב, גם לאחר גיל 18, ועד תום השירות הצבאי, כך שבדרך כלל, יחויב האב לשלם לילד סכום המהווה שליש מהסכום ששולם כדמי מזונות עד למועד זה. החיוב במזונות בגילאים הללו אינו אוטומאטי, וייתכן כי בית המשפט לא יפסוק מזונות, אם יתרשם שמצבם הכלכלי של ההורים אינו מאפשר זאת, או אם החייל/ת עובד/ת, ו/או בעל/ת רכוש.

חובת אב לשאת במדור ילדיו
האב חייב לשאת גם בחלק מהוצאות המדור של ילדיו (קורת גג), ובחלק מהוצאות אחזקת הבית (תשלומי מיסים, חשמל, גז וכיוצ"ב). הפסיקה קובעת כי אב יישא בשיעור של 30% מהוצאות המדור והוצאות אחזקת הבית, כאשר מדובר בילד אחד. כאשר מדובר בשני ילדים, יחויב האב בשיעור של 40% מההוצאות הללו, וכאשר מדובר בשלושה ילדים ויותר, יחויב האב בשיעור של 50%, ובמקרים חריגים, אף למעלה מכך. אם לאם דירה בבעלותה, אזי מדורם של הקטינים מוסדר, והאב לא יחויב בתשלום הוצאות המדור, אלא יחויב אך בתשלום חלק מהוצאות אחזקת הבית.
הפסיקה קובעת, כי גם כאשר האם רכשה דירה, ולצורך מימון הרכישה נטלה משכנתא, אזי גם במקרה זה ניתן לחייב את האב במדור. תשלום המדור הוא חלק מדמי המזונות, ומכיוון שתשלומי המשכנתא מבטיחים את מדורו של הקטין, יש להתחשב במרכיב זה בפסיקת המזונות.
הוצאות אירוח
במקרים בהם נמסרה המשמורת על הקטינים לאביהם, ונקבעו לאם הסדרי ראייה ומועדים לביקורי הקטינים, אזי במקרים מסוימים יחייב בית המשפט את האב בתשלום "דמי אירוח" לאם. סכום זה, אינו בגדר דמי מזונות, אלא בבחינת החזר הוצאות, ודרכי הגבייה בהוצאה לפועל הן כדרכי חיוב כספי רגיל.
מזונות ילדים המתחנכים בפנימייה
שיעור מזונותיו של קטין המתחנך בפנימייה הוא מחצית משיעור מזונותיו של קטין המתגורר בבית הוריו, כששיעור זה אינו כולל את תשלום שכר הלימוד בפנימייה.
חובתה של אם לשאת במזונות ילדיה
חובתה של אם לשאת במזונות ילדיה, נובעת מדין צדקה, וזאת רק אם יש ביכולתה הכלכלית להשתתף במזונות ילדיה, לאחר שכל צרכיה מולאו. ניתן לחייב את האם במזונות ילדיה, רק אם הוכח כי הכנסתה עולה על צרכיה.
על פי המגמה השוויונית הנוהגת בבתי המשפט בשנים האחרונות, נהוג לצמצם את בסיס המזונות ההכרחיים החלים אבסולוטית על האב, ולהגדיל את בסיס המזונות מדין צדקה, החלים על האב והאם, לפי יכולתם, וככל האפשר בשוויון.

צרכים הכרחיים – מה הם?
הפסיקה מבדילה בין צרכים הכרחיים של הילדים, שהם צרכים קיומיים בהם נושא האב לבדו, לבין צרכים נוספים, שהם מדין צדקה, בהם נושאים ההורים יחדיו.
	צרכים הכרחיים – מזון, הלבשה והנעלה, מדור והוצאות המדור, חלק מהוצאות חינוך, תשלום מס בריאות.
	צרכים נוספים – חוגים, קייטנות, שיעורים פרטיים, בילויים, נופשים, מתנות וכיוצ"ב, מוגדרים כצרכים שאינם צרכים הכרחיים, והאב יחויב בהם על פי יכולתו הכלכלית, ובהתאם לרמת החיים אליה הורגלו הילדים.
	גן ילדים – הפסיקה מבחינה בין גן עירוני, שעלותו נמוכה, לבין גן פרטי, שבדרך כלל כרוך בעליות גבוהות יותר. נקבע, כי כחלק מחובת המזונות, על אב לשאת בעלות גן ציבורי, ולא בעלות של גן פרטי. הבחנה נוספת היא בין מעון יום (צהרון), לבין מעון או גן עד לשעות הצהריים, באופן בו מעון יום אינו חלק מהצרכים ההכרחיים של הקטין, ועל שני ההורים לשאת בעלותו בחלקים שווים.

צרכים רפואיים חריגים - הכוונה להוצאות רפואיות חריגות, שאינן מכוסות על ידי הביטוח הרפואי של הקופה בה מבוטח הקטין, בין היתר, משקפיים, טיפולי שיניים, טיפול פסיכולוגי וכיוצ"ב. נהוג לחלק הוצאות אלו בין שני ההורים, בחלקים שווים ביניהם.
	דמי טיפול – כאשר הילדים במשמורת האם, חייב האב לשאת בהוצאות הטיפול עבור ילדיו, בין אם האם מטפלת בהם ישירות, ובין אם מישהו אחר מטפל בהם, בהיותו זרועה הארוכה של האם. חיוב זה קטן ככל שהילד גדל, עד שנפסק כליל אישה, המקבלת דמי מזונות מבעלה, אינה זכאית לדמי טיפול.
כיצד נקבע גובה המזונות?
הפסיקה קובעת, כי הסכום המינימאלי, בו חייב אב לשאת כדמי מזונות, הוא סך של 1,200 ש"ח, כשסכום זה אינו כולל את רכיב המדור ואת הוצאות המדור. הכלל המשפטי הוא, שאב יחויב במזונות ילדיו על פי צורכיהם, ולא על פי עושרו. עם זאת, גם אב מובטל מעבודה, חסר הכנסה ו/או רכוש כלשהו, יחויב בסכום המזונות המינימאלי, לכל הפחות. 
על מנת לחשב את גובה דמי המזונות, יש לקחת בחשבון את גובה הכנסתו של האב, ואם אינו עובד, או עובד בעבודה שאינה מממשת את פוטנציאל ההשתכרות שלו, אזי, לצורך חישוב המזונות, יילקח בחשבון פוטנציאל ההשתכרות של האב. כן, לצורך חישוב יכולתו הכלכלית של האב, יילקחו בחשבון, בנוסף להכנסתו או לפוטנציאל ההשתכרות שלו, גם נכסים ורכוש שבבעלותו.
כאשר מדובר בכמה ילדים, דמי המזונות לא יחושבו כמכפלת הסך של 1,200 ש"ח במספר הילדים, אלא דמי המזונות יפסקו, תוך התחשבות בכך שככל שמספר הילדים גדל, כך חלקו של כל ילד בסך ההוצאות קטן, ובהתאם לכך יורד חלקו היחסי בדמי המזונות.
פסק דין למזונות – האם פסק דין סופי?
פסק דין למזונות, לעולם אינו סופי, בין אם גובה המזונות נקבע על ידי בית המשפט, ובין אם הוסכם על ידי ההורים, במסגרת הסכם שקיבל תוקף של פסק דין.


	מזונות שנקבעו בפסק דין 

ניתן לעתור לבית המשפט שנתן את פסק הדין, בכל עת, בתביעה להפחתת מזונות או הגדלתם, ומקל וחומר כשמדובר במזונות זמניים, אז ניתן לעתור לבית המשפט בבקשה מתאימה, ולעתור לסעד המבוקש.
התנאי לשינוי גובה המזונות, הוא שמיום מתן פסק הדין למזונות, או מתן ההחלטה למזונות זמניים, חל שינוי נסיבות מהותי, המצדיק את שינוי גובה המזונות. 
שינוי נסיבות מהותי פורש בפסיקה כמקרים של פיטורין מעבודה, התעשרות פתאומית, אב שנולד לו בן חדש, וכיוצ"ב. בכל מקרה, בית המשפט לא יקטין את גובה המזונות לאב שמשלם למזונות ילדיו את הסכום המינימאלי, אף אם אירע שינוי נסיבות מהותי.
	מזונות שנקבעו בהסכם גירושין

ניתן לפתוח את עניין המזונות ולדון בהם מחדש, גם אם מדובר בסכום מזונות שנקבע על ידי ההורים, ועוגן בהסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק דין. כאשר ההורים הסכימו ביניהם על גובה המזונות, מבלי שקדמו להסכמה זו הליכים משפטיים, פתוחה הדלת להגיש תביעת מזונות חדשה, בשם הקטין, ללא צורך בשינוי נסיבות מהותי. העיקרון המנחה הוא, שהקטין אינו קשור בהסכם שנחתם בין הוריו, וטובתו עדיפה על כל הסכם שנחתם בין הוריו, בעניין המזונות.
יש לשים לב לכך, כי תביעה לשינוי גובה דמי המזונות, בין אם הגדלה או הקטנה, כמו גם תביעה חדשה של קטין, היא תביעה נפרדת והליך משפטי לכל דבר ועניין. מומלץ שלא לפנות לבית המשפט בעניין זה, ללא היוועצות ו/או ליווי של עורך דין מומחה בתחום.
מזונות זמניים
לאחר הגשת תביעת מזונות, על הנתבע להגיש כתב הגנה מטעמו בתוך 15 ימים מיום שקיבל לידיו את כתב התביעה. 
לאחר הגשת כתב ההגנה, ניתן להגיש בקשה למזונות זמניים, שמטרתם לשמור על המצב הקיים ועל רמת החיים, כאשר פורץ סכסוך בין בני הזוג. 
בקביעת מזונות זמניים, אין בית המשפט דן בניתוח מעמיק של הראיות, ואינו נכנס ל"עובי הקורה".
אב משמורן- האם ניתן לתבוע את האם להשתתף במזונות הילדים?
תיאורטית, התשובה היא כן. בפועל, מועטים פסקי הדין בהם חויבה אם לשאת במזונות ילדיה, כשמשמורת הילדים נתונה לאב. 
כשבית המשפט דן בחובת האם לשאת במזונות ילדיה, בדרך כלל נקבע העיקרון כי חובה זו קיימת גם כאשר משמורת הילדים נתונה לאב, אלא שבדרך כלל נקבע כי האם אינה "אמידה", כמתחייב על פי הפסיקה, כך שבפועל אין היא מחויבת לשאת במזונות הילדים.
בן מרדן – האם זכאי למזונות מאביו?
הפסיקה קובעת כי ניתן לצמצם את חובת המזונות, כולה או חלקה, כאשר מדובר בבן מורד, שאינו מוכן להיפגש עם אביו, חרף טיפולים פסיכולוגים, עזרה של יחידת הסיוע שליד בית המשפט לענייני משפחה, וכיוצ"ב.
עם זאת, בתי המשפט נמנעים ככל האפשר מלבטל או להפחית מזונות של ילד המסרב לקשר עם אביו, מהסיבה שלא ניתן למדוד ילד בקנה מידה של אדם מבוגר. החשש הוא כי מהלך כזה יחטיא את המטרה, ויוביל לכך כי הקרע שבין האב לבנו אך יחמיר.
לכן, גם כאשר הבן מסרב לראות את אביו, הנטייה היא לפסוק לבן מזונות נמוכים, אך על מנת שלא להגיע, חלילה, לחרפת רעב, ללא תוספת מזונות שמקורה בדיני צדקה. 
בנוסף, לצורך ביטול או הפחתת דמי המזונות של בן מרדן, לוקח בית המשפט בחשבון את הכנסתה הפנויה של האם, ויכולתה הכלכלית לזון את הבן המרדן, על מנת שזה לא יסבול מחסור. 
8. משמורת ילדים
כאשר התא המשפחתי עומד לפני פירוק, עולה באופן טבעי השאלה אצל מי יישארו הילדים. להחלטה זו משמעויות רגשיות, כלכליות וחברתיות. הניתוק הפיזי עלול להיות קשה הן להורים והן לילדים, עולות שאלות לגבי פרנסת הילדים, מחשבות האם לספר לילדים וכיצד, איך להקל עם הילדים ולסייע להם בהתמודדות, וכיוצ"ב.
אם הנכם מצויים בפני משבר גירושין או בעיצומו, עליכם לזכור, שילדיכם חווים אף הם את המשבר, ולכן עליכם לראות את טובת הילדים לנגד עיניכם.
בדרך כלל, רצונו של ההורה להחזיק בילד נובע מאהבה לילד ורצון לספק לו סביבה אוהבת, אך לעיתים, מהווה המשמורת על הילד מעין פיצוי על פירוק התא המשפחתי ואובדן בן הזוג, פתרון לבדידות, וכלי על מנת להילחם בבן הזוג. ישנם הורים שנלחמים על ה"חזקה" כדי להוכיח לילדים שהם לא וויתרו על מקומם בחייהם, אחרים ממניעים כלכליים וכיוצ"ב.
קחו בחשבון כי חלק ממהלכי הצד השני נועדו אך להפעיל לחץ, על מנת להכניעכם לתכתיבי גירושיו, וכי הוא משתמש בילדים להשגת מטרותיו. אין זה הזמן להיות שאננים. פנו בהקדם האפשרי לעורך דין מומחה בתחום, על מנת שתוכלו להתמודד עם מהלכי הצד השני, ליזום מהלכים שיסכלו את מטרותיו, ולסיים את סכסוך המשמורת בהקדם האפשרי, על הצד הטוב ביותר מבחינתכם, ומבלי לפגוע בילדים.
הילדים מעל הכול
זוגות רבים, מעדיפים לשמר את קשר הנישואין באופן מלאכותי, ונשארים כבולים בזוגיות גרועה, מתוך מחשבה שגויה, כי טובת הילדים מחייבת זאת. מחקרים רבים, בארץ ובעולם, מוכיחים כי עדיף לילד שתהיינה לו שתי משפחות בריאות, על פני משפחה אחת חולה.
עם זאת, הליך הגירושין משפיע על הילדים, ומצריך הפגנת רגישות כלפיהם, תמיכה ואהבה. הילדים מרגישים את מה שמתרחש בבית, הם פגיעים יותר, נוטים להרגיש אשמים במשבר, לעיתים חלה התדרדרות בלימודים, או שהם מתנהגים באופן שאינו אופייני להם. לכן, היו קשובים לילדכם, ובמידת הצורך אל תהססו לערב אנשי מקצוע.
אל תגררו את הילדים לסכסוך, אל תשדלו אותם לקחת עמדה, ואל תעבירו דרכם מסרים לבן הזוג!
חשוב לזכור, כי הגירושין הם מבן הזוג, ולא מהילדים. הילדים אינם אשמים בכך, ולא משנה מה הוביל לגירושין – הילדים אינם צד להליך! 
היו קשובים לצרכי ילדיכם ולרגשותיהם, התעניינו במעשיהם, והתעדכנו במה שקורה במוסדות החינוך. חשוב לערב את אנשי המקצוע, לרבות מורים, גננות ויועצים, בהליכי הגירושין, על מנת שיוכלו לתרום מניסיונם ולהקל על הילדים בתקופה קשה זו, כמו גם לפקח עליהם ולעדכנכם בעת הצורך.
ילדים הם עם חכם. גם אם ההתדרדרות בחיי הנישואין נעשית בדלת האחורית, הילדים מבינים, חשים ובעיקר מפנימים את המתרחש בבית. עשו כל שביכולתכם כדי להימנע מעירובם ברפש. אתם עלולים לגרום להם לנזקים חמורים, אולי אף בלתי הפיכים.
אפוטרופסות
חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב – 1962, קובע כי ההורים הם האפוטרופסיים הטבעיים של ילדיהם הקטינים. אפוטרופסות ההורים כוללת את החובה והזכות לדאוג לצורכי הקטין, לרבות חינוכו, לימודיו, הכשרתו לעבודה ולמשלח יד, שמירת נכסיו ופיתוחם, הרשות להחזיק בקטין ולקבוע את מקום מגוריו והסמכות לייצגו.
גם לאחר הגירושין, שני ההורים הם האפוטרופסיים של הקטין, ואין זה משנה מי הוא ההורה המשמורן. הורי הקטין הם בעלי חובות וזכויות זהות לגבי הקטין, ובעלי מעמד שווה בקבלת החלטות מהותיות הנוגעות לחינוכו של הקטין.
הערכאה המוסמכת
לבית המשפט לענייני משפחה ולבית הדין הרבני סמכות מקבילה לדון בסוגיית משמורת הילדים. אי לכך, צד שהקדים והגיש תביעה לערכאה השיפוטית הרצויה לו, "זכה", ועניין משמורת הילדים ידון בערכאה הנוחה לו, אליה הוגשה תביעתו.
חשוב לדעת, כי צד שהגיש תביעת גירושין לבית הדין הרבני, יקנה לבית הדין הרבני סמכות לדון במשמורת הילדים, גם אם לא כרך בה את עניין משמורת הילדים, שכן עניין משמורת הילדים כרוך מעצם "טיבו וטבעו" בתביעת הגירושין.
חזקת "הגיל הרך"
חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע חזקה משפטית, הניתנת לסתירה, לפיה טובת הקטין מחייבת כי יהא במשמורתה של האם, עד הגיעו לגיל 6 שנים. הנחת היסוד היא, כי עד לגיל זה, מקומו הטבעי של הקטין הוא בחזקת אמו, אלא אם כן קיימות נסיבות המצדיקות לקבוע אחרת. חזקה זו חלה הן על בית הדין הרבני והן על בית המשפט לענייני משפחה.
כיצד מכריע בית המשפט בעניין משמורת הילדים?
העיקרון המנחה את בתי המשפט לענייני משפחה ואת בתי הדין הרבניים, בבואם לפסוק בעניין משמורת הילדים, הוא טובת הילדים. לשם כך, תמנה הערכאה הדנה בעניין, פקיד/ת סעד, עובד/ת סוציאלי/ת בהכשרתו/ה. מטרת תסקיר הסעד היא לסייע ולהמליץ לערכאה השיפוטית להכריע בעניין משמורת הילדים והסדרי הראייה, כשטובת הקטין היא העיקרון המנחה.
חשוב לציין, כי לערכאות השיפוטיות שיקול דעת עצמאי להחליט בעניין משמורת הילדים, והם אינם מחויבים להמלצות פקידי הסעד.
"מסוגלות הורית"
במקרים מסוימים, תדרוש הערכאה השיפוטית כי ההורים יעברו מבחני מסוגלות הורית, בטרם תינתן הכרעה לעניין משמורת הקטינים. 
בדיקת "מסוגלות הורית" נועדה להעריך את כישורי ההורות של כל אחד מהצדדים, על פי העיקרון המנחה של טובת הילד. הבדיקה נעשית על ידי פסיכולוגים ומומחים שמונו על ידי הערכאה השיפוטית, והיא כוללת ראיונות ותצפיות.
הבדיקה בוחנת את אופיו של כל אחד מן ההורים, את התנהגותו עם הילדים, את התקשורת וההקשבה לילדים, מידת התמיכה והערנות לצורכיהם, וכיוצ"ב.


האם שואלים את הילד?
בדרך כלל, בית המשפט לענייני משפחה ובית הדין הרבני יתחשבו ברצונו של הילד והעדפתו, אך זאת רק החל מגיל 12 שנים.
אב משמורן
בעבר, בתי המשפט ובתי הדין הרבניים נהגו לסטות מ"חזקת הגיל הרך" אך במקרים חריגים במיוחד. כוונת פסיקת הערכאות השונות הייתה שלא לפתוח צוהר למשמורת בחזקתו של האב, בגילאים האמורים, אלא במקרים חריגים. מגמה זו החלה להשתנות בשנים האחרונות. פקידות סעד, פסיכולוגים ומומחים נוספים החלו להגיש לערכאות השיפוטיות חוות דעת הממליצות כי ההורה המשמורן יהיה האב.
כיום, רבים המקרים בהם אבות מגדלים את ילדיהם בצורה מופתית, ומספקים את כל צורכיהם.
במציאות של היום, בה נשים רבות מפתחות קריירה מצליחה, בעת שהאב עומד בהצלחה רבה בתפקיד ההורה המשמורן, יש יותר ויותר מאבקים על משמורת הילדים, וחשוב להיערך לכך.
האם פסק דין או הסכם לגבי משמורת הילדים הוא סופי?
פסק דין לגבי משמורת קטינים, בדומה למזונות קטינים, לעולם אינו סופי, וניתן לפתוח אותו מחדש בכל עת, עם היוצר שינוי נסיבות, בין אם מדובר בפסק דין, ובין אם מדובר בהסכם שקיבל תוקף של פסק דין. כך לדוגמא: שינוי מצבו הבריאותי של ההורה המשמורן, הזנחה, שינוי במצב כלכלי או שינוי נסיבות מהותי אחר. במקרים מסוימים, בית המשפט שינה את החזקה בעקבות הסתה קיצונית כלפי ההורה שאינו משמורן.
משמורת משותפת
בארץ, לא קיימת משמורת משותפת. ייתכנו מקרים, בדרך כלל בהסכמי גירושין, בהם ייקבעו הסדרי ראייה נרחבים, מעבר לנהוג ולמקובל. 
עם זאת, הסדר מעין זה שנוי במחלוקת, ולא כל השופטים ימהר ולאשר הסכם בעל אופי כזה.
 
9. הסדרי ראייה
הסדרי הראייה בין ההורה שאינו משמורן לבין ילדיו, הנמצאים בחזקתו של ההורה המשמורן, נקבעים על ידי הערכאה השיפוטית אליה הוגשה התביעה להסדרי הראייה, בדרך כלל לאחר קבלת המלצות פקיד/ת סעד.
הסדרי הראייה יכולים להיקבע בהסכמה על ידי שני ההורים, ולאחר אישור הערכאה השיפוטית, ניתן להסדרי הראייה תוקף של פסק דין.
דין פסק דין להסדרי ראיה כדין פסק דין למשמורת, ככל שהעניין נוגע לשינוי הסדרי הראייה, דהיינו, ניתן לשנות פסק דין או הסכם להסדרי ראייה, אם חל שינוי נסיבות המצדיק בדיקה מחודשת של טובת הקטין.
הסדרי ראייה מקובלים
ימי חול - הסדרי הראייה המקובלים הם פעמיים באמצע השבוע, משעות אחר הצהריים ועד שעות הערב, בימים ובשעות קבועים. ככל שהילדים גדולים יותר, מתאפשרת לינתם מחוץ לבית ההורה המשמורן, גם בימי חול. ההורה שאינו ההורה המשמורן, מחזיר את הקטין, לאחר הביקור, ישירות למוסד החינוך. באופן זה, חווים ההורה והקטין שהייה ממושכת, המאפשרת יצירת קשר עמוק יותר. במקום בילוי קצר בקניון, יכול האב לקחת את הקטין לביתו, להכין עמו שיעורים, להשכיבו לישון, ולהחזירו למחרת למוסד בו מתחנך הילד. סידור זה מסייע להעמקת ויציבות הקשר, בין הקטין להורה שאינו ההורה המשמורן.
שבתות – נהוג לקיים את הסדרי הראייה בכל סוף שבוע שני, בדרך כלל לפני כניסת השבת, ועד מוצאי שבת, או עד יום ראשון, אז יוחזר הקטין ישירות למוסד החינוך.
חגים וחופשות – נהוג לחלק את החופשות לסירוגין, באופן בו הקטינים ישהו עם האם בחג אחד, ושנה שלאחר מכן, יבלו בחג זה עם אביהם, בצורה מחזורית.
נסיעה לחו"ל – בדרך כלל, נסיעה לחו"ל טעונה הסכמה מראש ובכתב של שני ההורים. יש המוציאים, בהסכמה, צו עיכוב יציאה מן הארץ נגד הקטינים, ומבטלים אותו, בכפוף למתן ערבויות על חזרתם של הקטינים ארצה.
הפרת הסדרי הראייה
מומלץ מאוד לא לפגוע בהסדרי הראייה, ולא להשתמש ב"משחקי אגו" על חשבון טובת ילדיכם. כדאי להקפיד לשמור על הסדרי הראייה, לקחת ולמסור את הקטינים בזמן שנקבע. טובת הקטינים מחייבת ביטחון ויציבות, שמושגים, בין היתר, על ידי כך שהקטינים יודעים כי זמן קבוע מוקדש לבילוי עם ההורה, שאינו ההורה המשמורן.
הבאת הקטין בשעות לא מוסכמות או לקיחתו בזמנים לא צפויים, עלולים לגרום להסלמת היחסים בין הצדדים, שיכולה להביא לידי התערבות המשטרה ויצירת אווירה עכורה. זכרו, כל מהלך שנועד ליצור יתרון על גבי הילדים, יגרום להם נזקים שיהיה קשה מאוד, אם בכלל, לרפא.
יחסים טובים בין ההורים יקלו בעתיד על ההתמודדות עם התנאים שנוצרו. כך לדוגמא: כאשר הורה יהיה מעוניין לקחת את הקטין לחופשה בחו"ל, הוא לא יצטרך להיתקל בצו עיכוב יציאה מהארץ לקטין, שימתין לו במשטרת הגבולות.
הפרת הסדרי הראייה על ידי האב
הסדרי הראייה בין האב לקטינים היא פריבילגיה של האב, וקשה מאוד לאלץ אב לקיים את הסדרי הראייה. האופציה העומדת בפני האם היא פנייה לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני, בבקשות כדלקמן:
	בקשה לנקיטת סנקציות כלכליות נגד האב – בדרך כלל החזר הוצאות כספיות שהאם נאלצה להוציא כתוצאה מאי קיום הסדרי הראייה במועדים שנקבעו, לרבות, תשלום למטפלת, בייביסיטר וכיוצ"ב.
	בקשה על פי פקודת ביזיון בית המשפט – במסגרתה ניתן לבקש להטיל על האב קנס בכל פעם שיפר את הסדרי הראייה.
	תביעה להגדלת המזונות – במקרים קיצוניים, בהם האב מפר את הסדרי הראייה כעניין שבשגרה, ניתן לפנות לערכאה המוסמכת בתביעה להגדלת מזונות, וזאת לאור העובדה שהנטל הכלכלי על האם גדל, מהטעם שאילו היה האב לוקח את הקטינים במועדים שנקבעו, היה דואג לצורכיהם מאמצעיו. היות והאם נאלצת לשלם עבור צורכי הקטינים בזמנים שהם אמורים להיות עם האב, יתכן ויש בכך כדי להצדיק את הגדלת דמי המזונות.

הפרת הסדרי הראייה על ידי האם
קיימות דרכים שונות באמצעותן יכול אב לאכוף את הסדרי הראייה בינו ובין הקטינים, על פי ההסבר שלהלן:
	כאשר הערכאה המוסמכת העניקה לפקידת הסעד סמכויות לקבוע את הסדרי הראייה, ניתן לפנות אליה בבקשה לדרוש מהאם לקיים את הסדרי הראייה, על מנת למנוע פנייה לבית המשפט.
	פנייה למשטרה – ניתן להתלונן במשטרה, כאשר התלונה מגובה בהחלטת הערכאה השיפוטית, ויש לשים לב כי מדובר בהחלטה מקורית, או החלטה שנושאת חותמת "נאמן למקור" של הערכאה השיפוטית.
	בקשה על פי פקודת ביזיון בית המשפט.

10. ידועים בציבור
בשנים האחרונות, יותר ויותר זוגות מעדיפים לחיות יחד, כזוג לכל דבר ועניין, ללא טקס של חופה וקידושין. מצב זה הוא לעיתים כורח המציאות הנובע ממניעים דתיים, ויש זוגות שבוחרים שלא להינשא, ממניעים כלכליים או בשל אובדן האמונה במוסד הנישואין.
מי נחשבים לידועים בציבור?
הטוען לקיומם של יחסי 'ידועים בציבור' עליו נטל ההוכחה, ועליו להוכיח שני יסודות: חיי משפחה וניהול משק בית משותף. יסוד חיי המשפחה מורכב, בין היתר, מקיומם של יחסי אישות הנהוגים בין בעל לאשתו, יחסי אהבה וחיבה.
פרק הזמן הנדרש לחיים משותפים, כדי שייחשב הזוג לידועים בציבור, משתנה ממקרה למקרה ותלוי בנסיבות. בפסק דין היועץ המשפטי נגד שוקרן, נקבע כי במקרים מסוימים, די אפילו בשלושה חודשים כדי להיחשב כבני זוג ידועים בציבור, על כל הנובע והמשתמע מכך.
הלכת השיתוף
על ידועים בציבור חל משטר רכושי, הנקרא "הלכת השיתוף", לפיו, קיימת הנחה, שבני הזוג החיים ביחד כבעל ואישה, תחת קורת גג אחת, ומנהלים משק בית משותף, מתכוונים לשתף אחד את השני ברכוש שנצבר במהלך החיים המשותפים. הלכת השיתוף, הוחלה בתחילה רק על זוגות נישואין, שנישאו לפני 01/01/1974 (על זוגות שנישאו לאחר 01/01/1974 חל חוק יחסי ממון בין בני זוג), אך במציאות כיום, בה זוגות רבים בוחרים לחיות יחדיו ללא נישואין, התעורר הצורך בדיון בעניין זכויותיהם של בני זוג, החיים בצוותא, מנהלים משק בית משותף, צוברים רכוש משותף, לעיתים אף מביאים לעולם ילדים, אך הם אינם נשואים זה לזו.
הנימוק המרכזי להחלת הלכת השיתוף על ידועים בציבור, היה כי הלכת השיתוף אינה מותנית באקט פורמאלי אלא באורח חיים משותף של בני הזוג ובמאמץ משותף לרכישת הנכסים. לכן, אם מתקיימים היסודות הנדרשים להחלת חזקת השיתוף בנכסים על זוגות נשואים אין מניעה מלהפעילם גם ביחס לזוגות ידועים בצבור המקיימים את אותם יסודות.
הסכם לחיים משותפים
כאשר בני הזוג מעדיפים לחיות כידועים בציבור, מומלץ להסדיר את כלל ההיבטים המשפטיים הנובעים ממערכת היחסים הזוגית, ולערוך "הסכם לחיים משותפים", שיסדיר את אופן החיים המשותפים וכן את אופן הפירוד. הסכם זה, אינו כפוף לאישור בית המשפט, וכעיקרון, הוא תקף מרגע חתימתו, בניגוד להסכם ממון הנחתם בין בני זוג נשואים, אשר מקבל תוקף משפטי מחייב רק לאחר אישורו. עם זאת, מומלץ לאשר הסכם זה בבית המשפט לענייני משפחה.


מזונות ידועה בציבור
בית המשפט העליון, התייחס לאחרונה לסוגיה זו, ובפסק דין תקדימי (רע"א 8256/99, פלוני נ' פלונית והיועמ"ש), קבע את העיקרון לפיו ידועה בציבור זכאית לדמי מזונות אישה מבן זוגה, למשך תקופה שאורכה והיקפה תלי בנסיבות הספציפיות של כל מקרה.
מקור החובה אינו בדיני המשפחה, כי אם במערכת היחסים החוזית שנוצרה בין בני הזוג, לפיה הידוע בציבור התחייב לזון את הידועה בציבור. אלו הם "מזונות חוזיים" או "מזונות משקמים". שאלה מעניינת שראוי להעלות בהקשר זה הינה: האם גבר, ידוע בציבור, יוכל לתבוע את זוגתו למזונות, בהתקיים הנסיבות המתאימות? למשל, במקרים בהם הגבר הוא החלש מהבחינה הכלכלית. בתי המשפט מחכים לגבר שירים את הכפפה.
בית המשפט קבע כי לא סביר שהאישה תחייה עם הגבר, כבני זוג נשואים, תקיים את חובותיה כלפיו, מבלי ליהנות מהזכויות המוקנות לה, ובראש ובראשונה הזכות לכלכלתה. 
הפסיקה פיתחה בנושא זה מבחנים שמתקיימים גם בהיעדר קיומו של הסכם בין הצדדים, כך לדוגמא, בבר"ע 8266/99 פלונית נגד פלונית, פ" נח(2) 213, קבע השופט גרנית, כי :
"תחושת ההגינות, הצדק והיושר, מחייבים להגן על התובעת, שהיא הצד החלש מבחינה כלכלית ולקבוע כי על הנתבע להמשיך ולתמוך בתובעת מבחינה כלכלית, אי חיוב הנתבע במזונות התובעת יהיה בניגוד לחובתו לנהוג כלפיה בתום לב..."
זכות ירושה
סעיף 55 לחוק הירושה תשכ"ה 1965, קובע כי "איש ואישה החיים חיי משפחה במשק בית משותף אך אינם נשואים זה לזה ומת אחד מהם, ובשעת מותו אף אחד מהם לא היה נשוי לאדם אחר, רואים את הנשאר בחיים, כאילו המוריש שציווה לו מה שהנשאר בחיים היה מקבל בירושה על פי דין אילו היו נשואים זה לזה, והוא כשאין הוראה אחרת, מפורשת או משתמעת בצוואה שהשאיר המוריש".
לפיכך, היסודות אותם יש להוכיח, על מנת להיחשב כידוע בציבור על פי חוק הירושה, הם כדלקמן:
	חיי משפחה.
	משק בית משותף.
	איש מהם לא היה נשוי לאחר, בעת הפטירה.

בני זוג החיים יחדיו ונחשבים לידועים בציבור, ירשו זה את זו, בדיוק כמו בני זוג נשואים, ובלבד שבעת הפטירה, אף אחד מבני הזוג לא היה נשוי לאחר. במקרה כזה, אם בני הזוג ירצו לרשת זו את זה ולהפך, עליהם לערוך צוואה, בה יצוו את רכושם (את החצי שלהם) לבן זוגם. עם זאת, הרכוש המשותף שנצבר במהלך החיים המשותפים, יחולק ביניהם בעת פירוד על פי הלכת השיתוף, גם אם בעת הפירוד היה אחד מהצדדים נשוי לאחר.
מזונות מן העיזבון
ידועה בציבור זכאית למזונות אישה מן העיזבון, כאילו הייתה אישה נשואה, ובלבד שאף אחד מן הצדדים לא היה נשוי לאחר, ערב הפטירה. 
11. נישואין אזרחיים
בארץ לא ניתן להינשא בנישואין אזרחיים, אלא רק בנישואין כדת משה וישראל. רק נישואין אזרחיים, שנערכו בחו"ל, מוכרים בארץ על ידי משרד הפנים.

גירושין של בני זוג שנישאן בנישואין אזרחיים
בני זוג יהודים, שנישאו בחו"ל בנישואין אזרחיים, ומעוניינים להיפרד זה מזו, חייבים בגט, על מנת שיוכלו להינשא לבני זוג אחרים.
עם זאת, בית הדין הרבני נותן פסק דין לגירושין  די  בקלות, ואין צורך להוכיח עילת גירושין מכוח הדין הדתי, אלא די בעילה כללית לפיה קשר הנישואין התמוטט באופן בלתי הפיך.
חשוב לדעת, כי  לבית הדין הרבני יש סמכות לדון אך ורק בעניין הגט, כלומר, יתר העניינים השנויים במחלוקת, שנובעים מנישואיהם של הצדדים ופרידתם זה מזו, לרבות: ענייני הרכוש, ענייני המזונות, משמורת הילדים והסדרי ראייתיים, וכיוצ"ב, ידונו בבית המשפט לענייני משפחה, שלו הסמכות הבלעדית לדון בעניינים אלו, במקרה של נישואין אזרחיים.
זוגות מעורבים – בני דת שונה
ההליך המשפטי באמצעותו ניתן לנתק את קשר הנישואין, כשמדובר בזוגות מעורבים, הוא הליך של התרת נישואין.
מזונות בנישואין אזרחיים
בית המשפט העליון, קבע ברע"א 8256/99, פלונית נ' פלוני, כי בעל חייב במזונות אשתו, גם כשבני הזוג נשאו בנישואין אזרחיים, שמקור החובה בדיני החוזים. 
חיוב המזונות מושתת גם על עיקרון תום הלב. כב' הנשיא ברק קבע, כי גם אם לא הוכח הסכם בין בני הזוג, ההגינות והצדק מחייבים חיוב מזונות, ובלבד שהדבר נדרש על פי היושר, ההגינות ותחושת הצדק.
שיעור המזונות ומשך תקופת החיוב בהם, כמו גם קיומן של עילות השוללות את המזונות, יקבעו על פי עיקרון תום הלב. 
12. בגידות

קיימים הבדלים תהומיים באשר לאופן בו מתייחס בית המשפט לענייני משפחה לבגידה, ולאופן בו מתייחס לכך בית הדין הרבני. "מרוץ הסמכויות" בא לידי ביטוי ביתר שאת כשמעורבת בגידה, ואין זה משנה מי הוא הצד הבוגד. 

בית המשפט לענייני משפחה אינו מייחס כל משמעות לבגידה, וידון בסכסוך באופן ענייני, על פי כללי המשפט, החקיקה והפסיקה. בית הדין הרבני, המחויב לפסוק בעניינים שאינם מענייני המעמד האישי על פי הדין האזרחי החל (בעיקר בענייני רכוש וממון) אינו תמיד נוהג כך בפרקטיקה. מכל מקום, צד שבגד לא יזכה לאהדה רבה בבית הדין הרבני. 
בגידה אינה בהכרח "סוף העולם", ולא תמיד מובילה לסיום קשר הנישואין. לכן, אם חשפתם בגידה, עליכם לשאול את עצמכם לאן מועדות פניכם, לגירושין, או שמא לשלום בית ולשיקום חיי הנישואין. גם אם החלטתם שלא להתגרש מבן הזוג, ייתכן כי בן זוגכם מחזיק בדעה שונה מזו שלכם, והוא הולך לכיוון של גירושין. לכן, אל תחשפו את עצם הידיעה על הבגידה, בטרם פנייה לעורך דין מומחה בתחום. זכרו, כי תמיד קיימת סכנה שבן הזוג "עם רגל אחת בחוץ", ועליכם להתכונן לגרוע מכל. מומחה בתחום יסייע לכם להבין את השלכות הבגידה, יבהיר לכם את מצבכם המשפטי, ויתכנן עבורכם תכנית פעולה, שתשיג במהירות וביעילות את המטרות שהצבתם לעצמכם.


בן זוגי בגד בי – מה עלי לעשות?
חשוב לזכור, כי לבגידה השלכות משפטיות וכלכליות של ממש. מעבר לברור מאליו, לפיו בית הדין לא יראה בעין יפה בגידה, בגידה מתורגמת למונחים של כסף – פשוט כך! למשל, אם תצליח להוכיח כי אשתך בגדה בך, תהא פטור מחובתך לשאת במזונותיה, במידה והייתה זכאית לכך (למשל, אישה שאינה עובדת). לכן, אם חשפתם בגידה, אסור לכם לפעול לפי אמוציות, אלא לעצור, לקחת רגע למחשבה, ולפעול באופן שקול וחכם. פעולה אימפולסיבית ללא מחשבה, תעלה לכם ביוקר! להלן מספר כללים, המהווים "עזרה ראשונה", במקרה של חשיפת בגידה:
	אל תחשפו את גילוי הבגידה, אל תיכנסו למריבות ועימותים עם בן הזוג, ובוודאי שאל לכם לאיים בהגשת תביעות ובפנייה לערכאות השיפוטיות. זכרו, כי בגידה יש להוכיח, וחשיפת הבגידה בטרם עת, תקשה עליכם לאסוף ראיות לעצם הבגידה.
	חושדים בבגידה? אל תמהרו לחוקר פרטי. חוקר פרטי כרוך בהוצאות גבוהות, לעיתים התוצאות אינן מספקות, וההשלכות המשפטיות מוגבלות. עליכם לדעת, כי שימוש בשירותיו של חוקר פרטי, עלול לסבך אתכם בפלילים, במקרים בהם נעשו מעקבים ו/או האזנות בניגוד לדין. היוועצות בעורך דין מומחה בתחום, תבהיר לכם בצורה ברורה, אילו ראיות ניתן לחשוף, ומה מידת קבילותן ומשקלן בערכאות השיפוטיות.
	הקלטת הצד השני היא דרך טובה להשגת ראיות, בעיקר אם הצלחתם להקליט את בן הזוג כשהוא מודה בבגידה. עם זאת, הקלטה בניגוד לדין, למשל, כשאינכם צד לשיחה, עלולה לסבך אתכם בפלילים. גם צילומים במצבים מסוימים, תוך פגיעה בפרטיות, מהווים עבירה פלילית.
	אל תהיו פזיזים בפנייה לערכאות השיפוטיות. ההחלטה לאיזו ערכאה שיפוטית לפנות, בעיקר כשמעורבת בגידה, היא החלטה גורלית. פנייה לערכאה השיפוטית שלא בחוכמה, עלולה להסב נזקים, שיהיה קשה מאוד להתמודד עמם אחר כך.

ההשלכות המשפטיות
רכוש – חוק יחסי ממון בין בני זוג, אינו מייחס חשיבות לגורם שהוביל למשבר ולפירוק הנישואין, והזכויות הרכושיות של צד שבגד לא תפגענה. הרציונאל העומד מאחורי החוק וההלכות בעניין זה, ברור. לא ייתכן שנשלול מצד שבגד את הרכוש המשותף שנצבר בחיים המשותפים.
רכוש שנצבר במהלך החיים המשותפים יתחלק (לרוב) בחלקים שווים בין הצדדים, והדברים אמורים גם לגבי חובות משותפים. עם זאת, צד שבגד, ויצר חובות הקשורים לבגידה, יהיה האחראי הבלעדי לסילוק החובות.
ענייני הרכוש, אינם חלק מענייני המעמד האישי, ולכן, בית הדין הרבני מחויב לפסוק על פי הדין האזרחי, כך שצד שבגד, לא יאבד את זכויותיו הרכושיות. 
בפועל, החלטת בית הדין הרבני לעניין הרכוש, במקרה של בגידה, תלויה בכמה משתנים, ביניהם, הנסיבות הספציפיות של בני הזוג, מידת הוכחת הבגידה, השקפת ועמדת בית הדין הרבני הדן בתיק, וכיוצ"ב.
לאחרונה, נתן בית הדין הרבני הגדול פסק דין, לפיו אישה שבגדה איבדה חלק מזכיותיה ברכוש. 
בית הדין הרבני הגדול עשה שימוש בסעיף 8 לחוק יחסי ממון, לפיו, בית המשפט לענייני משפחה, או בית הדין הרבני, הדן בחלוקת רכוש בין צדדים, רשאי, בנסיבות מיוחדות המצדיקות זאת, לקבוע כי איזון שווי הנכסים, כולם או מקצתם, לא יהיה בחלקים שווים, אלא ביחס אחר שייקבע. 
זהו פסק דין תקדימי, והשאלה המתעוררת בהקשר זה היא, האם בתי הדין הרבניים יפסקו באופן דומה, כאשר הבעל הוא האשם בבגידה?
בכל מקרה, לשאלה באיזו ערכאה שיפוטית ידונו ענייני הרכוש, חשיבות מכרעת והתוצאה בכל ערכאה יכולה להיות שונה.
משמורת ילדים – משמורת הילדים נקבעת על פי טובתם, בדרך כלל לאחר קבלת תסקיר סעד והמלצות רשויות הרווחה. לבגידה אין כל השלכה לעניין משמורת הילדים והסדרי ראייתם, והדברים נכונים הן באשר לבית המשפט לענייני משפחה, והן באשר לבית הדין הרבני. בית הדין הרבני יראה אמנם את הבגידה בחומרה רבה, אך אין לכך נפקות לעניין משמורת הילדים.
מזונות אישה – אישה שבגדה, אינה זכאית למזונות אישה מבעלה. שלילת הזכות לקבלת מזונות אישה, אינה עניין של מה בכך, ויש להוכיח בגידה באופן חד משמעי. טענה בעלמא, חסרת ביסוס בראיות, או השערה בלבד, אינן מספיקות. עם זאת, מידת ההוכחה שונה בבית המשפט לענייני משפחה ובבית הדין הרבני, ולכן יש חשיבות רבה לערכאה השיפוטית בה ידונו בעניין מזונות האישה, במקרים של בגידה.
מזונות ילדים - אישה רשאית לתבוע מהבעל מזונות ילדים, בשמם של הילדים, מכוח היותה האפוטרופסית הטבעית שלהם. בגידה אינה פוגעת בזכות הילדים למזונותיהם, ולא מונעת מהאישה את הזכות לתבוע בשמם!
כתובה – אישה, שהוכח כי בגדה בבעלה, תאבד את זכותה לכתובתה ולתוספת כתובתה.
13. התרת נישואין
גירושין בישראל מתבצעים בהתאם לדין האישי החל על בני הזוג, באופן בו אם שני בני זוג הם יהודים, הגירושין יהיו לפי ההלכה. בני זוג מוסלמים, יתגרשו לפי דיני האסלאם, וכיוצ"ב.
נישואין מעורבים, הם נישואין בהם בני הזוג משתייכים לעדות דתיות שונות, או אינם משתייכים לעדה דתית מוכרת בישראל. על זוגות מעורבים, המעוניינים להתגרש זה מזו, חל חוק שיפוט בענייני התרת נישואין (מקרים מיוחדים) תשכ"ט – 1969.
	בית המשפט מוסמך לדון בענייני התרת נישואין, בהתקיים אחת מהזיקות הללו:
	מקום מושבו של המשיב בישראל.
	שני בני הזוג הם אזרחים ישראלים.
	מקום מושבו של המבקש בישראל, ובלבד שהתגורר בה במשך שנה לפחות בסמוך להגשת הבקשה להתרת נישואין.
	מקום מושבו של המבקש בישראל, ובלבד שמקום מושבם המשותף האחרון של בני הזוג היה בישראל.
	המבקש הוא אזרח ישראלי.
	המבקש הוא אזרח ישראלי והתגורר בה במשך שנה במהלך השנתיים שקדמו למועד הגשת הבקשה להתרת הנישואין.
	המבקש הוא אזרח ישראלי ונמצא בישראל במועד הגשת הבקשה להתרת הנישואין , ובלבד שבאותו מועד, במקום מושבם האחרון של בני הזוג לא ניתן לערוך גירושין על פי כל דין.


התרת נישואין – מהי?
ההבדל בין התרת נישואין לבין גירושין, הוא שהתרת נישואין מתייחסת לגירושין, ביטול נישואין והכרזה שהנישואין בטלים מעיקרם, בעוד שגירושין הם ביטול נישואין, אך לא הכרזה שהנישואין בטלים מעיקרם.
פרוצדורה
כאשר מוגשת לבית המשפט בקשה להתרת נישואין, ואחד מבני הזוג הוא יהודי, מוסלמי, דרוזי או בן אחת העדות הנוצריות המקיימות בישראל בית דין דתי , או התעורר ספק ביחס להשתייכותו של אחד מבני הזוג לעדה דתית מוכרת בישראל, או ששני בני הזוג הם בני דתות מוכרות שונות, יפנה סגן נשיא בית המשפט בכתב, לראש בית הדין הנוגע בדבר, כדי שיקבע אם יש צורך בגירושין על פי הדין הדתי שלפיו הוא דן, ולו מספק, כדי שבן הזוג שעליו חל אותו דין דתי יוכל להינשא מחדש.
במידה ובני הזוג הם בני דתות מוכרות שונות, תישלח פניה לכל אחד מראשי בתי הדין הנוגעים בדבר.
אם נשלחה פניה לבית דין דתי של אחת העדות הנוצריות, יקבע ראש בית הדין, גם אם הדין הדתי שלפיו הוא דן מאפשר גירושין בנסיבות העניין.
כאשר קיבל ראש בית דין פנייה, ימסור לבית המשפט ולבני הזוג, בתוך שלושה חודשים מיום משלוח הפניה את קביעתו לגבי כל עניין שנכלל בפניה, באופן מנומק. סגן נשיא בית המשפט רשאי להאריך את המועד לתקופה נוספת של שלושה חודשים, אם הודיע לו ראש בית הדין כי הדבר נדרש לצורך בירור העובדות.
אם קבע ראש בית הדין או דיין שהוסמך לכך, כי יש צורך בגירושין, ולעניין עדה נוצרית גם כי הדין מאפשר גירושין, יעביר בית המשפט את הבקשה להתרת הנישואין לבית הדין הדתי, כדי שיקבע את המועד לדיון ולהחלטה בדבר הגירושין. אין בהעברת הבקשה כדי להקנות לבית הדין סמכות שיפוט בעניינים הכרוכים בגירושין.
אם קבע ראש בית הדין או הדיין המוסמך כי אין צורך בגירושין, או כי הדין אינו מאפשר גירושין, או שלא נמסרה קביעה בתוך שלושה חודשים מיום משלוח הפניה והמועד למסירתה לא הוארך, או שחלפה התקופה שניתנה כארכה - ידון בית המשפט בבקשה להתרת הנישואין .
נשיא המשפט העליון רשאי, לבקשת בעל דין או לבקשת היועץ המשפטי לממשלה, שהוגשה בתוך מועד שייקבע בתקנות, להורות כי סמכות השיפוט בבקשה מסוימת להתרת נישואין תהיה לבית המשפט או לבית דין דתי אחר, אם שוכנע כי הדבר מוצדק בנסיבות העניין.
ראש בית דין רשאי להודיע, בהודעה כללית, לנשיא בית המשפט העליון , כי בהתקיים נסיבות מסוימות אין צורך בגירושין על פי הדין הדתי שלפיו הוא דן, כדי שבן הזוג שעליו חל אותו דין דתי יוכל להינשא מחדש. אם התקיימו הנסיבות המפורטות בהודעה הכללית, לא תישלח פניה לאותו בית דין .
14. אבהות
קביעת אבהות נחוצה לכמה עניינים, לרבות ירושה, יוחסין, מזונות ועוד. הסמכות לדון בענייני אבהות נתונה לבית המשפט לענייני משפחה.
תביעת אבהות יכול שתוגש לבית המשפט על ידי קטין, אחד מהוריו או אפוטרופוס שמינה עבורו בית המשפט. מטרתה של תביעת אבהות הוא הצהרתי – להכריז על אדם כאב או כמי שאינו אביו של הקטין.

בדיקת אבהות
קיימות שיטות מדעיות אחדות, אשר בעזרתן ניתן לשלול אבהות, או אף לקבוע בחיוב קשר אבהות בין גבר לבין בן או בת:
 
בדיקה על סמך סוגי הדם - כדוריות הדם האדומות מכילות על שטח הפנים מספר אנטיגנים, ממערכות שונות, כגון מערכת A, B, AB, O, או מערכות יותר ייחודיות ומפורטות כגון Rh, Kidd, Kell, Duffy, MMS ואחרות. אם בדיקת סוגי הדם של האם, הילד, והאב-הנטען מראה חוסר אפשרות לצירוף מסוים, ניתן לומר שהאב-הנטען אינו אבי הילד. לדוגמא, במקרה שסוג דמו של האב-הנטען הוא OO, האם היא AB, והילד הוא AB, לא ייתכן שהאב-הנטען הוא אבי הילד, מכיוון שלא ייתכן שהוא לא ירש מאדם זה אף אחד מהאנטיגנים שלו. האמינות המדעית של שלילת אבהות באמצעות בדיקת סוגי הדם הוא 93%. באמצעות שיטה  זו ניתן רק לשלול אבהות, אך לא לקבוע אבהות באופן חיובי. זאת מכיוון שיש הרבה אנשים עם מערכות זהות של סוגי דם אלו, ולכן לא ניתן לומר שדווקא אחד מהם הוא אבי הילד.
 
בדיקה על סמך סיווג הרקמות - דרך זו מדעית יותר ומהימנה יותר להוכחת אבהות. השיטה הוכנסה לשימוש לראשונה באירופה, בעיקר בארצות דוברות גרמנית, בראשית שנות ה- 70 של המאה ה- 20, ומשם התפשטה לארה"ב ולשאר חלקי העולם. הבדיקה מבוססת על מערכת האנטיגנים מסוג HLA, שהם אנטיגנים לתיאום רקמות הגוף. זאת היא מערכת תורשתית האחראית להימצאותם של אנטיגנים ספציפיים לתיאום רקמות על פני מעטפת התא בכל רקמות הגוף, ובכל תאי הגוף המכילים גרעין תוך-תאי, למעט כדוריות אדומות, שאינן מכילות גרעין כזה. מערכת תיאום הרקמות באדם מצטיינת ברבגוניות עצומה. כל תא בגוף נושא על פניו תריסר אנטיגנים שונים של HLA: ששה אנטיגנים שונים שהתקבלו בתורשה מהאב, וששה אנטיגנים אחרים שהתקבלו מהאם. ניתן לקבל כמיליון גנוטיפים שונים. שיטה זו, על ריבוי מרכיביה, השוני בגלויה באוכלוסיות שונות, יכולת איתורה למן תקופת העובר, והיותה בלתי מושפעת משינויים סביבתיים כלשהם, עושים אותה לשיטה אמינה ביותר, מעין טביעת אצבעות גנטית ייחודית לכל אדם.
 
בדיקה על סמך גנטיקה מולקולארית - בשיטה זו בודקים את מבנה ה-DNA, היינו החומר התורשתי המצוי בכרומוזומים. מבנה ה- DNA הינו אוניברסאלי, ולכן אותם מרכיבים כימיים משותפים לכל היצורים החיים. יחד עם זאת קיימת ייחודיות של ה- DNA, המתבטאת ברצף שונה של אותם מרכיבים כימיים, בהם אזורים ייחודיים לכל פרט ופרט. לפיכך ניתן להשתמש בסמנים ייחודיים אלו כעין טביעת אצבעות מיוחדת של הפרט. אזורים אלו כוללים גם את מערכת תיאום הרקמות (HLA). לפי שיטה זו אפשר לברר את יחס האב-הנטען לא רק ליילוד, אלא גם לעובר בעודו ברחם אמו, באמצעות בדיקת מי-שפיר.
 
בדיקה על סמך איזו-אנזימים ספציפיים - קיימות מולקולות חלבוניות המכונות איזו-אנזימים, אשר עוברות בתורשה בצורה דומיננטית. איזו-אנזימים אלו נבדקים בעזרת אלקטרופורזה, היינו הרצת הנוזל בשדה חשמלי, שבו ישקעו המוליקולות במיקומים שונים בהתאם לתכונותיהם החשמליות, מסיסותם, ומשקלם המולקולרי. בשיטה זו ניתן לבדוק מספר קבוצות של איזו-אנזימים, ולהשוות את נוכחותם בדם האב-הנטען והילד.
 
דרגת מהימנות - שילוב ארבע השיטות הללו, היינו סוגי דם, סיווג רקמות, גנטיקה מולקולרית ואיזו-אנזימים, נותן מהימנות של 99.9-95%, הן לשלילת אבהות והן לקביעה חיובית של אבהות. הקביעה המדעית איננה יכולה לתת אמינות של 100% בגלל סיבות כלליות, כגון אפשרות של טעות מעבדתית, ושינויים בתפיסה ובהבנה המדעית. כל אלו הם זניחים בתנאים נכונים, ומהימנותם כאמור קרובה ביותר לוודאות מלאה.
 
בדיקה על סמך נתונים אנתרופולוגיים - קיימת עוד שיטה לקביעת אבהות, והיא בדיקות אנתרופולוגיות. בשיטה זו משווים אלמנטים רבים ומגוונים במבנה האדם, ובעיקר בפרצופו, ויכולים להגיע לאמינות מדעית בטווח של 99-70%.מהימנותה של שיטה זו פחותה במקצת מהשיטות המדעיות החדישות שתוארו לעיל, והיא טרם נבחנה בבתי המשפט ובבתי דין רבניים.
 
באופן כללי, על מנת שמערכת גנטית תשמש כעזר משמעותי להוכחת/שלילת אבהות היא חייבת למלא אחרי התנאים הבאים: סמני המערכת חייבים לבוא לידי ביטוי ביילוד, ולהישאר קבועים לכל משך החיים; השיטה חייבת להיות פשוטה יחסית, מהימנה, וניתנת להישנות בכל עת; צורת הורשת הסמנים צריכה להיות ידועה; המערכת צריכה להיות רב גוונית. מערכת סיווג הרקמות וה- DNA מקיימים את כל התנאים הללו, למעט העובדה שאין היא פשוטה כלל ועיקר.

באמצעות הבדיקות הנ"ל, ניתן לא רק לשלול אבהות, אלא לקבוע קביעה פוזיטיבית המקובלת בבית המשפט.
בתי הדין הרבניים מכירים בתוצאה של "בדיקת סיווג רקמות" ובבדיקה של איזואנזימים לצורך חיוב במזונות קטינים, אך לא לצורך קביעה כי הילד ממזר, אם לאו.

על מנת לבצע בדיקת רקמות, יש לקבל את הסכמת שני הצדדים, ואת תגובת פרקליטות המדינה. חשוב לדעת, כי אמנם בתי המשפט אינם כופים על אדם לעבור בדיקת רקמות, אך במקרה של סירוב, רשאי בית המשפט להצהיר בפסק דין על אבהות הגבר, אלא אם כן ינמק הגבר את סירובו לבדיקה בנימוק סביר.
השיקולים המנחים באשר לבדיקת רקמות 
בית המשפט הדן בשאלה האם לבצע בדיקת רקמות, לוקח בחשבון כמה שיקולים, וביניהם: טובת הקטינים ושלוותם, זכות הקטינים לדעת את זהות אביהם, זכות האב להביא ראיות סותרות, וכיוצ"ב.
הכרעת בית המשפט בשאלה האם לאפשר בדיקת רקמות, תלויה בנסיבות כל מקרה, ומתייחסת למספר שאלות, ובהן: טיב והיקף הראיות הנוספות, ככל שיש כאלו, (למשל: התנהגות האב לקטין, המלמדת על כך כי הקטין הוא בנו), היות האם פנויה או נשואה (לשאלה זו חשיבות לעניין ממזרות), וכיוצ"ב.
בדיקת רקמות – כאשר האישה נשואה
לאחרונה, נקבע בפסק דין תקדימי, כי במקרים מסוימים, בית המשפט יורה על בדיקת רקמות, חרף החשש לממזרות. ההלכה התבססה על העיקרון, לפיו לכל ילד הזכות לדעת את זהותו של אביו, כשהעיקרון המנחה הוא עיקרון טובת הילד.
פסק הדין קבע, כי בית המשפט יאשר, במקרים מסוימים, ביצוע של בדיקת רקמות, על אף החשש לממזרות, ורק לאחר בדיקה קפדנית של מכלול הראיות, אשר יבחנו בכל מקרה ומקרה.
15. אלימות במשפחה
הסטטיסטיקה לגבי מקרי האלימות בקרב המשפחה אינה מדויקת, אך השכיחות היא כל-כך גבוהה, שאנו יכולים להיות בטוחים שמדובר בתופעה חמורה ומשמעותית.
לאלימות במשפחה פנים רבות, החל באלימות מילולית, אלימות כלכלית ואלימות מינית, וכלה באלימות פיזית.
אלימות במשפחה היא תופעה הקיימת בכל השכבות הסוציו אקונומיות, אצל עולים ותושבים וותיקים, בכל העדות ובאוכלוסיות בעלות רמות השכלה שונות.
אלימות במשפחה גוררת במקרים רבים גילויי אלימות גם במהלך הגירושין, אם כי קיימים גם מקרים בהם בני זוג, שלא היו אלימים במהלך תקופת הנישואין, הופכים לאלימים ומבצעים מעשי אלימות חמורים במהלך הגירושין.

כיצד לנהוג במקרה של אלימות
עם קרות אירוע של אלימות, או כאשר יש חשש להתרחשות אירוע אלים, עלייך לנקוט כמה פעולות דחופות על מנת להגן על עצמך מפני אירוע אלימות נוסף, מתוך ידיעה ברורה כי אין זהו אלא עניין של זמן, עד לקרות אירוע כזה.
להלן מספר צעדים ראשונים שעלייך לבצע, על מנת להגן על עצמך מפני בן זוג אלים:
	פנייה למשטרה – צעד ראשון והכרחי הוא פנייה לתחנת המשטרה הקרובה לאזור מגורייך, לצורך הגשת תלונה בגין אלימות. חשוב לדעת, כי בסמכותה של המשטרה להרחיק מהבית בן זוג אלים, למשך מספר ימים בלבד.
	פנייה לבית המשפט לצורך הוצאת צו הגנה – החוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א – 1991, הסמיך את בתי המשפט לענייני משפחה, בתי משפט השלום, ובתי הדין הרבניים, ליתן צו הגנה, במקרים של אלימות במשפחה.
	צו הגנה
	עשה זאת בעצמך - ניתן להגיש בקשה למתן צו הגנה ללא ייצוג משפטי. עם זאת, במקרים רבים מקרה של אלימות יכול להיות "המסמר האחרון בארון הקבורה של הנישואין", ולהוביל לגירושין. אשר על כן, לפנייה לעורך דין מומחה בתחום בשלב הזה, חשיבות מכרעת. על מנת לקבל צו הגנה נגד בן זוג אלים, יש לצרף לבקשה את אישור הגשת התלונה במשטרה, אישורים רפואיים וכל מסמך שיש בו כדי להעיד על אירוע האלימות, ולנסח את הבקשה בצורה נכונה. מה שנכתב בבקשה ילווה אותך בכל הליך. הגירושין, ולפיכך יש להתנהל באופן זהיר וחכם, שישרת את האינטרסים שלך בהליך כולו, ולא רק באופן נקודתי, לשם הוצאת צו ההגנה.
	הגשת הבקשה בהקדם האפשרי - אין להשתהות בפנייה לבית המשפט, ויש לפנות לבית המשפט במהירות האפשרית. ככל שעבר זמן ממושך יותר בין האירוע האלים לבין הגשת הבקשה למתן צו הגנה, גדלים הסיכויים כי בית המשפט ידחה את בקשת הצו.
	צו במעמד צד אחד - לאור דחיפות העניין והסכנה הנשקפת, יינתן בדרך כלל צו ההגנה ב"מעמד צד אחד", כלומר, ללא נוכחותו של בן הזוג האלים. משמעות צו ההגנה היא, כי ייאסר על בן הזוג האלים להיכנס לדירה בה מתגורר בן משפחתו או להימצא בתחום מרחק מסוים מאותה דירה, והוא אף אם יש לו זכות כלשהי בה. כמו כן, ייאסר עליו להטריד את בן משפחתו בכל דרך ובכל מקום. לאחר מתן הצו, ייקבע בית המשפט דיון נוסף, במעמד שני הצדדים, ובמועד זה יוחלט האם להאריך את תוקפו של צו ההגנה.
	מתי יינתן צו הגנה – בית המשפט המוסמך רשאי ליתן צו הגנה נגד אדם, אם התקיים אחד מהמקרים שלהלן:

1) בסמוך לפני הגשת הבקשה נהג באלימות בבן משפחתו, ביצע בו עבירת מין או כלא אותו שלא כדין.
2) התנהגותו נותנת בסיס סביר להניח כי הוא מהווה סכנה גופנית ממשית לבן משפחתו או שהוא עלול לבצע בו עבירת מין.
3) התעלל בבן משפחתו התעללות נפשית מתמשכת, או התנהג באופן שאינו מאפשר לבן משפחתו ניהול סביר ותקין של חייו.
צו הגנה לפי קריטריון זה, יינתן במעמד שני הצדדים, אלא אם כן בן הזוג האלים הוזמן כדין לדיון, אך לא התייצב.
	הטלת התחייבות לקבלת טיפול כחלק מצו ההגנה - במסגרת מתן צו ההגנה, בית המשפט רשאי גם לדרוש ערובות לקיום הצו וערובות להתנהגות טובה. במסגרת זו, בית המשפט מוסמך גם לדרוש להורות כי מי שכנגדו הוצא הצו ייתן התחייבות לשם קבלת טיפול מגורם שיקבע בית המשפט. לצורך הטלת ההתחייבות לקבלת טיפול, בית המשפט נדרש לקבל קודם כל תסקיר בכתב מאת פקיד סעד, כי המחויב על פי הצו מתאים לטיפול, מסכים ומבין את תנאיו ואת מהותו של הטיפול, וכי קיימת מסגרת לטיפול בו.

לאחר מתן צו ההגנה עם ההתחייבות לקבלת טיפול, בית המשפט יורה על מסירת דיווח על התקדמות הטיפול, במועדים ובדרכים שייקבע.
	תוקף הצו - צו הגנה ניתן לתקופה של עד שלושה חודשים, שבסיומה מתקיים דיון כדי לבחון האם יש להמשיך את תוקף הצו או לא. ניתן להאריך את צו ההגנה בכל פעם בשלושה חודשים, עד תקופה מרבית של שנה, אך כל תקופה של מעל שישה חודשים דורשת "נימוקים מיוחדים" אותם בית המשפט צריך לנמק בהחלטתו.
	מסירת צו ההגנה לצד השני - לאחר שבית המשפט נותן צו הגנה, יש למסור את החלטת בית המשפט לבן הזוג ולהודיע לו כי הוא הורחק מן הבית ומוזמן להתייצב לדיון שנקבע בבית המשפט.
	במקרה של הפרת צו ההגנה על ידי בן הזוג - במידה ובן הזוג האלים הפר את הוראות צו ההגנה שניתן על ידי בית המשפט, עלייך לדווח על כך באופן מיידי למשטרה. המשטרה רשאית לעצור את בן הזוג האלים בגין הפרת צו ההגנה. לעניין זה, אין זה רלבנטי אם האדם הנפגע ''ויתר'' או הסכים שהמטריד לא יקיים את הוראות הצו.

האופי המיוחד של עבירות אלימות במשפחה, המתרחשות בצנעת הפרט, מקשה מאוד להוכיחן. בתי המשפט לא ירחיקו בנקל אדם מביתו, רק בשל מצב מתוח בבית, קל וחומר במידה והצדדים מנהלים הליכי גירושין. בית המשפט חייב לשקול את כל האלטרנטיבות האפשריות בטרם ישלול מאדם את קניינו, וכדברי סגן הנשיא השופט ח. פורת בר"ע 20837/99:
 "נכון שאין לתת בקלות יתר צווי הגנה מאחר והם פוגעים במי שניתן נגדו הצו, אולם מצד שני אין לשכוח שהחוק חוקק על מנת למנוע אלימות במשפחה ולאפשר מגורים ללא חשש מאלימות, איומים, התעמרות, פגיעה נפשית או התנהגות אשר אינה מאפשרת לבן משפחה ניהול סביר ותקין של חייו. מי שפוגע פגיעות אלה לא יכול לטעון שזכותו הקניינית נפגעת".

על מנת לשפר את הסיכויים להוצאת צו הגנה, מומלץ לפעול כדלקמן:
	מומלץ להכין, מבעוד מועד, מכשיר הקלטה ולתעד את האלימות. תיעוד כזה יקל על הגשת תלונה במשטרה, על הוכחת התלונה, ועל הרחקת בן זוג אלים מדירת המגורים.
	אם יש סימנים פיזיים לתקיפה יש לתעדם ולצלמם. אם הוזמנה משטרה, יש להראות את הסימנים לשוטרים ולבקש כי אלו יתועדו. לתמונות יש חשיבות מכרעת בהליכים אשר יתקיימו בשלב מאוחר יותר במשטרה ובבית המשפט.

יש לדאוג לקבל טיפול רפואי, מוקדם ככל הניתן, גם אם מדובר בפגיעה קטנה. לתיעוד רפואי של הפגיעות בסמוך לאירוע יש חשיבות מכרעת.

16. צוואות וירושות
עם פטירתו של אדם, מתחלק עזבונו בין יורשיו, על פי הוראות חוק הירושה, תשכ"ה – 1965. במידה והמנוח הותיר אחריו צוואה, יתחלק עזבונו בין יורשיו, כפי שציווה בצוואתו. אם המנוח לא הותיר צוואה, יתחלק עזבונו על פי הדין.
סמכות עניינית
הסמכות לדון בענייני ירושות וצוואות, נתונה לבית המשפט לענייני משפחה, אלא אם כן, כל הצדדים הנוגעים בדבר הסכימו כי בית הדין הרבני ידון בעניין. ההסכמה חייבת להיות הסכמה פוזיטיבית, ובכתב. די בכך כי רק אחד מן הנוגעים בדבר לא יחתום על הסכמתו, על מנת לשמוט את הקרקע תחת סמכותו של בית הדין הרבני.
סמכות מקומית
ענייני ירושות וצוואות ידונו בבית המשפט שבתחום שיפוטו התגורר המנוח בעת פטירתו. במידה והמנוח לא התגורר בארץ בעת פטירתו, הסמכות המקומית תהיה נתונה לבית המשפט שבתחום שיפוטו מצויים נכסיו של המנוח.
צוואה
חוק הירושה מכיר בארבעה סוגים של צוואות, על פי הפירוט שלהלן:
	צוואה בכתב יד – צוואה בכתב יד היא מסמך, בו כותב המצווה מה יעשה ברכושו לאחר פטירתו, מי הם יורשיו, ואופן חלוקת העיזבון. על מנת שצוואה מעין זו תהא בעלת תוקף משפטי, על המצווה לכתוב את הצוואה בכתב ידו, לציין את תאריך עריכת הצוואה, ולחתום על הצוואה בחתימת ידו. צוואה שנערכה באופן זה, חשופה לטענות פסלות רבות, לכן מומלץ שלא לערוך צוואה בכתב יד.
	צוואה בפני עדים - על מנת שצוואה זו תקבל תוקף משפטי, עליה להיות ערוכה בכתב, עליה לשאת את תאריך עריכתה, ולהיות חתומה על ידי המצווה בפני שני עדים (שאינם יורשים על פי הצוואה), לאחר שהצהיר בפניהם כי זוהי צוואתו. העדים מאשרים במעמד חתימת הצוואה, כי המצווה הצהיר כך, וחתם על הצוואה.
	צוואה בפני רשות – צוואה בפני רשות ניתן לערוך בפני שופט, רשם של בית המשפט, רשם לענייני ירושה, או חבר בית דין דתי. עריכת הצוואה נעשית על ידי הגשת הצוואה לאחד מן הגופים הללו, או באופן בו המצווה מצווה בעל פה את צוואתו, בפני אחת מן הרשויות. דברי המצווה יקראו על ידי נציג הרשות המוסמכת, המצווה יצהיר כי זוהי צוואתו, ונציג הרשות יאשר על גבי הצוואה שהיא נקראה, וכי המצווה הצהיר כאמור.
	צוואה בעל פה ("שכיב מרע") – בנסיבות מתאימות, יכול המצווה לומר את צוואתו בעל פה. דרך זו שמורה לאדם שעומד למות בתוך זמן קצר, אדם גוסס או אדם שמאמין כי הינו גוסס. על מנת שצוואה מעין זו תהא בעלת תוקף משפטי מחייב, על המצווה לצוות בעל פה את תוכן צוואתו, בפני שני עדים, הדוברים את שפתו. דברי המצווה, בציון היום והנסיבות לעשיית צוואה , יירשמו בזיכרון דברים שייחתם בידי שני העדים ויופקד על ידם אצל הרשם לענייני ירושה. רישום, חתימה והפקדה כאמור, ייעשו ככל האפשר בסמוך לאחר שניתן לעשותם. צוואה בעל פה בטלה כעבור חודש ימים לאחר שחלפו הנסיבות שהצדיקו עשייתה והמצווה עודנו בחיים.

עריכת צוואה
אדם, אשר בבעלותו רכוש, ואין הוא מעוניין שרכושו יחולק לאחר מותו באופן הקבוע בחוק הירושה, מומלץ שיערוך צוואה. 
כאשר מוריש כותב בחייו צוואה, בדעה צלולה, הוא יכול לחלק את רכושו כראות עיניו, לנשל את יורשיו החוקיים, להוריש את רכושו או חלקו ליורשים שאינם יורשים על פי דין, לקבוע אופן חלוקה שונה מזה הקבוע בחוק הירושה, וכיוצ"ב. 
לדוגמא, אדם שבבעלותו מספר נכסים, אך הוא לא ערך צוואה, לאחר מותו יחולקו הנכסים בין יורשיו על פי דין, אך לא באופן ספציפי, כלומר, לכל יורש נכס מסוים, אלא הנכסים יהיו שייכים לכל היורשים, באופן בו לכל אחד מהיורשים יהיה אחוז מסוים בכל אחד מן הנכסים. תוצאה זו, של שיתוף כפי בנכסים, עלולה לגרום לסכסוכים מיותרים בין היורשים, ולהוביל להליכים משפטיים.
לעריכת צוואה חשיבות ראשונה במעלה, במידה והנכם מצויים בהליכי גירושין עם בן זוגכם. כל עוד לא התגרשתם בפועל, בן הזוג יירש אתכם, במקרה של פטירה, כיורש על פי דין. על מנת למנוע מצב זה, מומלץ להזדרז ולערוך צוואה, בה תצוו את רכושכם כפי רצונכם. הדברים נכונים גם כאשר אתם חיים עם בן זוג, בפרק ב', אך לא מעוניינים כי הוא יירש את רכושכם, וגם במקרים של ידועים בציבור, בעיקר אם אחד מבני הזוג נשוי לאחר. צוואה תקפה כל עוד אין צוואה אחרת, מאוחרת יותר.
צוואה חדשה מבטלת את קודמתה, אלא אם קיים פגם בצוואה החדשה שהופך אותה לבלתי חוקית.
לעיתים, יורשים על פי דין שנושלו מהצוואה, מסרבים לקבל את רוע הגזירה, ופונים לבית המשפט בניסיון לפסול את הצוואה. אחת הטענות הנפוצות היא כי המצווה לא היה בדעה צלולה בעת החתימה על הצוואה. על מנת להתגבר על טענה מהסוג הזה, מומלץ להצטייד באישור רפואי בדבר מצבו הנפשי של המצווה בעת עריכת הצוואה, קל וחומר כשהמצווה קשיש, חולה, נוטל תרופות, או מאושפז בבית חולים בעת עריכת הצוואה.
מומלץ לשמור על הצוואה במקום שמור ובטוח, אך לשתף אדם קרוב על מקום הצוואה. צוואה שלא תמצא, לא ניתן יהיה לפעול על פיה, והעיזבון יחולק ליורשים על פי דין. 
הדרך הבטוחה ביותר והמומלצת ביותר היא להפקיד את הצוואה אצל הרשם לענייני ירושה, אך לא ניתן לעשות זאת באמצעות שליח, אלא על המצווה להפקיד את הצוואה בעצמו.
צוואות הדדיות
בחודש אוגוסט 2005 תוקן חוק הירושה, והוסף לו סעיף 8א', הדן בעניין צוואות הדדיות. לפי התיקון, בני זוג רשאים לערוך צוואות מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר. צוואות הדדיות יכולות להיעשות בין אם הזוכה על פי כל אחת מהצוואות הוא בן הזוג ובין אם הוא גורם שלישי, בין בשני מסמכים שנערכו באותה עת ובין במסמך אחד.
למשל, בני זוג יכולים לערוך צוואה, לפיה כל אחד מהם יירש את כל רכושו של השני במקרה של פטירה. דוגמא נוספת היא, צוואות הדדיות המצוות חלק מהרכוש לבן הזוג, וחלק מהרכוש לילדים המשותפים, באופן זהה.
ביטול צוואה הדדית על ידי אחד מבני הזוג
העיקרון שעומד מאחורי התיקון, הוא עיקרון ההסתמכות, כלומר, בן הזוג ציווה את רכושו באופן מסוים, מתוך ידיעה והסתמכות כי בן זוגו ציווה את רכושו באופן זהה. 
משכך, נקבעו הוראות מיוחדות באשר לאופן ביטול צוואה הדדית, הקובעות כי ביטול צוואה הדדית כאשר שני בני הזוג בחיים, יכול להיעשות בתנאי שהמבקש לבטל את הצוואה ייתן הודעה בכתב לבן זוגו, המצווה השני. עם מתן ההודעה, שתי הצוואות ההדדיות בטלות.
ביטול צוואה הדדית לאחר מותו של אחד מבני הזוג ייעשה כדלקמן: כל עוד לא חולק העיזבון, בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו, יסתלק מעיזבונו של המנוח, באופן הקבוע בחוק.
לאחר חלוקת העיזבון - בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו, ישיב את כל שירש לפי הצוואה ההדדית לעיזבון, ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה - ישיב את שווי המנה או החלק בעיזבון שירש.
פסילת צוואה
סעיף 35 לחוק הירושה, קובע כי צוואה, פרט לצוואה בעל פה, המזכה את מי שערך אותה, או היה עד לעשייתה, או לקח באופן אחר חלק בעריכתה, והוראת-צוואה המזכה בן-זוגו  של אחד מאלה - בטלה.

משמעות ההוראה היא כי אם השתכנע בית במשפט, שזוכה על פי צוואה, היה מעורב ביצירת הצוואה, על פי הפירוט שבחוק, בטלה ההוראה המזכה, והדברים אמורים גם לגבי בן זוגו של הנהנה.

על מנת להיכנס למסגרת סעיף זה, ולהיחשב כמי שהיה מעורב ביצירת הצוואה, אין צורך להוכיח השפעה פסולה, וגם אם הנהנה יוכיח כי לא השפיע באופן פסול על המצווה, ההוראה המזכה את הנהנה תפסל. הרציונאל שעומד מאחורי הדברים, כי די במעורבות על מנת לעורר חשד כי המצווה הושפע באמצעים שאינם כשרים, לצוות באופן שציווה.
הוראה זו, מורה על ביטול צוואה או חלקה, גם אם הנהנה שהיה מעורב באופן כזה או אחר בעריכת הצוואה, לא השפיע כלל על המצווה, והצוואה נתנה בדעה צלולה ומתוך רצון חופשי של המצווה. בתי המשפט פירשו סעיף זה בחוק הירושה באופן מצומצם, ובית המשפט יבדוק כל מקרה על פי הנסיבות המיוחדות שלו.
השפעה בלתי הוגנת
סעיף 30 לחוק הירושה קובע כי, הוראת צוואה שנעשתה מחמת אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית – בטלה. הטוען לפגם בכשרות הצוואה בשל התקיימות אחד מן הטעמים הללו, עליו נטל ההוכחה.
צו קיום צוואה
על מנת שניתן יהיה לפעול על פי הצוואה, ולחלק את העיזבון בין היורשים, יש צורך בהגשת בקשה למתן צו קיום צוואה, לרשם לענייני ירושה. בקשה זו יכול שתוגש על ידי מי מהיורשים על פיה, או על ידי כל אדם המעוניין במתן הצו. דין צו קיום הצוואה כדין פסק דין, הוא אינו מתיישן, והוא יפה כלפי כל העולם.
ירושה על פי דין
כאשר אדם נפטר, מבלי שהותיר אחריו צוואה, יתחלק עזבונו בין יורשיו על פי דין. 
סעיף 10 לחוק הירושה קובע כי יורשיו של המנוח על פי דין הם:
• מי שהיה במות המוריש בן זוגו.
• ילדי המוריש וצאצאיהם, הוריו וצאצאיהם, הורי הוריו וצאצאיהם.
זכות הירושה של בן זוג
בן-זוגו של המוריש נוטל את המיטלטלין, כולל מכונית נוסעים, השייכים, לפי המקובל ולפי הנסיבות, למשק הבית המשותף, ונוטל משאר העיזבון, על פי הפירוט שלהלן:
	אם הניח המוריש ילדים או נכדים או הורים – חצי.
	אם הניח המוריש אחים או אחיינים או הורי הורים - שני שלישים, ובלבד שאם ערב מותו של המוריש היה בן-הזוג נשוי לו 3 שנים או יותר וגר עמו אותה שעה בדירה הכלולה, כולה או חלקה, בעיזבון, ייטול בן-הזוג את כל חלקו של המוריש בדירה האמורה, ושני שלישים מהנותר משאר העיזבון.

אם לא הניח המוריש ילדים, נכדים, הורים, אחים או אחיינים, יורש בן הזוג את העיזבון כולו.
החלקים בעיזבון
ילדי המוריש חולקים ביניהם בשווה, וכן חולקים הורי המוריש ביניהם והורי-הוריו ביניהם.
חליפיו של יורש
ילדו של מוריש שמת לפניו והשאיר ילדים, הילדים יורשים במקומו, ועל דרך זו יורשים ילדים של כל אחד מקרובי המוריש שמת לפניו. הוראות אלה לא יחולו כאשר המוריש הניח בן-זוג וכן הורים או הורי הורים.
יורש פסול ויורש שהסתלק 
מי שנמצא פסול לרשת או שהסתלק מחלקו בעיזבון שלא לטובת בן-זוגו, ילדו או אחיו של המוריש, חלקו מתווסף לשאר היורשים על פי חלקיהם.
ירושה מכוח אימוץ
מי שאומץ כדין יורש את מאמצו כאילו היה ילדו, וכן יורשים את המאמץ צאצאי המאומץ.
המאומץ וצאצאיו אינם יורשים על פי דין את קרובי המאמץ. המאמץ יורש את המאומץ כאילו היה הורהו, אולם קרובי המאמץ אינם יורשים על פי דין את המאומץ.
המאומץ וצאצאיו יורשים את קרובי המאומץ, אולם הורי המאומץ והורי-הוריו וצאצאיהם אינם יורשים את המאומץ.
זכות הירושה של המדינה
באין יורש בקרב בני משפחתו של המוריש, תירש המדינה כיורשת על פי דין.
מה שירשה המדינה, ישמש למטרות חינוך, מדע, בריאות וסעד, אולם רשאי שר האוצר להעניק מנכסי העיזבון או לשלם, בתחום שוויים של נכסי העיזבון שהגיעו לידי המדינה אחרי סילוק חובות העיזבון, תשלום חד-פעמי או תשלומים חוזרים, לאחד מאלו:
• לאדם שערב מות המוריש היה מחסורו על המוריש.
• לאדם או לתאגיד שערב מות המוריש היה מחסורו של המוריש עליו.
• לבן-משפחתו של המוריש או של בן-זוגו שאינו מיורשיו על פי דין.
ידועה בציבור
סעיף 55 לחוק הירושה קובע, כי "איש ואישה החיים חיי משפחה במשק בית משותף, אך אינם נשואים זה לזה, ומת אחד מהם, ובשעת מותו אף אחד מהם לא היה נשוי לאדם אחר, רואים את הנשאר בחיים, כאילו המוריש שציווה לו מה שהנשאר בחיים היה מקבל בירושה על פי דין אילו היו נשואים זה לזה, והוא כשאין הוראה אחת, מפורשת או משתמעת בצוואה שהשאיר המוריש".

היסודות אותם יש להוכיח, על מנת להיחשב כידוע בציבור על פי חוק הירושה, הם כדלקמן:
• חיי משפחה.
• משק בית משותף.
• איש מבני הזוג לא היה נשוי לאחר, בעת הפטירה.
צו ירושה
על מנת שניתן יהיה לחלק את העיזבון בין היורשים, יש להגיש לרשם לענייני ירושה בקשה למתן צו ירושה. בקשה זו יכול שתוגש על ידי כל אחד מהיורשים על פי דין, בציון הפרטים הבאים: העובדה בדבר מות המנוח, מועד הפטירה ומקומה, שמות היורשים וחלקיהם בעיזבון.
על פי תקנות הירושה, מבקש הצו חייב לשלוח הודעה ליורשים הנוספים בדואר רשום, בדבר כוונתו להגיש בקשה למתן צו ירושה.
סדר ההורשה - טבלת ההורשה

חוק הירושה קבע כי "קרובי המוריש", ורק הם, זכאים לרשת את הנפטר. במסגרת קביעה זו הגדיר המחוקק את הנכללים בגדר "קרובים" ואת "סולם העדיפויות" בין קרובים אלה.

הנכללים בגדר "קרובי המוריש" הם:

	מי שהיה במות המוריש בן זוגו; 

ילדי המוריש וצאצאיהם; 
הורי המוריש וצאצאיהם; 
הורי הוריו של המוריש וצאצאיהם.

חוק הירושה קובע את סדר חלוקת הירושה בין היורשים והשיטה לפיה הוא פועל מכונה השיטה הפרנטלית. השיטה הפרנטלית הינה שיטה שקובעת את התור והעדיפות בין הירושים לפי מידת הקרבה של ההורה המשותף אל המוריש. 
הפרנטלה הראשונה - כוללת את צאצאי המוריש עצמו על כל דורותיהם. ההורה המשותף שלהם הוא למעשה המוריש עצמו. 
הפרנטלה השנייה - כוללת את הוריו של המוריש וצאצאיהם עד סוף הדורות (אחים, אחיות, בני דודים וכו' של המוריש). 
הפרנטלה השלישית - כוללת את הורי הוריו של המוריש (סבים וסבתות של המוריש) וצאצאיהם.
 איך עובדת שיטת הפרנטלות: 
הפרנטלה הקרובה מוציאה ודוחה מכלל ירושה את הפרנטלות שלאחריה. כלומר, אם למוריש יש אבא ואמא (פרנטלה שנייה) אבל גם ילדים (פרנטלה ראשונה) - הילדים יירשו אותו והוריו לא יקבלו כלום. בתוך הפרנטלה - גובר מי שקרוב יותר להורה המשותף. כלומר, אם יש למוריש ילדים ונכדים - הילדים גוברים. במקרה של שיוויון בקרבה - העזבון יתחלק שווה בשווה בין היורשים. למשל, שני ילדים של המוריש. 
אם המנוח לא הותיר אחריו בני משפחה הנכסים לאחת משלוש הפרנטלות - המדינה תירש אותו. 

רק ענף אחד יורש ואין כל חשיבות למספר הקרובים על אותו ענף. 
אם נמצא על הענף הקרוב יורש אחד או יותר – מחולק כל העיזבון ביניהם, והקרובים המצויים על הענפים הרחוקים יותר – אינם יורשים דבר.
חלקו של בן הזוג הוא חלק קבוע בירושה, אבל משתנה בהתאם למס' גורמים: 
	בן-זוגו של המוריש נוטל את המיטלטלין כולל מכונית השייכים, לפי המקובל ולפי הנסיבות, למשק הבית המשותף.

אם המנוח הותיר אחריו ילדים או צאצאיהם או הורים - חלקו של בן הזוג בירושה הינו - חצי; 

אם המנוח הותיר אחריו אחים או צאצאיהם או הורי הורים - חלקו של בן הזוג בירושה הינו 2/3, ובלבד שאם ערב מותו של המוריש היה בן הזוג נשוי לו 3 שנים או יותר וגר עמו אותה שעה בדירה הכלולה, כולה או חלקה, בעזבון, יטול בן-הזוג את כל חלקו של המוריש בדירה האמורה, ו- 2/3 מהנותר משאר העזבון; 
	אם המנוח לא הותיר אחריו קרובים כאמור לעיל, בן הזוג יורש את העזבון כולו. 
	אם לבן הזוג (בד"כ אלמנה) מגיע לקבל גם כתובה - היא לא תהיה זכאית לקבל גם את סכום הכתובה וגם את חלקה בעיזבון, אלא סכום הכתובה ינוכה מחלקה בעיזבון. הדבר לא יחול על מה שמגיע לבן הזוג לפי חוק יחסי ממון (או לפי הסכם ממון) או על נכסי צאן ברזל שהכניסה האישה לבעל עם נישואיה. 
להלן פירוט הענפים, מהקרוב לרחוק, וסדר בדיקתם:

ענף א – ילדי המוריש וצאצאיהם (נכדיו, ניניו וכו') 

ילדי המוריש (בנים ובנות) לרבות ילד שנולד תוך 300 יום או אפילו אחרי וכן ילד מאומץ יורשים את העיזבון בחלקים שווים. הסתלקות ילד מן הירושה אינה מקנה לילדו, נכדו של המוריש כל זכות ירושה. אם יש יורשים בפרנטלה זו העיזבון מתחלק רק בין היורשים בפרנטלה זו. די בקיומו של יורש אחד בפרנטלה זו על-מנת שיירש את כל העיזבון.קיומו של יורש בפרנטלה בולם את המעבר למעגל השני – הפרנטלה השנייה של היורשים.
ענף ב – הורי המוריש וצאצאיהם (אחיו ואחיותיו, אחייניו וכו') 

ענף ג – סבו, סבתו וצאצאיהם (דודיו, בני דודיו וכו').

סדר ההורשה

הבדיקה מתחילה בענף א 

	קיימים למוריש ילדים – מתחלק עזבונו ביניהם שווה בשווה; 

ילדי המוריש אינם בחיים – מתחלק עזבונו בין נכדיו; 
חלק מילדי המוריש נפטרו, אולם השאירו אחריהם צאצאים – מתחלק העיזבון בין כל ילדי המוריש, אף אלה שנפטרו, שווה בשווה, וכל צאצאי הילד שנפטר מקבלים את חלק אביהם וחולקים בו ביניהם שווה בשווה. שיטה זו תחול אף לגבי ניניו של המוריש כאשר חלק מילדיו ומנכדיו של המוריש אינם בחיים.
	אין למוריש ילדים או צאצאים – עוברים לענף ב.


הבדיקה בענף ב
 
	הורי המוריש בחיים – מתחלק עזבונו ביניהם שווה בשווה; 

הורי המוריש אינם בחיים – מתחלק עזבונו בין צאצאיהם, כאשר סדרת הקדימות בין הצאצאים הוא כמו בענף א. דודיו קודמים לבני דודיו, וכן הלאה.
	רק הורה אחד נשאר בחיים – מתחלק העיזבון שווה בשווה בין ההורה החי להורה שנפטר, ואת חלקו של ההורה הנפטר – יורשים הקרובים לו לפי אותה שיטה המתחילה מראשית, דהיינו ענף א – ילדיו וכו', ואם אינם בחיים עוברים לענף ב, וכן הלאה; 

	לא נמצא בין החיים אף אחד מענף זה – עוברים לענף ג.


הבדיקה בענף ג 

בענף זה מתבצעת הבדיקה כמו בענף ב.

	אם גם בענף ג לא נמצא כל צאצא – יורשת המדינה את עיזבון הנפטר. המדינה רשאית להעניק חלק מכספי העיזבון, כתשלום חד-פעמי, לאדם או לקרוב שאינו זכאי לרשת על-פי דין, אולם מחסורו היה על המוריש ערב מותו.


לבן זוגו של הנפטר מעמד מיוחד בחוק הירושה, ומלבד הנכסים המפורטים להלן, העוברים בשלמות לבעלותו – מצטרף הוא ביתרת העיזבון לשאר הקרובים, וחלקו משתנה בהתאם ל"קרוב" עמו הוא יורש.

וזה חלקו של בן הזוג ביתרת העיזבון בנסיבות השונות:

	הניח המוריש ילדים או צאצאיהם או הורים – חצי; 

הניח הוריש אחים או צאצאיהם או הורי הורים – שני שלישים; 
לא הניח המוריש קרוב מהמנויים לעיל – יירש בן הזוג את העיזבון בשלמותו.

כלומר, אם נמצא קרוב הזכאי לרשת, המנוי בקטגוריה הראשונה – מקבל בן הזוג חצי מעיזבון הנפטר. אם אין בנמצא קרוב מקטגוריה זו, אך קיים קרוב המנוי בקטגוריה השניה – יורש בן הזוג שני שלישים מיתרת העיזבון.
נכסים שבן הזוג יורש בשלמות:

מיטלטלין, כולל מכונית נוסעים, השייכים לפי הנסיבות ולפי המקובל למשק הבית המשותף; 
אם קיימים קרובים מהקטגוריה השניה בלבד (אחים, צאצאיהם והורי-הורים) – יטול בן הזוג את דירת המגורים כולה, בתנאי שבני הזוג היו נשואים שלוש שנים ומעלה, וגרו יחד באותה עת בדירה הכלולה כולה או חלקה בעיזבון.
	עיזבון המוריש – יובהר, כי העיזבון משתרע רק על חלקו של הנפטר ברכוש המשותף לו ולבן זוגו. כלומר – לפי חלוקת העיזבון, נוטל בן הזוג את חלקו ברכוש המשותף מכוח היותם בני זוג ובשל פקיעת הנישואין (עקב המוות), ורק הנותר מהווה את עיזבון הנפטר. מעיזבון זה נוטל בן הזוג את חלקו כמפורט לעיל.

	אדם שהיה נשוי ליותר מאישה אחת – מה שמגיע ל"בן זוג" בירושה על-פי דין, יחולק בין אלמנותיו שווה בשווה.


מי שאומץ כדין יורש את מאמצו כאילו היה ילדו, וצאצאי המאומץ יורשים את המאמץ אם המאומץ אינו בחיים. כמו-כן, יורש המאמץ את המאומץ כאילו היה הורהו.

לגבי שאר קרובים:

	המאומץ וצאצאיו אינם יורשים את קרובי המאמץ; 

קרובי המאמץ אינם יורשים על-פי דין את המאומץ; 
המאומץ וצאצאיו יורשים את קרובי המאומץ; 
הורי המאומץ והורי הוריו וצאצאיהם אינם יורשים את המאומץ.

דוגמא 1 :
ש: אם למוריש יש אח ונין - מי גובר על מי ? 
ת: האח משתייך לפרנטלה השנייה ואילו הנין לראשונה. לכן, הנין גובר.
דוגמא 2 :
ש:  אם למוריש יש אח שנפטר ולאח יש נכד, ומצד שני ישנו הסב של המוריש - מי גובר על מי הנכד של האח או סבו של המוריש ? 
ת: נכדו של האח משתייך לפרנטלה השנייה, ואילו הסב שייך לפרנטלה השלישית. לכן, הנכד של האח של המוריש גובר על סבו של המוריש. 
דוגמא 3 :
ש: דנה נפטרה והותירה אחריה את בתה שרה ואת ניצן, בתה של שרון שהנה אחות של דנה שנפטרה עוד לפניה: 
ת: ניצן באה במקום אמה שרון והיא יורשת את דנה יחד עם שרה - בחלקים שווים בדיוק. 

דוגמא 4 :
A ו- B הם אחים. ל – A אין ילדים ול – B  יש שניים – C ו - D. המוריש X (האבא) נפטר.
C ו – D  זכאים לחצי הירושה יחד – כל אחד רבע מהירושה, והחצי השני הולך ל – A.  
X
A
B
C
D
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דוגמא 5 :

המנוחה רעיה הייתה נשואה ליוסף שנפטר לפניה. היא עשתה צוואה אשר בה היא מצווה את רכושה לשני ילדיה, ואם לא יהיו בחיים בעת פטירתה – לנכדיה. בוקר אחד רצח הבן שלמה את אימו רעיה, את אחיו שמואל, את אשתו אנה ואת ביתו שלי. לאחר הרצח התאבד הבן שלמה.

אייל ודניאל – בניו של יוסף מפילגש בשם גילה הראל, וחן ואמיר – בניו של שמואל - התמודדו על הירושה. אייל ודניאל הם בעצם אחים למחצה של שלמה ושמואל, וחן ואמיר הם אחיינים למחצה של אייל ודניאל. 

ברור כי חן ואמיר בכל מקרה באים בחשבון לעניין הצוואה, שכן המנוחה הורישה בצוואתה את רכושה לילדיה ואם מתו אז לנכדיה. הצוואה תקפה למחצית העיזבון, כלומר ברור כי מחצית העיזבון שייך לחן ואמיר – מכוח היותם בניו של שמואל. אם כן המחצית מחולקת לפי הצוואה של רעיה – כך לפי פ"ד חבשה. 

החצי השני –לא ייתכן לחלק אותו ע"פ הצוואה – אם היו בודקים כאומד דעת המצווה, היא לא הייתה רוצה להוריש לילד שרצח אותה.

עם זאת בחוק נכתב כי לא יקבל את הירושה מי שהורשע ברצח המוריש, ושלמה לא הורשע כי התאבד עוד קודם. לכן את המחצית השנייה מחלקים ע"פ הדין – ירושה חלקית. 

ירושה חלקית פירושה שרבע העיזבון (רעיוני) יעבור לשמואל, ומכאן לחן ואמיר, ורבע העיזבון (רעיוני) יעבור לשלמה. 

כך לחן ואמיר יש כל אחד חלק של 18/48 מתוך הירושה. בנוסף – הרבע הנותר יעבור לרשות עזבונו של שלמה, והעיזבון מחלק את הכסף בין רעיה – המנוחה (רעיוני) וממנה לשמואל (רעיוני) וממנו בעצם לחן ואמיר שוב – לבין יוסף – שחלק מחלקו עובר לשמואל (כלומר לחן ואמיר) והחלק הנותר עובר לבניו מהפילגש – אייל ודניאל. 

אם נכתוב זאת מספרית:

½ (= 24/48) - ניתן לחן ואמיר – 12/48 לחן ו – 12/48 לאמיר.
½ (= 24/48) - מתחלק בין שמואל לשלמה – ¼ (= 12/48) לשמואל ו – ¼ (= 12/48) לשלמה.
ה – ¼ (= 12/48) של שמואל יתחלק בין חן ואמיר – 6/48 לחן ו – 6/48 לאמיר. 
ה – ¼ (= 12/48) של שלמה יתחלק בין הוריו – לרעיה 6/48 וליוסף 6/48.
חלקה של רעיה (6/48) יתחלק בין ילדיה - לחן – 3/48, ולאמיר – 3/48.
חלקו של יוסף (6/48) יתחלק בין 3 ילדיו – לשמואל – 2/48, לאייל – 2/48 ולדניאל – 2/48.
חלקו הרעיוני של שמואל יתחלק בין בניו – לחן 1/48 ולאמיר – 1/48.

נסכם: לחן 22/48, לאמיר – 22/48, לאייל 2/48 ולדניאל 2/48.

17. טבלת מסכמת - סמכויות ודינים
להלן ריכוז הסמכויות והדינים החלים :

נושא
הסמכות
למי הסמכות ?
מהו הדין ?
מזונות בן זוג
מקבילה
בי"ד רבני/בימ"ש משפחה
דתי
נישואין גירושין
ייחודית
בי"ד רבני
דתי
מזונות ילדים
מקבילה
בי"ד רבני/בימ"ש משפחה
דתי
אפוטרופסות ומשמורת
מקבילה
בי"ד רבני/בימ"ש משפחה
אזרחי
אימוץ ילדים
מקבילה
בי"ד רבני/בימ"ש משפחה
אזרחי
ירושה
מקבילה
בי"ד רבני/בימ"ש משפחה
דתי/אזרחי
רכוש במשפחה
מקבילה
בי"ד רבני/בימ"ש משפחה
דתי/אזרחי
אבהות
מקבילה
בי"ד רבני/בימ"ש משפחה
דתי/אזרחי


18. אגרות בית המשפט לענייני משפחה
להלן ריכוז הסכומים החלים :

נושא
הסכום בש"ח
תביעה לסכום כסף קצוב.
1% מהסכום הנתבע כערכו ולא פחות מ – 445 ₪
כל תביעה בענייני רכוש שאינה לסכום כסף קצוב, לרבות תביעה לאיזון משאבים, לפירוק שיתוף, לפסק דין הצהרתי בענייני רכוש ולמתן חשבונות, יהיו מספר הסעדים ומספר פריטי הרכוש אשר יהיו. 
2665 ₪
תביעה בענייני קטין (כולל משמורת, אבהות, הסדרי ראיה).
461 ₪
תביעה בעניין מזונות או מדור, לרבות הגדלה, הפחתה או ביטול, הודעה לצד שלישי, שיפוי, תביעה למזונות או מדור מן העיזבון או מן היורשים וכן אכיפת פסק חוץ בעניינים אלה. 
219 ₪
התנגדות למתן צו ירושה או צו קיום צוואה.
893 ₪
בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה.
918 ₪
בקשה למינוי מנהל עיזבון.
918 ₪
כל תביעה אחרת לרבות אישור הסכם כאשר אין תביעה תלויה ועומדת בעניין או ערעור בבית המשפט לענייני משפחה.
446 ₪
בקשה בכתב.
219 ₪
עשיית צוואה בפני שופט. 
473 ₪
בקשה לישוב סכסוך.
473 ₪
ערעור על החלטת רשם, רשם הוצאה לפועל או רשם לענייני ירושה כמשמעותו בחוק הירושה.
473 ₪


19. מושגי יסוד
להלן מושגי יסוד :

הנושא
דברי הסבר  
אגרת משפט
תשלום על פי תעריף הנקבע בתקנות עבור פתיחת הליך משפטי בבית משפט, ומשולם לבית המשפט על ידי בעל הדין המגיש את הבקשה או התביעה .
איזון משאבים
הליך בו מבוצעת חלוקת רכוש בין בני הזוג כאשר לצורך חישוב חלוקת הרכוש נלקחות בחשבון סך כל הזכויות והחובות שנצברו במהלך הנישואין. כל אחד מבני הזוג זכאי למחצית הזכויות וחב במחצית החובות. איזון המשאבים מבוצע על פי חוק יחסי ממון בין בני זוג התשל"ג - 1973.
אישור הסכם
הליך אישור הסכם גירושין בבית המשפט לענייני משפחה בו בוחן בית המשפט או את הוראות ההסכם ומאשר אותן לאחר שהוברר לו שההסכם נחתם מרצון חופשי ותוך הבנה של תוכנו, מהותו והתוצאות הנובעות ממנו.
אישור פסק בורר
מתן תוקף עי בית המשפט לפסק דין של בורר על מנת שניתן יהיה לאכוף את ביצועו באמצעות ההוצאה לפועל.
אסורה על בעלה ובועלה
החלטה הניתנת עי בית הדין הרבני ואוסרת על אישה שבגדה בבעלה להישאר נשואה לו ולהינשא לגבר עימו בגדה בבעלה. לעיתים נרשמת הערה זו בתעודת גירושין.
אפוטרופוס
אדם או גוף הממונה מטעם בית המשפט לענייני משפחה לדאוג לענייניו של אדם שמפאת גילו – קטין, או מצבו הנפשי או הבריאותי – פסול דין, אינו כשיר לבצע פעולות משפטיות.
בדיקת רקמות
בדיקת דם הנערכת במקרים בהם אימו של הילד לא הייתה נשואה לאביו או לאדם אחר, ומטרתה לבדוק את זהות האב בוודאות. נתבע המסרב לבצע בדיקת רקמות, סירובו מוחזק כנגדו.
בוררות
הליך משפטי מחייב במסגרתו דן בורר הממונה עי הצדדים או עי גוף אחר במחלוקת שהועמדה לבירורו. ההליך מתנהל מחוץ לבית המשפט, ואת פסק הדין הניתן מאשר בית המשפט. לאחר אישור פסק הדין, הוא מחייב את הצדדים כאילו ניתן עי בית המשפט.
ביטול פסק בורר
הליך שבו מתבקש בית המשפט לבטל פסק דין שניתן בבוררות עקב אחת מעילות הביטול הקבועות בחוק הבוררות תשכ"ח- 1968.
בעל דין
כל מי שהינו צד להליך המתנהל בערכאה משפטית כלשהי.
בקשה בכתב
כל בקשה שמוגשת לבית המשפט במסגרת הליך משפטי עי אחד הצדדים, כגון : בקשה לקביעת הסדרי ראיה, בקשה למזונות זמניים וכו'.
בקשה למתן חשבונות
בקשה לקבלת פירוט הנכסים, הכספים והזכויות העומדים לזכותו של הנתבע. בבית המשפט לענייני משפחה מוגשת בקשה זו במסגרת תביעה רכושית שהגיש אחד הצדדים כנגד משנהו.
בית דין רבני
ערכאה משפטית דתית בעלת סמכויות שיפוט בלעדיות בכל הנוגע לנישואין, גירושין , וכן סמכות מקבילה, לסמכות בית משפט לענייני משפחה, בעניינים של מזונות, החזקת ילדים, וחלוקת רכוש בין בני זוג אשר נכרכו בתביעת גירושין.
בית הדין הרבני הגדול
ערכאת ערעור על החלטות ופסקי דין שניתנו ע"י בית הדין הרבני.
בית המשפט העליון
בית המשפט הניצב בראש המערכת המשפטית במדינה. בסמכותו לדון בערעורים על בתי המשפט המחוזיים, לתת סעד בשבתו כבית משפט גבוה לצדק וכן לדון בערעורים על פסקי דין של בית הדין המשמעתי הארצי של לשכת עורכי הדין.
בית משפט גבוה לצדק (בג"צ)
בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק ומוסמך לדון ולתת סעדים כנגד רשויות השלטון אשר פעלו בחוסר סבירות, בחוסר צדק, בחריגה מכללים מסוימים ובמקרים אחרים.
בית משפט לנוער
בית משפט המוסמך לשפוט נאשמים קטינים שלא מלאו להם 18 שנה ביום הגשת כתב אישום נגדם וכן לדון בעניינם של קטינים אשר הוריהם אינם מסוגלים לדאוג להם או לטפל בהם.
בית משפט לענייני משפחה
בית המשפט לענייני משפחה בעל הסמכויות הבלעדיות לדון בתובענות בין בני משפחה בעניינים שונים, כגון : אבהות, אמהות, משמורת , מזונות ילדים , מזונות אישה , יחסי ממון בין בני זוג , אפוטרופסות , החזקת קטינים, שינוי שם, גיל, אימוץ, ענייני ירושה – צוואה, ועניינים נוספים המפורטים בחוק בית המשפט לענייני משפחה תשנ"ה – 1995. בית המשפט לענייני משפחה הינו בדרגתו של בית משפט שלום.
בית משפט מחוזי
בית משפט המוסמך לדון בעבירות פליליות שהעונש המרבי הקבוע לגביהן בחוק עולה על 7 שנים, בתביעות אזרחיות בהן סכום התביעה או שווי הנושא עולה על 2,500,000 ש"ח, בכל ענייני מקרקעין (למעט אלה שבסמכות בית משפט השלום) ובערעורים על פסקי דין והחלטות אחרות של בית משפט השלום.
בית משפט שלום
הערכאה המשפטית הנמוכה ביותר, המוסמכת לדון בעניינים פליליים, בתביעות כספיות עד לסכום מסוים הנקבע בחוק, בענייני מקרקעין
גט
שטר המעיד על סיום הנישואין ועומד בתוקפו אם ניתן עי הבעל בהסכמה ומתקבל על האישה בהסכמה, למעט במקרים מסוימים בהם בית הדין הרבני כופה על מתן או קבלת הגט.
גילוי מסמכים מוקדם
הליך המתקיים בבית המשפט לענייני משפחה ועל פיו על בעל דין לצרף לכתב הטענות מטעמו רשימת מסמכים שעליה נסמך כתב הטענות, בין שהם ברשותו ובין שאינם ברשותו.
גישור
ניסיון לפתור סכסוך בדרכי שלום, עי השגת הסכמות בין הצדדים. ההליך מתנהל מחוץ לכותלי בית המשפט. חלק מהתביעות הנדונות היום בבתי המשפט מופנה למסלול פישור וגישור לפני תחילת הדיון המשפטי הרגיל, מתוך מגמה להביא בדרך זו לסיום המחלוקת.
גירושין
הליך גירושין מצוי בסמכותו הייחודית של בית הדין הרבני ובסופו ניתן גט.
דיון נוסף
עניין עקרוני בדרך כלל שבית המשפט העליון נתן בו פסק דין בהרכב של שלושה שופטים, הוא רשאי להחליט עם מתן פסק דינו, שבית המשפט העליון ידון בו דיון נוסף בהרכב של חמישה שופטים או יותר.
דחייה על הסף
ביטול תביעה לפני שהחל הדיון המשפטי בה בשל עילות הקבועות בתקנות, ובלא יכולת להגישה שוב.
דמי טיפול
סכום הנפסק לאם המטפלת בילדים, באם אינה עותרת למזונות עבורה. סכום זה הינו חלק מהסכום הנפסק עבור מזונות ילדים.
הארכת מועדים
 הארכת המועד שנקבע בחוק לביצוע פעולה משפטית, כגון : הגשת כתב הגנה, או ערעור, וזאת עי רשות שנתן בית משפט, על פי בקשה מנומקת של בעל דין.
הודעה לצד שלישי
תובענה המוגשת על ידי נתבע בתביעה אחרת, ובה עותר הנתבע לחייב גוף אחר, צד שלישי כלשהו, בכל חיוב שיושת עליו, בטענה שאותו צד שלישי אחראי לקיום אותו חיוב.
הוצאות לדוגמה
סכום הנפסק בסיומו של הליך משפטי או חלק ממנו, ומחייב את הצד המשלם לשלם הוצאות גבוהות יחסית כעונש על התנהגות או נקיטה בפעולה בלתי ראויה מצידו.
הוצאות לטובת אוצר המדינה
סכום כספי המוטל על בעל דין בסיומו של הליך או חלק ממנו ומשולם לטובת אוצר המדינה בשל העבודה שבית המשפט סבר כי הצד שחויב בהוצאות נהג בצורה שגרמה לבזבוז זמנו של בית המשפט שלא לצורך.
הוצאות משפט
סכום כספי המוטל על בעל דין בסיומו של הליך משפטי לטובת הצד הזוכה, כהחזר בגין ההוצאות שהוציא לצורך ניהול המשפט. הסכום כולל בדרך כלל תשלומים בגין אגרת משפט, שכר טרחת עורך דין (לפי שיקול דעת ביהמ"ש) וכן שכר טרחת מומחים ועדים שהוציא הצד שזכה.
החזר אגרה
החזר של חלק מתשלום האגרה ששולמה לבית המשפט בהליך אשר הסתיים בהסכם או בוטל עקב מחיקה או פשרה או הועבר לבוררות בטרם החל בו הדיון הראשון.
המצאה
מסירה פיסית של מסמך משפטי, כגון כתב תביעה או בקשה בכתב לידי בעל הדין שכנגד בדרך הקבועה בחוק. מועד המסירה משמעותי בדרך כלל לעניין ספירת המועדים הקבועים בחוק.
הסדרי ראיה
המועדים בהם זכאי ההורה שאינו ההורה המשמורן לראות את ילדיו.
הסכם גירושין
הסכם במסגרתו מוסכמים כלל העניינים השנויים במחלוקת בין בני זוג נשואים המבקשים להתגרש, כגון : גירושין , משמורת קטינים, הסדרי ראיה, מזונות ילדים, מזונות אישה, חלוקת הרכוש המשותף. 
הסכם ממון
הסכם הנערך בין בני זוג, לפני נישואיהם או לאחריהם, ואשר מסדיר את היחסים הכספיים והרכושיים במהלך חייהם המשותפים ובמקרה של פירוק הקשר הזוגי. הסכם ממון טעון אישור על מנת לקבל תוקף משפטי.
הרכב
מספר שופטים או דיינים היושבים יחדיו בדיון. בבית הדין הרבני יושב הרכב בן שלושה דיינים, ובבית משפט האזרחי הרכב יושב על פי מהות העניין.
הרצאת פרטים
טופס המצורף לכתב תביעה ובו מוסר בעל דין אינפורמציה עובדתית.
התיישנות
פרק זמן הקבוע בחוק שבסיומו לא ניתן יהיה להגיש תביעה בשל אותה עילה. במהלך הנישואין אין התיישנות בין בני זוג.
התרת נישואין
הליך הנועד לבטל נישואין של בני זוג שנישאו בנישואין אזרחיים ומשתייכים לעדות דתיות שונות. נשיא בית המשפט העליון הוא הקובע איזו ערכאה שיפוטית מוסמכת להתיר את הנישואין.
ויתור על כתובה
בין הסעיפים והתניות שבהסכמי גירושין וממון, נהוג לכלול סעיף הקובע כי האישה מוותרת מיום סידור הגט על קבלת כתובתה, כמובן שהדבר מותנה במילוי הסכמות הצדדים שבהסכם, לרבות מתן גט פיטורין ע"י הבעל.
זוג מעורב
בני זוג המשתייכים לעדות דתיות שונות.
זכויות סוציאליות
זכויות שנצברו למי מבני הזוג במקום עבודתו במהלך הנישואין כגון: זכויות פנסיה, קרן השתלמות, קופ"ג, ביטוח מנהלים וכו'.
זנתה תחתיו
מונח השאוב מההלכה היהודית ומתאר מצב בו האישה בגדה בבעלה. על מנת להוכיח בגידה של האישה נדרשות ראיות חותכות.
חוות דעת מומחה
חוות דעת של איש מקצוע בעניין המחייב מומחיות מקצועית.בית המשפט לענייני משפחה ובית הדין הרבני ממנים מומחה מטעמם, בעל דין המבקש להגיש חוות דעת של מומחה מטעמו זקוק הוא לרשות בית המשפט או בית הדין.
חזקת הגיל הרך
חזקה הקבועה בחוק ועל פיה לילדים עד גיל 6 עדיף לגדול במשמורת אימם. חזקה זו אינה חלוטה ולכן היא ניתנת לסתירה.
חזקת השיתוף
חזקה הניתנת לסתירה על פיה מחולק כל הרכוש שנצבר במהלך החיים המשותפים בחלקים שווים בין בני הזוג, ללא קשר לשאלה על שם מי נרשם אותו רכוש. על הטוען שחזקה זו אינה חלה עליו הנטל להוכיח את טענתו. חזקה זו חלה על בני זוג שנישאו לפני 01/01/1974 וכן על ידועים בציבור.
חליצה
כשהבעל הלך לעולמו ולא הותיר אחריו צאצאים, אין האישה יכולה להינשא לאחר אלא לאחר שעברה טקס חליצה מאת אחיו של הבעל – הנקרא יבם. הטקס נקרא חליצה שכן במהלכו חולצת האישה את נעלו של היבם, יורקת בפניו ואומרת לו ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו. ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל.
חלל
ילד הנולד להורים שנישאו נישואי איסור כהונה, כגון : כהן שנישא לגרושה. החלל אינו כהן ואיסורי נישואין כהן וגרושה אינם חלים עליו.
חקירה חוזרת
שלב בתום החקירה הנגדית שבו מוצגות לעד שאלות על ידי הצד שהזמינו לעדות, לצורך הבהרת נושאים שהועלו בחקירה הנגדית.
חקירה נגדית
חקירה של עד בבית המשפט מטעם הצד-שכנגד. במסגרת חקירה נגדית ניתן לשאול כל שאלה לצורך הזמת העדות וערעור אמינותו של העד.
חקירה ראשית
חקירה של עד בבית המשפט מטעם הצד שהזמינו לעדות.
חקירת שמות
אחד מהשלבים בהליך סידור גט בו ניתנות עדויות לעניין זהות הצדדים המתגרשים והוריהם.
חקירת יכולת
הליך המתנהל בהוצאה לפועל ובו נבדקת יכולתו של חייב לעמוד בחיוב שהושת עליו.
טאבו
לשכת רישום המקרקעין.
טעות סופר
טעות בהחלטה או פסק דין שאינה במהות העניין כדוגמא: טעות דפוס או פליטת קולמוס. בסמוך לקבלת פסק דין או החלטה ניתן לפנות לבית המשפט בבקשה לתיקון הטעות.
טען ביניים
הליך משפטי בו פונה אדם האמור להיות נתבע בידי אנשים אחדים שתביעותיהם סותרות זו את זו לבית המשפט בבקשה לקבלת סעד מבית המשפט.
ייבום
חובת האישה להינשא לאחיו של בעלה, אם מת ולא הותיר אחריו צאצאים. האישה תהא פטורה מחובה זו ותוכל להינשא לאחר אם עברה טקס של חליצה. ההלכה כיום במדינת ישראל הינה שחובת החליצה קודמת ליבום ועל כן אסור לייבם. אם האלמנה מסרבת לחליצה ודורשת דווקא ייבום, ייתכן שתחשב כמורדת.
ידועים בציבור
בני זוג המנהלים משק בית משותף וחיים כבני זוג, על אף שאינם נשואים. בחוקים רבים השוו זכויותיהם של ידועים בציבור לזכויות בני זוג נשואים.
יחידת הסיוע
שירות של משרד העבודה והרווחה, הפועל על פי חוק בצמוד לבתי המשפט לענייני משפחה. מטרות יחידת הסיוע הן לסייע למשפחות הנמצאות בהתדיינות משפטית ולבית המשפט תוך שילוב היבטים משפחתיים וטיפוליים, לסייע בגיבוש הסכמות תוך שימוש בהליך גישור ופישור, לתווך ולהפנות לשירותים טיפוליים וחברתיים בקהילה על פי צרכי המשפחה, וליתן סיוע מיידי במצבי משבר.
ייפוי כוח רגיל
ייפוי כוח הניתן על ידי אדם למשנהו לצורך ביצוע פעולה מסוימת או שורה של פעולות הקבועות בו. תוקפו של ייפוי כוח הוא עד לביטולו על ידי מייפה הכוח, או עד למות מייפה הכוח, או בתום עשר שנים מיום נתינתו.
ייפוי כוח בלתי חוזר
ייפוי כוח לעשיית פעולה המקנה זכויות למיופה הכוח או לצד שלישי, ואשר לא ניתן לחזור ממנו או לבטלו, אלא בהסכמת מי שלטובתו נועדה הפעולה, או על ידי בית משפט. ייפוי כוח בלתי חוזר ניתן בדרך כלל בעסקאות מקרקעין, כדי להבטיח את העברת הזכויות בנכס על שם הקונה, לאחר ששילם את מלוא התמורה בעדו.
ייפוי כוח נוטריוני
ייפוי כוח אשר נחתם בנוכחות נוטריון, לאחר שהנוטריון זיהה את מייפה הכוח ואימת את חתימתו על המסמך.
ישוב סכסוך
בקשה המוגשת לבית המשפט לענייני משפחה על מנת שיפנה את הצדדים ליחידת הסיוע ויעזור בהשגת פתרון למחלוקות בדרכי שלום.
כינוס נכסים
הליך בו ממונה פקיד בית המשפט לצורך הוצאה לפועל של החלטות בית המשפט בעניינים שונים. לדוגמא: מכירת נכסי מקרקעין שלא בהסכמת הצדדים מבוצעת באמצעות כינוס נכסים.
כפיית גט
במקרים בהם בית הדין הרבני משתכנע בהכרח לתת גט יש בסמכותו לכפות את מתן הגט עי נקיטת סנקציות כנגד סרבן גט כגון: שלילת כרטיס אשראי, שלילת רישיון נהיגה, מאסר.
כריכה
צירוף מספר עניינים לתביעת גירושין כגון חלוקת רכוש, מזונות, וחינוך ילדים , שנועד לרכוש את סמכות בית הדין הרבני.
כשרות משפטית
כשרותו של בגיר לבצע פעולות המשנות זכויות וחובות משפטיות, הקיימת כל עוד לא הוגבלה בחוק או נשללה בפסק דין של בית משפט.
כתב הגנה
מסמך שמגיש הנתבע לבית המשפט תוך פרק זמן שנקבע בתקנות ובו פירוט טענות ההגנה שלו כנגד תביעת התובע.
כתב טענות
שם כולל לכתב תביעה, כתב הגנה, ובקשות שונות בכתב שמגישים בעלי הדין בהליך משפטי.
כתב תביעה
מסמך המוגש לבית משפט לצורך פתיחת הליך משפטי ובו פירוט העובדות המהוות את עילת התביעה וכן הסעדים הנתבעים על ידי התובע מן הנתבע.
כתבי בית-דין
שם כולל למסמכים משפטיים, ובהם הזמנה לדין, כתבי תביעה והגנה, בקשות והחלטות שיפוטיות, אשר נשלחים מטעם בית המשפט או מטעם בעלי הדין בהליך משפטי.
כתובה
מסמך הניתן לאישה במועד הנישואין בו מפורטים חיובי הבעל כלפיה וכן נקוב סכום המגיע לה עם סיום הנישואין עקב גירושין או מוות.
לשון הרע
עניין שפרסומו עלול להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג מצדם; לבזות אדם בשל מעשים, התנהגות או תכונות המיוחסים לו; לפגוע באדם במשרתו, אם משרה ציבורית ואם משרה אחרת, בעסקו, במשלח ידו או במקצועו; לבזות אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, מינו או נטייתו המינית.
מדור
תשלום עבור מגוריו של הילד או מגורי האישה שהינו חלק מתשלום מזונות הילדים או מזונות אישה המוטל על הבעל או האב.
מדור ספציפי
זכותה של אישה נשואה או אלמנה להמשיך ולהתגורר בבית בו התגוררה קודם לפרוץ הסכסוך או להתאלמנותה. סעד זה ניתן בבית הדין הרבני בלבד, והוא עשוי למנוע את פירוק השיתוף בדירה.
מוצג
ראיה המובאת במשפט להוכחת טענותיו של אחד הצדדים, ואינה עדות בעל-פה של עד.
מורדת
אישה שאינה עומדת במילוי חובותיה על פי ההלכה כלפי הבעל. הכרזת אישה כאישה מורדת עלולה לגרום לביטול זכותה למזונות אישה.
מזונות אישה
דמי מזונות המגיעים לאישה עד לקבלת הגט, אלא אם נשללה ממנה זכות זו. כשהאישה עובדת נלקחת השתכרותה בחשבון לצורך קביעת גובה המזונות.
מזונות זמניים
מזונות הנפסקים על ידי בית משפט לענייני משפחה או בית דין רבני למי שזכאים להם, על פי פניית הזכאים, עד למתן החלטה בדבר מזונות קבועים לאחר דיון במעמד שני הצדדים.
מזונות קטינים
דמי מזונות ילדים נפסקים לילדים על פי פסק דין של בית משפט לענייני משפחה.
מחיקה על הסף
ביטול תביעה שהוגשה לפני שהחל הדיון המשפטי בה, בשל סיבות שונות המפורטות בתקנות. מחיקת התביעה אינה מונעת את הגשתה מחדש.
מעוכבת מחמתו להינשא
אישה שבעלה מסרב ליתן לה גט על אף שחויב לעשות כן ע"י בית הדין הרבני. בידי אישה זו זכות לתבוע מזונות אישה ללא קשר להכנסתה, מזונות אישה אלו הינם מזונות עונשים.
ממזר
ילד הנולד לאישה נשואה מגבר שאינו בעלה. על פי ההלכה היהודית אסור לממזר להינשא לבן זוג יהודי אלא רק לממזרה או גרה.
מנהל עיזבון
אדם המתמנה על ידי בית משפט לצורך ניהול העיזבון.
מסוגלות הורית
בדיקה הנערכת במקרה בו שני ההורים תובעים משמורת על הקטינים או במקרים חריגים אחרים. בדיקה זו כוללת מבחנים פסיכולוגיים ואישיותיים ובסופה ניתנת המלצה לעניין המשמורת והסדרי הראיה. 
מעשה בית דין
טענת הגנה בהליך משפטי, שמשמעותה כי במחלוקת הנטענת כבר פסק בית המשפט בעבר ועל כן לא ניתן לדון בה שוב.
מעשה ידיה תחת מזונותיה
זכותה של אישה לקבל מזונות אישה עבור עצמה מן הבעל, כפופה לכלל זה על פיו הכנסתה מעבודה מופחתת מסכום מזונות האישה הדרוש לה.
מרוץ סמכויות
סמכות שיפוט בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני הינה סמכות מקבילה בעניינים מסוימים. כתוצאה מכך נערך לעיתים מרוץ סמכויות שכן הסמכות נקבעת על פי מועד הגשת התביעות. צד שהגיש תביעה ראשון רוכש את הסמכות בכפוף לסייגים מסוימים. 
משמורת קטינים
קביעת ההורה עימו יגורו הילדים לאחר פירוד ההורים. הקביעה נעשית על פי עיקרון טובת הילד.
נכסי מלוג
נכסים הנשארים בבעלות האישה, ופירותיהם שייכים לבעל כדי שישתמש בהם לצורכי הבית. כל נכסי האישה שאינם נכסי צאן ברזל בלי שים לב למקורם הם בדרך כלל נכסי מלוג, כגון : נכסים שהיו לה טרם הנישואין, נכסי ירושה או מתנה וכו'.
נכסי צאן ברזל
מונח מהלכה היהודית המתאר את נכסי האישה העוברים לבעלות הבעל עם הנישואין, ואשר בנוגע אליהם עליו לשאת באחריות לנזק או לאבידה, באופן ששוויי הקרן שלהם כפי שהיה בעת שהיא הביאה אותם יישאר כמו ברזל שאינו הולך ופוחת. כשהנישואין באים לקיצם זכאית האישה לתשלום שווי הנכסים הללו כפי שנקבע בשטר הכתובה. אחריות הבעל הינה רק לגבי הנכסים הרשומים במפורש בשטר הכתובה ושערכם נקוב שם במפורש בסכום מסוים.
נישואין אזרחיים
נישואין בין בני זוג הנערכים בחול. בני זוג שנישאו בנישואין אזרחיים זכאים להירשם כנשואים במשרד הפנים. בני זוג יהודיים שנישאו בנישואין אזרחיים ורוצים להתגרש – חייבים לפנות לבית הדין הרבני.
נישואי איסור
בני זוג אשר קיים איסור הלכתי על נישואיהם, כגון : נישואי כהן וגרושה.
נישואין כדמו"י
נישואין בין בני זוג יהודיים כדת משה וישראל. ענייני הנישואין נמצאים בסמכותו הייחודית של בית הדין הרבני.
נסח טאבו
אישור מלשכת רישום המקרקעין המעיד על אופן רישום הזכויות בנכס מקרקעין.
סדר דין
הנוהל המשפטי על פיו מתנהל ההליך המשפטי - אזרחי או פלילי.
סידור גט
דיון בבית הדין הרבני במהלכו נכתב שטר הגט ונערך טקס מסירת וקבלת הגט.
סיכומים
השלב האחרון בהליך משפטי לפני מתן פסק דין, שבו נדרש כל אחד מבעלי הדין לסכם, בכתב או בעל פה, את טענותיו העובדתיות והמשפטיות לגבי העניין הנדון.
סמכות ייחודית
סמכות הנתונה באופן בלעדי לאחת מערכאות השיפוט, כגון : עניין גירושין הנתון לסמכותו הייחודית של בית הדין הרבני.
סמכות מקבילה
סמכות השמורה לבית המשפט לענייני משפחה וגם לבית הדין הרבני לדון באותו עניין.
סמכות מקומית
סמכות של בית משפט לדון בעניין המובא לפניו לאור קריטריונים גיאוגרפיים הקבועים בחוק: כגון מקום מגורים משותף אחרון של בני הזוג.
סמכות עניינית
סמכות של בית משפט לדון בעניין המובא לפניו מבחינת סוגו, מהותו או ערכו הכספי של העניין, בהתאם לקריטריונים הקבועים בחוק.
סעד זמני
הליך ביניים בתובענה שנועד לשמר את המצב הקיים ערב פרוץ ההליכים.
עגונה
אישה שבעלה מסרב ליתן לה גט על אף שבית הדין הרבני חייב אותו או כפה עליו לעשות כן.
עיזבון
כל הרכוש, הזכויות וההתחייבויות שהותיר אחריו אדם שנפטר. העיזבון מתחלק על פי הוראות צוואה או על פי הוראות חוק הירושה.
עיכוב ביצוע
דחיית ביצוע של החלטה שיפוטית, עד להתקיים פעולה מסוימת. למשל, עיכוב ביצוע של פינוי אדם מנכס, עד למתן החלטה בערעור שהוגש על ידו על פסק הדין.
עיכוב יציאה מן הארץ
צו האוסר את יציאתו של אדם מן הארץ במסגרת הליכים משפטים המתנהלים נגדו, ולכל משך קיומם של ההליכים. ניתן לבטל צו עיכוב יציאה מן הארץ בתמורה להצעת ערובה אחרת במקומו.
עיכוב יציאה מן הארץ כנגד קטין
יעמוד בתוקפו עד מלאת לקטין 18 שנים, אלא אם הורה בית המשפט אחרת.
עילת גירושין
סיבה המוגדרת על פי ההלכה היהודית, והמאפשרת חיוב בעל במתן גט או חיוב אישה בקבלת גט.
עיקול
הליך ביניים במסגרתו נאסר על מחזיק בנכס או בזכות לבצע בה כל פעולה.
עיקול בתביעת מזונות
לא יעלה על סכום מזונות הנתבע לתקופה של שנתיים, אלא אם כן הורה בית המשפט אחרת, מטעמים מיוחדים שיירשמו.
עיקרי טיעון
מסמך המוגש לבית משפט בהליך של ערעור ובו מפרטים בעלי הדין את תמצית הטענות שיש בדעתם לטעון במהלך שמיעת הערעור.
ערובה להוצאות
סכום כספי, לפי שיקול דעת בית משפט, שבעל-דין נדרש להפקיד בקופת בית המשפט, בדרך כלל בהליך של ערעור, אך ייתכן גם בהליכים אחרים, על מנת להבטיח את כיסוי ההוצאות שנגרמו לצד-שכנגד, היה ואותו בעל-דין יפסיד במשפט.
ערעור בזכות
ערעור על פסק דין על פי זכות הקבועה בחוק. על פסק דין שניתן בערכאה אחת יש זכות ערעור בחוק לערכאה הגבוהה ממנה. ערעור על פסק דין של בית המשפט לענייני משפחה מוגש בבית המשפט המחוזי.
ערעור ברשות
ערעור שלא על פי זכות שבחוק, אלא על פי רשות של בית משפט, כגון : ערעור על החלטה של בית המשפט שאינה החלטה סופית.
עתירה לבג"צ
פנייה לבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק, לקבלת סעד או צו ביניים בעניינים שבסמכות בג"צ.
פטור מאגרה
פטור מתשלום אגרת משפט הניתן בהליכים משפטיים מסוימים או לבקשת בעל דין החייב להציג את יכולתו הכלכלית לצורך קבלת הפטור.
פירוק שיתוף
הליך בו מחולק רכוש הרשום על שם שני בני הזוג.
פישור
ניסיון לפתור סכסוך בדרכי שלום, עי השגת הסכמות בין הצדדים. ההליך מתנהל מחוץ לכותלי בית המשפט. חלק מהתביעות הנדונות היום בבתי המשפט מופנה למסלול פישור וגישור לפני תחילת הדיון המשפטי הרגיל, מתוך מגמה להביא בדרך זו לסיום המחלוקת.
פסיקתה
תמצית ערוכה של החלק האופרטיבי בהחלטה שיפוטית או בפסק דין, ללא נימוקי ההחלטה או פסק הדין.
פסק דין בהסכמה
הסכם פשרה שהושג בין בעלי דין בהליך משפטי וקיבל תוקף של פסק דין על ידי בית המשפט.
פסק דין בהעדר הגנה
פסק דין הניתן לטובת התובע, בטרם החל הדיון המשפטי בתביעתו, כאשר הנתבע לא התגונן במועד שנקבע על פי התקנות.
פסק דין הצהרתי
פסק דין המצהיר על קיום או העדר זכות כלשהי, ואינו קובע חיוב כספי כנגד הנתבע. למשל, פסק דין המצהיר כי אישה זכאית למחצית מן הרכוש הרשום על שם בעלה, על אף שהרכוש רשום על שמו בלבד.
פקיד סעד לסדרי דין
עובד סוציאלי הממונה מטעם בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני על מנת ליתן המלצות בדבר משמורת הקטינים והסדרי הראיה. לעיתים מעניק בית המשפט לפקיד הסעד סמכות לקבוע את הסדרי הראיה ולשנותם על פי הצורך.
צו הגנה
הליך בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני בו ניתן צו המרחיק אדם מביתו לתקופה של עד שנה, וזאת במקרים בהם הוכח כי הוא נקט באלימות פיזית או נפשית כלפי בן משפחה והיווה עבורו סיכון.
צו ירושה
צו הקובע מיהם היורשים של אדם שנפטר ומה חלקו של כל אחד מהם בירושה, על פי הדין. צו ירושה ניתן במקרים בהם אין צוואה או שהצוואה נפסלה מסיבה כלשהי.
צו מניעה
צו הניתן על ידי בית משפט, על פי בקשת בעל דין, כנגד אדם או גוף ומורה לו להימנע מלעשות פעולה המפורטת בו, וזאת בדרך כלל לצורך שמירת המצב הקיים ערב פרוץ ההליכים המשפטיים.
צו על תנאי
צו הניתן על ידי בית המשפט הגבוה לצדק לבקשת עותר, המורה לרשות שלטונית או לממלא תפקיד שלטוני לנמק מדוע לא יעשה או ימנע מלעשות את הפעולה המפורטת בעתירה.
צו עשה
צו הניתן על ידי בית המשפט כנגד אדם או גוף, על פי בקשת בעל דין, ומורה לו לבצע פעולה המפורטת בו.
צו קיום צוואה
צו הניתן בסיומו של הליך בו מוגשת בקשה לקיום צוואה וניתנת אפשרו להתנגד לצוואה. על פי צו זה ניתן תוקף לצוואה שהותיר אדם שנפטר, ונקבעת זהות היורשים החוקיים וחלקם בירושה על פי האמור בצוואה.
צרכים הכרחיים
הוצאות קיום של קטין הכוללות בדרך כלל הוצאות בגין מזון, לבוש, בריאות, חינוך, חלקו של הילד בהוצאות אחזקת הבית וכן הוצאות מדור. הוצאות אלו מוטלות על האב בלבד, כחלק מחובתו לשלם מזונות לילדו, עד הגיע הילד לגיל 15 שנים.
צרכים מדין צדקה
הוצאות הקטינים המהוות חלק ממזונותיהם, והינן הוצאות שמעבר להוצאות המוגדרות כצרכים הכרחיים. הוצאות אלו מוטלות על שני ההורים על פי יחס הכנסותיהם. לגבי ילדים מעל גיל 15 – כלל צורכיהם מוגדרים כצרכים מדין צדקה ומוטלים על שני ההורים על פי יחס הכנסותיהם.
קדם-משפט
הליך מקדמי שנועד לצורך בירור הסוגיות במחלוקת בתובענה שלפני בית המשפט, וקביעת הסדרים פרוצדוראליים שונים לבירורה. שלב משפטי זה יכול לארוך ישיבה אחת או מספר ישיבות על פי העניין.
קצבת ילדים
סכום המשולם להורה המשמורן מהמוסד לביטוח לאומי, ונלקח בחשבון בקביעת סכום המזונות.
ראיות
כל ההוכחות שמביא צד במשפט לצורך הוכחת בטענותיו, לרבות עדויות בעל-פה, תצהירים, מסמכים, הקלטות, תמונות ומוצגים שונים.
רוב בעילות אחר הבעל
כלל בהלכה היהודית הקובע כי במקרה של ספק לגבי זהות אביו של ילד שנולד לאישה נשואה, יוכרז בעלה של אותה אישה כאביו של הילד, אלא אם לפי כלל העובדות לא ניתן להניח שאותו ילד נולד מהבעל, כגון במקרה בו הבעל היה בחול בשנה שקדמה להולדת הילד.
רשם לענייני ירושה
גוף הממונה על פי חוק ומוסמך על פי חוק הירושה ליתן צו לקיום צוואה או צו ירושה, על פי בקשה שמגישים מי שטוענים לירושתו של אדם שנפטר. במקרים של מחלוקת מועבר העניין לסמכות בית המשפט לענייני משפחה.
שאלון
שאלות המוצגות לבעל דין הנדרש להשיב עליהן בתצהיר לגבי העובדות השנויות במחלוקת. הליך זה מתנהל עוד טרם החל בירור המשפט ובמקרה בו אחד הצדדים לא נענה לבקשה לענות לשאלון, ניתן לפנות לבית המשפט בבקשה בעניין זה.
שינוי שם
הליך המאפשר שינוי שמו של קטין או פסול דין, הסמכות בהליך זה נתונה ל-בית המשפט לענייני משפחה.
שלום בית
תביעה המוגשת לבית הדין הרבני ובאמצעותה עותר אחד מבני הזוג לבית הדין הרבני לחייב את הצד השני לשוב לשלום בית. תביעה זו מוגשת בדרך כלל כטקטיקה משפטית שכן כמעט ולא ניתן לאוכפה.
שתוקי
ילד שנולד לאם פנויה וזהות אביו אינה ידועה. בניגוד לממזר, ילד זה כשר לנישואין בקהל ישראל.
תביעת אבהות
תביעה שמוגשת ע"י אם לא נשואה כנגד מי שנטען להיות אבי בנה או בתה, ובמסגרתה מתבקש בית המשפט להצהיר על אבהות הנתבע על הקטין. האבהות נקבעת על פי בדיקת רקמות.
תיקון גיל
הליך משפטי המתקיים בפני בית משפט לענייני משפחה ובו מתבקש תיקון גילו הרשום של אדם במרשם האוכלוסין לגיל אחר שהוא טוען לו.
תסקיר סעד
דו"ח מטעם רשויות הרווחה המועבר לבקשת בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני וכולל בחובו תיאור המשפחה והמלצות בנוגע למשמורת והסדרי הראיה.
תצהיר
הצהרה של אדם בכתב היכולה להינתן בפני שופט, דיין בבית דין דתי, ראש רשות מקומית או מי שהוסמך לכך על ידי שר המשפטים ועורך דין, לאחר שהוזהר על ידי עורך התצהיר לומר את האמת אחרת יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק.
תצהיר עדות ראשית
תצהיר שבו נמסרת עדות ראשית של עד במשפט אזרחי, ואשר על בסיסו מתנהלת חקירתו הנגדית בעל פה.


20. סדרי הדין – נקודות חשובות
להלן נקודות חשובות בנושא סדרי הדין :

בית המשפט למשפחה ידון בתובענות בין בני משפחה שעילתן סכסוך בתוך המשפחה, יהיה שוויין אשר יהיה.
	בית המשפט למשפחה ידון בתובענות לפי חוק הירושה, יהיה שוויין אשר יהיה.
	תובע בבית המשפט למשפחה אינו רשאי להגיש כתב תשובה, אלא באישור בית המשפט.
	בבית המשפט למשפחה חובה לצרף תצהיר מידיעה אישית לכתבי הטענות.
	בהחלטה על צו עיכוב יציאה מן הארץ יקבע בית המשפט את תאריך פקיעתו  (אין את המגבלה הרגילה של שנה .
	ניתן צו איסור יציאה מן הארץ נגד קטין, יעמוד הצו בתוקפו עד מלאת לקטין 18 שנה, אלא אם בית המשפט הורה אחרת.
	ככלל, דני הראיות, למעט חסיונות, אינם חלים בבית המשפט למשפחה, אולם בתובענות לפי חוק הירושה שעילתן אינה סכסוך משפחתי יחולו דיני הראיות.
	בית המשפט למשפחה רשאי לסטות מהוראות תקנות סדר הדין האזרחי ולנהוג בדרך אחרת הנראית לו כטובה ביותר לעשיית משפט צדק. ההיתר לסטות אינו קיים בתובענות לפי חוק הירושה שעילתן אינה סכסוך בתוך המשפחה.
	פס"ד של בית המשפט למשפחה ניתן לערעור כמו פס"ד של בית משפט השלום, אולם ההרכב בבית המשפט המחוזי יהיה של 3 שופטים בלי קשר לשווי התובענה) התיקון שב"צו פרידמן" אינו חל).
	החלטה אחרת של בית המשפט למשפחה ניתנת לערעור כמו החלטה אחרת של בית משפט השלום.
	החלטה אחרת של רשם משפחה ושל הרשם לענייני ירושה ניתנת לערעור בפני בית המשפט למשפחה)  15 יום (וידון בה שופט אחד.
	צו עיקול בתביעת מזונות לא יעלה על סכום מזונות של שנתיים, אלא אם בית המשפט הורה אחרת מטעמים מיוחדים שירשמו. צו העיקול יעמוד בתוקפו ל 5- שנים.
	בית המשפט רשאי לתת צו עיכוב יציאה מן הארץ גם בתובענה למזונות ששווייה נמוך מ - 50,000 ₪.
	המבקש צו עיכוב יציאה מן הארץ במעמד צד אחד בתביעה למזונות פטור מהפקדת עירבון.
	בתובענה להחזרת ילד חטוף בית המשפט לא יאריך מועד שנקבע בתקנות, אלא מטעמים מיוחדים שירשמו ובאישור נשיא בית המשפט שדן בתביעה או בערעור.
	בקשה לקביעת גיל תוגש לבית המשפט לענייני משפחה שבאזור שיפוטו מצוי מקום מגוריו של מי שמבקשים את קביעת גילו.  אם מקום מגוריו אינו בישראל, הבקשה תוגש לבית המשפט לענייני משפחה בתל-אביב.
	ערעור על צווי הגנה לפי חוק למניעת אלימות במשפחה או לפי חוק למניעת הטרדה מאיימת יתקיים בפני שופט אחד.
	בית משפט לענייני משפחה ידון בתובענה אזרחית בין אדם לבין בן משפחתו שעילתה סכסוך בתוך המשפחה, יהא נושאה או שוויה אשר יהא.  לעניין זה, תביעה שעילתה סכסוך בתוך המשפחה היא כל תביעה שהסכסוך המשפחתי בה תרם תרומה משמעותית לגיבוש עילת התביעה.
	המבחן לסמכותו העניינית של בית המשפט לענייני משפחה הוא קיום קשר בין יחסי המשפחה לבין עילת התביעה. לכן, ככלל, תביעה נזיקית המוגשת בעקבות עבירת מין בתוך המשפחה תידון בפני בית המשפט לענייני משפחה.
	בן זוג שהגיש בקשה ליישוב סכסוך לא יגיש בקשה לסעד זמני נגד בן זוגו עד תום התקופה שההליכים מעוכבים, למעט בקשה לצו מניעה או לצו עיכוב יציאה מן הארץ.
	בית המשפט לענייני משפחה ישמע ילד שגילו 6 שנים לפחות. עם זאת, בית המשפט רשאי לשמוע ילד שטרם מלאו לו 6 שנים אם ראה לנכון לעשות כן, במקרה שבו אחיו הגדולים של הילד הוזמנו להשמיע את דברם, או מטעם אחר.
	בית המשפט לענייני משפחה רשאי, גם ללא הסכמת בעלי הדין, למנות מומחה מטעמו, שיגיש לו חוות דעת בכתב תוך 45 ימים מיום מינויו. מונה מומחה מטעם בית המשפט, לא יהיה בעל דין רשאי להביא עדות נוספת של מומחה מטעמו, אלא ברשות בית המשפט. הוראות אלה יחולו גם בבית משפט מחוזי ובבית המשפט העליון במסגרת הליכי ערעור או בקשה לרשות ערעור על החלטה של בית משפט לענייני משפחה.
	לאחר הגשת כתב הגנה בבית משפט לענייני משפחה לא יוגש כתב טענות נוסף אלא ברשות בית המשפט. מכאן שלתובע אין זכות מוקנית להגשת כתב תשובה, ועליו לבקש את אישור בית המשפט.
	בית המשפט לענייני משפחה רשאי לתת צו עיקול במסגרת תביעת מזונות. צו העיקול לא יעלה על סכום המזונות הנתבע לתקופה של שנתיים, אלא אם כן הורה בית המשפט אחרת, מטעמים מיוחדים שיירשמו. ניתן צו עיקול וזכה התובע בתביעתו, יפקע הצו בתום 5 שנים מיום מתן פסק הדין.
	הרואה עצמו נפגע מהחלטת הרשם לענייני ירושה רשאי לערער עליה בזכות בפני בית המשפט לענייני משפחה (בשופט אחד). המועד להגשת ערעור על החלטת הרשם לענייני ירושה הוא 15 ימים מיום המצאת ההחלטה.
	בית המשפט לענייני משפחה הוא במעמד של בית משפט שלום ולכן ערכאת הערעור על החלטותיו היא בית המשפט המחוזי. הליכי הערעור על החלטות בית המשפט לענייני משפחה הם כמו הליכי הערעור הרגילים לעניין השאלה אם הערעור הוא ברשות או בזכות, והמועדים הם אלה הקבועים בתקנות סדר הדין האזרחי.
	בית משפט מחוזי הדן בערעור על פסק דין של בית משפט לענייני משפחה ידון ב 3- שופטים. עם זאת, בית משפט מחוזי ידון בשופט אחד בערעור על פסק דין לפי חוק למניעת אלימות במשפחה או לפי חוק מניעת הטרדה מאיימת.
	לבית משפט הדן בערעור על החלטת בית משפט לענייני משפחה, יהיו הסמכויות הנתונות לבית המשפט לענייני משפחה, לרבות שמיעת עדויות או הבאת ראיות נוספות, וכן סמכות להתערב בקביעות עובדתיות.
בית המשפט לענייני משפחה הוא המוסמך לכלול בתכנית ההגנה קטין, פסול דין או אדם שמונה לו אפוטרופוס, אם סבר כי בשל חשש לפגיעה בשלומו הגופני או הנפשי אין לבקש את הסכמת שני הוריו או אפוטרופסו. ככלל, הדיון בבתי משפט בהליכים מכוח החוק להגנה על עדים יתקיים בדלתיים סגורות, אלא אם כן הורה בית המשפט, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לדון בעניין, כולו או מקצתו, בפומבי.
	כאשר נושא הבוררות הוא כולו בסמכותו הייחודית של בית משפט לענייני משפחה הוא יהיה מוסמך לדון בענייני הבוררות שבתחום סמכותו.
	החלטות רשם ההוצאה לפועל בענייני משפחה ,לרבות החלטות שיפוטיות בענייני משפחה, ניתנות לערעור בזכות בתוך 15 ימים בפני שופט של בית המשפט לענייני משפחה.
סמכות מקומית בערעור בענייני משפחה (1) : אם פסק הדין המבוצע ניתן על-ידי בית משפט לענייני משפחה, יוגש הערעור לבית המשפט לענייני משפחה שנתן את פסק הדין; (2)  אם פסק הדין המבוצע ניתן שלא על-ידי בית משפט לענייני משפחה יוגש הערעור לבית המשפט לענייני משפחה שבתחום שיפוטו נמצאת הלשכה שבה ניתנה ההחלטה.
	ערעור ובר"ע על החלטות בענייני משפחה יוגשו לבית המשפט למשפחה.
	ערעור על החלטת רשם ההוצל"פ בענייני משפחה יוגש לבית המשפט למשפחה שנתן את פסק הדין שהוגש לביצוע.

21. סעדים זמניים
סעדים זמניים הם סדרה של כלים משפטיים, שמטרתם היא לעצור תהליך שיכול בסופו של דבר לפגוע במבקש הצו.
ישנם מצבים רבים בהם יכול להידרש סעד זמני, כלהלן :
סכנה פיזית למבקש הסעד - במצבים מסוג זה ניתן לבקש הוצאת צו הגנה כנגד הצד המהווה סכנה.

	אפשרות בריחה של אדם החייב כספים - במקרים רבים קיים חשש כי אדם החייב כספים עשוי לנסות לצאת מן הארץ, והדבר שכיח במיוחד בנושא של תשלום מזונות. במקרים אלו ניתן לבקש הוצאת צו עיכוב יציאה מן הארץ.


	התחמקות מדיון גירושין - לעיתים קיים חשש כי אדם עשוי לנסות לצאת מן הארץ בזמן או לפני דיון גירושין, תוך הימנעות ממתן גט. גם במקרים אלו ניתן לבקש הוצאת צו עיכוב יציאה מן הארץ.


	הפרעה לחייו התקינים של מבקש הסעד - כאשר חייו התקינים של מבקש הצו מופרעים על ידי אדם מסוים, מופרת זכותו של מבקש הצו לקבל מדור שקט, זכות המעוגנת במסגרת נושא המזונות. במצב מסוג זה ניתן לבקש הוצאת צו הרחקה.


במידה והוגשה בקשה לקבלת צו הגנה או צו עיכוב יציאה מן הארץ, יכול בית המשפט לקבוע כי הפניה להוצאת הצו הייתה פניית סרק, ולהכריז עליה בתור בקשה קנטרנית, כלומר בקשה שנעשתה שלא בתום לב.
במקרה של הכרזת "בקשה קנטרנית" רשאי בית המשפט לקבוע כנגד מבקש הבקשה תשלום הוצאות משפט לטובת המדינה ולנתבע, וכן פיצויים למי שנפגע כתוצאה מהגשת פניית הסרק.
להלן הסעדים הזמניים העיקריים:
צו עיכוב יציאה מן הארץ
צו עיכוב יציאה מן הארץ הוא כלי קיצוני, מאחר ובעת הפעלתו נוצר לחץ כבד על בן הזוג, (שיכול להביא גם לתוצאות חיוביות מבחינת מבקש הצו), ועובדה זו גורמת לכך שפעמים רבות נעשה שימוש לא נאות בצו כדי להשיג הישגים במסגרת מאבק גירושין.
מאחר והצו יכול לגרום לנזקים כבדים לבן הזוג שכנגדו הוא הוצא, יש לשקול היטב את השימוש בו. אם יחליט בית המשפט כי הבקשה להוצאת הצו הינה בקשה קנטרנית, עלול לצאת שכרו של מבקש הצו בהפסדו.
מצבים אופייניים בהם כדאי לשקול בקשת צו עיכוב יציאה מן הארץ:
הבטחת מזונות
כאשר אדם החייב במזונות על-פי הסכם גירושין, פסיקת בית משפט לענייני משפחה או פסיקת בית דין רבני, אך אינו משלם את חובו, ניתן לפנות אל ההוצאה לפועל על מנת לבקש סיוע בגביית החוב.
על פי חוק הוצאה לפועל, אם לרשם ההוצאה לפועל יש יסוד להניח כי אדם החייב בתשלום עומד לצאת מן הארץ בלי לפרוע את חובו או להבטיח את תשלומו, הוא רשאי להוציא נגדו צו עיכוב יציאה מן הארץ.
תוקפו של צו רגיל לעיכוב יציאה מן הארץ פג בתום שנה מיום הוצאתו, אך צו שהוצא לשם הבטחת תשלום מזונות אינו כפוף למגבלה זו. 
בריחה מתביעת גירושין
כאשר קיים חשש כי אדם עלול להימלט מן הארץ עם קבלת תביעת גירושין כנגדו, במהלך הדיונים בנושא, ניתן לבקש מבית המשפט כי יוציא צו עיכוב יציאה מן הארץ כנגד אותו אדם. כמו-כן, ניתן להוציא צו דומה כנגד ילדים משותפים, כדי למנוע את הברחתם לחו"ל.
הגשת בקשה להוצאת צו עיכוב יציאה מהארץ
בקשה להוצאת צו עיכוב יציאה מן הארץ צריכה להיעשות בכתב, כולל תצהיר המאמת את העובדות עליהן מסתמכת הבקשה. בנוסף יש לצרף תמצית ממרשם האוכלוסין עם פרטי החייב, ואת שמו של החייב באותיות לטיניות.
על מנת לא לפגוע בזכויותיו של אדם לפי חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, דורשים בתי המשפט כי מבקש הבקשה להוצאת הצו יציג "חשש כן ורציני" שיציאתו של החייב מן הארץ תסכל או תכביד על ביצוע פסק הדין או תשלום החוב.


צו הרחקה
על פי הדין העברי מחויב בעל במזונות אשתו, הכוללים בין השאר את זכות האישה לקבל מדור שקט לה ולילדיה. כלומר, קורת גג ומגורים נורמאליים בשקט וללא סכנה פיזית. במקרים בהם הבעל מאיים על זכות זו, יכול בית דין רבני להוציא כנגדו צו הרחקה.
צו הגנה
במקרים מסוימים יכול בית משפט להוציא כנגד אדם צו הגנה, במסגרתו ניתן להטיל עליו מגבלות מסוימות.
בית המשפט יכול לדרוש מן הצד האלים ערבות לכך שיקיים את הצו, וכי ישמור על התנהגות טובה. ניתן להאריך את תוקפה של ערבות זו עד תקופה של שנה מתום תוקפו של הצו .כלומר, הערבות ממשיכה להתקיים גם כאשר הצו פג .
צו הגנה הוא כלי קיצוני, מאחר ולשם הגנה על בן זוג, יש להשאיר את בן הזוג השני חסר קורת גג. עובדה זו גורמת לכך שפעמים רבות נעשה שימוש לא נאות בצו זה כדי להשיג הישגים במסגרת מאבק גירושין.
צווי הגנה ניתנים מתוקף החוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א (1991).
מקרים המאפשרים הוצאת צו הגנה :
אדם נקט אלימות פיזית כלפי בני משפחתו (לרבות : כלפי חפצים).
	אדם נקט אלימות מילולית או איומים כלפי בני משפחתו.
	אדם ביצע עבירת מין במי מבני משפחתו.
	אדם כלא כליאת שווא את מי מבני משפחתו.
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	אדם התעלל בבן משפחתו התעללות נפשית מתמשכת.26


	
	התנהגותו של אדם נותנת בסיס להנחה כי הוא מהווה סכנה פיזית ממשית למי מבני משפחתו.

	התנהגותו של אדם נותנת בסיס להנחה כי הוא עלול לבצע עבירת מין במי מבני משפחתו.

	התנהגותו של אדם אינה מאפשרת לבן משפחתו לנהל חיים סבירים ותקינים.

במקרים של אלימות שאיננה פיזית (אלימות רגשית / אלימות מילולית), יינתן צו הגנה בדרך כלל רק לאחר שהצד כנגדו הוצא הצו הוזהר לפני כן, והוא לא שעה להזהרות.
מגבלות המוטלות באמצעות צו ההגנה :
איסור כניסה אל דירה, או התקרבות אליה.
	איסור הטרדה.
	איסור נשיאת נשק.
	איסור לפעול בדרך המקשה על שימוש בנכס.
	חיוב הצד האלים לקבל טיפול.
תקופת הצו
צו הגנה ניתן לתקופה של עד 3 חודשים, שבסיומה מתקיים דיון כדי לבחון האם יש להמשיך את תוקף הצו או לא.
ניתן להאריך את צו ההגנה בכל פעם בשלושה חודשים, עד תקופה מרבית של שנה, אך כל תקופה של מעל שישה חודשים דורשת "נימוקים מיוחדים" אותם בית המשפט צריך לנמק בהחלטתו.
עיתוי הוצאת הצו
על הוצאת הצו להיעשות בסמוך להגשת הבקשה למתן הצו. אם עבר זמן בין האירוע לבין הבקשה להוציא את צו ההגנה, גדלים הסיכויים כי בית המשפט ידחה את בקשת הצו.
פרטים טכניים
ניתן לתת את הצו במעמד צד אחד בלבד.
	אם ניתן צו במעמד צד אחד, יתקיים דיון במעמד שני הצדדים תוך 7 ימים.
צו הפרדה
צו הפרדה ניתן על ידי בית הדין הרבני במסגרת תביעות בענייני שלום בית או גירושין. צו הפרדה יכול להינתן כנגד כל אחד מבני הזוג, כאשר לבית הדין נראה הדבר מוצדק עד תום התהליך - לכיוון שלום בית או לכיוון גירושין.
אם האישה בגדה למשל, ומכיוון שכך היא אסורה על בעלה, ואם בית הדין השתכנע כי הדבר לטובת הילדים והבעל הוא ירחיק דווקא את האישה.
צו למניעת הטרדה מאיימת
אם בית המשפט נוכח כי אדם נקט הטרדה מאיימת, הוא רשאי להוציא נגדו צו למניעת הטרדה מאיימת המורה לו להימנע מן הפעולות הבאות:
	הטרדת הנפגע בכל דרך ובכל מקום.
	איום על הנפגע.
	בילוש אחר פעולות הנפגע.
	מארב לנפגע.
	התחקות אחר תנועותיו או מעשיו של הנפגע.
	פגיעה בפרטיות הנפגע בכל דרך שהיא.
	ניסיון ליצור קשר עם הנפגע בכתב, בעל פה או בכל אמצעי אחר.

אם יש חשש להטרדה ולאיום ממשיים, לפגיעה בשלוותו ובחירותו של אדם, ניתן להורות לו באמצעות צו להימנע גם מלהימצא במרחק מסוים מדירת מגוריו, מרכבו, ממקום עבודתו או לימודיו של הנפגע.
צו עיקול
מטרתו של צו עיקול בהקשר של גירושין היא למנוע הברחת נכסים מתוך רכוש משותף שיש לבני זוג עם תחילת הסכסוך ביניהם.
זכותכם לבקש מבית המשפט או מבית הדין, להטיל צו עיקול על הרכוש המשותף כשמדובר במיטלטלין, ולרשום הערות אזהרה כשמדובר בנכסי מקרקעין.
הוצאה לפועל
חוק הוצאה לפועל, תשכ"ז (1967), נועד לאפשר לצד שזכה בהתדיינות משפטית לממש את הזכויות שנקבעו לו. לשכת ההוצאה לפועל היא הגוף המבצע של מערכת המשפט.
ישנם מספר נושאים בתחום הגירושין שבהם לא יכולה לשכת ההוצאה לפועל להתערב:
	הליכים בעניין איזון משאבים בין בני זוג.
	חלוקת רכוש משותף של בני הזוג.
	ענייני קטין, כולל רכושו.
	ביצוע גירושין.
	שלום בית.
	אכיפת הסדרי ראייה וביקור.

עיקר פעולתה של ההוצאה לפועל בתחום הגירושין הוא בתחום הבטחת תשלום דמי מזונות.
הפסקת הליכי גבייה
אם חייב שילם את חובו, אך הליכי הגבייה כנגדו טרם הופסקו, הוא יכול להגיש טענת "פרעתי", אז הוא יזומן לדיון בטענתו על מנת לבדוק את העובדות.
על מנת למנוע מצבים בהם חייב שילם את חובו, אך מקבל החוק מכחיש את קבלת הכסף, מומלץ לא לשלם חובות מכל סוג שהוא במזומן בשל הקושי בהוכחת התשלום לאחר מכן. חשוב לזכור כי חובת ההוכחה על קיום התשלום היא על החייב הטוען כי שילם את החוב.
____________________________________________________________________
 יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס מייעץ ומייצג בבתי משפט ובבתי הדין. 
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חשב שכר בכיר   |   חשב שכר   |   מחשוב שכר   |   מרתון לנכשלים בחשבות שכר   |   חשבונאי פיננסי   |   הכשרה מעשית למנהלי חשבונות   |   הצהרות הון   |   אמנות הדיון במס הכנסה   |   מרתון לנכשלים בייעוץ מס   |   מיסוי מקרקעין   |   מס ערך מוסף   |   ביטוח לאומי   |   דיני עבודה   |   יועצי מס   |   חשבונאי בכיר מדופלם   |   ניתוח דוחות כספיים   |   הנהלת חשבונות סוג 2 + 1   |   הנהלת חשבונות סוג 3   |   תכנון מס בפרישה   |   ביקורת פנימית   |   חשבים ומנהלי כספים   |   תמחיר תקציב ובקרה   |   ניהול עסקי   |   העצמה ויזמות עסקית   |   ניהול עמותות ומלכ"רים   |   ניהול תקציב משפחתי   |   הכשרת מאמנים עסקיים   |   השבחת חברות   |   מיסוי שוק ההון   |   ניהול סיכונים   |   הכשרת דירקטורים   |   הכשרת מנהלים   |   חשיבה עסקית   |   ניהול עסקים   |   ניהול משאבי אנוש   |   תכנוני מס   |   ניהול ספרים   |   מיסוי עסקאות קומבינציה   |   מיסןי היחיד   |   יסודות ודיני ביטוח   |   כלכלה   |   חשבונאות   |   סטטיסטיקה   |   מימון   |   ביטוח פנסיוני   |   ניתוח ניירות ערך   |   ביטוח רכוש   |   ביטוח תאונות   |   ביטוח ימי   |   סוגי רישיונות  |   כלכלה  |   חשבונאות   |   סטטיסטיקה ומימון  |   דיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית   |   בחינה מקצועית א'  |   בחינה מקצועית ב'  |   סוגי רישיונות  |   תגיות   |   מפת האתר   |   
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