
  יקהספב "דיני ירושה ועיזבון" אזכורי

 7/8/2016(עליון  קסוטו שמוליק עוד' נ הופה דורית אווה - 6251/15 בע"מ( 

 5/5/2016(עליון , נחשון יהודה' נ נחשון עמוס - 879/14 א"ע( 

 12/08/2015(עליון  לישראל קיימת קרן' נ אמסטר ישראל 7631/12 א"ע( 

  10/12/2014(עליון  פקיד שומה חיפה - ישראל אברהם רויכמן נ' מדינת 8659/12ע"א( 

  5/10/2014(עליון  אמיר דוד לוין ואח' נ' דליה שיוביץ 5267/14רע"א( 

  3/2/2014(עליון  ואח' פלוני נ' פלוני 8536/13בע"מ( 

  15/7/2013(עליון  ה איתן בפשיטת רגלשמח שבח מקרקעין ת"א נ' עיזבון המנוחמנהל מס  990/11ע"א( 

  28/8/2012(עליון  ואח' חוה כהן יורשת המנוח מזיג עזיזי ז"ל כנציגת העיזבון נ' שלמה חדד 3220/10ע"א( 

  13/5/2010 (עליון ואח' גנאיים אנעאם חמזה נ' האפוטרופוס הכללי 8920/08רע"א(  

 7/10/2018(מחוזי  ש"א ואחרים נגד ש"ט 11700-12-16 (ת"א) מ"שע(  

 26/3/2018מחוזי ( מ.ת' נ ח.מ.מ 27644-11-17) א"ת( ש"רמ(  

 מחוזי  החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה בע"מ נ' אילנה אמיר  28546-05-17א (ת"א) "עש)

28/2/2018( 

 25/2/2018(מחוזי  חיה כהן נ' מטרו אופנה בע"מ  21023-01-18ם) -(י א"רע( 

 מחוזי  נ' עיריית עכו יוסף ברינט, מנהל עיזבון המנוחה עסמאת בהאי אזל ז"ל  27529-10-14א (חי') "ת)

25/12/2017( 

 30/11/2017(מחוזי  ר. ב נ' ע. מ  44175-10-16ש (מרכז) "עמ( 

 21/11/2017(מחוזי  פלונית נ' פלוני  6499-10-16ש (חי') "עמ( 

  1/11/2017(מחוזי  עו"ד פלוני, מנהל עיזבון זמני נ' י. ז. ואח' 1347-06-16(ת"א) עמ"ש( 

 26/10/2017(מחוזי  יוסף דראגמהאחמד מוחמד אחמד עלי נ'   44434-10-16א (חי') "ת( 

 29/6/2017(מחוזי  פלוני נ' היועץ המשפטי לממשלה  28871-06-16ש (חי') "עמ(  

 לינדן קריסטינה נ'  18277-07-13א (ת"א) "תCONFERENCE ON JEWISH MATERIAL CLAIMS AGAINST 

GERMANY INC  18/5/2017(מחוזי( 

 9/5/2017(מחוזי  ר' א' א' נ' עיזבון המנוחה ח' ס' א' א'  49602-02-14ם) -ש (י"עמ( 

 2/4/2017(מחוזי  ל.נ. (האחות) נ' ע.ד. (האח)  27565-09-16ש "עמ( 

 31/10/2016(מחוזי  פלונית נ' מ. ט  36259-10-16ש (ת"א) "מר( 

 4/9/2016(מחוזי  נ' מטיאס קוהרי רינת ברניי  2301-03-16א (ת"א) "ת( 



 22/7/2015מחוזי ( אביב-ומה תלדפנה לשם נ' פקיד ש 39515-01-12ה "עמ( 

  מנהלי עזבון זמניים לעזבון המנוח י.ע. ז"ל - פלוני נ' עוה"ד צבי אפרת וראובן בכר 3507-11-14רמ"ש     

 )18/1/2015(מחוזי 

  14/12/2014(מחוזי  כבישי מאדי נ' המנוח כבישי סלמאן ז"ל ואח' 243-07ת"א( 

  30/11/2014(מחוזי  זר כהנמן ואח'מרדכי איזנברג נ' אליע 44778-08-14ה"פ( 

  14/4/2013 (מחוזי .נ' א.מ.ק .נ.ש.א 38138-09-11עמ"ש( 

  28/2/2012 (מחוזי .נ' ש.מ .ש.מ.ב 36529-11-10עמ"ש( 

  29/5/2011 (מחוזי משרד המשפטים נ' דגל ראובן פ"ת עמותה רשומה -רשם ההקדשות 1077/09ה"פ( 

  6/9/2009 (מחוזי עו"ד נ' פלוניאלמוני,  1243/07ע"מ( 

  24/3/2009 (מחוזי פלוני נ' אלמוני 2054/07ע"מ( 

  4/12/2006(מחוזי  המנוח משה חזקלביץ ז"ל נ' היועץ המשפטי לממשלה ואח'עיזבון  109380/05ת"ע( 

  13/3/2006(מחוזי  עיזבון המנוח משה אליהו ז"ל נ' בנק לאומי למשכנתאות בע"מ 1063/06בש"א( 

 7/2/2018(שלום  רותם רם בן סימון נ' עירית שחם  13705-09-14א (ת"א) "ת( 

 10/10/2017(שלום  ן סאלח סלמאןעומר סלמאן נ' יאסי  9309-01-13ם) - א (י"ת( 

 28/11/2016(שלום  א.נ.ג.ר. דלקים בע"מ נ' עיזבון המנוחה ביטון מסעודה  20510-09-16א (קריות) "ת( 

  9/12/2015שלום ( רומה אפרתי נגד משה הרצוג 35466-07-13ת"א( 

  12/5/2013(שלום  עיזבון המנוח אילן מזרחי ז"ל נ' ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ 36626-03-10ת"א( 

 9/5/2018משפחה ( ק. א' נ ק. ח 6694-08-16) א"ת( ש"תמ(  

 15/3/2018(משפחה  י' ח' נ' א' נ' ח'  2991-01-14ם) -ש (י"מת( 

 7/2/2018(משפחה  ע.ע.י נ' י.ע.מ.י.  1026-03-15ע (נצ') "ת( 

   6/2/2018(משפחה  מנהלי העיזבון המנוחה כ.מ. ז"ל נ' האפוטרופוס הכללי במחוז דרום 760/02(ב"ש) ת"ע( 

 31/1/2018(משפחה  עזבון המנוח מ' ג' ז"ל נ' י' ג'  13891-01-14ע (חי') "ת( 

 9/1/2018(משפחה  המנוחה י' ש' ז"ל נ' ר' ש'  37881-01-15ם) -ע (י"ת(  

 26/11/2017(משפחה  ח' א' נ' ז' א'  37587-07-15(צפת)  ש"תמ( 

 25/10/2017(משפחה  אביב- פלונית נ' האפוטרופוס הכללי במחוז תל  27976-05-15ע (ראשל"צ) "ת(  

 2/10/2017(משפחה  א.א.א. ז"ל נ' ח.א  19157-02-14ע (ב"ש) "ת( 

 10/9/2017(משפחה  י.ג נ' א.כ  45847-03-12ש (ראשל"צ) "תמ( 

 30/7/2017(משפחה  ר.ש נ' ג.י  3717-09-15ע (ב"ש) "ת( 

 20/7/2017(משפחה  א. ל נ' ד. ל  33570-03-15ש (ת"א) "תמ(  



 2/7/2017(משפחה  אביב, משרדי ממשלה-ס. ב. ד נ' האפוטרופוס הכללי במחוז תל  60690-01-14ע (ת"א) "ת( 

 22/5/2017(משפחה  א.ג נ' ש.ג.ג  50903-10-15ם) -ש (י"תמ( 

 3/5/2017(משפחה  מ.ג. ז"ל נ' ר.א  34273-05-15ש (נצ') "תמ(  

 1/5/2017(משפחה  ע' נ' נ' מ' ח'  40185-02-17ר (ת"א) "ע( 

 9/4/2017(משפחה  רינה נ' לאה לוי  7797-03-16ש (ת"א) "תמ(  

 2/4/2017(משפחה  מ' נ' ש'  46672-07-15ם) -ע (י"ת( 

 27/3/2017(משפחה  א'ז' נ'   33236-04-14ם) -ש (י"תמ(  

 22/3/2017(משפחה  פלוני נ' אלמוני  6479-09-11ש (ק"ג) "תמ( 

 9/3/2017(משפחה  א.ק נ' א.ק  9153-07-14ע (חי') "ת( 

 7/3/2017(משפחה  פלוני נ' אלמוני  42301-02-15ש (ת"א) "תמ( 

  26/2/2017(משפחה  ואח' 44563-07-12ת"ע(  

 19/2/2017(משפחה  נ' נ' ס'  המנוחה ש' ק' ז"לעיזבון   27239-07-13ע (חי') "ת( 

 15/1/2017(משפחה  א. ל נ' ר. ר. ל  3712-01-15ע (ת"א) "ת( 

 4/1/2017(משפחה  ח. א נ' י. ס  35369-12-14ע (ת"א) "ת( 

 4/1/2017(משפחה  עזבון האם המנוחה נ' הבן  19359-05-14ע (אשד') "ת( 

 20/12/2016(משפחה  האפוטרופוס הכללי במחוז ירושליםס' נ'   2843-09-14ם) -ע (י"ת( 

 11/12/2016(משפחה  ר' נ' א.ש  20980-12-14ם) -ע (י"ת(  

 2/12/2016(משפחה  עיזבון המנוחה ה׳ ג׳ ז״ל נ' א׳ ב׳ א׳ 16758-04-12ע (ת"א) "ת( 

 27/11/2016(משפחה  א. ע נ' ס. ל  17601-09-14ע (ת"א) "ת( 

 6/11/2016 (משפחה נ' ג'א'   54857-02-14ע (ת"א) "ת(  

 6/11/2016(משפחה  ע.ע נ' ס.ע  20198-05-12ע (נצ') "ת( 

 9/10/2016 (משפחה פלונית נ' פלוני 39288-02-12ע (פ"ת) "ת(  

 5/10/2016(משפחה  פלוני נ' אלמוני  14082-12-12ם) -ע (י"ת( 

 19/9/2016(משפחה  ס.ו ז"ל נ' א.ו  5324-02-11ע (חי') "ת( 

 15/9/2016(משפחה  פלוני נ' פלונית  2254-04-14(ת"א)  ע"ת(  

 15/9/2016(משפחה  ר.ד נ' א.ר  51998-10-13ע (חי') "ת(  

 27/7/2016משפחה ( ז.ד נ' ע.ר 55685-06-14ע "ת( 

 18/2/2016משפחה ( ע.ח.פ נ' ר.פ 57918-06-15ש "תמ( 

 6/1/2016משפחה ( ע.ס נ' ד.ע 14508-09-13ע "ת( 



 3/11/2015משפחה (היועץ המשפטי לממשלה נ' ד.כ  14843-12-13"ש תמ( 

 17/9/2015משפחה ( עזבון המנוחה נ.א. ז"ל נ' ש.א 112233-04-14ע "ת( 

 26/7/2015משפחה ( ע.פ נ' ג.פ 36750-02-14ש "תמ( 

 25/5/2015משפחה (ר.ג.א נ' י.א  1820-11-11ש "תמ( 

 12/5/2015משפחה ( עיזבון המנוח צ' א' ז"ל נ' ר' א 33540-02-13ע "ת( 

  16/3/2015(משפחה  זבון המנוחה ש.ר. ז"ל נ' ע.ר.ע 6840-07-12ת"ע( 

  11/3/2015(משפחה  א.ג. נ' מ.ש. 18211-04-13תמ"ש( 

  11/3/2015(משפחה  פלונית נ' אלמונית 52921-12-11תמ"ש( 

  24/2/2015(משפחה  מ.א. נ' י.ל. 32055-11-09תמ"ש( 

  7/1/2015(משפחה  המנוח י.ב. ז"ל נ' ק.ג. 18816-11-13תמ"ש( 

  24/12/2014(משפחה  המבקשת נ' המתנגדים 57331-01-11ת"ע( 

  30/11/2014(משפחה  ג', עו"ד מנהל העיזבון נ' ב' ואח' 15853-03-12ת"ע( 

  8/5/2014(משפחה  .עיזבון המנוח י.פ ז"ל מו"פ נ' ג.א 32490/07תמ"ש( 

  16/3/2014 (משפחה פלונית נ' פלוני 11259-03-10ת"ע( 

  19/12/2012(משפחה  . ואח'נ' ל.ש . ואח'.מצ 42052-07-11תמ"ש( 

  27/11/2012(משפחה  .ז"ל נ' י.ה .עזבון המנוח י.א 9019-10-08ת"ע( 

  3/7/2012 (משפחה ע.ב. נ' י.ח. 660/09ת"ע( 

  4/4/2012 (משפחה ואח' ז.ת. נ' ה.ת. 9122/06תמ"ש( 

  21/3/2012(משפחה  .נ' י.ב.י .א.ב 1053060/08תמ"ש( 

  21/10/2011 (משפחה .ח.נ' א.ב .ר.מ.א 1981-06ת"ע( 

  18/9/2011 (משפחה א.ז. ז"ל נ' א.ז. 4793-02-10ת"ע( 

  3/11/2010(משפחה  נ' כ.בז"ל  .עיזבון המנוחה ג.י 106132/05תמ"ש( 

 2/9/2010(משפחה  ואח' ל. ז"ננ.ר. נ' עיזבון המנוח י. 48690/07"ש מת( 

  29/6/2009(משפחה  האפוטרופוס הכללי -שהד.ד. נ' הרשם לענייני ירו 569/08בש"א( 

  19/3/2008משפחה ( .נ' י.ע .א.ק 48620/05תמ"ש( 

  13/2/2008(משפחה  .נ' י.ה . ז"לעזבון המנוחה ה.מ 104581/05ת"ע( 

  7/1/2008(משפחה  .נ' ע.מ.ר .ע.ר 100630/99תמ"ש( 

  12/12/2007(משפחה  א' ואח'פלוני נ'  16670/05תמ"ש( 

  28/5/2007(משפחה  .ז"ל נ' מ.ג .עזבון המנוחה נ.ס.ג 1220/01ת"ע( 



  15/4/2007(משפחה  .נ' ו.צא.צ.  1180/04ת"ע( 

  23/1/2007 (משפחה .י.ע. נ' ע.ע 43960/01תמ"ש( 

  17/9/2006(משפחה  . ואח'נ' ע.ז . ואח'עזבון המנוחה י.א.ז 101110/06ת"ע( 

  7/9/2006(משפחה ללי ז"ל נ' האפוט' הכ .צוואת המנוח מ.מ 105021/06ת"ע( 

  22/8/2006(משפחה  ואח' ז"ל .ע.ש נ' עיזבון המנוח ש.ש 105791/04ת"ע( 

  15/6/2006(משפחה  .עזבון המנוח מ.ג. ז"ל נ' א.ל 6030/02ת"ע( 

  6/6/2006(משפחה  .נ' ש.א . ואח'פ.ל 12340/05תמ"ש( 

  5/6/2006 משפחה( . ואח'נ' ד.ק . ואח'י.ק 54780/00תמ"ש( 

  24/5/2006משפחה ( .נ' ב.ב .ש.נ.א 3230/00ת"ע( 

  9/4/2006(משפחה  .נ' ש.מ .א.ק 3131/99ת"ע( 

  1/3/2006(משפחה  . ואח'עזבון המנוח א.מ. ז"ל נ' א.מ 11230/00ת"ע( 

  12/2/2006(משפחה  . ואח'נ' י.ר .ד.פ 108880/03תמ"ש( 

  7/2/2006(משפחה  נ' י.א. י.ש. 2661/02ת"ע( 

  25/1/2006(משפחה  ז"ל נ' ר.א. .ן המנוחה מ.ב.שעיזבו 42901/04ת"ע( 

  7/11/2005(משפחה  נ' י.ג. .עו"ד י.ד 104010/04ת"ע( 

 16/12/2015 ייםבתי הדין הרבנ( פלונית נ' פלונים 957797ם) -(י( 

  8/12/2014(הרשם לענייני ירושה  עזבון המנוח ש.ח. ז"ל נ' ג.מ./ 35840ב"ש( 

  28/10/2014(הרשם לענייני ירושה  ל נ'עזבון המנוח ס.ס ז"/ 33837ב"ש( 

  1/9/2014(הרשם לענייני ירושה  נ' ל.ש./ 29132ב"ש( 

  30/7/2014(הרשם לענייני ירושה  א.ג. נ' א.ג./ 22599ב"ש( 

  28/7/2014(הרשם לענייני ירושה  צ.ו. נ'/ 34318ב"ש( 

  25/8/2008(הרשם לענייני ירושה  נ' צ.א./ 12614ב"ש( 

  6/4/2008(הרשם לענייני ירושה  נ' .ב.כ/ 9814ב"ש( 

  3/3/2008(הרשם לענייני ירושה  נ' .א.ב/ 14715ב"ש( 


