
 
 

 הלכה למעשה –זבון יניהול ע
 מרצה: עו"ד יהונתן קניר, משרד עו"ד קניר ושות'

 

 קבוע זבוןיעסמכויות מנהל עיזבון זמני מול מנהל  א.
 (. 9.5.06' )ניתן ביום ערן פלס נ' נ' ד'י 103084/05ת"ע       . 1 
 (.29.2.96)ניתן ביום  מזרחי נ' רג'י 1194/95ת"ע   .2 
 .1454(3פ"ד יז), לחוביץ נ' עיזבון בוגיר 500/62ע"א  . 3 
 (.11.6.06)ניתן ביום  מ'ב' נ' מ'ח' 109820/04ת"ע  .4 
 (. 25.9.88)ניתן ביום  צוריאנו נ' חכמוב 292/88רע"א  .5 
 (. 18.6.02)ניתן ביום  עיזבון המנוח פלוני נ' אלמונית 1530/01ת"ע  .6 
 (. 20.7.05)ניתן ביום  ע'א' נ' עו"ד איתן קדמי 643/04ע"מ  .7 
 . 970(1, דינים מחוזי ל"ב)ד"ר פולרסהיים נ' האפו' הכללי 6845/92ת"ע  .8 
 . 92( 2, פ"ד כ)טראובר נ' מנהיים 474/65ע"א  .9 
 (. 19.1.16)ניתן ביום  פלוני ואח' נ' כ.פ ואח' 14-12-532עמ"ש  .10 
 (.17.6.14)ניתן ביום  ר. נ' האפו' הכללי 14-01-36672רמ"ש  .11 
 (. 3.6.15)ניתן ביום  י.ד ואח' נ' עו"ד זרח רוזמבלום מנהל עזבון זמני 15-04-54638רמ"ש  .12 

 

 שיקול דעת בימ"ש בהחלפת מנהל עיזבון חרף ציווי המוריש ב.
 (. 30.11.10)ניתן ביום  עו"ד פלוני נ' האפו' הכללי 10-11-43103רמ"ש  .1 
 . (691, 686( 1פ"ד לה ) ,לשצינסקי נ' סולוסיציק 576/78ע"א  .2 
 (.14.3.08)ניתן ביום  עזבון המנוחה אסתר חי ז"ל נ' יעקב חי 3167/08בר"ע  .3 
 (. 6.2.03)ניתן ביום  ע' ר' נ' האפוטרופוס הכללי 1488/02בר"ע  .4 
  (.4.12.2006)ניתן ביום  עזבון המנוח משה חזקלביץ ז"ל נ' היועמ"ש 109380/05ת"ע  .5 
  (.24.1.07)ניתן ביום  עזבון המנוחה צ.ס נ' האפו' הכללי 107950/06ת"ע  .6 
 . 847( 6דינים מחוזי ל"ב ), שולמן-גדל נ' לדרמ 7457/96ע "ת .7 
  (.30.10.14)ניתן ביום  עזבון המנוחה פלונית נ' פלוניות 7081/14בע"מ  .8 
 (. 8.5.03)ניתן ביום  עזבון המנוח אמנון בקרמן נ' נטע סלומונוב 8310/02ת"ע  .9 
 . 287, דינים משפחה ב' עזבון המנוח יהודה קליש ז"ל נ' רחל קליש ואח' 6330/01ת"ע  .10 
 . 294(1)2004, תקדין משפחה ניז'ינסקי ואח' נ' אלינה בן דור ואח' 109040/03ת"ע  .11 
 (. 5.7.12)ניתן ביום  פלוני ואח' נ' פלוני ואח' 8989/11בע"מ  .12 
 (. 22.6.15)ניתן ביום  עו"ד י' ג'י נ' האפו' הכללי ואח' 14-09-38959עמ"ש  .13 
 (. 11.10.15)ניתן ביום  פלוני ואח'פלוני נ'  4884/15בע"מ  .14 

 
 התמודדות מנהל העיזבון מול תביעות לכתובה ומזונות מן העיזבון ג.

 .64דינים עליון כרך לד,,  פלוני נ' עיזבון ישראל לויט ז"ל 393/93ע"א  .1 
 .281( 2, פ"ד לו)רמה שחר נ' שור חיה 398/80ע"א  .2 
 .706, 702, דינים משפחה כרך א גאולה דואני ואח'זגדון עליזה נ'  13670/99ת"ע  .3 
 .533( 3) דורון נ' עיזבון דורון פ"ד לב 181/78ע"א  .4 
 .681( 3) 90תקדין , לירן סעדון נ' עזבון סעדון 632/89ע"א  .5 
 .623, 621( 1פ"ד מז ), אנגלמן נ' אנגלמן 616/87ע"א  .6 
 .1301 פ"ד ה מילר נ' מילר 100/49ע"א  .7 
 . 3( 2פ"מ תשל"ח) ,קופר נ' מנהל עזבון קופר 951/75ת"ע  .8 
 (4.12.11)ניתן ביום  פלונית  נ' אלמוני ואח' 11-08-3922תמ"ש  .9 
 סמכות בית משפט למשפחה בתביעות מנהל עיזבון לעניין היקף העיזבון  


