
 משפט בית של הדין פסק. השלום משפט בית ידי על דין פסק ניתן לענבל בן שבין בסכסוך .1
 השלום

 הוגש השלום משפט בית של הדין פסק על. ₪ 500,000 של סכום לבן לשלם לענבל הורה
 ערעור

 פשרה של דין פסק נתן, הדין בעלי בהסכמת, המחוזי המשפט בית. המחוזי המשפט לבית
. בערעור

 מעוניינת ענבל. חודשים 5 תוך ₪ 1,000,000 של סך לבן לשלם לענבל הורה הפשרה פסק
 לתקוף

. בעניין איתך ומתייעצת, סביר שאינו בטענה הפשרה פסק את

? לה תאמר מה

. פשרה פסק לתקוף ניתן לא .א

. בפשרה לפסוק רשאית אינה ערעור ערכאת, סמכות בחוסר ניתן הפשרה פסק . ב

. הפשרה פסק על ערעור רשות בקשת להגיש רשאית היא . ג

. הפסק ביטול את לבקש ענבל של באפשרותה אולם, פשרה פסק על לערער ניתן לא . ד

 

 55 בעל הוא התובע כי נקבע, המשפט בית מטעם רפואי מומחה י"ע שהוגשה דעת בחוות .2
 אחוזי

 לו שיקבעו מראש ציפה שלא לאחר התביעה סכום את זאת בעקבות תיקן התובע. נכות
 אחוזי

 בכתב. הגנתו כתב את הנתבע תיקן התביעה כתב תיקון בעקבות. גבוהים כאלו נכות
 החדש ההגנה

. המומחה של דעתו לחוות קשורות אינן אשר חדשות טענות להעלות הנתבע רוצה

? כן לעשות רשאי הוא האם

. המשפט בית באישור רק הגנתו כתב את לתקן יכול נתבע .א

 בטענות מדובר עוד כל המשפט בית אישור ללא תביעתו כתב את לתקן יכול הנתבע . ב
 הקשורות

 בית אישור דרוש הדעת לחוות קשורה שאינה טענה לכל, המומחה של דעתו      לחוות
. המשפט

 לחוות קשורות אינן אשר טענות הכולל תיקון לרבות הגנתו כתב את לתקן יכול הנתבע . ג
, הדעת

. המשפט בית אישור      ללא

. המשפט בית אישור ללא הגנתו כתב את לתקן יכול נתבע, ככלל . ד

 



 

 משפט בבית החברה נגד שמתנהלת חודשים מזה. שיש מרצפות לייצור חברה בבעלותך .3
 השלום

 עליו, זמני נכסים כינוס צו למשרדך לקבל הופתעת, אתמול. לשעבר שותפך ידי על תובענה
 חתום

 ידי על החברה תנוהל ואילך מעתה כי מורה הצו. שופט שאינו השלום משפט בית רשם
 כונס

? תעשה  מה.נכסים

. זמני נכסים כינוס צו לתת רשאי אינו שופט שאינו רשם. הצו על ערעור תגיש .א

. אחד צד במעמד יינתן לא זמני נכסים כינוס צו. הצו על ערעור תגיש . ב

. הנכסים ניהול בדבר הוראה זמני נכסים כינוס בצו לכלול ניתן לא. הצו על ערעור תגיש . ג

. הצדדים 2 במעמד בצו דיון לקיום עד ימים 14 להמתין עלייך. הצו על לערער ניתן לא . ד

 

 מצהיר בו תצהיר צירפת התביעה לכתב, מקוצר דין בסדר תביעה מרשך בשם הגשת .4
 למיטב מרשך

 בו תצהיר צירף לה להתגונן רשות בקשת בתגובה הנתבע הגיש, ימים 20 כעבור. אמונתו
 הוא

. להתגונן הרשות לבקשת תגובה הגשת ימים 10 כעבור. אמונתו למיטב מצהיר

? כדין הנתבע פעל והאם, כדין פעלת האם

 כדין פעלת. הבקשה הגשת לגבי כדין פעל הנתבע. התביעה כתב לגבי כדין שלא פעלת .א
 לגבי

. התגובה     הגשת

 שלא פעלת. הבקשה הגשת לגבי כדין פעל הנתבע. התביעה כתב לגבי כדין שלא פעלת . ב
 לגבי כדין

. התגובה      הגשת

 פעלת. הבקשה הגשת לגבי כדין שלא פעל הנתבע. התביעה כתב לגבי כדין שלא פעלת . ג
 כדין שלא

. התגובה הגשת      לגבי

 לגבי כדין פעלת. הבקשה הגשת לגבי כדין פעל הנתבע. התביעה כתב לגבי כדין פעלת . ד
 הגשת

.      התגובה

 

 באותו מהארץ יציאה עיכוב צו וגם זמני עיקול צו גם להטיל מוסמכים להלן מהמנויים מי .5



? מעמד

. שופט .א

. שופט שהוא רשם . ב

. שופט שאינו רשם . ג

. נכונות התשובות כל . ד

 

, תביעה בהגשת התעכב רוני. רב כסף ממנו ושדדה רוני על עוקץ תרגיל ביצעה שירלי .6
 ונפטר

 רוני של יורשו הגיש שנה חצי לאחר. התרגיל על לו שנודע מיום שנים 7 שחלפו לפני חודש

 אפשרות לשירלי יש האם. תרמית בעילת שירלי נגד, מקרקעין אינו שעניינה, תביעה
 טענת לטעון

? התיישנות

. ההתיישנות תקופת על משפיע הדבר אין, לחליף זכות הועברה, כן .א

. שנים 7 הינה ההתיישנות תקופת מקרקעין אינו שעניינה בתביעה, כן . ב

. הזכות נסבה שבו מהיום שנה לפחות שחלפה לפני תסתיים לא ההתיישנות תקופת, לא . ג

. הזכות נסבה בו מיום ההתיישנות תקופת תתחיל בירושה שנסבה זכות, לא . ד

 

? למשפחה המשפט לבית תביעה כתב יוגש איך .7

 של  והעתקים נסמך הוא עליהם מסמכים רשימת את, תצהיר התביעה לכתב לצרף  יש .א

. התובע ברשות הנמצאים ברשימה       המסמכים המופיעים

 צורך אין. נסמך הוא עליהם המסמכים רשימת ואת תצהיר התביעה לכתב לצרף יש . ב
 את לצרף

 הוא שתוכנם מהמסמכים המהותיים הקטעים למעט, ברשימה המופיעים      המסמכים
  עניין

.      מהותי במשפט

 מהותי עניין הוא שתוכנם המסמכים רשימת את, תצהיר התביעה לכתב לצרף יש . ג
, במשפט

. התובע ברשות הנמצאים ברשימה המופיעים המסמכים של      והעתקים

 עליהם מסמכים רשימת את לצרף יש אולם, תצהיר התביעה לכתב לצרף חובה אין . ד
 נסמך הוא

. התובע ברשות הנמצאים ברשימה המופיעים המסמכים של      והעתקים

 



 של תשובתו לאחר. ורצח אונס עבירות לראובן המייחס אישום כתב המדינה בשם הגשת .8
 ראובן

 את הרשיע המשפט בית. בתיק המשפט בית מישיבות לאחת להופיע שכחת, לאישום
 ברצח ראובן

 האישום את וביטל, נכחת בה האחרונה המשפט בית בישיבת שהוכחו עובדות פי על
 האם. באונס

? בסמכות המשפט בית פעל

 תוצאות את לשנות בהן שיש נוספות עובדות בהודיה טען לא שהנאשם ובלבד, כן .א
. המשפט

. אחר למועד הדיון את לדחות גם היה שניתן למרות, כן . ב

. האישום את לבטל ולא באונס מהאישום ראובן את לזכות צריך היה המשפט בית. לא . ג

. לדיון התובע התייצבות אי בעקבות הנאשם את להרשיע רשאי אינו המשפט בית. לא . ד

 

 כלל וכן, מאסר שנות 10 הינו בגינה שהעונש בעבירה אישום כלל זאב נגד האישום כתב .9
 בגין

 זאב את הרשיע המשפט בית. מאסר שנות 15 שעונשה אחרת בעבירה אישום, מעשה אותו

 להרשיע המשפט בית החליט, לפניו שהוכחו העובדות מתוך, ובנוסף, אלו עבירות בשתי
, זאב את

 מאסר שנות כמה. מאסר שנות 20 ושעונשה האישום בכתב נטענה שלא נוספת בעבירה
 בית רשאי

? זאב על לגזור המשפט

 . 10 . א

 . 15 . ב

 . 20 . ג

 . 45 . ד

 

 החליטה והמשטרה נתפס, בתקיפה החשוד, דוד. תקיפה לעברת קרבן הייתה דפנה .01
 .לדין להעמידו

 התקיפה שבוצעה לאחר שבוע לדפנה שלו אמרה על עדות בעזרת להתגונן מבקש התוקף
 .לכאורה

 .משה, חברו את מפלילה אך, דוד את מזכה האמרה

 ?כראיה קבילה זו אמרה על העדות האם

 .דוד של לזכותו קבילה היא אך משה של לחובתו כראיה קבילה אינה זו אמרה על העדות .א



 .משה של לחובתו קבילה היא אך דוד של לזכותו כראיה קבילה אינה זו אמרה על העדות . ב

 למרות, כראיה קבילה המשפט לבית מחוץ שניתנה נאשם אמרת על עדות פלילי במשפט . ג
 היותה

 .שמיעה     עדות

. כראיה קבילה אינה זו אמרה על העדות . ד

 

 

 

 

 

 

 

 

 


