
מצבת דיינים בכלל בתי הדין לפי שנים

דיינים' מסשנה 

201089

201196

201290

201389

201483

201597

201695

201794



19.9.2017נכון לתאריך 

סך הכל תיקים

סכום כולל20102011201220132014201520162017בית דין

381118161713490אריאל

75668783100907551627אשדוד

3942555856667633425אשקלון

533597174887344447באר שבע

1861575350505045384גדול

2633713943813193533101852576חיפה

1629303938362231241טבריה

1062202302934313473361832146ירושלים

62119173147146170139991055נתניה

47626011214213312894778פתח תקוה

1935293129403021234צפת

3632384543424329308רחובות

1752412523233433372722282171אביב-תל

864131914751654178717691567104711482סכום כולל

שנת פתיחת תיק כתובה



25.9.2017נכון לתאריך 

י הצדדים"הסדרי שהות ע-מספר תביעות שהוגשו להחזקת ילדים

סכום כוללכ"סה 20172017כ"סה 20162016כ"סה 20152015כ"סה 20142014כ"סה 20132013כ"סה 20122012כ"סה 20112011כ"סה 20102010

נקבהזכרנקבהזכרנקבהזכרנקבהזכרנקבהזכרנקבהזכרנקבהזכרנקבהזכרבית דין

951425530271138256311872521829258338614214אריאל

12438162116271431172314010347150112431551063414091271183526611069אשדוד

8128109883512382341166647113714912067491166438102333568867אשקלון

10833141111191301312315413630166122311531264116797381354318611107באר שבע

212546304373365288295887483381444084435396464793648גדול

28295377272933652768335922510032522477301243158401192104296110751852609חיפה

40848401050395443014443118492914432122318826327טבריה

375169544397208605372222594288171459306194500311187498277180457143952383895ירושלים

142381801767625216710226914810325114511025517711028712811123980421221855נתניה

1293916810742149145491941714922016165226178652431456120679361151521פתח תקוה

4657103604610646479347398634266048338126295581624608צפת

812210364309477199676209679211007229101462773291342705רחובות

42310452738188469439102541383142525357119476381139520265111376146832293663אביב-תל

18616612522186772225891954772272617278262553170879325011803907271014207892209778500127819088סכום כולל

.אנו לא משתמשים במונח משמורת בלעדית .זה המונח המקובל בהנהלת בתי הדין הרבניים , הסדרי שהות- החזקת ילדים

.אינה מלמדת כי התביעה היא למשמורת בלעדית ואף לא כי הוא מבקש משמורת משותפת, העובדה שבעל דין הגיש תביעה להחזקת ילדים: הערה

.הגשת התביעה מלמדת כי הוא מבקש שבית הדין ידון בנושא

1.10.2017נכון לתאריך 



19.9.20171.10.2017נכון לתאריך 

י הצדדים"מספר תביעות שהוגשו למזונות ע

סכום כוללכ"סה 20172017כ"סה 20162016כ"סה 20152015כ"סה 20142014כ"סה 20132013כ"סה 20122012כ"סה 20112011כ"סה 20102010

נקבהזכרנקבהזכרנקבהזכרנקבהזכרנקבהזכרנקבהזכרנקבהזכרנקבהזכרבית דין

101727191130281947201535161228219302215376915249אריאל

11911823790112202109109218781041827794171759817371721433451851411אשדוד

631772406420526959187246381902284318322651159210381501881374871694אשקלון

181791978015723798163261109158267781722508914923866991652860881703באר שבע

295382694911854571114446906945114563288323668313768739גדול

282314596291272563284265549239226465226237463227258485173207380831302133714חיפה

33488126234931296025345920335324305421123391120409טבריה

3433697123723387103483176652612965572593125712622895512132604731151472624501ירושלים

12817830615521537017223040213621935514421736117120737812617830473771502626נתניה

1349823211710722415511026517913631517213630816912028916011027069721412044פתח תקוה

34951293693129267810424689223618431609121456662733728צפת

678615352801326968137686913769771466448112366298263056971רחובות

4893858744223527744673778443873157023642976613793227012572565131341572915360אביב-תל

174921173866179320143807190020093909160818763484156018763436161917813400123615022738627882150926149סכום כולל



1.10.2017נכון לתאריך 

י הצדדים"בקשות לצווי הגנה שהוגשו ע

סכום כוללכ"סה 20172017כ"סה 20162016כ"סה 20152015כ"סה 20142014כ"סה 20132013כ"סה 20122012כ"סה 20112011כ"סה 20102010

נקבהזכרנקבהזכרנקבהזכרנקבהזכרנקבהזכרנקבהזכרנקבהזכרנקבהזכרבית דין

221111211224611215אריאל

44112641033257312154101413459אשדוד

10223262329435393343753237339426424872330294אשקלון

4812246420245111655104372681141598באר שבע

112114154261122414532529גדול

1017279192814304414264010253512152710172761521249חיפה

21311441121121112316טבריה

417214242814294312395114334783341105767123446344ירושלים

1111231417629354202441014528336202661824185נתניה

4121616761218107171121387154172161319126פתח תקוה

11551910279336633612343צפת

131124111728620261322351723406111791524178202רחובות

1419331224368233114375115294411172818446283139324אביב-תל

64125189501381887321729083210293751782536317423776239315541652191984סכום כולל



1.10.2017נכון לתאריך 

י הצדדים"מספר תביעות שהוגשו על ביזיון בית הדין ע

סכום כוללכ"סה 20172017

נקבהזכרבית דין

1344אשקלון

111באר שבע

111חיפה

6111717ירושלים

111נתניה

4488פתח תקוה

111רחובות

6177אביב-תל

21194040סכום כולל

 ולכן אין לנו נתוני עבר2017תיק ביזיון בית הדין קיים רק מחודש ספטמבר : הערה

הליך זה נוהל בעבר בתיק צווים או תיק שונות



1.10.2017נכון ל 

ללא אבחנה בין זכר לנקבה, הסדרי שהות שנפסקו לטובת הצדדים-מספר החלטות בתיק החזקת ילדים

סכום כולל20102011201220132014201520162017בית דין

72474428אריאל

343634373222177219אשדוד

6262503316311825297אשקלון

3623443129505635304באר שבע

331523118גדול

4437432924193722255חיפה

134840211713178177טבריה

951551158673898537735ירושלים

2729262424313653250נתניה

1943392848312710245פתח תקוה

173343141014149154צפת

281210231692423145רחובות

4329661837243920276אביב-תל

4215175133533353373772503103סכום כולל

ישנן החלטות נוספות כמו מתן הוראות שגם בהן יכולה להיות פסיקה בנושא החזקת ילדים ואינן נספרות כאן: הערה



1.10.2017נכון ל 

סכום כולל20102011201220132014201520162017בית דין

1113אריאל

498861417975אשדוד

13612131871070אשקלון

306034384245553307באר שבע

2111121624גדול

613649303732173חיפה

331223317טבריה

89559322216106ירושלים

1814222112342920170נתניה

1079136171164פתח תקוה

11114צפת

111124818רחובות

2885144028105אביב-תל

791091111021422002351581136סכום כולל

יתכנו החלטות לחיוב הוצאות או הטלת קנסות שמצויות בהחלטות של נושאים אחרים : הערה

מספר החלטות שנפסקו בנושא הוצאות משפטיות לחובת גברים ונשים ולטובת קופת המדינה


