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כתבות במגזינים משפטיים וכלליים:
 .1המהפכה שבדרך :גישור חובה למתגרשים ,כלכליסט ()10/6/16
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3690271,00.html
 .2הקדמת מועד איזון המשאבים – אות מתה בספר החוקים ,הלשכה (.)6/2106
https://drive.google.com/file/d/0B-jLamyVBMgcVg5aFZ1VU4zaGs/view?usp=sharing
 .3גשר על גירושין סוערים ,גלובס ()1/6/16
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001128693
 .4הסכם ממון  -טרנד חדש ,כיכר השבת ()31/5/16
http://mame.kikar.co.il/101868.html
 .5בית הדין הרבני מוריד את הכפפות ומכה מתחת לחגורה ,תקדין ()18/4/16
http://www.takdin.co.il/Pages/Article.aspx?artId=5312968
 .6יש המתחתנים מאהבה ויש האוהבים כי הם התחתנו ,סרוגים ()3/4/16
יש-המתחתנים-מאהבה-ויש-האוהבים-כי-התחתנhttp://www.srugim.co.il/144369-
" .7סרבנים בע"מ :מקשיבים לזעקת העגונות" ,כיכר השבת ()29/3/16
http://mame.kikar.co.il/101600.html
 .8ראיון בתכנית "הכל שפיט" בנושא מאסר אביו של סרבן גט ,רשת מורשת ()16/3/16
http://www.iba.org.il/program.aspx?scode=2001460
 .9הקלות הבלתי נסבלת של הגירושין ,כיכר השבת (.)18/2/16
http://mame.kikar.co.il/101466.html
 .10מדוע נדחה חוק יישוב סכסוכים ,כיכר השבת (.)8/2015
http://mame.kikar.co.il/100716.html
 .11תזכיר חוק חיים משותפים ונישואין אזרחיים ,אורח באולפן רשת מורשת בתכנית משפט עברי
(.)7/2015
 .12דיני הירושה במשפט העברי ,אורח באולפן רשת מורשת בתכנית משפט עברי (.)5/2015
 .13ירושה וצוואה – עיתון במשפחה (.)6/2014
https://drive.google.com/file/d/0B-jLamyVBMgRTdqcURPUnZYdEU/view?usp=sharing
 .14ברית המילה – בית המשפט העליון ובית הדין הרבני בדרך למערכה נוספת תקדין ()2014
http://www.takdin.co.il/Pages/Article.aspx?artId=4540584
1

)12/2013(  נישואים אזרחיים בדלת האחורית? וואלה.15
http://news.walla.co.il/item/2708526
)28.08.2013(  תקדין, תביעתו העצמאית של הקטין בדיני המשפחה – המבחן המהותי.16
http://www.takdin.co.il/Pages/Article.aspx?artId=4314802
.)8/2013(  תקדין, שקיעתה של הלכת שמש וזריחתו של בית המשפט העליון.17
http://www.takdin.co.il/Pages/Article.aspx?artId=4314802
90  גיליון, האמנם מייעל את ההליך המשפטי? הלשכה-" הליך "תיקון טעות בפסק דין.18
.)12/10(
https://drive.google.com/file/d/0B-jLamyVBMgMHR3bkJYRUViRWs/view?usp=sharing
.)10/2010( 89  גיליון, מסע התלאות – עד מתי? הלשכה: הליכי גירושין.19
https://drive.google.com/file/d/0B-jLamyVBMgMFlwWXlRVEJmeFE/view?usp=sharing
.)21/7/10 , עד מתי? מקור ראשון- ההליכים מתארכים ובני הזוג מדממים.20
87  גיליון, היש אפשרות לפתוח בשנית עניינים שנסגרו זה מכבר בהליכי הגירושין? הלשכה.21
.)4/10(
https://drive.google.com/file/d/0B-jLamyVBMgWXNwS0thNXYwYzA/view?usp=sharing
.)12/09( 86  גיליון, הלשכה, עד מתי יימשך המטרד בסמכותה העניינית של עוולת המטרד.22
https://drive.google.com/file/d/0B-jLamyVBMgOXBXaER4NF9nUW8/view?usp=sharing
.)13/7/09(  האם נושבת רוח חדשה כלפי בתי הדין הרבניים? מקור ראשון- קו מתון ומכובד.23
https://drive.google.com/file/d/0B-jLamyVBMgRTdqcURPUnZYdEU/view?usp=sharing
 היהפוך רכושו הפרטי של אחד מבני הזוג לרכושם המשותף של שני בני הזוג? גלובס.24
.)18/6/09(
fid=607&http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000459794
.)2007( 71  גיליון, עורך הדין," חריג מלאכותי לסמכות השלום: "השימוש במקרקעין.25
https://drive.google.com/file/d/0B-jLamyVBMgSDM3X1VLSDVtR1E/view?usp=sharing
.)2007( 69  גיליון, עורך הדין," "העיקר לפני הטפל.26
https://drive.google.com/file/d/0B-jLamyVBMgSUxndEsxbTJkTUk/view?usp=sharing
2

