
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 מלחמת המינים:

 סיפורים, תובנות וטיפים מחיי נישואין, גירושין  ומה שביניהם...
לצד  תובנות משעשעות  סיפור חיים אמיתיהרצאת פיקנטריה  המשלבת 

וטראגיות כאחד, אודות מוסד הנישואין בדור האינסטנט,מלחמות אגו, 
 טריקים מלוכלכים ומה לא...

 
רתיות שחלו בעשורים האחרונים בכל ההרצאה תתמקד בתמורות החב

 פסקי דין מעניינים במיוחד... -ובכלל זה הקשור למגמות בפסיקה 
 

"ידועים בציבור", כגון  אלטרנטיבית  כן תינתן תשומת לב למסגרת זוגיות
טיפים חשובים אשר יעזרו בעיקר לזוג -, וכמובןהסכמי ממון וחיים משותפים

 שיושב לצידכם...
 

 :על המרצה
, מרצה בקבלת דיני משפחה  תחוםומגשר בדין -עורך(Ph.D;LL.B)הלל אביחי ד"ר 

 " (2102)מחבר הספר:"אשתי חמותי גרושתיהחלטות ותורת המשחקים, 
 

 רלוונטי מתמיד, מפגשאם חיפשת  
 ערך מוסף גבוה, והבטחה לחוויה מרתקת . . .            

 !הזאת תפורה בשבילךהרצאה ה         
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 כסף, ילדים ואגו: טלנובלה של סכסוכי גירושין
לא לחינם נאמר כי יותר משחשוב לדעת  למי להינשא, חשוב לדעת איך להתגרש, וכשרציונל 

 ידוע מראש...ואגו נפגשים, התוצאה היא טלנובלה  שסופה אינו 

הרצאה זו מביאה את הסיפורים שמאחורי הקלעים: סיפורי אמת המתרחשים חדשות לבקרים 

בין בני זוג הנמצאים בסכסוך משפטי וכן סקירה של פסקי דין "פיקנטריים" המציגים באור 

 נוגה, לעיתים טרגי את סופה של זוגיות שבתחילה נדמה כי תישאר לנצח...

 אלה: האם ניתן לסיים את פרק א' בדרך אחרת???ולצד כל זאת, תהדהד הש

 :בין נושאי ההרצאה

 מלחמת המינים: מאזן הכוחות בסכסוך גירושין 

 )...על מה רבים?)הרבה יותר מהכבל המאריך 

 הנייר סובל הכל: מלחמת רפש 

 !?מה הילדים אשמים 

 זמן פציעות ובקרת נזקים 

 . גישור לגירושין:  התחלה חדשה מנקודת הסיום 
 

 :מרצהעל ה
, מרצה בקבלת דיני משפחה  תחוםומגשר בדין -עורך(Ph.D;LL.B)ד"ר הלל אביחי 

  מחבר הספר:"אשתי חמותי גרושתי", החלטות ותורת המשחקים
 

 אם חיפשת  מפגש רלוונטי מתמיד,
 ערך מוסף גבוה, והבטחה לחוויה מרתקת . . .            

 בשבילך! ההרצאה הזאת תפורה                         
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 שלך, שלנו: הכל על הסכמי זוגיות: שלי,
בעידן שבו הפרט במרכז, וה"אני"  בלא מעט מקרים קודם ל"אנחנו", ובעידן 

...(,גובר הצורך בהסדרת IN -, פרילי, ביסליOUT–רוגלך -ךחברתי )בייגל-פוסט
רגשיים של הצדדים -הכלכליים כמו גם ההיבטים האישיים-היחסים  החומריים

 המבקשים למסד קשר זוגי כזה או אחר.
 

לצד הלכה שמרנית, הדין האזרחי והפסיקה עברו כברת דרך ארוכה המוצאת את 
א אחת מביאות למלחמת עולמות ביטויה בערעור מוסכמות רכושיות אשר ל

 הנוגעת לעניין זכות צד אחד ברכוש של האחר.
 

מטרת ההרצאה הינה להציג את הסכמי הזוגיות הנהוגים כיום, ובהתמקד בפסיקה 
הנוגעת למצבי קונפליקט בין   לצד פיקנטריה עצובה ומשעשעת כאחדרלוונטית 

 ון  הגששים הנודע...יכוח למי שייך הכבל החשמלי במערכוהצדדים, אף מעבר לו
 
 
 
 

 :על המרצה
, מרצה בקבלת דיני משפחה  תחוםומגשר בדין -עורך(Ph.D;LL.B)ד"ר הלל אביחי 

 מחבר הספר:"אשתי חמותי גרושתי" החלטות ותורת המשחקים, 
 

 אם חיפשת  מפגש רלוונטי מתמיד,
 ערך מוסף גבוה, והבטחה לחוויה מרתקת . . .            

 ההרצאה הזאת תפורה בשבילך!                         
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 החיים הטובים שאחרי המוות: סיפורי ירושות, צוואות וכסף
תחום דיני עם ערך מוסף, לצד כלים וטיפים חשובים מ חובה  הרצאת

 הירושה  והצוואות.
ההרצאה תסקור את המצב המשפטי בישראל לעניין חוק הירושה וצוואות, 

 לצד הצגת מבחר של סיכסוכי ירושה, פולקלור משפטי ופסקי דין.
 

 הרצאת חובה למורישים, יורשים, ידועים בציבור, נשואים, מתגרשים ועוד...
 
 

 
 :בין נושאי ההרצאה

 רושה, קבורה וצוואהפיקנטריית סיפורי י 

 מדריך למוריש עתידי... -אלחוק הירושה בישר 

 צוואות: יתרונות וחסרונות 

 נישול ירושה 

 ידועים בציבור 

 מלחמות ירושה 

 ?צוואה בחיים: למי זה טוב 

 ?שלום בית לאחר המוות. איך עושים זאת 

 
 :על המרצה

רצה בקבלת , מדיני משפחה  תחוםומגשר בדין -עורך(Ph.D;LL.B)ד"ר הלל אביחי 

 מחבר הספר:"אשתי חמותי גרושתי" החלטות ותורת המשחקים, 
 

 אם חיפשת  מפגש רלוונטי מתמיד,
 ערך מוסף גבוה, והבטחה לחוויה מרתקת . . .            

 ההרצאה הזאת תפורה בשבילך!                         

            
 להזמנת ההרצאה:
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 בין סדום לעמורה: תלונות שווא בעבודה ובמשפחה
 בין. אסטרטגי לנשק טקטי מאמצעי האחרונות בשנים הפכו השווא תלונות

 תוקף משנה מקבל זה נושא, לנקמה רצון או לשמה בהכפשה מדובר אם

 לתוצאות להביא עשויה אשר מיידיתו רחבה בתפוצה תקשורת  של בעידן

 .שווא תלונת הוגשה ה/כנגדו אשר לצד בעיקר, אסון הרות

 בתחום כיום הקיימת המשפטית המציאות את להציג הינה ההרצאה מטרת
 ההבדלים  הדגשת תוך, המשפחה ובחיי העבודה במקום השווא תלונות

 להתמודד ויסייע אשר אפשריים פתרונות להציע וכן, הצדדים של המגדריים
עשויה  תהאשר תוצא למגיפה תיהפך בטרם עימה ולהתמודד התופעה  עם

 להשפיע על החברה כולה.
 הרצאת חובה עם המון חומר למחשבה..

 
 :בין נושאי ההרצאה

 כדאי שתקשיב...  -חבר, בן זוג, מעסיק 

 הבדלים מגדריים בתלונות שווא 

 יתרונות טקטיים של תלונות שווא 

 עובדים סכסוכי עבודה ונקמת 

 פיקנטריית סכסוכי גירושין ותלונות שווא 

 הגנות חוקתיות 

 ?עולם של תקשורת:כלי עזר או כלי נשק 

  !!!אז מה לעשות? לעשות 

 
 :על המרצה

ותלונות שווא, מרצה  דיני משפחה  תחוםומגשר בדין -עורך(Ph.D;LL.B)ד"ר הלל אביחי 

 גרושתי" מחבר הספר:"אשתי חמותי בקבלת החלטות ותורת המשחקים, 
 

 אם חיפשת  מפגש רלוונטי מתמיד,
 ערך מוסף גבוה, והבטחה לחוויה מרתקת . . .            

 ההרצאה הזאת תפורה בשבילך!                         
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