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עורכי דין לדיני משפחה עוסקים בקשת רחבה של נושאים שאלא אם אנו באים ממשפחה קרובה ורחוק
המושלמת לחלוטין ,כולנו זקוקים להם במהלך חיינו ,אם מרצון ואם שלא מרצון .לכן חשוב לדעת במה
עוסקים כל אותם עורכי דין לענייני משפחה בחיפה וכיצד ניתן להיעזר בהם בשעת צורך.

תחומי עיסוק של עורך דין דיני משפחה:

צוואות וירושות – בתחום דיני המשפחה מטופלים כל הנושאים הקשורים לצוואות וירושות .בין הנושאים היותר
נפוצים נציין את אלו של ניסוח צוואה ,התנגדות לצוואה ,קיום צו ירושה ,ניהול עזבון ואחרים כמובן .עורך דין
צוואות בחיפה
יקפיד על ניהול תקין של כל טיפול בנושא צוואות וירושות וחשוב להיעזר במי שמומחה בנושא זה.

אפוטרופסות – נושא זה נחשב רגיש ביותר והוא דו כיווני ,גם כזה הכולל אפוטרופסות של מבוגרים לילדים
או להיפך ,כזה שכולל אפוטרופסות של ילדים להוריהם במידה ומצבם הגופני או הנפשי מחייב זאת .חשוב
לשכור שירותי עורך דין בעל ידע וניסיון בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.

אימוץ ופונדקאות – רבים לצערנו אינם יכולים להביא בדרך הטבע ילד לעולם או נמצאים בחייהם במצב בו
האפשרות להביא ילד לעולם אינה אפשרית .הם פונים לאימוץ ילדים מהארץ או העולם ותהליך זה דורש
ידע רב של עורך דין שילווה אותם לאורך כל התהליך .אפשרות נוספת היא פונדקאות על ידי הסכם בין
ההורים לעתיד ואם פונדקאית שתעזור להם בהבאת ילד לעולם תמורת סכום כספי .הנושא רגיש ומורכב
ולכן דורש עו"ד מומחה לנושא זה.

נישואין וגירושין – נושא זה נחשב הנפוץ ביותר בקרב עורכי דין לדיני משפחה וכולל בתוכו טיפול בתהליך של
גירושין בבית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה .כאן נכנסים נושאים שונים שיש לטפל בהם כאשר
הכול מעורבב עם אמוציות ורגשות של שני בצדדים וחשוב שיהיה עורך דין שמחפש כיצד להביא את טובת
הלקוח שלו על חשבון תהליך ארוך או עירוב רגשות נקמה או לחימה בצד השני .בין הנושאים שיש לטפל
בהם :חלוקת רכוש וממון ,הסכמי משמורת והסדרי ראייה לילדים ,דמי מזונות אישה וילדים ועוד .צד אחר
של הנושא הוא הסכמי נישואין במטרה להסדיר את ההליך במקרה עתידי של גירושין.

עו"ד מומלץ לגירושין בחיפה לא קל למצוא ,בעיקר כשלא משתפים את כל הקרובים והמכרים במצב
שלכם ומחפשים מהם המלצות אבל חשוב לבדוק היטב בטרם בוחרים עורך דין לנושא רגיש שכזה.
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