
 יחייא-בני דון
 דיןמשרד עורכי 
 לדיני משפחה

 וצוואותירושות 

http://www.youtube.com/watch?v=pJ8Z1bAHjxw
http://interget.co.il/main.asp
mailto:bennylaw@zahav.net.il


 מתא

 הדין מזהיר את-עורך

 :ושואל אותו, העד לומר רק את האמת

 "?אמתאתה יודע מה יקרה אם לא תעיד "

 ".הצד שלנו יזכה", משיב האיש, "כן"



 ן זוגב

 יש נשים  

 המעדיפות בעל תכליתי

 .ויש המעדיפות בעל תחליטי



 ילג

 שלושים  

 .לאשההוא גיל נחמד 

 .במיוחד כשהיא בת ארבעים



 יבוריםד

 אשתי טוענת  

 .שאני לא מקשיב לה

 .נדמה לי שזה מה שהיא אמרה

 



 גזמותה

 :בעל גוער באשתו

 מיליון פעם"

 !"אמרתי לך לא להגזים



 יתוריםו

 בני זוג יושבים עד אחרי חצות בניסיון מתיש

 :לבסוף אומר הבעל. להגיע להסכם

 ,  האלה הבירבוריםמספיק עם , די"

 -זה ממש לא מתאים לנו 

 !"אומרשיהיה כבר כמו שאני 



 וגיותז

 כשגבר פותח את דלת המכונית  

 :יש לכך שני הסברים, אשהבפני 

 -או שהמכונית חדשה 

 .חדשה שהאשהאו 



 כפולים ייםח

 למה את מספרת לכולם  "

 .  מתרעם הבעל" ?שאני מנהל חיים כפולים

 ".כי זה נכון"

 !"?כפוליםחיים "

 ".את שלי ואת שלך, כן"



 זוגי יפולט

 תודה דוקטור: "האשה לרופא

 .שהמלצת לבעלי לנסוע לחופש

 ".אלוהים יודע כמה שהייתי זקוקה לזה



 לדיםי

 ,  כל משפחה צריכה לפחות שלושה ילדים

 -כדי שאם אחד מהם יצא גאון 

 .השניים האחרים יוכלו לתמוך בו



 סףכ

 ,  "בעלי התגרש ממני מסיבות דתיות"

 :אחת אשההתלוננה 

 ".הוא סוגד לכסף"



 :מישהו מספר לחברים שלו

 ביקשתי מהחברה שלי להינשא לי"

 -גדול ' לא'בוהיא השיבה 

 ".ומאז אנו חיים באושר

 אל



 ,"בעלי חושב שהוא מתנה"

 .סיפרה אשה אחת

 הבעיה היא  "

 ".שהוא הגיע בלי פתק החלפה

 תנהמ



 אם נישואים הם מוסד  

 -והאהבה היא עיוורת 

 האם המסקנה היא

 ?שהנישואים הם מוסד לעיוורים

 ישואיםנ



 אני תמיד אומר את המילה האחרונה  "

 .סיפר מישהו לחבר שלו, "כשאני ואשתי רבים

 ואני תמיד אומר  : "החבר השיב

 -את שתי המילים האחרונות 

 !"יקירתי, סליחה

 ליחהס



 :  אומרת לבעלה אשה

 בפעם הבאה כשאתה נותן  "

 -את הבגדים שלך לצדקה 

 "?בהםלמה שלא תישאר 

 לבונותע



 בעלי ואני היינו מאושרים"

 ,  "עשרים וחמש שנים

 .סיפרה מישהי

 .שאלו אותה" ?ומה קרה אז"

 .השיבה, "אז נפגשנו"

 גישהפ



 בכל מחלקות בין בני זוג  

 :יש שני צדדים

   -הצד שאינו צודק 

 .והצד שלך

 דקצ



 ,"אשתי רצתה לראות את העולם"

 ,סיפר בעל אחד

 ".אז קניתי לה אטלס"

 מצנותק



 "?שלךאיך החבר החדש "

 ".יותר טוב, תודה"

 "?ממהיותר טוב "

 ".מכלום"

 ווקותר



 שאלו מישהו  , "ממה אתה דואג"

 ,  שנפרד מהחברה שלו

 "?שקריםשהיא תספר עליך "

 ".אני חושש שהיא תספר את האמת, לא"

 קריםש



 :מישהי תיארה כך את נישואיה

 .בעלי דיבר ואני האזנתי -בשנה הראשונה "

 .אני דיברתי ובעלי האזין - השניהבשנה 

 ".שנינו דיברנו והשכנים האזינו -בשנה השלישית 

 קשורתת
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