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בבית המשפט לענייני משפחה
בכפר סבא
בעניין בני הזוג

תמש ***********
***********************

ע"י ב"כ עוה"ד אהרון גולדנברג מ.ר 39288
מד.נ שומרון עינב 44857
טל 050– 5249396 .פקס09– 8826501 .
דוא"ל orec-din@zahav.net.il :

המבקש

נ ג ד
**********************

המשיבה

בקשה ליישוב סכסוך
 .1המבקש והמשיבה נישאו זל"ז כדמו"י בתאריך *********** (להלן:בני הזוג") .
 .2הואיל ונתגלע סכסוך בין המבקש לבין המשיבה ,והואיל וברצון המבקש ליישב את
הסכסוך בדרכי שלום ובלא התדיינות משפטית ,המבקש פונה לבית המשפט בבקשה
ליישוב הסכסוך ולהפניה ליחידת הסיוע או לייעוץ או לפישור  ,לפי שיקול דעת בית
המשפט.
 .3על מנת לנסות ולשקם את המשפחה אין מנוס מפנייה לבימ"ש נכבד זה ועל כן בד בבד
עם הגשת תביעה זו מוגשת לכבוד ביהמ"ש תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין  .כמו כן
מוגשת לכבוד בית הדין הרבני בנתניה תביעה לשלום בית ותביעה להכרזת הנתבעת
כמורדת.
 .4לבית משפט נכבד זה הסמכות המקומית והעניינית לדון בבקשה זו .מקום מגורי בני הזוג
הוא בנתניה.התובענה היא בין בני זוג.
 .5רצ"ב תצהיר המבקש התומך בבקשה.
________________
אהרון גולדנברג  ,עו"ד
ב"כ המבקש
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 .6פירוט המיטלטלין :
א .תכולת הבית המצ"ב ברשימה המסומנת כנספח '.
ב .למשפחה יש רכב מגנום מס'  8837120רשום על שם הבת ששילמה עבורה.
ג .משאית דאף מס'  1304700רשומה על שם התובע.אח התובע ,סלח אדמונד נתן
לתובע הלוואות בסך  ₪ 65,000והמשאית משועבדת כבטחון להלוואות אלו.
ד .מכונית______ בניכוי ההלוואות שנילקחו בגינה.
ה .ההלואות שנילקחו בגין המכוניות יקראו להלן " :ההלואות".
ו .פיקדון בסכום של  ₪ 20,000בח-ן מס'  218025בבנק הפועלים סניף 612
נתניה על שם הנתבעת .רצ"ב אישור יתרה ליום  4.11.05המסומן כנספח .
ז .חשבון בנק מס'  284834בבנק דיסקונט נתניה העומד ביתרת חובה בסך ____
 ₪נכון ליום ____________.
 .7התובע זכאי למחצית משווי הדירה והמיטלטלין בניכוי המשכנתא וההלואות בגין
המכוניות ,לאחר שאלה ימכרו בהליכי פירוק השיתוף.
 .8לאחרונה ,עזבה הנתבעת את חדר ההורים .גם כשהיתה הנתבעת בחדר ההורים זה תקופה
ארוכה הנתבעת לא קיימה יחסי אישות עם התובע .פעם אחרונה היתה לערך ב8/05-
ולפני כן כשלושה חודשים לפני כן .כאשר התובע מנסה -הנתבעת מסרבת ואומרת "עד
שלא יתבהר המצב אין לך צ'אנס" הנתבעת מסרבת גם בשפת הגוף שלה .הנתבעת אומרת
שקשה לה להתקרב לתובע.
 .9לאורך שנות הנישואין ,כל ויכוח קטנצ'יק בין בני הזוג הנתבעת הענישה את התובע ולא
ישנה עם התובע .כל הזמן הבעל מנסה לפייס את הנתבעת בדיבורים מתנצל ומתפייס
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והנתבעת הלב שלה כאילו עשוי מברזל .רק לאחר תקופה ארוכה הנתבעת התפייסה אולם
כאמור בשנה האחרונה המצב הפך בלתי נסבל לחלוטין.
 .10לאחר ויכוח התובע מנסה לדבר עם הנתבעת -אולם היא נוהגת לשתוק .לכל היותר
משיבה בפתק .גם בזמן רגיל הנתבעת בקושי מדברת עם התובע .כשהיא כבר אומרת
משהו אז הנתבעת אומרת שהתובע לא מבין אותה .ושהמילים שהתובע מוציא מהפה
פשוט דוחים אותה.
 .11וכאשר הנתבעת מדברת ,רצ"ב "מבחר אמרותיה" בהם היא נוהגת לכנות את התובע
 .12הנתבעת הולכת בלילות,לא אומרת לאן ,וחוזרת מאוחר ב 22:00 -ולעיתים אף
ב.24:00 -
 .13הנתבעת מבשלת מתי שמתחשק לה ,לא באופן קבוע .הבת הדר מכינה את רוב הארוחות
ציפסים ואוכל מהיר כנקניקיות טבעול.
 .14לא מכבסת את בגדי הבן עומרי .לא מדברת איתו ,לא מגישה לו אוכל.
 .15הנתבעת חזרה בתשובה והיא כל הזמן שומעת רדיו בערוצים מסויימים ואומרת תהילים
בצורה מוגזמת.
 .16הבת מירב מסכסכת בין בני הזוג והרסה את המשפחה .הבת מירב התלוננה על התובע
במשטרה וגרמה לתובע לעוגת נפש רבה.

