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הנתבע המיוצגת על ידי הח"מ מגישה בזה את תביעתה ותטען כדלקמן :
ברקע תיק זה -התובעת חלתה ב********* – והנתבע במקום לעזור ולסעוד אותה בימי חולייה ,החל בערעור
מערכת היחסים ובערמומיות ,מאחורי גבה ,להבריח נכסים עד שנטש אותה ואת ילדיו והגיש תביעה לגירושין.
התנהגות הנתבע הבלתי נסבלת והבלתי נסלחת ,בשיא מחלת התובעת ,לפני אשפוזה לצורך ניתוח חשוב ביותר -
מודגשת ומועצמת שבעתיים ,באשר לפני מספר שנים הנתבע עצמו חלה ב************ ,ואז התובעת ,אותה
הוא זונח כיום ,סעדה אותו ועזרה לו להתגבר ולהגיע למצבו כיום.
אולם למרות זא ת ,ולמרות המשבר הקשה שיתואר לקמן ,התובעת סבורה שלא מוצו כל הדרכים לשלום בית ויש
תקווה לשקם את חיי הנישואין .בני הזוג לא עברו טיפול של גורמי ייעוץ שמקצועם בכך .בעוד מספר חודשים
המשפחה עומדת לחגוג בר מצווה לבן ,וכל כך קשה לשלב זאת בהתגוששות של הליכי גירושין .התובעת פונה
לעזרת בית הדין הנכבד ופונה לנתבע לנסות עוד ניסיון אחד באמצעות גורמי הטיפול של המערכת המלווה את
ההליכים בבית דין נכבד זה .אומנם הכעסים קיימים ואף התעצמו בפרובוקציה האחרונה של הנתבע עת שבר את
תוכנית החסכון של הילדים ונטל הכספים לעצמו ללא ידיעת וללא הסכמת התובעת .אולם בהדרגה  ,ובליווי
מקצועי יש לנסות שלום בית .יודגש ,לנתבע זיקה חזקה למשפחה .גם בחודשים מאז עזב הנתבע את הבית-
הנתבע בא כמעט כל יום לבית ,ואף מידי פעם לקח אוכל מהמקרר ואכל .לעיתים השתמש ברכב של התובעת.
ואף קיימת תקשורת מסויימת בין בני הזוג .התובעת תטען כי לפני שנוקטים בצעד הדרסטי של גירושין על בני
הזוג לדעת לעצמם ולמען ילדיהם כי בדקו וניסו כל דרך אפשרית .התובעת סבורה שלא נוסו כל הדרכים
האפשריות -לא נוסתה דרך הטיפול והייעוץ של הגורמים המטפלים והיא מבקשת לנסות דרך זו.
"גדול השלום ששקול כנגד כל מעשה בראשית " (ויק"ר ט,ט)
 .1התובעת והנתבע נישאו זל"ז כדמו"י בתאריך ************* (להלן:בני הזוג") .

2
 .2מנישואין אלה נולדו לבני הזוג  2ילדים קטינים :
**************************
 .3מקום המגורים המשותף האחרון של בני הזוג היה ב**************** (להלן ":הבית") .בשנת
 2003בני הזוג קנו את הבית מהחברה שבנתה אותו ועברו לגור בבית בשנת  .2005הבית בן  5חדרים.
לצורך קניית הבית בני הזוג לא נזקקו למשכנתא אלא גררו משכנתא בסכום של *****  ,₪אשר בני
הזוג לקחו בזמנו לצורך קניית דירתם הקודמת ב********************** ( להלן":
המשכנתא")  .ההחזר החודשי של המשכנתא הנו כיום בסך של כ ₪ ****** -לחודש .רצ"ב פרטי
המשכנתא מסומנים כנספח א'.
 .4הבית מרוהט בריהוט ברמה גבוהה .לדוגמא ,ריהוט חדר הורים מעץ מלא .שני חדרי ילדים (מיטת
עמינח מתכווננת) .בסלון ריהוט מעור עם משענות לרגליים בכל המושבים ,שולחן סלון מעץ מלא ,שטיח
כרמל גדול ,מזגן עילי ,ספרייה עם ויטרינות .נברשות תאורה .פינת אוכל מעץ מלא .מטבח מעץ מהגוני
מלא באורך כ 15 -מטר ,שיש קיסר  ,כיור כפול של פורדם ,ברזים נשלפים ,מסנן מים אוסמוזה הפוכה.
תנור בילט אין ,קולט אדים ,שולחן מטבח משיש קיסר,וכלי מטבח מעולים כמיקסר ,מסחטת מיצים,
צ'יפסר ,מחבת חשמלי ,מערכות כלים בשרי/חלבי גם ליום חול גם לשבת וגם לחגים ומערכות כלים
לפסח.בחדר נפרד מחשב ,מחשב נייד  ,מיטה נפתחת ,ספרייה  .במרפסת שרות מכונת כביסה ואופני
כושר.
 .5למרות שהבית חדש התברר שקיימת עלות אחזקה שוטפת – היתה תקלה במערכת החשמל ,הברזים
התקלקלו .אף הציוד בבית התקלקל ודרש תחזוקה או החלפה כגון המחשב התקלקל ואף מכונת הכביסה
התקלקלה .עלות האחזקה של הבית והציוד לפחות ******  ₪בשנה.
 .6הוצאות הבית כדלקמן  :גז -כ ₪ **** -בחודש .ארנונה *****  ₪לחודש .ביוב ומים כ *****₪
לחודש .חשמל כ ₪ ***** -לחודש .ועד בית *****  ₪לחודש.
 .7הוצאות כלכלה – מוצרי חלב ובשר ,ירקות פירות  ,חומרי ניקוי וכד' כ ₪ ****** -בחודש.
 .8בני הזוג העסיקו עוזרת בית פעם בשבועיים  4שעות בכל פעם במחיר ***  ₪לשעה שהם *** ₪
לחודש .עתה לנוכח מצבה הרפואי יהא על המשפחה להגדיל העסקת עוזרת הבית לפחות לסך של ***₪
לחודש.
 .9בני הזוג נהגו לצאת לחופשות בבתי מלון  .התובעת רכשה בגדים לה ולילדים לפי הצורך ברמה
איכותית .לדוגמא ,רכישת שמלה בשדרות המעצבים בנתניה ונעלי ספורט לקטרגל ,מותגים ,לבן קנו
נעלי נייק שוקס.
 .10לבני הזוג היה מנוי בקאונטרי קלאב ******* בעלות שנתית של *****  . ₪בני הזוג תרמו כספים,
מעשר כספים ,למוסדות ולקרובי משפחה נזקקים .לבני הזוג היה מנוי שנתי לעיתון מקור ראשון.שני
מנויים במפעל הפיס.
 .11התובעת חברה בארגון המורים ומשלמת ***  ₪בחודש.
 .12בני הזוג מחזיקים שתי מכוניות פרטיות.התובעת מחזיקה ברכב **** שמספרו ****** שעלות ביטוח
מקיף חובה לרכב זה *****  ₪בשנה .עלות שוטפת חודשית לדלקים כ.₪ *** -יצויין שהתובעת
נוסעת ברכב זה,בין היתר ,להוריה הגרים ברעננה וכן לבדיקות וטיפול רפואי במכון האונקולוגי בבי"ח
בלינסון בפתח תקווה עקב מחלתה הקשה .כמו כן עלות טיפולים תקופתיים ותיקונים ברכב כ₪ **** -
בשנה  .הנתבע מחזיק ברכב נוסף ******* מס' רישוי *******.
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 .13בני הזוג משלמים לחברת הוט עבור טלפון קווי לבית ,חיבור לכבלים ,אינטרנט ,ספק וראוטר כ**** -
 ₪בחודש .התובעת משלמת כ ₪*** -בחודש עבור טלפון נייד שברשותה.
 .14הכנסות בני הזוג הם כדלקמן :
א .מ**************  -סך *******  ₪בכל חודש ,על שם הנתבע .
ב .מ************ כיום כ – **************  ₪ברוטו בכל חודש ,על שם הנתבע
(להלן )"************** ":רצ"ב אישור בדבר ההכנסות ************ מסומן
כנספח ב' .
ג .בנוסף הנתבע משתכר סכום בלתי ידוע לתובעת מעיסוקים שונים כגון  :רווחים מעסקאות
מט"ח .בתחילת שנת  2006החל הנתבע לסחור במט"ח בניגוד לרצון התובעת ולהעביר כספים
מהחשבונות המשותפים לבני הזוג לחשבונות פרטיים שלו,בין היתר ,בחברת ************
ובחברת ************* ופתח חשבון מט"ח בבנק *************** וניהל שם
פעילות במט"ח .רצ"ב מספר עמודים מהסכם עם חברת ************ מסומנים כנספח ג'
.כמו כן רצ"ב מספר עמודים המתארים עבודת הנתבע במט"ח מסומנים כנספח ד' .הנתבע אף
למד והשתלם בהשתלמויות כגון ב******************* בהשתלמויות שעלותן לפחות
************  . ₪כמו כן הנתבע עוסק ויוזם תמונות  .הנתבע מפיק תמונות אלו ומספק
אותם  .לדוגמא ,רצ"ב צלום תמונה מסומנת כנספח ה'  .כמו כן הנתבע מנהל את
*********** ועוסק בגביית כספים ותרומות רצ"ב קבלות מסומנות כנספח ו'  .כמו כן
הנתבע מנהל את להקת **************רצ"ב כרטיס ביקור של ******** זו ועליו פרטי
הנתבע מסומן כנספח ז'  .כן רצ"ב מסמך ************* מסומן כנספח ח'  .רצ"ב
חשבונית בגין פרסום ************* מסומנת כנספח ט'  .רצ"ב חשבונית בגין דברי דפוס
עבור **************** מסומנת כנספח י' .
ד .החל מחודש ********** נוספת מ*************** שסכומה *************
בכל חודש ,על שם התובעת.
ה .מהמוסד לביטוח לאומי *********  ₪בכל חודש ,קצבת ילדים על שם התובעת.
 .15כאן המקום לציין ,שבכתבי בי דין אותם הגיש הנתבע הוא טוען כי הוא בעל ****************,
וכי הוא ******************** ,וכי הוא בעל יכולת כלכלית דלה ביותר.
 .16בנוסף ,ידוע לתובעת שהנתבע הגיש תביעה נגד המוסד לביטוח לאומי בעניין פגיעתו בעבודה המתנהלת
בפני כבוד ביה"ד האזורי לעבודה בת"א.
 .17למיטב ידיעת התובעת לבני הזוג חסכונות בפוליסות ובקרן השתלמות קהל הרשומים על שם
הנתבע.רצ"ב דו"ח שנתי ************ לשנת  2006מסומן כנספח יא' .כמו כן חסכונות משותפים
בבנק הפועלים כגון פקדון בסך *************** (להלן":הפקדון") ,בבנק דיסקונט(שהם
חשבונות משותפים) ובבנק מזרחי (רשום על שם הנתבע) .וכן חשבונות במטבע חוץ בחברות שונות
הרשומים על שם הנתבע .רצ"ב מסמך ************* מיום ******** בדבר הפקדון מסומן
כנספח יב'.
 .18כפי שיתואר לקמן ,הנתבע ניסה שוב ושוב להבריח את כספי בני הזוג לעצמו  .רצ"ב תאור אחד
מניסיונותיו -שיק בסך ********  ) ! ( ₪שלא צלח ,בו הנתבע ניסה לקחת לעצמו את כספי כל
הפקדון המשותף של בני הזוג  .השיק מסומן כנספח יג' .
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 .19כאן המקום לציין כי בחודש  3/04התובעת קיבלה פיצויים בגין נזקי גוף עקב תאונת דרכים שהתובעת
עברה ביום ********* .התובעת תטען כי כספים אלו שייכים לה ואין לאזנם אם יהיה איזון( להלן":
כספי הפיצויים עקב תאונת הדרכים") .רצ"ב מכתב ב"כ התובעת באותה תביעה מסומן כנספח יד'.
 .20לתובעת היו כספים ,שמקורם מהתקופה שלפני נישואיה לנתבע ,שהם  :תוכנית חסכון ,אשר נפדתה לפני
כארבע שנים ,בסך של כ ₪ ************ -וכן סכומים בסך כולל של כ ₪ **** -אשר התובעת
השתמשה בהם לקניית הדירה הראשונה של בני הזוג ( להלן" :כספי התובעת מלפני הנישואין").
התובעת תטען כי אין לאזן כספים אלו אם יהיה איזון.
 .21בנוסף,בני הזוג חסכו ,בין היתר ,בתוכנית חסכון לטובת הילדים סך של *** ₪בכל חודש בתוכנית
"*****" (להלן " :תכנית החיסכון ") .ביום ******* הנתבע  ,ללא ידיעת התובעת ,שבר את תוכנית
החיסכון ולקח לעצמו את הכספים בסך של כ ! ₪ *********-רצ"ב אישור מבנק ****** מסומן
כנספח טו'.
 .22הנתבע עבד כ****** עד שנת ********  ,בשנה זו עבר לעבוד ****** אצל חברת
************  .בשנת ********* עבר לעבודה ********** בב****** .בשנת ******
בעקבות ******* במקום עבודתו ***** הנתבע ב********* .התובעת ***** את הנתבע
****** בו ו******* אותו בנאמנות ובחום ב********** שעבר .
 .23התובעת עבדה כ************* .בשנת ********* התובעת ******לחלוטין .בשנת *****
לאחר שהנתבע ***** ,חזר ****** לתובעת ************ נמצא אצל התובעת *********.
עתה התובעת ****** לעבוד וכאמור לעיל היא מקבלת ***********.
 .24משך שנות הנישואין ידעה מערכת היחסים בין בני הזוג עליות ומורדות .התובעת ניסתה שוב ושוב
להביא לשלום בית בין בני הזוג .התובעת פנתה לבקשת עזרה ל************ ,וחזרה הביתה בשעת
צהריים עם תקווה ורצון לשלום בית וכשניסתה לדבר על ליבו של הנתבע הוא אמר שיסכים לשוחח
איתה רק בתנאי ו********************* .לצערה ,שלום בית זה החזיק יומיים בלבד!
 .25התובעת אף פנתה בבקשת עזרה ל************** אך ללא הועיל.התובעת לא התייאשה והחליטה
לכתוב לנתבע מכתב מ"לב אל לב" בתקווה שאולי זה ידבר אל ליבו ,אך לצערה גם מכתב זה נפל על
אוזניים ערלות ולב אטום! גם אז לא התייאשה ופנתה ל********************** ושוחח עמו
שעה ארוכה אך ללא הואיל ************ .ביקש מהתובעת לעשות ניסיון נוסף וליזום
***************** .התובעת נאחזה בשביב התקווה ולא ויתרה ,ויזמה .בכל התקופה ,בני הזוג
ישנו באותה המיטה ,יחד ולא הפרידו את המיטות.
 .26התובעת חשה שהגיעו מים עד נפש .התובעת הרגישה שאינה יכולה לסבול יותר והיא חייבת הגנה
כלשהי .עקב כך ועקב התנהגות הנתבע עם הבן ,בתאריך ************ התובעת פנתה למשטרת
נתניה וסיפרה להם את מצבה בתקווה ש המשטרה תהווה גורם מתריע והוא יחדול מהתנהגותו הבלתי
נסבלת .השוטר זימן אותה לחקירה מידית והחליט להרחיקו מהבית למשך חמישה ימים ואף דרש ממנה
לפנות לבית המשפט להמשך ההליך ולהוציא צו הרחקה למשך שלושה חודשים נוספים .התובעת נמנעה
מלעשות זאת על מנת "לא לסגור את האבן על הגולל" ולהשאיר פתח לשלום בית .הנתבע החליט מצידו
לא לחזור הביתה! כעבור כחודש וחצי פנו אל התובעת מהמשטרה ושאלו אותה האם הנתבע מטריד
אותה? התובעת אמרה שהוא עזב את הבית ואינו מטריד אותה באופן מיוחד ולכן המשטרה החליטה על
סגירת התיק.
 .27כאמור לעיל ,הנתבע לא חזר לבית לאחר תום חמשת הימים ,אלא מרצונו החופשי עבר להתגורר
ב*********** ,עקב כך הוצאות הנתבע מועטות ביותר.הנתבע ביטל את זכות התובעת לפעול לבדה
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בחשבון המשותף בבנק ********* וביטל את הוראות הקבע בחשבון זה.עשה חסימה לתוכנית החסכון
של הבן והפסיק לשלמה .והגיש תביעה לגירושין בתיק זה.
 .28יתירה מאלו ,עתה ,במבט לאחור ,התברר לתובעת שהנתבע למעשה החל בהליכי הניתוק ממשפחתו עוד
********* (לא מן הנמנע שאף קודם לכך) עת יצאו בני הזוג מחדרו של ************,המומים ,
לאחר ששמעו על ********* .התנהגות הנתבע הפכה בלתי נסבלת ובלתי מתקבלת על הדעת .למרות
שהתובעת ******* ,הנתבע כמעט ולא עזר במטלות הבית והטיפול בילדים .סדרת פעולות שהנתבע
נקט התבררו לתובעת למפרע כמסכת שיטתית של הברחת רכוש לקראת פיצוץ מתוכנן של הקשר
המשפחתי בהגשת התביעה לגירושין ,בין היתר ,כדלקמן :
****************** .29
***************** .30
***************** .31
****************** .32
***************** .33
********************* .34
***************** .35
 .36למיטב ידיעת התובעת ,הנתבע הבריח סכומי כסף עצומים בתואנות שונות (השקעות במטבע חוץ וכד')
למקומות שלא ידועים עדין לתובעת .ההיקף המדוייק של הכספים לא ידוע עדין לתובעת .התובעת
תבקש מבית הדין הנכבד ליתן החלטה המורה לגופים שונים לתת פרטים ואזי תציג בפני בית הדין
הנכבד את מלוא היריעה.
 .37להגנתה ,התובעת ****************
 .38התובעת מבקשת מבית הדין הנכבד לחייב את הנתבע לשלם עבור כל **************ובכלל זה
(נספח כא') אם יהא צורך בכך.
 .39בנוסף ,התובעת מבקשת מבית הדין הנכבד לחייב את הנתבע לשלם עבור *****************.
העלות החודשית של *********** היא מעל  ₪ 1000בחודש.
 .40התנהגות הנתבע בתקופה זו היתה בלתי נסבלת .הנתבע קם מתי שרצה ופגע שוב ושוב בתובעת  .הנתבע
לא התבייש לומר לתובעת *******************
 .41הנתבע סכסך שוב ושוב בין התובעת ל************
 .42התנהגות הנתבע כלפי הילדים החמירה בתקופה זו והנתבע גילה אדישות מוחלטת .בן בני הזוג (לעיל
ולהלן " :הבן") ביקש מהנתבע *********** והנתבע אמר לו **************.
 .43הנתבע לכלך בכוונה את הבית .למשל**************** ,
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 .44על כן יתבקש כבוד בית הדין ליתן כל צו מתאים לרבות הפנייה לייעוץ נישואין על מנת שבני הזוג ישובו
ויחיו בשלום בית.
מזונות התובעת
 .45לאור האמור לעיל התובעת זקוקה לסיפוק צורכיה החודשיים לסכום חודשי לפי הפירוט כדלקמן :
**** .₪
כלכלה-
אחזקת הבית -גז ,ארנונה ,ביוב ומים ,חשמל ,ועד בית ,טלפון קווי נייד ראוטר ואינטרנט .₪ **** -
**** .₪
משכנתא ( חלק הנתבע)-
**** .₪
עוזרת בית
***** .₪
תרבות,חוגים ופנאי -אליצור ,ארגון מורים ,הוצאות פנאי ,מלמד לבר מצווה
***** .₪
רכב התובעת -
**** ₪
ביגוד והנעלה-
**** ₪
קוסמטיקה ותספורת
סה"כ חודשי ***** ₪
 .46התובעת תיטען כי על הנתבע לשמור על רמת החיים לה הורגלה כל השנים ולפי כבודה ועל כן יש
לחייבו לשאת במלוא הוצאות הבית גם בהתחשב בפער ההכנסות העצום שבין הצדדים ובצרכים לאור
**** התובעת.
מזונות העבר
 .47פרט לתשלום המשכנתא  ,הנתבע חדל לשלם הוצאות הבית במהלך חודש **** .התובעת בעזרת
משפחתה שילמה הוצאות המשפחה בחודשים אלו .
 .48על כן יש לחייב הנתבע לשלם הסך הנ"ל בניכוי רכיב המשכנתא  .כלומר סך חודשי של לפחות ****
 ₪עבור כל אחד מהחודשים ***** סה"כ *** חודשים.
סה"כ ***** .₪
מדור שקט ושליו
 .49לנוכח אווירת הטרור אשר הנתבע גרם בבית ,כבוד בית המשפט מתבקש לחייב את הנתבע לספק
לתובעת מדור שקט ושליו.
מדור ייחודי
 .50התובעת תטען כי היא זכאית למדור ספציפי בדירה בה היא מתגוררת כיום ברחוב
******************* (להלן ":הדירה")  ,שכן היא גרה בדירה למעלה משלוש שנים ,וזכותה
להישאר במקום המגורים הקיים והקבוע שלה בו חיו יחד בני הזוג.
 .51יתירה מזו ,בתחילה הנתבע כרך לתביעת הגירושין שהגיש תביעה רכושית .לאחר מכן הנתבע ביקש
מכבוד בית הדין למחוק את התביעה הרכושית וכבוד בית הדין הסכים .או אז ,הנתבע הגיש תביעה
רכושית לפני בית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא בתיק ************** ובמסגרתה ביקש
פירוק שיתוף של הדירה !
 .52התובעת תטען שלחלוטין אין מקרה זה מתאים לפירוק שיתוף באשר הנתבע מחוייב למדור התובעת
וילדיו באותה רמת דיור בה חיו בני הזוג .הנתבע ,שעל פי הודאתו הינו ***** האם ניתן לבטוח בנתבע
ש"יבטיח" להם מדור ראוי ? האם הנתבע הטוען ש******* יכול להבטיח ולו מזונות ילדיו הקטינים
למשך השנים הבאות ? בסעיף  40לתגובת הנתבע לבקשת התובעת וילדיה למזונות זמניים טען הנתבע
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כי ****************** -האם הנתבע יוכל לעמוד בהתחייביותיו למזונות ומדור התובעת וילדיו
כאשר התשלום ********* יופחת עוד יותר כטענתו או אולי ייפסק ? התובעת תוסיף ותטען כי
הנתבע לא מסוגל לדאוג למדור חלופי קבוע לתובעת ולילדים והתובעת דורשת להישאר עם ילדיה
בדירת מגורי בני הזוג .התובעת תוסיף ותטען כי עניינו של הנתבע למכור את הדירה לא שקול לנזקים
העצומים שייגרמו אם תימכר.יתירה מאלו ,הרי התובעת עותרת לשלום בית -האם בנסיבות שלום בית
צריך דווקא להחליט על מכירת בית המשפחה ? הרי המכירה תהרוס את סיכויי השיקום ?
 .53על כן כבוד בית הדין מתבקש להורות כי התובעת זכאית למדור ספציפי בדירה.
תביעה לכתובה
 .54במידה ומכל סיבה שהיא תדחה תביעת התובעת לשלום בית והתיק יתמקד בתביעת הנתבע לגירושין-
התובעת תטען כי על הנתבע לשלם לה את כתובתה ואת תוספת כתובתה .הסכום שנכתב בכתובה סך של
************  .₪רצ"ב צלום הכתובה מסומנת כנספח כג'.
 .55הנתבע נטש את התובעת לאחר שהתעלל בה הכל כמפורט לעיל.
סוף דבר
 .56לבית הדין הנכבד הסמכו ת המקומית והעניינית לדון בתביעה לאור מקום מגורי הצדדים ולאור העובדה
כי הנתבע בעצמו הגיש כתב תביעה לגירושין בתיק זה בפני כבוד בית הדין הנכבד.
 .57כל טענות התובעת נטענות במאוחד ו/או במצטבר ו/או לחילופין ,הכל לפי הקשר הדברים הדבקם
והקשרם.
 .58על כן בית הדין הנכבד מתבקש לזמן את הנתבע לדין ולחייבו כדלקמן :
א .לשוב ולחיות בשלום עם התובעת וילדי בני הזוג ולצורך כך ליתן כל צו מתאים לרבות הפנייה
לייעוץ נישואין וכו'.
ב .לחייבו לשלם לתובעת למזונותיה הזמניים ו/או הקבועים סך של ******  ₪לחודש.
ג .לשלם לתובעת בגין מזונות העבר של **** חודשים לפחות סך של ************ .₪
ד .להורות כי סכום המזונות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן ויעודכן אחת לשלושה חודשים
כאשר המדד הבסיסי הינו המדד הידוע ביום הגשת תביעה זו.
ה .לשלם לתובעת כל הוצאה רפואית שאינה מכוסה על ידי קופת חולים ,לרבות טיפולי שיניים
למיניהם ,הטיפול המצויין ב************* (נספח כא') ו***********.
ו .ליתן לתובעת מדור שלו שקט.
ז .להורות כי התובעת וילדי בני הזוג זכאים למדור ספציפי בדירה בה הם מתגוררים
ב***************************.
ח .במידה ותידחה התביעה לשלום בית ותידון תביעת הנתבע לגירושין -לשלם לתובעת את
כתובתה ותוספת כתובתה .סך *************** .₪
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ט .ליתן כל צו שיפוטי מתאים לרבות צו עיקול מיטלטלין ו/או רכוש ו/או כספים וכו'.
י .לחייב את הנתבע בהוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בתוספת מע"מ.

__________________
אהרון גולדנברג  ,עו"ד
ב"כ התובעת
הצהרה
הנני מצהירה כי העובדות המפורטות לעיל הינן נכונות.
תאריך ****** :

חתימת התובעת _____________________ :

הנני מאשר כי התובעת חתמה בפני.
שם המאשר  :אהרון גולדנברג ,עו"ד

חתימת המאשר ______________________ :

