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  123456 ש "תמ    בבית המשפט לענייני משפחה

     בתל אביב

  

  )15.1.10קטי� יליד ( 333333333. ז.ת פלוני אלמוני  :התובע

  

        �האפוטרופא הטבעית  ובאמצעות אמ    

  2122222222. ז.ת חנה יהודה    

  

  !נ ג ד  ! 

  

   2222222222. ז.ת פלוני אלמוני  :הנתבע

  תל אביב 5הכוזרי ' מרח    

      

�קטימזונות : המהות התביע  

  

  

  

   כתב תביעה

  הצדדי$ לתביעה

  

: אשר יקרא להל� ג�(והנתבע  )"$הא/תובעהא$ ": אשר תקרא להל�( תובעא� ה  .1

בני ": להל�( 21.12.2008ביו�  י "נישאו כדמוה� . הנ� זוג נשוי) "אבה/הנתבע"

  ). "הזוג

  : .התובע �הקטי�מנישואי בני הזוג נולד לה� 

  

  

�  חיי הנישואי

  

במקרה . היו סוערי� ולוו במעשי אלימות מצד הבעלחיי הנישואי� של בני הזוג   .2

פחדה , אול� הנתבעתו, י א� התובע תלונה במשטרת ישראל"אחד לפחות הוגשה ע

   .לאחר שנולד, כי תישאר בגפה ללא יכולת להתפרנס ולפרנס את התובע

  

, וסר הפעולה של הא�ניצל את תו� את ח, הנתבע בהיותו איש לא צפוי בהתנהגותו  .3

  .והשליט אווירת טרור בבית
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גמלה בליבה של הא� , משהאווירה בבית הפכה להיות בלתי נסבלת, לימי�  .4

והיא מעדיפה למצוא את דרכה , לפיה הלא נודע עדי( על הנודע הנתו�, החלטה

�  .מחו* למסגרת הנישואי

  

הנתבע לא חס . צידוובשכרותו רבו מעשי האלימות מ, הנתבע נהג לשתות לשוכרה  .5

�  .ולעיניו הסתובב בגילופי� בדירת מגורי הצדדי�, על בנו הקט

  

החליטה הא� כי היא עוזבת את , לאחר שבוע של שתיה מרוכזת מצד הנתבע  .6

הא� חששה להשאיר את הקטי� אצל אביו כאשר היא . בכל מחיר, כאמור, הבית

  .יצאה לעבודה

  

וזאת משו� שחששה להגיע , מטבחכאחראית באחרונה פוטרה הא� מעבודתה  .7

, בשנת הלימודי� היה הקטי� בג� ילדי�. לעבודה ולהשאיר את הקטי� בידי אביו

ת החופש הגדול כאשר לא היה היכ� פואול� המשבר הגדול בי� הצדדי� ארע בתקו

  .להשאיר את הקטי� אלא בהשגחת אביו

  

ע� הוצאות , האב שחי בדירתו של, במהל- חיי הנישואי� חיו הצדדי� כזוג ממוצע .8

ואול� הוריו סייעו בפרנסת , בשני� האחרונות, אמנ�, עבד מעטהנתבע . רגילות

מצד אחד ומצד שני משכורתה של הא� סיפקה את החלק החסר , המשפחה

  .שבצרכי המשפחה

   

  

  הצדדי$ ועיסוקיה$הכנסות 
  

וזרי הכ' ברח, וחי בדירה שבבעלותו מלפני הנישואי�, ממעט לעבוד, כאמור, הנתבע .9

 . בתל אביב 5

  

 .ח בחודש"ש 4000 �במסעדות שונות ושכרה עמד על כהא� עבדה  .10

  

. והיא כיו� מחפשת עבודה כדי להתפרנסבודתה פוטרה הא� מע, כאמור, באחרונה .11

וה� אינ� יכולי� לקיי� רמת חיי� כפי זו  קלו�הא� והתובע עברו להתגורר באש

 .שהייתה לה� בעת החיי� המשותפי� ע� הנתבע

  

א� אינה תובעת כא� את מזונותיה היות שהיא מחפשת עבודה ואינה מעוניינת ה .12

  .להכניס ידה לכיסו של הנתבע שלא לצור-
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  תובעצרכי ה

  

 3960לדמי מזונות בס- של , השוטפות וולמימו� הוצאותי וזקוק למחיית תובעה .13

  :י הפירוט הבא"זאת עפ, ח לחודש"ש

  

                 

 �  כולל(מזו

  ח               "ש 1,000  )בשר, ירקות, פירות

  

  ביגוד                

  ח                                     "ש 400  והנעלה               

  

�                   )הורית�לאחר הנחה של א� חד(/  1000  ג� ילדי� וצהרו

  

,  

  ח                  "ש 100          בית מרקחת     

  

  

  

  

      

  

י סל "הנתבע עותר להחזר מחצית הוצאות רפואיות שאינ� מכוסות ע: הוצאות רפואיות

  .ב"טיפול פסיכולוגי וכיו, משקפיי�, הבריאות כגו� טיפולי שיניי�           

  ח   "ש 200             נסיעות

  

              ח"ש 200       חוג אחד

  

  לפי חלק� (שכר דירה 

                              ח   "ש 460                            )33%: היחסי

  

  הוצאות אחזקת

  לפי חלק� היחסי( בית
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  , מי�, מיסי�() 33%

   ,חשמל, ארנונה

  , דמי וועד בית

         ח           "ש 300                  )         'וכד, תיקוני�

  

                      /   100)               לפי חלק� היחסי(ניקוי  חומרי

  

  

             

  שונות

  , ימי הולדת, מתנות(

              ח"ש 002           )                        ב"וכיו

               ח   "ש 3960            כ                      "סה

   

  

  הרצאת פרטי$ ותצהיר, סמכות

  

� בתביעהלבית המשפט הנכבד הסמכות העניינית והמקומית לדו .14.  

  

טופס הרצאת פרטי� ותצהיר לאימות העובדות שבכתב התביעה ובטופס הרצאת  .15

  .מצורפי� לכתב תביעה זה, הפרטי�

  

  העתירה

  

  :כדלקמ� פסוקש הנכבד להזמי� הנתבע לדי� ול"אשר על כ� מתבקש ביהמ .16

  

ס-  תובעשל ה )זמנית וקבוע( וומדור ועבור מזונותי תובעהא� לשל� לידי   .א

  .מיו$ הגשת התביעה ואיל+החל זאת , ח לחודש"ש 3960כולל של 

  

ישא הנתבע ויממ� את , תובעה של ומדורלכי בנוס( לדמי המזונות ולהורות   .ב

שתידרשנה המיוחדות והחריגות  והחינוכיות ההוצאות הרפואיות חציתמ

  .י חוק ביטוח בריאות ממלכתי"ואשר אינ� מכוסות עפ ועבורב
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וכ� כל , י המוסד לביטוח לאומי"די� המשולמת עכי קצבת היל, להורות  .ג

י כל "או ע/י המוסד לביטוח הלאומי ו"ע א� וככל שתשול� �קצבה אחרת 

  .בנוס( לדמי המזונות תובעה תשול� לידי א� � מוסד אחר

  

 תובעהשקט והשלו של ה ולית� צווי� מתאימי� אשר יבטיחו את מדור  .ד

  .ואמו

  

י� במסגרת תביעה זו ישולמו בצמוד למדד כי כל הסכומי� הנתבע ,לקבוע  .ה

�, וכ� לקבוע, על בסיס המדד הידוע במועד הגשת תביעה זו, המחירי� לצרכ

כי אי תשלו� דמי המזונות והמדור במלוא� ובמועד� ישא הפרשי הצמדה 

  . וריבית כחוק

  

  .  רור התביעהילאשר את הצווי� הזמניי� אשר יינתנו במהל- ב  .ו

  

צמוד  ,)מ"בצירו( מע(ד "הוצאות המשפט ובשכר טרחת עולחייב הנתבע ב  .ז

    .ונושא ריבית כחוק

  

  . ש הנכבד ימצא לנכו� לתיתו"לית� כל סעד אחר מתאי� וראוי שביהמ  .ח

  

  

_____________________  

  ד"עו, ירו� גרוס

  תובעכ ה"ב

 


