
  תיק מס'          בבית הדין הרבי האזורי

________________  

  123456789פלוי אלמוי ת.ז.   התובע: 

  ע"י ב"כ טו"ר ______________        

  מרח' _________________        

  טל': ____________ פקס: __________        

  -גד-

  123456789פלוית אלמוית ת.ז.   התבעת: 

  מרח' ___________________            

  טל:  __________________          

  כתב תביעה לגירושין ובכרוך לו עייי מזוות, רכוש, משמורת

  וכל הסכסוכים שבין בי הזוג

תביעת הגירושין יתבקש כב' ביה"ד כב' ביה"ד יתבקש להזמין את התבעת לדין ולחייבה בקבלת ג"פ. בכפוף ל

לדון בכלל הסכסוכים שבין בי הזוג לרבות ושאי אחזקת ילדים, משמורתם והסדרי ראיה, חלוקת רכוש 

  ומחלוקות רכושיות מכל מין וסוג שהוא, מזוות אשה, וכל סכסוך אחר שבין בי הזוג.

 .1.1.10התובע והתבעת הים ב"ז השואים זל"ז כדמו"י מיום  . 1

 ילדים: 3מישואין אלו ולדו להם  . 2

  . 1.1.11____________ (קטיה) ילידת  -

 . 1.1.12___________  (קטיה) ילידת  -

 .1.1.13___________(קטין) יליד   -

כפי שיפורט להלן בהרחבה, חיי הישואין לא עלו יפה והיו רצופים משברים רבים והכל בשל אופייה הקשה  . 3

 מה בין הצדדים וכמפורט להלן.והרגן של התבעת וחוסר ההתא

  עובדות

מראשית ישואיהם הגה האישה להתכר למשפחתו של הבעל, סירבה למפגשים תכופים עמם, ובהדרגה יצרה  . 4

תק בין הבעל למשפחתו הקרובה. הגיעו הדברים לידי כך שהוריי הבעל לא הורשו לבקר את הצדדים בביתם, 

 והכל בשל סירובה של התבעת לעשות כן. -בבית הוריו של הבעל וגם ביה"ז מיעטו להגיע לביקורם משותפים

של האישה, ובצר לו אלץ לצמצם את הקשר  העל מת לשמור על שלום בית הסכים הבעל לקבל את שיגיוותי . 5

 עם הוריו ומשפחתו. 

ובע היה התובע היה זה אשר מטפל בבות מיום היוולדן, ומספק להן את מרבית צרכיהן הפיזיים והרגשיים. הת . 6

לוקח את הקטיים לרופאים ולבדיקות דרשות, מביא ומשתתף באופן פעיל בחוגים ופעילויות של הקטיים, 

 מעורב ביותר בכל הקשור לגי הילדים מטפלת וחיוך הקטיות וכיו"ב.

7 . ._______________________________________________________ 

8 . ___________________________________.___________________ 

9 . ._______________________________________________________ 

בסיבות אלה, לא ותרה לתובע ברירה, והוא אלץ לפות בתביעת גירושין זו, ובכדי שכב' ביה"ד יפסוק בכרוך  . 10

 לכך גם בכל הסוגיות השויות במחלוקת בין הצדדים.

פורטות לעיל, יש לחייב את התבעת בקבלת ג"פ. התבעת הודיעה על התובע יטען כי לאור כל הסיבות המ . 11

 רצוה להתגרש מהתובע, והתובע עותר מלפי כב' ביה"ד לחייב את התבעת לקבל ג"פ לאלתר.

בכרוך לתביעת הגירושין, מתבקש כב' ביה"ד לדון ולהכריע בכל הסכסוכים והמחלוקות הרכושיות שבין  . 12

 ויות שבין הצדדים והכל כפי המפורט בהרחבה להלן.הצדדים ולחלק את הרכוש והזכ

טו לחודש.  5,000₪ -התובע עובד בחברת ____________. הכסתו של התובע מעבודתו עומדת על סך של כ . 13

כמו כן צברו לזכות התובע מעבודתו זו זכויות וצבירות שוות לרבות קרן פסיה, ביטוחים, קופו"ג וקרות 

 השתלמות וכו'.

טו ₪  8,000 -הכסתה מעבודה זו עומדת ע"ס של כ  יה בעלת תואר ראשון במהל עסקים. התבעת ה . 14

 לחודש. גם לזכות התבעת צברו כספים זכויות וצבירות שוות מעבודתה.
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 לעיין זה מבוקש להורות כי כל צד יישאר עם זכויותיו וצבירותיו. . 15

ידועה כחלקה __ בגוש ________ (להלן: בבעלות הצדדים דירה בת שלושה חדרים ברח' __________ ה . 16

 "הדירה"). 

כב' ביה"ד מתבקש להורות על פירוק השיתוף בדירה בדרך של מכירתה בשוק החופשי למרבה במחיר. כמו כן  . 17

  מבוקש למות את הח"מ ככוס כסים לצורך ביצוע פירוק השיתוף וחלוקת התמורה בין הצדדים.

                                     

מבוקש להורות כי החיסכון ₪.  10,000 -. בחשבון זה חסכון בסך של כ_______לצדדים חשבון משותף בבק  . 18

 יחולק בין הצדדים בשווה והחשבון ייסגר.

. כב' ביה"ד מתבקש להורות על מכירת הרכב וחלוקת תמורתו בין 2001ש.י  ______בבעלות התובע רכב מסוג  . 19

 הצדדים.

כלל רכושם של הצדדים, כפי שיראה כון וצודק לכב' ביה"ד ולקבוע את איזון  כב' ביה"ד יתבקש לחלק את . 20

 המשאבים שבין הצדדים, והכל כפי שיראה לכב' ביה"ד כון וצודק וכמפורט לעיל.

אם ישו פריט זכויות או כסים ששתכח ו/או מסיבה כלשהי לא פורט בכתב תביעה זה, יתבקש כב' ביה"ד לדון  . 21

כלל מבוקש מכב' ביה"ד לדון בכלל המחלוקות שבין בי הזוג לקראת הגירושין, והכל בכדי ולהכריע אף בו, וכ

 שכל המחלוקות תפתרה בחדא מחתא בפי כב' ביה"ד לקראת הגירושין.

כב' ביה"ד יתבקש גם לדון ולהכריע בעיין מזוותיה של התבעת ולפסוק כי לאור כל שפורט לעיל, אין היא  . 22

טו לחודש, וגם מסיבה זו אין לחייב את התובע ₪  8,000 -כן התבעת משתכרת כזכאית למזוות. כמו 

אם למרות זאת יסבור כב' ביה"ד כי התבעת זכאית למזוות                  במזוותיה. 

ו/או להשלמת מזוותיה, יתבקש כב' ביה"ד לקבוע את גובהם, והכל על פי תוים מפורטים שימסרו לכב' ביה"ד 

 ן.במהלך הדיו

כמו כן יתבקש כב' ביה"ד לדון בעין משמורת על הקטיות, הסדרי הביקורים, ושאר עייי האפוטרופסות  . 23

 והחיוך.

24 . יםטובתן של הקטי ית והקבועה תקבע אצל התובע ולחילופין לקבוע כי הקטייםמחייבת כי משמורתן הזמ 

  יהיו במשמורתם המשותפת של הצדדים.  

25 . ו מצוין, הוא המשמש להם אוזן קשבת ומהוו יםהקשר בין התובע והקטיה עבורם הדמות ההורית הי

 .הדומיטית

היו  קטייםהתובע הוא ההורה הדומיטי מבין הצדדים, והוא משמש עוגן ויציבות עבורן. הקשר ביו לבין ה . 26

 ו במשמורתו.מחייבת כי יהי יםחיויים לגידולן, וטובתן של הקטי -חם וחזק, וכחותו וטיפולו השוטף בהן 

27 . י כב' ביה"ד לפסוק כי משמורתן של הקטיתבעת  יםהתובע עותר מלפתהיה אצלו, ויקבעו הסדרי ראיה בין ה

יםובין הקטיכון לכב' ביה"ד בהתחשב בגורם המרכזי שהוא טובתן של הקטי לצורך כך ים, והכל כפי שיראה .

יר סעד, וכן ביצוע בדיקות מסוגלות הורית והכל מתבקש כב' ביה"ד להורות על מיוי פקידת סעד, הזמת תסק

 על מת שיתן יהיה להכריע במהירות ויעילות בסוגיית המשמורת והסדרי הראיה. 

28 . כון כב' ביה"ד שלא לקבוע את משמורתן של הקטייםבאם יראה ל יםאצל התובע,  מבוקש לקבוע כי הקטי 

 אצל התובע.יהיו במשמורת משותפת של הצדדים, וישהו מחצית הזמן 

 אשר על כן יתבקש כב' ביה"ד להזמין התבעת לדין, ולפסוק כלהלן: . 29

 לחייב את התבעת בקבלת ג"פ לאלתר.  .א

לדון ולפסוק בכל העייים הרכושיים והמחלוקות הרכושיות שבין הצדדים, ולחלק את כלל הרכוש   .ב

לעיל, ולקבוע את הסדר  והזכויות והחובות של הצדדים בייהם, והכל כמפורט בהרחבה בכתב תביעה זה

איזון המשאבים של בי הזוג, והכל כפי שיראה לכב' ביה"ד כון וראוי וכפי המפורט בהרחבה בכתב תביעה 

 זה לעיל.

להורות על פירוק השיתוף בדירת המגורים ועל מיויו של הח"מ ככוס כסים לצורך מכירתה וחלוקת   .ג

 התמורה. 

מזוותיה של התבעת ולקבוע כי אין היא זכאית למזוות, ולחילופין לקבוע את גובהם  לדון ולפסוק בעין  .ד

 של המזוות, והכל כמפורט בכתב תביעה זה לעיל.
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לרבות קביעת משמורתן הזמית והקבועה  יםלדון ולפסוק בכל עייי המשמורת והאפוטרופסות של הקטי  .ה

תבעת לקטיולחילופין קביעת משמורתם המשותפת אצל יםאצל התובע, קביעת הסדרי ראיה בין ה ,

, היכן יהיה מקום יםכמו כן מבוקש להורות כל הוראה בעין האפוטרופסות של הקטי     הצדדים. 

מגוריהן, באיזה מוסדות חיוך יתחכו ובכלל לדון ולפסוק באופן רחב בכל סוגיה ומחלוקת שתתעורר בין 

ות.ההורים בכל הקשור לאפוטרופסותם על הקטי 

 .טו"רלחייב את התבעת בתשלום הוצאות משפט ושכ"ט   .ו

___________________  

  ר_____________, טו"

 ב"כ התובע           

 


