תביעה:

הקשישה עזבה בגיל  48את הבית ,וטוענת" :בעלי מכה
אותי ,יורק עלי ,ומונע ממני מזון ותרופות"

לעולם לא מאוחר לזעוק "די לאלימות"! כך הוכיחה קשישה מאזור
המרכז ,שבגיל  48הגישה תביעת גירושין נגד בעלה ,שלדבריה מכה אותה
לאורך שנים ,ובשנים האחרונות אף החל לקלל אותה בפומבי ,ולירוק עליה
לעיני בני המשפחה .לטענתה ,לפני כשנתיים ,בעקבות ריב שפרץ ביניהם על
גורל ילדיהם ,הפסיק הבעל לפרנס אותה ,ואף מנע ממנה טיפולי שיניים
ושירותים רפואיים להם היא נזקקת.
הקשישה מאסה בכל אלה ותבעה את בעלה בבית המשפט לענייני משפחה
ברמת גן  ,באמצעות עו"ד חן גינסברג.
לדברי עו"ד גינסברג ,כל הרכוש המשותף של בני הזוג רשום על שם הבעל,
ואילו הקשישה נאלצת לשרוד באמצעים מינימליים ,כשהכנסתה היחידה
היא קצבת זיקנה מהביטוח לאומי בסך כ 0111-שקלים בחודש.
הקשישה תובעת כעת ,באמצעות עו"ד גינסברג ,מחצית מהרכוש המשותף
לה ולבעלה ,הכולל בין השאר דירת מגורים רחבת ידיים ,זכויות בפנסיה
של הבעל ,וכן מאות אלפי שקלים המוחזקים ,בחשבונו הפרטי של הבעל,
ואותם הוא מנסה ,לטענתה ,למלט מידיה.
הבעל ,מסרב לתת לה גט ,והפנייה לאפיקים משפטיים רק החריפה את
התנהגותו ,עד שהאישה לא יכלה יותר לסבול את התנהגותו ,ועזבה ,בגילה
המופלג ,את הבית.
האישה ,ילידת  ,0294התחתנה עם בעלה בשנת  ,0294לאחר שהשניים עלו לישראל
ממדינות שונות .למעט שנים ספורות ,האישה לא עבדה כלל לפרנסתה ,זאת בעקבות
דרישת בעלה שתקדיש את עצמה כל כולה לטיפול בצרכי ילדיהם ,וצרכיו שלו.
בשנים האחרונות משמשת הקשישה כמטפלת לנכדיהם של בני הזוג ,אך זאת ללא תשלום.
לאורך השנים ,ועד לפני כשנתיים ,פרנס הבעל את אשתו ואת הילדים ,וניהל ביד רמה את
כל ההתנהלות הכספית של המשפחה ,בעוד שלאשתו לא איפשר כל גישה לחשבון הבנק ,קל
וחומר  -לפתוח חשבון בנק משלה.
עם זאת ,לטענת האישה ,דירתם הראשונה של בני הזוג נקנתה ברובה על ידי כספים
שהביאה היא ,הן מעבודתה לפני הנישואין ,והן מכספים שקיבלה מבני משפחתה .כל זאת
לא בא לידי ביטוי בעת רישום הדירה ,אשר נרשמה כולה על שם הבעל ,תופעה נפוצה באותן
שנים .בהמשך מכרו בני הזוג את הדירה ,ורכשו תחתיה דירה גדולה יותר ,באותו רחוב.
בהמשך אף רכשו דירה נוספת ,שאת כספי מכירתה השקיעו בהגדלת דירתם ,שכיום מונה 9
חדרים.

הבעל יורק עליה בפומבי
לדברי הקשישה ,לפני מספר שנים פרץ ריב קשה בין בני הזוג בנוגע ליחסו של הבעל לילדיו,
ומאז שרויים בני הזוג בסכסוך מתמשך ,כשהבעל נוהג באשתו באלימות מילולית קשה,
שלעיתים מתבטאת גם באלימות פיסית ממש.
לדברי האישה ,בעלה נוהג לקלל אותה ,להתעמר בה ,ולהתעלל בה בכל דרך אפשרית על
בסיס קבוע .בין היתר הוא משתמש במילים כגון "ימח שמך"" ,שתמותי"" ,שידרוס אותך
אוטובוס"" ,שתפלי במדרגות" וביטויים קשים נוספים.
עו"ד גינסברג מציין בתביעה ,שהבעל לא מתבטא בגסות כלפי אשתו באופן פרטי בלבד,
אלא נוהג לצעוק ולקלל את אשתו גם בנוכחות זרים ,ואף בנוכחות ילדיו ונכדיו .בנוסף הוא
נוהג לירוק לעבר אשתו ,גם זאת בנוכחות זרים .לדברי האישה ,באחת הפעמים הוא תפס
את ידה ,הצמיד אותה לקיר וירק עליה.
יש לציין כי אומנם ההחמרה ביחסים חלה בעקבות אותו ויכוח גורלי שהתרחש לפני שנים,
אבל האלימות הפיסית והמילולית של הבעל היתה נוכחת כבר בתחילת נישואיהם .לדברי
האישה ,כאשר הייתה בהריון עם הילדים ,בעלה נהג להרביץ לה בגבה.
לא מימן לה אפילו תרופות
על אף כל זאת ,לדברי האישה ,עד אותו ויכוח ,חיי בני הזוג התנהלו במעין מתכונת סבירה,
כאשר הבעל נהג להעביר לה מדי שבוע קצבה של כ 011-שקלים ,זאת בנוסף לקצבת ביטוח
לאומי שהקשישה מקבלת.
אולם ,לדברי האישה ,לאחר הויכוח הגורלי ,החל בעלה להצר את צעדיה ,תוך שהוא
משתדל למנוע ממנה כל אפשרות לחיים סבירים.
לדבריה ,תחילה קיצץ הבעל במחצית את הקצבה השבועית אותה נהג להעניק לה ,והחל
מינואר לפני שנה ,אף הפסיק אותה כליל ,כך שהקשישה צריכה להתקיים על קצבת זיקנה
בלבד ,המוענקת לה מהמוסד לביטוח הלאומי ,על סך כ ₪ 0111-בחודש.
כמו כן ,לטענתה ,מונע ממנה הבעל טיפולים רפואיים בסיסים ,הפסיק לשלם את שכר
לרופאים שאצלם מטופלת האישה ,ביטל את הוראת הקבע דרכה נהגה האישה לשלם עבור
התרופות אותן היא צורכת על בסיס קבוע ,ואף סירב לממן לה טיפול שיניים לו נזקקה
בדחיפות.
לדבריה ,הוא החל עוקב אחריה עם אופנועו ,עת יצאה מהבית ,ובהזדמנות אחת אף ניצל
את העדרותה מהבית ,והשליך לרחוב את כל בגדיה.
האישה מציינת בתצהיר אותו הגישה לבית המשפט למשפחה ,שלמרות התנהגותו הבלתי
אנושית כלפיה ,כאשר הבעל עצמו חלה ונזקק לטיפול רפואי,היא סיפקה את כל צרכיו
בחום ואהבה.

סרבן גט
לפני כשנתיים פתחה האישה בהליכים משפטיים נגד בעלה בבית המשפט לענייני משפחה
ברמת גן ,וזאת במטרה לקבל את מלוא זכויותיה למזונות ולחלוקת רכוש .לטענתה ,לאחר
אחד הדיונים שהתקיימו בתיק ,המתין לה בעלה ביציאה מבניין בית המשפט ,איים עליה
שתפסיק את ההליכים המשפטיים ,וירק לעברה.
האישה מדגישה שלמרות שהבהירה לו לפני כשנתיים ,שהיא איננה מעוניינת לחיות עימו
יותר ,מתעקש בעלה שלא להתגרש ממנה.
בנסיבות העניין ,ומכיוון שכל הרכוש המשותף רשום על שם בעלה ,טוען עו"ד גינסברג
שהקשישה משמשת בת ערובה ונתונה לסחיטה ממושכת מצד בעלה ,שכן הוא אינו מוכן
לתת לה את מלוא חלקה ברכוש שהצטבר במשך למעלה מחמישים שנות נישואין.
עו"ד חן גינסברג מציין ,שהבעל לא שינה את יחסו לאשה בעקבות פתיחת ההליכים
המשפטים ,ומצבה דווקא החריף בעקבות זאת :הבעל ממשיך להטריד אותה בכל דרך
אפשרית ,אינו מאפשר לה לבשל ,ומתעמר בה בדרכים שונות ומשונות.
לפני מספר חודשים ,לאחר שהבעל צרח עליה וקילל אותה ,נאלצה האישה להזמין משטרה.
לדברי עו"ד גינסברג ,בסופו של דבר ,לפני מספר שבועות ,לא יכלה הקשישה לעמוד יותר
ביחסו של בעלה ועזבה את הבית.
מחצית מהרכוש המשותף ומה"חשבון הסודי"
עו"ד גינסברג פנה לבית הדין הרבני בבקשה לחייב את הבעל במתן גט מכמה עילות.
לדבריו ,הקשישה זכאית למדור שקט במעונה ולהתנהל בחייה ללא חשש ,בעלה אינו
מתפקד כבעל ,אינו זן ומפרנס את אשתו ,ואף נוהג בה "כתגרן בשוק" תוך שהוא פגיעה
מתמשכת בכבודה.
בתצהיר שמסרה לבית המשפט למשפחה ,בהליך לחלוקת רכוש וקביעת מזונות אותו פתחה
באמצעות עו"ד גינסברג ,מציינת האישה ,שהיא מסרבת להמשיך ולשמש כשק האגרוף של
בעלה .כמו כן ,מאחר והוא חדל לפרנס אותה כראוי ,כשכל הכספים המשותפים מצויים
בידו ,היא מבקשת כי יפסקו לה מזונות ראויים.
האישה דורשת מחצית מהרכוש והנכסים המשותפים שהם :דירת המגורים המשותפת,
זכויות פנסיה של בעלה במנורה-מבטחים ואופנוע.
כמו כן ,מציינת האישה שלבעלה חשבון בנק נוסף על שמו ,שבו הוחזקו בזמנו ,נכון לבדיקה
אותה הצליחה לבצע בשנת  ,9114כחצי מיליון שקלים.
בנוגע להתנהלות חשבון זה האישה מציינת כי "רב הנסתר על הנגלה" ודורשת את מחצית
הסכום שהיה קיים בו בשנת .9114

לטענת האישה ,בעלה ערך בשנים האחרונות תעלולים פיננסים שונים על מנת להוכיח שאין
בחשבונו סכומי כסף כאלה ,לכן היא דורשת שבמקרה ולא ימצאו בחשבונו סכומי הכסף
שהיו קיימים בו ב ,9114-יינתן לה חלקה מחשבון הבנק האבוד ,על ידי ניכוי הסכום
מהכספים שיינתנו ממכירת הדירה ,בנוסף למחצית הדירה המגיעה לה מתוקף הלכת
השיתוף.
היות וההליך המשפטי יכול להימשך זמן לא מבוטל ,מבקש עו"ד גינסברג מביהמ"ש לפסוק
לאשה מזונות מידיים ,בסך  0111שקלים לחודש ,על פי רמת החיים לה הורגלה עד
לתחילת הסנקציות של הבעל נגדה ,וזאת עד לקבלת מלוא חלקה הראוי ברכוש המשותף.

