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החלטה
 .1בפניי בקשה לביטול צו הגנה אשר נית לראשונה ביו  ,11.3.10ואשר הואר& בהסכמת
המשיב מבלי להודות בכל טענה ,וכאשר לטענתו הוא הסכי להרחקה א& ורק על מנת
להביא לרגיעה זמנית בי הצדדי.
 .2אי מחלוקת כי ממועד מת הצו חלפה למעלה משנה ,כ& שבהתא לחוק למניעת אלימות
במשפחה הרי שהצו פג.
 .3עוד אי מחלוקת כי התובעת לא הגישה בקשה נוספת למת צו ההגנה בגי אירועי
נוספי ו/או בקשה למדור שקט ו/או בקשה לצו מניעה כלשהו.
 .4בע"א  352/84אלברט איזסק נ' אנה איזסק ,פד"י לט) ,186 (1נקבע כי לא כל תגרה
המצויה בחיי בני הזוג ,במיוחד כאשר השלו אינו שוכ במנוע ,יש בה כדי להצדיק
גירושו של אחד מה מדירת מגוריו ,וא 2לא כאשר תגרות אלה חוזרות על
עצמ...התרענו והזהרנו על כ& לא אחת והדגשנו ,שכאשר אי מדובר באלימות קיצונית,
וכשאי סכנה מוחשית מיידית יש להקדי אזהרה לצו האמור...רק א נוכח ביהמ"ש כי
אזהרותיו אינ מועילות וכי כל דר& אחרת לא תצלח רק אז ,בלית ברירה ,יית את הצו
ויגבילו מראש ...הצו לא נועד ליצור סטטוס של פירוד הזר לדי שלנו."...
 .5בנסיבות האמורות ,אי לי אלא לקבוע כי צו ההגנה פקע ואי בפני כל ראיה כי יש לחרוג
מהוראות החוק ולהותיר את הצו על כנו לפרק זמ נוס.2
 .6במהל& הדיו ,ניסה ביהמ"ש להביא את הצדדי להסכמות כלשה ,אול ,הייתה זו
האישה אשר סירבה לכל הצעה ששוגרה לעברה מאת הצד שכנגד .לשיטתי ,האישה
מבקשת להשיג יתרונות זרי לבקשה שבפניי ,ע"י כ& שהבעל יורחק מהדירה ובייאושו
יסכי לתכתיביה הכספיי של האישה.
 .7ע כל הכבוד ,וע כל ההבנה להיות של האישה מטופלת בארבעה קטיני ,לכ& לא יית
ביהמ"ש את ידו.
 .8לאור כל האמור לעיל ,לא נותר לי אלא לקבוע כי הצו פקע וכי אי מניעה על הבעל לשוב
לביתו .יחד ע זאת ,ביהמ"ש מתריע בצדדי לבל יסלימו את האווירה המתוחה ביניה
ולבל יטרידו איש את רעהו בכל צורה או דר& .למע הסר ספק ,היה וצד כלשהו יפגע
ברעהו ,בי באלימות פיסית ובי באלימות מילולית ובי בהצקות והתעמרויות המונעות
ניהול חיי תקי ,יוכל אותו צד נפגע לעתור לסעד מיידי מאת ביהמ"ש.
 .9לפני משורת הדי ,אינני מחייב בהוצאות ההלי& ויחד ע זאת ,הוצאות ההלי& תובאנה
בחשבו במסגרת פס"ד הסופי אשר יינת.
 .10תואיל המזכירות לסגור את התיק.
ניתנה והודעה היו כ"ט אדר ב תשע"א 04/04/2011 ,במעמד הנוכחי.
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