לא בלי
בית
עברות
עם בנו

שנזוליק

בנותיו
בשל

המשפט התיר לאב
אלימות כלפי
אשתו לשעבר לראות את בנותיו
במסגרת טיפולית
הבכור יצטרך להיפגש
גרוש

שנתון

במעצר

בית

מונעת זאת בשל אייכולתו לשלם כרגע

חדד

מזונות

בסכום

שנקבע לו

וכן

בשל

השהות

אל לשלושה
ckst
 reלקיים
$DN2$מי^^$DN2$
^^
האםלעומת זאת טענה להגנתה כי לאב יש
לדיו למרות היותו נתון במעצר בית
בעיית שליטה בכעסים ,הוא אינו יציב ואינו
שנחשדבאלימות כלפי האם .כך הזד
לארור
מכבד הסכמים .היא אמרה שהיא חוששת לש־
$TS1$לשלוח$TS1$
לענייני משפחה בקרית גת.
המשפט
ליט ,בית
$DN2$לשלוח $DN2$אתהילדיםאליו לאור אפשרותלמםוכ־
$TS1$למםוכנות$TS1$
בני הזוג התגרשולפני כשנה וחצי כעבור לוח
$DN2$למםוכנות $DN2$לכאורה מצדו .עוד העידה האם כי ילדם
נות
ילדים.
עשר שנות נישואים ויש להם שלושה
הגדול בן התשע מסרב כרגע לראות את אביו.
מאז הגירושים עמד האב בתנאי ההסכם ,שילם
המשפט כי הוא מתיר
בהחלטתו קבע בית
דמי מזונות ולקח אתהילדים על פי הסדרי
ראייה.לאחרונה חווה הגבר ,איש צבא לש־
$TS1$לשעבר$TS1$,
לאב לראות את שתי בנותיו הקטינות ,אולם
$DN2$לשעבר $DN2$,שינוי במצבו הכלכליונקלע לסכסוך
לא את הבןהגדול .״לא שוכנעתי כי אין לאב
עבר,
עם האם שבגינו הוגשה נגדותלונה במשטרה .מסוגלות לדאוג לשלוםילדיו הקטינים״,
השופטת פאני גילת כהן ,והוסיפה:
כתבה
לשבוע,
בעקבותהתלונה נחקר הגבר ונעצר
שוחרר למעצר בית בבית אמו
שלאחריו
״האב ידאגלהסעת הקטינים
אליו ,ישהה עמם
כשהוא ממתין להגשת כתב אישום נגדו בגין
בכל הזמנים בפיקוח מלא ולא יותיר אותם
בפיקוח אדםזר״.
איומים ,הטרדותואלימותכלפי האישה.
באמצעות עו״ד רועי ברומר ,מומחהלדי־
$TS1$לדיני$TS1$
בנוגעלבןהגדול קבעה השופטת כי לא ית־
$TS1$יתקיימו$TS1$
קיימו
$DN2$לדיני $DN2$משפחה ,הגיש האב בקשה בהולה לבית
ני
$DN2$יתקיימו $DN2$עמו הסדרי ראייה עד להבראת הקשר
טיפולית .בית המשפט
הסדרי
המשפט לקיום
בינוובין האב במסגרת
הראייה בטענה
גם חייב את האבלפנות באופן מיידילטיפול
שמאז פרוץ הסכסוך ביניהם האישה מונעת
הדרכה הורית
מהילדים לראות אותו .לטענת האב ,האם
וטיפולבכעסים.
תושב האזור

ימשיך

הסדרי ראייה עם שניים מי־
$TS1$מי^^$TS1$

בבית אמו במעצר בית .נטען כי

מוכנהשהילדים

האישה אינה

ישהו ויבקרו בבית

הסבתא.

