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בא לבית ולא הולך
טוב אז הסיפור הוא די מורכב אבל אני אנסה לקצר כמה שרק בצורה הטובה ביותר .יש לאימא שלי גרוש
)לא אבא שלי( שהוא גרוש שלה כבר המון שנים )  10-11בערך( ויש להם ילדה מהמערכת יחסים הזאת.
עכשיו לגרוש הזה אין דירה ,בקושי עבודה יש לו ,הוא מוצא פעם בכמה חודשים עבודה ואז עוזב אותה…
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טוב אז הסיפור הוא די מורכב אבל אני אנסה לקצר כמה שרק בצורה הטובה ביותר.
יש לאימא שלי גרוש )לא אבא שלי( שהוא גרוש שלה כבר המון שנים )  10-11בערך( ויש להם ילדה מהמערכת
יחסים הזאת.
עכשיו לגרוש הזה אין דירה ,בקושי עבודה יש לו ,הוא מוצא פעם בכמה חודשים עבודה ואז עוזב אותה דיי מהר.
בקיצור מה שאני בא להגיד פה שהוא כל הזמן בא לבית שלנו ופשוט לא מוכן לעזוב כלומר הוא בא היום ב 17:00
ואימא שלי שעה אמרה לו לצאת בסוף הוא יצא ב  20:00וזה קורה ככה כבר כמה שנים והוא רק מציק לאימא
שלי ובא לפה ועושה רק רעש.
אגב הוא משתמש בילדה שלו כתירוץ לזה שהוא כל הזמן בא אבל בשורה התחתונה הוא רק רוצה מקום שהוא
יוכל להיות בו כי לא מתאים לו ללכת להורים.
עכשיו הבעיה פה שאימא שלי לא רוצה לעשות צו הרחקה ,זה לא שהיא לא רוצה היא בעבר עשתה צו הרחקה
וחקרו אותה במשטרה )הייתה אלימות נגדה באותה תקופה מצידו( ומאז כיאלו יש לה טראומות ממשטרה וכל
פעם שאני אומר לה לעשות צו הרחקה נגדו היא משנה נושא ומתחמקת מזה .עכשיו שיהיה ברור היא סובלת
פשוט אין לה את הבטחון שדרוש כדי לעשות את הצעד ופשוט לעשות צו הרחקה ,עכשיו שיהיה ברור גם ששנים זה
ככה היא פשוט אישה קצת חלשה עם חוסר בטחון והיא כיאלו השלימה עם המצב.
עכשיו אני רוצה לדעת מה צריך לעשות במצב הזה? האם אני יכול לעשות משהו ? )אני בן  18שבוע הבא(
לנעול את הדלת זה לא ממש בא בחשבון כי הוא "בא בשביל הילדה" והוא יכול לחכות מחוץ לדלת עד שמישהו
אחר מהדיירים בבית יבוא ואז נהיה חייבים לפתוח לו .לדעתי זה ממש הטרדה ,אתה אומר לבן אדם לצאת והוא
מורח אותך ואומר "עוד מעט" "עוד כמה דקות באים לאסוף אותי" אי אפשר ככה יותר ולאימא שלי כבר אין
כוחות.
אשמח עם תעזוב לי ותיתן לי עצה למקרה הזה כי לא רק אימא שלי סובלת מזה אלא גם אני וגם סבתא שלי שגם
גרה איתנו.
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