
איירוןקרמרנון תובעת

 מהדירה לקחת או מלהוציא להימנע
 מלהטריד להימנע וגם ,מטלטלי!

 עימה להתקשר או לתקוף אותה,
 או אותה ולעלוב לקלל טלפונית,

 לפגוע בה שיש פעולה כל לעשות
בעקיפין. או ישירות הפרט, בצינעת

 סיפרה בקשתה את המלווה בתצהיר
 הדירה בעלת שהיא קרמרמן איירו!

 שנערך בהסכם וכי בכיכר־המדינה,
 1983 במארס סוויסה בן־ציון ובין בינה

 שיינשאו היתר, בין ביניהם, הוסכם
שלושה־ארבעה תוך גירושין אחרי

 במילים שימוש על־ידי הנפשי
 כדי ובהבטחות־שווא, חלקלקות
 שמטרתו ההסכם על להחתימה
 ולהשאירה רכושה על להשתלט
חסרת־כל.

 הזמני, הצו את נתן המישפט בית
 בקשתה תישמע הבאה בשנה ובמאי

הקבוע. לצו־המניעה
 את התובעת צירפה לכתב־התביעה

הנתבע. ובין בינה שנערך ההסכם
 היא קרמרמן שאייירון נטען בהסכם

של הוא כיום האישי ומעמדה גיורת,

 שני שמות על שתירשם דולר אלף
 התחייבה היא שווים. בחלקים הצדדים

 ►ד מכונית סוויסה עבור לרכוש גם
 לא שמחירה בחירתה, לפי פרטית,

 תירשם ואשר שקל, אלף 300 על יעלה
סוויסה. בן־ציון של שמו על

 לדאוג התחייב מצירו סוויסה
 אחרי קרמרמן אייתן של למזונותיה
 בהתאם המשותפים, חייהם או נשואיהם

לאפשרויותיו.
 יתגרשו, שאם הסכימו השניים

לפני לא — המשותפת הדירה תימכר

 - מאשקלון הצרם את הכירה נאשו הנודע רתעש״ן נשואה היתה היא
זה את זה האשימו השבוע - להתגרש הבטיח והוא התגרשה היא

 בבית ניתן אפריל חודש ^
ט שפ מי  במעמד בתל־אביב, השלום ^

 בדרך זמני, צו־מניעה בלבד, אחד צד
 וחווה סוויסה בן״ציון נגד המרצה,
 745/15 שפירא מרח' שניהם סוויסה,

 על־ידי הוגשה הבקשה באשקלון.
 בשם מתל־אביב זינגר משה עורך־הדין

קרמרמן. איירון מרשתו
 בתיק בית־המשפט ידון בקרוב
 קרמר־ איירון של בבקשתה 7870/83

קבוע. לצו־מניעה מן
 בבית״המישפט, שתישמע הפרשה,

 אייתן שכן רבים, הדים ודאי תעורר
 דויד של גרושתו היא קרמרמן
 לבוד עץ מיפעל מבעלי קרמרמן,

 הלבודים מיפעל בפתח־תקווה,
 רבים מסועפים ועסקים באשקלון,

הצעיר אחיו הוא דויד בארץ. אחרים

 מראשי קרמרמן, יוסף ח״ב של
 שנתיים, לפני שנפטר תנועת־החרות,

בבת־ים. מאירוע בצאתו
 במיפעל חלקם את ירשו השניים

 והוא אותו, ופיתחו הגדילו לבוד, עץ
 כלכלית אימפריה של מרכז היום

 אך בית״ר, חניכי היו ואחיו יוסף ענפה.
 בחיים גם פעיל היה יוסף שהאח בעוד

 מעורב קרמרמן דויד אין הפוליטיים
פעיל. באורח בחיי־הציבור

 לימודיו בעת אשתו את נשא דויד
 בווילה התגוררו ארצה, כשחזרו בחו״ל.
לגירושיהם. עד בסביון,

איי ביקשה בבקשה־בדרך־המרצה
 שיצווה מבית־המישפט קרמרמן תן

 אשתו ועל סוויסה בן־ציון על זמנית
 ברח׳ לדירתה מלהיכנס להימנע חווה

בתל־אביב, המדינה בכיכר ,10 באייר ה׳

ההסכם. חתימת מיום חודשים
 ותדמיתו דמותו את שינה סוויסה

 הוא בה, להתעמר והתחיל לדבריה,
 אותה השפיל פיסית, אותה תקף

 מחמת נמנעה היא אחרים. בנוכחות
 הקללות את למנות בית־המישפט כבור

מאשי היא השתמש. שבהם והגידופים
 על להשתלט בנסיון סוויסה את מה

 אשתו, את מאשימה גם היא רכושה.
 להטרדות שהצטרפה סוויסה, חווה

 לדבריה, יחדיו חברו השניים ולאיומים.
מרכושה. ולנשלה להתישה כדי

 מוך יתגרש ^
חודשים כמה ״

 שהולכה טוענת קרמרמן יידון
מצבה את ניצל סוויסה \£בכחש.

בסביון: וווילה
יידון,
64

 התגוררו שבה הווילה זו
ואשתו, קרמרמן דויד

לאשקלון נסעה כשאיירון ילדיהם, שני עם

 בן־ציון המקומי, הצלם את פגשה היא שם לרזות. כדי
 אייתן ילדים. לשלושה ואב נשוי בן־ציון סוויסה.

הצלם. עם רומן ניהלה שנים ובמשך התגרשה,

 איירון של הווילה בבריכת ערום מתרחץ בן־צין 1□:,מתוק חיים
 שש לו שברה שהיא טוען הוא בסביון. קרמרמן 1

לצדה. שיהיה הוא שרצתה מה וכל לעבוד, ממנו למנוע כדי מצלמות
 היה סוויסה שבן־ציון בעוד גרושה,

 מצוי היה אך ההסכם, חתימת בעת נשוי
 לצדדים מאשתו. בהליכי־גירושין

 — בנפרד אחד לכל — ילדים
 לפני שנרכש ורכוש מנשואיהם,

 קודמים. בנשואין שמקורו היכרותם,
 להינשא, מתעדתים שהם ומאחר

 ענייני את להסדיר רוצים הם ובינתיים
 מנשואין ילדיהם ורכוש רכושם

 של שהרכוש והוסכם ״הותנה קודמים,
 יהיה ההסכם, לתאריך עד מהם, אחד כל

 גם הפרטי וקניינו רכושו ויישאר
 און וליורשיו השני לצד וכי בעתיד,

 רכוש לגבי זכות כל בעתיד יהיה ולא
זה.׳׳

 למיטב כי בהסכם הצהיר סוויסה
 תוך ייערכו מאשתו גירושיו ידיעתו,

 חתימת מיום חודשים שלושה־ארבעה
ההסכם.

 שתוך הסכימו והנתבע התובעת
 ממועד חודשים שלושה־ארבעה

 בנשואין יינשאו סוויסה של גירושיו
 לנשואין ובסמוך מייד אזרחיים.
 דירה לרכוש קרמרמן איירון התחייבה

50ל־ השווה בסכום חדרים שלושה בת

 תוך וכי — גירושיהם מיום שנה תום
 ו י יו־*•־• רשאי יהיה זאת תקופה

 להימנע עליו ייליח אל בה, להתגורר
 בדירה זכות לתת או לשכן מלארח,

אחרת. לאשה
 במיקרה כי והסכימו התנו הצדדים

 את יקיים לא סוויסה שבן־ציון
 יתגרש לא כלומר — התחייביותיו

 .-י! שלושה־ של תקופה תוך מאשתו
 ההסכם, מחתימת חודשים ארבעה
ומבוטל. בטל ההסכם ייחשב
 שמאחר הצדדים הסכימו כן

 המשותפים חייהם את לבנות שברצונם
 כלפי צד כל מתחייב הפרעה, כל ללא

 יתגורר לא צד כל של ילדיו כי רעהו,
 במקום על־ידם יוחזקו ולא יחדיו עימם

 עיקרי תנאי זהו וכי המשותף, מגוריהם
־ תנאי־חייהם. ושל ההסכם של ושורשי  ־
 יחפוץ אם — צד כל כי הצהירו השניים

 בהתאם שלו, בצאצאיו יתמוך —
 את בכך ישתף ולא לאפשרויותיו,

 לפגוע לא ״כדי מאמץ כל ויעשה רעהו,
הצדדים.׳׳ שני של בחייהם

 גם כמובן, השניים, הסכימו בהסכם
את המקיים הצד שיקבל פיצויים על


