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 צורך אין ״קונטראלוקס״ עם
בשמשיה.
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המרקחת בתי בכל להשיג

המזיקות השמש קרני את המסנן
ע____ ב ט
בע״נו, פרמצבטיות תעשיות

קונטיאלודזס

 עקיצווז בפני מלאה להגנה היעילה המשחה
 טורדניים מטופפים ושאר יתושים

מורגשת ובלתי ניראת בלתי
שחת עם שפת להיות כיף קומפלר מ הים! ב מושלם חרקים דוחה קומפלר

בט״נז פרמצבטיות תטשיות טבט

רכי חיים ד
גייזלר גד1 גייזלד־

 הארץ מן הוצאו הילדים
 האם אביהם♦ ידיעת ללא

 מישרד־הפגים היה
? בפרשה מעורב

יע בשיקאגו הישראלי הקונסול
 רוצה ״אני מזעם. רתח שגב, קוב

 טלפונית, בשיחה דרש לדעת,״
 גייז־ ומרדכי דן את הוצאתם ״איך

ישראל.״ מתחומי לר
 ברוך היו הקו של השני מעברו

 של והסבתא הסב זומר, ושרה
 לא ״זה יפה. אימם, מצד הילדים
 לשמוע רוצים לא ואנחנו עיסקד

ש התשובה היתה יותר,״ ממך
הקונסול. קיבל

בני ),2( ודן )4( מרדכי הילדים,
 גייז־ ויפה אליעזר הדוקטור של הם
 ידיעת ללא מהארץ הוצאו לר,

 פברואר חודש בתחילת אביהם.
 שם לארצות־הברית, הוטסו הם

 גייזלר הזוג בני לאמם. הצטרפו
 להם יש גירושין. בהליכי נמצאים

הנמ העשר, בת לימור בת, עוד
בשיקאגו. אביה עם צאת

 הסבל כאלה, במיקרים כרגיל
היל של חלקם מנת בעיקר הוא
 האב ׳הפך זה שבמיקרה אלא דים.
 על-ידי נחשדת יפה, והאם, נכה,

מח לדבריו, הונאה. במעשה בעלה
ו ההונאה על מישרד־הפנים פה

לה. שותף
גייז־ הזוג בני ונכות. הזנחה

 באר־ האחרונות בשנים שהו לר
 שם אילינוי, במדינת צות־הברית,

 במינהל־עסקים אליעזר משתלם
אלי תל־אביב. אוניברסיטת מטעם

לני בינלאומי מומחה הוא עזר
 ממשלת על־ידי נשלח ואף הול,

 וברא- לגוואטמלה ארצות־הברית
 בשנת וייעוץ. סיוע למטרות זיל

בתו המבריק המשתלם זכה 1977
 ארצות- של המצטיין ״הצעיר אר

ש היחידי הישראלי הוא הברית״.
זה. רב־יוקרה בתואר זכה

 עבד להשתלמות שנסע לפני
 במישרד־ בכיר בתפקיד אליעזר

 הקא- כאילו היה ונראה הביטחון,
 המלך. דרך על נמצאת שלו ריירה

 המישפחתיות. הצרות שהחלו עד
 התפתחו המישפחה, קרובי לדברי

 שהלכו נפשיות בעיות יפה אצל
 בישראל אישפוז, כדי עד וגברו

 הזוג בני יחסי ובארצות־הברית.
שירטון. על עלו גייזלר

בת פרץ ביותר החמור המשבר
 שאליעזר בעת ,1979 שנת חילת
 בשי- בבית־חולים מאושפז היה

שנשב ברגלו ניתוח ועבר קאגו
מעור אז היה יפה של מצבה רה.
היל את לקחת רצה ואליעזר ער,
ב נתקל אך בישראל, לביקור דים

ש אשתו, של הנמרצת התנגדותה
 כל בדרכונה. רשומים היו הילדים
 ב־ הקונסול אצל לעזרה תחנוניו
 מה ״אין בתגובה: נתקלו שיקאגו
 רשומים שהילדים זמן כל לעשות,

אשתך.״ של בדרכונה
 גורם בפרשה התערב בינתיים

 מישרד־הסעד היה זה צפוי. בלתי
 לעצמו חובה שראה האמריקאי,

 אזרחים גם שהם לילדים, לדאוג
 בתחומי שנולדו כיוון אמריקאיים,

ארצות־הברית.
 האמריקאי מישרד־הסעד לידי
מז שהאם כך על ידיעות הגיעו
 הגיעו הדברים ילדיה. את ניחה
 של סוציאליים שעובדים כך, לידי

 ל- ולמסרם לקחתם איימו המישרד
אומנות. מישפחות

 עזב אליעזר כך על כששמע
 ל- בניגוד בית־החולים, את מיד

ליל להוציא ומיהר רופאיו, מיצוות
ש כדי אמריקאיים דרכונים דים
 כדי תוך לישראל. לקחתם יוכל

ו ברגל סיבוך חל ההתרוצצויות
נכה. כנראה יישאר אליעזר

 בתחילת כוזכת. הצהרה
 יפה חזרה 1979 פברואר חודש

הילדים, שני עם לישראל גייזלר

 לעזרת פנו הוריה ודן. מרדכי
 יפה את שהפגישו מישפחה קרובי

 . שיפה טען הרופא פסיכיאטר. עם
ש המליץ ואף לאישפוז, זקוקה

 הילדים. עם לבד להשאירה לא
וה יפה חזרו ימים שלושה כעבור
לארצות־הברית. ילדים

אלי מספר מכן,״ לאחר ״שבוע
 את להביא ״נאלצתי גייזלר, עזר

 פסיכיאטרי לטיפול לארץ אשתי
הש בבית־החולים בהיותה דחוף.״
 יש ילדיה לטובת כי יפה, תכנעה
 ואמנם בדרכון. רישומם את לשנות

 המפורשת הסכמתה את נתנה היא
 למחיקת — החוק שמחייב כפי —

נר הם מדרכונה. הילדים שמות
האב. של בדרכונו שמו

 של אמו בבית נשארו הילדים
 חזר ואליעזר בבאר־שבע, אליעזר

 את להסדיר כדי לארצות־הברית
 בבית־ שהצטברו העצומים החובות
אש מאושפזת היתד. שבו החולים

ש הניתוח הוצאות את ולשלם תו,
ברגלו. עצמו הוא שעבד

 בארצות- בעלה בעוד בינתיים,
ב דעתה. את יפה שינתה הברית,

 למישרד־ פנתה האחרון יולי חודש
״אש חדש. דרכון והוציאה הפנים

 ב־ הילדים את לרשום ביקשה תי
 סמך ״על אליעזר, מספר דרכונה,״

 היו לא הילדים כי כוזבת, הצהרה
 לפני שהוא דרכון בכל רשומים

ההצ את קיבל מישרד־הפנים כן.
רשו אמנם אם כלל בדק לא הרה,
למ — אחר בדרכון הילדים מים
 נמצאים הללו הנתונים שכל רות

 ובנוסף, — המישרד בתיקיון
אישו את קיבל לא מישרד־הפנים

בדר הילדים לרישום המפורש רי
 החוק על עבר ובכך האם, כון

זה.״ צעד המחייב
 מבית- יפה השתחררה כאשר
כדי גם במהירות פעלה החולים,

בורג שר
ישראל לחוקי בניגוד

 ״יפה ידיה. על חזקה מחדש לתפוס
מר שהה שבו לבית פרצו והוריה
״ולק הזוג, קרובי מספרים דכי׳"

 הוריה.״ לבית איתם אותו חו
 העדיפו וקרוביו אליעזר של אמו

 מזה. זה יופרדו לא הילדים ששני
ה בן דן את גם לרשותה מסרו

שנתיים.
 כאשר האם. בדרכון שימוש

 הילדים העברת על לאליעזר נודע
 ליועצת מייד פנה אשתו, לרשות

 הרווחה, מישרד של המישפטית
 אמנם וזו שטופמן, עורכת־הדין

 סוציאלית עובדת לשלוח הזדרזה
הסוצ העובדת הילדים. את לבקר

 המישפחה, קרובי שאר כמו יאלית,
 לראות כשביקשה בקשיים נתקלה

לבסוף הצליחה אך הילדים, את

5̂ 2229 הזה העולם•




