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 חטף מושק שלדון
 ■רדו אובעת את

 והביאם מאמם,
 מושק, קחו אוצת.

ה א ב פש ש ח  ל
 ער מסבות אותם,

 ער בערה, עם ודה
 בתשובה חזותו

 שחוררו מה וער
ם לה י ו ו ח ה

א הג הו עוון7 נ י
 מאשתו. בנפרד חי כבר תקופה ובאותה

 הוא לקמל, נישואיו לפני חודש רק
הראשונה. לאשתו גט לתת נאות

 לשלדון היה לא השניים כשהכירו
 היו חבריו כל היהדות. עם קשר כל

 נהג חגיהם, את עימם חגג הוא נוצרים.
כש על כלל שמר לא בשבת, לעבוד

 לבית־ הלו רחוקות לעיתים ורק רות
 זמן לבלות שלדון נהג בתחילה הכנסת.

 טיילו הם ילדיה. ושני קרול בחברת רב
 חשבה קרול ורוד. אז ניראה הכל וחגגו.
בטוח. עתיד ולילדיה לה יהיה שעמו

 שלדון העלה שנפגשו אחרי שנה
 לה סיפר אז רק הנישואין. רעיון את

 מאשתו. בנפרד חי ושהוא נשוי שהוא
 הגיור. אודות גם לדבר התחילו הם

 1974וב־ להתגייר, הסכימה קרול
 שנה אורתודוכסי. רב אצל התגיירה
 ילדיה שני נישאו. הם אחר־כן־

 הם. גם התגיירו הראשונים מנישואיה
 בר־ סכס וערך בישיבה למד אף כריס

 על אפוטרופסות קיבל שלדון מיצווה.
 שם־ את קיבלו והם הילדים שני

מישפחתו.
 לעבוד קרול הפסיקה שנישאו, אחרי

 הם בתחילה בעלה. בקשת לפי
 אחר־ חודשים ושישה בביתה, התגוררו

 הם במקביל בביתו. להתגורר עברו כך
צ׳אשר. שנקרא במקום ענק בית בנו
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 עם יחסיו ממנו. מבוגרות אחיות שתי

 מעידה איומים, היו בני־מישפחתו
 על לשליטה בהקשר כנראה קרול.
באלי נהג שלדון המישפחתי. העסק

 סכום ממנו גנב ואף אביו, כלפי מות
 כיצד ידע הוא דולר. אלף 100 של

 למישפחתו. זקוק כשהיה להתנהג
 צריך שכשהוא טיפוס הוא .שלדון

• עי/־דזד ידפי
)16 בעמוד (המשך

באנעטיהד
חודשים. שמונה בן שהוא בן לה ויש

 לבעלה נישואין שנות חמש אחרי
אז היה כריס קרול. התגרשה הראשון

 קרול שנתיים. בת ודנה ארבע, בן
 כדי כאחות לעבודתה לחזור נאלצה
אחר־כך שנים שלוש ילדיה. את לפרנס

 בעסק עבד שלדון בשלדון. פגשה היא
 שמתי־ שסיפקה חברה מישפחתי,

נשד, היה הוא לבניינים. אחזקה

ואבי יהושע דניאל, אריק, והילדים קרול שלדון, המאושרת: המישסחה
החברה מח״ מעתקים

ת1ך א ר ת ק צו  קרול קיבלה ח
 הדובר אנונימית. שיחת״טלפון /

 נמצאים ילדיה שארבעת לה סיפר
 קרול החרדיות. מהשכונות באחת
 לא בשלוות־נפש, הידיעה את קיבלה
 לה. דחק לא הזמן לדרך. לצאת מיהרה

 בהתחשב תגובתה, את להבין היה קשה
 זה ילדיה את ראתה שלא בעובדה
וחצי. שנתיים

 באוגוסט חטף מרשק, שלדון בעלה,
 באר־ מביתם ילדיהם ארבעת את 1985

 חוגים לארץ. אותם והביא צות-הברית
הגיו מאמם להם.מחסה״ נתנו חרדיים

לה האב שעל קבע בית־מישפט רת.
 שלדון אמם. לרשות הילדים את שיב

 וברח. בית־המישפט להחלטת בז
 כך, בתנועת פעיל הרשקוביץ, אברהם

 שנתן בחשד המישטרה על־ידי נעצר
 בהברחת וסייע לשלדון, דרכונו את

לחוץ־לארץ. הילדים
 בשיתוף המישטרה, ממשיכה עתה,

 שלדון אחרי בחיפושיה האינטרפול,
 שהילדים יתכן הילדים. וארבעת
 את לבטל אין אך לחו״ל, הוברחו

 תרגיל־הסחה, רק זה שהיה האפשרות
 שנוטה כפי החיפושים, שייפסקו כדי

 לאם, המסייע ברלין שמואל לחשוב
 מצאו ילדיו וארבעת האב ולמעשה

בארץ. חדש מקום־מיסתור
 מדהים. מרשק מישפחת של סיפורה

 שתח־ אלא רגילה, מישפחה לכאורה
הני אחרי קצר זמן התחילו לואיה
 מסתתרים התעלומה מאחורי שואין.

 הנמנע מן שלא גדולים, סכומי־כסף
 בחיי משמעותי גורם הם גם מהווים

 גישואיןמרשק. בני־הזוג
שגייס

 בקוג־ נולדה )45( מרשק רול ^
 ב־ אחות היא שבארה״ב. טיקט 1/

נוצ למישפחה נולדה קרול מיקצועה.
מני לראשונה. נישאה 1964ב־ רית.

 כריס ילדים: שני לה יש אלה שואיה
ליהודי היום נשואה דנה ).20(ודנה )22(

14  —


