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ברלין שמואל עם מרשק קרול
גירושין״ על כלל אחשוב שלא עלי צעק א1״ה

 )14 מעמוד (המשך
 בעולם. נחמד הכי יהיה הוא אותך,

 יבעט,״ הוא לך זקוק לא כבר כשהוא
קרול. אמרה

 הרב אותה הזהיר שנישאו לפני עוד
 בקיסמי שבויה היתה היא אולם מפניו,

 בנם נולד 1975 בשנת הבטחותיו.
 של יחסו השתנה ומאז אריק. הראשון
 הקודמים, מנישואיה לילדיה שלדון
ממנו. פחדו ילדיה הכר. לבלי

 לבין בינם קשר כל לנתק ניסה הוא
 ימשיך שאם כריס על איים הוא אביהם.
 כל את יקה הוא אביו עם בקשר

 היה ואף צעק הוא לו. שנתן המתנות
לא הוא אריק, של לידתו מאז אלים.

 נעדר בעבודות־הבית, חלק כל נטל
בעבודתו. שקוע והיה תכופות לעיתים

 לביתה המישפחה עברה 1977ב־
 לפתח המשיך שלדון והמפואר. החדש

 בתי־מסחר שיבעה שכללו עסקיו את
 בוגר היה הוא לבתים. ושרותי־אחזקה

 למד ואף לראיית־חשבון, בית־ספר
 היו בוודאי אלה כל מישפטים. שנתיים

 לו שהיו כשם בעסקיו, רב לעזר לו
מארה״ב. ברח כאשר לעזר
 יהושע. השני בנם נולד 1979ב־

 לבין אריק של לידתו שבין בתקופה
 קשיים לקרול היו יהושע, של לידתו

 הוא בכך. אותה האשים שלדון להרות.
 הפעם זו ״היתה כלפיה. חשדן היה גם

 הפרק. על עלו שהגירושין הראשונה
רוב את הגיוני. לא לגמרי שהוא ראיתי

 לא הוא לילדים בעבודה. בילה הזמן
קרול. אומרת מזמנו.״ כלל הקדיש
 השלישי בנם נולד אחר־כך שנה
 ילד להביא רצתה לא קרול דניאל.

 והבטיח לחץ שלדון אולם לעולם, נוסף
 ניתוח יעבור הוא לידתו שאחרי
 לחוד. ומעשים לחוד מילים אך עקרות.

 קרול אבי. הרביעי בנם נולד 1983ב־
ילדים. לשישה ואם 40 בת אז היתה

 ראינו לא בילינו, לא אלה ״בשנים
 כמעט מנותקים היינו למעשה חברים.
 כמטורף. נהג שלדון מהעולם. לגמרי

 מכשירי־טלפון. 30 בבית החזיק הוא
 הוא מכשיר. היה אפשרי מקום בכל

בשמות־גנאי אותי כינה אותי. העליב

מהבית. לצאת ממני מנע הילדים. לפני
 קיבל באמבטיה, לישון נהג ״שלדון

 כשעסקיו מנותק. היה זעם, התקפות
 כרטיסי־ את ממני לקח הוא נחלשו

 אותו והשכיר רכב קנה שלי, האשראי
 כספים, לבזבז התחיל הוא ידיעתי. ללא

 היה מס־ההכנסה, שלטונות עם הסתבך
 שעבדו ולאנשים לבנקים כסף חייב

 דאג הוא זאת, כל למרות אצלו.
 לארץ. גדולים סכומי־כסף להעביר
 כל־כך היתה לא שעזיבתו מסתבר

 היטב.״ מתוכננת היתה היא פתאומית,
קרול. אומרת
 עם שלדון בא 1985 באוגוסט 7ב־

 כן לפני חודש לישראל. בניו ארבעת
 התנהג הוא בהלוויתו אביו. נפטר
ביותר לו הקרוב האדם נפטר כאילו

 מכל האב נישל.אותו בצוואתו בעולם.
 זאת ידע ששלדון טוענת קרול רכוש.
 שהצוואה למרות האב, מות לפני

 אחר־כך. אחדים חורשים רק פורסמה
 אביו, של פטירתו אחרי שבועיים

 משלחן. להתגרש קרול ביקשה
יהיה. לא שהדבר היתה תשובתו
 אמה את הטריד עליה, איים הוא

 נעל מאהב, לה שיש חשד הוא בטלפון,
 לצאת. לה איפשר ולא בבית אותה

 החזרה בתהליך התחיל תקופה באותה
 לבית־ יום מדי הלך הוא בתשובה.

 לבוא הילדים את חייב ואף הכנסת,
 אצל ישב ארוכות שעות במשך עימו.
יהדות. ולמד הרב

 את עימו לקח הוא שברח ״ביום
 הבן לעבודה. הגדולים הילדים שלושת

 שבו היום זה היה איתי. נשאר הקטן
 עורו״הדין עם ראשונה פגישה קבעתי

 את השארתי הגירושין. בנושא שלי
 עצר מהפגישה כשחזרתי אמי. אצל הבן

 היו הילדים ארבעת בדרך. שלדון אותי
 אחשוב שלא עלי צעק הוא שלו. ברכב
גירושין. על כלל

 בי. שיפגע איים הוא בבית, בערב,
 אולם המישטרה, את להזעיק ניסיתי

 מכשירי־הטלפון כל את ניתק הוא
 הילדים, את לקח הוא אחר־כך בבית.
ונסע. לרכב אותם הכניס

 יותר מאוחר הגיעה ״המישטרה
 מריבה כאל לעניין והתייחסה למקום,

 של לאמו צילצלתי רגילה. מישפחתית
 איתי. לדבר סירבה היא אך שלדון
 ואמר התקשר הוא בלילה 2:30 בשעה

 בניו־יורק.״ איתו נמצאים שהילדים
 נחת הוא באוגוסט 8ב* קרול. אומרת
 אחר־ שבועות חמישה רק בארץ. עימם

הימצאם. מקום לה נודע כך,

 עזובה ■
וליפליד |

 היא המקומי הרב אמצעות *1
 מייקל עורך־הדין עם קשר יצרה *1
 את שכרה גם היא כן כמו בישראל. כץ

 שיאתר כדי פרטי, חוקר של שרותיו
 הם והילדים. שלדון של מקומם את

 זוהי בירושלים. הר־נוף בשכונת נמצאו
 לקבל שמחה שבוודאי חרדית שכונה
 חוזרים שכן כל לא חדשים, אנשים

 אמם ״מציפורני הנסים בתשובה
הגיורת.״
 בישיבת ללמוד התחיל שלדון
 וילדיו שמח אזר בתשובה החוזרים
 בחודש דתי. בבית־ספר ללמוד נשלחו
 לארץ קרול הגיעה 1986 מארס

 עם קשר יצרו הם כריס. בנה בליווית
 הרב שמח, אזר ישיבת של הרב

שלדון. לבין בינה שתיווך ויינברגר,
 הם ילדיה את לראשונה כשפגשה

 הם ומפוחדים. מבוהלים מנותקים, היו
 הוא אביהם. רשות ללא לדבר פחדו
 אינה שהיא בטענה נגדה, אותם הסית

 הוא בכספו. רק מעוניינת והיא יהודייה
 לא אמם כי לחשוב אותם הסית אף

 כל עשתה לא וכי בהם מתעניינת
 ימים חמישה אותם. למצוא כדי מאמץ

השניה. בפעם בהם פגשה אחר־כך
 צהריים, ארוחת עימו הביא שלדון
נעימה. פגישה זו היתה קרול ולדיברי

 נערכו הילדים עם קרול של פגישותיה
 היא במאי 14ב־ יותר. תכופות לעיתים

 הסכם כשבאמתחתה לארה״ב חזרה
 והילדים שלדון יחזרו לפיו מישפטי
 שלדון מכן. לאחר חודש לארה״ב
 הוא אך התנהגותו, את שישנה הבטיח

חזר. ולא ההסכם בתנאי עמד לא
 לארץ קרול חזרה 1986 בנובמבר

 לביתם ישר הגיעה היא בשנית.
 בתנאים חיו הילדים הר־נוף. בשכונת

 שלדון וליכלוך. עזובה בתוך מחפירים,
 היו והילדים בבית־חולים מאושפז היה

 שהגיעה, ביום שכנה. של בטיפולה
 חזר הוא מבית־החולים. שלדון שוחרר
 בביקור מכותיו. את בה והפליא הביתה

 ימים תישעה בארץ קרול שהתה זה
 רק ילדיה את ראתה ובמהלכם בלבד,

 פנתה.למישטרת גם אז אחת. פעם
ישראל.

 לארץ באה היא השלישית בפעם
 החליפה היא כאן. היא ומאז 1987 ביוני

 התחילו ואלה שלה, עורכי־הדין את
 את לה להשיב כדי מרץ ביתר לפעול
 וזה לבית־מישפט, פנו הם ילדיה.
 ברשות להיות הילדים שעל החליט

אליה. להחזירם שלדון את וחייב אמם,

והש הטיסות המישפטי, הטיפול
 לקרול בינתיים עלו בארץ, הייה

 הכסף כל את דולארים. אלפי עשרות
 עתה הוציאה. כבר היא ברשותה שהיה
 כך בהתנדבות. למענה עושים כולם

 ברלין שמואל גם וכך עורכי־הדין
בחיפושים. לה שעוזר

 אחרי לעזרתה נרתם ),40( ברלין
 בעיתונות. בנושא כתבה שפורסמה

 נעדרים בחיפוש עוסק שהוא שנים כבר
 לחיפוש העמותה מקימי בין היה ואף

 דויד של היעלמו אחרי נעדרים
.1981 ב־ מבת־ים סטרוקובסקי

 - בקיבוץ עתה מתגוררת קרול
ז תיקוות תולה היא הארץ. שבמרכז

 שנערכים הקדחתניים בחיפושים רבות
 אם הילדים. וארבעת בעלה אחרי

 ן את ממנו להוציא מקווה היא ימצא,
 המישפטי הטיפול על שהוציאה הכסף

האחרונות. וחצי בשנתיים
 , הוא מרשק משפחת של סיפורה

 ״י■ הוא יותר עוד עגום אך עגום. סיפור
 בחברת נמצאים הם הילדים. של מצבם

 כדי אמצעי בשום בוחל שאינו אביהם,
מאמם. להרחיקם

מרשל, ילדי
זליכלזך שזבה ך1בת מחפירים, בתנאים 1חי הילדים
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