
 שג צוותית
לנסות תוסחדח

 בתוכנית טענותיהן אח שהציגו הנשים
 של סכומים שילמו כי סיפרו הטלוויזיה

 כדמי־ ויותר לירות אלף 22 עד אלף 15
 לשלם התחייבות על נוסף לצמד, הרשמה

 המישרד, במיסגרת יתחתנו אם נוסף סכום
 שעברו גיהינום מדורי שיבעת תיארו הן

 המישרד, שמעניק מהשירות כתוצאה מאז,
 מבלי הקשר את וניתקו שנתייאשו, עד

חזרה. כספן את שקיבלו
 . הכתבה, מתוך שנוצר הכללי, הרושם

 עודף בעיית את מנצל צמד מישרד כי היה
 ואת ,30 לגיל שמעל הפנויות הנשים

 אחר בחיפוש נתקלות הן שבהם הקשיים
חש על רווחים לצבור כדי לחיים, בן־זוג
 מושך המישרד כי נרמז לצופים בונו•
 * להן שאין מפתות, בהבטחות נשים אליו

כיסוי. !די־ז

נש עם־רם הלנה השדכנית של דיה ן*
 כדי חסרת־אונים, בתנועה קדימה לחו
 הקיר, אל נשענה קט רגע אחיזה. למצוא

 זלגו מעיניה אחת. בבת התמוטטה ואז
 שעל הכבד האיפור את שמרחו דמעות,

 רעד. גופה ומכוערת. לבנה לעיסה פניה
המהו הנשית בחליפה האון, מלאת האשה
שבר־כלי. הפכה דרת,
 הלנה השבוע. הראשון ביום קרה זה

 לפולי־ הישראלי המכון למישרדי הגיעה
 להיבדק כדי הזה, העולם הצעת לפי גרף,

 על־ שנוסחו שאלות פי על בגלאי־שקר,
 לבדיקה, הסכימה הלנה הזה. העולם ידי
 להתבצע שעמדה לפני ספורות דקות אך

בהיסטריה. נתקפה
 לחיות כוח לי אין למות. הולכת ״אני
הפולי מכשיר לפני הלנה צעקה יותר!״

 רק רוצים כולם נגדי! העולם ״כל גרף.
 כל !יותר יכולה לא אני !אותי לקבור
 להיות לי שמגיע חשבתי שלי החיים

 זה למה נהרס! הכל ועכשיו מישהו,
לי? מגיע

אותם חיתנתי בעצמי שאני ״אנשים

 השני. לצד ועוברים ברחוב אותי רואים
 בתוך לשקוע לי נותנים ממני! מתעלמים
 אני !מסכימה לא אני !הזה הליכלוך

 לי יש שהייתי! מה להיות לחזור רוצה
 תעזרו להתרגש! לי אסור !,מחלת־לב

!״לי
 מכך כתוצאה הלנה. התמוטטה זה בשלב

 הפועל. אל בגלאי-שקר הבדיקה יצאה לא
היו: לה שהוצגו השאלות

 פחות לא צמד באמצעות נישאו האם !•
אנשים? 100מ־

 פחות לא צמד באמצעות נישאו האם #
אנשים? 500מ־
 פחות לא צמד באמצעות נישאו האם •1
אנשים? 1000מ־
 פחות לא צמד באמצעות נישאו האם •1
אנשים? 2500מ־

 לבית־החולים הלנה הובהלה חצות אחר
 וקוצר כללית חולשה האבחנה: בילינסון.

 הלנה שוחררה בוקר לפנות חמור. נשימה
 תור לה קבעו והרופאים מבית־החולים

שבביודהחולים. הלב למכון
בעלת עם־רם, הלנה של אישיותה

בעבודה הלנה שדבנית
טוב' בלי רע ״אין

במח שנויה צמד, השידוכים מישרד
מז סיפור-הצלחה בה הרואים יש לוקת.

 שעלתה עניה, למישפחה בת של היר
 אשת־קאריירה בה הרואים יש לגדולה.

 של מצוקתן את המנצלת חסרת־מעצורים,
לישועה. המצפות בודדות, נשים
 כושר־ על חולק איש אין כך או כך

 ניחנה. היא שבהם הרב והקסם השיכנוע
 בעיקבות לכותרות, עלתה שעבר בשבוע

 שבמהלכו שני, במבט מישדר־הטלוויזיה
השי במישרד המתרחש על טענות הובאו
 כי להבין ניתן לצופים שבניהולה. דוכים

 ביותר והמצליח הגדול שהוא זה, מישרד
 נותן ואינו לקוחותיו את מרמה בארץ,

לכספם. המובטחת התמורה את להם
 בארצות־הב- הלנה שהתה השידור בעת

 מייד עימד, התקשרו בארץ עובדיה רית.
 המכה על לה ודיווחו התוכנית, אחרי

 נחתה כבר למחרת המישרד. על שניחתה
בארץ. הלנה

הטל מנהל אל טילפנה הגיעה, עם מייד
 עשית ״מה לפיד. (״טומי״) יוסף וויזיה
 הרוסה ״אני בבכי. באוזניו מיררה לי?״

 לי הבטיחו גמור! שלי העסק לגמרי!
 הכל זה ובמקום מאוזנת, תהיה שהכתבה

נגדי!״ היה
 של ההיסטרי קולה את ששמע לפיד,

 הסרט את ״ראיתי להתנצל. מיהר הלנה,
 היתד, ״לא לה. אמר הבישול,״ אחרי רק
 זה תדאגי. אל אבל כך. על שליטה לי

 הזמן, כל משמיצים אותי גם !מהר יישכח
אחת.״ בסירה שנינו נגדי. וכולם

 הלנה. את הרגיעו לא לפיד של ניחומיו
 מייד ניצחת. היתד, עליה שניחתה המכה
 צופים עשרות החלו הכתבה שידור אחרי

 ולמערכות- הטלוויזיה לאולפן להתקשר
 במישרד־ ניסיונם על ולספר העיתונים,
 שיחת־היום. הפך הנושא צמד. השידוכים

 בפרשה הציבור התעניינות את כי נראה
 אחרת, כתבת־טלוויזיה רק לגנוב הצליחה

 — מכן לאחר יומיים בכלבו־טק ששודרת
 בתח- המתרחשים מעשי-מירמה אודות על

בתל-אביב. הירקון, בגשר פז, נת־דלק
גוצרי

יהודיה עס
מ מוכרת ,30ה־ בת עם־רם, לנה ^  מו- בצד שהתפרסמו תמונותיה, תוך י י

 שנות שלוש במשך בעיתונים. דעות־ענק
 לשוות הלנה התמידה צמד מישרד קיום

 ברמה אכסקלוסיבי מישרד של תדמית לו
 לאקדמאים שירותיו את הנותן גבוהה,

 מודעות־הפירסומת בלבד. ולבעלי-אמצעים
 ״אצלה כי להתפאר ר,ירבו אותה שתיארו

 יש אחד. כל מקבלת לא היא פשרות. אין
 ורצוי נאים משכילים, רק תנאים: לה

בעלי-אמצעים.״
 בארץ, סניפים שלושה צמד למישרד
 הלנה בניו־יורק. אחד הוקם ולאחרונה

 איתמר, בעלה, עם יחד אותם מנהלת
 והמרכזי הגדול הסניף כנגדה. עזר שהוא
 המנהל בתל־אביב. 8 ש״ץ ברחוב נמצא

 בעבר שעסק כץ, ישר, הוא במקום האחראי
באמרגנות.

 נאמר צמד נגד שהועלו הטענות בין
הני הזוגות אחוז לפירסומים, בניגוד כי

 אין אפסי* הוא המישרד באמצעות שאים
 המיק־ הייעוץ דיסקרטיות! על שומרים

 עובדת פסיכולוג, גרפולוג, הכולל — צועי
 הוא — פרטי ומישרד-חקירות סוציאלית
 כלל הרשומים הלקוחות מרבית חובבני)

 הפגישות !ובעלי-אמצעים אקדמאים אינם
 בני- בין התאמה כל וללא מיקריות הן

 עם נוצרי שהפגישו כך כדי (״עד הזוג
 או נשואים גברים גם רשומים יהודיה״),

 גברים ישנם וכי מפוקפק! עבר בעלי
נשים. עם פגישות עבור שכר המקבלים

 מיליון חמישה
פיצויים לירות

גלגל־המ- את הפך הכתבה ידור {{ך
 הלנה, לדברי בדלילה, הלנה של זל י■

הלקו היום. למחרת כבר הורגשו התוצאות
 י המישרד. סניפי את מלפקוד פסקו חות

 20כ־ מונה הכולל שמיספרם העובדים,
 שכבר לקוחות תעסוקה. ללא נשארו איש,

בחזרה. כספם את דרשו נרשמו
 החליטה היא נשברה. לא הלנה אך

 הרביעי ביום השערה. מילחמה להשיב
טע שבה בעיתונים, מודעת-ענק פירסמד,

 חד־צדדית היתה בטלוויזיה הכתבה כי נה
הב היא עוול. לה שגרמה ובלתי־מאוזנת,

ואת הגינותה את תוכיח כי לציבור טיחה

טסלר שדרן
מילה״ לכל כיסוי ״יש

 האמת של סופה וכי הטובות, כוונותיה
לאור. לצאת

באמ הלנה, הגישה מכן לאחר יומיים
 דוי- עורכי־הדין ממישרד פרקליטיה צעות

 ן חמי- של בסכום תביעת-דיבה גניהר, דור
ב רשות־השידור. נגד לירות מיליון שה

 | ש־ בכתבה כי טוענת היא ו■,תביעהכתב
\ כך על-ידי הרע לשון הובעה שודרה

 | ל- המתייחסות עובדות להציג שהתיימרו.
יסודן. בשקר אלה ושעובדות צמד, מישרד

 שנזכרו הנושאים כתב-התביעה, לדברי
 לא-מאוזנת מטעה, בצורה הוצגו בכתבה

 רושם נוצר הצופים שבלב כך ומסלפת,
 שבה הדרך על ומסולף מעוות מוטעה,

 נאמר זה, לצורך צמד. עיסקי מנוהלים
 הצופים מעיני הועלמו בכתב־התביעה,

 תדמית ליצור כדי בהם שהיה דברים
׳־' שדב־ על־אף המישרד, על חיובית

 כתב- לטלוויזיה. ידועים היו אלה רים
, כי דשות־השידור את מאשים התביעה
 שודרו, מכן ולאחר נעשו, הכתבה בעשיית

 ליצור שתכליתם מכוונים, מעשי־הטעייה
^ צמד. מישרד על שלילית תדמית

 לכמה פנתה כי גם, הצהירה הלנה
 שימציאו כדי פרטיים, מישרדי־חקירות

בכ אמרו שהמרואיינים לכך הוכחות לה
של עדותם להיות שהתיימרו דברים תבה
 על-ידי בפיהם הושמו הדברים ובפועל הם׳

כתבי־הטלוויזיה.
 הלנה כי נראה ומעשיה דבריה לפי

 כדי אפשרית דרך בכל לנקוט החליטה
היא הטוב. שמה ואת עיסקה את להציל
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