
 את נוספת פעם להפוך בדעתה נחושה
מזלה. גלגל

 שימעון עסקו הטלוויזיה תוכנית בהכנת
 בתגובה לימור. ומיכה רז שרי טסלר,

 טסלר: אמר הלנה של האשמותיה על
 שנאמרה מילה שלכל להבטיח יכול ״אני

 לקבל ממשיכים אנחנו כיסוי. יש בכתבה
 סיר־ אשר את המאשרים מיכתבים, מאות
 המתרחש על נוספים דברים ומגלים סמנו

צמד. השידוכים במישרד
 נבדקו בכתבה שפורסמו העדויות ״כל
 לא לאיש נכונות. ונמצאו על־ידנו, קודם
 במישרד מלכתחילה לפגוע כוונה היתד.
 בענף המתרחש את לבדוק יצאנו צמד.

 הבדיקה, במהלך לנו, והתברר השידוכים
להת שיש דברים נעשים זה במישרד כי

 במישרדי־ גם ליקויים גילינו עליהם. ריע
היה בצמד המצב אך אחרים, שידוכים

לקוחותיה כרטיסיית ליד רם עם־ הלנה
ממרי״ אותי ״הרסו

 בלתי־מאו־ היתה שהכתבה לראות צריך
 איך אותי. מרגיז שכל־כך מה זה זנת.

 בלי בטלוויזיה, שלמה תוכנית לתת אפשר
אחד? חיובי צד אפילו להראות
 לניו־ חזרתי לראיין, גמרה ששרי אחרי

 כתבה תהיה שזאת בטוחה הייתי יורק.
 המטבע. של הצדדים שני את שתראה
 מה וכששמעתי טלפון, קיבלתי פיתאום

 עליתי לגמרי. אותי שהרסו הרגשתי קרה
 ביקשתי ארצה. וחזרתי הראשון המטוס על

הא ברגע אבל טסלר, שימעון עם פגישה
 ביקשתי הסבר. ללא אותה, ביטל הוא חרון

 שעשו העוול על ולספר ברדיו, להתראיין
 להתערב. רוצים שאינם אמרו הם אבל לי,

הכיוונים. מכל אותי סגרו פשוט
 כה היקף בעל במישרד כי מודה אני
 מדי ליקויי-שרות יתכנו שלי כמו גדול
 מאשר אנשים יותר כי להניח סביר פעם.

מרו אינם בטלוויזיה המרואיינים שלושת
 הסבר שום לי אין אבל טיבעי. וזה צים.
 זה כאילו להציג רוצה שהטלוויזיה לזה

 איפה נכון. לא זה אצלי. הכללי המצב
? הצדק
ה אחרי אלי שהתקשרו האנשים רוב
 שום שאין להיות יכול שלא אמרו כתבה
 ברור לכן שלי. במישרד חיובית נקודה

 שזאת יודעת אני ביום. היתד, הכתבה שכל
 אבל זה, את אוכיח שאני עד ארוכה, דרך
 חייב הוא לאור. ייצא שהצדק מאמינה אני

לאור. לצאת
הלנה. של דבריה כאן עד

כת במיסגרת שהועלתה הטענות, אחת
 צמד מישרד את האשימה הטלוויזיה, בת

 הוא בו הנישאים הזוגות שמיספר בכך
הת חודש מלפני במודעת־פירסומת אפסי.

 ונישואין״ היכרויות 9750״ כי צמד פאר
 זה ניסוח שעברה. בשנה במיסגרתו נערכו

 — נישאו כמה מפרט אינו שכן מטעה, הוא
הכירו. רק וכמה

 מיספר של חלק־הארי כי הודתה הלנה
 הודתה היא בילבד. להיכרויות מתייחס זה
 מקבל במישרד שלקוח פעם בכל כי גם

ונכ בהיכרות, הדבר נחשב מיספר-טלפון,
 הפגישה אם אפילו שפורסם, במיספר ללת
 ממשיכה זאת עם הפועל. אל יצאה לא

 נישואים מאד הרבה ״היו כי לטעון הלנה
המישרד.״ במיסגרת
למ מוכנה היתה לא הזה העולם לכתב

באמצעו שנישאו הזוגות, כרטסת את סור
 שמירת של מטעמים לדבריה — תה

 לנקוב מוכנה היתה לא גם היא סודיות.
מיספר.
 נבדקה דבריה, צידקת את להוכיח כדי
 שלה יוזמתה פי על בגלאי־שקר הלנה

 הבאות, השאלות על השיבה היא עצמה.
פרקליטה: על־ידי שנוסחו

ב זוגות הרבה נישאו באמת האם •1
צמד? אמצעות

 אי- קיבל גבר אם לך ידוע האם #
 שיפגש מנת על מצמד כספית תמורה פעם
בחורה? עם
 אי-פעם, שילמת בעצמך את האם •1

 על- לגבר כספית תמורה צמד, במיסגרת
בהורה? עם שיפגש מנת
 הפגשת צמד מישרד במיסגרת האם •
יהודיה? עם נוצרי פעם

)46 בעמוד (המשך

כץ מנהל־סנין?
מאד״ חמור ״מצב

 המימי את לפרסם החלטנו לכן מאד. חמור
 לפרסם שוקלים אנחנו אודותיו. צאים

אחרים. מישרדים על גם מימצאים בעתיד
 בהכנת שעסק הצוות, שכל יודע ״אני

 שיקולים ומתוך בתום־לב פעל הכתבה,
בהאשמות אמת אין בלבד. מיקצועיים

 אנחנו זאת עם העדויות. בויימו כאילו
 לגופן, הלנה של טענותיה אח בודקים

 קצר.״ זמן תוך תוצאות בידינו ויהיו
 לכתב־ההגנה הבסיס את יהוו אלה טענות

הצפוי. במישפט רשות־השידור של
 בבית הלנה מתגוררת ארצה, חזרה מאז
 ליאור — בניה בשני כעת המטפלת חמתה,

 למסווה מתחת גם .9ה־ בן ועירן 7ה־ בן
 האיפור ומעטה הנוצץ, האלגנטי הלבוש
 המשבר את להסתיר הלנה מתקשה הכבד,
 על הטענות פורסמו מאז אותה שפקד

בצמד. הנעשה
:הזה״: ל״העולם הלנה סיפרה

 כל את הקדשתי עני. מבית באה אני
 ופיתאום, שהגעתי. לאן להגיע כדי חיי

 מכה לי נתנו נהרס. הכל אהד, ביום
 מרגישה אני שלא־ישוער. עוול לי שגרמה

 שלא בצורה נפגעתי עפר. עד מושפלת
 אותי שמחזיק מה לתיאור. כלל ניתנת
 יד לי שנותנים האנשים זה בחיים כרגע

רבב. מכל נקיה שאני והידיעה
 הכתבה פירסום לפני שבועות שלושה

 בניו- שהקמתי החדש, במישרד שהיתי
 יהודים ורק אך משדכת אני שם יורק.

למי חינם שירותים ומעניקה יהודים, עם

ארצה. לעלות שעומד
 לראיין וביקשה אלי, התקשרה רז שרי

 מישרדי־שידוכים. על כתבה לצורך אותי
 מאוזנת, כתבה תהיה שזאת הבטיחה היא
 לצורך במיוחד והגעתי הסכמתי ונגד. בעד

ארצה. זה

תה ;,הכתגה  הי
מבויימת״

 רופאים, זוג עם שרי את פגשתי ךי*
 עוד ועם המישרד, באמצעות שנישאו 1 י

 מיקצועות ובעלי אקדמאיים זוגות כמה
 מהשירות שביעות־רצון שהביעו חופשיים,

הפסי עם אותה הפגשתי בצמד. שקיבלו
 מישרד־החקירות, ואיש הגרפולוג כולוג,

בהר לה סיפרו וכולם על-ידי המועסקים
וציל ראיינה שרי עבודתם. אופן על חבה
 היא כלום. זה מכל הכניסה לא ובסוף מה,

החיובי. הצד מכל לחלוטין התעלמה פשוט
 יכול זה. את להבין מסוגלת לא אני
 טיפת שום בלי רע, אצלי שהכל להיות
 חיובי? דבר שום בלי שלילי, הכל טוב?

בריא הגיון עם אדם כל יתכן! לא זה

דם! גנב ונויןת

מקום!״ ד■ הבטיח ,.פרס
 —ניו-יורק בקו ״אל-על״, של הג׳מבו טיסת נוסעי
 בפגישה להבחין שלא יכלו לא חודש, לפני תל-אביב,

שב המושבים משורות באחת לעיניהם שנערכה המוזרה
התיירים. מחלקת

 פרס, שימעון העבודה, מפלגת יו״ר היו המשוחחים
 באורח והן בהופעתה הן תשומת־לב מושכת נאה, ואשה

 משליחות טיסה באותה חזר פרס והנמרץ. הנלהב דיבורה
 שבוע לקטוע נאלץ אותה בארצות־הברית, שלו ההופעות

 שעמדה להצבעה, אזעקת־שווא שהוזעק בעת לכן, קודם
ההפלות. בחוק חמש סעיף על בכנסת להיערך

 נהגו לא ב״אל־על״, הקודמות לטיסותיו בניגוד הפעם,
 מועצת- יו״ר של הוראותיו פי על רם־מעלה. כאורח בו

 האוטומטי האירוח בוטל שביט, בומה החברה, של המנהלים
 כרטיסים שבידיהם נכבדים לאורחים הראשונה במחלקה
רגילים. אזרחים בחברת לטוס נאלץ פרס התיירים. למחלקת

 היתה תשומת־הלב את שמשכה שיחה לאותה שותפותו
 כשדכנית. מוכרת היתה מהנוסעים שלרבים עס״רם, הלנה

 התלחשויות עורר השניים בין המיפגש שעצם הוא טבעי רק
וגיחוכים.
 בין התלוצצו לוז״ לשדך הולכת כבר היא מי ״את

המושבים.
 הליכוד,״ ובין בינו שידוך לעשות הולכת היא ״אולי

אחרים. העירו
 השיחה והדי פרס של למושבו יותר קרובים שחיו אותם

 בין שהשיחה לגלות בוודאי הופתעו לאוזניהם, להגיע יכלו
פוליטיים. נושאים על נסבה עם־רם להלנה פרס

 שאיפות לה שיש בעבר הסתירה לא עם־רם הלנה
 פעם מדי רמזה היא עמה שנערכו בראיונות פוליטיות.

 לאפיקים שלח חרב מהמרץ חלק להפנות חושבת שהיא
פוליטיים.
 בת ״אני הזה״. ל״חעולם הלנה הסבירה ז״ לא ״למה
 יכולה אני ומערב. מזרח יוצאי שהם לחורים תערובת,

 יותר, ואולי טוב פחות לא בכנסת עדות־חמיזרח את לייצג
האח השנים במרוצת התפרסמתי מזה, חוץ ביטון. מצ׳רלי
אלפים אותי. מכירים אנשים של ורבבות אלפים רונות•

ה של האינטרסים את לייצג יכולה אני לי. תודה אסירי
 אני איש. אלף 300 של ציבור זה בארץ. והרווקות רווקים

שלהם.״ הבעיות את כמוני מכיר לא אחד אף אבל רווקה, לא
 פרס שימעון עם במטוס שיחה אותה על כשנשאלה

 כתבת אותה לצורך לארץ אותי ״הזעיקו :הלנה הסבירה
 תדמור, ישעיהו את הכרתי בארצות״הברית עלי. טלוויזיה

 נציג הוא והיום צה״ל של ראשי קציו־חינוך פעם שהיה מי
 ויודע פעילותי את מכיר הוא שם. תנועת-העבודה-הציונית

 את לפגוש לי הציע הוא חעליה. לעידוד תורמת אני כמה
 איתו, הכרה לי ולעשות בארצות־הברית המבקר פרס שימעון

 זאת העבודה. במיפלגת להשתלב האפשרות את לבדוק כדי
 הבחירות לפני זה. בכיוון שקיבלתי הראשונה ההצעה לא

 אליהן. שאצטרף וביקשו מיפלגות מכמה אלי פנו האחרונות
לפוליטיקה. בשלה הייתי לא עוד אז אבל

 ש־ האפשרות על שוחחנו במטוס פרס את ״כשפגשתי
 אפילו ופרס העבודה מיפלגת של הפוליטית בפעילות אשתלב

 בבחירות המערך מועמדי ברשימת שאהיה זה על דיבר
 עכשיו, אבל באמצע... טוב מקום לי הבטיח הוא הבאות.

 לי שאין מבינה אני עלי, הזאת הטלוויזיה תוכנית אחרי
שלי.״ הפוליטית הקאריירה את גם לי קלקלו הם סיכוי. כל

 על לחלוטין שונה גירסה כמובן, יש, פרס לשימעון
 כופר הוא הג׳מבו. במטוס עם־רם הלנה עם פגישה אותה

ביניהם. היכרות ערך תדמור ישעיהו כאילו בטענה מכל
 בועז פרס, של עוזרו הסביר מקצתיה,״ ולא מיניה ״לא

 מקרית. פגישה היתה במטוס הלנה עם ״הפגישה אפלבוים.
 שאינו אנשים מיני כל עם טיסה בכל נפגש שפרס זה מסוג
 ידו את לוחצים אנשים, אליו ניגשים טיסה בכל מכיר.

 הגברת הפעם. שקרה מת גם זה בפניו. עצמם את ומציגים
 לו לספר והתחילה עצמה את הציגה פרס, אל ניגשה הזאת

 אדיב, היה פרס מארצות-הברית. העליה למען פעילותה על
 כמה מלבד מפיו, מילה הוציא ולא בראשו הינהן הקשיב,

נימוסין. מילות
נוש על איתה שוחח כאילו לטעון גמורה שטות ״זוהי

 לכנסת. המערך ברשימת מקום לח הציע או פוליטיים אים
פרוע.״ דימיון פרי שהיא המצאה זוהי

1 ■  * 5




