
 מישוו־שידונים הונו! נתחה ץ, ו בא שבוצה סביבה השערוויה אחו׳
אליה להתייחס כיצד תוהים בארצות־הברית ־התיסשורת ואמצעי בויריורק,

ה ת. אחר מטורפים אמריקאים ך*
 השדב־ על בכתבות גדושים עיתונים * '

 יום- מילחמת ״גיבורת הישראלית, יניח
 אלמנות בעיית את שפתרה הכיפורים,

 את לפתור עתה והגיעה בישראל צה״ל
הבוד הנידיורקיות הנשים של בעיותיהן

 הבלתי- המלכה היא עמרם הלנה דות.״
 ב־ הרבים הבודדים מועדוני של מוכתרת
וכמו החברתיות. המסיבות ושל ניו־יורק

העיר. שדכני על נערצת דמות בן,
 גם כך בארץ, זאת עשתה שהיא כפי

שכ היא גדול. על הולכת הלנה בנידיורק,
 מדיסון, בשדרות הדורים מישרדים רה

 הפופולאריות הטלוויזיה בתוכניות מופיעה
 כפי בדיוק האמריקאים, על ועובדת ביותר

בישראל. שנה לפני עד שעשתה
כל מקבלת לא ״אני בנוסח ההצהרות
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כאמריקה הלנה של מודעה
הרגילות השיטות

 בדיקה אישית, שיחה עוברים אצלי אחד.
 מעסיקה ואני וגראפולוג, פסיכולוג אצל

 מה כל אם לגלות כדי פרטיים חוקרים
 דמיונם את מעוררות אמת״, לי שאומרים

והמקצוע השיכלול אוהבי האמריקאים, של
 סכום מרוויחה שהלנה למרות ואמנם, יות.

 אלף 200כ־ שהם דולר, 4000 של פנטסטי
 ידיה, מעשה שידוך מכל ישראליות, לירות

צעי מקום. אפס עד שלה המישרד מלא
 יהודים, ושאינם יהודים ומבוגרים, רים

חתן. או כלה הלנה מבטיחה לכולם
חבילת־
שידוכים

 בשידוכים הלנה עסקה כשנה לפני ד 9$
ה תוכנית חשפה כאשר בישראל. ?

 שלא שלה, השיטות את שני מבט טלוויזיה
מידת ואת הצהרותיה, עם אחד בקנה עלו

מ מאוד־ רחוקה שהיתה שלה, ההצלחה
 הצעירה הבינה הצהירה, שעליה ההצלחה

 היא הסום. לה נגמר שבישראל 35יד בת
 חמישה בסך בתביעת־דיבה איימה אמנם

 התרוצצה הטלוויזיה, על לירות מיליוני
למער לגייסם כדי העיתונאים ידידיה בין
 שעליה הבינה הבריאים בחושים אבל כה,

בישראל. שלה השידוכים מישרד את לסגור
קו עוד לארצות־הברית. אז יצאה הלנה

השדכ עולם עם קשרים לה היו לכן דם
 של שמות חיפשה הלנה נידיורק. של נים

 כדי אמריקאיות ונשים אמריקאים גברים
 בישראל שלה ללקוחות להבטיח שתוכל
ו מוכן היה הבסיס לים. מעבר שידוך
השי את להפעיל רק צריכה היתד, הלנה
 ניו־יורק את ולכבוש שלה, הרגילות טות

 חוקי אחת. בעיה רק לה היתד, בסערה.
 על אוסרים בארצות־הברית הצרכנות
דו 250מ־ יותר לגבות השידוכים מישרדי

חוקים פי על לשידוכים. מועמד מכל לר

 תמורת לתת שידוכים מישרד צריך אלה
 לא להלנה כתובות. 16 לפחות זה סכום

 רוצה היא דולר. 250 של הסכום הספיק
 שלה עורכי־הדין דמי־הרשמה. דולר 1000

 שידוכים חבילת מוכרים והם התחכמו
 250 משלם אמנם אתה הלנה אצל מורחבת.

רא כתובות 16ו־ דמי-ההרשמה עבור דולר
 עוד מראש לשלם חייב אתה אבל שונות,

 הלנה נוספות. כתובות 48 עבור דולר 750
 כתובות, 64 דולר 1000־,-ו עבור נותנת לא

כתו של כזה מיספר לתת מבטיחה רק אלא
 אצלה שנרשם מי כל למיפגשים. בות

 לא הפגישה אם ורק אחת, כתובת מקבל
 וכן השניה, את מקבל הוא יפה, עולה

 קיבל לא עוד מהנרשמים אחד אף הלאה.
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