
ח ד ד  לב התקף הלנה עברה כבר זה בגיל ד
1 1  שנה ולפני בבית״חולים, ואושפזה 1.
שנעשה מטובך בניתוח מהחזה, בלע לה הוציאו

 בר את לחגוג כדי לארץ הגיעה היא בארצות־הברית.
 נגד שלה במישפט ולהשתתף בנה, של המצווה

אלה. בימים להתחיל העומד הישראלית, הטלוויזיה

נל כורם את לימות ■נולה לא ..אני
,השדכנית הלנה אומות הזמן,״

מישפטה לדגל לביקור לאוץ שחניה
מישפחתי והג ת הטלוויזיו נגד
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ם ח 111
 לא עצום, פער היה ההורים בין
 האב בבית. משותפת שפה היתה

 והאם מוצרט, של למוסיקה הקשיב
 עובד האב אום־כולתום. של למוסיקה

ברכבת־ישראל. כפועל היום עד
הוריה. התגרשו 14 בגיל

 הוא בצבא. פגשה בעלה, איתמר, את
 נישאו והם בחייה, הראשון הגבר היה

 את ילדה שנה כעבור .19 לה כשמלאו
הראשון. ילדה

 צרח הילד נהג־מונית. אז היה בעלה
 בבוקר 6ב־ בעלה הופיע ופעם בלילות,
 שהיתה הנדהמת, להלנה חיוור. כשהוא

 לידת לקראת בשמירת־הריון כבר אז
 נוסעת שהסיע סיפר הוא השני, הבן

 הנסיעה. עבור לשלם כסף לה היה שלא
 הזוג יחסי־מין. איתה וקיים התפתה הוא

 בית־ ליד קטנה בדירה אז גר עם־רם
בחיפה. קברות

 החלון, דרך עפו איתמר של הבגדים
 צילצלה הלנה לבית־הקברות. ישר

שהיא לה והודיעה הנדהמת, לחמותה

בחזרה. בנה את לקבל יכולה
 הסכימה לא ארוכים חודשים במשך

למ הביתה, האוהב הבעל את להחזיר
 שבהם והמיכתבים הפרחים כל רות

או לקבל הסכימה לבסוף אותה. הציף
 התחייבות על יחתום שהוא בתנאי תו,

 עם רומן לנהל אחת פעם מותר לה שגם
אחר.

הלנה: מספרת
 את ששווה מישהו מחפשת אני מאז
מצאתי. לא עכשיו עד העניין.

 בת ואני אריה, מזל בן בעלי
ביותר. הטוב הזיווג זה מאזניים.

 — הגברים שוק את רואה כשאני
 אוהבת אני — כולם את מכירה ואני
בעלי. את ויותר יותר

 10 הוא לנשים הגברים של היחס
 היה טוב הכי הדבר אחד. לגבר נשים
 מכונה להמציא מצליחה הייתי אילו

גברים. שמייצרת
 בי, בוגד שבעלי ידעתי אילו אפילו

שיחזור אומרת הייתי החליק, ושהוא

 10 פחות לארץ, הגיעה לנה ך*
 כדי בניה, שני עם באה היא |קילו. 1

 הטלוויזיה, נגד מישפטה את לנהל
 לחגוג וכדי שנים, חמש לפני שהגישה

 בעוד ערן. בנה של הבר־מיצווה את
 מי לקבוע השופט יצטרך חודשיים

 רז, שרי כתבת־הטלוויזיה — צדק
 כי שני במבט בכתבתה שטענה

 את מרמה הלנה של מישרדה
 הנישאים הזוגות שאחוז לקוחותיו,
 שאין אפסי, הוא המישרד באמצעות

ושהייעוץ דיסקרטיות על שומרים

 זה. את לה עושה רז שרי היתה לא
 הלנה. אומרת רז, לשרי כאב משהו

 היא הלנה. של והפירסום ההצלחה
 הזה (העולם לה פירגנה לא פשוט
2208. (

 מפוגה
גברים שמייצר

 עם-רם? הלנה זאת י *4
א הי  ^זנה 33 לפני נולדה ^/

שהביאה כורדית לאמא בקרית־חיים,

 השדכנית או — חובבני היה המיקצועי
 מה כזב. שזה הטוענת עם־רם הלנה

 לדברי — היה רז הכתבת את שהרגיז
 ספרדיה היא שהלנה העובדה — הלנה

 רק מותר להצליח כי מצליחה,
 עדות־המיזרח, לבני לא לאשכנזים,

 היתה אילו השדכנית, של לטענתה
 ליבוביץ, שלה, הקודם השם את נושאת
66

__________________

 ילדים שלושה אביה עם לנישואיה
 צ׳כי, ממוצא הוא אביה הקודם. מבעלה
 חמישה עוד נולדו הנשואין ולאחר
 ביניהם.הלנה, ילדים,
 בלבד, יסודית השכלה בעלת היא
 אצל כעוזרת־בית שנה במשך עבדה

 הצייר ובעלה, הנדל יהודית הסופרת
מאירוביץ. צבי

הבית. בניהול חלק לקחה ולא בביתה, פוט שטפה לא מהשני, אחד שנה של בהבדל
יודעים שלא עד העוזרות עם כן כל ליברלית .אני בניה. שני את הלנה ילדה

הלנה. אומרת הגברת,' ומי העוזרת מי בבית מעולם שהיא טוענת הלנה בת. ללדת הגדול חלומה
בנים שני
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