
פרץ? שושנה את. סי

)8 מעמוד (המשך
 שמסרה הניירת לשאר על־ידה צורף

הקיבוץ. למזכירות
 לגבי אי-בהירות שוררת שאם דומה
 יש שמאז הרי ,1979 שנת ער מעשיה

 והכל אודותיה, על יותר רב מידע
 נצרת־עילית, תושב חנוך, שלום בזכות

דולר. 2,450 לו חייבת פרץ ששושנה
 הוא בפח, אותו הפילה היא כאשר

אודותיה. לחקור החל

 של הצ׳קים
הבלונדית

 בשושנה עניין חנוך גילה ץץדוע
/■/פרץ?

 במשך צבא־הקבע איש היה חנוך
 פרש הוא 70וד שנות בסוף רבות. שנים

 לרהיטים. חנות בעיר ופתח לגימלאות
 את סגר הוא מילחמת־לבנון בתחילת

 היה בצה״ל, פעיל לשירות חזר העסק,
 שוב הוא ועתה בלבנון וחצי שנה

גימלאי.
תשדיר גיבור הוא אף נהיה חנוך

 ריכז שהוא החומר שנפסל. המערך
 התחקיר כתבת לכל שלד היווה בידיו

המערך. של
 בנצרת־ שלו בחווילה השבוע,

 עם היכרותו על חגור• סיפר עילית,
 י פרץ. שושנה

הניד: סיפר
 בית־הספר מנהל אליי פנו אחד יום

 את לפני הציגו והמזכירה, גלעד
 ושאמכור לה שאעזור וביקשו שושנה

בהקפה. רהיטים לה
 ההזמנה את השלימה היא הסכמתי.

 אז עלו הרהיטים שטרות. על וחתמה
דולר. 1,250

 אבל אותי, הרגיז זה חזרו. השטרות
 העלבון היה יותר אותי שהרגיז מה

 שלושה בתוך הצליחה היא שחשתי.
עליי. לעבוד שבועות

 הרהיטים את שרכשה אחרי קצר זמן
 ״אתה לי: ואמרה בבהלה אליי באה היא

 להציל מוכרח אתה לי! לעזור מוכרח
אותי!״ לעצור באו אותי!

 מנצרת, שוטרים שבאו לי התברר
 שהיא רישום נגדה שיש אמרו

נגרה ותלוי ועומר נמלטת עבריינית

פרץ ותמונת שילוני אתי קריינית־המערך
ומזוייפות מתחנחנות

 המיפ־ של שדירי־הבחירות ךן
 את להבהיר לכאורה, נועדו, לגות4 1

 אך בבחירות. העומדים־לדיון הנושאים
 התשדירים הפכו הנוכחית במערכת

 עיקרי, וכמעט מרכזי, נושא עצמם
לדיון. העומד

 פאשלות של שורה לכך גרמה
הגדולות. המיפלגות שתי של מבישות
 הידרדרות על שקונן אדם

 משגשג, כחקלאי התגלה החקלאות
 משקים כמה רכשה שמישפחתו

בתקופת־הליכוד.
 את גומרת ש״אינה שהתלוננה אשה
מצ כאשת־עסקים התגלתה החודש״

מכוניות. שתי בעלת ליחה,
 את מבהילה בצורה שהדגימה ילדה

 בקריית־ הקטיושות מטר תחת סיבלה
 הארץ, מרכז כבת התגלתה שמונה

וש לאחרונה, רק לקיריה שהגיעה

 אנשים הם אלה כאילו פנים
 לם אל מלם המדכרים אמיתיים,

 הן האמיתיות, צרותיהם על
כמערומיהן. הועמדו

קרה? זה איך

ן י  השתוללות ו
שי המיקצוע״ ^״אג

 בתו־ נעוצה הפאשלות יכת ^
 האחרונות, בשנים שהתגברה פעה

 זו: במערכת־בחירות לשיאה ושהגיע
 המיפלגות מידי התעמולה העברת

ל״אנשי־מיקצוע״. עצמן
 להיות אמורים אנשי־מיפלגות

 להם יש כאשר ציבורי. חוש בעלי
 מוצלח, שידור בין לבחור האפשרות

 ובין במיפלגה, היום למחרת שיתנקם
הם סולידי, אך מוצלח פחות שידור

 על בחיפה מבית־המישפט צו־מעצר
 התחנה, מפקד ללא־כיסוי. צ׳קים הפצת

 לעצור שחייבים הסביר שרוני, אברהם
אותה.

 של תחושה בי נטעה שהיא מכיוון
 מן יוצא באופן אימון מעוררת אשה

 בוודאי כאן שיש לו אמרתי הכלל,
 שכוונותיו הבחינה היא כאשר טעות.

 ״לא צעקה: היא רציניות, הקצין של
באזיקים!״ לא באזיקים!

 לקצין־ הודעתי לה. לעזור החלטתי
 אישית איתה אסע שאני המישטרה

 את לפתור לה לעזור כדי לחיפה,
בעייתה.

 לחיפה נסענו החנות, את סגרתי
 הציג שם לתחנת־המישטרה. וניגשנו

 צ׳קים של תיקים כמה החוקר לפני
 שונים ממקומות שחזרו חילקה, שהיא
 לי מוכרת ״את לה: אמר החוקר בארץ.
 לא ״שרק בלחש: לי אמרה היא נורא.״

 דבר של בסופו עכשיו.״ צרות לי יהיו
אותה. זכר הוא מאיפה נזכר לא הוא

 עדות. ממנה גבה הקשיש החוקר
 שם לבית־המשפט, נסענו משם

 כתב- על לחתום מרחמים התנדבתי
 והתחייבתי אותה, לשחרר כדי ערבות,
שחזרו. הצ׳קים כל את לשלם

 כדי לה, שהילוותי הכולל הסכום
דולר. 1,200 היה חובות, להחזיר
חנוך. של דבריו כאן עד

בנצרת, גלעד בית־הספר מזכירת

 השידורים בטיב הציבור
 התפטרו הן מתוכנם), (להבדיל

 למעשה הציבורי. מתפקידן
 של חבורה בשידורים שולטים

 אנשי־סרטים מיקצוע״ ״אנשי
ונספחיהם. מיקצועיים

 תהיה מה במאומה איכפת לא לאלה
 מה הסרטים. של הציבורית ההשלכה

 יהיה עצמו שהסרט הוא להם שחשוב
 מוכן ושיהיה מיקצועית, איכות בעל

 מוכנים שהם נדמה לעיתים בזמן.
 אם בשפע, קולות להפסיד בהחלט
 בפרס יזכה שלהם שהסרט להם יובטח

 אינן קטנות מיפלגות וגם בינלאומי
 שלהם והמסר זה, נגע מפני מחוסנות

מיטשטש.
 אם סרט־בחירות. להפיק קל זה אין
 אפשר ברחוב, אנשים לראיין רוצים

 על להקרין אי־אפשר להסתבך.
 אם עובר־אורח, של דבריו את המרקע

 בסרט מופיע הוא כי מראש הוזהר לא
 הסכמתו על חותם אינו ואם מיפלגתי,

להופיע.
 ששים אינם גם ברחוב אנשים

 ולהזדהות. בתשדירי־בחירות להופיע
 שעות לבזבז יכול מיקצועי צוות

ומסכים. מתאים מועמד אחר בחיפוש
 המיפלגות כל עברו כך משום

 כאנשים־ברחוב רמאות. של לשיטה
 של אשתו השר, של נהגו מופיעים

 של עובד־הניקיון מיקצועי, עסקן
 אלה כל וכר. המיפלגה, מישרד

 בפאתוס מדברים המירקע, על מופיעים
 ומסתירים כביכול, להם, שקרה מה על
 שהם הקובעת: האחת העובדה את רק

למישפחה. שייכים
 לחץ תחת עומד הצוות כן, על יתר

ולספק העבודה את לגמור כביר

 את שערכה היא בורשטיין, יהודית
 רובינשטיין. ואתי שושנה בין ההכרה
 הנשים שתי על־ידי מוגדרת שושנה
 היתה היא ושובת־עין. מושכת כאשה

 הכירה המזכירה וחטובה. בלונדית
 בבית־הספר לרשום באה כשהיא אותה

 נוצרה ואז התיידדו, הן ילדיה. את
 הגרה רובינשטיין, עם ההיכרות
לבורשטיין. בשכנות

 של כאלמנתו עצמה הציגה שושנה
 גרול, שמיטען הסבירה היא עשיר. יווני
 להגיע עומד יקרי־הערך, חפציה שבו

 שתי דבר. לה אין ולכן מארצות־הברית,
 אשר בכל לה לעזור מיהרו הנשים

 שושנה להם הסבירה כך אחר יכלו.
 זמנית, ממנה, מונע מישפחתי שסיכסוך

הגדולה. בירושה חלקה את לקבל
 רובינשטיין סיפרה אחד,״ ״יום

 שהמיטען אמרה ״היא הזה, להעולם
 לשם. נסעה היא לחיפה. הגיע שלה

 וסיפרה שבה היא מאוחרת לילה בשעת
 כשהוא הגיע שהמיטען בהתרגשות

 לפנות מיהרה ושהיא לחלוטין מרוסק
 ניתן מה לברר כדי בחיפה, לעורך־דינה

 על לפחות פיצוי לקבל כדי לעשות
מסע מרכושה•״ חלק

החובות
 באולפן קצר זמן לימדה ושנה *¥*

אחר־כך נצרת־עילית. בעיר

 אחיזת■ הבל מבויים, הבל
 שהמיסלגות מכיוון עיניים.

 נתפסות הן זאת, מסתירות
זו. ופעם זו פעם — בקלקלתן

 הבדל כל אין זו שמבחינה מכיוון
 אפשר הגדולות, המיפלגות שתי בין
 הסכם ביניהן ייעשה כי להניח היה

 של סחורתה את זו לבדוק שלא אילם
 אין אך המידה. באותה המסריחה זו,

 פעם מדי באים וכך לכך. השכל גם להם
 הן הקטנות, הרמאויות על ה״גילויים״

זו. של והן זו של

בידור

 הוא אך מגוחך. מישחק הו ¥
כולה. למערכה אופייני (

 וגם הגדולות, למיפלגות
 המיפלגות של נכבד לחלק

 מה אין והקטנות, הכינוניות
לאמר.

 המירקע על להציג מוכנות הן אין
 ארבע בגלל האמיתיות, עמדותיהן את

לפחות: סיבות
עמדות. שום להן אין •
 היתה שהיא עמדה כל נקיטת •

 ודוחה המיפלגה אוהדי את מפלגת
 שמאליים, או ימניים בוחרים ממנה

חילוניים. או דתיים
 בלתי־ עמדה למיפלגה יש •

 אותה להסתיר שמוטב פופולרית,
בתקופת־הבחירות.

 אין הגדולות המיפלגות שתי בין •
 מהן אחת ואף משמעותי, הבדל שום
זאת. לגלות מעוניינת אינה

הבדיחות באות הפאשלות. באו כך

ל2לי2

ד ע צ ת מי לו ש א פ ה
 של התפוצצות אף שמעה לא מעולם

אחת. קטיושה
 חס־ פאשלות אלה היו לכאורה

 גם מידרדרת, החקלאות רות־חשיבות.
 המוני מצליח. פלוני חקלאי אם

 החורש", את גומרים ״אינם השכירים
 בעיית יפה. מסתדרת אחת אשה אם גם

 נושא היא הצפוני בגבול הביטחון
 המציאה אחת ילדה אם גם לדיון, חשוב

בדיוני. סיפור היוצר בדמיונה
לאמי זקוקה תעמולה כל אך
 שהן המיפלגות אמרו אילו נות.

 שחקנים המירקע על מעלות
 היה לא חובבנים, או מיקצועיים

העמידו כאשר אד מזיק• הדבר
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 שהרי השניה. בדרך לבחור אמורים
המיפלגה. בגורל קשור האישי גורלם

 מן אחת שאף לוודאי קרוב
 מתרחשת, היתה לא האלה הפאשלות

 על־ידי מופקים השידורים היו אילו
 היו כזה במיקרה עצמן. המיפלגות

 אדם כל של הרקע את היטב בודקים
 את שוקלים המירקע, על המופיע
 של חוזרת בביקורת לעמוד יכולתו
מפוק מיקרים על ומוותרים היריב,
פקים.

 מזמן איבדו המיפלגות אולם
 ההפקות. על השליטה את

 להגיע הנואשים במאמציהן
את ולהרשים טכנית, לשלמות

לה. זקוקה שהיא הסחורה את למכונה
 הבנים, את הבולע מולך כמו
אדי כמויות הטלוויזיה בולעת

 מירוץ ויש חומר, של רות
 המיכסה. את למלא מתמיד
 אפשרות כל אין זה בקצב

 מה וממצה, אמיתית לבדיקה
 לא זה שלאנשי-המיקצוע גם

 היחידה דאגתם איכפת. כל־כך
 בכמות יפים סרטים להפיק היא

הרצ ובלודדהזמנים מספקת
חני.

ויוצ מצטברות האלה הסיבות כל
 מופיעה שהיא כפי הסחורה, את רות
המירקע. על יום מדי

 אינו שאיש הגששים, של התפלות
 הראוי חומר להם לכתוב מספיק

 המבחילות ההופעות באות כך לרמתם.
 מלבד אדם כל הדוחות ריבלין, ספי של

 והפרימיטיביים הצרופים האוהדים
 הקרייניות באות כך הליכוד. של ביותר

 המערך של והמזוייפות המתחנחנות
 יותר העצבים על העולות והליכוד,

ויותר.
 אף תשדירי־הטלוויזיה משנים האם

 הדבר אחד? בוחר של הצבעתו את
 מתנהלים כשהם חמור. בספק מוטל
 בספק מוטל הדבר זו, ובצורה זו ברמה
 יותר. עוד חמור

לא. ותו קלוקל, בידור זהו

 עשתה היא מעבודתה. נמלטה פשוט
 עובדת אליה שבאה אחרי קצר זמן זאת

 לקחת וביקשה העירייה של סוציאלית
 שהיא בטענה הבנות, שתי את ממנה

בהן. מתעללת
 על להעיד יכלו בנצרת חברותיה

 פעם בשתיים. נהגה היא שבה האלימות
 קרעה שהיא לכך עדות היו הן אחת
 שימלתה את ליסה של גופה מעל

 במיקרה קבקב. בעזרת אותה והיכתה
 הקטנה סיסי את הענישה היא אחר

 ביותר, אכזרית פיסית באלימות
זרים. בנוכחות

 פנתה היא כן לפני קצר זמן
 מפני אליה שיגנו ביקשה לחברותיה,

ולבנותיה. לה להתנכל הרוצה אלמוני
 נגר זה שהיה התברר, אחר־כך

 מארונות־ חלק לה שהביא חיפאי
 כספו. את קיבל ושלא שהזמינה מיטבח

 באו כך ובעיקבות נגדה, התלונן הוא
 בנצרת־עילית. אותה לעצור אחר־כך

 לפרשה חנוך שלום נקלע זה בשלב
לתעלוליה. קורבן ונפל

אחריה. במירוץ חנוך החל אז
 היא לכך. טובות סיבות כמה לו היו
 היתה רהיטים, תמורת לו חייבת היתה

 סקרן היה גם והוא אישי חוב לו חייכת
המוזרה. אישיותה לגבי

 שהיה כסף סכום כל ביזבזה שושנה
 מתמלא ביתה היה לפעם מפעם בידה.

 אהבה היא מתרוקן. ומייד — בכל־טוב
 חדשים. ובגדיים בשמים לקנות

 את מכרה היא נצרת, את כשעזבה
 לחנוך, שילמה לא שעליו הריהוט

פרוטה. לה היה שלא משום
 השבוע כששמע מאוד רגז חנוך

 את לו שילמה היא כי טוענת ששושנה
לו. חייבת שהיתה הכספים כל

 בערבות אותה שיחרר שהוא אחרי
 לסבב איתה יצא הוא בבית־המישפט,

 היום עד חובותיה. לתשלום בקריות
 פדה. שאותם צ׳קים בידיו מחזיק הוא

מאומה. לדבריו, לו, שילמה לא שושנה
תשלומים: מאותם חלק להלן

 לביגדי סינדרלה לחנות שילם הוא
 2290 של סך בקריית־מוצקין ילדים

ט בבנק לירות. סקונ  הוא בקרית״ים די
 לבעל־ לירות. 809 בסך חוב שילם
 גליקזליג צבי התגוררה, שאצלו הבית

 הוא היסוד, קרן רחוב מקריית״ביאליק,
 מאות כמה — החוב מלוא את שילם

לירות.
 אופנה ביגרי לחנות חוב שילם חנוך

 — לירות 4000 בסך בקרית־ים אמיל
 בחיפה, .1979 פברואר מחודש חוב

 הוא הרצל, ברחוב עור, לביגדי בחנות
 בחנות לירות, 1200 של חוב שילם

 בחיפה יפו ברחוב כיתן, של הלבשה
 לירות, 507 של חוב שילם הוא

 חוב — הבנקים ברחוב ובפרפומריה
לירות. 189 של

 למיפעל חוב חנוך שילם כמו־כן
 היו לירות. 2100 בסך בצפון, סברינה

 אך נתנה, ששושנה צ׳קים ארבעה אלה
כובר. מהם אחד לא אף

 שולמו שלא שלה, אחרים צ׳קים
 זיכרון־ במישטרת נמצאו חנוך, על־ידי

קריית־חיים. ובמישטרת יעקב
 הוא אחריה, לחפש חנוך החל כאשר

 ורחוקים קרובים בני־מישפחה גילה גם
שלה.

 לסוכן־ הנשואה בחיפה, בת־דודה
 גדולה בווילה ומתגוררת אמיד ביטוח

 יטריד שלא מחנוך ביקשה הכרמל, על
 כאשר פרץ. שושנה בענייני אותה
 היא לביתה, הזה העולם כתב הגיע

 המישפחתי לקשר להתייחס סירבה
הפרשה. על לדבר שלא וביקשה שלה,

 של אביה את חנוך מצא בתל־אביב
 הוא גם להתערב. סירב הוא גם שושנה.

הזה. העולם עם לדבר סירב
 חנוך נתקל אחריה בחיפושיו

 שלידו בתל־אביב, טלפון של במיספר
 בריקה להיות. אמורה היתה היא

 של מיספר־טלפון שזהו הראתה
 לבריאות־הנפש, פרטית מירפאה

העיר. במרכז
 בטיפול? בעבר שושנה היתה האם

מאושפזת? היתה היא האם
 זאת מכחישים בני־המישפחה

בתוקף.
 שהטלוויזיה שמועה נפוצה השבוע
 פרץ שושנה את צילמה הישראלית

 במרכז טיפולי במוסד ,1979 בשנת
 כביכול, יוחסה, שלו הכתב הארץ.

זה. סיפור וכל מכל הכחיש הכתבה,

¥
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