
 הצליחו מקרית־שמונה ובתה אם
 האפילו הן הבלתי״יאמן: את לעשות

 את השכיחו הלאומיות. הבעיות כל על
 ואת האינפלציה את בלבנון, המילחמה

הליכוד. כישלונות שאר
 המדינה עוסקת ימים שבוע מזה

 מיהי — ויחידה אחת בשאלה כולה
פרץ? שושנה
 מעיירת־ אלמונית הצליחה איך
 הציבורי הוויכוח כל את להסיט פיתוח
 לחיטוט השעה מבעיות התוסס

 חייה הפכו איך בעברה; כמעט־בלשי
 לאנגלית אלמונית מורה של ומעשיה
בישראל? בית בכל שיחה לנושא
 עתה. ביותר המדובר העניין זהו

 ביום שהופיעה ליסה, בבת, תחילתו
 של תעמולה בתשדיר שעבר הראשון
 הותירה היא מיסגרת). (ראה הליכוד

 לצד הצופים, כל על כביר רושם
 במערכת אבל מעטה. לא ספקנות

 מייצר צד כל שבה הבחירות,
 זה עניין לבקרים, חדשות שערוריות

האם. אלמלא במהרה, ונשכח חולף היה
 את האם כבשה ימים שלושה כעבור

 הצופים. את הדהימה היא גם המסך.
 שצפו באותם שהותירה הרושם אבל

 וכאפס כאין היה הליכוד בתשדיר
כך. אחר שהתרחש מה לעומת
 הטלוויזיונית הופעתה ספק; כל אין

 בהסכמתה שנעשתה פרץ, שושנה של
 שמתרחש מה לכל שגרמה היא המלאה,

 דיברי לצד המפוקפק, עברה עתה.
 פתחו המרגש, בשידור שסיפרה ההבל

תיבת־פאנדורה.
 להופיע האם שמחה שבוע לפני אם

 הרי בדיות, ולספר בכלי־התיקשורת
 זרמו עבר שמכל אחרי שהשבוע,
 לדבריה חד־משמעיות הכחשות
 לא היא עברה, על מרתקים וסיפורים

 העיתונאים עם פעולה עוד שיתפה
תגובה. ממנה שביקשו

לחשיפה כי הבינה היא באיחור רק

*>-

 הפעם גם שוב. אותנו לכוון ניסתה היא
 לנו. שהשאירה הכתובות את מצאנו לא

 איתור של זה למסע שהקדשנו מכיוון
 לבדוק החלטנו ימים, שלושה קרובים

 הם באתונה. האמריקאית בשגרירות
 שנהרג רב־החובל על שמעו לא

באתונה. ונקבר בארצות־הברית
רובינשטיין. דיברי כאן עד

רובינ ניתקה זו פרשה בעיקבות
פרץ. שושנה עם הקשר את שטיין

 סיפרה רובינשטיין של לאחותה
 הוא שבעלה בסודי־סודות, בלחש, פרץ
 קאזינו בעל אמריקאי, מאפיה איש

 נמלטה ושהיא וספינת־שעשועים,
 היא אחרת בהזדמנות בנותיה. עם ממנו

 כנשיא בעלה־לשעבר את הציגה
בארצות־הברית. הבונדס

 רכוש אחריה השאירה היא לדבריה,
 ברמת שם שחייתה אחרי לים, מעבר רב

משוגעים. חיים ועשתה גבוהה חיים

חשודות
ל ס ם ב  לוטים לים מעבר מעשיה א
£  בארץ, מעשיה שגם הרי בערפל, \

 ,70ה־ בשנות לסירוגין כאן כששהתה
כלל. ברורים אינם

 ניסתה היא 1981 יולי בחודש
 בקיבוץ לאנגלית כמורה להתקבל

הכינרת. שפת שעל גינוסר
הצפון. בגבול האש להטה זה בחודש

 נכנסה יותר מאוחר שבועות כמה רק
 עליה שהסכימו הפסקת־האש, לתוקפה
 אלה בשבועות ואש׳׳ף. ישראל ממשלת

 מקו־ רחוקים בנותיה ושתי שושנה היו
העימות.

 שאלון מילאה היא גינוסר בקיבוץ
אחרים. וטפסים אישי

 חברי חשדו שנים שלוש לפני כבר
 של בעניינה מסריח שמשהו הקיבוץ
 פרצה היא כאשר השבוע, שושנה.
 את ובחנו שבו הם הציבורית, לתודעה
 המיסמכים ואת אז שמסרה הפרטים

שצירפה.
 שירתה שהיא כתבה היא למשל, כך,
 עד בלבד, חודשים תישעה בצה״ל
כסרן והשתחררה ,1970 שנת תחילת

תעודות

 שני יש צופים מיליון ארבעה לפני
צדדים.

 מיוחדת חקירה ערך הזה העולם
 על בארץ, שונים במקומות משלו,
 מירקע את שכבשה הנאה המורה

 ובני־מישפחתה שושנה הטלוויזיה.
 את ולמסור לדברים להאזין סירבו

 השמיט מצירו הזה העולם גירסתם.
 לצינעת־הפרט, הנוגעים שונים, פרטים

 בצדק שלא לפגוע העלולים כאלה או
המישפחה. בילדי

 על מתבססת להלן שתובא הגירסה
 שהכירו שונים אנשים עם שיחות
 שנפלו ואחרים, מישפחה בני אותה,
לפניהם. שפרשה ברשת

 רב־הובל
מאפיה ואיש

 פרץ? שושנה את, י
 הדרמאתי הטלוויזיה )■/בשידור

 קיבוץ, ילידת שהיא שושנה סיפרה
 אהוד ח״כ המראיין, השיטה. בית

 להראות כדי זה, עניין הבליט אולמרט,
 שהיתה לתנועה קורבן נפלה שושנה כי
ומישפחה. בית לה

 בבית־ כלל נולדה לא שושנה אבל
 בקיבוץ שהתה 38ה־ בת האשה השיטה.
 שבועיים — ביותר קצרה תקופה
 תוך ועזבה ,1980 בשנת — בלבד!
חובות. שהשאירה ואחרי עימות

 קרובת נמצאת בבית־השיטה
 החורגת, אחותה זוהי שלה. מישפחה

 השיטה בבית אחר. לאב בת שהיא
פרץ. שושנה לפרשת להתייחס סירבו

 ואפילו העניין את לשכוח רוצים ״אנו
 מישהי אמרה שמה,״ את להזכיר לא

קרובת־המישפחה. של בשמה
 נראה שושנה? נולדה כן אם היכן

 הוריה בקפריסין. דווקא נולדה שהיא
 עם התחתן האב צעיר. בגיל התגרשו

 בתל־אביב. מאז ומתגורר אחרת אשה
 לבית־ האם של המישפחתי הקשר

 לחבר־ נישאה היא כאשר נוצר השיטה
בקיבוץ. לשעבר
השלימה היסודי בית־הספר את

 היא בת כל קודמים. מנישואים ),9(
 השנה, בן שחר, השלישי הבן אחר. מאב
 בקריית־שמונה. ונולד פרץ, מגבי הוא
לים. מעבר נולדו הבנות שתי

 היא היכן בחו״ל? שושנה עשתה מה
 אינו איש שם? עליה עבר מה היתה?

 מקום בכל בוודאות. אלה פרטים יודע
 אינם "סיפוריה אחר. סיפור סיפרה היא

 אלא אחד, לסיפור־חיים מצטרפים
זה. את זה סותרים חלקם לרסיסים,

הילדות, שתי שאבי סיפרה היא

 גילתה רובינשטיין, (״אתי״) אסתר
 על פרץ לדיברי שחר שאין באקראי

היווני. בעלה

 בשבוע שהופיעה רובינשטיין,
 אושר שלא המערך בתשדיר שעבר

 בנצרת־עילית מורה היא לשידור,
 בעלה שנה. 16 מזה בעיר ומתגוררת

 היא השבוע בכיר. מדינה עובד הוא
 בחייה היווני הפרק את לתאר ניאותה

פרץ. שושנה של

 מילאו השמועות עליה. מונות המדינה כר
האמת את חושו ,,הזה ,,השלם האוץ, את

 היא עשר בגיל בתל־אביב. שושנה
 בבית־סבתה, להתגורר הועברה

 אצל בתל־אביב. היא אף שהתגוררה
שנים. חמש בילתה היא הסבתא

 אחר־כך הארץ. את עזבה 15 בגיל
 ושוב באוניברסיטה ללמוד כדי שבה
לחדל. חזרה

 שלה הרבים המישפחה שמות
 מכוונת ממסכת־הונאה חלק אינם

 שמה שונה ליווני כשנישאה ומתוכננת.
 בעלה עם וכשהתחתנה לקוצואניס,

 להיות הפכה היא פרץ, גבריאל הנוכחי,
פרץ. שושנה

 במהלך שאימצה אחר שם־מישפחה
 נישואין בעיקבות כנראה הוא גם חייה,

שוורצקוף. הוא כושלים,
וסיסי )12(ליסה ילדות, שתי לה יש

 בשם יווני, רב־חובל היה בעלה,
 היא מישפחתה. שם ומכאן קוצואניס,

 בן היה שהוא בהתרגשות סיפרה
 וכאשר ביוון, מיליונרים למישפחת

 אוניית־משא, סיפוו על לעיניה נהרג
 שילמה למוות, אותו מחץ כשמנוף

 האשה, הטסת הוצאות את המישפחה
 מניו־יורק מיוחד במטוס והארון הבנות

לאתונה.
 בנצרת־ להתגורר שושנה כשבאה

 שבעלה סיפרה היא ,1979ב־ עילית,
 דווקא דירה למענה רכש הנוצרי
 לכל שיש הדתי הקשר בגלל בנצרת,

זו. לעיר נוצרי
להיפך. חיזוק. נמצא לא זה לסיפור

כבלתי־נכון. התגלה הוא
מנצרת־עילית, לשעבר חברתה

רובינשטיין: סיפרה
 שושנה את שהכרתי בתקופה

 ביוון. לסיור לצאת ובעלי, אני התכוונו,
 כך אני, וגם יוונית דוברת שושנה

 היא זו. בשפה איתה לשוחח שיכולתי
 דיברה היא אך מאתונה, שהיא אמרה
בולט. כפרי בניב

 ציידה היא נוסעים, שאנו כששמעה
 בני־ של כתובות ברשימת אותנו

 המנוח, בעלה מצד העשירים מישפחתה
 להם קנינו אנו באתונה. המתגוררים

 היא אותן. לבחור לנו עזרה היא מתנות,
החבילות. את לארוז לי עזרה אפילו

 את לחפש התחלנו באתונה
 הצלחנו לא לנו. שמסרה הכתובות

 קרוב־ ושום כתובת שום לאתר
לארץ בשיחת־טלפון שלה. מישפחה

 חברי בדיקת על־פי יותר. ולא פחות לא
 קיים אין הצבא, ברישומי גינוסר
 חיילת של שם רישום ואין אישי מיספר

 שמסרה בטפסים ציינה שהיא כפי
לקיבוץ•

 1970 שבשנת ציינה אחר במקום
 ראשון לתואר הלימודים סיימה היא

 ללשון בחוג חיפה, באוניברסיטת
האוני ברישומי אנגלית. ולספרות
 כלל מופיע אין הכרמל, שעל ברסיטה

השונות. אפשרויותיו בכל שמה,
 המעידה תעודה מסרה היא בגינוסר

 ,1970ב־ בארצות־הברית, קיבלה שהיא
 שנרשם השם בחינוך. ראשון תואר

שוורצקופף. רחל סוזן היה בתעודה
 פרץ שושנה אם חשד. עוררה זו תעודה

 לא שהיא הרי התעודה, בעלת היתה
 ללמוד גם הזמן באותו יכולה היתה

 גם מה בצבא. לשרת וגם בחיפה
 ניו־ג׳רסי עיריית של החינוך שמחלקת

ב״א. תוארי לתת מוסמכת איננה
 ימיסמך קשוי נוסף מעניין פרט

לבית־ 1980 בנובמבר ששלחה אחר,

'1^0
י ד• זדי

 כשביקשה בצריפין, לחימוש הספר
 לאנגלית. כמורה לעבודה שם להתקבל

 מ׳ על־ידי שנחתם מיזכר זה היה
 שירות לתנאי היחידה מנהל שטמפר,

 כתב הוא שבו עובדי־הוראה, של
 תואר בעלת נחשבת ששושנה בכתב־יד

 קיבלה שאותו תואר דבר, לכל ראשון
 כתב־היד משום־מה, בארצות־הברית.

 פרץ, של לכתב־ידה דומה שטמפר של
 כמה מילאה שאותו בשאלון המופיע
בגינוסר. יותר מאוחר חודשים

 ממישרד־החינור המצולם המיסמך
)10 בעמוד (המשך


