
 הישרא־ החברה של כוס־המים ך*
גדולה. סערה פרצה לית ^

סו לטלפונים, ציתותים הכל: בה יש
 פרופסורים, המוסד, של מיסתורית כנת

 בכירים אנשי־ביטחון פוליטיקאים,
מאוד.

פר השמועות, פשטו חודשים במשן־
 וגינקו־ דוגמניות־צמרת בין מריבות צו

 פרטים נודעו זוגות, נפרדו לוגי־צמרת,
אישי־ציבור. של מחייהם אינטימיים
 להיסטריה הדברים גרמו תחילה

 אחרים. אצל ובהלה אנשים כמה אצל
פוע ועלומה גדולה שרשת נדמה היה
 לאנשי־ מלכודות מטמינה בשטח, לת

 את גם ויודעת אחריהם מתחקה חברה,
אנ שלהם. ביותר האינטימיים הפרטים

 את ואשה רעהו את איש האשימו שים
 מיס־ רשת עם בשיתוף־פעולה רעותה
 אחרים למישטרה. פנו אחדים זו. תורית
 שרותי־הבי־ אצל שיכלו כמה עד ביררו
קורה. מה ישראל של טחון

 — אחת באשה הכל הצטמצם בסוף
וטו רבים על אימתה את שהטילה אשה
 עדיין נתונים מעלליה ושפרטי בים,

המעו פרטים הרבה בפרשה יש בערפל.
פליאה. עדיין ררים

 בהיקפה," מדהימה ״פרשת־הונאה
 ממישטרת כרמלי מוטי רב־סמל אמר

 בית־מישפט־השלום, לשופט תל־אביב
מעצרה את ביקש כאשר קוהלת, בנימין

 ככה בעיניה. חן מוצא מאוד ושאני עלי,
 שבועיים. במשך שיחות־טלפון ניהלנו
 והיא שבעולם, נושא כל על דיברנו
ואמינה. מעניינת מאוד נשמעה

במ ולהתארח לבוא אותה ״הזמנתי
ושה למלון הגיעה היא חשבוני. על לון
 שהיא סיפרה היא ימים. כמה בו תה

 בעולם, ביותר הצעירה הפרופסור
 ניתוחים בתחום במחקר עוסקת שהיא

 בבית־החו־ עבדה היא לדבריה בלייזר.
ית ובקרוב בפתח־תיקווה, בילינסון לים

שלה. מחקרים כמה פרסמו
 לה יש אמינה, מאוד נשמעה ״היא

לשכ ידעה היא גבוהה, ריטורית יכולת
תחו בהרבה רבה בקיאות והפגינה נע

מים.
 בני את פגשה היא הימים ״באחד

 בן רוצים הם שאם להם ואמרה ואשתו,
 היא לכך. לדאוג תוכל היא בת, או

 מינו את לקבוע מסוגלת שהיא אמרה
העובר. של

 וביקשה בה, לחשוד התחילה ״כלתי
 לבדוק לבית־החולים שיטלפן מבני
 טילפן בני כזו. אשה שם יש באמת האם

מעולם. דברים היו שלא והסתבר
 מתחזה, היא מדוע אותה ״שאלתי

 לא כבר ומיסכנה. קטנה הפכה ופתאום
 אלא המצליחה, הפרופסורית אותה
מיסכנה. אשה

שי־ דאגה היא במלון שהותה ״בזמן

היתה...בלדרית שלא סורית רום הם לטלפווים... ה17הא הטוסד... סוכות
 הפרופסור של חברתו האמריקאית... בטלוויזיה מעיל,ד.

בתל״אביב הגבוהה בחברה ההיסטריה בראה וביאר איר המפורסם...
תוש ,33 בת רווקה מיימון, ברוריה של
 בתל־אביב, ידועה דמות רמת־גן, בת

 (אירגון ,אנו־ כמזכירת בעבר שעבדה
דיסקוט של וכיחצנית ישראל) אמני
ובתי־מלון. קים

 סחיטה של בניסיונות חשודה מיימון
בער ממעצרה שוחררה היא והונאה.

 ומסתע־ ממשיכה החקירה אולם בות,
בפרשה הקשורים האנשים רשימת פת.

 ידו־ אנשי־חברה ביניהם וגדלה, הולכת
 אט־ תיקשורת, אנשי־עסקים, עי־שם,

ורופאים. נים
 חשר קיים החקירה של זה בשלב

 היא לברה. פעלה לא שמיימון סביר
 קיבלה אולם והמתכננת, היוזמת היתה
פעולותיה. בכל סיוע

לפ להיחשף התחילה כולה הפרשה
זר יעקב הגינקולוג כאשר שבועיים ני

 פנו בן־עמי, תמי הדוגמנית וחברתו,
להט נתונים שהם והתלוננו למישטרה

טלפוניות. רדות
 עוד התחילה עצמה הפרשה אולם
 שהציגה בחורה מרס. חודש בתחילת

 שזו התברר טלי(אחר־כך בשם עצמה
 השלם מכתבי לאחד פנתה ברוריה)

 טענה היא עימו. לשוחח וביקשה הזה
שולה העיתונאית של חברתה שהיא

 סיפרה היא בחו״ל. עתה הנמצאת יריב,
 לשני ואם פרופסור של אשתו שהיא

ד ,במיגדל גרה ושהיא ילדים,  כתל־ חי
בכת בעבר שהוזכרה טענה היא אביב.

 ״השפיונית בכינוי הזה בהשלם בות
סופגתסדויד״ מיגדלי של

המוסד
 למי ביקשה הראשונה שיחה ן*
 פאפו־ אלי המלונאי על מידע סור ^

המנ באילת, סונסטה מלון בעל שדו,
 שימעונה עם סוער רומאן לדבריה, הל,

 ונערת־זוהר, דוגמנית לשעבר שוורץ,
 בחוץ־לארץ. שנה 20 זה המתגוררת

ומס שוב טילפנה אחר״כך אחדים ימים
 סיפורים מסרה מיימון נוסף. סיפור רה

 הכתב. על־יד אומתו שכולם נוספים,
אמון. עוררה מיימון

ו למערכת טילפנה הימים באחד
 מיהר הוא הכתב. עם לדבר ביקשה
 היא לביתו. שתטלפן ביקש ולכן ללכת,

באמת היה ולדבריה לביתו, טילפנה
 על סיפור זה היה עבורו. סקופ חתה

 נהר־יר־ מלון בעל ובמן, יאיר המלונאי
 עם סוער רומאן המנהל בטבריה, דן

 פרופסור ושמה במוסד העובדת אשה
 מיי־ ברוריה כמובן, שהיתה, אטלס, מור
מון.

 מהמוסד אטלס פרשה הסיפור על־פי
 בתחום מיקצועה שנות־שרות. 15 אחרי

 בפסיכולוגיה מתמחה והיא הרפואה,
מצבי־לחץ. של

 חודשים כמה ״לפני ובמן: מספר
 עצמה את והציגה אשה אלי טילפנה

 שהתחילה אמרה היא מור. כפרופסור
שפורסמה כתבה בעיקבות בי להתעניין

 ניסתה היא בטלקס. הודעות אליה גיעו
אנ עם בקשרים שהיא וסיפרה להרשים

 הנשיא כמו ורמי־מעלה, חשובים שים
ואשתו.

 ממני לסחוט ניסתה לא ״מעולם
 והיא שקל, 1000 לה הצעתי פעם כסף.

המ את עזבה שהיא מאז לקחת. סירבה
שוב." ממנה שמעתי לא לון

 בידי מצויה מכחיש, שוובמן למרות
 על שנכתבה טיוטת־הסכם המישטרה

 בינו בית־המלון, של נייר־המיכתבים
 הוא שבו אטלס, מור הפרופסור לבין

 אחת סכומי־כסף לה להעביר מתחייב
 מכחיש ובמן מחקריה. למימון לחודש

וכל. מכל זאת
 היא הכתב, עם מיימון של בשיחתה

 אטלס הפרופסור של שחבריה סיפרה
 לכבוד בנן־אוחים גדולה מסיבה ערכו

 של בריגעי־השיא מהמוסר. פרישתה
 והצהירה לבימה עלתה היא המסיבה

עוב שני ברחמה ונושאת הרה, שהיא
התחנ מיימון לוובמן. אהבתה פרי רים,

 הסיפור. את שיפרסם הכתב לפני נה
 מסיבה נערכה שלא והסתבר בדק הכתב

פורסם. לא הסיפור בנן־אוחים. כזו
 היא הכתב עם שיחותיה במהלך

 מוכרות דמויות על רבים פרטים גילתה
מאוד נשמעה היא הישראלית. בחברה
הגיגקולוגס״ אמינה.

והדוגמנית
 טילפנה שבועות שלושה פני ^
 של במצב כשהיא לכתב, מיימון /

הגינקו מדהים: סיפור ובפיה היסטריה,
 תמי הדוגמנית של חברה זר, קובי לוג

המי אטלס הפרופסור את הכיר בן־עמי,

ז




