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בי מנהלים והשניים מהמוסד, פורסמת ;
 שהזוג לספר ידעה אף היא רומאן. ניהם

תל־ברוך. בחוף במיסעדה נפגש
 לטלפן התחילה היא יום אותו מאז
 כפי — ולא ביום, פעמים שלוש לכתב

בש פעמים שלוש — אז ער שנהגה
שו דיווח מסרה שיחת־טלפון בכל בוע.

לו, שהיו פגישות זר: של מעשיו על טף
 עיסקיות שיחות מתוכננות, פגישות
 כיצד הכתב לשאלת אישיות. ושיחות
 השיבה הללו, הפרטים כל לה ידועים

 כששאל לה. מספרת אטלס שהפרופסור •י
לאטלס, הללו הפרטים כל ידועים כיצד

 היא לשעבר שכסוכנת־המוסד השיבה
שלו, לשיחות־הטלפון לצותת מסוגלת

הסבי בהמשך במעקב. נתון אף ושהוא <
 נהנה חברת־החשמל שעובד שכשם רה

 יכולה סוכנת־מוסד כך מחשמל־חינם,
טו קבלת לצורך קשריה את להפעיל בות־הנאה. ו

*  היא לסיפוריה, יאמין שהכתב כדי ן
 ועל חייו על רבים פרטים לו גילתה

 אותו שהדהימו בן־עמי, תמי של חייה
 שרק אישיים פרטים בהם שהיו מפני

שיי היו אף חלקם אותם. ידעו מעטים
 לשיחות־הטלפון שקדמה לתקופה כים
שהגינ־ סיפרה היא למיימון. הכתב בין

עי ובשתי בו להתנקם רוצה זר קולוג —
הש לו עשו שלדעתו מכיוון תונאיות,

עוול. לושה
בן־ אל שהגיעו השמועות רקע על

 פרצה בנפרד, זר, הדוקטור ואל עמי
 את זה האשימו השניים מריבה. ביניהם

 אינטימיים ופרטים שמועות בהפצת זה
זה. על זה

הח הם הגיונית: שיטה נקטו לבסוף
 פנים אל פנים לברר כדי להיפגש ליטו

 את הזמינו לפגישה בעצם. קורה, מה
 שורבב שמו שגם הזה, העולם כתב

לעניין.
 אשה אלי .סילפנה בן־עמי: סיפרה

 היא כפסיכולוגית. עצמה את שהציגה
 אשה כמו איתי לדבר רוצה שהיא אמרה

מנהל שקובי לי סיפרה היא אשה. אל

 הוא זר. עם להיפגש מעוניינת היתה
 פעמיים. עימה ונפגש לבקשתה נעתר
 במיסע־ ופעם בהרצליה במיסעדה פעם

בטבריה. דה
 הבדוי השם באותו השתמשה מיימון
 זר. קובי ועם ובמן יאיר עם בפגישות
 בתחום עוסקת שהיא סיפרה לשניהם
 את לעניין וניסתה ברפואה, המחקר
 לשניהם בעסק. כסף בהשקעת שניהם
 אנשי־צס־ עם הרבים קשריה על סיפרה

 מוסדות ובשאר במישרד־הביטחון רת
השילטון.

הפ להופעת שבמקביל זה סיפר עוד
נוס אשה הופיעה בחייו אטלס רופסור

 מיש־ כעובדת עצמה את שהציגה פת,
בפסי המתמחה וכדוקטור רד־הביטחון

 סיפרה היא מצבי־לחץ. של כולוגיה
גינ טיפול אמה עברה שעברה שבשנה
אליו. הגיעה היא וכך קולוגי,

 שאכן והתברר סיפורה את בדק זר
 של עיסוקה תיאור בטיפולו. היתה אמה
 מיימון שמסרה לתיאור תאם זו אשה

במוסד. כביכול העובדת חברתה, על
 השלושה, בעיני מוזר היה זה פרט
סבו ונעשית הולכת שהפרשה שהבינו

ויותר. יותר כה
 נחקרה זר עם קשר שיצרה האשה

 היה שלא ומתברר המישטרה על־ידי
 לבין בינה ואין לפרשה, קשר כל לה

 שמיימון מאוד יתכן יחסים. שום מיימון
בד והשתמשה זר, של לטלפון צותתה

 על־פי כיסוי. לצורך זו אשה של מותה
 לכל לצותת מיימון הצליחה ההשערה

 מן זה ואין בו מעוניינת שהיתה טלפון
 הא־ של לשיחותיה אף שצותתה הנמנע

 מישרד״הבי־ עובדת אכן שהיא שה,
בזהותה. ושהשתמשה טחון,

בלדרית־
סמים

 לפי החליטו בן־עמי ותמי זר ובי̂ 
חקירה. ולבקש למישטרה נות 1/

מוכרת שהדמות אמרו במישטרה

ובמן מלונאי
ס ״אל חפ לקתי־ל״זרו ר1פ

 נוספות, נשים עם אינטימיים יחסים
 רוצה היא שלי, מעריצה שהיא ומכיוון
שהשי תה כשגיא שאפגע. ממני למנוע

 שלא אמרה היא מוקלטת, שלנו חה
לה." איכפת

 שעה ערכה השתיים בין השיחה
 פרטים לספר ידעה המטלפנת וחצי.

בש ונקבה זר, של מעשיו על מדוייקים
נפגש. שעימן הנשים מות

 הוא הפרטים. את אישר ההמום זר
 לכן קודם שבועות כמה שבמשך סיפר

 עם לדבר וביקשה אשה, עימו התקשרה
 במקום שאין לה כשענה דני. בשם בחור
 לפתח התחילה היא דני, בשם בחור
 עצמה את הציגה האשה שיחה. עימו

 מישרד־ עובדת אטלס, מור כפרופסור
 אס־א״־ אוניברסיטת בוגרת הביטחון,

 מיג־ בתחום בבוסטון, רבת־היוקרה טי
 שהיא סיפרה היא וכלכלה. הל־עסקים

 הרפואי, בתחום עסק להקים עומדת
היא העניין לצורך משקיעים. לה ושיש

 בעבר הורשעה מיימון היטב. להם
 למאסר ונידונה וזיוף, מירמה במעשי

 לנקוב ידעו אף במישטרה על־תנאי.
 שהיו מפורסמים, אנשים של בשמם

 ברוריה של להטרדותיה הם אף נתונים
 בשמות להשתמש שנהגה מיימון,
 מורן אטלס, מור מור, כברי בדויים
ומורי.
 לעיתונאי, טילפנה שבו מיקרה היה
 לו וסיפרה הפלילים, בתחום העוסק

 והיא בבלדרות־סמים בעבר שעסקה
הש כולו. הסיפור את לחשוף מעוניינת

 שהיא שוכנע והעיתונאי נפגשו, ניים
 מהתנכלות וחששה מאחר אמת. דוברת
 התחתון, העולם אנשי על־ידי לחייה

 במלון מסויים, בזמן להיפגש נדברו הם
 הכתב שבהולנד. באמסטרדאם מסויים

 לא היא אולם במיוחד, לשם טס
הופיעה.
 גבי לשדרן־הרדיו קשור אחר סיפור

לג־ מיימון טילפנה החשד על־פי גזית.

זר וגינקולוג בן־עמי דוגמנית
!׳למינהל־עסקים אם־אי־ט• בזזרת ,אני

 גור, כברברה עצמה את והציגה זית
בא בי־בי־ס' ברשת־הטלוויזיה מפיקה

 בענייני־ עימו להיפגש ביקשה היא רץ.
 בירושלים. מבתי־המלון באחד עבודה

 בשעה למלון וטילפן חשדן היה גזית
 לוודא כדי להיפגש, אמורים היו שבה

 במלון פקידת־הקבלה שם. אכן שהיא
עבו השאירה הזה בשם שמישהי אמרה

 לא היא בחצי־שעה. שתאחר הודעה רו
 שחשבון דאגה אולם לפגישה, הופיעה
.,לבי־בי־ס ישלח החדר שכירת
 טילפנה למישטרה פנו שבו ביום
 שבן־ לו וסיפרה הכתב לבית מיימון

 חולת־ שהיא וצעקה אליה טילפנה עמי
 וזו ברעמי, עם זאת בירר הכתב נפש.

הדבר. את הכחישה
 לדלות כדי שוב נפגשו השלושה

התמו להשלמת מזה, זה נוספים פרטים
שהת ככל וגברה הלכה תדהמתם נה.

 מידע של עצומה כמות איזו להם ברר
מיימון. של ברשותה היתה

 שוב לפנות החליטו וזר בן־עמי
 נוספים. פרטים למסור כדי למישטרה,

 טיל״ למישטרה שיצאו לפני דקות 10
שחבר ואמרה הכתב לבית מיימון פנה
 לה וסיפרה אליה, טילפנה מהמוסד תה

עיתוני לשני בבוקר טילפנה שבן־עמי

 את שניתקה מאז לטענתה, לכן. קודם
בטל־ אותה מטריד הוא עימו הקשרים

/ פיז י  אשת ץ
פיופסוד

 מיימון טילפנה באפריל 10־ ^
לה רוצה שהיא ואמרה למישטרה *■
הטר בגין ובן־עמי, זר נגד תלונה גיש
 יום — באפריל 3ה־ ביום טלפונית דה

 תלונתם הגישו ובן־עמי שזר לפני
 עולה המישטרה מחקירת במישטרה.

 מהטרדותיה, סבלו נוספים שאנשים
 לגדרות־ קבלן עליזי, אורי וביניהם
 סר מלון מבעלי פאפושדו, ואלי ביטחון
באילת. נסטה

אי עם בקשריה התפארה מיימון
המא שהיא וטענה בצה״ל, בכירה שיות
רו קשר על סיפרה אף היא שלו. הבת

 משרי־הממש־ אחד עם לה שיש מאנטי
לה.

 נילי וחברתו ברקן יהודה השחקן .
 לפני המוטרדים. בין הם אף היו פלד

 לחוץ־ ברקן נסע שבו ביום וחצי, חודש
 ששכר, למכונית מיימון טילפנה לארץ,

עצמו ברקן פלא־פון. מכשיר יש שבה

טימור) ציירת רביד(עם פרופסור
לעתיד!״ אשחו ״אני

 הוא שאם הכתב את הזהירה היא אים.
 רע יהיה סופו העיתונאים, משני אחד
מטרי מדוע הכתב אותה כששאל ומר.

 שלפני השיבה זר, את אשת־המוסד דה
 וכשזה רומאן, השניים בין היה שנתיים
 לב, שבורת חברתה נשארה הסתיים
חב בעזרת בו להתנקם החליטה ועל־כן
עובדות־המוסד. רותיה,

מיי־ סיפרה בבית־המישפט בעדותה
 עם ארוך רומאן ניהלה עצמה שהיא מון
 הקשרים את ניתקה היא לטענה זר.

ידעה שלא פרטים עליו כשגילתה עימו

המכו של מיספר־הטלפון את ידע לא
 מיימון מופתע. היה ומשום־כך נית,

 שהיא לה ואמרה חברתו עם דיברה
 להצטרף ושבכוונתה ברקן, של מאהבת

 לנילי סיפרה גם מיימון לנסיעתו. אליו
 יום ופלד ברקן שניהלו שיחה על פלד

 מופתעת היתה פלד נילי בביתם. קודם
 ערב בביתם פרטית שיחה זו היתה שכן

ברקן. של נסיעתו
שובע. ידע לא מיימון של דימיונה

 ברעייתו גם עצמה את להציג נהגה כך
רביד מוטי הפרופסור של לעתיד

 מיימון בכפר־סבא. מאיר מבית־החולים
 אולם רביד, של בביתו בעבר התגוררה
לילדיו. כמטפלת

 שוטרת לשכנע הצליחה אף היא
 לביתו מאוחרת בשעת־לילה שתסלפן

 שלטענתה משום טופז, דודו הבדרן של
כסף. לה חייב היה הוא

 לפני המישטרה שערכה בחיפוש
 פינקס־ נמצא שלה, בתיק־היד שנה

 חוצ׳נר, אפרים היהלומן של המחאות
המוטרדים. בק הוא שאף

 נמצא המישטרתית החקירה במהלך
 עשרות ובו מיימון, של פינקס־הסלפון
 ידועי״שם אנשים של מיספרי־טלפון

 בפוליטיקה, בכירים תפקידים ובעלי
חו־ המישטרה ובחברה. בכלכלה בצבא,

גזית שדרן
בבי־בי־ס׳״ ספיקה ״אני

 מיספרי־הטלפון, את השיגה קרת'כיצד
לצו בידה עלה וכיצד ברובם, החסויים

 היתה שבהם למכשירי־הטלפון תת
מעוניינת.

 גם שביקר בזק, של איש־הביטחון
 שחשבון־ לו סיפר הכתב, של בביתו

 היה חודשיים לפני מיימון של הטלפון
 זה אמה. על־ידי ושולם שקלים, 10,500
נפט מיימון של שאמה משום מתמיה,

שנתיים. לפני רה
 מעובדי שמישהו חושדת המישסרה

ק מיי־ של במעלליה פעיל חלק נטל מ
מון.

 מסיד־ לקוחה נראית כולה הפרשה
עש יש שבה בהמשכים, רת־סלוויזיה

הי כל בה שיש סידרה פרקים. רות
 סרט: של כזה לסוג הנדרשים סודות

 ושרותים נשים פשע, רומאנטיקה,
 שהדימיון נראה כל״יכולים. חשאיים

 בחברה אולם מהמציאות, רב כאן
יתכן. הכל התוססת, הישראלית

 עין־דזד יזסי
25 ״־י״־—ייי

 1 רה
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