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 השדודים תכשיטיה
 שצויי־ כפי בוכמן,

.1 :התכשיטים וט
 וג׳יי ג׳י האנגליות

 מחזק־מפ־ .4 ג׳י. 1
 מאיזמרגדיס מורכב
פרח. בצורת ןשוייס

בוכמןלגילה לשל 3האיזמרגדיס □ ־ 1 \ 1 מ 1 ־א 11
 בצורת עשוי העגיל ל״י. מיליון 10 שערכם השדודים בתכשיטיה היקרים את שהיוו

 ביהלומים היא אף מוקפת ירוקה איזמרגד אבן בסיכה מחוברת אליו מיהלומים, פרח
ונדירות. יקרות ירוקות אבנים ענקיים, איזמרגדיס שני הענק במרכז דמויי־נטיפה.

 התגוררה, בו המלון לבין השוד מקום
 היהודי־גרמני, איש־העסקים לבעלה, השייך

 לא היא יבוכמן. יוסלה המולטימיליונר
בעי שנראה מה על לו לבשר איו ידעה

נתפס. בלתי סיוט ניה

 לראווה. אחת פעם רק בישראל הוצגה נזה,
 עשרה עצמה, בוכמן גילה ידי על זה היה

השוד. יום לפני ימים
 טכס ואלידור במלון נערך במאי 27ב־

 שותפו שרף, דויד של בתו של הנשואין
 הבת בפרנקפורט. בוכמן יוסלה של לעסקים
 ולרגל צרפתי מחשבים לסטודנט נישאה

 מבני אורחים עשרות לארץ הגיעו המאורע
 שאשתו מאחר תבל. קצווי מכל המישפחה

 בופמן, של מישפחה קרובת היא שרף של
 גילה עבור גם תי מישפה מאורע זה היה

 לארץ להביא החליטו הם בוכמן. ויוסף
 שגילה כדי היקרה, התכשיטים מערכת את

 — בילבד אחד ערב אותם לענוד תוכל
החתונה. בחגיגת

וה האיזמרגד תכשיטי מערכת ואומנם,
 ערב, באותו גילה עליה שענדה יהלומים

 החגיגה. של המרכזית האטרקציה היתד,
 שהצטופפו הקרואים 300 מבין איש היה לא

 ליד המלון, במידשאת השולחנות סביב
 מקרוב לחזות בא שלא שלו, בריכת־השחיה

במצי לראותו זוכים שאין הנדיר במראה
את ששירתו המלצרים 60 גם יום. כל אות

 את ידעו עצמם השודדים אם פק *ץ
 בקלות ללכוד שהצליחו השלל, ערך

הפשו הניילון שקית בתוך כי מפתיעה. כה
 תכשיטים אוסף בוכמן גילח החזיקה טה

 קודם דקות כמה בערכו. ויקר ביופיו נדיר
 בתוך עדיין, מונחים התכשיטים היו לכן

 במרתפו מיוחדת בכספת הניילון, שקית
 לעזוב עמדו מכמן ויוסף גילה הבנק. של
 היא בבוקר. שבת ביום בטיסה הארץ את

 מהכספת התכשיטים את להוציא מיהרה
 להשאירם כדי לשבת, הבנק סגירת לפני

 שוויים המלון. של בכספת הלילה למשך
 נוסף ל״י. מיליון 10 היה התכשיטים של

 שטרות 40 :מזומן כסף גם בשקית היה להם
 500 של שטרות ועישרה מארק, אלף של

מארק.
בערך יקרים תכשיטים של כזו מערכת
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 הילטון, מלון של המיסחרי הסמל עם

 בעת תכשיטיה את גילה נשאה שבכמותו
 שבהרצליה. בבנק מהכספת אותם שהוציאה
 שקודם־ משוס זו, בשקית נמצאו היהלומים

הילטון. שבמלון בכספת אותם שמרה לכן

שנוספו זרים מלצרים 45 בתוכם החוגגים,לעיר — האופנוע אל ומזנק הארנק את מידיה
 לבנק. שבסמוך בתי־הקפה בשני שעה אותה
הת שם תדמור, מלון לכיוון האופנוע על־גבי

במוטות חסומה לדרך־עפר כשנכנסו אחריהם ז
נעצרת. כשהמכונית לחמוק יכלו דרכם '),

 בברקים הסתנוורו המלון, של הקבוע לצוות
 גילה. של היהלומים מתכשיטי שנצצו

כאשר יותר, המאוחרות הערב בשעות רק
)32 בעמוד (המשך
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