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 לירות אלף ׳יל מענק על שרף דויד הכריז
 בשמו הולצברג, שמחה של הפצועים לקרן

 הבריכה, אל בבגדיו שיקפוץ ימי כל של
גילה. של מיהלומיה תשומת־הלב הוסבה

 הגדולה בכספת היהלומים נשמרו בלילה
 מודאג. היה בוכמן יוסלה אולם המלון. של
 על ״שיושב כמי כיום אומנם מוערך הוא
 אפילו המעריכים ויש דולאד״ מיליון 100

 מקום יש במעמדו לאיש גם אבל יותר,
 10 של בשווי יהלומים לאבטחת לדאגה
 את ירימו שבלילה השש הוא ל״י. מיליון

 היו לא והיהלומים היהלומים. עם הכספת
מבוטחים.
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 הסיפורים אחד הוא )46(כוכמן וסלה *

 כילדי השואה. של ביותר המופלאים
מש עם נשלח הוא לודז׳ הפולנית העיירה

 באושוויץ. למחנדדההשמדה כילד פחתו
שם. הושמדה מישפחתו כל כמעט

 במחנה־ההשמדה לחם הוא 13 בן כילד
 שוחררו כאשר וניצל. הקיום מילחמת את

 היל־ שארית עם הועבר הוא המחנה יושבי
 ב־ שהוקם פליטים למחנה דים־הניצולים

 שליחים לשם הגיעו אחד יום ברגן־בלזן.
 במיסגרת הילדים את אירגנו מארץ־ישראל,
 יוסלה לארץ. העלאתם לקראת עליית־הנוער

 גלות החל במחנה שכבר ,15ה־ בן בוכמן
השחו הואלוטה בשוק פיננסיים כישרוגות

 עלה בגרמגיה־של־אחר־המילחמה, שפרח רה
 משם לנמל, להסיעם שעמדה הרכבת על

השקיף הוא לחלון מבעד לארץ. יפליגו

 אמצעי בכל המוגנת פרנקפורט, ליד איה
המודרניים, ההגנה ומיתקני

מבק לישראל, הדוק קשר קשורים שניהם
 הוא יוסלה בשנה. פעמים מיספר כאן רים

 למינד המסייע נדבן למגבית, קבוע תורם
 למשל, האחרונה, במילחמה צדקה. עלי

 וטיפול הנשמה מיתקני כמה לישראל הטיס
 לבית- אותם ותרם בכספו שרכש בכוויות,
תל־השומד. החולים
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 ש- היקרה התכשיטים מערכת ת ^
 לעת ״השקעה בבחינת שהיתר. לה, ^

 היא אחת. בבת גילה רכשה לא צרה״,
 במקומות שנים מיספר במשך אותה קנתה
 המרכזי החלק ובאמריקה. באירופה שונים
 ויהלומים איזמרגד תכשיטי מערכת — שבה

 ידוע תכשיטים עיצוב בבית נרכש — נדירה
 הזמן כל במשך פורצהיים. הגרמנית בעיר
 בכספת המערכת של הגדול חלקה מונח

 פעם, מדי בפרנקפורט. בבנק היטב שמורה
מאורע לרגל לארץ נסיעה כשתיכננה

מהמערכת. חלק גילה עמה נטלה כלשהו,
 בוטחו לא בגללה הסיבה היתד. זאת

המחיר בכספת. היה מקומם התכשיטים.
מיליון לרבע מגיע ביטוחם של השנתי

 טעם שאין חשבו בוכמן הזוג ובני ל״י,
בכספת. וכה כה בין המונח רכוש לבטח
 גילה הביאה האיזמרגדים מערכת את

 היה לכן. קודם אחת פעם רק לישראל
הגיעה כאשר השגה, ינואר בחודש זד.

 אז בירושלים. הילטון מלון לחנוכת לארץ
הילטון מלון של בכספת מונחים היו הם

המ האמריקאי, אבני־החן לתורת המנון של רשמי אישורמדעי זיהוי
בוכמן. מגילה שנגנבו היהלומים אחד של ייחודו על עיד

זהו התעודה לפי ל״י. מיליון 3נ־ הוא וערכו מטבעותיה באחת משובץ היה זה יהלום
התעודה של ימין בצד הציור קאראט. 20.7 הוא שגודלו מרקיזה בחיתוך ורדרד יהלום
לזהותו. וקל ביותר נדיר הוא זה מסוג יהלום שלו. הליטוש צורת את מראה

 ששיכנע השליח כי לפתע הבחין הרציף, על
הרציף. על נשאר לעלות הילדים את

 :המחשבה אז הבזיקה יוסלה של במוחו
 מאשר בגרמניה להישאר מעדיף השליח אם

 טוב להיות יכול זה לאדץ־ישראל, לעלות
 לנוע הרכבת החלד, כאשר בשבילי. גם

ד,א הקרון של בדלת לרדת עוד הספיק הוא
העקודים. למחנה חזר חרון,

שפר בעסקים התבלט הוא קצר זמן תוך
 בשווקי תחילה הכבושה: בגרמניה אז חו

 מועדוני-הלילה בתחום ואחד־כך המטבע
 צבאות- את בעיקר ששירתו פרנקפורט של

 איש־עסקים יוסלה היה כבר 20 בן הכיבוש.
גר רחבי בכל לפניו הלך ששמו מבוסס
 קרקעות לסוחר הפך השנים במרוצת מניה.

 הוא בגרמניה. מהגדולים בנייה ולקבלן
פרנק של השחקים מגרדי ראשוני את הקים
למולטי־מיליונר. הפך פורט,
 בעסקי ביטחון אין כזה איש לגבי גם

 השואה זכר כספים. ובהשקעות דלא־ניידי
 באופן אולי אותו, הביא בנפשו עמוק החרוט

ש ביהלומים, גדולה להשקעה תת־הכרתי,
 לקחתם יהיה ושניתן בסייף מונחים יהיו
חדשה. שואה תתרגש אם עמם ולברוח מיד

ביש מכספיו מעט השקיע גם זה לצורך
 את לרכוש עמד שנים חמש לפני ראל.
 שהתבטלה בעיסקה בתל-אביב, הילטון מלון

 מלון את רכש זה במקום האחרון. ברגע
 דונאס וחצי וחמישה בהרצליה ואלידור
הצר השגרירות ליד תל־׳אביב, של בטיילת
 פרד־ של הפאב פעם עמד בו במקום פתית,
ל״י. מיליון 15בכ־ הסתכמה זו השקעה ריקה.

 כשהכירה באל־על דיילת היתד, לוי גילה
 למישפחד, בת היתד, היא בוכמן. יוסלה את

 והתיישבה שנים, 12כ־ לפני מהארץ שירדה
 יוס- של מישסחתו כמו אביה, בפרנקפורט.

 הפכו שנים 11 מזה מלודז׳. מוצאו לה,
מפו־ בווילה מתגוררים לזוג, וגילה יוסלה

 בתוך ויוסלה, היא התגוררו בו בתל־אביב,
המלון. של ניילון שקית

 להרגיש גילה החלה כבר ביקור באותו
 גם אחד, יום בתכשיטיה. מתעניין שמישהו

 קרובי לבקר נסעה לחו״ל, חזרתה ערב כן
 במכונית הבחינה היא בהרצליה. מישפחה
רש היא אחריה. העוקבת ירוקה מוסטאנג

 במיש־ והתלוננה המכונית מיספר את מה
 המיש־ אולם נרשמה, תלונתה הרצליה. טרת
לתלונה. ברצינות התיחסד, לא טרד,

 לביקורה לארץ גילה הגיעה כחודש לפני
 האב אביה. של ארונו עם יחד האחרון,

 סרטן. ממחלת בפרנקפורט שנד, לפני נפטר
 בארץ. להיקבר מישאלה הביע מחלתו בעת
 בבית־הקברות אותו קברו למותו השנה ביום

בקריית־שאול.
 גילה נסעה השוד, אירע בו השישי ביום

 לבקר יצאה משם אביה. קבר על להשתטח
ב בתל־אביב. ברמת־אביב קרובת־מישפחה

 להוציא כדי הבנק לכיוון יצאה 11.00 שעה
נסיעתה. לקראת מהכספת התכשיטים את

 לחוקרי השוד סיפור את סיפרה כאשר
 בגירסתה. תחילה פיקפקו הם המי-שטרה,

 ובלתי אמין בלתי כד כל ניראה הסיפור
לח החלו שהחוקרים עד הדעת על מתקבל

עצמו. בסיפור כשורה אינו שמשהו שוד
 סיפורה על חזרה -שגילה אחרי רק

 שה־ שהתברר ואחרי במכונת־אמת בבדיקה
 שאין כך — מבוטחים אינם תכשיטים

 בדמי־ד,ביטוח לזכות כדי שוד לביום חשד
 היקף את להבין עצמם השוטרים החלו —

 יו- הכריז כאשר לפענחו. שעליהם הפשע
 ל״י מיליון חצי בסד פרס על בוכמן סלה

להח שיביא מידע -שימסור מי לכל -שיינתן
 רק לא תמריץ זד, היה התכשיטים, זרת

עצ את שראו המדינה מתושבי ניכר לחלק
קולומבו. או איידונסייד בדמות כבר מם

)44 בעמוד (המשך
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