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היתח האחרונות בשנים הנוצצת.

 בה אופיינית בפוזה בפרווה, עטופה דרר נעמי
 חתד־אביבית החברה בדילות אותה לראות היה ניתן

בגרמניה. שהה כשבעלה בגפה, לבילויים לצאת מרבה

לאשה סעודה
לאחרונה, זיגפריד

 וזיגפרי נעמי
 עדי שאהבתם

אוהבח שהיא די הסתבר ,אבל

 אלח בין מתכשיטיה אחד אף זיהתה לא
 חושדים משוטרים החלו מטובה, חברתה של

 לרד נעמי של בין,תכשיטיה קשר יש שמא
 שנערכו תכשיטים של מעשי־שוד *שורת

באירופה. לאחרונה
 ה־ בכספת והוחזקו הוחרמו התכשיטים

 נעמי, של בעליה הגיע כאשר גם מישסרה.
 לרה זיגפריד היהודי־גרמני איש־העסקים

 בעזרת אשתו תכשיטי את לזהות כדי לארץ
 מיהרה לא ואישורי־ביטוח, תעודות־קניה

).1985 הזה (העולם להחזירם המישטרה
 לנשום לרד נעמי יכלה שעבר בשבוע
 התדפק קצין־מישטרה למותה. סוף־סוף

 תל- בצפון שרת, שברחוב דירתה דלת על
 וביקש נעמי בפני התנצל הוא אביב.

על מישטדת־ישראל, בשם טליתתה את
 מוג זיגפרידלאהובה שושנה

הביאי אותה
מחנ הוא ועימה באילת אתה שבידה לאחר חייו,

זיג־ קרלסרוהה, הגרמנית מהעיר היהודיהמיליונר
 שעבר בשבוע שצולם כפי לרר, פריד

עם הגירושין ענייני את להסדיר מנת על כשהגיע בתל־אביב,

 עוד מאשתי להיפרד ״התכוונתי לרר. נעמי הישראלית, אשתו
 •המישטרה, עם דה שהיו העניינים ״אבל מען, רב,״ זמן לפני

זאת״. לדחות די גרמו שלה, התכשיטים את תפסה זו כאשד

במ הראשון מנערה אותה ,פדית
זיגפויד היהודי־גרמני המיליונר טוען

נירו
בונושהו

 בז׳רגון שמכונה מה היא לדר נעמי כי נעמי נאלצה כימעט חודשים רבעה *ס
ל הגדרה זוהי ״אשת־חברה.״ הדיזנגופי היהלומים תכשיטי ללא להסתדר לרד

לא הן אותן. להגדיר קשה שקצת נשים נורא. היה זה שלה.

 הן מאוד. נראות אבל הרבה, עושות
 של חברתי אירוע בכל כימעם נמצאות

 הן הישראלית. בחברת־השפע החוג־הנוצץ
 וגעילות חגיגיות פתיחות מסיבות, מקשטות
 שבאופנה, בבתי-הקפה נמצאות הן עצובות.
 אליהן בתי־הקסה את מזמינות גם ולפעמים

הביתה.
 מעמד של סמל היא כזו חברה אשת
 — שהגיעה אחת חיא הישראלית. בחברה
 טבעת לה שהצמיד קשיש, מיליונר לאיזה

 לחיות לה המאפשר פתוה, הוצאות וחשבון
 והפער הכלכליים המשברים של בישראל
 הוליוודית באגדה סינדרלה כמו החברתי,

שיגרחית.
 תכשיטי־ זו, מעין אשת־הברה עבור

 לא בילעדיהם חיוני, אביזר ■הם יהלומים
 פי על בחברה. פניה להראות כימעט תעז

 נקבע וכמותם ברקם ניצנוצם, בוהקם,
 דד של וההישגים הערכים בסולם דירוגה

הישראלית. החברה של אנשים־היפים
 הסולם. בפיסגת ניצבה לא לרר געמי

 היה שלה היהלומים תכשיטי אוסף שווי
 לפני ישראליות, לידות כמיליון הכל בסד

 כבר נשדדו בה במדינה האחרון. הפיחות
ב אחרת, מאשת־חברה יהלומים, תכשיטי

 ל״י, מיליון עשרים או עשרה של שווי
 מסנוורים לא כבר מיליון של תכשיטים

ברגל. הולכים לא גם הם אבל עיניים.
 להסתדר נאלצה האומללה לרר ונעמי

בילעדיהם. חודשים ארבעה בימעט
 תל־אביב מישטרת שחוקרי אחרי זה היד.
היה מתכשיטי חלק כי מד״ משום חשדו,
 אצל חוקית בצורר. נרכשו לא שלד. לומים

 החוקרים סברו תחילה מוכרים. תכשיטנים
מתכ כמה מצויים תכשיטיה בין כי בטעות,

 ,מאשת־ בשעתו שנשדדו היהלומים שיטי
כשגילה אבל בוכמן־לוי. גילה אחרת, חברה


