
ס ו נ ה ־ ת ו ו ב ידרה ח  ,1 ח ו 1 ■ מ שוק■ את ג
וחבויה ראשיה שר המאוחה היתה הספרית ואשתו

ל- נושא היו מיזרחי זונדה הושע *
 עיסקיהם דן, שבשיכון ביתם קינאה.
 חייהם, את ניהלו שבה הצורה הפורחים,

 וכאשר לרכילות. לא־אכזב מקור שימשו
 שלהם, הענקית הנזרקיורי למכונית נכנסו
יהו והשבים. העוברים עיניים בהם נעצו
 כסף. של ריח הדיפו מנדה (שוקי) שע
 בלון שזהו ידעו הקרובים חבריהם רק

רגע. בכל להתפוצץ העלול מנופה,
 לדבר החל האחרונות שבשנים היהלומן,

 חמש לפני עד היה המיליונים, בשפת
 ונדה, לאשתו, שכיר. מונית נהג שנים
 התגוררו השניים עממית. מספרה היתד,

ברמת־אביב. שכורה בדירה
 ישראלית מישפחה של החיים אורח

 שוקי של דעתו את הניח לא ממוצעת
 באמת. גדול להיות ביקש הוא מיזרחי.

 היונית הגה את עזב שנים חמש לפני
 שיכניס מיקצוע חיפש הוא לעבוד. והפסיק

מאמץ. ללא הגונים רווחים לו
 וחי עבודה ללא הסתובב תמימה שנה

 הרווחים אך במספרה. אשתו של מרווחיה
 אותו. סיפקו ולא במיוחד גדולים היו לא
 ולראות לצאת ונדה על כי החליט אז

שהיא סיפר לחבריו הגדול. העולם את

 איך ממני תלמדו עוד ואתם יהלומים,
לחיות.״

 לפחות מיזרחי שוקי נסע 1975 מאז
 להסתובב נהג הוא לחו״ל. בשבוע פעם

 להראות ושמח בידו ג׳ימס־בונד תיק עם
יהלומים. בו היו — סקרן לכל תוכנו את

 ולרקום קשרים לקשור שהצליח לאחר
 עבר ברמת־גן, היהלומים בבורסת יחסים

 ולארצות לדרום־אפריקה גם זאת לעשות
 מהוגן. רושם עוררה חזותו אחרות. רבות

 שבו והרכב שלו ההתנהגות צורת לבושו,
מצ עסקים באיש מדובר כי העידו נסע,
 כאשר אולם בינלאומי. בקנה,־מידה ליח
 עם להיפגש ממהר היה לארץ חוזר היה

 כך על שהתפלא למי הכרם. מן החבורה
צריך רציני יהלומן ״כל אומר: היה

״ רציני.״ גב לו שיהיה
 סיגנונו ממנו. התרחקו מחבריו רבים

 ושחצניים יהירים להם נראו והתנהגותו
המו מן כשוקי עדיין אותו זכרו הם מדי.
 ב־ שוקי ישב כאשר למשל, פעם, ניות.

או הסובבים את שאל ברמת־גן, בית־קפד,
 האספרסו? את בשבילי ישלם ״מי תו:
 את ועזבו קמו הם דולרים!״ רק לי יש

בלירות לשלם נאלץ הוא ואילו השולחן,

 של בשווי יהלומים ממיזרחי קנה צרפתי
 ב־ שילם הזה הסכום את דולר. אלף 275

 כאשר בחו״ל. בנקים של בנקאיים צ׳קים
 ש־ לו התברר אותם לפרוע מיזרחי ביקש

 הונאה מעשה אותו את מזוייפים. הצ׳קים
הכרם. מן החבורה עם לבצע מיזרחי עמד

 הפעם, ברמת־גן. חבריו אל חזר מיזרחי
 בריבית אפילו כספים, מהם ללוות כדי

הל שלו החובות רשימת משחור. שחורה
 הרבות ההוצאות בגלל כנראה וגדלה כה

הש והריבית במיסחר הכישלון לו. שהיו
 ברמת־גן למכריו רווח. כל נגסו חורה
 מיליון 4מ־ למעלה מיזרחי שוקי חייב

 ליהלומנים מחובותיו לבד זאת לירות.
הכרם. חבורת על הנימנים ולאנשים רבים

הח שאנשי הדיעה רווחת חבריו בקרב
בכוו מיזרחי של עסקיו את הכשילו בורה

 אמרו בדוקה,״ שיטה ״זוהי תחילה. נה
 שמורידים כמו ״בדיוק הזה, העולם לכתב
 יפה כמה לה מראים קודם לכביש. זונה

 אותה. מפנקים בגדים, לה קונים העולם.
מב שהיא עד זה את מפסיקים כך אחר
 על מקומה את לה מראים אז עוד. קשת

לעבוד.״ שתצא ודורשים הכביש
מיז- יהושע עם גם לדבריהם, היה, כך

מיזרחי ונדה
במכונית פרחים

 ומתוך יותר גדול שבקנה־מידה אלא רחי,
מצידו. רבה היענות

 כסף פחות
ת — צרות פחו

 שרבץ החובות מנטל להשתחרר ^
היהלו חנות את מיזרחי מישכן עליו, ^
יה בתל־אביב. דיזנגוף ברחוב שלו מים

 כל את קנה מיטרני ישראל בשם לומן
דולר. אלף 81 של במחיר החנות תכולת

)34 בעמוד (המשך

 הגדולים בסאלונים ספרות ללמוד הולכת
 לא הם אך וארצות־הברית. אירופה של

 ונדה כי להם נודע מהרה עד לו. האמינו
 ויפה- מוכר עבריין של בחברתו נסעה

 מחודש יותר לאחר חזרה, כאשר תואר.
 בפרחים, גדושה מכונית לה חיכתה ימים,
 הכיר לאחר־מכן אחד יום הבעל. מן מתנה
הכרם. חבורת את מיזרחי שוקי

בכיסו. טמונות שהיו ישראליות,
ויו יותר אותו קירבה חבריו התרחקות

 מדירה עבר מיזרחי החבורה. לאנשי תר
 בשיכון משלו לבית ברמת־אביב שכורה

 זר, מיספר עם חדשה מרקיורי ורכש דן,
 אלף 400כ־ ימים באותם היה ששוויה
 שלו החדש הרכב כי גילה בסוד לירות.

משוריין.
 מסיקה, מישפחת ונדה, של מישפחתה

 מרבית ישראל. במישטרת היטב מוכרת
 הרצל מהם, אחד בבת־ים. מתגוררים בניה

 שנות לחמש שנתיים לפני נידון מסיקה,
 חבורת מראשי כאחד מוכר הוא מאסר.
 אותה עם הוא גם נמנה הקטן אחיו בת־ים.
חבורה.

גב
רציני

 אשתו באמצעות שוקי, שהכיר אחר
 הוא עולמו. השתנה החבורה ראשי את /

 בצלאל אהרוני, רחמים עם מסתובב נראה
 התבטא מהרה עד אושרי. וטוביה מיזרחי
לחב שביזבז. הכספים בכמות גם השינוי

לעיסקי ״נכנסתי הודיע: הקרובים ריו

 שהובא מיוחד בריהוט גדש הבית את
 ושוב שוב נסעו ילדיו שלושה ממילאנו.

 כל מיוחד: שם יצא ולמסיבותיו לחו״ל,
 ה״חבד עם נימנו בהן הנוכחים הגברים

צמרת. דוגמניות היו שם והנשים רה״,
 לפני הפרשיות. צצו ההוצאות שעם אלא

איטל מישטרת על־ידי מיזרחי נעצר שנה
יה להבריח בנסיון כחשוד יום, 15ל־ יה

הפר אך לבסוף שוחרר הוא וזהב. לומים
תמו. לא מעורב היה שבהן שיות

 לבצע שביקש יהלומים עיסקות מיספר
 היה מהן מכירות, ארבע נכשלו. בחו״ל
 בידו. עלו לא נכבד, סכום להרוויח צריך

 לגשת והחליט רב כסף הפסיד מיזרחי
וגדולה. רצינית לעיסקה
 את ביצע כאשר אחדים, חודשים לפני

 נוספת. תבוסה נחל גדולה, עיסקה אותה
 הלך הוא צרפתי יהלומן עם שביצע בעסק
ה היהלומן כספו. כל את והפסיד שולל

שוקי של ה״מרקיורי״ מכונית
אמריקאי מיספר

דג


