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 בת ותה וחצי ,17דד בת טלי מלכה,
 שלהן בחדד־השינה התעוררו וחצי 16ה־

 לא הם מהחצר. שהגיעו הצעקות לשמע
אח שכנים גם מתרחש. מה בדיוק הבינו

שהשכ בעוד אבל התעוררו. בבניין רים
 מישפחתית במריבה מדובר כי סברו נים
 בני- של מדירת־הגג בוקעות הצעקות וכי

 מנסים כי הבנות חשדו רוזנשטיין, הזוג
 טיל- הם אביהן. של המכונית את לשדוד

 בעוד אותה. והזעיקו למישטרה מיד פנו
 ניידת־מישטרה היתד, כבר מתמשך, השוד

ה את החמיצו השוטרים למקום. בדרכה
בלבד. ספורות בדקות שנמלטו שודדים

מצ הם למקום, השוטרים הגיעו כאשר
מוק ההמומים רוזנשטיין הזוג בני את או

 כותנות־לילה פיז׳אמות, לבושי שכנים פים
 אבל המתרחש. את לראות שירדו רחלוקים,

נמלטו. השודדים מדי. מאוחר היה
נו שוד זה היה כי נראה ראשון במבט

המיליו לזוג ארבו השודדים ארבעת עז.
 מוק- מידע הנראה, ככל כשבידם, נרים,

 ועל הביתה הצפויה חזרתם שעת על
 על רוזנשטיין מלכה שענדה

 בני־הזוג על להתנפל היססו לא
 מגו- בסביבת תל-אביב, בלב

 מעורק הרחק לא בדרך־כלל,
דבוטינסהי. רחוב

מ גילה יצאה ,1975 יוני חודש של
 השרון מלון ליד שבכיכר לאומי בנק סביר

ניי שקית בידה החזיקה היא בהרצליה.
היהלו תכשיטי היו שבתוכה פשוטה לון
 תקופה באותה הוערך ששוויים שלה מים

ל״י. מיליון עשרה של בסכום
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* ה בכספת מופקדים היו תכשיטים ן
 פעם אותם ענדה שגילה אחרי בנק, י '

 קודם ימים שבוע שנערכה בחתונה אחת
 היום, למחרת בהרצליה. ולידור במלון לכן

 בחזרה לטוס גילה עמדה בבוקר, בשבת
 היא שבגרמניה. פרנקפורט, מגוריה, לעיר

 מכספת היקרים התכשיטים את הוציאה
ולי מלון בכספת אותם לשמור כדי הבנק

הטיסה. לשעת עד התגוררה, שבו תר
מכו אל להיכנס כשעמדה לפתע, ואז,
רוכ שני ועליו אופנוע לידה נעצר ניתה׳
 האופנוע מעל זינק הרוכבים אחד בים.

 כסאות על שישבו אנשים עשרות ולעיני
הניי תיק את חטף שבכיכר, בתי-הקפה

 אל בחזרה וזינק גילה של מידה לון
בדהירה. שנעלם האופנוע

 אומנם הנשים שתי כי ספק היה לא בדו.
לשודדים. קורבן נפלו

לאפ בביטול מנדי התייחסה בשעתו
היי מה ״בשביל מבויים. שוד של שרות

 שאלה, היהלום?״ את לגנוב צריכה תי
 אותו לי נתן ליבו ג׳ו שלי. היה הוא ״הרי
 היה לא היהלום מזה חוץ תנאי. כל ללא

 הוא אך אותו, לבטח מג׳ו ביקשתי מבוטח.
 הוא השוד אחרי יום העניין. את דחה
ה חדש. יהלום לי והעניק ארצה הגיע

 אי- את שווה היה לא המחורבן יהלום
השוד.״ בעיקבות לי שנגרמה הנעימות

 השבוע רוזנשטיין מלכה של תגובתה
מו אני מקום שהוא ״באיזה דומה: היתה

 היהלומים. את לי ששדדו לאלוהים דה
 לפחד סיבה לפחות לי תהיה לא עכשיו

אותם.״ לי שישדדו יותר
העי ד,מיקרה כפרי לראות שקשה אלא

 נשות ששלוש העובדה את בלבד וור
 באותו המבלות האלה, הנוצצות החברה

 הן בצוותא, קרובות ולעיתים חברתי חוג
 זהים. כמעט שוד למעשי קורבן שנפלו
 נפוצים כה אינם זה מסוג שוד מעשי

שומ שנה, בכל או יום, בכל לא במדינה.
עשי לנשים הממתינים שודדים על עים
לפ הולך עושרם ששמע לבני־זוג או רות

תכ את לשדוד כדי בתיהם, בפתח ניהם,
גופן. מעל הנשים שיטי
 מעשי שלושת בין קשר יש כי ספק אין
ה ראו המיקרים בשלושת האלה. השוד

 ענו- כשהם היקרים התכשיטים את שודדים
ב המיועדים. הקורבנות גופות על דים

 היכן בדיוק ידעו הם המיקרים שלושת
 ולשדוד עליהן להתנפל כדי להן לארוב

 לא הם המיקרים בשלושת היהלומים. את
 במקומות מעשי־השוד את מלבצע נרתעו

פומביים.
ל בהכרח מובילים הללו הסימנים כל

 אנשי הנראה, ככל הם, השודדים כי מסקנה
 המיליונרים, נשות של הקרובה סביבתן
 בילוי, מקומות באותם יחד עימן המבלים

הנ אחר מקרוב לעקוב יכולים ד,ם שם
לבתיהן. יציאתן ושעות התכשיטים שים,

 ראשון מרשיע מיקרים צירוף זה אין
 ניהלה שנה, כשתים־עשרה לפני זה. מסוג
 מפורסם מועדון־לילה רייס־דייווים, מנדי

תקו באותה בתל-אביב. בן־יהודה ברחוב
 תל- מחוז מישטרת לחוקרי הסתבר פה

 מיקרי להרבה משותף מכנה יש כי אביב
 תל־אביב, בצפון אז שאירעו התפרצויות
 התל-אבי- החברה אנשי של בדירותיהם

ההת מיקרי כל כמעט הנוצץ. והחוג בית
 מהדירות נגנבו שברובם האלה, פרצויות
 שבעלי בעת אירעו יקרים, נשים תכשיטי
מנדי. של במועדון בילו הדירות
 היה לפורצים כי החשד עלה אז כבר

 במועדון, המבלים הדירות בעלי על מידע
 למצוא עשויים שהם התכשיטים ערך ועל

 את לגלות הניסיונות כל אולם בבתיהם.
 של הזה המשותף המכנה פי על הפירצים

בתוהו. עלו קורבנותיהם
 רוזיג־ מלכה של יהלומים שוד עם עתה,
 משותף מכנה אותו ומופיע חוזר שטיין,

 תכשיטי של הגדולים השוד מעשי לכל
היהלומים.

 את יוביל זה משותף מינה אם ספה
 בוודאי הוא אולם השודדים. אל המישטרה

תפסק הנוצצת החברה שנשות ליד יגרום
 תב- את להציג הקרוב, בעתיד לפחות נה.

לראווה. שלהו שיטי-המיליונים
 לשלם מוכנות שנשים למה גבול גם יש

חברותיהן. עיני את לנקר כדי

 באחד ידידה עם מבלה (משמאל) רחנשטיין מלכהלמסות בסקר
 שוד שלמחרת בבוקר תל־אביב, של מבתי־הקפה

 כחול פנס נראה לילה אותו מאורעות בעיקבות כאילו דווח בעיתונים שלה. התכשיטים
לידה. כתם אלא היה לא הפנס השוד. בשעת הוכתה לא מלכה אולם היפהפיה. של לחייה על

 מציגה רייס־דיוויס־שאולי, מנדינתניה מנדי:
 של הריקה הכסף מיסגרת את

 מעל נתלש הקאראט, שישה בן היהלום שלה. טבעת־היהלום
 שבו הבית בפתח למנדי ארבו ששודדים אחרי הטבעת,

 מעל היהלום את בשיניו תלש מהם ואחד בנתניה, התגוררה
רפואי. לטיפול ונזקקה בראשה אז הוכתה מנדי הטבעת.

 של הישראלית רעייתו בוכמן, גילההרצליה :גילה
יו־ מפרנקפורט, היהודי המיליונר

 היהלומים תכשיטי את האחרונה בפעם שענדה בעת בוכמן, סל׳ה
 כשבוע זה היה ל״י. מיליון עשרה של בערך שלה, זהאימזרגדיס

 בנק מכספת אותם כשהוציאה מידיה, התכשיטים שנשדדו לפני
פוענח. לא היום ועד שנים כחמש לפני בוצע השוד בהרצליה.

הוו הזוגות אחד רוזגשטיין, בני-הזוג
 התל-אביבית שבחברה והמוכרים תיקים

 נפגעו שלא כך על להודות יכלו הנוצצת,
ש היהלומים השוד. ביצוע בעת גופנית
מבוט היו לא אם וגם מבוטחים. נשדדו

במע פוגעת היתד, שדידתם אם ספק חים,
רוזנשטיין. ומלכה אמנון של הכלכלי מדם

הלי המיפלגה של הפעילים אחד אמנון.
 חלק מצליח. מיסחרי עורדדין הוא ברלית,

בבריט שוהה הוא השנה מחודשי ניכר
 יכולות רבות שצעירות אשתו, בעוד ניה.

שעב אחרי גם ובגיזרתה ביופיה להתקנא
 משק את מנהלת הארבעים, גיל את רה

 בקיסריה, שלהם ובווילה בתל-אביב ביתם
השבוע. סופי את מבלים הם שבה

 השוד למעשה שקדמו השעות שיחזור
 שוד כלל זה היה שלא כך על מצביע
ש לפני האחרונות השעות את מיקרי.

 רוזנשטיין מלכה בילתה לביתה, יצאה
 בחברתה התל־אביבי שבמועדון בדיסקוטק

 גילה, בוכמן. גילה הטובה, ידידתה של
קור היא השם, את לזכור שמתקשה למי
 שבוצע ביותר הגדול היהלומים שוד בן

במדינה. אי-פעם
שישי ביום שנים וחצי ארבע לפני

 לגלות מישטרת־ישראל של מאמציה כל
 ביותר הגדול שוד־היהלומים מבצעי את

בתוהו. עלו המדינה, בתולדות
הש את בילתה בוכמן שגילה העובדה

 רוזנשטיין, מלכה של לשוד שקדמו עות
 החוליה אינה בחברתה, שעבר, בשבוע
 מעשי־השוד. שני בין המקשרת היחידה
 בילו שתיהן נוספת. עקיפה חוליה קיימת

 של בדיסקוטק לשוד שקדמו השעות את
 אשתו־לשעבר שאולי. רפי של המועדון

 מנדי הדוגמניודשחקנית שאולי, רפי של
 כשנה לפני היא אף נפלה ריים־דייוויס,

דומה. לשוד־יד,לומים קורבן וחצי
בדיס מנדי בילתה 1978 יוני בחודש

 ניהל שאותו בנתניה, שנפתח חדש קוטק
 היא לפבר. שארל ז׳אן הנוכחי, בעלה אז

 יקרה, טבעת־יהלום אצבעה על אז ענדה
 קאראט, שישה של במישקל יהלום עם

לי ג׳ו על-ידי אירוסין כמתנת לה שניתן
הדי יו״ר גם שהוא הקנדי המיליונר בו,

 אליאנס. הצמיגים חברת של רקטוריון
 חסר־האמצעים, שארל לז׳אן שנישאה לפני

 התוכנית ליבו. לג׳ו להינשא מנדי עמדה
 מה אחרי קצר זמן האחרון, ברגע בוטלה
בנתניה. ערב באותו שאירע

 מנדי חזרה בוקר לפנות ארבע בשעה
לי עמדה שם בנתניה, ידידה לבית בגפה
 במיקרה כמו בדיוק הבית, בפתח שון.
שלו עליה התנפלו רוזנשטיין, מלכה של
להו וניסו בה החזיקו הם שודדים. שה
 מנדי אצבעה. מעל הטבעת את בכוח ריד

 להשתיקה ניסו השודדים וצעקה. התנגדה
 של בקת מכה והנחתת פיה סתימת תוך

ראשה. על אקדח
 שיניו את השודדים אחד נעץ לבסוף
 שיניו בעזרת בכוח ממנה תלש בטבעת,

 אצבעה על מותיר כשהוא היהלום, את
הטבעת. של הכסף מיסגרת את מנדי של

נעל מנדי של היקר היהלום שודדי גם
 על לעלות הצליחה שהמישטרה מבלי מו

עיקבותיהם.

המכנה
המשותף

 בוב־ גילה של השוד, מיקרי שגי ך
בד רייס־דייווים־שאולי, מנדי ושל מן *
 היו שלפיהם חשדות גם המישטרה קה

ד,ת־ אלה חשדות מבויימים. מעשי-השוד

*****
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