
; ־ ^ .. ... 11*11־,
* * * ^ * * * ■ •״״י*•* ^ ** *״*״

״•״•**״
******* ^  * ***״״* ****** *

^ .... - ***יי8*• *• ״״ * * *י! *****9 ^
><*<>*^ <ך י י י י י * * י י י ^ ! ! ! 

* * • י י * • * * * * ! * ,

״״<**** ־
• * י י * £
״י * * * *

1 * * * *

 * בסוסה ביותו הגדולה היהרוסנית היתה היא
 שהיה היחיו׳ השוו את ב״סה שהיא בה חשדו

 נסגר שנה חצי אחו׳ * היהלומים נבווסה אי־בעם
ופתחה-מיסעדה פרנסה בלי נותרה היא אבל ־ התיק

 בתתר חשמורים הבניינים האחד נשדדו
במדינה.

 צוות השנה. פברואר בהודש קרה זה
 מרחב- במי׳שטרת שהוקם המיוחד, החקירה

 מלכה של לגירסתה להאמין סירב דו,
 יבואנית־יצו- כי מרם נשדדה, בי קיסר
השרד. את ביימה היהלומים אניית
 פרקליטות החליטה שעבר בחודש רק
 מחוסר התיק את לסגור ׳תל־אביב מחוז

 כתב־ האשה ׳נגד להגיש ולא הוכחות
אישום.

 בבורסה סערת־רוחות עורר השוד מיקרה
 התקשו הבורסה חברי שיחודהיום. והפד
 למעחם, פרץ זר כי העובדה את לעכל
 ירגיש שאיש בלי מהמקום !ויצא שדד
בד.

 על־ידי שמור הגדולה הבורסה בניין
 מערכות על-ידי וסוגן שומרים, עשרות
 שודדים משוכללות. אלקטרוניות התראה

 כל למקום. בפשטות להיכנס יכולים אינם
 להיכנס יכול חבר־הבורסה, שאינו אדם,

 את אומר שהוא אחרי חבר. באמצעות רק
 מקבל הוא שבכניסה, לשומרים החבר שם
 תעודת־הזהוח את מכנים האישור, את

נר פרטיו וכל מסורג, אשנב דרך שלו
 עליו אחר-כך המבקרים. בפינקם שמים

 דלתות. שתי בעל קטן תא דרך לעבור
 השנייה לדלת מבעד לעבור יכול אינו הוא
 שומר על־ידי בדיקתו תסתיים שלא עד

באקדח. המזויין
 כי החשד התעורר אלה עובדות בגלל

התער וכד פנימית״, ״עבודה כאן היחד.
על המבוססת מערבת־היחסים כל ערה

 בקעו אשה של חנורןות נייחות ד
 היהלומים בבורסת ^.מחדר־ד,שירותים

׳תשו את הסבו הגניחות ברמת־גן. הגדולה
 הוא הבורסה. מחברי אחד של ליבו מת

 שם מצא ולהפתעתו לשירותי־הנשים, נכנס
 ,42 בת חברת־בורסה קיסר, מלכה את

 דם, זבה ידה ומבוהלת, פרועה כשהיא
 אותי!״ ,,תקפו מייבבת: והיא

 של בשווי יהלומים קרה. הבלתי-יאומן
לירות, ׳מילית כשלושה דולר, אלף מאה

הטישט ית11

 מלכהובעווויץ באילת
 שנה.

היהלומניות

 עשרים לפני אילת של ימה חוף על (מימין)
 השנים במשך ביהלומים. לעבוד התחילה אז

לבורסה, לחדור הצליחה היא בארץ. הגדולות

עדיין 42 בגיל היום מרירה. אינה היא שעברה הסבל למרות הגברים. של מעוזם א'  הי
 שהביאה שווייצית נוף תמונות רקע על בביתה עומדת היא משמאל מושכת. אשה
מיסעדה. שהפך בביתה, קיר אל דבוקה התמונה לחו״ל. ממסעותיה מאחד עימה


