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קצף נשיא־התאחדות־תעשייגי־הילומים,
נגעו!״ הניירות ״רק

ה בורסת בבניין המעלית לתות ץ*
ה בקומת נפתחו ברמת־גן יהלומים !

יהלו ההומה במקום רבים, אנשים קרקע.
 לעבר נדחקו למיניהם, ומשקיעים מנים

 אריה היה מהם אחד הדחוסה. המעלית
היהלו תעשייני התאחדות נשיא קצף,
שבמהל מהומה, במקום פרצה לפתע מים.

ובחו קצף בין חריפות מילים הוחלפו כה
 כדי תוך לו. בסמוך שעמדה צעירה רה
 את קצף מרים כיצד הנוכחים ראו כך
הצעירה. של פניה עבר אל ידו

 כשלושה לפני שהתרחשה זו, פרשה
הבורסה. חברי בין גלים היכתה חודשים,

 שעימה בחורה, אותה כי נודע, לאוזן מפה
 אלא אינה היהלומים, תעשייני נשיא הסתכסך

 צאדום, שמואל של בתו צארום, עופרה
 התימנים בכרם הידועה דמיסעדה בעל

 מיש־ בבורסה. כפקידה העובדת בתליאביב,
 רשת על גם חולשת הענפה צארום פחת

 בשוק אחרים שונים ועסקים איטליזים
הכרמל.

 מישפחת כי השמועה, נפוצה מהרה עד
 בכבודה הפגיעה על כועסת מהכרם צארום

 מקצף דורשת והיא המישפחה בת של
לירות. מיליון חצי בסך פיצויים תשלום

צארום פקידה
!״היד בכל היה ״זה

אול הוגש לקצף כי לספר, ידעו השמועות
זה. בנושא טימטום
ה תעשייני כנשיא המכהן קצף, אריה

ה את הכחיש שנים, עשר מזה יהלומים
שמועות.

:קצף אריה השבוע סיפר
ה מישפחה מאיזה יודע לא בכלל אני

 באנשי קשורים הם ואם הזאת בחורה
 כל עניינים. רוצה לא אני לא. או הכרם

להכ באמת יכולות עוד האלה השמועות
לראש. רעיונות להם ניס

 שלא שטויות
מעגייגות

ל  לבורסה שחזרתי זה שקרה מה ל
 הייתי ממשלה. פקידי עם מפגישה

 למעלית בכניסה למישרדי. ומיהרתי טרוד
 ״מה לי שאמרו צעירות, בחורות שתי היו

 לא אבל כזה, משהו או נדחף?״ אתה
חשיבות. לכך יחסתי

 נכנסו הבחורות ושתי למעלית נכנסתי
 עומס־ של הזימזום נשמע פתאום אחרי.

 יצאו, הבחורות שתי זזה. לא והמעלית יתר
 אני גם יצאתי הפסיק. לא הזימזום אבל

נפסק. והזימזום
 הבחורות: לשתי אמרתי שיצאתי בזמן

 נוסעות, לא שאתן רק לא רואות, ״אתן
 מהן אחת בגללכן.״ נסעתי לא אני גם

 אני שכמוך!״ ״חוצפן בתגובה לי אמרה
לפי לפחות הכבוד, כל שעם לה השבתי

 .הגי־ היא בשבילי. פישרקה עוד היא הגיל
 מסביב: לאנשים ואמרה רי בקול בה

 עלי. והצביעה גדול!״ פושע איזה ״תיראו
 תנועה עשיתי אז ביד, קבלות שתי היו לי

 ואמרתי: שלה הפנים בכיוון היד עם
מכאן!״ ״תסתלקי

 בכך להיגמר יכול היד, העניין *"״כל
 פעם ואף אותה מכיר לא אני מצדי.

 המיק־ אחרי כן. לפני אותה ראיתי לא גם
העניין. מכל ושכחתי למישרדי עליתי רה

וסי מישטרה קצין אלי צילצל למחרת
 במישטרה נגדי התלוננה שהבחורה לי פר

 הציע הקצין אותה. הכיתי שאני וטענה
 ממני לגבות למישרד אלי יבוא שהוא
לג הטירחה את ממני לחסוך כדי עדות,

 רציתי לא סירבתי. אני למישטרה. שת
פרוטק יש קצף שלאריה אחר־כך שיגידו

במישטרה. ציה

 המישטרה בתחנת הייתי דקות עשר תוך
 שקרח. מה בדיוק להם ומסרתי ברמת־גן

 וחששתי לחוץ־לארץ לנסוע צריך הייתי
 הכל שמע שהקצין אחרי בעיות. לי שיהיו

לנ יכול אתה קצף, ״אדון לי: אמר הוא
 סוגרים אנחנו לחוץ־לארץ. בשקט סוע
 מעניינות לא כאלה שטויות הזה. התיק את

אותנו״.
קצף. אריה של סיפורו כאן עד

 גירסתה עומדת קצף של גירסתו לעומת
 עובדת 24ה־ בת עופרה צארום. עופרה של

ב לבבי, אליעזר היהלומן של במישרדו
צדוק עורר־הדין הוא אחיה הבורסה. בניין
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