
 מחם־ כשהוא הארץ חלקי בכל נסע ניות,
 שם אמה. אצל לבסוף אותה איתר שה,

 היא כיצד שאלה כאשר לראותו. סירבה
 במשך הילדים את לראות שלא יכולה

או הגעיל שהוא צעקה שבועות, שלושה
 וכי לנישואיה, הראשון ביום כבר תה

גמור. ביניהם הסיפור
 הרום, כל, חסר כיום מהלך מיזרחי שוקי

 בקרוב לדין להעמדה צפוי הוא עתיד. ללא
 בפרשה הכרוכות האשמות, של שורה על

 שנים, שלוש תוך הסתבך. שבה האחרונה
תח לשפל הפיסגה מרום האיש הגיע

 טרחו שנתיים לפני שרק היהלומן, תיות.
 לו לעזור מיזרחי ובצלאל אהרוני רחמים

עוזר. כל ללא עתה נשאר בקשייו,

 בשם איש
אק קוני

 ונדה עם שנה 15 לפני התחתן וקי {(ך
י מ מסיקה הרצל של אחותו מסיקה, ״

ממע מכבר לא שהשתחרר בת־ים, חבורת
 החזקת של בחשד ההליכים, גמר עד צר

הרואין.
 בוקע-יד,לומים, שוקי היה התחתנו, כאשר
 כסף הרוויח הוא יהלומים. בניסור והתמחה

 הרוויח שנים 15 ולפני במיקצועו, רב
לחודש. לירות אלף 40

 מספרה, בעלת להיות רצתה ונדה אשתו
 ברחוב מפוארת מספרה לה קנה ושוקי

בנווה־אביבים. 71 איינשטיין
 לראשונה שוקי חשד שנים שמונה לפני

 במהלך שהסתבר כפי בו, בוגדת ונדה כי
 נסעה היא הזוג. בני של הגירושין הליכי

 שבועות, שלושה של להשתלמות לפאריס
 שוקי. של ידידו שהיה מומחה, ספר בחברת
 מהאזנה במיקרה, לשוקי נודע חזרו, כאשר

 יש לספר ונדה בין כי לשיחת־טלפון,
 פעם בכל תופסה הוא לדבריו, מאז, רומן.

 היה שאהבה, כיוון אך אחר, מישהו עם
לה. סולח

 בוגדת שאשתו הסיבה כי החליט שוקי
 בעסקים, דיו מצליח אינו שהוא היא, בו

מרווי זה במיקצוע מתווך־יהלומים. והפך
סכו להרוויח החל והוא כסף, יותר חים
 ידוע חבר הפך הוא מאד. גדולים מים

 הלקוח כאשר הגדולה, בבורסת־היהלומים
 נסים הוותיק היהלומן היה שלו העיקרי

טריסטאר.
 לקניינים יהלומים למכור התחיל שוקי
 העולם, בשווקי ענפים קשרים פיתח בחו״ל,

יהלומים עם לחו״ל שבוע כל נוסע היה

ב מפוארת וילה קנה הוא היטב. ומרוויח
שתר כדי דבר כל לאשתו נתן דן, שיכון

עימו. ותישאר טוב גיש
 וקניין־ מתווך עם קשרים קשר בפאריס

 ממיש־ הוא כי שטען קאמי, בשם יהלומים
 קנה קמי הידועה. הקוניאק יצרני פחת
 עד של בסכומים בקביעות יהלומים ממנו

לשבוע. דולר אלף 50
 לקנות קאמי ביקש שנים ארבע לפני
 של בסכום יותר, גדולה בכמות סחורה

 קיבל הוא מטריסטאר גם דולר. אלף 190
שבו אחרי נוספות. דולר אלף 90ב־ סחורה

 וחובו נוספת, סחורה קאמי ביקש עיים
 לטריסטאר נתן הוא דולר. אלף 275ל־ הגיע

לכס לדאוג התחיל ושוקי שחזרו, שטרות
 בקשיי־ נתון הוא כי לשוקי אמר קאמי פו.

 הכל. יסתדר בקרוב אולם זמניים, נזילות
 אלף 40ב־ נוספת סחורה ממנו לקח הוא

 והמחאות, שטרות לשוקי נתן . הוא דולר.
 חייב קאמי נשאר הכל בסך חזרו. שכולם
דולר. אלף 315 לשוקי

 רא- בקאמי? אמון שוקי נתן מדוע
 ללא שנים, במשך יחד עבדו הם שנית,

 בעד ידועה דמות היה קאמי שנית, בעיות.
 חנות־תכשיטים לו היתד. לם־התכשיטים.

 ומישרדים באלבוויל, בשדרות מהודרת
לאפאייט. ברחוב האופרה, ליד גדולים

 קאמי עם שוקי הסתבך שבו זמן באותו
 בשם בפאריס, נוסף יהלומן עם סחר הוא

 אלף 19.5ב־ סחורה ממנו שלקח פיאר,
 נאר־ בשם נוסף, יהלומן שילם. ולא דולר,
דולר. אלף 36 לשוקי חייב נשאר בוני,

 בנמל- מיזרחי שוקי נעצר זמן באותו
יהלו גופו על כאשר פאריס, של התעופה

 שעליהם דולר, אלף 225 של בשווי מים
שהי ומכיוון הוחרמה, הסחורה הצהיר. לא
 עבור האחרון שילם טריסטאד, של כולה תר,

דולר. אלף 70 של הקנס את גם מיזרחי
 הכיר שהשתחרר אחרי שבועות כמה

 ריי־ בשם מרוקאי מתווך־יר,לומים שוקי
למ לו הציע והוא בפאריס, שחי מונד,

 לקח ריימונד בסעודיה. שלו .יהלומים כור
ונעלם. דולר, אלף 160ב־ סחורה עימו
 ותוך מכה, אחרי מכה שוקי הוכה כך

 דולר אלף 860 הפסיד חודשים שיבעה
 גם לו היו זמן באותו אבל בעיסקות־כשל.

אל כמה הרוויח בהן טובות, עיסקות כמה
 בבורסה, טוב שם לו היה דולרים. פי

 אלפי במאות סחורה לקבל היה יכול והוא
מילה. סמך על דולר

 כדי כפול, במאמץ לעבור התחיל שוקי
 חודשים ארבעה ובמשך חובות, להחזיר

דולר. אלף 250 החזיר

מיזרחי שוקי של חנות־התכשיטיס
נזזוייפיס יהלומים מזוייפות, המחאות

 הבוץ, מן יוצא עצמו את ראה כבר הוא
 המזד ההמחאות פרשת התפוצצה כאשר
ייפות.

ת פרשת או ח מ ה  ה
המזוייפות

המישטרה עצרה שנתיים לפני אחד, 21*5
ב אהרוני, רחמים ואת מזרחי שוקי את
 חברי מיהלומנים, להוציא עמדו כי חשד

 דולר, מיליון 20ב־ יהלומים הבורסה,
 עם ולהיעלם מזוייפות בהמחאות לשלם

 שיחה על הסתמכה המישטרה היהלומים.
 הנושים עם בביתו אחרוני רחמים שקיים

 לשוקי לתת אותם שיכנע ובה שוקי, של
 מיז- בצלאל גם החובות. את להחזיר זמן

 התערב מיזרחי, שוקי של ידידו רחי׳
 ימים 27 במעצר ישבו השניים לטובתו.

כתב־אישום. הוגש לא היום ועד ושוחררו,
 שוקי של בסיכוייו קשות פגעה הפרשה

נפ זמן באותו הקודמת. בעבודה להמשיך
 ידעה, לא ונדה אשתו שלום־ביתו. גם גע
מכיוון בעלה, הסתבכות על דבר העת, כל

 לא־רישמי כמתווך לעבוד המשיך שוקי
לקשיים. נכנס הוא שאף טריסטאד,. עבור

 של ידיד רצה חודשים שלושה לפני
 גשר מיסעדת בעל בריקמן, דב ממרחי,
 ל- הביאו שוקי יהלומים. לקנות וזירקון,

 אלף 50ב־ חבילה לו מכר וזה טריסטאר,
 על־ידי מוחתמת היתה החבילה דולר.

 במישטרה בעדותו היהלומים. על הפיקוח
 למיש־ להיכנס יכול לא הוא כי שוקי טען

 היה יכול טריסטאר ורק רדי־הפיקוח,
 מטרים־ קיבל שוקי החבילה. את להחתים

והכ דולר, 4000 בסך עמלת־תיווך טאר
 לא ההמחאה כאשר לבנק. ההמחאה את ניס

בסדר. לא משהו כי הבין כובדה,
 חבילה לבריקמן מסר הוא בינתיים

אצ לשמירה כפיקדון יהלומים, של נוספת
 אצל שקנה היהלומים כי גילה בריקמן לו.

 וגם דולר, אלף 50 שווים אינם טריסטאר
 עם הלך הוא זה. מסכום אחוזים עשרה לא

 המחאה לו נתן והוא לטריסטאר, מיזרחי
 שהוסבה דולר, אלף 25 סך על עצמית
 לקבל סירב שבריקמן כיוון ממרחי, על־ידי
 נוספת, חבילה לו נתן כן בדולרים. המחאה
יהלומים לדבריו, שבה, בפיקוח, חתומה

מיזרחי ונדה
הנשואין של הראשון היום מאז מגעיל

 כאשר גם נכשל. שהוא תדע כי רצה שלא
 להזרים המשיך דולר, כמיליון חייב היה

 כד לידות, אלפי מאות שלה לחשבון־הבנק
 אשר הגבוהה רמת־החיים את לה לאפשר

 חברה לד, מצאה ונדה הורגלה. היא אליה
למסי ממסיבה שחיו גרושות, ידידות של
 גברים עם סוערים רומנים ושניהלו בה,

 שוקי את להשאיר התרגלה היא רבים.
 כל לבילויים. ולצאת כבייבי־סיטר, בבית
ל או לספרד נוסעת היתה שבועות כמה

 ושוקי חברה, עם אחדים לימים פאריס
אותו. תעזוב ■שלא כדי הכל, את משלם היה

הווילה, את שוקי מכר המעצר אחרי
 על־ שנוהלה דיזנגוף ברחוב חנותו את
 ונדה, של .אחר אח מסיקה, ארמנד ידי

 מכל 40ס/סכ~ החזיר הוא רכושו. כל ואת
החובות.
גירו תביעת נגדו הגישה ונדה אשתו

 למען עימו תישאר כי התחנן שוקי שין.
 כמה כעבור רק לשווא. אולם הילדים,

 עובד, שוב שוקי כי ונדה כשראתה ימים,
 להישאר הסכימה חובות, ומשלם מרוויח

בנווד,-אביבים. לגור שיעברו בתנאי עימו,
 אלף 25 לו שעלתה דירה, שכר שוקי
 בכל שילם אלפים 10 עוד לחודש. לירות
 לירות אלפי ועוד הבריכה, תמורת חודש,

שלה. למישחקי־הטנים

 פתח החשדן בריקמן דולר. אלף 25 בעוד
 בה ומצא בביתו, הנוספת החבילה את

הפי חבילת את גם פתח הוא זכוכיות.
 הוא זכוכיות. מצא בה וגם שוקי, של קדון

 אחרי הפרשה. כל על במישטרה התלונן
טריסטאר. של הצ׳ק גם חזר זמן

כ ממרחי שוקי את עצרה המישטרה
 רימו כי לטעון ניסה הוא עיקרי. חשוד

 במקום זכוכיות מכרו לו גם אותו, גם
ההח על ידע לא כי טען הוא יהלומים.

 לא המישטרה לבריקמן. שנעשתה לפה
 יוגש וכתב־אישום גירסתו, את קיבלה

בקרוב.
 ברחה שלו, השני המעצר אחרי מייד
שהר אשתו, של קרוביה ונעלמה. אשתו
 לו פנו רבים, כספים ממנו וקיבלו וויחו
 יוסף — גיסה גם ביניהם הם. אף עורף

 הווילה את ממנו שקנה גדול קבלן חלפון,
 לירות אלף 90 לו הילווה בשיכון־דן,

לי אלף 300 שנה כעבור בחזרה, וקיבל
דומה. ריבית קיבלו אחרים קרובים רות.

כולו. שבור עתה מהלך מיזרחי שוקי
לז והתיקווה ילדיו לשלושת הדאגה רק

 מפשע, חף הוא כי ולהוכיח במישפט, כות
 — מקווה הוא — ואז אותו, מחזקות

אליו. תחזור ונדה גם
!■ לביב יגאל
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