
זוהרת ובסבתא סאשת־חברה כנערה, רוזנשטיין מלכה
ואבי־התלמידה המורה
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 לפני קינאה. עוררה השניים של חייהם
 מפוארת וילה הקימו שנים עשר

 ברכת עם בקיסריה, ומנקרת־עיניים
 סופי־השבוע את אגס. דמויית שחייה

 ימי־השבוע שאר ואת בקיסריה, בילו
היוקרתי. שרת ברחוב בדירתם
 דירתם את החליפו שנים כמה לפני

דויד. במיגדלי מהודר בפנטהאוז
 לשניים מניחים שאין שנים כבר
 על מהלכות שונות רכילויות לנפשם.

 ידי את טמנתי לא אני וגם בני־הזוג,
 או במרומז סיפרתי פעם מדי בכיס.

עלילותיהם. את במפורש
 כבר טענו שרת ברחוב השכנים

 מכשיר־ להטמין שצריך שנים, לפני
 למלכה הדירה. קירות ליד הקלטה

 ומגוונים. מעניינים סיפורים יוחסו
יודע! מי נכון? לא נכון?

 אמנון נותר לא הרכלנים לרברי
 ועל ימין על רומנים וניהל חייב,

יודע! מי נכון? לא נכון? שמאל.
 מלכה שערכה הסצינה שבטוח: מה

 במיס־ אשת־החברה, יצחקוב, לאילנה
 לבבות הרטיטה תל-אביב, בצפון פרה
 להזעיק צורך היה סקרנים. הרבה של
 הרוחות. את להרגיע כדי המישטרה את

 אילנה את האשימה שמלכה הסתבר,
אמנון. עם רומן בניהול
 כשנשדדו לכותרות חזרו הזוג בני

 אחד, לילה מלכ׳לה. של תכשיטיה
מביקור חצות אחרי בני-הזוג כשחזרו

 יקרים שתכשיטים גילו הם בהמועדון,
 את מייד תפסו אחרים אך נשדדו.
 גם כראוי מצויירת ומלכה מקומם,

היום.
בהתקף־ אמנון לקה שנתיים לפני

 הפנטהאוז את התאושש. מאז אך לב,
 מהיום חיבב לא דויד במיגדלי
 מרושעת רכילות בגלל אולי הראשון.
הדירה? בתיכנון הקשורה

 טוען, דויד במיגדלי שלי המרגל
 אמנון ואילו הפנטהאוז ישאר שלמלכה

בקיסריה. יגור

ערימהשל
תכשיטים

 עם השוואה תערוך בוודאי לכה **
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במיגדלים. היא אף המתגוררת
חלפו, עתה שרק הנוראים, הימים

 המשותפים חייה לגילה. גם נוראים היו
 הגיעו מפרנקפורט בוכמן יוס׳לה עם
לקיצם. הם אף

 וכפי לחגים, ארצה בא יוס׳לה
מייד החל חודש, לפני שהתנבאתי

 שנודע כפי גילה. עם הקשרים בחיסול
 קשרים חיסול והסביבה, דויד במיגדלי

 ונדיבה. רחבה ביד נעשה יוס׳לה אצל
קמצן. אינו הבן־אדם
 שבעוד שמרננים, חודשים כבר

 נראה בארץ, זמנה את מבלה גילה
 ברחבי חטובה בחברת,דוגמנית יוס׳לה

 חיים שנות 18 אחרי עתה, אירופה.
 הגבר הניח יותר, או פחות משותפים

 דירה השולחן, על דולר וחצי מיליון
 ביותר היקר בבניין־הדירות מפוארת

 תכשיטים של ערימות ועוד בתל־אביב,
רע. לא פרידה. כמתנת

 כנער דרכו את התחיל יוס׳לה
 כשנערים ממחנות־ההשמדה. שניצול

 ראה הוא ארצה, לעלות אורגנו גילו בני
 להשאר והחליט מאחור, נותר שהשליח
הוא. גם בגרמניה

 ותוך באמצעים, בחל לא הבחור
 מקים שהחל עד ארנקו, תפח שנים

מודר מיגדלי־מישרדים בפרנקפורט
 הונו את העריכו שנים לפני כבר ניים.

דולר. מיליון במאה
 ורכש כמה,פרוטות, פיזר בארץ גם

שהוחכר בהרצליה, ולידור מלון את

 ואת בן־עמי מלון את הפועלים, לבנק
 פרדריקה מועדון של המיגרש
 את לרכוש ניסה אף פעם שנשרף.
 ידו את לבסיף משך אך הילטון,

מהעיסקה.
 רוזנשטיין, מלכה כמו לוי, גילה

 יפהפיה. כנערה בתל־אביב גדלה
 בהולנד לגרמניה. הוריה ירדו בנערותה

 שם התיכוניים, לימודיה את סיימה
 תקופת־מה היתה יוס׳לה. את הכירה
 ואחר־כך כמזכירתו, עבדה שהיא

וסוער. ארוך רומן התפתח
 לא השניים מדוע ברור לא לי אפילו

 שמעתי וישראל. משה כדת נישאו
 ישארו הן אבל שתיים, או אחת סברה
וסודי. סודם

 החיים את תמיד העדיפה גילה
 אך ארצה. יוס׳לה את וגררה בישראל,

 כך בגרמניה. נותרו וקשריו עסקיו
בני־הזוג. בין ריחוק לאט־לאט נוצר

 של תכשיטיה הארץ. רעשה 1975ב־
 בהרצליה־פיתוח, ברחוב נשדדו גילה
 לפני מהכספת אותן שהוציאה אחרי
 התכשיטים מחיר לגרמניה. טיסה

שהיו לירות, מיליון בעשרה אז הוערך

 חשדו מיני כל אז הועלו דולר. מיליון
 ששוחח חשודים, נעצרו שהופרכו.

 למרו התכשיטים, נמצאו לא היום עד
 ,המב לכל שהובטח הגדול הפרס
השודדי את או אותם שתאתר ידיעה

 בגרמני עסוק היה כשיוס׳לה
 גברי מיני כל של שמות בארץ הזכירו
יוד מי נכון? לא נכון? לגילה. בקשר

 עקבו כמה השאירו שחלפו השנים
 וכשצן פעם. של המפוצצת בחתיכה
 0 הקרובה בסביבה משגעת חתיכה
 מהוק גרמנית היום עד הדובר יוס׳לה,
 והו אדיש. נשאר לא הוא ביידיש,

איננו!
 הוויל על נוסף השנים, במשך
 נו על בפרנקפורט, שלו המשגעת

 רכי בעיר, יקר הכי בפרבר מיין,
 בריב עם בסביון, וילה גם יוס׳לה
 לדיר בנוסף כמובן, זה, כל שחיה.

 הדיח לגילה. שקנה דויד במיגדלי
 הוויל ואת לגילה, נותרה כאמור,
לעצמו. הותיר

 ספוריו ימים כמה לפני נסעה גילה
 סיכונ שיחות לכמה לפרנקפורט,

 נשאו השניים בין שהיחסים מסתבר
וטובים. ידידותיים היום גם

 לבתיו ומלכה גילה כשיחזרו
 בתל־אבי: ביותר היקר בבניין־הדירות

 שיחות־שכנע כמה לנהל יוכלו הן
 ולעוד וכישלונות הישגים להשוות

החדשה. בדרכן השניה את האחת

בוכמן ויוסף גילה
ביחד שנה 18

 רוזנשטיין ואמנון מלכה
נכדים וארבעה וסבתא סבא


