
מהמעצר שיחרורה ביום רוזנשטיין מלכה
כרגיל זוהרת

 ישראל. של החברתית לצמרת השניים
 בתל־אביב, חשוב אירוע כמעט היה לא

 בבני־ להתקשט ביקשו לא שמארגניו
רוזנשטיין. הזוג

 מפואר בפנטהאוז התגוררו הם
במיגדלי־דוד.

 שאיפות וישנם היו לרוזנשטיין
 מצליח עורך־דיז של לאלה נוספות

מבוקש. חברה ואיש
 במקביל טיפח הוא שנים במשך

 לחיי־הפוליטיקה לזינוק נוחה עמדה
 המיפלגה מרכז חבר הוא בישראל.

 אברהם בקבוצת וקשור הליברלית,
וקבו שר־התיירות, שריר, (״אברש׳ה״)

 עם ההדוקים בקשריה ידועה זו צה
 בארץ ונציגו אייזנברג שאול איל־ההון

 מרכז חבר אלבין, (״מיקי״) מיכאל
הליברלית. המיפלגה

 כמועמד מוזכר רוזנשטיין של שמו
.11 ה־ לכנסת הליכוד ברשימת רציני

שנשמ־ לרינונים סימוכין שום אין

 פרשה לנצל אחד גוש תועמלני על
המתחרה. הגוש כנגד כזאת

 וידיאו טידטי
שאייס ה

 רביד של מעצרם אחרי שבוע ך*
מע הרחיב מתדיראן, ולוציניצר

 מעגל את דרוויש רימונד של צרו
 אחר בזו ונחשפות ההולכות הפרשיות,

זו.
 בעיק־ גרר משולם, הנרי של מעצרו

הנוספים. המעצרים את בותיו
 עם בשותפות ניהל משולם הנרי

 של 17ה־ בקומה מישרד ישראל, אחיו
 עסקו השניים ליהלומים. הבורסה ■בניין

 רוב כמו יהלומים. ובעיבוד במיסחר
 השניים נזקקו למיקצוע חבריהם
 הבנקים על־ידי עיסקיהם למימון

התעשיה. את המשרתים

הורות
חתונת

 לחו״ל מישראל ההון שהברחות עו,
 הוף להסתרת וסודי יעיל אפיק שימשו
 נשז־ שאינן בטוחות, בכספות פוליטי

 בנכר. רצויות לא עיניים על־ידי פות
 וכדאי זה. בשלב נחקר לא כזה קשר כל

הרינו בין וההקבלה הדימיון את לציין
 ובין זה במיקרה נשמעים שהחלו נים

 לחו״ל פוליטי הון הברחת על הרינונים
לוינסון. יעקב בפרשת
 בשני שהיה לבסוף, יסתבר אמנם אם

 כספי־ את להעלים ניסיון המקרים
 אל לא־כשרות, בדרכים המיפלגות,

בעתיד יקשה המדינה, לגבולות מחוץ

 קל היה לא הכספי שמצבם שנים זה
 מקרוב המכירים יהלומנים לדיברי —
 בבורסת־ רינונים והיו — השניים את

 אך צפויה, פשיטת־רגל על היהלומים
 חבריהם ולהפתעת קרתה, לא זו

 להפעיל השניים המשיכו למיקצוע,
 אפילו קושי, ללא כמעט מישרדם את

 ומבוססות ותיקות שחברות בעת
עצומים. בקשיים נתונות היו משלהם
 סיפרו משולם של מעצרו אחרי

״להסת יכולתו על אגדות יהלומנים
מעלילותיו. מעט ולא דר״,

את מכל יותר שהדהים הסיפור

1 .

 ידיעה העיתונים ך*שפירסמו
 פברואר, חודש בתחילת מרעישה ^
 שעסקו טייסים כמה של מעצרם על

 ושיתפו לישראל מקפריסין בהברחות
 למימכר בעלי־דוכנים עם פעולה

 ה־ ליד ואבזרי־חשמל טרנזיסטורים
 שיערה לא בתל־אביב, דואר־המרכזי
 רוע־ (״מלכל׳ה״) מלכה אשת־החברה

 המישטרה שתיטווה שהחוטים שטיין,
 גם קצר זמן תוך יוליכו החקירה, בעת

ביתה. לפתח
 לזמן מלכל׳ה נעצרה שחלף בשבוע

 הברחת בנושא חקירה, לצורך קצר,
לחו״ל. הכספים
 רביד מנחם אחיה נעצרו כן לפני
בכי עוברים לוציניצר, חנון ושותפו

 הברחות־ של בחשד בתדיראן, רים
לחו״ל. כספים

 עצמית בערבות שוחררה רוזנשטיין
 וחקירתה מעצרה שקל. מיליון חצי של

 הגורמים, כל על־ידי כמוס בסוד נשמרו
 למנוע שכדי מישטרת־ישראל, כולל

 להביאה טרחה לא אף הדבר חשיפת את
שופט. בפני

 את ולפרט להרחיב מוקדם עדיין
באמ לגלות החוקרים ביקשו אשר
 יסוד בינתיים ואין חקירתה, צעות

 עבירה, מלכל׳ה ביצעה שאמנם להאמין
 לפרשה, שורבב ששמה העובדה אך

 יגיע להיכן עד תמיהה לעורר כדי דייה
 במעצרם החל המעגל מעגל־הקסמים.

 ובראשם מקפריסין, המבריחים של
 נמשך הוא סוריה. יוסף הטייס־יהלומן

 משולם, (״הנרי״) אהרון של במעצרו
 ליהלומים, הישראלית הבורסה י חבר

 דרוויש, ריימונד(״רוני") נעצר אחר־כך
ככר־יהלום, סניף דיסקונט בנק מנהל
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היהלו בורסת את המשרת הסניף זהו
מים.

 של גילויה צפוי כך בעיקבות
 לקוחות־הבנק, של סודית רשימה
מסוב מהלוואות שלא־כחוק שנהנו
 לעידוד ישראל בנק על־ידי סדות

 חדר־סתרים נחשף השבוע היצוא.
 פרטי, בנק ששימש תדיראן, במישרדי
 הברחת — והיחידי האחד שעיסוקו

 החדר גילוי לחו״ל. מישראל כספים
 בניהולו, החשודים למעצר הוביל

 — זאת לשעה נכון — נסגר והמעגל
 רוע־ מלכה של הקצרה בחקירתה

בערבות. ושיחרורה שטיין,

שאיפות
פוליטיות

 לא נכתב רוזנשטיין מלכה *¥ל
 החלה הזוהרת אשת־החברה מעט,̂ 

 סייעה שם תל־אביב, בחוף דרכה את
 חמים תירס קלחי במכירת לאביה

 לא סייע המדהים יופיה הקיץ. בחודשי
 תור וביצירת מהירה במכירה מעט
 בראשית לקוחות. של וארוך נלהב
 בן צעיר, אגד לנהג נישאה 50ה־ שנות

 לשניים שבשרון. מגדיאל המושבה
 האריכו לא הנישואין אך בת, נולדה
 נפרדו, ספורות שנים ואחרי ימים,

אחרים. זוג לבני ונישאו
 עת אותה היה מלכל׳ה, של בן־זוגה
 שהצטרף ומצליח, צעיר עורר־דין
 אחוזת־בית ברחוב אביו של למישרדו

 רוע־ אמנון של הקאריירה בתל־אביב.
 כל של הרבה והפופולאריות שטיין

את קצר זמן תוך הביאו מבני־הזוג אחד


