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 ט״ס, נעצו תחילה
■תרומו. נו אחו

 שני אתרנו י־
 בנירים עוברים

 ב״תדיואו״.
 מנתר אחרנו

 בנס. סניו שד
 שו אחותו אתרנו

 - שבו״חויואן״
ווזנשס״ו מלנה

לו נמצא לא כה ושעד הבורסה, חברי :
 כביכול שהיה הקשר על הוא אישור,

 מנהל דרוויש ורוני משולם אהרון בין
 סירטי על סיפרו בבורסה הבנק. סניף

ידיעת ללא בחשאי, שצולמו וידיאו  סיפרו ועוד מרתקת. עלילת־מין גיבורי יי
 שימשו סירטי־הווידיאו כי רכיל, הולכי

 נגד ידוע יהלומן על־ירי סחיטה אמצעי
הבורסה. בבניין מוסד מנהל
 עומק את להבין איפוא קשה לא

היה ציבור את האופפת התדהמה
 המגיעים הסיפורים למישמע לומנים
 המיסחר לאולם לבקרים חדשות

שותקה, כמעט העבודה המרכזי.
מלכה ואשתו רוזנשטיין אמנון פרקליט

נוספות שאיפות
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הבורסה בבניין דיסקונט״ ״בנק סניף
סודי חדר

 מעגלים מעגלים עומדים והחברים
 ובודקים האחרונות, בחדשות ודשים

 מ־ המתגנבת שמועה כל בקפדנות
המישטרה. של מהלך־החקירה

 חברי־ בין סערה עוררה מכל יותר
 רשימה קיום על הידיעה הבורסה

 רשימה או המישטרה, על״ידי שנתפסה
 בעזרת המישטרה על־ידי שהורכבה

וע שחקירתו דיסקונט, בבנק פקיד
 הסניף. מנהל של למעצרו הביאו דותו

 שמותיהם את להכיל אמורה הרשימה
 במנהל־הבנק שנעזרו יהלומנים של

 על־פי להן זכאים היו שלא בהלוואות
 משערים הרגילים. הקריטריונים

 ניתנו, אם ניתנו, כאלה שהלוואות
 נישכר יצא הבנק שמנהל אחרי

מאישורם.
 שהביא אשכנזי, דני הבנק, פקיד
 כספים לווה מנהלו, למעצר בעדותו

 אומרים, כך אלה, ובכספים מיהלומנים,
 מפוקפקות השקעות לצורך השתמש
הת כשהחלה המניות. בשוק במקצת
 הפקיד התקשה המניות, בשוק דרדרות
ש ההלוואות את ליהלומנים להחזיר

לקח.
 אשכנזי נקלע מישפחתו בחוג גם

 בכספי שהשתמש ומספרים לקשיים,
 ירדו אלה כספים וגם בני־המישפחה,

לטמיון.
 עליו הלחצים וגברו כשהלכו
 שירבב להתערב, נקראה והמישטרה

 את והביא מנהלו, של שמו את הפקיד
תכו לביקורים זיגל בנימין תת־ניצב

 למעצרו אף ולבסוף הבנק בסניף פים
דרוויש. של

 הזוהר
הועם לא

 מדירים יהלומנים **שרים
 מחשש מעיניהם, שינה י^איפוא

 לחקירות היחידה חוקרי של לביקור
 החקירות והתחלת במישרדיהם, הונאה

 כדין, שלא לו שזכו המימון פרשות על
 יש כזה. למימון שהביאו הסיבות ועל

 ימים תוך יעצרו מהם שכמה לשער
אחדים.
 הפרשה, תסתיים לא אלה בכל אך

למ שימשו המועדף וכספי־המימון
 שהחוקרים ספק ואין שונות, טרות
 מכספים שחלק האפשרות, את יחקרו

 או קצרה השקעה לצורך נוצלו אלה
תמו היורו־דולר, בשווקי ארוכת־מנעד

 לבנק, ששילמו זו על העולה ריבית רת
על־ירי מסובסדת למעשה ושהיתה

 תעשיית- לעודד כדי ישראל, בנק
יצוא.

 ומוכח, ברור קשר בינתיים אין
 זו פרשה בין להצביע, יכולים שעליו

 סביר אך בתדיראן. ״הבנק״ אנשי ובין
 על ״עלו" המישטרה שחוקרי להניח,
 הפרשה חקירת בעיקבות אחת פרשה

 ייראה לא השרשרת קצה האחרת.
 ותתרחב תלך החקירה הקרוב. בעתיד

נוספים. מעגלים תקיף ובוודאי
 מעצרו הארכת לצורך גיסו כשהובא

 אמנון עורך־הדין נראה השופט, בפני
 כשהוא המישפטים, כאולם רוזנשטיין

ומודאג. נרגש
 יסתבר אם גם כך, על להתפלא אין

 ואינה עבירה, מכל חפה אמנם שמלכה
 ולחשדות למעשים כלל קשורה

 בעצם די ולשותפו, לאחיה המיוחסים
 כדי כזו, בפרשה גיסו של שמו קשירת
החברתי, במעמדו בעיקר אדם, להסעיר

 אמנון של זה כמו והפוליטי המיקצועי
 רביד של עורך־הדין אגב, רוזנשטיין.

 מחוזי שופט כהן, דן הוא מלכל׳ה ושל
לשעבר.
 על רינונים נשמעו שנה כחצי לפני

 רוזנ־ הזוג של בחיי־הנישואים משבר
 אמנון שמקיים קשר על סופר שטיין.

 וכי במיקצועה, מורה צעירה, עם
 תכופות. לעיתים יחד נראים השניים

 אך בני־הזוג, על־ידי אז הוכחש הענין
פסקו. לא הרינונים

 בימים מודאגת נראתה לא מלכל׳ה
 מלכה הופיעה החקירה, למרות אלה.

 בתל־ במועדון־יוקרה כרגיל זוהרת
 דווקא, כלכלי דיון התקיים שבו אביב,

 עוד הוזמנה שאליה בחתונה ואחר־כך
 לא המיקרים, בשני לפרשה. קודם
 על חשש או מתח של צילו אפילו נראה
פניה.

■ ציטרין בן־ציון


