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 במלון במישרדו ישב ידלין שר 
צל כאשר במיאמי־ביץ', לאפא״ט

 של קולו את שמע הוא הטלפון. צל
 הירושלמי עורך־הדין קרוב־מישפחתו,

רוזובסקי. עמוס
 אצל נמצא ״אני עמוס, קרא ״אשר,״

בבי קלעי, אורי ד״ר אשתי, של הקרוב
 לי גנב הוא מייד! בוא בבוקה־רתון. תו

רמברנדט!״ של תחריטים
 ורחוב־ לשוויים, שאל הנדהם ידלין

 לפחות. רולר אלף 300״ השיב: סקי
 לפני שתבוא מוטב פה. כבר המישטרה

מסתבר.״ שאורי
למכו נכנס ממישרדו, יצא ידלין

 קלעי, של למקום־מגוריו ונסע ניתו
 והגובל ממיאמי, כשעתיים המרוחק

פאלם־ביץ׳. היקרה בעיירת־הנופש
 קלעי אורי הפציר שנתיים במשך

 גלריה איתו יחד לפתוח ברוזובסקי
.,בפאלם־ביץ

מישרד־עורכי־דין בעל רוזובסקי,
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 רוזובסקי, של האוסף את בהכירו
למ הזמן שהגיע לשכנעו קלעי ניסה
 שנה חצי לפני עד לקנות. רק ולא כור,
להפצרות. רוזובסקי נעתר לא

 עמירם על לו סיפרתי שנה חצי לפני
 עם כיום הנחשבים נירה, ואשתו שמיר

המפו הקירות בתחום הטובים האמנים
ש קטנים, בוויטראז׳ים ובעיקר סלים,

 דו־ מאות לכמה להגיע יכול שוויים
 את לרוזובסקי הראיתי היחידה. לארים

 טס התלהב, והוא תצלומי־העבודות
 חוזה, על שמיר עם וחתם לניו״יורק

אחו תמורת העבודות את יממן שלפיו
 להיענות גם החליט אז מההכנסות. זים

במק ולהקים קלעי, קרובו להפצרות
רש קיבל הוא בפאלם־ביץ׳. גלריה ביל
לש ממישרר־התעשייה־והמיסחר יון

 שנארזו עבודות, 1800 לאמריקה לוח
 70כ־ של בהוצאה למיאמי, ונשלחו

דולר. אלף
למיאמי, העבודות הגיעו כאשר
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באמריקה התקוטטו
היקרים והתחריטים

1 מ ל ע נ

 ציורים כמה ורק במיאמי, מאוחסן היה
באו שהו ואשתו הוא עימו. היו יקרים

קלעי. בבית עת תה

תחריטים 100ס
בתיק

 המקומית, העיתונות דיווחי פי ^
באוק 30ב־ ובת־שבע עמוס חזרו )

 והמתינו קלעי לבית בצהריים טובר
הציו־ למיאמי. אותם שתיקח למכונית,
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לקלעי רוזובסקי של ההמחאה
מישטרח׳ מארב

—___ > ז >—
רוזובסקי אספן

— הגדולה ליקטרינה מתנה

 בעיקר המתמחה בירושלים, משגשג
 אספני־ גדולי עם נמנה בעיסקי־חברות,

 המנוח שאביו אוספו, בישראל. האמנות
 5000מ־ יותר מונה ברכישתו, החל

 היהודית האמנות טובי של עבודות
 של עבודות עשרות וגם והישראלית,

 פיקאסו, פיסארו, בושאר, רמברנדט,
 10מ־ ביותר נאמד האוסף ועוד. טרנר

להפ סירב רבות פעמים דולר. מיליון
ישראל. במוסיאון להציגו צרות

 בת־שבע של בן־דודה קלעי, אורי
 בבוקה־רתון גר עמוס, אשת רוזובסקי,

 אשתו בפאלם־ביץ׳. מירפאה ומנהל
 היא אף בשלבי־פירוד), הם דליה(כיום

במקום. רופאה

 קלעי חיפשו רוזובסקי, הזוג ועימן
 אך לגלריה. מתאים מקום ורוזובסקי

הת ביניהם, החוזה בניסוח הוחל כאשר
דרי מעמיד קלעי כי לרוזובסקי ברר
 על ייאסר כי תבע הוא מופרזות. שות

בירו לו שיש יצירות למכור רוזובסקי
 הוא הגלריה. באמצעות אלא שלים,
 להשקיע שעליו הסכום את גם הגביל

לס בניגוד דולר, אלף 300ל־ בגלריה
 מול דולר, מיליון של המקורי כום

 ערכו ושאשר שהובא, אוסף־הציורים
דולר. מיליון בשלושה נאמד
 אמר ורוזובסקי ההסכם התפוצץ כך

 הגלריה רעיון את מבטל שהוא לקלעי
שהביא אוסף־הציורים לניו־יורק. וחוזר

 בית של בחדר־הכניסה היו היקרים רים
 100 ובו תיק, היה הערימה בראש קלעי.

רמברנדט. תחריטי של העתקים
 רמב־ של רישומים ב־ססו מדובר

 ושהיו יקטרינה, לצארית שניתנו רנרט,
 ארנויט־ המוסיאון במרתפי השנים כל

 הם שנים כמה לפני בלנינגראד. ראד
 תחריטים, מהם ונעשו במיקרה, נתגלו
 כיום נע אחד כל ערך בסך־הכל. 1000

תחרי מאה דולר. 6000 ועד 3000מ־
קלעי. בבית בתיק היו טים

 הרוזובסקים שהגיעו לאחר כשעה
 עצמו קלעי אורי נכנס קלעי, לבית
 לאחר־ כשעה ויצא. דקות לכמה לבית

תחריטי כי הרוזובסקים הבחינו מכן
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המקומית בעיתונות הכותרות
התחריטים!״ את ל׳ נגב א1״ה

נעלמו. רמברנדט
 שבאה קלעי, לדליה מייד פנו הם

ל אך נמרץ, בחיפוש והוחל הביתה,
שווא.

 את לקח קלעי כי מייד חשד עמוס
 להתקשר מדליה וביקש התחריטים,

 יורע אינו כי לדליה אמר קלעי עימו.
התחריטים. היכן

 לא אם כי עמוס בשם לו מסרה דליה
למישטרה. עמוס יפנה יחזירם,
 הגיעה בערב 6 השעה לאחר קצר זמן

הנוכ מכל עדויות וגבתה המישטרה,
 לבוא קלעי מאורי דרשה היא חים.

 מצירו קלעי עדות. למסירת לביתו
 את מייד יעזבו הרוזובסקים כי תבע

 קרובם, ידלין, את הזעיקו והללו ביתו,
לסייע. שינסה כדי

 רו־ באמצעות קלעי את הכיר ידלין
 יחסים לכן קודם ביניהם ונוצרו זובסקי,
 ניירות- בשוק ידלין של הבנתו טובים.
בי שהפקיד קלעי, את הרשימה הערך

בבורסה. להשקעה כספים דיו
 להביא יצליח ידלין כי קיווה עמוס

אולם התחריטים. להחזרת קלעי את

קלעי בן־דוד
הערימה מראש נעלמה —

 את לקח וידלין דיבור, לכל סירב קלעי
במיאמי. למלון הרוזובסקים

 מחשב
גנובות ליצירות

 את העיתונות פירסמה מחרת ^
 לרמז בלי עדיין בהרחבה, הפרשה /

 הופעת עם בפרשה. חשוד שקלעי לכך
 ליד־ קלעי טילפן בעיתונות הידיעות

הפירסומים. את להפסיק ותבע לין,
 משא־ומתן החל ידלין באמצעות

בס שבועות. שלושה שנמשך ממושך,
שמכיוון קלעי הודיע עורך־דין יוע

 שלא הגלריה בגלל הוצאות לו שנגרמו
 5000 מרוזובסקי תובע הוא הוקמה,

 יעשה ואז ההוצאות, לכיסוי רולארים
 על נוסף הרמברנרט. לאיתור מאמצים

 יפתח שלא להתחייב רוזובסקי על כך
 שלח קלעי בפאלם־ביץ׳. גלריה שום

 הצעת־חוזה רוזובסקי של לעורך־דינו
זו. ברוח

 את עזבה עת שבאותה קלעי, דליה
 הציעה נפרד, בבית לגור ועברה אורי

 לסיום הדולארים 5000 את לתרום
הפרשה.

 הצעת־ את הביא מצירו, רוזובסקי,
וה המחוזי, ולתובע למישטרה החוזה

 במיקרה מדובר כי אותו שיכנעו ללו
 ערך שוס אין ולכן סחיטה, של ברור

 את ללכור הציעו הם לחתימה. מישפטי
ויח הדולארים, את שיקבל בעת קלעי

התחריטים. את זיר
החי הליכי על במשא־ומתן הוחל

 חדשה הצעת־חוזה הגיעה כאשר לופין,
דו אלף 15ל־ דרישה ובה קלעי, מצד
 לתת יסכים כי הצהיר רוזובסקי לר.

מייד. התחריטים את יקבל אם זה סכום
ההמ של צילום לראות תבע קלעי

 הסכום על שמו, על הבנקאית חאה
 שהעביר לחבר, פנה רוזובסקי הנדרש.

 הוציא במיאמי לאומי ובנק הכסף, את
קלעי. לפקודת ההמחאה את

קל של לעורך־דינו נמסר התצלום
 את לבצע רוצה הוא כי השיב אשר עי,

קב אחרי שבוע רק התחריטים החזרת
 מארב מפני חושש הוא כי הכסף, לת

מישטרתי.
 מהמשא־ מרורים ששבע רוזובסקי,

 כי למסקנה ושהגיע הממושך, ומתן
 והחליט מגע ניתק בו, מתעתע קלעי
 האוסף את העביר הוא לניו־יורק. לחזור

 מפוארת דירה ושכר לניו־יורק שלו
 ענקי אולם־תצוגה ובה יוקרתי, באיזור

 החל במקביל העבודות. את הציג שבו
עבו של והשיווק הייצור את מארגן
שמיר. של דותיו
 כי אם התייאש, לא התחריטים מן

 עם במשא־ומתן ימשיך שלא החליט
התח מכירת את למנוע כדי קלעי.

המח אנשי עם רוזובסקי נפגש ריטים,
 האף־בי־איי של לעבודות־אמנות לקה

 הללו המיקרה. של מפורט תיאור ומסר
 שלחו התחריטים, של תצלומים איתרו
ב אמנות של מקום־ממכר לכל אותם
ה למחשב אותם הכניסו וכן עולם,

 יצירות־ לזיהוי אינטרפול של בינלאומי
גנובות. אמנות

 אלה בימים שוהה עצמו רוזובסקי
השבו על להתגבר ומנסה בניו־יורק,

 פרשת־קלעי ממנו שגזלה הרבים עות
 התחילו לקוחות ותחריטי־רמברנדט.

 אולם בניו־יורק, למישרדו גם לבוא
שיג ששכר־הטירחה עד רב זמן יעבור

היקרים. התחריטים על אותו יפצה בה
■ -ביב יגאיצ

41*

1.-


