
 נומוח־מנתח בעיתונות שהוצג האיש
 המאווג! ע הנע! שר המנהיגים ונאסר

 הזה״ ״העוום נתב ורך הודיע בישואר
שימחו ועדת לפני להעיד דורש שהוא

1ר הידוע נר את רבדיה ולחשוד
 הוא בארץ. הפשע ממלכת בראש שעומד

 לדבר חדל החמש־עשרה בן בנו כי סיפר
 שחבריו כיוון אלה, פירסומים בגלל איתו

לו. התנכלו בבית־הספר
 את לעזוב נאלץ שכהן אחרי זה היה

 כאשר כי במרירות סיפר הוא בראזיל.
יש משילטונות בראזיל שילטונות קיבלו

 יעקב נגד דבר להם אין כי תשובה ראל
 הוא העיתונות לפי שהרי נדהמו, כהן,
 במיש־ רבים תיקים בעל להיות צריו היה

 בחמישים נקנס הוא דבר של בסופו טרה.
 שפקע אחרי בבראזיל ׳שנשאר על דולר

 בברא- הפירסומים שלו. הוויזה של תוקפה
 ובנו אשתו את לקחת אותו אילצו זיל

לאמריקה. לעבור הלימודים, שנת באמצע
 מה כל גולל ארוכה, שעה מולי ישב הוא

 כדי לעשות יוכל מה ושאל לו שאירע
 המחשידים. הפירסומים שטף את לבלום
 דבר, עשה לא הללו השנים כל במשך
 שלו, עורך־הדין ראשית, סיבות. מכמה

 להגיב שלא בעבר לו יעץ פרוסט, אדם
 ואכן, מאליהם. הפירסומים ייפסקו וכך

 הכתבות סידרת מאז שנים, עשר במשך
של שמו אוזכר לא בהארץ, כיסלו, רן של

 בבית־מיש־ תביעה המועדון הגיש אשראי,
 לו המאפשר פסק־דין קיבל לונדוני, פט

 פסק- סמך על מכהן. הכסף את לגבות
 איסור צו המועדון נגדו הוציא זה דין

 ישראלי, בבית־מישפט הארץ מן יציאה
 יכול כהן אין כעת החוב. שישולם עד

 יופעל — יבוא שאם כיוון לישראל, לבוא
נגדו. הצו

 בורג השר
אישר

זאת, כל לי הסביר שבהן הרי  מקום בכל להיחקר מוכן הוא כי אמר יי
 על־ידי אפילו אחד, כל על־ידי שהוא,

השא כל על בגילוי-לב לענות המישטרה,
 כיוון במכונת־האמת. גם ולהיבדק לות

 שאלתי שימרון, ועדת מונתה עת שבאותה
 הוא על-ידה. להיחקר יסכים אם אותו

 משא- לנהל כוחי את וייפה מייד, הסכים
לפניה. הופעה על הוועדה עם בשמו ומתן

 עם נפגשתי ארצה שהגעתי אחרי מייד
 שימרון, עורד־הדין הוועדה, יושב־ראש

להופיע כהן של נכונותו על לו וסיפרתי
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 רויאל מלון של המהודר לובי ^
י  החמישי ביום נפגשו הלונדוני גארדן •

 את איש לחצו הם ישראלים. שני שעבר
 בישרה ספורות שעות כעבור רעהו. ידי

 ועדת יושב־ראש כי הישראלית הטלוויזיה
 ארווין עורר־הדין המאורגן, לפשע הבירור
 נפגש שם ללונדון, בהסתר טס 'שימרון,

 ממנו לגבות כדי ישראלי, איש־עסקים עם
בעבודתה. לוועדה שתעזור עדות

לי מיכה בלונדון, הטלוויזיה של כתב
 איש־העסקים. של בשמו נקב לא מור׳
 שהסביר שימרון, לבקשת נענה הוא בכך

 עלול העד שם של מוקדם פירסום כי
 הכתב מיהר כמוהו, שלא בחקירה. לחבל

 ולנטין, אבי הארץ, של פלילים לענייני
 שידע למרות האיש, של שמו את ופירסם

הטלוויזיה. כך עשתה לא מדוע

השישית בשדרה
 לא ידיים, הישראלים שני שלחצו !ך*
 בישראל. עניין תעורר שפגישיתם ידעו *

בכי הידוע כהן, יעקב היה איש־חעסקים
לפ במיוחד ללונדון שטם יעקובל׳ה, נויו

מיש במיוחד הוא אף טס שימרון גישה.
לבי המרכזית היחידה איש בלוויית ראל,
 בן- אברהם רב־פקד תל-אביב במחוז לוש
צבי.

 של בלובי עימם ״שבתי שנפגשו אחרי
 לפני אחרונים פרטים להבהיר כדי המלון,
 )735 (מיספר שימרון, של לחדרו שיעלו

נו שבאמצעותו הקלטה, ציוד הותקן שם
 היה כהן רישמית. חקירה להחל עדה

בהח נחוש אולם נרגש, במיקצת, עצבני
 החקירה את לסיים ישתדלו כי וסוכם לטתו

 לה יהיה לא ואם בצהריים אחת לשעה עד
 צורך יהיה אם ואילו ייפרדו. המשך,
 לארוחת־צהריים ייצאו החקירה, בהמשך

 לאחר־מכן. בחקירה וימשיכו
ב־ קודם־׳לכן, חודשיים הסיפור תחי׳לת

2 4

 46ה־ והרחוב השישית השדרה פינת
 בחלו- והצצתי טיילתי כאשר בניו-יורק,

 צוד לאכול מיסעדה וחיפשתי נות־הראווה
ש החקירה של בעיצומה זה היה ריים.

 שקיבל הכספים בדבר בניו־יורק, ערכתי
 אינטר־ רבלון מחברת מודעי יצחק השר

נשיתל.
ש מוכרת דמות מולי ראיתי לפתע
 זה זיהינו ישראלי. עיתון בידה החזיקה

ש סהן, יעקבל׳ה זה היה מייד. זה את1
 בקפה בישראל מפגישות היכרתי אותו

 בשעות יום מדי לשבת נהג שם אכסודוס,
אס של אדירות כמויות ללגום הצהריים,

עסקיו. את משם ולנהל פרסו
 צה־ לאכול וישבנו לראותני, שמח כהן
 מאחר מיוחד, דיאטתי מזון אכל הוא ריים.
 דיבר כהן הסכרת. ממחלת סובל שהוא

 בנושא בישראל האחרונים הפירסומים על
 הארץ, בעיתון בעיקרי המאורגן, הפשע

כמי והציגוהו זה בעניין שמו את שקשרו

 כדמות להציגו הארץ מששב עתה, כהן.
 השתנה הישראלי, התחתון בעולם מפתח
המצב.

 הוצאת על תביעות שיגיש לו הצעתי
 הסביר הוא עצמו. את יטהר ובכך דיבה,

 פשוטה. מסיבה זאת, לעשות יכול אינו כי
ישרא אישיות ממנו ביקשה כשנה לפני
 בקאזינו, בשבילה שישחק מכובדת לית

 האישיות של יהיו והרווח ההפסד כאשר
מקו שהיה כיוון לכהן. אחוזים 20 בניכוי

 הפסיד הוא אך הסכים. ישראלי, לאותו רב
 שטרלינג. לירות אלף 75נד נכבד, סכום

מיש הכסף את ישלח כי הבטיח הישראלי
 שלח כהן זאת. עשה לא אולם ראל׳
 בלו־ושוב. אותם דחה וזה שליחים, אליו
בת כהן אל באו ההימורים מועדון בעלי
 הסבריו את לקבל וסירבו שישלם, ביעה

 את וכי הישראלי של נציגו רק היה כי
 שמועדון כיוון מהלה. לתבוע עליהם הכסף

מלתת מנוע הבריטי, החוק לפי הימורים,

 להתייעץ לו לאפשר ביקש שימרון לפניו.
 אם לבדוק השאר ובין הוועדה, חברי עם

 כהן, עם להיפגש לאירופה לנסוע כדאי
 יכול אינו שיעקפל׳ה לו הסברתי ישכן

הודי אחדים ימים כעבור לישראל. לבוא
 ממליצים הוועדה חברי כי שימרון עני
 אלא נותר ולא באירופה, הפגישה על

 ודד הפנים שר לידיעת הדבר את להביא
 כי סיכמנו בורג. יוסף הד״ר מישטרה,

 ולא מלון בבית בלונדון, תתקיים הפגישה
משי למנוע כדי כלשהו, ישראלי במוסד

הענ את לשמור הסכמנו תשומת־לב. כת
 העלולה להדלפה מחשש כמום, בסוד יין

הפגישה. את לסכל
 שבא לכהן, בטלפון הדברים את הודעתי

 אלא לפגישה. והמתין ללונדון יומיים תוך
 המהפך ביגלל בשבועיים, נידחה שהעניין
שהת עד בארץ, בינתיים שאירע הכלכלי,

ולא שימרון עם להיפגש בורג השר פנה
 הכל דבר של בסופו הנסיעה. את שר

 ללוג- נצא כי שימרון עם וסיכמתי אושר,
 של בטיסה הוא שעבר, הרביעי ביום דון

 לא שאיש כדי על, באל־ ואני בי־אי־איי
 כה היתד. ההסוואה אחד. יעדנו כי יחשוד

 שלום, שירות מנהל שאפילו עד מוצלחת
 משנינו אחד כל שראה פינחסי, מייק
 בהפרש מלוד המריאו (המטוסים לחוד

שנינו. בין קישר לא דקות) של
 למלונו מייד יצאתי ללונדון בהגיעה

 כי וסיכמנו גארדן, רויאל שימרון, של
המחרת. בבוקר תתקיים החקירה
 המלון, של בלובי יחד ישבנו כאשר

 כמוה החקירה כי לכהן שימרון הבהיר
 עליו בסיומה כי בבית־מישפט, עדות כמתן

 עדות כל וכי מחייב, תצהיר על לחתום
 והבהיר חזר כהן פלילית. עבירה היא שקר

 שיכד במכונת־האמת. לחקירה מוכן הוא כי
 כזו חקירה לארגן ניסה כי הסביר רון

 קשיים ביגלל לוותר החליט אך בלונדון,
 לחקירה השניים עלו כאשר שצצו. טכניים

 צוות לפתע הגיע להם, המתנתי ואני
ד.פ- דבר את שגילה הישראלית הטלוויזיה




