
שימתן עם ׳עקבדה(באמצע) משוחח ולמטה) לניב(מימין, יגאל של בנוכחותו
לשגרי המלון קירבת ביגלל אולי גישה,

בלונדון. ישראל רות
 החדר, מן כהן ירד בצהריים אחת בשעה

 איש לימור, מיכה בשקט. המלון מן יצא
 אחדות דקות אותו. זיהה לא הטלוויזיה,
 קצרות והשיב שימרון, ירד לאחר־מכן
 שידרה ערב באותו לימור. של לשאלותיו
 והעניין שימרון עם הראיון את הטלוויזיה

ברבים. התפרסם כולו
 שימרון אמר ידיד עם פרטית בשיחה

 בניגוד עמד תוכנה כי החקירה, אחרי
 קודם־לכן, ידע או שחשב מה לכל גמור

והעוב ההוכחות כהן, שאמר הדברים וכי
 לכל מוחלטת בסתירה עומדים שמסר, דות
 דיבר הוא באחרונה. בארץ שנכתב מה

הווע תצטרך ועתה תמימות, שעות ארבע
 אחד דבר שאמר. פרט כל לבדוק דה

ה בנכונות הוועדה תשוכנע אם ברור:
 מפירסום מנוס יהיה לא שמסר, מידע
במסקנותיה. הדבר

מים ויהלו
כאיש בעדותו עצמי הציג הן ך*
- מת שנים חמש-עשרה שמזה עסקים ״
 בתקופה וגם בפשע, הקשור מכל רחק

 מועדו- במימון בעיקר עסק לכך שקדמה
 הכנסות לו היו ובהפעלתם. ני־הימורים

 בהדרגה לעבור לו איפשרו ואלה ניכרות,
 תעשייה למפעלי הלוואות במתן לעסוק

 והעיסוק החוקים שונו כאשר ולסוחרים.
חי פלילית, עבירה הפך במועדוני-קלפים

 שלו, המועדונים עם קשריו כל את כהן סל
 גדול בהיקף עסקים במימון בעיקר התרכז

ביהלומים. ובמיסחר
 התרחבו. הבינלאומיים וקשריו עסקיו

 היהלומים סוחרי גדול עם התיידד הוא
 ולפני מסאו־פאולו, זמל בנימין בבראזיל,

היה בורסת נשיא עם טס שנים שלוש
 זמל עם למשא־ומתן שניצר, משה לומים,

 ועל בבראזיל יהלומים בורסת הקמת על
משם. לישראל יהלומים רכישת

 הוא שנים מזה
לונ או נידיורק כבראזיל, לסירוגין יושב
 ביבוא בעיקר ענפים, עסקים מנהל דון,

מדינות. בין עסקות במימון או ויצוא,

 זאת, כל ידעו בן־צבי ורב־פקד שימרון
 ביותר. מפורטות בשאלות כהן את והפגיזו

 אחרי איש או זד. איש מכיר הוא האם
אל איש עם פלוני במקום ניראה מדוע
 תשובה כה נתן שאלה כל על 1 מוני

 למצוא ניתן כיצד פירוט תוך מיידית
 את הדהימו תשובותיו שאמר. למה הוכחה

 מוכנים. שעורי־בית עם שבאו חוקריו,
 אם כי למסקנה הגיעו והחוקרים הנחקר

 נעלמת יד יש אמת, כהן דובר אכן
נגדו. הפירסומים כל את המכוונת

 כהן יעקבל׳ה כי הוועדה תשתכנע אם
 ב־ הוחשד שבהן בפרשות קשור אינו

 מי אחר לחפש יש השונים, פירסומים
מאחריהן. שעומד

האדי ההונאה פרשת היא אחת דוגמה
יש בידי שנעשתה בדרום־אפריקה, רה

עדו היו המישטרה בידי וגרמנים. ראלים
 מאחרי שעמד הוא כהן כאילו והודעות יות

 באחת בהארץ. פורסם גם והדבר העניין,
נת ישראלי כשאיש-עסקים ההזדמנויות,

 המחאות מישלוח עם בקשר כחשוד פס
 הדרום־אפרי- התרגיל לצורכי מזוייפות

 שליחו היה הוא כי בעיתונות נכתב קאי,
כהן. של

לדבריו, במפורט, לוועדה הוכיח כהן
 יכול ואינו זה, בנושא קשור אינו כי

 לוועדה התברר לטענתו בו. קשור להיות
 איש־ אחר לחפש יש בפיו, אמת אם כי

האמיתי. המפתח
 שימרון הפסיק שבהם רבים רגעים היו

 לבקשתו. כהן, של דבריו את להקליט
 כספו את עשה כיצד סיפר כשהוא זה היה

 סייעו שמסר הנתונים עסקיו. היקף ומהו
 הוא רחוק כמה להוכיח לטענתו, הם, אף

פלילי. מעשה מכל
 הפליל ולא שמות לשימרון מסר לא כהן
 מכל עצמו את לנקות רק טרח הוא איש.
 כי ישוכנעו השילטונות אם אולם, חשד.

להת עליהם יהא בפלילים, קשור הוא אין
 שעמד אחר אדם אחר בחיפושים רכז

אלה. מעשים מאחרי
קיבלה, ואף הוועדה, ביקשה כך משום

 פעולתה. להארכת הממשלה הסכמת את
 חבריה יצליחו מכך שכתוצאה לקוות יש

 שמשכו הדמויות של זהותן על לעמוד
■1 רביב יגאלבישראל. הפשע בחוטי
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