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ת 111 ש ירסות ג יש ההמשך
 האלוף של היהלומים זכיין רשת

 ביותר מוזרה גונן (״גורודיש״) שמואל ^
 ביותר הטובה הדרד ).2160 הזה (העולס
 המעורבים דברי את להביא היא לתארה
בעצ ישפוט שהקורא כדי כלשונם, בפרשה

מו.
ה שיחות. שתי ניהלתי גונן האלוף עם
ה במישרדי התקיימה הראשונה שיחה
 אנד אינטרנשיונאל גטא בחברת אלוף,

שו ארבעה בחברה כי סיפר גונן סאפליי.
 וין שימעון קצירי, אלי עצמו, הוא : תפים

ה שווים. חלקים לכולם רוזנבוך. ויעקב
 חברה וייצוא. בייבוא רק עוסקת חברה
 ולאלי לו היו שבה פי־אס, גמא היא אחרת
 הם אולם צח. לחיים והיתר ,4570 קצירי
זי בעלת חברה זוהי החברה. מן הוצאו

 ועוסקת שריפות לכיבוי חדש לחומר כיון
אש. נגד במיתקנים

 דניט, בשם .בחברה שותף היה כן לפני
 לדרום- מאמריקה אקדחים בייצוא שעסקה
 אסור שכן כטראנזיט, ישראל דרך אפריקה

 לדרום־אפריקה. נשק למכור לאמריקאים
 גילתה ארצות־הברית כי הופסק, הייצוא

התנגדותה. על לישראל והודיעה העניין את

 עפר דויד הוא המרכז־אפריקאית בממלכה
 מיליון שני בחברה כה עד שהשקיע רמי,

 הוא במיקרה. עמרמי אל הגיע גונן דולר.
 של בברית היה אחד ויום שותפים חיפש

 ושם חברו, שהוא מקנזי, שאול של הבן
 הוא מיזרחי. בצלאל הקבלן ליד ישב

 משקיעים. מחפש הוא כי למיזרחי סיפר
משקי לו שיש מיזרחי לו הודיע אחד יום
 בבית לפגישה גונן את לקח והוא עים

 יחד יהלומן. עם לפגישה היהלומים, בורסת
 אחר משקיע מוכר. לא אדם, עוד בא איתם

 על־ידי הובא הרר, הנרי בשם שלו, בחברה
 והחוקר רבינוביץ מרדכי הביטוח סוכן

פלבסקי. מאיר
 בפני שטח שגונן העובדות כל היו אלה

 פגישות סידרת אחרי הראשונה. בפגישה
 לקיים גונן הסכים אחרים, עם שקיימתי

 אכן זו היריעה. להרחבת נוספת, פגישה
התקיימה.

 הדכרים את גונן סיפר כפגישה
:הבאים
ב היהלומים זיכיון את שהשגתי אחרי
היא שבירתה המרכז־אפריקאית, ממלכה
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 פעילות להפסיק ישראל ממשלת הורתה ואז
זו.

 שותפים היו שבה בדניט, עיסוקו בעת
 והמשקיעים שקד עימנואל תת־אלוף גם

 עסק פילץ, ואברהם פלאטו־שרון שמואל
 של בהלוואה טיפל הוא הלוואות. בגיוס גם

 באמצעות לדרום־אפריקה, דולר מיליון 100
 דרום־ עבור הכסף את וביקש שבא. מתווך

 מעורו־ לבוא צריך היה הכסף אפריקה.
 מילווה בהשגת שטיפל ישראלי, יעקוב דין

לישראל. גם דומה בסכום
היהלומים בעסקי גונן של הנוכחי שותפו

ב להשקיע מכוונתו פלאטו נסוג באנגי,
לאפ הגעתי משקיעים. וחיפשתי זה עסק
 שנה לנדאו. אלי באמצעות אילין ריים
 באמצעות אילין עם קשור הייתי לכן קודם

 עם נסעתי דניט. פלאטו, עם שלי החברה
 לבאנגי אפריים, של בנו אילין, ארנון
הקי בזיכיון. משקיע הוא כי הצהיר והוא

 מקומית חברה נרשום כי ביקש בוקאסה סר
הזיכיון. את תקבל והיא
 ברישום טיפל והוא צרפתית ידעתי לא

 התברר כך אחר שמה. איליגון — החברה
המניות. ברישום אותי שסידר לי,

 לא כי אילין אמר לאירופה כשחזרנו
בל חברה משקיעים, לי מצא אך ישקיע,

 צוקר, את הביא הוא לכרייה. גדולה גית
ש כדי באנטוורפן, הבורסה יושב־ראש

 לפני הסכם. להכין והחלו שותף, גם יהיה
 איל־ן הודיע הבלגים עם ההסכם שנחתם

הבל כדמי־תיווך. 107״ עוד רוצה הוא כי
 מהעיסקה. יציאתם על והודיעו סירבו גים

 משקיעים, עוד לגייס ניסה אילין אפריים
 לים. תיפול הקונצסיה כי ואמר התייאש

 משקיעים לחפש והתחלתי לארץ חזרתי
מצאתי. ולא היהלומים בבורסת
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גונן״ ״הגנרל לזכות עמרמי של הצ׳יק
בעזה מרצדס

 רבינוביץ, ממוטי טלפון קיבלתי פיתאום
 אמר הוא משקיעים. מחפש שאני ששמע

 המדבר הדר, הנרי עם בא הוא לו. שיש
 חברת מנכ״ל הוא כי שסיפר עברית,
ה את לפניו הצגתי להשקעות. אולטרה

 הרר .1978 בינואר־פברואר זה היה נושא.
 אבוא וכי כשותף תיכנס שקבוצתו הודיע

 נסעתי חוזה. על לחתום לסן־פרנציסקו
 וחתמנו רמי, ובנו אילין אפריים עם לשם

 עם לבאנגי, נסענו כך אחר החוזה. על
 מל בשם המשקיעים של נציג ועוד הדר

 היה הוא מאד. טוב רושם שעשה אשלנד,
 אשלנד הודיעו בבאנגי אולטרה. נשיא
 30 במקום ושילמו נכנסים הם כי והרד
 לעובדים, ומשכורות הוצאות דולר אלף

 לסך נסעו הם לישראל. כולנו וחזרנו
 בפברואר לבוא צריכים והיו פרנציסקו

במארס. הגיעו הם המשקיעים. עם

ש שמואל  והמיגי
שבירושלים

ב גם הזמן באותו כפולה הדרים כת • י ובמער- בהילטון וחצי שבוע ישבו ס ^
לאי טסו גם כאן כשהיו בחיפה. כרמל דן

 שמוטי לעסקים הראשונה, במחלקה ראן,
 עמדנו כשחזרנו שם. להם אירגן רבינוביץ

 על לחתום ולדרום־אפריקה, לבאנגי לנסוע
 לפני יום למיכרה. ציוד לקניית חוזה

 ברח הרד שהנרי ואמר אשלנד בא הטיסה
 וינסו יחזרו והם בוטלה הנסיעה הכסף. עם

 ישבתי נסיעתם לפניי כספים. עוד לארגן
 עם אותי הפגישו הם שם בהילטון, איתם
 הם ישראלים. יהלומנים של קבוצות שתי

 זכויות את להם הציעו נוספים. ישראלים
כניסת על משא־ומתן ידיעתי, בלי־ ניהלו,
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