
גי1א3ב נוצצים יהלומים
)39 מעמוד (המשך

 אלף 300 עד 150 תמורת ביהלומים המיסחר
מסרב. אני כי הודעתי דולר.

ה בתאריכי לעמוד הצלחנו לא בינתיים
 25 לשלם צריך היה באפריקה. תשלומים

 לשלם סירב אילין קונצסיה. מס דולר אלף
 בחברת שלו השותפות ביטול על והודיע

 אפל, דויד משקיעים. לחפש הלכתי גמא.
 בשם ילדים לצעצועי חנויות לו שיש

 בתל־ ובפינסקר המדינה בכיכר אצבעוני,
 הקבלן את משקיעים. שני לי הביא אביב,
 עמרמי. דויד היהלומן ואת קלקא נחום
 מול־ היהלומן פוטנציאלי, משקיע עוד היה

 מיזרהי בצלאל עם הייתי עימו דבסקי,
 סירב הוא אולם קידר, אליהו ועורד־הדין

להשקיע.
 ורמי ארנון עם עמרמי של ישיבה עשיתי

 הכסף את ישקיע שהוא הוזה חתמנו אילין,
 עמרמי על שאלנו מהמניות. 50/״ס ויקבל
 שילמתי חיובית. תשובה וקיבלנו בבנק

חו חתמתי 1978 ובמאי בבאנגי הכסף את
 בשם משווייץ חברה שייצג עמרמי, עם זה

 רואה־החשבון גם היה איתנו יחד פאדאקס.
קצירי. אלי ושותפי אייזן, עמרמי, של

 אילין אפריים עם ונפגשנו ארצה חזרנו
 פאדאקס, של עורד־הדין אצל ועמרמי

ב מס־הכנסה. נציב שהיה תמיר, יעקוב
 והיה נוספות דרישות עמרמי העלה ישיבה
 רציתי באמצע. יצאו ועמרמי ואילין פיצוץ
 ואמר חזר אילין אך מחאה, מתוך ללכת
ו חלקו את יקנה שעמרמי רוצה שהוא

 עמרמי עם ההסכם לפי התפוצצה. הישיבה
 7.570 קצירי לאלי ,5070 ולפאדאקס לו יש
 תמורת רצה אילין לאילין. והיתר 197״ לי

 וגמרו ,40 הציע עמרמי דולר. אלף 60 חלקו
 הזמן באותו .80 ביקש אילין ואז .60 על

 בבית־ המישרד את שאעזוב אילין ביקש
גמא חברת באמצעות פעלתי שבו הדר

 את לאילין גונן הביא ,1978 במארס 31ב־
עמרמי.

 דרש עמרמי כאשר :האילינים מספרים
 אותנו ניטרל התנגדנו, ואנו נוספים תנאים

 בבאנגי. קורה מה יודעים לא אנו ומאז גונן
 על עדיין רשום הזיכיון ידיעתנו למיטב

 חצי מתחלקות והמניות איליגון חברת שם
 שינה כי שמענו גונן. לבין בינינו בחצי

 ל־ חלקנו את והקטין המניות רישום את
בערך. 207״

 עליו עמרמי, לנו שהציע ההסכם לפי
תמו דולר מיליון שלושה במזומן להשקיע

 כי היטב, זוכרים אנו המניות. מחצית רת
 הוא הרר הנרי את לנו הביא שגונן לפני
 כי והציע מיזרחי בצלאל את לנו הביא
בוטל. והעניין התנגדנו, כשותף. ייכנס

 היהלומים, לפני גונן עם קשורים היינו
ב אלינו פנה הוא גמא. חברת באמצעות

 לבין בינו השותפות כי ואמר 1977 ינואר
 הוא מתפוצצת. וסילץ פלאטו שקד, מנו

 לדרום- אקדחים עיסקות עשה כי סיפר
 העניין את תפסו האמריקאים אך אפריקה
 היה אלה בעיסקות העיסקות. את וביטלו
 לאבני הבורסה מן ניידיש, דויד גם קשור

חן•
 גונן של הנשק עיסקי את לממן הסכמנו

 אלף 100 לנו עלה הוא והצי שנה ובמשך
 אחת, עיסקה אולי עשה זו בתקופה דולר.

 לאפריקה, פלדה קסדות 5000 מכירת של
 טיפל למשל, סיפורים. סיפר הזמן כל אך

 של גמורה כעיסקה אותה שהציג בעיסקה
ה וכל באסיה, למדינה רובים אלף 20 יצוא
 קיבל אם שאלתי בביצוע. שהיא סיפר זמן

 במזומן. ישלמו כי ואמר אשראי מיכתב
 הוא נעלמה. העיסקה חודשים כמה אחרי
מיל 600 של בהלוואה מטפל הוא כי סיפר

מטפ וניידיש הוא לדרום־אפריקה. דולר יון
אחר־כך מזה. יצא לא כלום בהלוואות. לים
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גונן״ של,,מייג׳ר־ג׳נרל הביקור כרטיס־
— לאפריקה קסדות

 עמי ניתקו ופילץ שפלאטו אחרי מימן שהוא
קשרים.

 עס־ עם נסעתי הולך. לא הכל כי ראיתי
 דרש אילין לעבוד. והתחלנו לבאנגי רמי

 שלח הוא צרות. שיעשה או אותו, שיקנו
 נגדנו ׳והגיש לבאנגי, מחיפה עורך־דין

ב החלטות שום נקבל שלא שם, תביעה
 של ישיבה עשיתי הזיכיון. בעלת חברה
 מבאנגי, קילומטר 800 במיכרה, מניות בעלי

 עמדמי, עם החוזה לפי החלטות והעברתי
עליו. חתום אילין שגם

 עיסקות. עוד ניסיתי בארץ הזמן במשך
 את שהציע אפל, דויד אצלי היה אז בדיוק

 בצלאל עם בא לוי ציון*. מסיסעדת לוי ציון
 פרסבורגר, שמואל אלי טילפן אחד יום

 בירושלים מיגרש שיש ואמר מהצנחנים,
 קונה. למצוא היה עלי להרוויח. ואפשר
 בצלאל את־המיגרש. לראות ונסענו מיזרחי

 מתה. והעיסקה מעוניין שאינו מייד אמר
 רבינוביץ, מוטי עם היתקלות גם לי היתה

 מיזרחי, לבצלאל הרר הנרי בין ששידך
כך. על עליו וצעקתי

גונן. שד סיפורו כאן עד
 בנמיביה זיכיון

לגאט״ו ונשק
 מספרים אילין ורמי ארנון אחים ^

 רצה לא גונן לדבריהם אחר. סיפור 1 י
 עם שמדברים לפני הבלגים עם לחתום
 עימו עשה שגונן לביא, בשם פרסי יהודי
הרר, עיסקת התפוצצה כאשר בשק. עסקי
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נמי לכל זיכיון לקנות רצו וניידיש הוא
שם. שיש מה כל להפיק ביה,

ל גשר מצאו פוסבורגר ושמואל גונן
ליש למכור שרצה משווייץ, נזרצדס סוכן
 לנהגי מכוניות לייבא תיכננו והם ראל׳

הפ כללי בנק גמא בחשבון בעזה. מוניות
 המרצדסיס. יבוא חשבון על כסף קדתי
 לנאט״ו, קשר חיפש גונן יצא. לא כלום

 קשר שמצא אמר זמן ואחרי נשק, למכירת
 בחור, כך אחר פגשתי במיקרה מצויין.
 והוא מכירות, כסוכן בשבילי עבד שפעם
 לאירופה לנסוע לגורודיש הציע כי סיפר

מנאט״ו. מישהו להכיר ולנסות
 ורמי ארנון שד סיפורם כאן עד

אידין.
 תמורת כי היום, גם טוענים׳ האילינים

 מייד למכור מוכנים הם דולר אלף 100
 דרוש שאותו הסכום היה זה וכי חלקם את
הזמן. כל

 שנעלם האיש
הכסף עם

 הציעו כי סיפר קלקא נחום קבדן ך*׳
 משלושה היהלומים עיסקת את לו 1 י

 עורך- כולם. את דחה הוא וכי כיוונים,
 מיזרחי בצלאל כי סיפר קידר אליהו הדין
 למען משקיעים שיגייס וביקש אליו פנה
 ליהלומן העיסקה את הציע אכן והוא גונן

 לבין בינו פגישה וקבע שלו לקוח שהוא
 כשהמתין, היהלומים. בורסת בבית גונן

עימו הביא גונן כי ראה לבניין, בכניסה

 להיכנס סירב היהלומן מיזרחי. בצלאל את
לעיסקה.

 בתבועת־החרות מרכזי פעיל אפל, דויד
 לוי ציון את הכיר כי סיפר בתל־אביב,

 חבר ,שהוא דויד צבי קרובו, באמצעות
 חרות. מטעם תל־אביב עיריית מועצת

 לוי וציון אפל דויד עם שותף דויד צבי
 227״ יש לאפל סבן־אפ. המשקאות בחברת
 מרעננה קבלן הם אחרים שותפים בחברה.

ה מנכ״ל דגן, ומאיר מדינה משה בשם
היהלו בזיכיון לאחוזים טוען אפל חברה.

 עמי את לגונן שהביא הוא לדבריו מים.
 שלו בחנות כלקוח מכיר הוא אותו רמי,

פינסקר. ברחוב
 ובעל מנהל הוא כי סיפר רבינוביץ מוטי
 שנים שש לפני אילות. הביטוח סוכנות

 יעקוב ניהל שאותו בשדרות, סניף פתח
 ג׳ורג׳ הנוכל הפרופסור של בנו הררי,
 לו יש כי לו, סיפר וזה שנפטר. הררי,

חרר. הגרי מצליח, אח
רבינוכיץ: מספר

 הציג הרר אותנו. הפגיש הררי יעקוב
 אולטרה, ההשקעות חברת כנשיא עצמו

 השליטה בישראל. לעסקים להיכנס הרוצה
 הוא אשלנד. מל ובידי בידיו היא בחברה

 ואני הביטוח בעסקי יטפל אחיו כי הציע
 וכמה מרצדס ואקבל הקבוצה את אייצג
 עורך־ עם נפגשנו לחודש. דולרים מאות
 חברה ורשמנו תוסיה־כהן, יצחק שלו, הדין
לרי אותה הכנו או אולטרה־ישראל, בשם
שום.

 עם הרר את הפגשתי 1977 באוקטובר
 המלונות את למכור שרצה מיזרחי, בצלאל

 להרר. מיזרחי בין הדוק קשר ונוצר שלו,
 גונן לבין ביני קשר נוצר גם זמן באותו

 מאיר ושל שלו משותף חבר באמצעות
 בינואר שלי. טוב חבר שהוא פלבסקי,

 ואשלנד. הרר עם גונן את הפגשתי 1978
 בלאזה, אדני בשם משקיע עם באו הם

 כי רצו הם כשותפים. ייכנסו כי וסיכמו
 ישראלים, יהלומנים ישקיעו הכסף את

 300 תמורת חלקם מחצית את ימכרו שלהם
 לסכומים והתחייבויות במזומן דולר אלף

בעתיד. גדולים
 של עורך־הדין את גם ארצה הביאו הם

צרי שהיתה דיר, ג׳ון האמריקאית החברה
 נסע הרר הכרייה. ציוד את למכור כה

 עינב זלמן הארכיטקט עם לאיראן בינתיים
 ד״ר איראני, יהודי ועם דודאי והקבלן
 כאן הבונה אלקאניאן ממישפחת אסולי,

 עימם השנייה. היהלומים בורסת בניין את
 משה בישראל, המישפחה נציג גם נסע

 אשלנד נשאר חרר נסע כאשר רחימוב.
 ואז הישראלים, עם ישירות ונפגש בארץ

 הביא שאשלנד לגונן אמר הרר כי התברר
 הכסף שאת אמר ולאשלנד הכסף, את

 אולטרה כי התברר הישראלים. יביאו
 דולר אלף 400 של סכום ממשקיעיה גייסה

 רוב את משך והרר ראשונות, להשקעות
 ושילם אשראי כרטיסי באמצעות הכסף

במח כולם של וההוצאות הנסיעות את בו
ואיראן. אפריקה לישראל, ראשונה לקה

 בבנק דולר אלף 300 עוד להם היו
 הנרי העניין התברר כאשר בניו־יורק.

 חודשים כמה לפני הייתי אני ברח. הרד
 ועם אשלנד עם ונפגשתי בסן־פרנציסקו

 וכנראה נעלם, הרר כי סיפרו הם אחרים.
 דולר אלף 100 עוד משך וכי בצרפת, הוא

 עם קשור עדיין אני בניו־יורק. מהכספים
הכסף. ואת הרר את המחפשת הקבוצה

רגינוכיץ. של סיפורו כאן עד
 כי סיפר תוסיה־כהן יצחק עורך־הדין

 ג׳ורג׳ המדומה הפרופסור את בזמנו ייצג
 וחברת חרר, הנרי בנו, את כך ואחר הררי

 על משא־ומתן בשמם ניהל הוא אולטרה.
 דבר את וסיכם גני־שולנזית מלונות רכישת

 דולר. מיליון 9.5ב־ אולטרה עבור רכישתם
 נמסר המאזנים את לדבריו, י ביקש, כאשר

 צ׳רנו־ עורך־דין אצל בבדיקה הם כי לו
 אחרת. קונים קבוצת למען הפועל בילסקי,

ליש מלונדון בטיסה מיזרחי את פגש הוא
 ה־ אם ושאלו ,1978 ינואר בתחילת ראל,

 כי ענה מיזרחי אקטואלית. עדיין עיסקה
 חוזה חתם שם וכי משווייץ, חזר עתה זה

 דולר. מיליון 10ב־ המלונות למכירת
 עם בפגישה נכח כי סיפר תוסיה־כהן

 ' אמ־ חברה מייצג הוא כי שאמר עמרמי,
 דולר מיליון 3 שתשקיע גדולה ריקאית

 לדבריו בעתיד. דולר מיליון 12 ועוד מייד
 מעוניין הוא וגם כספים לו חייב חרר נשאר
בו. לפגוש

 השותה תעלומת :זזכא (כשבוע
השלישי).

■ לביב יגאל

במדינה
)38 נזענזוד (המשך
ה בדירתו שנה כחצי גרו והם ארצה,

 בדירה שהסתדרו עד האח, של מרווחת
 ולבעלה לטיטי מאז, עברו שנים משלהם.

ב חיו והם ילדים, חמישה בינתיים נולדו
בישראל. החדש בביתם אושר

 עליו. שפר לא ארמנד של מזלו אולם
 ממנו, מבוגרת בחורה לאשה נשא הוא

 לא להם שנולדו הילדים שלושת ולמרות
מנו מי על שלהם המישפחה חיי התנהלו

חות.
 באשת בקינאה מסתכל היה רבות פעמים

 אותה הכיר שהוא מאחר כי ואומר אחיו׳
בעלה. להיות היה יכול ראשון,

 בענייני האחים בין סיכסוך התגלע לימים
 והלך החריף הסיכסוך המשותף. העסק
 החליטו לבסוף נתערערו. האחים ויחסי
ה השותפות. את ולחסל העסק את לפרק
 עם איש לדבר סרבו האחים חולק, עסק

 קיבל אחד יום רב. זמן התראו ולא אחיו,
 העסק עבור חוב תשלום על הודעה ארמנד

 החלוקה, בעת בחשבון הובא שלא שפורק,
 תשלום את לקבל כדי לאחיו נסע והוא

החוב.
 לבניין נכנס הוא אשפז״ אני ״מה

ה לקומה עלה אחיו, גר שבו רב־הקומות
 מסרבים כי חשב כאשר בדלת. ודפק עליונה
 ולצעוק בכוח בדלת הולם החל לו, לפתוח
 אר־ את להרגיע ניסה האח קולות. בקולי

 ניגשה טיטי וגם הנעולה, לדלת מבעד מנד
 שלח קולה, את שמע כאשר אותו. להשקיט

ב קבועה שהיתר, למזוזה ידו את ארמנד
 מהקיר, אותה קרע בכוח, אותה משך קיר׳

 שכב כי הבית דיירי כל בפני עליה ונשבע
בלוד. טיטי עם

מזו, כבדה מהלומה להטיל יכול לא הוא
 ביניהם הסתודדו השכנים אחיו. ראש על

ה והאח עסיסית, לשערוריה משתוקקים
 לעיני אשתו את חונק והחל ידיו שלח נפגע

 צווארה, על בחוזקה לחץ הוא ילדיו.
 בבהלה ואז מפיה. הנשימה שנעתקה עד

 אמבולנס, שיזעיקו מילדיו ביקש ממעשהו
 את ומעסה לפה, מפה אותה מנשים והחל

ליבה.
 מתה,״ היתד, אחרת כי זאת, ״עשיתי

שוט בבית-המישפט. המעונה הבעל סיפר
 לקחו שכנים על־ידי למקום שנקראו רים
 ה־ לתחנת בשערוריד, המעורבים כל את

מישטרה.
 הטראגדיה של תחילתה רק היתד, זו

פס של וראשיתו ומשיפחתה טיטי עבור
 הבית דיירי כל את שסחף רכילות טיבל

בעיירה. המרוקאית והקהילה
 גירושין תביעת מייד הגיש הנפגע הבעל

 נלחמה האשד, , אולם הרבני. .לבית־הדין
הו היא כלביאה. כבודה ועל תומתה על

 דחתה כבוד ובהדרת בבית־הדין פיעה
 בשבועה העידה גיסה. של האשמותיו כל את
 ושכל איתו, מגע לה היה לא מעולם כי

זדונית. והשמצה וכזב, שקר הם דבריו
 סיפורו את הדיינים בפני סיפר הבעל
ומאו טובים חיים לו היו כיצד הכואב.

 היא ואשר אוהב, שהוא האשה עם שרים
 על אחיו נשבע מאז וכיצד ילדיו. אם

 חיים. חייו אין טיטי עם שכב כי המזוזה
 הרס לליבו אלה מילים שהכניסו הספק

 באשתו, קודם חשד לא מעולם חייו. את
 אשד, עם התחתן שאחי אשם אני ״מה

 והוא לו מתאימה שלא ממנו מבוגרת
בבכי. הבעל שאל בי,״ מקנא

 גיד־ אמיתות על ונשבעה חזרה האשד,
 במכו־ להיבדק אותה שיקהו וביקשה סתר,

נת־אמת.
 אר- עלה כאשר דבר. לבל מאמינים

 את אמר שאכן לדיינים סיפר להעיד, מנד
 אולם המזוזה, על ידו כאשר אמר, אשר
 אחיו כאשר ליבו, בחום זאת אמר הוא

 את אמר בו לפגוע וכדי אותו, וחרף גידף
 היו לא מעולם שקר. שכולו שאמר, מה
 אותה מכיר ״אני גיסתו. עם יחסים לו

 והיינו גיל, אותו בני אנחנו כי ,16 מגיל
 יחד יוצאים היינו במרוקו. חברה באותה

 אף־פעם אבל פעמים, כמה ורקדנו בחברה,
אחי.״ אשת עם שכבתי לא

 והוציאו אחדות, דקות התייעצו הדיינים
 ומותרת טהורה ״האשד, :החלטתם את

לבעלה״.
 היא אם האשה את חקרו הדיון לסיכום

 ממלאה היא ואם כשר, בית משק מנהלת
בעי הודתה וטיטי הדת, מיצוות כל את

 הולכת, אינה למיקווה כי מושפלות ניים
 היא ומאז במים, נחנקה כמעט שפעם מפני

 הדיינים הולכת. אינה לים ואפילו מפחדת
 ש־ כדי לרופא. אותה שלחו המתחשבים
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