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גינצכור; ק. - גידאון כ.
ם י ג י צ מ

 של האדיבה בחסותו
בישראל צרפת שגריר ז׳ילכר, פייר

 הזמר להקת
ת י ת פ ר צ ה

 ומשחק זמר מושלכת בתכנית
 2.6 א׳, יום א. צ. ב. גן תל־אכיכ,

ת, בו חו  3.6 ב׳ יום העם, בית ר
 5.6 ד׳ יום א., צ. ב. גן תל־אכיב,

 7.6 ו׳ יום ״חוף״, חדרה,
 8.6 מוצ״ש א. צ. ב. גן תל״אכיכ,

 9.6 א׳ יום ״שרון״, נתניה,
 10-6 ב׳ יום א. צ. ב. גן תל״אכיכ,

 11.6 ג׳ יום ״מאי״ חיפה,
 12.6 ד׳ יום ״מאי״, חיפה,
 13.6 ה׳ יום ״מאי״ חיפה,

 15.6 מוצ״ש אמם., כית׳יטאן,
 16.6 א׳ יום ״אדיסוך ירושלים,
 17.6 ב׳ יום ״אדיסון״ ירושלים,

 18.6 ג׳ יום ״קרן״, כאד־שכע,
 ״רוקוקו״ ״כנף״, בת״א כרטיסים

א. צ. ב. בקופת ובערב
 גינצבורג־יובל ק. משרד חיפה:

כהנא. ירושלים:
8.45ב־ ההצגות התחלת

תר-אביב 7\ז{ז\־בזזדן\ תרגזיט־עז וזנויווז

ארקן רהיטי עם שבועות

טטגדרטיים ומודלים אדריכליים תרשימים לפי רהיטים
איכלר־ את דחנס־ג

22136 טלפץ 43 כן־יהודה רחום

ביותר המודרני הרהוט
אצל להשיג אפשר

׳ א. ק ס כ ו ז ו !
39 הרצל כרחוכ

 אינטימיים, שינה חדרי חדיש, לסלון מערכת
ט ו ה י י ר ר ו ק מ

נשים מחירים

 לוינשטין א. את ג. ב. לרהיטים בית־חרושת
לרהיטים בבית־המסחר ביותר חדישות דוגמות

ן נשטי י דו
 החרושת בית

 וולוכלסקי מרכז
82525 טלפון ,2 רחום

 :בית־המסחר
 43 הרצל רחום
83575 טלפון

י ט י ה ר ת - י - ב ד ר ש מ ו
ם י נ כ ו י מ פ ל ה ו נ מ ז ה

במדינה
שת קסטנר פר

באה גדורה רוח
 ישראל של לחייו קץ ששמר, השפלה, היד

 פרשתו. את לחסל יכלר, לא קסטנר, רודולף
 מדורה של הלוחשות לגחלים דומה היא

 בשלהבת לנירוץ רגע בכל העלולות דועכת,
 השבוע ביותר. הקלה הרוח משב עם חדשה,

 שהאירה להבה העלתה גדולה, רוח באה
למרחקים.

ו קטן אדם היה זו רוח שהפיח האיש
 הדמות ומעולם מאז היה בראנד יואל צנוע.

 ארבע לפחות כולה. בפרשה ביותר המוזרה
 המשפט. במהלך עמדתו את שיגר, פעמים

 של ביותר החריף הקטיגור היד, בראשית
 ספר הוציא התרכך, אחר־כך שרת. משה

 בו שינה עוד מפא״י, של בהוצאת־הספרים
 היא שגם עדותו, של חשובות נקודות

 משה מפא״י. בהשראת וניתנה הושפעה
לספר. דברי־הסבר הוסיף עצמו שרת

 בראנד חזר ויבש, קצר במאמר עתה,
 את מוחץ באופן תקף הוא לעמדת־המוצא.

ה לספרו. שרת משה שהוסיף הדברים
 הסוכנות והחד־משמעית: המזעזעת אשמתו

 לפחות של למותם במישרין גרמה היהודית
יהודים. אלף מאה

 הגדול, במשפט אייבמן. עם דו־שיח
 הצעתו לגבי האפשרויות משתי אחת היתד,

 גרמניה לאויבי למכור אייכמן אדולף של
 שההצעה או מלחמתי. ציוד תמורת יהודים
 של משחקו היה ואז בלתי־רצינית, היתד,

ש •או — פושע זה במשא־ומתן קסטנר
 .אל הפשע עובר ואז רצינית, היתד, ההצעה
 ששמו היהודית, הסוכנות ראשי של שכמם

למשא־ומתן*. קץ
 הראשונה. בדרך בחר תלוי בנימין השופט

האח מן הסוכנות ראשי את שיחרר הוא
 נשמתו את ״מכר קסטנר כי הכריז ריות,

 כתב־ את והפנה בראנד קם עתה לשטן״.
וחבריו. שרת משה לעבר האישום
 כלל חשוב היה לא במאמר: בראנד קובע

 לאו, או בת־ביצוע היתה אייכמן הצעת אם
 מסוגלת בכלל היהודית הסוכנות היתד, ואם

 הסוכנות לה. להסכים האנגלים את לשכנע
 הסכמת בלי יהודים, להציל יכלה לבדה

 בראנד בין הנורא הדו־שיח כי האנגליב.
כלהלן: היה ואייכמן

 מיליון לבם למכור מוכן אני 'אייכמן
 בכל אותם לבחור אתם יכולים יהודים.

 היתה לא שד,בתנה (משמע שתרצו! מקום
להונגריה.) רק

ד אנ ר  היא הצעתך ני לי יאמין מי כ
 אחר־ לשחרר בלבד הבטחתן על רצינית?

כלום. לי יתן לא איש יהודים, כן
מן כ י  כמקדמה לכם לתת מוכן אני :אי

 מרכזי־ההש־ את ולפוצץ יהודים אלף מאה
 יום 14 ער 8 תוך אלי תחזור אס מרה,

אר של החיובית תשובתו את עמך ותביא
 שאמלא לאחר רק היהודית). (הסוכנות גונן
ה את לשלם עליכם יחיה התחייבותי את

 לא כי להזדרז, עליכם אך הראשון. תשלום
 שלכם היהודים את להחזיק אוכל לעולם
בקרח!

 של להגיון אופיינית הצעד, זאת היתד,
ביותר. רצינית היתד. שכזו ובתור גאנגסטר,

 ההמשך היה בראנה לדעת המלכודת.
 לשוחח לאיסטנבול, לנסוע עליו היה ברור.

 ימים כמה כעבור לחזור הסוכנות, ראשי עם
 תמורת בסדר. שהענין לו ולמסור לאייכמן

 מרכזי- את מפוצץ אייכמן היה זד, שקר
 יהודים אלף 12 אז נרצחו (בהם ההשמדה

מ יהודים אלף מאה מיד משחרר ביום),
 השמדת את מעכב הנאצי, הכיבוש תחום

השאר.
 במאמרו בראנד תיאר אחר־כך שקרה מה
 ניתנה בואו על ההודעה יבשה. בשפר,
 הניי־ באיסטנבול הסוכנות לשליחי מראש

 משד, ולא וייצמן חיים לא אולם טראלית.
 לסדר אף טרחו לא לשם. לבוא טרחו שרת

 בראנד כשבא תורכית. אשרת־כניסד, לבראנד
 מוכן היה לא מיוחד, נאצי במטוס לעיר,
דבר.

 הוזמן בראנד זאת. בכל מוכן היד, משהו
 (שהיחה סוריה בגבול שרת עם להיפגש
 נצמד אבריאל אהוד האנגלים). בידי כבושה

ב אבריאל נעלם הגבול על ברכבת. אליו
קצינים הופיעו ובמקומו פתאומי, אופן

 עם שנתיים, לפני שהוסברה ברירה *
 רזה העולם של במאמרו פסק־הדין, מתן

שרת״. ״משפנו הכותרת תחת )924(

 לשרת, והביאוהו בראנו את שאסרו בריטיים
בחלב. לו היכר, שכבר

 על־ידי שהוכנה למלכודת, נכנס בראנד
 הוחזק לקאהיר, הובא הוא הסוכנות. אנשי

 המשיך אותו, רימו כי השב אייכמן במאסר.
 במאסר ישב שבראנד יום בכל בהשמדה.
יהודים. אלף 12 הושמדו בקאהיר,
נח באיסטנבול הרוגים. מיליון חצי

ש ששה כעבור שהגיע הסכם־ביניים, תם
 בראנד, מוסיף לבודפסט. ארוכים בועות
 (״מדוע בסוגריים: יבשים משפטים בשני

ארו שבועות שבעד, במשך ההסכם הוחזק
 ניצולים היו אולי כן, לולא בקושטא? כים
 שבעד, במשך ליום אנשים אלף 12 עוד

שבועות.)״
 זה: קטן עיכוב של הקרבנות חשבון

הרוגים. יהודים אלף 588

ת ס ש תי ה
השמנות הפדות חלו□
 הצפוני, בשרון אחיטוב, העובדים מושב

 הסוף!״ עד נילחם נוותר! ״לא והמה. געש
מעי עולים ברובם המושב, מתישבי קראו
נציג או מדריך שליח, כל כלפי ראק,

כראנד מאשים
רציני! היה איינמן

 הגדולים הירק מגני בשובם בערבים, מוסד.
תזכי חיברו לדיונים, התכנסו המושב, של

 ונעלה המושב את ״נעזוב איימו: רים,
 לבקשותינו.״ שישמעו עד לירושלים,
 אחיטוב אנשי מוכנים היו עליה הדרישה

 פרה. של בדמותה התגלמה הסוף עד להילחם
 כפתרון זו מאולפת חיה נראתה בעיניהם

והכספיות. המשקיות בעיותיהם לכל
 פרה להעניק סירבה היהודית הסוכנות אך
 שלחין. משק הוא ״אחיטוב מתיישב. לכל
 של בתקן בשפע. אדמות מתיישב לכל יש

 הספקת של סעיף כל מופיע לא שלחין משק
 אנשי דובריה. הסבירו למתישבים,״ פרות

שנים, שש לפני למושב שעלו אחיטוב,
 מהם משפחה, לכל קרקע דונם 25 קיבלו
פרדס. דונם 10 ניטעו

 תקבלו פרדס דונם חמישה תחזירו ״אם
הסוכנות. אנשי התנו פרד״״
 אנשי לעומתם השיבו החכמה?״ ״מה

 כבהמת הפרה את צריכים ״אנחנו אחיטוב.
את צריכים חלב. בשביל רק לא עבודה,

 את יקהו אם הפרדס. בשביל שלד, הזבל
 ?״ פרד, צריכים מה בשביל הפרדס,

בנר, למאיר בטן. רקדניות במקום
 מרכז כסגן המשמש יראון, מעין מושבניק

 משלו גישה היתד, הסוכנות, מטעם האיזור
 רצו שנים כמה ״לפני הפרה: פרשת לכל

להם עשינו תרנגולות. פתאום המתישבים
 לאפרוחים אימון בתי הקמנו מבטון. לולים

 אלף 60 בזה השקענו שלישי, תושב לכל
 את אכלו המתישבים הסוף? היה מד, לירות.

 משקאות לקנות שיפסיקו התרנגולות. כל
למסי בסן רקדניות ולהזמין לירות במאות

 פרות!״ לקנות יוכלו אז בות,
 דעתם על התקבלו לא הסוכנות טענות

 בשבוע יצאו תושבים 70 אחיטוב. אנשי של
ב הכנסת בנין בפני להפגנת־מחאה שעבר

 וקיבלו האוצר שר את העליבו ירושלים,
 יסודר ענינם כי הרצפלד מאברהם הבטחה

 לשכנע הצליחו למושב, חזרו הם חודש. תוך
ולהי בסבלנות להתאזר המתישבים שאר את

החודש. חלוף עד מפעולה מנע
מל לאסוף המתיישבים המשיכו בינתיים

ה־ הפרות על ולחלום הירק בשדות פפונים

1026 חזה העולם




