
במדינה
של הצבאי המימ

הגדול האח
 הצבאי. המימשל בתחום א־נה ירושלים

סמ שום ישראל בבירת אין הצבאי למושל
 ).22( ראפע לעלי גם נידמה היה כך כות.

באוניבר למשפטים תלמיד הוא ראפע כי
 ישראל. בחוקי מצוי והוא הירושלמית, סיטה

ש בסדרי־השלטון, פרק למד לאחרונה אך
ספר־לימוד. בשום כתוב אינו

ב כי ראפע שמע חודשים שלושה לפני
 העולם על פומבי ויכוח נערך הילל בית
 פי הסטודנטים ציבור ביטאון ביוזמת הזה,

 נידחק אחרים, סטודנטים מאות כמו האתון.
 הוזי־ מועד הגיע וכאשר לאולם, הוא גם

 הגן בדבריו רשות־הדיבור. את ביקש כוח,
 שיחדור למען הזה העולם קו על בחריפות
 ב־ תמונתד הופיעה שבוע אותו אלג׳יריה.

).1325( הזה העולם גליון
ה א ר הו ,, ." ה ל מו ל  השבועון גיליון מ

 הרביעי ביום הירושלמיים בקיוסקים הופיע
 כרגיל, ראפע, ניגש בוקר באותו בבוקר.

 של והתרבות החינוך במחלקת לעבודתו
שנה. כחצי עבד שם ירושלים, עיריית

 פיר־ על עדיין ידע לא המרצין הסטודנט
 אל ניקרא כאשר — בשבועון תמונתו ס־ם

 עבודתו כי לו שהודיע המחלקה, מזכיר
ב־ להתייצב עליו וכי הופסקה, במחלקה
 הנוער. לישבת — אחרת עירונית !מחלקה

 למזכיר ניגש ההוראה, אחר מילא ׳ראפע
מדעדי־העבודה. את עימו קבע הלישכה,

 אז ימים. חמישה נמשכה החדשה העבודה
 כי מצויינת, עיברית המדבר לראפע, נמסר1

פוטר.
 התרוצצות, של ימים כמה תוך מדוע?

 שאף סיבות, של שלמה שורה ראפע שמע
ה בין השניה. עם הזדהתה לא מהן אחת

— ושאר:
 עובד שדרוש עצמה: הנוער בלשכת 0
ולא בשבוע, ימים חמישה יעבוד ןאשר

מדוע מראש. עימו שהוסכם כפי שלושה,
ימים חמישה הלישכה מזכיר זאת ידע לא

 מועדי־העבודה את תיאם כאשר כן, לפני
הסטודנט? עם

עבו על הממונה שכטר, אורי מפי ©
 ממך.״ מרוצים לא ,,הם הסטודנטים: דת
 ״הם״, מיהם לברר ראפע בידי עלה לא אך
 מרוצים הם כי לו הבטיחו המנהלים כל בי

 ל־ נכונותם את היביעו מעבודתו, בהחלט
רשמית. זאת ףשר
 ״יש היום: למחרת שכטר, אותו מפי 0

 ונאלצנו המיעוטים, מבני סטודנטים הרבה
 החיתי־ אחד היה ראפע אך מישהו.״ לסלק

 ובמה כמה היו כן ועל בעבודה, ביותר קים
לפיטורין. בתור לפניו ערביים צעירים

״נת — הבכירות העובדות אחת מפי •
אותך.״ לפטר מלמעלה הוראה קבלה

I ה כי ספק אין מיסתוריות. דרבים
 היכן אבל הנכונה. היתד, האחרונה שיבה

״למעלה״? יה
 הצבאי המימשל כי זאת. לנחש היה קל
 בכל קיים הוא לגיאוגראפיה. צמוד זינו

 והוראו־ — ישראלי ערבי נמצא שם ?קום
 רשות כל מיסתורי באופן מחייבות זיו

 לאהוב המושל מן לדרוש קשה הודית.*
 ימ־0ה ההופעה בעל השחרחר, הצעיר ת1

 סגן השאר, בין הוא, ראפע כי יאטית.
המיי־ הערביים, הסטודנטים ועד ושב־ראש

 באדניברסי־ הערביים הסטודנטים כל את זג
 הוועד־ חבר הוא הזה, הוועד כנציג זה.

 ה־ לביטול היהודי־ערבי הוועד של ;פועל
 ה־ בהפגנתו השתף הוא הצבאי. זימשל
החוקיות. באסיפותיו נאם זוקית,

 עיריית ראש מקבל איך היא: השאלה
 מן הוראות ירושלים

 ה־ ? הצבאי ;מושל
 לוטה נישאר יבר

 מרדכי כי — (רפל
 ראש־ה־ זיש־שלום,

 רא־ פנה אליו |(יר,
 ב־ חודש לפני זע

בפר אישי שכתב
 ני־ לא אף זו, וזה
 לו להשיב ת זו

זשובה.

 מו־ שני: מיקרה *
 ),21( מצארווה זמד

 ל־ ססותט הוא .ס
 פוטר הפנטת, של במלתחה שעבד !שפטים,

 עמודי מעל שהביע אחרי סיבה, ציון לא
למימשל. התנגדותו את )1329( הזה ;עולם

ראפע* סטודנט
רבות זרועות לתמנון

שפט מ
הקיר של השני הצד
 נווה־עמל שבשנון הדו־משפחתי בבית

 מלבד אולם משפחות. שתי גרו בהרצליה,
 דבר כל ביניהן היה לא המשותף, הבית

 )62( כמורה חנה להיפך, אחר. משותף
 עם האחת דיברו לא )50( פאוסט ופרומה
 לפני לדירותיהם נכנסו מאז כמעט רעותה

 בדירה, לבדה שגרה חנה שנה. כשתים־עשרה
 מתנכלת שכניה משפחת כי תמיד טענה

 השתילים את הורסת בגינתה, מחבלת לה,
המשותפת. הגדר את ושוברת

קב היא במיוחד. אותה הרגיז אחד דבר
 מקימה פאוסט משפחת כי וליל יום לה

ממנו אותה להטריד מנת על רעש, בכוונה
 כך, על הגיבה לא פאוסט פרומה ■ חתה.

 השכון, דיירי רוב כמו לשכנתה, התייחסה
תימהונית. אשה כאל

 הדבר הצטמצם לו כקיר. דפיקות
 המשפחות היו בלבד, אישיות דעות בגדר

 אלא בשלום. דו־קיום על איכשהו שומרות
 בפעולות להשיב חנה החליטה שלאחרונה

 או כלים שטיפת של רחש כל על תגמול
 שכניה. מדירת לדירתה שחדר רהיט, הזזת
 המשותף, הקיר אל ניגשת פשוט היתה היא

 הקיר הפך מהרה עד בחזקה. עליו דופקת
 לכל מיד שהגיב רגיש סיטמוגרף מעין

צדדיו. משני מהלומות ספק רישרוש,
 לאחר קצר זמן אחדים, שבועות לפני

 שש־ על חנה התרתחה ממחלה, שהחליטה
 בשעת דווקא כלים לשטוף החליטה כנתה
 אותה מעוכה, פח קופסת נטלה היא חצות.
 ליד התיישבה חצץ, אבני בחופן מלאה
בקופ עליו להקיש והחלה המשותף הקיר
סה.

 שעות עד לאות ללא נמשכו הדפיקות
 שלא השכנים, מיהרו השחר כשהאיר הבוקר.

למשטרה. קראו הלילה, כל עין עצמו
 שתי הובאו השבוע לרופא. לקרוא

זוכ פרומה רעש. הקמת על לדין השכנות
 טענה חנה ואילו הוכחות, מחוטר מיד, תה

 20 עליה והטיל שהרשיעה השופט, בפני
 לשכנה להפריע רציתי ״לא קנס: לירות

 לקרוא כדי בקיר ודפקתי חולה הייתי שלי.
שו בא רופא שבמקום אשמה אני לרופא.

טר?״

החי
בתל- זו לכם הזאת העבודה מה •

 ההגדה־של־ כל את חכה אברהם כתב אביב,
 אותה, שלח ביצה, של קליפתה על פסח

לראש־הממשלה. כסף, בנרתיק נתונה
 נמצא שמיר, בקיבוץ זאם. זאב, •
 לקבורה הובא מהרעלה, שמת צעיר ואב

 על פרחים שהניחו המשק, ילדי על־ידי
קברו.
יצחק יצא באייל, מרתונית. ריצה 0

 לרוץ המשיך לריצת־אימונים, יעקובוביץ
 שבעבר קלקיליה בעיירה נעצר הפסק, בלי

הירדן.
 פיר- בתל-אביב בבית?״ ״נאווה •
ה ממשתתפי פריסות־שלום העיתונים סמו

 שימחון, מנוח ד״ש גם בהם כללו צעדה,
מש לבני הפפולרי, תוכנית־הרדיו גיבור
ו״בונאפארטה״. נאווה צפירה, פחתו

ה ביום הצבאי המימשל נגד בהפגנה *
בכנסת. הצבעה

המידיוו׳□ נעלמו לאן בקר: קורט

את בכר קורט תיתל כך בסידרה: רביעי פרק
ם ךין שי י מי נ ת כ ח פ ש  איבדו הם ולשווייץ. לפורטוגל בשלום הגיעו וייס מאנפרד מ
I I להם, העניק הארכי־שודד בכר. קורט על־ידי שנשדד שלהם, המיליארדים רכוש את 

חייהם. את זה, הון תמורת
 בראשיהם ערבו החשאי, ההסכם לפי כבני־ערובה. בווינה, נשארו המשפחה מבני חמישה

 את לעולם יגלו לא כלומר, — ״סיפורי־זוועה״ בחוץ־לארץ יפיצו לא המשפחה שבני לכך
 בימים לבסוף: ניצלו אלה חמישה גם אייכמן. של ומסע־הרצח בכר של מסע־השוד פרטי

 האליבי לביסוס לו להועיל יכולים אלה חמישה כי בכר כשהבין המלחמה, של האחרונים
צבא־השיחרור. לידי בשלום שיגיעו עצמו הוא דאג שלו,

 של הטראגית הדמות והוא ביליץ, וילמוס שמו חייו. את להציל זכה לא אחד איש אולם
כולה, הפרשה

★ ★ ★

חו ר ל שד או ש ר א מ מן ה ש ה
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ס ״ר ך* מו ל  כפול ולתואר מקיפה להשכלה שזכה אחרי כיהודי. נולד ביליץ (וילהלם) וי
I מראשי רבים כמו וייס. למיפעלי צעיר כאיש הצטרף ולמשפטים), (לכלכלה ר דוקט של 

 פלשו כאשר — ומזהירה מהירה היתד, עלייתו האבנגלית. הדת בן והפך התנצר החברה,
 וידידם העצום, הטראסט של המרכזיים המוחות אחד 42ה־ בן ביליץ היה נגריה לה הנאצים
המשפחה. בני של האישי
 היה חשוב, כה הונגרי מיפעל של מנהל בתור בנאצים. ביליץ ניתקל לכן קודם כבר

 מיפעל על הוטל 1941 בשנת הגרמני. המלחמתי לייצור המיפעל תרומת את לתכנן עליו
 העיסקה, את לסכם כדי גר-נג. הרמן מיפעלי עם פעולה לשתף וייס משפחת של המטוסים

 המארשל אל וייס) מאנפרד מיפעלי ממנהלי הוא (גם וייס הבארון עם יחד ביליץ, הוזמן
בברלין. עצמו גרינג

 וייס העיר השיחות אחת בעת המלך. כיד באורחיו טיפל וחסר־המעצורים השמן המארשל
זילזול. של בתנועת־יד זו עובדה ביטל גרינג טהור. יהודי ממוצא הם וביליץ הוא כי

 הכיבוש עד כי האנטי־יהודית. ההפלייה קורבנות בין ביליץ נכלל לא ההונגרי החוק לפי
 כן, על יתר הגרמנים). כמו הגזע, על (ולא הדת על הדגש את ההונגרי החוק שם הגרמני

באולימ כמחליקת־קרח הונגריה את שייצגה ויפהפיה, מפורסמת ספורטאית אליזבת, אשתו
טהורה. ארית היתד, פיאדה,

 המיפעל מנהלי שאר וכל לבודפשט הנאצים חדרו כאשר לגורלו. ביליץ חשש לא כן על
 לרשום כדי אליו הוזמן ביליץ כי טוען בכר משמרתו. על הוא נישאר נאסרו, או הסתתרו

קיוב מחלקתו. וקציני בכר על־ידי שהוחרמו וייס, משפחת של בחווילות המטלטלים את

ואליזבט(ניום) )1944(ביליץ וילמוס
 אך הגדולה. לעיסקת־השוד היסוד את להניח כדי אותו, להביא ציווה בכר כי לוודאי יותר
שנאסרו. המנהלים למען להשתדל כדי בעצמו, בכר אל פנה ביליץ כי יתכן
 בא בכר כי לדעת היה יכול לא הוא גרינג. הרסן סיפעלי עם קשריו על סמך ביליץ כי

 לצרף וכדי גרינג, של החברה לידי וייס מיפעלי נפילת את למנוע כדי דווקא להונגריה
הס״ס. לממלכת זד, שלל

 אחותו, אמו, חיי את להציל הצליח גם הוא עיסקת־השוד. ביצוע בעת נוכח היה ביליץ
 המיליונים. במחיר ניקנו שחייהם המשפחה בני חמישים בין להכלילם ובת־אחותו, גיסו

כבן־ערובה. אשתו, עם יחד בבודפשט, להישאר בכר על־ידי נדרש עצמו הוא אולם
 האדיר. הטראסט לענייני מומחה היד, לא הס״ס קצין כי במיוחד. לביליץ זקוק היה בכר

 מן קיווה, עצמו ביליץ ואילו המיפעלים. ניהול להמשך לו דרוש היה המזהיר הכלכלן
 לקבל תוכל שהמשפחה כדי בשנות־האסון, המשפחה רכוש על לשמור בידיו שיעלה הסתם,

 בטוח היה ארית, אשה וכבעל שהתנצר, כיהודי הנאצים. מפלת אחרי חזרה נכסיה את
ומרעיו. אייכמן מפני בהונגריה

★ ★ ★
ם די ב ג ת- דו די " ״י ה ק דו ה

ו «ה2ץ ם הי סי ח  בכר כשהיה האמריקאי, בשבי שנתיים, כעבור ובכר? ביליץ בין הי
J טען: המיסכנים, היהודים למען המזהירות פעולותיו בתיאור עסוק ז

 בינואר הצער למרבה שניפטר ביליץ, ד״ר האדון עס הדוקה בידידות־גברים קשור ״הייתי
.רמי־מעלה וגרמניים הונגריים אישים אותי התקיפו זו ידידות בגלל .1945 .  זה בהקשר .
 מורת־רוזז עורר אחרים יהודיים אישים עם שלי והחברתי האישי המגע גס כי לציין עלי

והונגריים.״ גרמניים בחוגים רבה
 עם והחברתי האישי המגע בדבר הן ביליץ, עם ידידותיו־,גברים בדבר הן — זו טענה
 מגע קיים אומנם הס״ס אלוף־מישנה דמיונית. והמצאה גס שקר הוא — יהודיים אישים

 על־ידי עליו שהוטלו המשימות למילוי דרוש פשוט היה הדבר כי — רבים יהודים עם
 אלה, אנשים עט ביותר הזעיר החברתי המגע את לקיים שלא מאוד נזהר הוא אך הימלר.

שלו. ומיסחר-העבדים מיבצעי־השוד ביצוע לצורך בידיו מכשירים אלא היו שלא
 לצורך, קסטנר. של בדירתו ביקר לא מעולם אך — הדוקים היו קסטנר ד״ר עם יחסיו

 בבית־משפחתו. התארח לא מעולם אך - ביליץ עם הדוק מגע קיים וייס מיפעלי ניהול
 של במשרדו פעם — בחייה פעמיים רק בכר את ראתה כי כיום מספרת ביליץ אליזבת

_______________________
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