
תופ תמיד. עוזרת זו דרך אין מד״ משום
 אם לצאת יכול שאינך לגלות תמיד תע

ש בגלל אם זרה, שסה ידיעת אי בגלל
 גם תופתע ממך. טובים מקצוע בעלי נמצאו
 בעדך ימנע לא כישורים שחוטר לשמוע

 כישורים שבמקום בתנאי — הנסיעה את
מתאימים. קשרים בידיך יהיו מתאימים
בינ לשיתוף המחלקה — מחלקות שלוש

 חוץ להדרכת המחלקה החוץ, במשרד לאומי,
לתפ הטמנכ״ל ולישכת החקלאות, במשרד
 מרכזות — הבטחון במשרד מיוחדים קידים

 קיימת לחו״ל. הישראלי הסיוע את בידיהן
 במשרד טכני, לסיוע הלישכה גם אומנם

 זו לישכה של פעילותה אך הממשלה, ראש
אפסית. וכמעט מצומצמת
 שהוזכרו המחלקות של עבודתן תחומי
מועב לסיוע הבקשות כל היטב: מוגדרים

 הידועה בינלאומי, לשיתוף המחלקה אל רות
 זו מש״ב. שמה, של בראשי־התיבות יותר

 למשרד חקלאי לסיוע הבקשות את מעבירה
 שהינו צבאי, לסיוע הבקשות ואת החקלאות,

 ה־ למשרד נח׳׳ל־גדנ״ע, בנושאי כלל בדרך
 או חקלאי שאינו לסיוע בבקשות בטחון.
 עוסקת וכד, מורים רופאים, כשליחת צבאי,
עצמה. מש״ב

 משרדי נציגי יושבים בהן קבלה, ועדות
 מפעם מתכנסות והבטחון, החקלאות החוץ,
 מאחר ליציאה. במועמדים ובוחרות לפעם

 עשרות יש בחו״ל פנוי תפקיד כל ועל
 תמיד נבחר קשרים, חסרי רובם מועמדים,

 חברי בין פטרון לו מצא אשר מועמד אותו
הקבלה. ועדת

 מזורז: טיפול מיד עובר שנבחר מועמד
 המדינה שפת את יודע הוא ואין במקרה

חו תוך אותה הוא לומד נשלח, הוא אליה
 מומחה הוא באם אינטנסיבי. בקורס דש

 ברחובות, חו׳׳ל לידע למכון ישלח חקלאי,
 יוצא אותו במקצוע מזורז קורם לעבור כדי
 צריך הוא אין לפרנסתו גם להדריך. הוא

חשבונותיו. כל את תפרע מש״ב לדאוג:
 היא מש״ב אידיש. לומדים כמאלי

 אחד כל יודע זאת מאוד. עשירה טחלקה
 אשר המחלקה, לו. ומחוצה החוץ במשרד
בפעולו החלה רמז, האלוף עומד בראשה

מח במסגרת קטן כמדור ,1958 בשנת תיה
בינלאו למוסדות המחלקה — אחרת לקה

 ביותר הגדולה המחלקה זוהי כיום מיים.
 לה המקבילה המחלקה וכדוגמת במשרד,
 להיהפך היא עומדת הצרפתי, החוץ במשרד
ש אומרות שמועות עצמאי. למינהל בקרוב
הסו סעיפיו בגלל אשר המחלקה, תקציב

 משרד לתקציב שוזר. מתפרסם, אינו דיים
 בגללן הסיבות, אחת גם זוהי כולו. החוץ

מש׳׳ב. כמומחי לחו״ל לצאת■ רבים להוטים
 ישראלי מומחה של הממוצעת משכורתו

 ואותו במידה לחודש. ליש״ט 200כ־ היא
 או בבית־חולים מחלקה מנהל הינו מומחה
 ליש״ט 700ל־ עד המשכורת מגיעה מהנדס,
 למזגן־אודיר, מענקים נוספים לכך לחודש.
 בהחזקת השתתפות ריהוט, חשמלי, למקרר

עו הוא באם בשכר־דירה, השתתפות רכב,
 זכויות והמשך מהמשכורת, אחוז 20 על לה

 שנעשו חישובים וגימלאות. פנסיה בקרנות
בהת לחסוך, מומחה של שביכולתו הוכיחו,

בחודש. ליש״ם 300ל־ 50 בין לדרגתו, אם
 בדיקה סמך על שלא מומחים אישור
ל פעם לא גורם הקבלה ועדת של ממשית

ה במקום הלא־נכונים האנשים הימצאות
 אליהו המורה נשלח אחד במקרה נכון.
שלי מידת את שיבדקו בלי למאלי, אפרם
 התלמידים כל שלטו מאידך, בצרפתית. טתו

באידיש. היטב
 לוין, ויטולד אחר, ישראלי העליז. לרון

 כרופא, נשלח לשם מניגריה, ארצה חזר
הס לשם. שהגיע לאחר בלבד ימים שבוע
 ישן המקום תנאי ידיעת אי שבגלל תבר

הב והיתושים והחום כילה, ללא במיטתו
נפ התמוטטות סף על כשהוא אותו, ריחו
 רפואית בדיקה עבר לא אדם אותו שית.
 היתד. לצאתו היחידה והאסמכתא צאתו לפני

אמריקאי. ממוסד המלצה מכתב —

ה הבטחון, שרותי של המגמה
 הס־ לאפשר לא היא מועמד, כל בודקים
פלילי, עבר בעלי מומחים של תננותם

בוטלה, אחד במיקרה
 יציאתו המטוס, המראת לפני מספר שעות

 עמד אשר רמתי, אורי בשם מומחה של
ל ניג׳ר, של לנשיאה כלכלי כיועץ לשמש

 המצויינות תעודותיו אף שעל שהתגלה אחר
 היתד, פרינסטון, מאוניברסיטת המומחה של

 מנגנון אותו מזוייפת. שלו הבגרות תעודת
 לצאת לשעבר, צנחן לרון, למשה איפשר
אח שהשאיר למרות חקלאי, כמדריך לטוגו

 באורח שהמשיך לרון, משה חובות. ריו
הת לאחר הוחזר באפריקה, גם העליז חייו

טוגו. ממשלת ערבות
ל ההערכה כל שעם איפוא, ייפלא לא

 העושה מומחים, קומץ אותו של פעולתו
מצ־ בכבוד, ישראל את ומייצג יפה עבודה

 כ־ הישראלי המומחה של דמותו טיירת
 ורודף מתאימים כישורים חסר קארייריסט,

קלות. הכנסות

ת1נ1עת
הידוע הנאצי

 מה שיגרתית: היתד, האינטרפול פניית
 הרמן בשם חשוד על ישראל למשטרת ידוע

 מה זמן כנראה, שהתגורר, שמידם, וילהלם
 פירט? אלכסנדר אגון השם תחת בישראל
 שמידט־פירם כי הידיעה, גם צורפה לשאלה

בגרמניה. נעצר
 ידיעה היתד, מרעישות, חדשות של בימים

 המתיחות אחרי אך שורות. לכמה זוכה זו
הת בפרשת המתח יעלה ובטרם הגבול, על

 לעורכי זו ידיעה נראתה דיין, של פטרותו
ראשונה. ממדרגה לסנסציה כחומר הצהרונים
בק על הידיעה בצד מעריב. בכך הצטיין

מ העתון לכתב שהגיעה האינטרפול, שת
 מאת כתבה גם פורסמה המשטרה, דובר
 התגורר בה העיר באשקלון, מעריב סופר

 החשובה הפיסקה .1954ל־ 1949 בין שמידם
 ״(פירט) המקומי: הסופר של הכתבה בכל

המבוקשים. הנאציים הפושעים כאחד חשוד

 הנאצים המדענים בין הקשר מן בממדיו רק
אל־נאצר. ועבד

מם׳ הציבור אוייב שמידט הפך כבר עתה
 מאמר לו הקדיש מעריב עורך בהעדרו. 1

״החרפה!״ שהתריע: ראשי,
 תחילה תפנית. חלה לפתע התרמית.

 המים־ כל את בדק כי הפנים משרד הודיע
 גילה ולא שמידט־פירט, של בתיקו מכים
 עברו על להעיד כדי בו שיהא מיסמך שום

שהב ידיעה, הגיעה מברלין ואילו הנאצי.
ומ כנאצי, מואשם אינו שמידט כי הירה
 ניסויים על טענות נגדו הועלו לא עולם

 האנושות. נגד דומים פשעים או רפואיים
 על תלונה נגדו עומדת נאמר, הכל, בסך

רגיל. מעשה־מירמה
לעצ שלקח בזה כאחר, התראות המעשה:

 פירט, היהודי הרופא של זהותו את מו
 שמידם במלחמה. הנאצים על־ידי שנרצח

 בבית- כסניטר המלחמה בימי שרת עצמו
 משך ללמוד שהספיק אחרי בוינה, חולים

 במקצועו, הצליח כן על רפואה. שנים כמה
פירט. של זהותו את נטל כאשר
 ממחפשי־ לברוח כדי לא לארץ הגיע הוא

 יוכל בישראל כי תקווה מתוך אלא הנאצים,
ל הדבר קרה לא כאשר כלכלית. להסתדר
ל עבר לארגנטינה, היגר רצונו, שביעות

כמועדון השפנפנות קבוצת
סכין שלף הוא

בבי הנאצים על־ידי הועסק שהאיש ייתכן
 של עיקור בעיקר המדעיים׳, ,הניתוחים צוע

 המומחיות את מסביר היה זה דבר נשים.
רופא־נשים.״ בתור שגילה

 שעה ״לפי הכתב: הוסיף ההגינות, למען
פירט.״ ד״ר של פשעיו על פרטים נודעו לא

 של בכוחה היה לא מספרים. כולם
 עורכי התלהבות את לצנן זו הערת־זהירות

 מושלם להיות יכול מה בתל־אביב. מעריב
 בישראל, שהסתתר נאצי זה? מסיפור יותר

בינלאומי. צייד נשים, עיקור
 המילה את אומנם הזכיר לא האינטרפול

 הדבר אך יהודיות, נשים עיקור או ״נאצי״,
 להיות הפך שמידט־פירט לאיש. הפריע לא

הראשון. העמוד של תושב־קבע
 סנסציות התגלו הפירסומים, שרבו ככל

אשק של הראשון הצבאי המושל חדשות.
 שהופנה האיש, כי לספר ידע למשל, לון,
ה כיבוש אחרי מיד כרופא לתעסוקה אליו
אחריו. עקב ולכן חשוד לו נראה עיר,

 קופת־חולים־לעובדים־לאומיים, סניף מזכיר
 הסאדיסטיות בתופעות נזכר פירט, עבד בה

 ״ממש חוליו. כלפי הרופא שבהתנהגות
 פירט כי קבע אחר רופא עליו. אמרו נאצי,״
נפשי. שיודי־משקל כחסר אז, כבר לו, נראה

 כאשר הראשונה, הידיעה הופעת למחרת
הכ פירט, על נוספת כתבה מעריב פירסם
 מרגריטה את שלח ״הנאצי בכותרת: תירה

להתגייר.״ (אשתו)
לז איש היה יכול לא כזה, טיפול אחרי

 דבר נאמר לא האינטרפול בהודעת כי כור,
נאצי. האיש היות על

 בסיפורי־הבלהות שני סממן גם נשכח לא
 הרוקח זה: במיקרה הערבי. הישראליים:

 היה אצלו איברהים, בשארה בעיר, היחיד
שונה נרמז, זה, קשר תרופות. קונה פירט

" י 1 •י ׳ התרמית. התגלתה שם גרמניה,
 סיבוכיו על לדווח אומנם המשיך מעריב

 עתה היו הסיפורים אך בברלין, שמידם של
 אותם שערך שמי היה, מורגש חיוורים.

 נגעו הכל בסך שהרי אהבה. בלי זאת עשה
אחת. יהודיה אפילו עיקר שלא גרמני, לסתם

עסקים
11*01 שפנפנות

 ה־ ימי מאז הראשונה בריטית, מושבה
 יפו. נמל ליד תמים חודש שיגשגה מאנדט,

 בצבעים נערות שבע עליזה. מושבה היתד, זו
 כותנה בזנבות בה קישקשו שונים וגדלים
רג ומתחו ארוכות שפן אוזני זקפו לבנים,

 הגבר את ■ובידרו שחורה ברשת גרובות לים
 טוני למועדון בהמוניו שבא הבודד הישראלי

 השפנפנות בארץ: חדש מוסד היו הן ביפו.
 המערבי. העולם של המודרניות הגיישות —

.0353 הזה (העולם מלצריות־בדרניות
 באיבה. בעודה המושבה חוסלה השבוע

 הן בזנב. לקשקש חדלו השפנפנות שבע
ללחם. רעבות

 של הבריטי האפוס נרתע. המשקיע
 מסעדות שרשרת בעל כשמשקיע החל יפו

לש אחד יום החליש מיצ׳לי, סוני בלונדון,
 בעג׳־ ■ואביבה אילקה של המועדון את כור
 מה, משום מזל חסר מקום היה זה מי.

 האיש אבל לקוחות. מחוסר לא־פעם שניסגר
 הוא תפלות. באמונות האמין לא מיצ׳לי

 שיפוצים ערך זהב. של מכרה על חלם
 עובדים צוות מאנגליה ■וייבא לירות, באלפי
 ושבע כושית, זמרת תיזמורת, טבח, גדול:

ניסיון. שפנפנות
 נירתע המשקיע בינתיים. התרחש משהו
אוזניו לתוך והעירו חזרו אנשים מהעזתו.

קארול שפנפנה
לא אמרה היא

 שבוע כעבור למקום. סיכוי שום אין כי
 התנדף אחריו מייד הארץ. את מיצ׳לי עזב

 של חוב קרומבי. טוני המתופף — שותפו
מאחוריהם. נותר לירות אלפים עשרת

 לו היה לא סתם. ככה ברח לא מיצ׳לי
 הללו. הדברים ושאר החוק המשטרה, נעים.
 להאמין עובדיו את לשכנע ניסה כך משום

הכסף.״ את מאנגליה ״אשלח לדיברתו:
 החובות כיסוי שבועיים. אפילו שבוע. חלף

 לא מיצ׳לי המשקיע מאנגליה. נישלח לא
ב הראשוני הדבר את גם לעשות הואיל
עובדיו. לצוזת משכורות לשלוח יותר:

 מי עם שהבין הראשון היה הפסנתרן
 עשה הבאס מנגן לאנגליה. וחזר עסק לו יש

ה המושבה הסתלק. הטבח אחריו. זאת
 ניסה הזמני, המנהל ג׳ון, התפרקה. בריטית

 היה האיחוד. על לשמור וכוחו כספו בשארית
 המטוס על העלה הוא המקום. על חבל לו

 עליה הוטל ג׳ין. השפנפנה־סטריפטיזאית את
 באנגליה כסף. שישלח מיצ׳לי את לשכנע

פני. אפילו שלח ולא טוב־טוב, מיצ׳לי אמר
 האחרון, שישי ביום ואז, הסכין. על

 ניפנפו.בידיהן: שפנפנות שבע המרד. פרץ
 נסרב אחרת התכנית לפני לנו ״שישלמו
 לתשלום הכל בסך התכוונו הן להופיע.״

לירות. 25 של יומי סימלי
 אשר אמר ההופעה,״ אחרי רק ״תקבלו

בהש ואביבה אילקה של שותפם פרוספר,
 הבאר. מרווחי אחוזים שקיבל המקום, כרת
 — קארול השפנפנה — המרד מפקדת אבל

ההופעה. כך אחר הכסף קודם שלא, אמרה
 לתחילת המתין הקהל הגיעה. האפס שעת

הקל מאחורי התחולל המרד אבל התכנית,
 עלינור׳ ואיים סכין אשר שלף ״אז עים.

 גיר־ היתד. לפרוספר בבכי. השפנפנת סיפרה
סכין.״ בלי אבל עליהן ״איימתי אחרת: סה

 אותו הופיעו השפנפנות מסדר אבירות
 חצות אחר בשתיים הרגילה. בתוכניתן ערב

 25 את לשלם שהבטיח לפרוספר המתינו
 הוא ניראה. לא פרוספר לראש. הלירות

הערב. פידיון עם ברח
 לא המשקיע טוני אבל ניסגר, מועדון־מוני

 המשכורות. את ולא החובות. את שלח
 חזרה הנסיעה כרטיסי את שלח לא גם הוא

בחוזה. הנערות לשבע שהובטחו
 רעבות, עבודה, מחוסרות ממתינות הן

 מאיימים המלון בעלי בתל־אביב. עלוב במלון
לרחוב. להשליכם

 חמש ללחם רעבו חודשים שלושה לפני
 הטווים- בתל־אביב: אחרות אנגליות נערות
 לאנגליות, להן, הולך לא המטורפות. טריות

בישראל.
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