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יהודי מרגל
הנאצית גרמניה בשירות

ב ביותר הנפוץ הערב בעיתון הכותרת
 ״המרגל עמוד: חצי פני על השתרעה צרפת

 באותיות ולמעלה, היטלר!״ של היהודי.
 ביותר המטורף הסיפור ״זהו יותר: קטנות

 השנייה...״ העולם מלחמת של
 הביון שירות האבוואר, החליט ,1941ב־

 האדמירל עמד שבראשו הגרמני, הצבא של
 מדוע פנטאסטי. רעיון לו שיש קאנאריס,

 יהודי למצוא הריכוז במחנות לפשפש לא
 בריגול קורס אותם להעביר שניים, או אחד

 יספקו למען בפאלסטינה, אותם ולהצניח
הבריטי? הצבא של תנועותיו על ידיעות

 היהודים תיקי של מדוקדקת בדיקה לאחר
 את שירותי־הביון מצאו הריכוז, שבמחנות

יהו פאקנהיים, ארנסט פול המתאים: האיש
 במילחמת הגרמני הצבא בשורות שלחם די,

גרמני. צל״ש וקיבל הראשונה העולם
 מצאו הביון שירותי בדאכאו. גיוס
 בפוליטיקה, גמור. בור אלא אינו שהאיש

מאו בכל הגרמנית למולדת מסור שהוא אך
מאסרו. למרות דו

ה במהירות. העניינים התגלגלו זה בשלב
 שמו, לנצרות. והוטבל מדאכאו הוצא איש

 הוחלף עליו, שהוטלה הביון עבודת לצורכי
בלגיה, לבריסל, נלקח הוא קוך. לפול

פאקנהיים־קו־ד מרגל
היטלר. של בשרותו יהודי

 ומשם המתאימים האימונים את עבר שם
לו, וגילו לאתונה הגרמנים אותו העבירו

לו. המיועד התפקיד מה סוף־סוף,
 אומנם הסכים קוך מלשין. הגסטאפו

ל סלח לא, הגסטאפו אך בפאלסטינה, לצנוח
ש קאנאריס, של הגרמנים הביון שירותי

 זאת מה מדאכאו. יהודי להוציא העיזו
לרגל. לא למות, תפקידם היהודים, אומרת?

דיווח הוא מוזר. מעשה הגסטאפו עשה ופה ״
ה חביון׳ (שירותי סארווים לאינטליג׳נם י
בפאלסטינה, לצנוח עומד שהמרגל אנגלים) י

 חיכו האנגלים קוך. ד,ס.ס., גנרל אלא אינו
השמיים, מן כמו לידיהם צנח והוא לקוך
 טענותיו לו עזרו׳ לא ונחקר. מיד נלכד

 קצין היה לא ושמעולם ״קוו״ לא שהוא
להביא הבקשה גם לו סייעה לא .ס..0

בפאלס־ המתגוררים שלו, קרובי־משפחה י
ל אותו להעמיד התכוונו הבריטים טינה.
מצ שלו כשהסניגור יורים כיתת מול קיר׳
 את המזהה אשה להביא האחרון ברגע ליח

זי בית־הדין חייו. את ומצילה פאקנהיים
ב אותו השאירו הבריטים אך אותו, כה !

ביטחון״. ״מטעמי כלא
.1946 ביוני, 23ב־ רק השתחרר הוא
אליבא הזה, היום עד חי, עדיין והוא

המגולל הישראלי הסופר בר־זוהר, דמיכאל !
 בשם חדש בספר המוזכר, המרגל עלילות את

בפאריז. שהופיע היטלר, של היהודי המרגל
 הצרפתי העיתון רומנים. כותג המרגל

בינתיים הפך עצמו שפאקנהיים עוד מציין ^
 שלהם שהנושא רומנים מיספר כתב לסופר,

מדוע השאלה, נשאלת וכאן ריגול. אחד:
 מדוע בעצמו? סיפורו את האיש כתב לא

 ישראלי שסופר כדי שנים, 25 וחיכה ישב
השיער. מסמר סיפורו את ויכתוב יבוא

בר־זוהר. ד״ר של בידיו נמצאת התשובה
 אולי חשוב חשיבות. כל לכך אין אולי אבל

 שבועות מיספר לפני לאור שיצא שהספר,
טריות. לחמניות כמו נימבר בפאריז,
ל היו יהודיים מרגלים כמה הכל, אחרי
 רק אך הרבה, אולי בפאלסטינה? היטלי

ספר. ניכתב מהם אחד על
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שייב לקטריק
ל י פ כ מ

 של פעולתה את
 הגילוח מכונת

החשמלית

שים אל ת תא ת א  מכונ
ה כאשר הגילוח מחלי אינ

ה ת ק קלו  וכש־ עורך על ב
ק אינו הגילוח ל  וטוב. ח

ת מרח ק עורך א טרי  ב״לק
ס. של שייב״ מ א לי  ״לקט־ וי

ת מזקיף שייב״ ריק  זיפי א
קן ת ומכין הז  העור א

ק לגילוח ונעים. חל
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בע״נז נורית חב׳ המפיצים: בעי־מ. בלמון ס־י בישראל מיוצר
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