
ס
מח מניצולי נוער קבוצת עם יחד לשתינד.

מענית. לקיבוץ אותנו ושלחו ההשמדה, נות
 שלרוב למרות .16 בן אז היה אברהמ׳לה

 סיפור ממנו פורץ היה פעם מדי הרי שתק,
הפרטיז עם אותו הקורות על סיפור ועוד
 המלחמה. את עבר איתם הצ׳כיים, נים

 אברהנדלה אותו מכנים היינו לצון בשעות
הפרטיזן.

 אמו חיה. נפש £נ היתר, לא בארץ־ישראל
 לאר־ היגר ואביו העקורים, במחנות מתה

 זה דבר מחדש. שם והתחתן צות־הבךית
 הרבה כבר שעבר הנער, על קשות השפיע

להם־ הצליח £א הוא כן. לפני עוד בחייו

בלעדית בכתבה

 ג*3ד ח3ד;3
חודשי□ שלושה

השבוע רק

ה ל ג ת ו :3*0 ו  ו
והמלא האמיתי

 נמינכן, ה״פלצל״ מלך ברגר, אברהם
 לבתו מיליונים ירושת והשאיר שנרצח

מל בתום לארץ־ישראל הגיע בישראל,
 יחד .16 בן כנער השנייה, העולם חמת
 מושקו* משה אחר, פליט נער בא איתו
 ידידים נשארו התיידדו, השניים ביץ.

 מושקו- ,בעוד אולם השנים. כל לאורך
ה מן ישראלי אזרח להיות גדל ביץ

 לגרמניה, ברגר את הגורל הוביל שורה,
 סיפורו זהו ולמוות. — לעושר לפשע,

מושקוביץ. משה של הבלעדי
ברגר, לאברה׳מלה שעזרתי הוא ני

*  להסתלק במינכן׳ התחתון העולם מלך \
 הפעם אז זו היתד, שנה. 11 לפני מישראל,
 ידידים שהיינו לאחר שהתראנו, האחרונה

ארוכות. שנים במשך בארץ
 הזה, המוזר השם באוזני מצלצל עדיין

 היכרתי כאשר שכן התחתון. העולם מלך
 מתאר הייתי לא לראשונה, אברה׳מלה את
 יהיה שזה ביותר הפרועים בחלומות לי

 י— והשתקן הצנום הנער של הגדול הישגו
סופו. יהיה שזה או
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 העולם מלחמת בתום אותו יכלתי ך*

לפי אז הגעתי .1945 בשלהי השנייה, | |

 :הנושה חעדומח
 המיל״וניס תעלומת

ד ד ש י ה דמ י ד צ ד פ .
ם אשל ך* ל ע  למאי 16ב־ עקבות ללא ברגר אלברט אברהם נ
 היחה היא במיוחד. מינכן משטרת מכך הודאגה לא השנה, ""

שע משפטים משורת להתחמק כדי למחתרת ירד שהוא משוכנעת
נגדו. תלוייה מדה

 דייג כאשר ליולי, בשביעי גרמניה בעיתוני התפוצצה הפרשה
 העולם ״מלך :צימסה באגם בשק ועטופה כפותה גווייתו את מצא

הכותרות. זעקו נרצח״, מינכן של התחתון
 כאשר יותר, מאוחר כחודשיים בינלאומיים לממדים התפוצצה היא

 כאשתו שנחשבה ושזו מליונים, ירושת השאיר שהמלך התברר
 בגלל — בודד מארק מהם תקבל לא ילדים שלושה לו וילדה
 הנרצח של בתו היא אז, נתגלה היורשת, כחוק. לו נישאה שלא

,12 בת ישראלית ילדה הראשונים: מנישואיו
מעולם. אביה את ראתה ולא שכמעט

* * ¥
• ם רגו* ך ז  בישראל ובתו אשתו את ע

וממור מאוכזב לגרמניה ירד ,1959ב־ ״4
 בעסקים הון עשה מעטות שנים תוך מר.

 ברכוש במסחר הנראה, כפי — מפוקפקים
הפ בעולם ביותר המשתלם הענף גנוב,
מפוק בבארים כספיו את השקיע הוא שע.

נוספים. בעסקים וכן ומכובדים, פקים
 מלצרית עם חי החל מיספר שנים לפני

 בציבור לידועה שהפכה אניטה, בשם 17 בת
- ו ש מ ח ר ןמו י י ט ש נעלם, כאשר ילדים. שלושה לו ילדה שלו, ר

 פרם אניטה הקציבה חודשים, שלושה לפני י
 שנתגלתה לאחר איתורו. עבור ל״י) 5000(כ־ מארק 5000 של

 למאבק אניטה יצאה בירושתו, תזכה לא שהיא והוברר גופתו,
 חלק לתבוע לישראל, גם לבוא מתעתדת היא שבמהלכו משפטי,

 הגרמני בית־המשפט קבע מקום, מכל ראשון, בשלב מהמיליונים.
הרא מנישואיו ברגר של בתו לעיריח, מגיעה כולה הירושה כי

הישראלית. גרושתו למזל, שונים
מסיומה. עדיין רחוקה המסעירה הפרשה :אחד דבר ברור בינתיים

 שני את — חשודים שני מינכן משטרה עצרה שעבר בשבוע רק
 ).26( פרסל והלמוט )46( מורמרשטיין לסלו :ברגר של שותפיו
 והרבה. — דיברו השניים כאילו לרמוז ידעו גרמניה עיתוני

 אם :קוראים מליוני של דמיונם את כרגע המרתקת האפשרות
אם הרצח. לתאריך הוכחה לספק יוכל כי ייתכן הרוצח, יתגלה
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פרפל חשוד
 של ילדיה הופכים ליולי, הראשון לאחר הוא זה תאריך כי יתגלה
הישראלית. עירית לא המיליונים, ליורשי אניטה

(בעי ברגר אברהםניתר! טיול
 עם טיול בעת גול)

 . 1945ב״ מענית, קיבוץ של חברת־הנוער
 פליט ברגר גם היה בתמונה, חבריו ככל

 לשקם הצליח לא לרובם, בניגוד אן השואה,
 בארץ עליו שנחתו נוספות מכות עצמו. את

 למלן הפן שם לגרמניה, לבריחתו גרמו
ל מימין בתמונה במינכן. התחתון העולם
הירצחו. לפני קצר זמן ברגר, אברהם מעלה:

 שהוא ברור היה שלנו. הנוער לחברת תגל
 שנה חצי לאחר מקומו. את מוצא אינו

הע הנוער עליית ממוסדות ביקש במענית
אינדיבידוא יותר יש ״שם למושב. ברה

לי. הסביר ליות,״
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י ^ ב ו רו ע ת ו  הוא ושם לבאר־טוביה, א
 לא שם גם אבל וחצי. כשנה בילה ) (

מקומו. את מצא
 אצלנו התכופים ביקוריו בעת זאת גיליתי
קרו ידידים הייני ואני אברהמ׳לה במענית.

 בחברת־הנוער היחידים היינו שנינו כי בים,
 בפני השתפך בביקוריו צ׳כוסלובקי. ממוצא

להת לצ׳כיה, לחזור רוצה שהיה פעם לא
יהודי. שהוא ולשכוח שיקסה, עם חתן

 אני, הקשר. בינינו ניתק המדינה, י קום עם
 וא־ עציון, לגוש הלכתי הקבוצה, עם יחד

לצה״ל. התגייס ברהמ׳לה
 לגור אז עברתי .1956ב־ חודש הקשר
 גיליתי מי ואת — בחולון עממי בשיכון

 ברחוב שיכון, באותו לי, כשכן להפתעתי
כמובן. ? 15 קוגל

 סיפר בביתי, תדיר אורח הפך אברהמ׳לה
 ב־ שנפרדנו. מיום אותו הקורות את לנו

 מלחמת־ לאחר כחבלן. שירת הוא צה״ל
 לעקור עבודה מקרן־קיימת קיבל השיחרור

נר העצים. פיצוץ על־ידי נטושים פרדסים
הרו אבל בכבוד, מתפרנס שהוא לי היה אה
מאושר. אינו שהוא עדיין, היה, שלי שם
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 לא מה וזמן סיני, מלחמת רצה ף*

המל לאחר מסויימת תקופה התראינו.
 בא הוא אצלי. והופיע אברה׳מלה חזר חמה

עזרה. וביקש עצוב, סיפור עם
התחתן. שהוא היה העצוב הסיפור

 הכיר הוא סיני במלחמת כי סיפר הוא
מ מזרחי, מזל בשם בחורה צבאית, אחות

 סיפר, נ,״1 בת ״היא תורכיה. יוצאת משפחה
ראשון.״ ממבט שהתאהבנו לומר ״אפשר

 מרו שר נעורים יריד
י |  היש״ התחתון העורם ,

מגרה במינכן וארי


