
 מזו ד31 האם
 המיסעוות
 קורבן הישואר■
אנטישמית לקנוניה

 הס- הגרמניים העיתונים מן מה ^
 לאידו שימחתם את בקושי אך תירו ^
לפ התרפסו הם אתמול שאך האיש, של
מרוחב־ידו. ויהיו ניו

 האמבורג עיתונות היתד. שנים במשך
היש ישל דירת־החלומות בתיאורי גדושה

 ,18 בלווי שברחוב כץ משה מנפרד ראלי
 כל העיר. בלב אלסטר, האגם שפת על

שול הרהיטים, השטיחים, הדירה, פירטי
 תוארו והתמונות הפסלים הביליארד, חן

ובתצלומים. בכתב בהרחבה,
 הקינאה. את לבטא השעה באה עכשיו
 זה תצלומים, שני הביא בילד הצהרון

 אתמול״, עד כץ מנפרד חי ״כך זה: תחת
התמונה אתמול״. מאז כץ מנפרד הי ד״כך

 מעיל-בוקר שלבש כץ, לוהט. אדום נייר
 ניסיון זהו כי האמין תחילה נדהם. אדום.

 אולי שלו, מנהלת־הבית לחוטפו. מתוחכם
הישרא שאורחיו מעולה טבחית אסאנטי,

ב כיישרונותיה את להעריך למדו ליים
הו מוקד־המישטרה, אל טילפנה מיטבה,

 לעבר דהרו ניידות ארבע כך. על דיעה
השנייה הקומה אל זינקו השוטרים דירתו,

 כזה.״ דבר לקרות היה יכול איך מבין
 בשל בצל״ש שזכה כץ, כי להאמין קשה
 מול (בפעולת־תגמול בקרב אישית גבורה

 כקצין־חימוש, נלווה שאליה רצועת־עזה,
ה כשנפגע הפיקוד את לידיו נטל ושבה

 ה־ בן הגבר מעצר. ביגלל יתמוטט מפקד)
 הוא בחייו. מדי רבות תהפוכות עבר 42

מגר־ מי-שפחתו עם נמלט כאשר ילד היר.

 לעשות כדי המתעשר. היהודי את תיה
 עבר. לכל כספים כץ פיזר רושם, עליה

 בניין- את לידיו לקבל הציע באחרונה
 תרבותי מוסד האמבורג, של האופרטות
 בלי חשבונו, על אותו ולנהל פושט־רגל,
כלשהן. סובסידיות
בכת הסתפקו רציניים , פחות עיתונים

היש היהודי -של אסונו את שתיארו בות
 הבלטה תוך כימעט־גלוייה, בשימחה ראלי

 הגלוייה האנטישמיות מוצאו. של מחוכמת
 הערות אין ולכן בגרמניה, באופנה אינה

 לי־ הדגשת על־ידי אך זה. בכיוון גלויות
 עברו הסן, במחוז יהודית במישפחה דתו

 ניתן ובקיבוץ, בצה״ל שירותו בישראל,
עקיפה. בצורה הבשורה את להעביר היה

ב נתקל כאילו תמיד הכחיש עצמו כץ
 אך אנטישמיים. בגילויים אי־פעם גרמניה

 ה־ בצהרון בייחוד מעצרו, על הדיווח אופן
(שבע בילד האולטרה־ימני הסנסציוני

 בכל עצמו את מציג שפרינגר, אכסל ליו׳
טעם־לוואי. משאיר כידיד־ישראל) הזדמנות
כ מורגן־פוסט העיתון למשל, דיווח,
 קשות,^ ביצים ״■שלוש :לאיד גלוייה שימחה

 את היוו במלח, ותפוחי־אדמה כרובית עם
 כה -שעד של.אדם, הדלה ארוחת־הצהריים

 בסטייק- בארוחת־הבוקר כבר עצמו פינק
 יושב בית־המעצר של עלוב בתא פילה.

 ושואל כץ, מנפרד מלך־הפיצה יומיים מזה
אימפריית־המזון את להציל איך עצמו את שוחרר לא כזו

 טרקלינו, במרכז כץ את הראתה הראשונה
הר השנייה התמונה רהיטי־תיפארת. מוקף
 מי־ ובו בהאמבורג, בבית־המעצר תא אתה

ושרפרף. פרימיטיבי שולחן־עץ טת־בדזל
 מלך־המיסעדות נתון -שבועיים מזה כי

הטע במעצר־חקירה. בהאמבורג הישראלי
 מארק מיליון 3.5 העלים שהוא :נגדו נה

 מיסים מתשלום להימנע כדי מהכנסותיו,
מארק. מיליון 2.5 בסך

דליה
עוזרת אינה

 הידיעה נחתה הישראליים צברי!־ *£
האח בשנים כי בהיר. ביום כרעם /

 הישראלים כל -של המארח כץ הפך רונות
 החל הצפונית. עיר־הנמל דדך העוברים

 כאפריים וכלה שני ושושיק לביא באריק
 ישראלי סופר או אמן היה לא קישון,

 מנדיבותו נהנה שלא להאמבורג, שנזדמן
ו המשופם. המיסעדן של חסרת־הגבולות

 הישראלים אירוח את הפך עצמו כץ אילו
 נהנה כשהוא העיקריים, מתחביביו לאחד

 ישראליים ידידים על להשפיע מיכולתו
 ב־ ביקורים בביתו, אירוח כרטיסי־טיסה,
הסוגים. מכל ומתנות מיסעדות־פאר

 מהכנסת־האור־ שיהנו הישראליות אחת
 הצטלמה היא לביא. דליה היתה שלו הים

 ברי־ ,גרמניה ברחבי בהאמבורג, לצידו
 היתה שלא אף בישראל. הצרפתית, וויירה

 בטורי־הרכי־ שהופיעו בשמועות אמת כל
רא זוג־נאהבים, הם השניים כאילו לות,

 שאפשר צרה, בשעת ידיד בכץ דליה תה
תמיד. עליו לסמוך

 כי להיפך. גם נכון הדבר אם ברור לא
 אל לצלצל השבוע שטרח גרמני, עיתון
 :כך אותה מצטט במיימי־ביץ/ לביא דליה

או זיעזע אומנם כץ מנפרד של ״מעצרו
 הצעתי ולא מיברק, לו שלחתי לא אבל תי,
 שאני לכסף זקוקה אני כספית. עזרה לו

מישפחתי.״ למען מרוויחה
 עם לפי־שעה תתקשר שלא הודיעה דליה

 כבר, לה שיש הודיעה זו ובהזדמנות כץ,
קבוע. חבר חודשים, כמה מזה

ל התעורר הכספית העזרה עניין
 יסכים ־שהשופט־החוקר הסיכוי רגל

 הקרוב, בעתיד ממעצרו, כץ את ל-שחרר
ש גדול, סכום בבית־המישפט יפקיד אם

 ב־ ,במיליון אותו העריכו שונים עיתונים
 כץ מארקים. ברבע־מיליון או חצי־מיליון

 אין וכי כזה, סכום ברשותו שאין הודיע
כזה. בגובה בנקאית ערבות לקבל סיכוי לו

 36 מהן מיסעדות, 54 לו שיש לכץ,
 מיס־ ביניהן בישראל, (ואחדות בהאמבורג

 איבו־ ברחוב דיזנגוף, ברחוב רימיני עדות
 בא בתל־אביב), אתרים ובכיכר גבירול
הו בבוקר 7.50 בשעה כאפתעה. המעצר

 בלוויית מס־ההכנסה פקידי בדירתו פיעו
על כתובה פקודת־מעצר לו הציגו בלשים,

 שלוש במשך עמיתיהם. את שם ומצאו —
 במישרדו. וגם בביתו, חיפוש נערך שעות

המפו המרצדס מכונית אל ירד לאחר־מכן
 נושא כשהוא לחקירה נסע שלו, ארת
במיזוודת־נסיעה. אישיים חפצים כמה עימו
 העיתונים, לדיברי ? לחקירה גרם מה
 העסקים בין במיקרה כץ של שמו עלה

 על־פי באקראי בהם בחר שמס־ההכנסה
 היתה אחרת, גירסה לפי מידגמית. שיטה

 מתחרים. של או נקמני עובד של הלשנה
 חוגים, של נקמה זוהי שלישית, גירסה לפי

בעיניהם. חן מצאה לא היהודי שעליית
חגי זו היתה העיר עיתוני בשביל

 הפרוע לדימיונם לתת יכלו הם גה.
חופשי. באופן להשתפך
 בייאוש״ ״בכה כץ כי טען אחד עיתון
 להתמוטטות־ ״קרוב ושהיה לעצרו, כשבאו

 הראה זאת, לעומת אחר, עיתון עצבים.״
 בלוויית מביתו יוצא כשהוא בתצלום, אותו

 עיתון בקפידה. ולבוש מחייך הבלשים,
 עוצריו ידי את לחץ כץ כי ציין שלישי

ה התנהגותם על להם והודה בחמימות,
לא באמת ״אני אמר: לעיתונאים הוגנת.

 שעברה האחרונה ברכבת הנאצית, מניה
 משם והגיע לברית־המועצות, הגבול את

 אלוף־איגרוף היה בנעוריו לאקוואדור.
 אחרי גדל• -שבה הדרום־אמריקאית, בארץ

 •שהה לישראל, הגיע מילחמת־העצמאות
לגר נסע 1964ב־ בצה״ל. שירת בקיבוץ,

קט דרום־אמריקאית מיסעדה הקים מניה,
מסחררת. להצלחה במהרה הגיע נה,

 למקום־ חרדים עובדיו מאות חמש
 מרוכז היה הניהול שכל ומכיוון עבודתם.

תחליף. לו אין עצמו, כץ של בראשו

 טעם־לוואי
ברור

יו הרציניים הגרמניים עיתונים ך*
 של התעלומה את לפענח ניסו תר 1 ן

 המופיע שפיגל, דר השבועון כץ. עיסקי
 כץ -של המניע הכוח כי טען בהאמבורג,

הסו בחברת להתקבל בשאיפתו טמון היה
 שהיא האמבורג, של האריסטוקרטיים חרים

לשורו־ קיבלה ושלא מאין־כמוה, שמרנית

 לארבע צפוי הוא בדין, יורשע אם -שלו...
 מארק... מיליון של ולקנס מאסר שנות

 פעילות בהמשך מעוניין מישרד־האוצר
 להרוויח צריכים איכשהו שהרי האימפריה,

לשלטונות־המס...״ המגיעים המיליונים את
ה הרמזים מן מודאגים כץ של ידידיו

 ישפיע שהדבר חוששים הם שמיים.אנטי
 עתה כבר בו. המישפטי הטיפול על לרעה

 מוחזק להיות כץ ממשיך מדוע ברור לא
 וכל נתפסו ניירותיו שכל אחרי במעצר,
 יש כאילו הטענות ניגבו. כבר העדויות

 גרושתו אל לישראל, יברח שכץ סכנה
 יעלה לא כי חסרות־שחר, הן ילדיו, ושני

 האימפריה את ינטוש שכץ הדעת על
 ביממה, שעות 16 של בעבודת־פרך •שבנה

מוס מחוגים אולם בשבוע. ימים •שיבעה
במעצר. יישאר בוודאי כץ כי נודע מכים
 השבוע. לדבר היה יכול לא עצמו כץ

 ״כל אמר: בהאמבורג ממקורביו אחד אך
 כולם אנטישמית. מקנונייה מריח העניין
ו יהודי •שהוא והעובדה בעלייתו, קינאו

של נאלצו כה עד רבים. הרגיזה ישראלי
הזדמנות...״ להם יש עכשיו תוק.




