
נאשר הלבנון. ממלחמת שהרוויחו והחברות האנשים על בסידרה שישית כתבה
אותו הקרים שסוחרהנשק גילה הוא מהם, אתר נגד להיאבק שרהביטחון ניסה
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 מישרד־הביטחון העריכו הלבנון מילהמת של הראשון כשבוע
 מיל־ עד למיליארד יגיעו המילחמה הוצאות כי ומישרד־האוצר

 אך חודשים, חמישה ככר נמשכת המידחמה דולר. וחצי יארד
 שונה להעלים, מבקשים שאותה ־אמת, השתנו• לא ״ההערכות״

 וחצי מיליארדים .משלושה יותר יהיו המילחמה הוצאות :לגמרי
 הצבאי והציוד הנשק יצרני לכיסי יגיע מהם גדוד■ שחלק דולר,
 מרוויחי על דווה זו בסידרה הקודמים בפרקים הצבא. וספקי

 ההסתדרותית החברה האמריקאיות, ההברות הגדודים, המילחמה
דיסקונט״. ״בנק שד להשקעות והחברה ״כור״

 של בעיצומה נערך הלב״יתרום יל י■*
 צה״ל מחיילי רבבות הלבנת. מילחמת י

 ובהרי במיזרח־ביירות בשוחותיהם רבצו
 את פרקו שמכוניות־הפאר בשעה הלבנון,
 אולם־הזכוכית של בפיתחו הנוצץ מטענן

 למוזמני־ הפומבית. המכירה נערכה שבו
 שמפניה בגביעי יין־נתזים הוגש הכבוד

הס את לתרגם מיהר והמנחה מאורכים,
לדולרים• המוכרזים כומים

 היו ערב באותו הקונים מגדולי שלושה
 חובש־כיפה, יהודי־מכסיקאי כ״ץ, מרכוס
 הימני בצידו עמוד מאחורי להצטנע שדאג

 כסוף- צימרמן ג׳ק האמריקאי האולם, של
 ומיכאל בהירה, חליפה שלבש השיער,

 שורות שתי ישב אשר אלבין. (״מיקי״)
אשתו. בחברת הראשונה, בשורה לפניו-

לק לעצמם להרשות יכלו אלה שלושה
 גדולים. בסכומים יצירות־האמנות את נות

 מחירן את העלו בלבנון הרועמים התותחים
מנ של המילחמה בתל־אביב. המוזות של
 לכיסיהם הכניסה שרון ואריאל בגין חם

סוכני־נשק. הם השלושה כל רב. כסף
 מהותם עיסקי־הנשק וצימרמן כ״ץ אצל

 מנהל הוא אלבין מיקי עיקרי. מקור־הכנסה
 היהודי־יפאני המיליארדר בקבוצת בכיר
 בסחר־ לעסוק המרבה אייזנברג, שאול

הנשק.
 האולם את תרם אייזנברג שאול־נחמיה

 אולם היה זה הפומבית. למכירה ששימש
 חומרי שבתל־אביב. ביוז־אטיה של הכניסה
 המסד המיבנה להקמת ששימשו הבנייה,

 דאגו ממיסים. שוחררו תל-אביב, בלב אר
גדעת והשר הורביץ יגאל השר־דאז לכך

 של חשיבותם מה תמיד ידע אייזנברג פת.
 ל־ מהם חשובים שאין פוליטיים, קשרים

עיסקי־הנשק.
 עיסקי
פ?ויט

ה מקים  למיליארדר חדשים אינם אל
בל שנים 20 בן היה הוא המיסתורי. /
 ונכבשה שהלכה מאירופה, נמלט כאשר בד
 מילחמת של בתחילתה הנאצים, בידי אז

 למישפחת בן היה אייזנברג השניה. העולם
 במינכן שהתיישבה יהודית־פולנית, סוחרים

ו לשווייץ, נמלט הוא משם שבבוואריה.
 ול־ ללוכסמבורג ואחר־כך לצרפת, משם

שהו לאניה אייזנברג עלה בהולנד הולנד.
סין. לשנחאי, אותו ליכה

 רב. זמן בשנחאי נשאר לא אייזנברג
באותה ליפאן. משנחאי עקר הוא 1940ב־

ב שנמצאו המעטים היהודים עשו תקופה
 בעלי- היפאנים, ההפוך. בכיוון מסע יפאן

הש העולם במילחמת הנאצים של בריתם
 וגירשו שלהם, באנטישמיות נדבקו ניה.
ל היפאניים באיים שישבו היהודים את

 מילחמה היפאנים ניהלו שם שבסין, שנחאי
הסיני• העם נגד ועקובת־דם ארוכה

 יפאני, אציל עם התיידד הצעיר אייזנברג
 שמיש־ אירו־אסיאנית, נערה לאשה ונשא

ה האצולה עם נמנתה אמה, מצד פחתה,
 הספיק, זה הישראלית לעיתונות יפאנית.

 איי- של אשתו כי לציין כדי בדרך־כלל,
יפאנית. ״נסיכה״ היא זנברג

 ואזרחותו אייזנברג של השפות ידיעת
 הימים באותם מאוד לו הועילו המעורפלת

 נגד קשה במילחמה נתונה שהיתה ביפאן,
באוקיא והאמריקאיים הבריטיים הגייסות

אסיה. ובדרום־מזרח השקט נוס
המיליארדרים סן רכים עד כמו

ה מן ,*המתרחקים המיסתוריים,
 אייזנכרג על גם נכתבו עיתונות״,

 בעיתונות מילים של רכות רבבות
 כחייו, זו תקופה עד אך העולמית.

 מיל־ כתקועת כיפאן מעשיו ועד
 שאין כמעט השנייה, העולם חמת

 ־•* כ־ הנועז הכיטוי פדטים. למצוא
 אייזנכרג עד ככתבה נמצא יותר

 העסקים בשבועון השנה שהופיעה
 נאמר, שם ״כיזנם־ויק״, האמריקאי

 לפרוח התחילו האלה ״כימים כי
 עסקים אילו אייזנכרג•׳׳ שד עסקיו
 כעלי־בריתה עם אייזנכרג עשה

הנאצית/ גרמניה שד
ב מדובר כאשר קצת מתפזר ענן־העשן

 מיל־ תום עם מיד אייזנברג של עסקיו
התע יפאן. של כניעתה אחרי העולם, חמת
 נואש באופן זקוקה היתד, היפאנית שייה

 ואייזנברג ברזל, ולעפרות לברזל כמעט
 העשנים בשדוודהקרב להשיגם. דרך מצא
 ברזל גרוטאות רבבות רבצו אירופה של

ו טנקים משאיות, כלי־נשק, של ופלדה
 להביאם לאספם, רק צורך היה תותחים.

 הוא זאת. עשה אייזנברג ולהתיכם. ליפאן
מ מצ׳ילה, מהודו, ברזל עפרות קנה גם

 ומארצות־הברית, מהפיליפינים אוסטרליה,
הפ קונצרן של הראשי המתכות ספק והפך
 בשם נודע שאחר־כך יאווטה, הענק לדה

ניפון. יותר, מפורסם אחר,
 שלו. בעיסקי־היבוא הסתפק לא אייזנברג

מע וכלי־בית אמבטיות לייצר התחיל הוא
 _ האמריקאיים הכיבוש כוחות למען רביים
 מיל־ ובעת כניעתה, אחרי ביפאן ששהו

של לנציגן היה אחר־כך קוריאה. חמת


