
?1936 בברלין, באולימפיאדה משתתפת ישראל היתה האם

הסחה־ מטלאי
י י -  גרמניה בירת בברלין, האולימפיאדה נערכה שנה 50 פני 1.

הנאצית. >
 דיקטטורה שולטת בגרמניה כי העולם ידע כבר הימים באותם

 מחנות־ בעשרות המדינה. ברחבי השתוללו פלוגות־סער אכזרית.
 המתועבים חוקי־נירנברג ויהודים. גרמנים מוות עד עונו ריכוז
בתוקפם. היו כבר

 מצפון באו בברלין. ולחגוג להתכנס לעולם הפריע לא זה
וממערב. ממיזרח ומדרום,

 ישראל היתה אילו מלהרהר: להימנע יכול ואיני
 היתה האם אנטי־שמי, היטלר היה ואלמלא אז, קיימת

 האולימפיאדה מן רגליה את מדירה מדינת־ישראל
ההיא?

לא. חד־משמעית: היא שהתשובה חוששני
■ ■ ■

 ליחסינו בקשר פעמים כמה הזאת השאלה את העליתי בר ך*
 הפאשיסטית, דרום־אפריקה עם ובעיקר שונות, רודנויות עם ^

והרצחנית. הגיזענית
 אלא מטורף, אנטי־שמי היטלר אדולף היה אילמלא

 אושוויץ של למוות בתי־החרושת את מקים היה
 הומו־סכסואלים צוענים, רק להשמיד כדי וטרבלינקה

 איך — כיום קיים השלישי הרייך היה ואילו ופולנים,
אליו? מתייחסת מדינת־ישראל היתה

■ ■ ■
 באמצעי־התיקשורת: אפשריות ידיעות של צרור נה ^

:20.7.86 המישמר, על \ 1
 כינוס״המקהלות את להחרים החליטה הארצי הקיבוץ מקהלת

 מקהלות שתי של השתתפותן בגלל בארץ, להיערך העומד
 פלוגות־ של המרכזית המקהלה היא מהן אחת הנאצית. מגרמניה

מאושוויץ. הצוענית המקהלה והשניה הסער,
 השתתפותה. את ביטלה לא אחרת ישראלית מקהלה שום
 ״אין הארצי. הקיבוץ החלטת על בתמיהה הגיבו הפסטיבל מארגני

בהודעה. נאמר פוליטיקה,״ עם אמנות לערבב בכוונתנו
:23.7.86 הארץ,
 מעורר השלישי ברייך ארנס משה השר של הצפוי ביקורו

 שהביקור כך על הצביעו אלה חוגים מדיניים. בחוגים ביקורת
 ידידותיות שהן רבות, בארצות שליליות תגובות לעורר עלול

לישראל.
 לפי הביקור את עורך שהוא ארנס השר הסביר זאת לעומת

 טובה הזדמנות בו הרואה בברלין, היהודית הקהילה בקשת
 לפי עצמו. הפיהרר ובעיני הרייך, ממשלת אצל מעמדה לשיפור
 כאיש הנחשב גרינג, הרמן עם ארנס השר ייפגש הקהילה בקשת

 גבלס מר גבלס. יוזף הסברה, לענייני השר ועם הרייך, של 2 מס׳
 וכי היהודי, מיפעל־התחיה את מעריץ שהוא מכבר אמר-לא
 הישראלית. הדוגמה מן הרבה ללמוד יכולה החדשה גרמניה

■ ■ ■
 הישרא־ מאמצעי־התיקשורת רק לקוחות אינן כותרות ן*

הנרק ליחסים רבה תשומת־לב מקדישים בעולם גם ליים. \ (
 הנאצית. וגרמניה ישראל בין מים

:28.7.86 פוסט, וושינגטון
 אחרי רבה בתשומת־לב עוקבים אמריקאיים מומחי־מודיעין

הגרעין. לפיתוח וגרמניה ישראל בין שיתוף־הפעולה
 בים מוזרה גרעינית התפוצצות שנים חמש לפני אירעה כידוע,

 את העלתה האמריקאיים מוסדות־הביון של חקירה הצפוני.
 של משותף גרעיני מיתקן של התפוצצות זאת היתה כי החשד

 הבית על־ידי בשעתו טושטשו החקירה מסקנות וישראל. גרמניה
הלבן.

:2.8.86 מעריב,
 סיורים ועורכת בארץ עתה מבקרת רמת־דרג גרמנית מישלחת

האווירית. והתעשיה הצבאית התעשיה במיפעלי
 בן־ בנמל־התעופה הכריז הימלר, היינריך ראש־המישלחת,

 מדגם ברובי־סער אנשיו את לצייד הוורמאכט בדעת כי גוריון
 המישלחת לדבריו. מסוגם, בעולם, ביותר הטובים שהם גליל,

לביא. ובמטוס מרכבה בטנק־המערכה גם מתעניינת
 הנאצי, המישטר של המהוללת יחירת־העילית כי מאוד יתכן

 בתת־מיקלעים היא גם תצוייד בראשה, עומד הימלר שמר הס״ס,
עוזי. מדגם

 מצבה את ניכר באופן לשפר עשויה תתבצע, אם זו, עיסקה
האבטלה מימדי את ולצמצם הצבאית, התעשיה של הכלכלי

 ■ ■ ■ •נאיץ
 שלילית תגובה ללא עוברים אינם אלה שמעשים ובן **

 ובעולם. ^/בארץ
:5.8.86 טיימם ניו־יורק

 המישלחת מישרד לפני הבוקר התקיימה סוערת הפגנה
 נשאו שמאלנים, ברובם מפגינים, אלפי באו״ם. הישראלית

 בין והולכים המתהדקים היחסים בגנות קריאות וקראו שלטים
וישראל. הנאצית גרמניה

אנטבה, במיבצע נפל שאחיו נתניהו, בנימין הישראלי, השגריר

 המפגינים, ראשי על וגופרית אש ושפך מסיבת־עיתונאים כינס
 שבין העובדה על הצביע גם הוא כאנטי־שמים. הגדיר שאותם

פי־אל״או. הטרוריסטי האירגון חברי ערבים, בלטו המפגינים
 מיחסי שונים אינם הנאצית גרמניה עם ישראל של ״יחסיה

 אנחנו ״אין השגריר. אמר הגרמנית,״ הממשלה עם המדינות שאר
 שממשלת פעם לא והבהרנו הגיזעני, המישטר את מחייבים
 אושוויץ כמו במקומות המתרחש מן מסתייגת ישראל

 הקיים הפנימי במישטר מתערבים אנחנו אין אולם וטרבלינקה.
אחרת.״ בארץ

 גרמניה, עם ישראל יחסי את שמבליט שמי הוסיף השגריר
 הנאצי, המישטר עם המדינות שאר מיחסי שונים היו כאילו

האנטי־שמי. פרצופו את וחושף עלילות מעליל
:7.8.86 אחרונות, ידיעות

 של בואו לרגל בן־גוריון, בנמל־התעופה נערכה קטנה הפגנה
 באוניברסיטה הרצאות לשורת ולרהיים קורט הגרמני המישפטן
 הנושא: על ירצה במוצאו, אוסטרי שהוא ולדהיים, מר העברית.

הגרמני?״ הדם על להגנה בחוקי־נירנברג רע ״מה
 השמאל מחוגי צעירים עשרות כמה רק משכה ההפגנה

קבלת־ על מורת־רוחו את הביע האוניברסיטה נשיא הקיצוני.

מפיאדה בימי ברלין שנה: 50 לפני האולי
 דגול כמישפטן הנחשב נכבד, לאורח זו בלתי־מנומסת פנים

 כל ובזכות הריעה בחופש ״דוגלת אמר, ״האוניברסיטה,״ בארצו.
 חוקי־נירנברג של חסיד שאינו מי גם דעתו. את להשמיע אדם
קדומות." דעות בלי לשמעו וראוי שני, צד שיש בכך להכיר חייב

חובב־יהודים. תמיד היה שהוא אמר עצמו ולדהייט מר
י י ■ .  יש וטכנולוגית כלכלית שמבחינה להכחיש יכול אינו יש ^

הגרמני. המישטר עם המתפתחים ביחסים ברכה הרבה
:11.8.86 שטירמר, דר

 עתה זה שחזר אייכמן, אדולף אובר־שטורם־באן־פיהרר
 הפורה שיתוף־הפעולה את שיבח בישראל, וייצמן במכון מביקור

המרינות. שתי בין
 חתרניים, ביסודות למילחמה בגסטאפו האחראי אייכמן, הר
 מהפכה המחולל ישראל, מתוצרת מתוחכם מחשב במיוחד הזכיר

 נוסה כבר המחשב העולם. ברחבי ובטרוריזם בתתרנות במילחמה
מאוד. טובות תוצאות והשיג אמריקה במרכז בהצלחה

 שינוי חל שבה דירה דקות תוך מאתר זה ישראלי מחשב
 מכונת־ הפעלת על להעיד העלול דבר החשמל, בצריכת פיתאומי

 באופן שהופעל המחשב, אויבי־המישטר. של בלתי־חוקית דפוס
 בני־בליעל, עשרות כמה לגילוי הביא כבר במינכן, נסיוני

 וחינוך שיקום לשם בדכאו, למחנה־הריכוז אחר־כבוד שהועברו
מחדש.
 יצויידו בגרמניה־רבתי הגסטאפו מרכזי כל כי אמר אייכמן הר
 מיליוני עשרות לכמה יגיע העיסקה מחיר אלה. במחשבים עתה

רייכס־מארק.
:3.9.86 הארץ,

 של בוועדת־החוץ־והביטחון הצדיק מישרד״הביטחון מנכ״ל
הוא הנאצית. לגרמניה והציוד הנשק מכירת את הכנסת

 מכירות שתקפו השמאלית, האופוזיציה נציגי לשאלת השיב
אלה.

 המנכ״ל. אמר זה," בעניין בררנים להיות אפשרות כל לנו ״אין
 מכירת בלי גרירא. פרגמטיים שיקולים פי על פועלים ״אנחנו
 תעשיית־ את לקיים נוכל לא בחו״ל, נשק של גדולות כמויות
 פני מול המדינה, לביטחון הדרושה שלנו, העצמאית הנשק
הערבי." האוייב

 לתעשיית־הנשק הזורמים הכספים כי הוסיף המנכ״ל
 עוזרים הגדול, הגרמני השוק מן ובעיקר מחדל, הישראלית

 שיש טכנולוגיות'מתקדמות, ולעכל הישראלי הנשק את לפתח
 המאזן היה ־כן, ״לולא הישראלית. התעשיה לכל ברכה בהן

הדגיש. גרוע,״ יותר הרבה שלנו המיסחרי
, * ■ ■ ■ סמויים. כוחות פועלים הקלעים אחורי

:14.9.86 טיימם, ^/ניו־יורק
 פועלת ישראל כי היום הכחיש הסטייט־דפארטמנט דובר

אמריקאית. כסוכנת למעשה, בגרמניה,
 האמריקאית, בעיתונות שפורסמו לידיעות בתשובה בא הדבר

 את לעקוף כדי בישראל רגן רונלד הנשיא משתמש כאילו
 נשק למכור האמריקאי המימשל על האוסרת הקונגרס, החלטת

 זכויות־האדם של הגסות ההפרות בגלל הנאצית, לגרמניה וציוד
בה.

 הסי־ עם הדוק בשיתוף־פעולה ישראל פועלת הידיעות, לפי
 הענקי הסיוע מן חלק כי נאמר האמריקאית. סוכנות־הביון איי־אי,

 מכירות למימון מראש נוער מארצות־הברית ישראל שמקבלת
 ויפי־הנפש הליברלים את לעקוף במגמה לגרמניה, הנשק

 למישטר אמריקאי ציוד אספקת המונעים האמריקאי, בקונגרס
הנאצי.

:23.9.86 לחדשות״, ״מבט הישראלית, הטלוויזיה
 עסקן לישראל הבוקר היפנה פאתטית ...קריאה טסלר: שימעון

 ממחנה להימלט שהצליח הטוען ברגן, יוהאן מגרמניה, צועני
מדבריו: קטע הנה בפאריס. הופיע הצועני אושוויץ.

 פיסית, השמדה לפני העומדים צוענים, רבבות ״בשם ברגן:
 שיתוף־הפעולה את להפסיק הנאורה למדינת־ישראל קורא אני
 שנים אלפי במשך שסבלתם היהודים, אתם המרצחים. עם

 ושאננים אדישים לעמור יכולים אתם איך ומפוגרומים, מרדיפות
עמנו?״ את הפוקדת השואה מול

 של שדבריו לסופרנו אמר ממשלתי דובר טבלר: שימעון
 הדובר אמר לציטוט שלא הראויה. בתשומת־הלב יזכו ברגן מר

 מזג־אוויר ישרור מחר ובלתי־מאוזנים. מוגזמים נראים שהדברים
הארץ...״ רחבי בכל נעים

■ ■ ■
 תגובה. ללא כמובן, נותרו, לא ובחו״ל בארץ מחאות ך*

:18.9.86 דבר, \ 1
 יחסי על מיפלגת־העבודה בלישכת אתמול דיבר פרס שימעון

 קבוצת־חברים, של דרישה בעיקבות גרמניה, עם ישראל
אלה. ליחסים המתנגדת

 נימוקים של שורה והביא זה, נושא על שעה במשך הירצה פרס
אלה. יחסים המחייבים

 בישראל יפי־נפש ״לא מדינת־ישראל. של האינטרס ראשית:
 והכלכלי,״ הצבאי חוסננו אלא שלנו, המדינה על יגנו ובעולם

 בשטח רבים פירות מגיבים גרמניה עם היחסים לדבריו, פרס. אמר
ועוד. טכנולוגי פיתוח מאזן־התשלומים, שיפור כגון זה,

 יכולים ״איננו בגרמניה. הגדולה היהודית הקהילה שנית:
 גרמניה אם ליהודים יקרה ״מה פרס. אמר ליהודים,״ להתנכר
נגדה?" שאנחנו חלילה, תחשוב, הנאצית

 מכך להתעלם יכולים ״איננו הבינלאומי. המערך שלישית:
 הגוש מאחוריהם עומד ישראל. אויבי גם הם גרמניה שאויבי

 לנו יש אבל נעים. לא זה אולי לנו. גם המתנכל הסובייטי־הערבי,
ממנו.״ להתעלם שאי־אפשר הנאצית, גרמניה עם משותף אינטרס

 חלק כי רמז פרס ארצות־הברית. עם יחסינו רביעית:
 הבית של המפורשת בקשתו לפי נעשית בגרמניה מפעולתנו

 אמריקה?" על גם מילחמה שנכריז יפי־הנפש רוצים ״אולי הלבן.
פרס. ליגלג

:23.9.86 החדשות״, ״יומן קול־ישראל,
שמיר:) יצחק מר המיועד, ראש־הממשלה עם (ראיון

 יחסינו רקע על למשבר לגרום מבקשים במערך ״השמאלנים
 את האחרון ברגע לפוצץ כדי הלאומית, גרמניה עם המצויינים
 רוצים, שהם כמה לנבוח יכולים הם להם. יעזור לא זה הרוטציה.

 אולי וביטחוננו. המדינה לטובת אלה, יחסים לטפח נמשיך אנחנו
 בגרמניה, הלאומי המישטר של ההיבטים כל עם מסכימים איננו
 מן רחוקות שאינן העיקריות, למגמותיו הבנה לנו יש אבל

שלנו.״ הלאומיות המגמות

^ ^ הלאה^ וכן הלאה כן ף
 להן, ובדומה הן מפוברקות. אינן האלה הידיעות 1

 עם יחסינו על בכלי־התיקשורת יום מדי מתפרסמות
דרום־אפריקה.

 איך עצמו: את לבחון יוכל קורא שכל כדי כך, אותן ניסחתי
 היו איך הנאצית? בגרמניה מדובר כא??ר הדברים נשמעים
 שאינה לדרום־אפריקה, מתייחסים כשהם להישמע צריכים
 והחוקים, התורות אותם בשם כושים, אלא יהודים רורפת

 עד הנאצית בגרמניה נהוגות שהיו השיטות אותן ובאמצעות
 הסופי"? ״הפיתרון התחיל בטרם ,1941

לחרשים? היינו האם

ת7י דייא א!ו ולובננויי .


