
ע. 0מקו ש פ  4 מספר הבית הוא הבית בחייו. ההתנקש,ת יאחר מועטות ת טע קסטנר, ד״ר טי ביתו חזית נראית נך ה
 במקום דיתה. במטקוף פנע טכדור קסטנר, טי מכוניתו היא הבית ייד החונה המכונית קסטנר. גר בו עמנואי, בטדרות
בדמו. מתבוסס קשטנר נמצא בו המקום הוא, בציב, המסומן המקום היריה. בשעת המתנקש כמשוער עמד בעגוי הסטומן

בקסטנו* התנקש מ׳
 וזשבוש גזטנזירה ןןגזגוור ישראר ד״ר שר !ח־ייו הגוזגוונווו זןןמןשן\ז1ה

 הגיגגי. רהפגזרון רוזצוא ןשגז2ש תערגגזגז בפני \הר2\ז רננת נאת ישרגור ננשבנרת
 כר נןננבננר, שר נזנזתנגדיג אנזר שר רננתנ ננר נננרת תית רא כנת נזננשת כי ברנר
 ן2פננ בפני נננננר \ננבננר2 נגד התאשנזנת שבירנר בשננת ברננתג, שפני תנא נננד
 תנזננשתכננתנכנןהיבנב,ררא נראה שני נואר הננרינן. בית-הנזשפבנ שר כנפי דין
 נזישהר שר \נרינ2שי פי ננר .מצנו הנא שנר. רנזבנרת רא נגב פרבני ננניע כר

 ןרננ2שהא ברגע כי נזעיברב. נננתנעביב פבנריב יהינ, אשר יהינ ארה. שיבנריב
 ננבנרה ששינזש האיש את ן2ר רא רהשנזיב נזאייב הנא ציבורי. בנניכננז נזרבר

 הכרנר נאנרנז. אנרננ כר שר נהננננשבה הריבנר נזנפש את גב ארא רכרנרינ.
ן.2בנ ננרינת שר היבנר \רנננת2בע פגע בבבננר ישדאר בר״ר הנזארב נזן שפגע

ת רו ל, ד א ו מנ תל״אביב, בצפון צדדי חול רחוב ע
 הלילה בשעת מוחלטת. כמעט בחשיכה שר,יות היו ^

 פנס ורק הבתים, בחלונות האורות כל כבו כבר המאוחרת
 הצפופות המכוניות שורות על קלוש אור פיזר בודד רחוב
הבתים. לפני ש.ונו

 נעצרה ,6 מספר הבית אל התקרבה אסורה נ׳ הנרי מכונית
 יצא נית מר,מכ לחלוטין. ריק נראה ב הרח, המדרכה. לפני
 הוא מגבעת. וחבוש גברדין במעיל לבוש קומה, גבה גבר
 חצר אל מהירים בצעדים ונכנס המכונית דלת את נעל

הבנין.
 הגר פלישל, אלכסנדר השיניים מרפא היה שעה אותה

 בדירתו. התריסים בהגפת עס!ק הרחוב, באותו 1 מס׳ בבית
 שלוש ״שמעתי הדקות: באותן שאירע מה את סקישל סיפר
 הצילו! הצילו! ת צעק אחריהן ותיכף ד, אחר בזו יריות

 חשבתי למטה. לרדת דעתי על עלה לא אותי! הורגים
 היה למרפסת. יצאתי ילדים. של סורים משחקי שאלו

 למטה. ירדתי אנחות. שמעתי אבל כלום. ראיתי לא חושך.
 סכסוך זה אולי חשבתי האנחות. למקום לגשת פחדתי

 במדים. אדם התקרב רגע באותו בי. גם וירו משפחתי
 המדרכה. על שוכב אדם וראינו האנחת לכוון ניגשנו יחד

בי! ירו השיב: הוא לך! יש מה אותו: שאלתי
 והתחלתי גוסס הוא אולי פחדתי קולו. את הכרתי ״לא
 ירה ורזה גבוה צעיר, אמר: הוא בו. ירה מי אותו לחקור

 אור. והדליקו מהבתים אנשים ירדו אז רק וברח. בי
 שאלות, עוד לשאול ניסיתי קסטנר. הד׳ר שזה ראינו
 אשתי ידיו. את פשט ורק לדבר היה יכול לא הוא אבל

שהגיע ליכטנשטיין וד״ר היא במגבת. פצע! את חבשה
 ג׳ים ושום איש שום ראיתי לא הרגעי״ זריקת לו הזריקו

מהמקום.* המתרחקים
 את להדליק הרץ זאב בשם צלם ניסה מקום בקרבת

 נעצרת מכונית ״ראיתי הרץ: סיפר שלו. ספה ה. אופנוע
 לירות. ומתחיל אליו ניגש איש ראיתי ממנד״ יוצא ואדם

 היורה את ראיתי זה אחרי לגשת. פחדתי צעקות. שמעתי
רדפתי אמסטרדם. רחוב דרך שנמלט ג׳יס לעבר בורח
אותו.* שאיבדתי עד המלך, שלמה ברחוב הג׳יס אחרי

★ ★ ★

הבית בפתח גרעיגיס
ך ל מ  של עדותו סמך ועל אלו, ראיה עדויות שתי ס

 המשטרה החלה שנותח, לפני קסטנר, ד״ר הפצוע *י
 מבואות כל נחסמו שעה ך ת המתנקשים. אחרי ברדיפה

 מכונית. כל ולבדוק לעצור החלו שוטרים ומשמרות העיר
 ובתוכו מקורזת, מחברת שנגנב ג׳יס נתגלה בלילה עוד

אקדח.
חולית עצמה. הפשע בזירת הבילוש החל שתר עם

 ראשון מפקח של בראשותו ישראל, משטרת של שחזיר
 המשטרה חוקרי בסביבה. שיטתי בחיפוש החלה ני, שקט
 מפתח כל נמצא לא אולם הסביבה, דיירי כל את חקרו

לתעלומה.
 איזו שמצא שקמוני למפקח היה נדמה הצהריים בשעת

 הבנין לחצר הכניסה ליד ה.וקירה. להתחלת אחיזה נקודת
 טריים. שנראו מפוצחים, גרעינים בקליפות המפקח הבחין

 רב זמן המתין והמתנקש יתכן בקפדנות. נאספו הקליפות
 שקמוני מצא מספר דקות ר כעב גרעינים. ופיצח הכניסה ליד

במכוניתו האחורי המושב על בלתי־מפוצח, חמניה גרעין

ח תו י רז נ  כשהובא סיד קסטנר, ד*ר של בגופו נערך מזו
 נראה בתמונת מריאתו. הקליע הוצאת לשם. לבית־החולים

 יוצא כשהוא קסטנר, את ניתח אשר מרכוס סכם הפרופסור
קסטנר. הועבר אליו בית'החולים, שיל נזחדר־ההתאוששזת

 מזה אשר קסטנר, ישראל ד*ד ההתנקשות קרבן
 בישראל צבורי לויכוח ראשי נושא שימש שנתיים

חונגריח. יהדות בשואת לחלקו בקשר העולם, וביהדות

 את פתרה להתיעצות. חוקריו את קרא הוא קסטנר. של
 הדסח מבית־ר״זולים שחזרה קסטנר, של אשתו התעלומה

 כי נזכרה היא קשה. במצב בעלה שכב בו בתל־אביב,
 חברותיה ושתי בתם את בעלה הסיע ההתנקשות ביום

לבית. הכניסה וליד במכונית גרעינים פיצחו הן במכוניתו.
★ ★ ★

ן מי י י נ עו ז מ
שונים. לכיוונים והתפצלו הסתעפו המשטרה קירות ך*

 לגבי אולם לחקירה. גויסו במשטרה החוקרים טובי 1 1
 קסטנר ישראל בד־ר ההתנקשות פרשת נשארה האזרח

 למי בקסטנרי להתנקש מעוניין היה מי תעלומה. בבחינת
 מעוניין היה מי שהיא? כל תועלת ההתנקשות מביאה

 ח בבעי טרודה הצבור כשדעת עתה, דווקא בו להתנקש
 מעין התנקשות לבצע המסוגלים האנשים מי תר? י. חמורות

 כל כמעט הישראלי האזרח מלב דחו אלו שאלות זו?
אחרת. אקטואלית בעיה

 אנשים נגד כיוונים: בשני מיד נערכה המשטרה חקירת
 פוליטיים ארגונים ונגד קססנר כלפי אישית בטינה דים החש,
 רשת הופעלה כך לשם קסטנר. כמתקיפי ידועים שהיו

 החיים חלקי לכל מגיעים מודיעיה אשר במלואה, הבילוש
בארץ. הציבוריים

 נמסרו שמותיהם אשר צעירים, שבעה נעצרו ראשון כצעד
 בבתיהם, חיפושים נערכו אלה. דיעים מ על־ידי למשטרה
 בית בכל כמעט למצאו שאפשר הסוג מן מיסמכים הוחרמו

 הוטל מוחלט ואיפול ד בם נשמרו שמותיהם בישראל.
 כל כי הודו משטרה קציני ואילו החקירה. מהלך כל על

 תעלומת באפילה. גישוש בבהמת היתד■ כה עד פעולתם
 בכות והמס הקשות אחת להיות הבטיחה בקסטנר ההתנקשות

האחרונות. 'השנים של ביותר

1יי


