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החזקרים באחני
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 נפגשתי יום לאחר הפגישה. את לסדר הסכים הוא חרותי. יעקב עם פגישה לי שיסדר
 קבענו הכל. את לו סיפרתי בערב. 9.15 בשעה בתל־אביב, עם קופת בנק ליד חרותי עם

שרות־הבמחון. איש עם פגישה
 לירות. 1000 של בסכום למכירה נשק להם ואציע אתם להיפגש שאמשיך לי אמר הוא

 מחוץ יציאתו לרגל הפגישה את מבטל שהוא בו שנאמר מרדכי, בשם פתק קיבלתי למחרת
לפגישה. לבוא יכול ואינו לעיר,

 ליד שמשון המלט במפעל לעיר מחוץ לעבוד שיצאתי עד סולם במועדון לבקר המשכתי
בית־החרושת. של המתקנים על בשמירה וגם מלט, פקח בתור עבדתי שם הר־טוב.
 אותי לקחת רוצה שהוא לי ואמר בי פגש אקשטיין זאב העירה. חזרתי שנה חצי לאחר
 עליה־ הרחובות בקרן המוניות תחנת ליד שבת בערב לו ושאמתין מישהו עם לפגישה
, לוינסקי.

 לביתו סלמה, לכפר אז ונסענו ספיישל מונית לקחנו ושם הגיע, זאב היעוד. בזמן הופעתי
בפניו. הציגני זאב מנקס. יוסף של

 בצמרת אנשים מספר לדפוק שצריך כך על דיברנו ומנקם ואני לתל־אביב׳ חזר זאב
 אחרי עיקובים מספר לאחר נבחרתי, שאני לי אמר הוא מחתרתי. גוף להקים וצריך השלטון

והתיעצויות.
 מנקם, עם שם נפגשתי לוינסקי־עליה. הרחובות בקרן הבאה, בשבת נוספת פגישה קבענו

 לבצע צריך ושאני מסוים, במקום ל״י מיליון רבע של סכום לשדוד שצריך דיבר והוא
 שעלה זמן בקשר באנו ולא סיני מלחמת פרצה בינתיים אקשטיין. זאב עם ביחד זה את
ימים. חודש על

דלקמן). העדות ברישום ימשיך שהחוקר אליאשווילי מר הציע זה (בשלב

בבורסה שוו
•  ימים ולאחר מהשרות, חזרתי ונפצעתי, יום 170 שרתתי בו מהצכא, שהשתחררתי ך
 והוא בבית, נמצא שדני מפני לחצר שאצא לי אמר הוא הביתה. מנקס אל ניגשתי מספר ^

 רוצה שאני לו אמרתי דיברנו. ושם לחצר, יצאנו מדברים. שאנחנו מה ישמע שדני רוצה לא
 השוד שאחרי לי אמר הוא עבודה. לי ושיסדר לחודש, לירות 350ב־ לפחות טובה, עבודה

 את נפתור ואז לייסד, שעומדים אמריקאית מוניות בחברת עבודה וגם כסף, מספיק לי יהיה
אצלך. התעסוקה בעיית

 המתנו ממבצע־סיני. שוחרר לא עדיין אקשטיין שזאב מפני לפעם, מפעם נדחה השוד
 בקריה הבטחון במשרד להתייצב מכתב קיבלתי זמן פרק באותו זאב. של לשחרורו

 לפני אתו שנפגשתי שרות־הבטחון באיש פגשתי לפגישה, הופעתי .1400 בשעה בתל־אביב
 לו אמרתי מנקס. של בחוגים הנעשה על אינפורמציה רוצה שהוא לי אמר הוא שנה.

בדבר. שאמלך
 לי אמר מנקם בתל־אביב. המושבות בככר ,1530 בשעה מנקס, עם לפגישה נסעתי משם

 את לי והראה היהלומים, לבורסת אותי לקח הוא השוד. את להרביץ הולכים שעכשיו
 שאתו היהלומים, בעל שהאדם מפני למחר, זאת שדחה הבורסה, בתוך לי, ואמר המקום,

המשפט). לבית תחילה שהוגשה בהעתקה קטע חסר (כאן קשר לנו יש
 תשלום שמובילה מכונה לשדוד שוד, מקומות שני עוד על דיברנו ושם יפו, לכוון הלכנו

 בתל־אביב, מסוים בבנק שני ושוד ל״י, וחצי מיליון של בסך החשמל, לחברת משכורות
כבר? הפעולות את עשית לא ומדוע בסדר, שזה לו אמרתי לירות. מיליון שמונה בסך

 ולפי נוימן, משה מוטלי, מרדכי וביניהם בחורים, מספר בפתח־תקוה גייסתי בינתיים
 עם לפגישה ושיחכו מחתרת, שישנה להם הסברתי רזון. אברהם את מנקס של המלצה
 שנעשה מה וכל הקבוצה, על אחראי אהיה שאני לי אמר מנקס מהמחתרת. גדולה אישיות

 הבחורים עם הקשרים וכל אדם, שום עם כך על לדבר אין נדע. והוא אני רק בפתח־תקוה,
 בעפרון סימן בפתח־תקוה, מסוים קיר על לסמן עלי אותו, שארצה ברגע דרכי. יהיו

לסימון. בהתאם לפגישה לפתח־תקוה יופיע למחרת והוא בעט, או

ב. רש. תנאים
 לו אמרתי הבטחון. במשרד בקריה, ב. הש. איש עם הנקוכד! לפנישד! ופעתי ך*

 קמחי, (חיים בדויים שמות ארבעה לו מסרתי כסף. תמורת אתם לעבוד מוכן שאני | |
 שאני לו אמרתי ל״י. 50 ממנו וקיבלתי נבראו), ולא היו שלא שניים ועוד מעודד, אבנר
אתו. לעבוד להמשיך מוכן אני זה בתנאי ורק לחודש, ל״י 300 עם עבודה גם רוצה

 איש עם נפגשתי שאני לו סיפרתי מנקם. עם לפגישה נסעתי ב. הש. איש עם זו מפגישה
אינפורמציה. רוצים ושהם כסף, ממנו ושקיבלתי ב., הש.

 הממשלה כל את לשים אוניה, לסחוב רוצה שמנקם אינפורמציה להם מסור לי: אמר מנקס
 הקשר, את להמשיך לי אמר והוא לשחות, אותם ללמד ושם בלב־ים ק״מ 500 לנסוע עליה,

ב. הש. איש אחרי לעקוב ולנסות שיותר, כמה כספם את למצוץ
 מפני הנשק, את לקחת שיבואו רוצה ואני בבית, נשק לי שיש ב. הש. לאיש סיפרתי

 שיקחו לי אמר הוא הנשק. את שיקחו הזמן ושהגיע למשטרה, למסור בעצמי מפחד שאני
 ופתילי נפצים תחמושת, תת־מקלע, רובה, נפץ, חומר לי שיש לו אמרתי פעם. זה את

בטחון.
 וסיפרתי קפה שתינו ברמת־גן. בקונדיטוריה ב. הש. ואיש אני נפגשנו בשבוע שבוע מדי

 שמנקס לו אמרתי בבורסה. חיפשנו ומנקס אני מה לי אמר הוא אחרות. בדיות פעם מדי לו
אליו. נלויתי רק ושאני מסויים, עורך־דין שם חפש

 תחנת ליד אותו קבלתי החדשים. הבחורים עם לפגישה לפתח־תקוה, מנקס בא בינתיים
 יבואו האנשים ששאר אדאג ואני לביתו אותו שיוביל לו אמרתי לרזון, אותו מסרתי המכבי,

שמו. את זוכר שאינני הגבול משמר ואיש פלמבוים נוימן, היינו, ביתו, אל
 מאחר האנשים. לשאר המתנתי ואני רזון של לביתו שלחתיו נוימן. רק הופיע לפגישה

רזון. של לביתו הלכתי נוספת, שעה רבע תוך הופיעו, לא שהם
 בפינת כסא על ישב מנקס לנוימן. מנקס בין השיחה סוף את שמעתי בבית רזון אצל

מנקס. לכוון כשהצל מנורה עם שולחן עמד באמצע עיניו. על שמוטה מגבעת עם החדר
מנקם. את לראות יכול ולא אליו, מכוון כשהאור הספה, על ישב נוימן

 הגבוהה הכנופיה את לחסל הזמן שהגיע לו אמר ומנקם המחתרת, על ביניהם שוחחו הם
 של להוראותיו ושיציית עליו, ומפקד עליו אחראי ושאלאשווילי השלטון). לצמרת (הכוונה

פתח־תקוה. מפקד שהוא מפני אליאשווילי,
 מוכן הוא הזה, הנשק את רוצה אני ושאם נשק, ברשותו שיש רזון לי סיפר כן לפני
 הנשק את למסור לי אמר ושמנקם הנשק, על יודע שמנקם לי וסיפר אותו, לי למסור

 רובה הוא הזה והנשק בנשק. צורך ואין נשק מספיק לו שיש מפני הגבול, על לישוב־ספר
מקלע. ותת

 לקחתי הזה, הנשק את מהמחסן הוצאנו נוימן, של ביתו ליד לבית־הכנסת רזון עם הלכתי
 זה את שזרקתי למחרת סיפרתי ולרזון באדמה, ביתי ליד זה את קברתי לביתי, זה את

ממנו. הנשק את שלקחתי לנוימן אף אגיד ושלא הירקון לתוך
 היינו פעם וכל רזון, עם ביחד האנטי־קומוניסטית בליגה לבקר התחלתי בינתיים

לגסוע כדי כספים מהם למצוץ היתר• בודנתנו אבל פוליטיקה, על שוחחנו לשם, באים

 את וקבלתי הליגה, לוועד ואני, רזון שנינו, נבחרנו לערוק. ושם לארגנטינה הליגה בשליחות
הליגה. בשליחות לתורכיה בקרוב לנסוע והצטרכנו האמון, מלוא

 ביניהם בפתח־תקוה, הצעיר מכבי מסניף בחורים מספר לקחנו הליגה של הפגישות לאחת
 בפתח־ סניף לנו שיש לו ואמרנו שיבר, חביב לפני אותם הצגנו ועוד. מוטלה נוימן,
 הדבר יסודר שבקרוב לי אמר הוא הסניף. את לאחוז כדי כסף צריכים ושאנחנו תקוה,

כסף. ושאקבל
 בירושלים. בישיבה לומדים שהם מסולם, בחורים מספר עם לפגישה לירושלים נסע רזון

 מכן לאחר האו״ם. של המכוניות את לשרוף רוצים בירושלים שהחברים וסיפר חזר הוא
בירושלים. קצת לטייל הזדמנות ומצאתי בלוף, סתם שזה לי אמר

 שישלח האו״ם, של המכוניות שריפת את למנוע אוכל אני שרק ב. הש. לאיש סיפרתי י
 ביליתי לירות, 10 ממנו קבלתי נסעתי, ששי ביום הדבר. את אסדר ואני לירושלים אותי

 שמות, ארבעה לו ומסרתי אתם שנפגשתי לו אמרתי ראשון וביום בשבת חזרתי בירושלים,
בירושלים. הדתי בית״ר מנהיגי הם שאלו לו ואמרתי

 הרבה, שזה אמר הוא ליום. ל״י 20 מחזיח ושאני עבודה, יום שהפסדתי לו אמרתי
 חדשות. בדיות לו ספרתי פעם וכל פגישות, מספר עוד בינינו נערכו ל״י. 15 רק לי ונתן

כסף. קיבלתי חודש כל
 לארגן רוצה שמנקס לו שיקרתי מנקס. אצל הענינים מה ב. הש. איש לי אמר בינתיים

 ועומדים כסף מאמריקה יביא שייב שד״ר מדברים, אנחנו זה על וכי בפתח־תקוה, סולם חוג
סולם. חובבי ועד ולייסד חדר בפתח־תקוה לשכור וצריכים יומי, עתון להוציא

 ממשמר אחד איש עם ונפגש בפתח־תקוה, נוספת לפגישה מנקס הופיע בינתיים
 מקום בקרבת שהמתנתי מפני בפגישה, נאמר מה שמעתי לא בפתח־תקוה. העירוני בגן הגבול

לידם. הייתי ולא
 נבחר ושהוא מחתרת, שישנה לו ואמרתי בעצמי, גייסתי פלמבוים) (מרדכי מוטלה את

 כן שאם יפטפט, שלא ארוכה, תקופה משך דעותיו, טיבו, על שעמדתי אחרי למחתרת
שלי. להוראות יחכה ושהוא בראש, כדור יחטוף הוא

,3 ספרה שם כתובה שאם המייסדים, גן מול מסויים, קיר ומנקם אני קבענו בפתח־תקוה
 וכן אתו. לדבר צריך שאני מפני מקום, באותו 18.00 בשעה למחרת להופיע מנקס על

לרזון. זאת סיפרתי מאוחר יותר בשלב הקיר. על ידענו ומנקם אני רק ההיפך.
הצעירים שאחד וביקש הופיע מנקם לו. המתנתי הקיר, על 3 ספרה ראיתי הימים באחד

 מפגי הקיוסק, ליד הגדול, א׳, בילינסון בית״החולים של בכניסה אתו לפגישה יופיע
 שבקרוב לי אמר שאקשטיין אחרי בערך ימים שבוע היה וזה הבחור את צריך שהוא
משהו. אשמע

 פתק ומצאתי הביתה חזרתי בעתון, קסטנר) רצח (על הידיעה על שקראתי יום באותו
בתל־אביב. פאר בבית־הקפה ,20.00 בשעה לפגישה אליו אבוא שאני ב. ריש. מאיש

 שעשו חושב שאני יודע, שאינני לו אמרתי זה? את עשה מי אותי: ושאל לפגישה באתי
 בלילה, אותי שיאסרו לי אמר הוא אבריאל. ואהוד שרת משה של בשליחותו אנשים זה את

אתי. קשר להם שאין רושם לעשות רוצים הם כי אתפלא, לא ושאני
 ובלילה ההתנקשות על אליבי מסרתי למחרת פתח־תקוה. לכלא הובלתי בלילה. אותי אסרו
חקירה. ללא מוצאי־שבת עד אותי אחזו שם יפו. לכלא הובלתי

 יודע לא שאני להם אמרתי משהו. יודע אני אם אותי ושאלו נחקרתי שבת במוצאי
אחקר שלמחרת לי אמר הוא ב. הש. איש על־ידי נעשתה זו חקירה אותי. ושיעזבו כלום

יודע. שאני מה כל על עדות לו אמסור ושאני משטרה, איש על־ידי
רק ושהוא ישר איש בתור מנקס את מכיר שאני לו ואמרתי המשטרה איש הופיע

עדות. למסור רוצה לא ושאני בפתח־תקוה סולם חוג לו לארגן ממני ביקש
 מפחד אני יודע כן שאני מה אמסור ושאם יודע׳ שאיני לו ואמרתי מדוע, אותי שאל

 עוד של תקופה משך כדור. לי להכניס עלול מישהו ושנית משפט זה אחד •דברים, משני
עדות. מסרתי ולא דברתי לא פעמים. מספר נחקרתי יום 15כ־

 כל את למסור מוכן שאני אהרוני למר אמרתי מעצרי מיום שבועות שלושה כעבור
רוצה ואני רע משהו שעשיתי מרגיש שאני מפני משפט, לי שיעשו שברצוני האמת

 האמת את לו סיפרתי הארץ. את לעזוב ואחר־כך הענינים כל עם לגמור כך, על להענש
 מזמן הטובים שלי החברים שכל לי אמר הוא ואז סרבתי עדות. לו שאמסור ממני ביקש והוא
מדבר. לא אני ושרק אותי, מכרו כבר
רוצה לא שאני מצפוני, על מנקם של הילדים את לקחת מצפון לי שאין לו אמרתי

אותי, שישפטו נגדי, משהו לכם יש אם אותי. ושיעזבו בגללי לבית־הסוהר יכנס שמנקס
מעשי. על מתחרט ושאני

 אותי. ישחררו מנקם נגד עדות אמסור ושאם הנשק, את שלקחו לי הודיעו למחרת
 בתאריך אוחו. לזהות הצלחתי לא הגבול. משמר איש את בתמונות לזהות אותי ביקשו

זו. עדותי מסרתי ושם הופשטטר, מר אל הלכתי ,23.4.57
למשפט. בעצמי אובא שלא בתנאי נאמר לעיל שאמרתי מה כל

והחופשי. הטוב מרצוני שניתנה הודעתי זוהי
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