
קסטנו ישראל ד״ו נוצח הנאשם האיש אקשט־ין, זאב של המאלף האישי ווידוי!

דש. הגעתי איר
 שנש- גמזיבות הגזזותרת, בגזשפבו התביעה הגישה כאשר

ת  תיתי הקרבתה שר תבירה גברתי-גזובתת. כתגתגת א
 ער \2ר רא גתתר תדש אגר הגבגר \שבגיץ.2א גאב שר \ירתג2זג

 ער גע ארא \עטנר.2 רצע בפרשת \ג2גער הש.ב. שר פעירגתג
נזעבגגר את שהרג בכך הגאשע האיש, שר גאישיגתג עברג

 רהרן, תגבאיע תהן \עגיע2 ש^עעיע ארג, ןרבגגת2ה יריג. בתג
 ברי שיערה עיתיע, \ע2גפג תגעגע ציבגרי תיעתך תהגגים

 שהגש־ גהעשרגת השארגת כר את תעגרשת בעגתרה ן2עפ
 בתרינה). (ראה הש.ב. שר פעגרתג נגד גג בפרשה כבר תעג
גה. פירעגע עע תתתגבגבג שעריע שר גתעגעף שרע בנין

 ר״ר רצח שלאחר צצוקר ומצר אקשסיט ואב
 לחי מצרו והש.צ. הסשסרה אושי קמסור. ישראל

ת שתיו חשוריח רשיחות בוו  את גוצרג חראש, חו
 צסקרה הגווואה ססמסי שוגוצר אקשסיט, כולח.
ת הפצצה — קורס  ומצר — רוקח ישראל בבי

ח\ מחר לא שלו תאליבי תחמנו. גם חב  ס־ החקירה ב
 בחיוחר, חוב חיחם ותות ואת בבל תראשוו. תרגמ
 של חצירם תמצורים, שאר לבל שוית\ חות שווה

ו תל־אביב, חשחרת קצי\ ואור, אריה החוקרים
 ש.ב. איש תחשחרת, קת״ם חחחלקת אתרווי, יצחק

 אך הרצח, מם קשר בל הבחיש אקשגויט לשמבר.
 סולם. אושי מל לו שירומ חת בל לספר תםבים
ט חגולל הוא אהרווי, מם בשיחת  הררך את לפו

 ואחווה־ חתוך ואת משה בי סספר לש.ב., הגימ בה
 חתברר ארץ־ישראל. פומלי ספלגה לספלגהו, יתר

 חוגי של צספרוה חאוחת הצט שלא שאקשסיט,
 שסיפק תש.ב., ירי מל בתם לפמילוה ורחף סולם,
 ססו־ לחחתרת ארם בוח מצחו, לחמוות גם בבך,
בות.

 ודיר־ מאד חזקה להשפעה נתון הייתי . . . :אקשטיין
 כאידיאל. אז לי שנראה למה להתמסר עצמי את בנתי

 אני שאז למפלגה, נאמנות מפלגתית, פעילות זה אידיאל
 למעשה, עליה, בהסתכלותי דמותה. את סילפתי מאד־מאד
לי. נעימים מאד שהיו בעקרונות לסגוד אותה הכרחתי

 רצון ומתוך המפלגתית האידיאולוגיה את הכרתי לא
רו של טיפה מתוך משהו׳ לעשות רצון ומתוך להצטיין
 שאני למה גמורה נאמנות גמורה, כנות ומתוך מנטיקה,

אידי עם יותר או פחות הלכתי אני תמיד כי בו, מאמין
 קצין. עם לדבר רוצה שאני ואמרתי למשטרה ניגשתי — אל

 ״לא!״ אמרתי שם, לי אמרו זה, או זה כאן שיש לי אמרו
 הוא ששמילגובסקי ידעתי לא אז לשמילגובסקי. אותי הפנו
דבר*. שום

 שאם שחשבתי משום גבוה, הכי הקצין עם לדבר ביקשתי
 אחר־ והוא לחדר, אנשים יכנסו נמוך, יותר קצין עם אדבר

 אותי הפנו עליו. לסמוך אפשר גבוה, קצין יספר. כך
 קיוויתי אני מאד. גרוע רושם עלי שעשה לשמילגובסקי,

 חזות בעל אדם עם מבין־ענין, אדם עם לדבר לי שיתנו
 ביחס מאד מעורפלים דימויים לי היו משכנעת. אבהית

מתכוון. אני שאליה לדמות ביחס למציאות,
. ידועים אדוני, לו: אמרתי אני . . י  כאן מסתובב אני ל
 המילה זאת — תת־קרקעיים זרמים על לי ידוע נוער. בחוגי

 שידוע וכמה כעת אתם נפגש שאני אמרתי בה. שהשתמשתי
כך. על למסור רוצה והייתי נשק, להם יש לי,

 הפרטים את לקח רק הוא זה. על בכלל אתי דיבר לא הוא
 אתך.״ אתקשר ״אני ואמר: מהענינים׳ פרטים ואחר־כך שלי,
 לו אמרתי אתו. אני התקשרתי אתי, התקשר שלא כיוון
.ל בקשר בקשר, אצלך ״שהיה אקשטיין אני, שזה .  אני .

״ יכול לא  את לך אשלח ״אני אמר: והוא בטלפון...
שלמה. את ושלח מישהו,״

 נהג ש.ב.) איש (.שלמה, הוא הזאת. הפרשה התחילה אז
 דחף ולא בי, האיץ לא הוא כלומר מאד. יפה בתחילה אתי

 לתת? יכולתי מה לתת. שיכולתי מה כל ספג רק הוא אותי.
 הדברים אודות לי, ידוע שהיה מה כל •לו סיפרתי אני

הרבה. היה לא זה בתוכם. שהייתי
 שייב ועל סולם על שמעת אתה ״שמע, לי: אמר שלמה

מעולם. שמעתי שלא לו אמרתי וכו׳?״
 תקרא סולם• עתון ״קנה שלמה, אמר לשם,״ תלך ״אז
 כי לשם, תיגש העתון של הידיעות במסען ומצוייד אותו.

לבוא.״ מתבקשים העתון קוראי שכל כתוב שם
 כמו בשבילי■ היה וזה סולם את קניתי כדבריו. נהגתי

 שמה. שהולך ממה הבנתי לא אחת מילה לתרנגולת. סידור
 אז היו שם מסוימת. פסיכופאטית כתערובת לי נראה זה

 פוליטיים, ומאמרים כהן, גאולה של פילוסופיים מאמרים
הזה. הדבר בכל התמצאתי לא בכלל שאני

 צעיר ילד של חוצפה מבין, אתה וחוצפה, לשם הלכתי
 סכני, משהו ואמרתי קמתי אני אז האפשרות. את לי נתנה

 אלי ניגשה האסיפה כשנגמרה קלה. תשומת־לב אלי והיתד.
 לנו יש יודע, ״אתה ואמרה: שם שהיתר, מהנערות אחת
 אהלן להצטרף, מעוניין היית אם נוער. של חוג כאן

״וסהלן . . .
 אותי שיקבלו לעצמי תארתי לא כן? באתי, זה בשביל

 יודע לא היום עד אני מפתיע. זה היום עד מהר. כל־כך
שלא... אדם קיבל כזה סגור חוג מהר, כל־כך למה

 פעילות? זה מה בפעילות• והתחלתי לשם נכנסתי טוב.
ועל ההרצאה על לשלמה סיפרתי שם. ובחיים בהרצאות

 הפלילית הלשכה ראש הוא (שמילגובסקי) נאור אריה •
מחוזי. מפקח סגן בדרגת תל־אביב, משטרת מטה של

 הדברים על לדעת רצה הוא אותו. סיפק לא זה הפגישה.
 על לי היו, לא כאלה דברים החיצוניים. הדברים שמאחורי

 דבר. שום שאין לי נראה וגם גישה, שום היתה לא פנים כל
כשאני שלמה, של האירוני החיוך את זוכר, היום עד אני
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 עם הארוכות בשיחותיו קסטנר. ישראל ד״ר רצח בתיק שי

 אל כשווה החשוד עם שוחח הודאתו, ואחרי לפני אקשטיין,
שסרח. ש.ב. איש כאל ובאהדה, בסלחנות אליו התיחס שוויה,

 מדיבורים, חוץ האלה, שהאנשים לי ״תאמין לו: אמרתי
דבר.״ בשום עוסקים לא

בשבילי? אחר משהו לך יש ״האם לו: אמרתי אחר־כך
 תישאר לא! ״לא, לי: אמר שלמה אותי.״ מעניין לא זה

 ביקשתי שאני פעמים וכמה כמה זוכר אני שם!״ תישאר שם,
אחר. ענין איזה לו יש אם אותו

★ ★ ★

"1המל עד להיות מוכן ״אני
 ירימהו צלי כולך שהוקלסה החקירה, צסהלך

 ובו1 להסכס וכווווו הוחקר וווכיוו אקשסיט, של
ה צויגור חוקריו. ה להוומו  רוצרי של ההכופו
 אקשבוייך כי הכלליה, וההצימה הסשסרה הש.צ.,

 סספר הצסחוך, שיו־ווזי של קסט" ״סורימ היה
ט כי אקשסיט הכו צשירווז, יגוזו־ וזשוצ להפקיד ה

 שלוזוז, וזירי ספא״י פולס אוו שילצל לאוזר וזיר
חס אהרווי צ. ווש. ססמס הסקשר  צר־ לרצריו סהי

(וליוו.״ לזזשוצ שיש כ״הצמה אווזוז ווולצל ציווה
אופור היום אני רבותי. לכם, אמרתי אני :אקשטיין

 לצאת בשביל אעשה לא אני שהיום דבר ואין מוחלט, טוניסט
 לא אני אחד. אף כלפי נאמנות לי אין הזה. מהעסק חלק
 היום, עד מוסרי. חוב ולא נפשי חוב לא דבר, שום חייב

 ואני נדפקתי תמיד אני משהו, לאנשים חייב הייתי כאשר
 לא זה אז לי, טוב לא טוב, משהו אם הלקח. את למדתי

בלבד. לעצמי לדאוג צריך ואני לי. טוב
המלך. עד להיות מוכן אפילו אני נפשית, מבחינה היום,

 אומר ואני מזה. חלק לצאת רוצה רק אני לי. איכפת לא
 ״עשה לך: אומר הייתי לך, לספר מה לי היד, אילו לך:

 מבחינה מצטער ואני הכל. את לך מספר אני המלך.״ עד אותי
יכול. לא שאני מסויימת

עליה. לחשוב שצריך הצעה זאת :אחרוני
 שאני מה כל לך לספר זה שלי האינטרסים :אקשטיין

 את מבין לא אתה למה החוצה. אצא שאני מנת על יודע,
 מה לי) (איכפת אליאשוזילי? כמו מטיפוס מתבייש אני זה:

 רזון עלי יחשוב מה או הגדול, אליאשווילי עלי יחשוב
הנשגב? חירותי עלי יחשוב מה או הגדול,

 מקרה- בתור אותך ומכבדים מתייחסים אנחנו :אחרוני
 וגם שמילגובסקי מר שגם זה בגלל שלך. העבר בגלל יתר,

 בן־ זה מקולקל. בן־אדם לא שזה אומרים אחרים יהודים
 שהיתר המניעים מאותם לא אז שעשה, מה עשה שאם אדם
.עשו . .

 אני שמילגובסקי, אז מוסרית, מבחינה אם אקשטיין:
 הענינים מכל לפרוש רוצה אני כן. היחס. על לך תודה אסיר

 הזה. המלוכלך העסק מכל זכאי לצאת רוצה ואני האלה,
יודע. שאני מה כל לך לספר רוצה אני אז

ל להכניס צריכים היו אותו (לשמילגובסקי): אחרוני
 שטויות עם שיתעסק, במקום שנים. חמש לפני משטרה,

חוקר. ממנו יוצא היה כאלה,
 אם טוב. חוקר שהייתי לך מבטיח אני :אקשטיין

 אני כזו. אפשרות על חשבתי כבר אני לדעת רוצה אתה
 אני בענין. קאריירה רוצה שאני לשלמה, ואמרתי חשבתי

 אני ״מודיע.״ שם: לזה קראתי איך תמיד, להיות רוצה לא
 (שאלתי מוכן. הוא אם שלי, לפנקס־החבר אותו שאלתי
 כשרות) בש.ב. שרותי (של הזמן את לי חושבים אם אותו)

רוצה. שאתה מה וכל במפלגה
★ ★ ★

רובויןאציה"8 לארנן יכול ״אני
 קססור, ישראל ר״ר צרצח שוזורוז לפוי אוזר יונו

צט אקשסיט הסשיך אס  הסכסה סחוקריו לסחוס צס
 סיפור כך לשס סספר וזוא וזסריווז. כמר לוזכרווזו

 צ־ לארגך שרצח הפרוצוקאציה <ול שמרוה סססר
 שהצימ לפגי סולם. צחוגי הש.צ. כשליח הפקירו

 שהיהה הפרוצוקאציה, אה לצצמ צ. הש. לאיש
הו לקרצ מהירה  מליה — הוכספה לססרהו או
 ראה — הצסחוך צשירוהי אחר והפקיר צררגה
 לאחר הסריגה, כמר סמסרו אה להצסיח החילה
ה ורחהה ההאמה הפשמ. ציאומ סוי  איש ידי מל ו

 וה מל יסהכל לא הסשפס ש״ציה שחשש צ. הש.
יפה.״ צמט

. אקשטיין: .  ספר איזה כמדומני ספר, קראתי אני .
שהו... או בלשי .. ענין שם היה מ ל.  כנראה היה זה ש
 שהופיע או ״עד־המלך״, בשם סיפור שם היה זעיר. רומן

משפטית. פרשה איזו עד־המלו• של ענין בו
אקטואלי לזה שהיתר, כיוון עד־המלך, של בענין נזכרתי

 (שלמד אחי את שאלתי ואני אלי, ביחס מסויימת זציה
 מעורפלת, בצורה לי ענה הוא בתל־אביב> משפטים אז

 היתד, לא שלי השאלה גם בשאלה. מספיק התמצא לא וגם
 שהחוק לי ״נדמה יותר, או פחות לי, ענה הוא ברורה.

כזאת. בצורה תתעדן.״ בטוח, אינני אבל בכך, מתחשב לא
 יותר עוד צריך הייתי כזה, דבר כששמעתי ברור אני, ואז

להתעניין.
ברור. אחרוני:

 ושאלתי חירותי יעקוב אל ניגשתי ואני :יין קשט א
 פרשות על מדברים היינו קרובות לעיתים אנחנו אותו.

.משפטיות .  דרך- אני, אז פרובוקאטורים. על גם ודיברנו .
 בצורה לי ענה הוא הזאת. השאלה את לו הצגתי אגב,

 שאני כיוזן משהו, הרגיש שהוא סיכויים ואין תיאורטית,
חשדות. לו היו אם לדעת בשביל כיום מספיק אותו מכיר

שחיפשת? האישור את לך נתן הוא אז :אחרוני
אבל שחיפשתי, האישור את לי נתן זה כן. :אקשטיין
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