
הצבאי הש.ב.ועבוו עם קשויו במפא״י, חינוכו על קססנו, בוצה הנאשם אקשס״ן,

מ!הזמן כד הו־\ באווירת

 ד״ר כרצח הנאשמים שלושת כמשפט התביעה, עדויות של כסופןי
 כירושלים נכוה ״כמקום :קריצ׳מן מקם הסניגור הכריז קסטנר, ישראל

 חנינה יקכל הוא אקשטיין, של כשכועה עדותו שתמורת הסכם ישנו
 את הכחיש אקשטיין, של סניגורו טל, עורד־הדין שנים." כמה אחרי

האשמה.
 נשכע תורו, כהגיע העדים דוכן על עצמו אקשטיין עמד השבוע

 גילה כעדותו כולה." האמת ואת האמת כל את האמת, את ״להגיד
 כש.כ. עכודתו חייו, פרשת על נוספים ומדהימים מפתיעים טפחים

 קטעים הזה" ״העולם מפרסם אלה כעמודים ״סולם". כהוגי ופעולתו
 האישי ווידויו את ק־5 משלים אקשטיין, זאכ של הארוכה מעדותו
לש.כ. הגיע כיצד כרצח, הנאשם גילה כו ),1049 הזה" (״העולם

 בבית. אקדח לו שיש לי אמר והוא בנשק,
לראותו. ביקשתי
 טיפס הוא קטן. חדר עוד היה לחדרו מעל
 פתח גרבים. בתוך חפצים מיני כל והביא

 נשק. מחסן שם ונראה החדר) דלת (את
 וכדורים אקדח שם היו מזה. התפעלתי

 הוא האקדח. את בדקתי מוקשים. וחלקי
טוב. ובמצב משומן היה

 לשני יספר אחד שכל הבנה לידי הגענו
 להסכם קוראים היו היום לו. הידוע כל את

 וסיפוריו) (זרניצקי זה מחתרת... הזה:
 דיבר הוא ומסוכן. לא־נורמאלי לי נראה

 ארסית. בצורה המפלגה, ונגד המדינה נגד
 ו־ הדפסות מיני כל לקרוא לי נתן הוא

סטנסילים.
.המשטרה למטה בבוקר הלכתי . .

★ ★ ★
פשעים" לכצע כהצעה ״כאתי

ביוימטז. הסוזססג לא וזש.ב. אנשי
 מנ־0 מל לוננוו נואסשסיט דרשו הם

 כאלה. בשאט סמנלנת ליוום או לוה.
 שנ־ יהיה כי ירט מולא ו\3םו אסטוגיייט

 הוא כה. יט\הה\> אם למכירה, הף
 ההורים, פטומים טול טוורה מל הסכר
 אוטוי לכאמ מוראו לה, וההואה כארץ

 אליאטוווילי אטור הגיוה״, ״הההרה
 הכרי טואר ככל אנןטוהיט, אוהה. הגןים

 הטו.כ. כטוירוה או מכר וו, הההרה
 ל־ המוהרוה הפמולוה מל ריווח הוא

 לרכריו, הוכהה, לאגןטוהיט ההכאמ.
 ימכור אם אפילו למולם, יאסר מולא

מכירה.
 עשיתי למשטרה כשהלכתי :אקשטיין

 שנאתי חובתי. שזאת שחשבתי מפני זאת
למש עליהם למסור שהלכתי האנשים את

 חשבתי העם. שונאי את בהם ראיתי טרה.
בש ביותר הטובה הפעולה את עושה שאני

ה התמורה את שעברתי לפני הארץ. ביל
ב דבק כי לטענתו (בהתאם אידיאולוגית

ל למשטרה לעזור חשבתי סולס) רעיונות
(סולם). ההיא התנועה את חסל

. .  רק למדתי פרובוקאציה המילה את .
 לי נתגלה להפתעתי האחרונים. בחודשים

 בתקופה פרובוקאציה. זו עושה, שאני שמה
 מסרתי (ולמשטרה) לש.ב. נאמן שהייתי

 בעיניהם. חן למצוא כדי גירסה למשטרה
לבצע בהצעה שבאתי אמרתי למשטרה

 ויאסרו יבוצע כשהענין כן, ואחרי פשעים
 בטוח הייתי סולם), אנשי כל (את כולם את

כזו. הבטחה קיבלתי בעצם, יאסרוני. שלא
 לא אני פרובוקאציה. שזו אז ידעתי לא
 תרומתי את תרמתי אני תוכניות. יזמתי

 המעשה... עצם ומבחינת התכנון מבחינת
מחתרת אנשי שיתפשו היה שלי הרעיון
 בין הפרדה שיש ידעתי לא מחתרת. כאנשי

 שהקצין חשבתי המשפט. לבין המשטרה
 לא שהדבר כך, הדברים את לסדר יכול
לשופט. יגיע

. .  אבל (במחתרת) פעולות הצעתי לא .
 ענין זה פעולות. שעודדתי להגיד אפשר
 לזה תקרא הדברים. עצם מבחינת אותי

רוצה. אתה אם ״כייף״
ולד הגבול את לעבור תוכנית לי היתד.

נשק. דרוש היה לזה ערבים. כמה פוק
סיור. ועשינו מפות קנינו

 לי ונתנו אותי עודדו הם לש.ב. דיוזחתי
חלק. לי נראה לא זה אך חופשית, יד

קול בקופת (שוד בפתח־תקוזה לשוד גם
 והמחתרת אליאשווילי על־ידי שתוכנן נוע,

להפריע. שלא חשבו (הש.ב.) הם שהקים)

 אותם: שאלתי הדלק. בתחנת השוד את גם
 את לחוק ״כדי שזה אמרו והם ״למה?״

מעמדי.״
 לי: אמרו הם הגבול על הפעולה בענין
 התקדמות.״ כל על דו״ח תמסור אך ״תעשה,
 את לבצע לי יאפשרו אם בכנות שאלתי

 נבצע שלא ברור שהיה לאחר רק הפעולה.
 שלא (״אפרים״) שלמה לי אמר הפעולה, את
כה.״ ״בין הובר את לעשות לי נותנים היו

★ ★ ★
^ ז-------,--------——^~י-— להרוג" שצריך בדעה ״הייתי ^—

הכ ההגמומים הרגמינו ט  בנזשסס כ
 אסשסיט היכר כהה אלה היו הרצה,

 הטוגה־ אכילו הטי. כהכצמ הל!ןו מל
 ה־ מכודהה כטוווה טוההרגלו היה,
 כהררה האויוו להיכורי־איהיה, רכוה

 הויצכ נזינאשס טול הההריר לווירויו
 א(\ט\היי\ המריה. רוכ\ מל לכויהה

 ללא כהיוי רכיה אנשיס הרג כי היכר
 ״צורך ההוך ואה משה וכי צורך, כל

 מורך־הריך של לשאלוהיו ״.,סנטו
 כרי הוך כי אנושהיט הורה הויגהץ,
 ההזןכה ככמי\ והנןך היוי המרכה

שך השתולל אתוס,  ירה שלה, יוה כה
תוך ישראלייה. חייליה הלא אוהל כ

. ז אקשטיין . לעי כאבי-ראש לי יש .
 בוגד זכרוני סיני. מבצע מאז תכופות תים
 רגש גם לי יש קרובות. לעיתים (מאז) בי

בלילות. ער אני בחילה.
 ניסיתי בעזה סיני. ממבצע התחיל זה

ה של הראשון לקו לעבור כדי לערוק
 לפי החדשה. ביחידה יום כחצי הייתי חזית.
אותי. גילו הסיגריות מנות

 הרגתי סיני, במבצע השני, בקו בהיותי
 כללית אווירה היתד, מעט. לא מהאויב חיילים

 לא כזו, אוירה היתד. לא ואם ״פנטזיה״ של
לצורך> (שלא הורג הייתי

 צורך תמיד היה לא השני) (בקו ההרג
 הייתי שלי. צורך היה זה אך מובהק, צבאי
 לידי, שנפל מי וכל להרוג שצריך בדעה

 את לעשות שלא יכולתי לא אותו. הרגתי
.הזמן כל הרג של באווירה הייתי זאת. . .

. .  ירינו ״צ׳יקאגו״. הרגשת הרגשתי .
ובכלבים. בערבים ובלילה ביום הזמן כל

★ ★ ★
הזמן״ פד אחרי ״עקבו

ט  הסגה היה סיגי שהכצמ ?30 א
 הנא־ אקשנייט. ואכ של כחייו רציוי

 ההכצמ, ה\ חור לסנוור כרצח שה
 והוזכרלוח־ האהה־הרג הלא כשהוא
ה\ רגשוח,  להכל היה יכול לא או

ההיוי. שחור אחרי
 ה־ כחוגי וכמולהו כש.כ., מכורהו

 ('״החתרה־אל־ הליה שהש.כ. החתרת
 ו״החהרה־ההח־ מלהירלוך יאשווילי״

 הדרי־ חהכיך אח כו נויהחו חלווה״)
 כ־ כלכיו שומשחה המולה ככל הה.

 היה הוא ליהוח. רואה החל צכא,
 אל לא (אך אחריו שמולכיה כנווח
 כ״רשי־ והצא שהו וכי הרצח), הלוה

השחורה״. הה
 להוי כמיויו, החהרש שהיה הה כל
 לו וראה — חוהשיח כשיחה היוי,
 ו<יה הוא להיכצמ. כלוי־המולה מחה

ח הו ט (כו שהולה כ ה א  ש־ כהי ה
 הורי לכרילאדוח להוציא ״ההוגל
 להמו־ התכווך ההוומיי), ורככ הוליה

אהר, וכשהולה ההשיוח, החחרח לוח

 אח לרהול ״צריך אלשהיט, לדכרי
 שאל־ להמולה החכווך הוא לההור,״

כמצהו. לכהוף אוחה כיצמ שהיט
 אני קסטנר ד״ר השם את 5 אקשטיין

 אותי, עניין לא זד, קודם מהעתונות• מכיר
התחל המשפט) (של האחרונים בשלבים אך
להצעה. התגבש זה בסוף, להתעניין. תי

 על כן ואחרי מעילות על דובר קודם
ל הצטמצם זה לאט־לאט תכליתית. פעילות

קסטנר. השם קפץ בסוף ורק נשק,
 סיני. מיבצע אחרי עלה קסטנר של השם
 חזרתי מאחרים. מאוחר המיבצע, מן חזרתי
 כחודש עוד ונשארתי אל־עריש פינוי אחרי

 ההתנקשות. לפני חודשיים היה זה בבסיס.
טוב. לא מאד הרגשתי כשחזרתי,

 מכודן, באופן אותי שדופקים בטוח הייתי
 לעשות כדי השחורה, ברשימה נמצא ושאני

במח־ אותי החזיקו לי. ולהכאיב צרות לי

 אמר הוא זאת. להרשות צריכים אינם בארץ
קססנר. את לדפוק שצריך

★ ★ ★
מזרכיצקי" ״פחדתי

 לרכרט, מוכ, חרוט לחסכיר כרי
 ה־ כיצר אלשחיט חיסר חש.כ., אח

ט  כ־ חחגרכצח כחורה לאסי־לאנו אח
 חצסייירח נזסיסהט סולם. נזנמרנץ
 היסב חוכרת כיוחר, מגוחה חחווח

וח חריגה כל של הריגול חחיחורי
 חשאי וחונט פרוכולאחור כיצר ריגה,
 אך החאוח, תסלירו אח למווכ רוצה

חפלריו. חפחר ואח למשוח חושש
. :אקשטיין . הת הזמן כל במשך .

 בגלל טוב לא ויותר יותר להרגיש חלתי
 האנשים עם התידדתי עושה. שאני העבודה

כ אנשים באמצעותם והכרתי סולם בחוג

שן בשבועה. מעיד הנאשם מ  ענה העדים, דוכן על אקשטיין זאב ניצב שלם שבוע ב
 עדותו של הראשונים הימים בשלושת האחרים. הסניגורים ושני התובעת פרקליטו, לשאלות

מיים אן כרגיל, ועליז מאושש אקשטיין נראה  של חקירתו לחץ תחת נשבר האחרונים ביו
 מוריד אני עליה, נשבע שאני האמת את אומר שאני זה על־ידי1״ קריצ׳מן. מקם הסניגור

בביתיהמשפט. חקירתו כדי תוך אקשטיין זאב הכריז דה,״ בענין עלי שיש מה כל את מעצמי

 רציתי זה לפני לעין. נראית סיבה בלי נה
 מהצבא, רשות וביקשתי לחוץ־לארץ לנסוע

לאפ רוצים שלא בטוח הייתי לי. נתנו ולא
 עקבו אותי. לדפוק ורוצים לנסוע לי שר

הזמן. כל אחרי
 בצורה עלי השפיע מסיני הנסיגה ענין
 אל- ש״מאז התבטאתי תקופה באותה קשה.

 המדינה כלפי כזה פשע בוצע לא טלינה,
והעם.״

 אלא סתם, כאדם לא מנקס את ראיתי
 נראה הוא בעבר. מנהיג היה הוא כמנהיג.

 על לי סיפר הוא היסטורית. כדמות לי
 בא הייתי ובבריגאדה. באיטליה פעולותיו

 נהפכו הפגישות בפעם פעם ומדי אליו,
ש האחרונות בפגישות ביותר. לקונקרטיות

 סתם לא שזה הרגשתי מתבשל. מה אלתיו
 דיבר הוא תכנון. חצי כבר היה זה דיבורים,

 כדי דברים, כמה לסדר שצריך זד. על
 להרשות יכולים שאינם ידעו שהאחרים

לפעולה. התכוון הוא דברים. כמה לעצמם
 חשבתי כי והסתייגתי, שמות הזכיר הוא

 הגיע הוא כאלה. דברים לעשות יתכן שלא
 פעולות בין הקשר מה הבנתי לא לקסטנר.

 קססנר. לבין השלטון, והפלת מחתרתיות
 דבר — גומלין פעולת שזו לי הסביר הוא

דבר. על משפיע
 פרץ. ד״ר של הדין מפסק ממורמר הייתי
 סולף. שפסק־הדין הכרוז לדברי האמנתי

 השני מהצד שהיה מה שכל באוזירה הייתי
 עכשיו פסול. היה הממשלה) פעולות (כל

 מה וכל דעתי, התחלפה הרצח) (לאחר
 סולם) של (האידיאולוגיה השני מהצד שהיה
פסול.

 פרץ) של (פסק־הדין שזו לי הסביר מנקם
ש המליונים הריגת כלפי בפרצוף יריקה
שביהודים אמר (הוא בחוץ־לארץ. נהרגו

 להשתנות. התחילו דעותי רחב. יותר חוג
אי שמשהו לאט־לאם והשתכנעתי הקשבתי

 עצמי את מצאתי בסוף בארץ. בסדר ננו
 ממלא שאני חשבתי לא בסדר. לא שאני
אלה. אנשים מוסר אני אם למדינה, חובה

 מה ידעתי ולא ד,ש.ב.) (מן לצאת רציתי
 לא לצאת. בלתי־אפשרי היה זה לעשות.

הר שמעתי מהם. פחדתי ללכת. לאן לי היד,
 שהש.ב. חשבתי אודותם. על סיפורים בה

 שמעתי אותי. לחסל או אותי להרוס יכול
 מזרניצקי: פחדתי עליהם. סיפורים מיני כל
 בן־אדם לגמור ובשבילו אקדחים לו היו
 הייתי לחיי• חששתי קשה. לא נראה זה

מאד. מסכן
 גז\ ר!\ לוג סחד אנןשסיט אנלס

 הנזוביבנת לשאלנהט ווזמצווו. הש.ב.
 לביה־ לססר הנושיך נ,0\לי1ר3 של

 גנו סוור רבו של .בסוסו בי הנזשסס
 מוב, לגומננו סולם, ננואנשי נונזננןס

\זש.ב. אוו לגומגוזו,
 שאינני הרגיש (.מנקם) הוא :אקשטיץ

 מאוחר. שכבר לי אמר הוא עצמי. עם שלם
ה מאוחר. כבר שזה להבין לי נתן הוא

 התרחב שזה כזה בשלב כבר היו דברים
 אקשטיין) לטענת קסטנר, את לרצוח (המזימה

כב מנקס, מחתרת (של הראשית והמפקדה
 ממבצע חלק היה זה זאת. את אישרה יכול)
לחזור. ואין הוחלט שלם. צבאי

 ועל מלשינים על ספורים לי סיפר מנקס
 איים לא הוא אתם. בסדר היו שלא אנשים

 חיים לי שאין להבין לי נתן הוא במישרין.
מל של במקרים הרצח). (את אבצע לא אם

 כי אחד, גורל רק יש מנקס, אמר שינים,
 שיקבלו ברור היה למחתרת. בתי־סוהר אין

 עונש בתור הורי. את גם עירב הוא כדור.
 לי אמר גם מנקם בהורי. גם פוגעים היו

הורי. את ידפוק עונש בתור כי במאסר


