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 משוטרים בתל־אביב המחוזי המשפט ■■1
למי ש.ג< ואנשי מאוקדחים בלשים חמושים,

 ההתקוממות את לדכא בדי גוייסו כולם ניהם.
 הנוראה, המחתרת של הכללית הסזויינת

 הארץ על חיתתה את הטיל הש.ב. אשר
 זו מחתרת בי ברור היה חודש. 11 מזה

 את לשחרר כדי אחד כאיש עתה תקום
 הממונה אשר חמתי, יעקוב הנערץ, מנהיגה

 קבע ובעצמו בכבודו שרותי־הבטחון על
ב המסוכן ״האיש שהוא בשבועה בעדותו

במדינה״* יותר
 הגדולה התכונה כל נעלמה 11 בשעה

 ח־ נעלמו קסמים. מסה בפגי נמוגה כאילו
 אמצעי־הבסחון. נעלמו החמושים. שוטרים

 לכל חשופים נשארו ביודהמשפט מסדרונות
התקפה.

 נעלמה אלה בשעתיים בינתיים? קרה מה
 מכת־מוות הונחתה היתד- כלא המחתרת

 בכוונות ושד,ופצה בזדון, שנוצרה אגדה על
 מחוזיים, שופטים שלושה ברורות. פוליטיות

 כי מצאו חרותי, יעקוב של במשפטו שדנו
ה וכי במדינה, קיימת אינה מחתרת שום
 ישוחרר בישראל״ ביותר ״המסוכן איש
שבועות. כמה תוף
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חדין ב ורך־׳ קו ע תי י רי  נאסר לא ה
 כעבור נאסר הוא קססיר. רצח למחרת <

 עצמו על קיבל שכבר אחרי במשרדו, שבוע,
 האישום ושמר. אקשטיין מנקס, הגנת את

 הצפוי: (העונש טרוריסטי ארגון ניהול נגדו:
 גידופים דברי ופרסום מאסר) שנות עשרים

שנים). 3( פרץ משה ד*ר .השופט נגד
 שני בלבד, עוון רק היד, השני האישום

 שנתן בראיון הודה, עצמו הש.ב. במעלה.
 לכתב 1957 מאי בראשית הרשמי דוברו
 לפני חודש 14 עוד כי שיף, זאב הארץ

 נגד משפטיות ״עובדות הש.ב. בידי הזו כן
 הובא לא מדוע ומפיציו.״ הכרוז מכיני
 הש.ב.: דובר של תשובתו למשפט? אז הענץ
 המודיעים אחד את מגלים ש״היינו מפד

המחתרת.* בשורות הש.ב. של החשובים
 נראה לא הכרוז ענץ האמיתית: הסיבה

 הועלה עתה אולם ביותר. כחשוב לש.ב.'
 שהיה השני, לאישום תוקף לתת כדי הענין
 המחתרת. ניהול יותר: ערוך אין עד חשוב
.האי צירוף רק לדין. חרותי הובא למענו

 להגיש איפשר — הכרוז ענין — האחר שום
 אזרחיים. לשופטים המחתרת משפט את גם

 להרכיב צורך היה זה, משני אישום לולא
 הממשלה תומכי שגם מעשה צבאי, בית־דין
לו. התנגדו
 את להרשיע כל־כך חשוב היה מדוע
מחתרת? בניהול חרותי

 (לפחות שהיה איש בידי נרצח קסטנר
 לגבי חשדות נעורו הש.ב. שליח לכן) קודם
 במעשה. לשלטונות המקורב גורם של חלקו
 אינה האחריות כי להוכיח דחוף צורך היה

 שהיו לשלטון, הקרובים חודם על רובצת
 אלא קסטנר, בסילוק מעוניינים להיות יכולים

הלאו מחוגי ופושעת, זדונית מחתרת על
הקיצודים. מנים

 צורך היה זה. לצורך הספיק לא מגקם
 האיש. היה חרותי בציבור. ידועה בדמות

 בהשתתפות לכן קודם כבר הורשע הוא
 מאוהדיו כאחד ידוע היה, (צריפין^ במחתרת

שמב. ישראל ד״ר של המושבעים
 ■הממונה הובא לאגדה, תוקף לתת כדי

 קודרים בצבעים שתיאר. שרותי־הבטחון, על
 רוצחים על חרותי של האדירה־ השפעתו את

 בשצף־קצףלשיחרודדבערבות התנגד למיניהם,
 כרעה שאשתו בשעה אפילו חרותי, של

 האור־ עצם את בידיו מחזיק ״הנאשם ללדת•
 נשק, בגון סרור, מעשי לביצוע נניזציה

 מגע אישי, באופן אנשים הכרת סדרי־קשר,
.אנשי־ביניים עם .  ומצפוני הכרתי למיסב .

 נשקפת נוספים• למעשי־סרור סכנה קיימת
* .־ישתחרר אם רצינית סכנה  הזה (העולם ..
1035.(
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ח עו ת ב  כי השופטים, שלושת ק
שמתי על הממונה של בשבועה עדותו 3/

 זיכו הם עובדתי. ביסוס כל נעדרו ד,בטחון
 פסקי־ךין בשלושה אחד, פה חרותי את

 חברות של האישום מן נפרדים, מנומקים
י. טרוריסטי. ארגון וניהול

 מרזריסטי) ארגון קיום (של כזו ״הוכחת
.לחלוטין הובאה לא — לכאורה אפילו . . 

 טרוריסטי.* ארגון קיום הוכיחה לא התביעה
מבט העפת תוך בר־זכאי, נתן הנשיא קבע

 נכשלה אשר בן־פורת, מרים בתובעת, חריף
טרוריסטי. ארגון קיום להוכיח בנסיונה
 בשעתו הארץ לכתב הש.ב. דובר בדברי

 במחתרת, ד,ש.ב. של מרכזי סוכן הוזכר
 במשפט לאסון. לגרום היה יכול ו שמלוי
 מגוונת עדה — כאלה סוטים כמה הובאו

 ומלשינים פרובוקטורים פסיכופאסים, של
קטלניות להערות כולם זכו אחד, מלבד סתם.

 עורן־הדין זסניגורו, חרותי יעקב נפרדים ושבעי־רצון מחייכיםלחיצת־יד
 אחד־עשר מזה הראשונה, בפעם המשפט. בסיום אדרת, , יצחק

חרזתי. של בריחה נסיו! לכל מוכנים שחיו תת־סקלעיחם, את ׳השומרים הורידו חודשים,

1*1? 1| |9¥ו ^ | מחצי למעלה שנמשך המשפט, של בסיומו השמש הכריז |1!
4■ 11 111/111 4^ המחוזי המשפט בית נשיא ובראשם השופטים, שלושת שנה. ■

ופסחאבישר. (מימין) רווח יצחק השופט לידו: האולם■ את עוזבים (באמצע) בר־זכאי נתן ד*ר

 כעל יהיר, הרפתקן ״הפכפך, השופטים• מצד
 מגיעים,״ מיני כל על־ידי המונע תסביכים,

 למח־ ״מומחד, אליאשוזילי. אריאל על נאמר
 בלשי דמיון ובעל מבולבל מילדותו, תרות

.למופת .  נאמר ,״מחתרות של הובי לו יש .
רזון. אברהם על

 זונדל־ קנת, השופטים של פסק־דינם בסו
הס ושות׳, אקשטיין במשפט וגביזון ביץ

 ורווה אבישר בר־זכאי, השופטים גם תפקו
ל נשאר לציבור יבשות. עובדות בקביעת

מסקנות: מהן הסיק
 בשני מחוזיים, שופטים ששח אם #

 קיימת היתה שלא קבעו נפרדים, משפטים
 שנה מזה הש־ב. מתעקש מדוע — מחתרת

 לתאר ואף זאת, מחתרת קיימת כי לטעון
ומפ שחורים בצבעים הציבור לעיני אותה

חידים?
 הדריך — בכלל אם — חוג איזה *
קססנרז רוצחי את זאת בכד

 בעל הבטחון, שרותי על הממונה אם •
 דברים בשבועה אמר פנטסטיות, סמכויות
 בטחון אמד. — בבית־המשפס ביסוס משוללי

 כוזבות טענות בטי אחרים לאזרחים יש
דומות?
 היתד, שמטרתה תבור, אלי חטיפת אחרי

 חזה העולם עורכי כי הצהרה על להחתימו
 ד,ש.ב. בטאון פרסומי ואחרי מחתרת, הקימו
שו אישים שייכות על רצופה שנה במשך

 שלא ״שייב־רומק־חרותי-מנקס* למחתרת גים
 אלה שאלות הרי — מעולם קיימת היתה

 רמתם, לגבי ומסקנה נוקט מענה תובעות
 הבטחון ראשי־שירות של ומגמתם מסרתם

הממלכתי.
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מאסר חודשי שבעה
 היה חרותי חוייב בו חיחיד אישום ^

ת צ ם ד,  נגד גידופים דברי ובו כרוז, ||
 משד, המחוזי) השופט (וכיום שופט־השלום

 את שיחרר שזה לטי ספורים ימים פרץ,
 שבועת״ מאשמת המנוח קסטנר ישראל ד״ר

שקר.
 ההאשמה את קיבלו השופטים שלושת
 של עדותו על הסתמכו שניים כמוכחת.

 בעצמו שהדביק זרניצקי, דניאל ד,ש.ב. סוכן
 השופט לש.ט*> כך על (ומסר הכרוז את

 שזרניצקי דעה מתוך זו, עדות פסל השלישי
 בעדות סיוע מצא אך שותף־לעבירד- הוא
אחר. אדם של

 האיש אחת: מבחינה מעניינת זו עבירה גם
 דניאל ד,ש.ב. סוכן היה הכרוז את שהדביק
 סוכן היה הכרוז את שהדפיס האיש זרניצקי.

 היתד, שלא מאחר אקשטיין. זאב דאז ד,ש.ב.
 חרותי, כי הרושם נוצר מחתרת, קיימת

 הסתבך הדעות, לכל תמים אופי בעל אדם
 האדיבה בעזרתם בחוסר-פחשכה, זה בענין

הפעיל. וסיועם ד,ש.ט אנשי של
 פסק• גרם מקרים של מעניינת להצטרפות

 במשפט העליונים השופטים חמשת של דינם
 קיבלו החמשה כל שבועיים. לפני קסטנר

 כי הלוי, השופט של קביעתו את אחד סד.
 שהעיד הכחיש כאשר שיקר אמנם קסטנר

הבינ השלטונות בפני בכר לטובת בשבועה
 פסק־דינו זו בצורה בוסל למעשה לאומיים.

 חרותי של כרוזו אשר פרץ, השופט של
 ■כמובן, מצדיקה, שאינה עובדה — השמיצו

 עוון* בגדר הנשארת כשלעצמה, ההשמצה את
סלילי.
 ישב בבר לשחררו, ד,ש.ב. סירוב עקב
 נידון כאשר במעצר. חודש 11כ־ חרותי

 מיום החל מאסר חודשי 18ל־ השבוע
 נו־ חודשים לשבעה למעשה נשלח מעצרו,

 הקיים, הנוהג לאור אולם בלבד. ספים
הת תמורת שליש מתקופת־המאסר לנכות
 על־ במאסר העודף (והחלפת סובה נהגות
ש וודאית כמעט אפשרות קיימת תנאי),
 במדינה״, ביותר המסוכן ״האיש ,,חרות
 בת ולבתו לאשתו וחצי חודש בעוד יחזור

החדשים. שלושת

חיור־נצחון
חרזתי ירצח

 האחת בידו כלוא חנזובל חרזתי, יעקב של שפתיו על נסוך
השופטים, של די_נם גזר אחרי הסו׳ה!ד. לבית המלחה, השוטר אל

נזנואסז־ו. בינתיים ישוחרר לא אס נוספים, חודשים שבעה במשך עונשו את

 לא כי בבית־חמשפס נשבע זרניצסי •
 דובר אולם לש.ט הכרח על מראש הודיע
 זוניצקי־ כי נן לפני הארץ לכתב מסר השב.
תחדבעה. י18ל שדו למפעיל הכרוז על תודיע


