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אסשמיין, נ 1זא או ם מנק של סודיים !נהנים שלושה
הסוהו גבית־ 1 □הוברחו הזה״, ״העולם ועורך ן נג׳ מנחם

ואשתו מנקס
 אל מופנה תאריך, ללא הראשון, המכתב

 בד״ר ירה כי שהודה היאיש אקשטיין, זאב
 מתם המכתבים, בשאר כמו קסטנר. ישראל
 מכל חף מנקס, יוסף ״אסיר בשם השולח
 עתון־ בשביל ״העתק רשם: זה תחת פשע״.

 המקוצר הנוסח, להלן הזה.״ העולם שבועון
בית־המשפט: בזיון למנוע כדי במקצת

 את לדן גם שתמסור רצוני אקשטיין,
מכתבי.

ה את שעשית שתבין רצוני כל, ראשית
 בן־אדם הכנסת בעולם, ביותר הגדול פשע

 יכול גם אני למאסר־עולם. פשע מכל חף
 לפרובו־ שנהפכת לכך .הניעך מה להבין

 טעות לך היתד, כך ידי על וגם קאטור.
 פרסומת, חנינה, כגון .לתוכניתך, בתכסיסך
 עכשיו אבל פאנטסטיים. חיים קאריירה,

ערטיל היו. ששאיפותיך להבין יכול אתה
 וגס הפרובוקאטורים. כל אצל כמו איות,

 לכל בנוגע טעות היה מפא״י לכנופיית
 אז משפחה, לי שיש סמך על שיקולים מיני
 שלוש, או שנתיים אחרי חנינה אבקש אני

 את לחסל אפשרות להם יהיה כזה ובאופן
חשבוני. על שלהם הפרובוקאציר,

ישוח חנינה, יבקש אם מנקס: של (כוונתו
 אפשרות גם תהיה ואז הסוהר, מבית רר

ש הדין ופסק שמר, ודן אקשטין את לחון
 איגו מגקם ואילו כנו. על. ישאר נגדם הוצא
 חידוש על-־ידי אלא הסוהר לצאת.מבית רוצה

 עוד כ-ל כי . סבור -מנקס ודיכויו. משפטו
הממ תעיז לא בבית־הסוהר, הוא יישאר

 מנקס ושמר. 'אקשטיין ״את לשזורר שלה
 חנינה של אפשרות בחשבון- מביא: אינו

 ושיחרור שוחרות את שתאפשר כללית,
 תלזי יהיה שהדבר מבלי ושמר, אקשטיין

■ בבקשתו.) כלל
 מצבך, מה בדיוק להבין יכול אתה כעת
 הפרובו- כל של מצבם כמו בדיוק כמובן

 יכול אתה -עכשיו העולם. בכל קאטורים
 להתפטר מוכנה מפא״י, שהבנופייה, להבין

 וזה הבא, לעולם אפילו הדרכים, בכל. ממך
 הפרובוקא- כל עם שעושים כמו טבעי,- גם

העולם. בכל טורים
 אבקש אני אולי בתקוזה, עוד הם נכון,
 את לטשטש אפשרות להם יהיה אז חנינה.

ת וגם השקרים: כל א  כעת הפרובוקאציה. '
 . טעות, להם ;שהיה .עיניך,_אז.תבין את תפתח

להם.טעות. יש עתה וגם
★ ★ ★ ■
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* ו * י ש ץ כ  ב־ א^רללכת ברירה' ילל א
'ל־ צריך' ואתה ואמת, צדק_ של דרך

. ש.ב. של ההבטחות שכל הבין .  היו הם .
 ערך. שום להם ואין שקר, רגם אבסורדיים

 הקאריירה למען- לא למענך, באו) לא (הם
ש הפרובוקאציה כל בעד לך שהובטחה•

 שלהם ■הבטחות כל ■תבין, חשבוני. על עשית
 מס־ אני אם ורק אך בחשבון לבוא יכולים

 כל מכתבי כגון ולהפסיק, לשתיקה ב*ם
 לאנשי־ וגם העתונות, ולכל לשופטים פעם

בעולם. מנהיגים מיני לכל וגם ציבור,
רוצים. משהם להפך בדיוק עשית אבל

1—1 0■ ■..........................י ■■ ■'

 לכל ולהסביר הסוף עד ללכת מוכן אני
 מפא״י שכנופיית העלילה את בן־אדם
מבק שהם מה בדיוק זה חשבוני. על עשתה

לש ולא רעש, לעשות.שום לא ממני, שים
 שתהיה כדי מקום, לשום מכתבים לות
 כל את לטשטש וגם להשתיק אפשרות להם

 שאני בפירוש להם אמרתי אבל הליכלוך.
חני תהיה שלא כדי חיי את להקריב ,מוכן

הזמן. כל אעשה גם ככה עשיתי, וככה נה,
 עד הסוהר בבית לשבת צריכים אנחנו

 האמת את ותספר פיך, את תפתח שאתה
 בעניין קשר שום היה., לא שלי לשופטים,

 את לדעת צריכים והשופטים קסטנר, רצח
 קורבן ורק אך שאני אלי, בנוגע האמת

קסטנר. במשפט
 עד הזמן, כל אשלח אני כאלה מכתבים

כמו צדק. משפט וגם משפט. חידוש שיהיה
 הוא אבל טענות, שום לי אין לדן בן,

ב שנה עשרים הסוהר בבית לשבת מוכרח
 אופטימי, חשבון שום בלי וגם אתנו, יחד
 מכל חף בבית־הסוהר יושב שאני זמן כל

חנינה. תקבלו לא אתם אז פשע,

★ ★ ★
מפסיכוזה״ סוכל ״אתה

 יכול שאני פעולות הרכה יש מוכן
 למכשולים ולגרום להפריע כדי לעשות ^

 תבין שאתה עד אעשה, אני וכך לחנינה,
 לספר ורק אך אחרת, דרך שום לך שאין

להם יש אם אדרבא, האמת. את לשופטים

 תאחר אל אקשטיין, חנינה. לכם שיתנו דם,
לפניך. העולם זמן כל המועד, את

 מין איזה להבין יכול אני אין עכשיו עד
 להשתתף הסכמת אתה איך אתה. בן־״אדם

 יה שלא בזמן עלי. כזו עלילה ולביים איתם
 אני אחד דבר אבל איתך. קשר ,שום .לי

 פסיכוזה, במחלה סובל אתה .להבין,. יכול
 דיפלומה, עם פסיכופאת מאוד פשוט או

להשת הצליחה מפא״י כנופיית זה בגלל
 גם אני קסטנר. של כפרובוקאטור בך מש

 חיים וגם קאריירה, לך הבטיחו שהם מבין
 במחלת סובל חולני,־ בן־אדם ואתת טובים.

 היית אילו אבל הסכמת. זה בגלל פסיכוזה,
 אז העניין, כל על ולאחיך להוריך מספר

 את לביים מצליחים היו לא מפא״י כנופיית
כמוך. חולני בן־אדם עם הרצח

 שיש יודע אני למחלתך, בנוגע ־_ עכשיו,
 פסיכוזה, במחלת. שסובלים אנשים הרבה

 גם יש בתמידות, לא . היא המחלה אבל
 מסויימים. ובתנאים בזמן כמובן הפסקים,
 תנצל לסבלותך,.אז נרגעת שעכשיו חושבני

 את ותפתח ההזדמנות, את וגם הזמן, את
 דרך ורק אך לפניך שיש שתבין עד עיניך,
בחני רצונך ואם וצדק. אמת של דרך אחד,

 לפני האמת את למסור צריך אתה אז נה,
מוכ לא אתה עלי. בנוגע ורק אך השופטים,

אותך. ששלח מי לשופטים לספר רח
 אז אותך, ששלח מי תספר אם כמובן

עכ שהם בגלל בשבילך, טוב יהיה לא גם

 להזכיר צריך לא בכלל אתה שולטים. שיו
 אם המשפט בבית ישאלוך אפילו ש.ב. את

לדבר. צריך לא אתה אותך, שלח ש.ב.
 לשופטים לספר צריך היית האמת את
 כמו אצלם אתה עכשיו אבל המשפט, בזמן

 עשית וגם הפרובוקאציה. אחרי פרובוקאטור
 — אותך מבין גם אני בשבילם. שרות

עכ אז מחלתך, בגלל ממנה שאכלת הצלחת
 אתה אבל לתוכה. לירוק יכול לא אתה שיו
ב ורק אך האמת את לשופטים לספר יכול
 השופטים וגם פחד, שום ובלי עלי. נוגע

 תבין, פסיכוזה. במחלת סובל שאתה יודעים
 בגלל ש.ב. נגד במלחמה מעוניין לא אני גם

 מפא״י כנופיית וכך כך ללחום, מי נגד שאין
 מתפורר, מעצמו והריקבון מתמקמק בתוכם

סוף. יש ריקבון לכל מלמעלה. גזר־דין לפי

★ ★ ★
פרובוקטור♦♦״״ פר כסוף _״סופך

מעוניי לא הם שגם להבין צריך תה
 הם אבל בית־הסוהר, תשבו שאתם נים ה

לח בנוגע דבר שום לעשות יכולים לא
 בגרון עצם כמו להם עומד שאני בגלל נינה׳

 הפרעות, מיני כל עם וגם משפט. חידוש עם
 אז משפט לחידוש להגיע לי יתנו לא והם
 את עשו הם למה הכל, את אפרסם אני
החש את וגם חשבוני על הפרובוקאציה כל

 להשתיקני כדי מפא״י. לכנופיית שהיה בון
 למען והמדינה, העם נגד שלהם המעשים על

שלהם. הקאריירות

 להלן הזה. העולם לעורך במכתבו חוזר הוא
בגין:) לח״כ המכתב
 מה להבין יכול אני אין היקר. אדוני
 הגדול לעוזל אדישים כביכול שאתם הסיבה

 אולי נגדי. עשו מפא״י כנופיית שמנהיגי
השופטים. של בכבודם שנגעתי זה בגלל

^ בשום־ האמנתי אני בזה. אשם אני אין
 שאני כמו בדיוק ישראל מדינת של טים

 יודעים השופטים אבל ישראל. באלוהי מאמין
 עדי־שקר מעמידים מפא״י כנופיית שמנהיגי

מקב שלא השופטים אצל בפרט מקום. בכל
 עדות־ ובגלל מנהיג. מאף הוראות לים

 השופטים. הסתבכו קסטנר, במשפט שקר
★ ★ ★
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ש ב לי * ל ג ופנחס שרת שמשה מז
הקאריירה למען ללחום רצו לא לבון
 היו לא ולבון שרת וחלילה חם לו שלהם
< שולח היה בן־גוריון אז הממשלה, את עוזבים

 הוא שלו! הקאריירה למען עדי־שקר רק לא
* 1 את לרצוח כדי פרובוקאטור גם שולח היה

ולבון. שרת
 הוא בית״רים רק לא מפא״י, כנופיית ראש

 -מוכן גם הוא שלו. הקאריירה למען רצח
 הקאריירה למען שלו החברים את לרצוח

כנו ראש וחלילה, חס אילו כמובן, שלו.
שרת את לחסל מצליח היה מפא״י פיית

 אצל כמו עדים מעמידים היו אז ולבון,
 ! נתן ״מנקס שרגיל, כמו קסטנר, משפט

 את בולעים היו השופטים וגם הוראה.״
העדות־שקר.

 ובין פטיש בין נתון שהצדק לעשות, מה
 של העניין לכל משמעות יש כמובן הסדן?
 בגלל לדבר יכול אני אין אבל לבון, שרת,

 ועל מסביבי לעשות רצו שהם הליכלוך
 כמובן, שלנו. והמדינה העם נגד גם חשבוני,

 למען בשתיקה, רוצה ישראל עם של הגורל
אבל הגויים. יגידו מה וגם העם. בטחון
האמת. את יודע ישראל אלוהי

 כל לעשות מכבודו מבקשני היקר, אדוני
ב לטיפול ציבורית ועדה ולהקים מאמץ
 את להניע וגם הצדק. למען המשפט חידוש

 פשע. מכל חף אני משפט. לחידוש השופטים
 זה קסטנר. רצח לעניין קשר שום לי אין
 הסכמתי שלא בגלל ועלילה. נקמה ורק אך

שלנו. אחים נגד פרובוקאציות מיני לכל
 עורך אל ישירות מכוון השלישי (המכתב

הטע על בעיקר בו חוזר והוא הזה, העולם
 הקודמים. המכתבים בשני שהשמיע נות

ממנו:) קטעים להלן
 לעשות ממך מבקשני היקר, אורי שלום

מכ של העתק את לפרסם כדי מאמץ, כל
 מבק־ אורי, אקשטיין. לפרובוקאטור תבי
 פשע מכל חף אני הצדק, למען עזרתך שני
 קסטנר. של העניין לכל קשר שום לי ואין

 ורק . אך זה ועלילה. נקמה ורק אך זה
 מיני לכל הסכמתי שלא בגלל ועלילה, נקמה

שלהם. הקאריירה למען המדינה נגד פעולות
ש בגלל סובלים. שלי הילדים זה בגלל

 לעם בוגד להיות הסכים לא שלהם אבא
.ולמדינה .  יותר, לכתוב יכול לא אני .

ה... בעולם העם של בטחון למען  והמדינ
 זה בגלל ורק אך בבית־הסוהר אני יושב
כנו למען פעולות מיני לכל הסכמתי שלא
מפא״י: פיית

רי, או  העם עם ביחד שהמדינה תבין ...
 י המע־ בגלל קאטאסטרופה בפני עומדים

 אין לעשות, אפשר מה אבל שלהם. שים
עצמ אין סבל בלי מדינה. בונים ככה דבר,
צרי אבל מדינה. אין בוגדים בלי וגם אות,
ה את להעמיד כדי הכל את לעשות כים

 אך להתבסם צריך והחוק למשפט, בוגדים
 בעזרת יהיה, כך הקדושה. תורתנו על ורק

 יום הצעיר. הדור של הכוח ובעזרת השם.
 ה־ עם ביחד מפא״י, כנופיית שראש יבוא

יצט הם ואז משפט, לפני יעמדו כנופייה,
 הפשעים, כל על דין־וחשבון למסור רכו

 בפשעים כיום ממשיכים וגם עשו, שהם
 הקאריירות. למען המדינה, ונגד העם נגד

★ ★ ★
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 אקשטיין המלוכלך הפרובוקאטור את **)
הטכ ואת קסטנר, המפלצת את לרצוח כדי
 מפא״י. כנופיית של הקומבינאציה של סיס
 בתוך להכניס קסטנר את פשוט: דבר זה

 אילו הסוהר. בית בתוך מנקם ואת הקבר,
 היה הוא אז בחיים, נשאר היה קסטנר
 מפא״י כנופיית של המנהיגים את מכנים
 שהפשעים בגלל בחיים. אבל הקבר, בתוך

 לכל שותפים הם גם קסטנר, המפלצת של
 ואת שלנו, העם נגד עשה שקסטנר הפשעים

 וגם רוצה, שלא בגלל הסוהר, לבית מנקס
 להרוס מפא״י כנופיית של למנהיגים נתן לא
הקאריירות. למען המדינה ואת העם את

 כנופיית של הקומבינאציה הכל היה ככה
הגורמים. שני לחסל אחד כדור עם מפא״י,

 שומרים בלווי מנקס, יומך אסיר־העולם שבא לפני מעטים ימים
 הגיעה ),8־9 עמודים (ראה משפחתו חיק אל בתת־מקלעיס, מזויינים
 בכתב־יד מכוסים ניירות, של עבה הכילה הזה" ״העולם למערכת

 מבית־הסוהר, מנקם יוסף שכתב מכתבים שלושה אלה היו צפוך.
 לזאב מופנה היה האחד סודית. בדרך הזה" ״העולם אל ושהועברו
הזה". ״העולם לעורך השלישי בגין, למנחם השני אקשטיין,
 להגיב מבלי אלה, מכתבים לפרסם לחובתו מוצא הזה" ״העולם

 אסיר־ יכול כה היחידה הדרך שזו מאחר תוכנם, על כלשהי כצורה
הציבור. בפני זעקתו את להביא הכלא, חומות מאחורי המנותק העולם,

 הליכי כל את מפרסם שאני ברגע תבין,
 יהיה לא אז עשתה, מפא״י שכנופיית לוך
 בלי בבית־הסוהר לשבת אלא ברירה לך

 תהיה לא מפא״י לכנופיית וגם תיקווה, שום
 עם שעושים כמו איתך לעשות אלא ברירה

בעולם. הפרובוקאטורים כל
 לעוד שנים מחמש דחיה בינתיים כמובן,

 להם שיהיה עד יהיה, זה וכך שנים, חמש
 עכשיו הבא. לעולם ממך להתפטר אפשרות

 המסיבות כל את ותקח עיניך, את תפתח
 את בבית־המשפט מעיד אתה אם בחשבון.

 עלי, בנוגע ורק אך אבל עלי, בנוגע האמת
חני תקבלו אתם גם אז משתחרר, אני אז

 מוכן, אתה ואם הפרעות. שום בלי נה,
 וגם דן עם להתייעץ יכול אתה תודיעני,

עורךדין. עם וגם ואחיך, הוריך עם
 מנהיג אל מופנה מנקס של השני (מכתבו

 3ב־ נכתב הוא .. בגין. .מנחם תנועת־החרות,
העו למערכת העתק עט ,1960 באוקטובר,

 בפעם מנקס רומז זה במכתב הזה. לם
 כביכול, בו, התנקם הש.ב. כי הראשונה

 מסויי־ פעולות למענו לבצע רצה שלא מפני
עליה האשמה בחוץ־לארץ, יהודים נגד מות


