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 עדיין מלהטת שמש ישראלי. קיץ שלהי
 מלא הפגרה שלאחר בית־המישפט בחזקה.
 במיסדרו־ מתרוצצים עורכי־דין אנשים.

 ליד לתורם מחכים ושוטרים עדים נות,
מעניין. מישפט מחפשים וסקרנים האולמות,

 בתל־ בבןת־מישפט 299 מם׳ באולם רק
 המפואר, באולם רגיל. יום זה אין אביב

 יושבים מדינת־ישראל, של לסמלה מתחת
 עור־ מלא האולם גרמנים. שופטים ארבעה
 ועל אפורות. בחליפות־קיץ גרמניים כי־דין

בוניה. עדה העדים דוכן
 מיבטאה אולם בגרמנית, מעידה העדה

 סיפור־ מספרת היא מאד. בולט האידישי
 אינה והיא דומעות, עיניה מחריד. זוועה
להמשיך. יכולה
 הילדים של האחרון יומם על מעידה היא

 מיידא־ במחנה־המוות ואמהותיהם היהודים
 כפליים, מחרידה עדותה .1943 בשנת נק,

 אחות היו העדה, קליגר, שלפרידה מכיוון
במחנה. אחות ובן

תי חו א ה״. ״ פ  זוועות, יום באותו הי
 — כרגיל במחנה, לעבודתה פרידה הלכה

 ליד במכוון עברה היא הבוקר. בשעות
 את לראות כדי הילדים, היו בו הבלוק

כרגיל. שם היו הם קרוביה.
 היה שנית, שם עברה כאשר בצהריים,

 הלחם פרוסת מאדם. וריק דומם הבלוק
נש הילד עבור הדלה מארוחתה שחסכה

 נעלמו היכן לברר רצה והיא מידה, מטה
ה יושבי כל כי לה, אמרה מישהי כולם.
 לבניין הועברו ואמהותיהם, הילדים בלוק,
 רצה, החלה היא המחנה. בסוף שהיה ארוך

לאחו קרה מה לברר בה, נפשה עוד כל
 כי חברותיה, לאזהרות שעתה ולא תה,
המטורפת. במרוצתה להיירות עלולה היא

 הילדים, היו בו למקום הגיעה כאשר
 המקום משאיות. על עולים אותם ראתה

 בייאושה והיא אס־אס, אנשי מוקף היה
 להרשות ממנו וביקשה מהם לאחד פנתה

 שבנה מכיוון לטרנספורט, להצטרף לה
 ואמר בלגלוג בה הסתכל הוא שם. נמצא

 איתם, ללכת מדי צעירה ״את :להסתלק לה
 גם תלכי כך אחר לעבוד, יכולה עוד את

 נפלה היא בכוח. אותה דחף ואז את.״
 בן ובנה אחותה את ראתה ובקומה ארצה,

 המשאית. על העולים האחרונים בין ,7ה־
 וב־ בייאוש אותה חיפשו אחותה עיני

להצילה. הקטנה אחותה תוכל אולי תיקווה.
 ובנה אחותי, יפה כך כל היתה ״היא
 אראה לא אני דודה, ושאל: עלי הסתכל

ב מתפרצת העדה לעולם?״ יותר אותך
 עיניהם את מסבים הגרמנים השופטים בכי.

להם. נוח לא במבוכה.
 השבוע ,1978 קיץ ישראלי- בית־מישפט

 שואה. הסידרה בטלוויזיה מוקרנת בו
 בלהות. חלום זה אין בבית־המישפט, וכאן,

פרנואידית. חזייה לא אף
 עדים חקירת מתנהלת ,299 באולם כאן,

 מיידא־ ממחנה אס־אס אנשי של במישפטם
מערב־ ,בדיסלדורף לדין העומדים נק,

חיים דרכי
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ח אביו מנו ק של ה ב א ת מ  ה
 הלפרין רפאל

ח הקים ס ח מ תז ם, בי מי תו לי
איזו שם הלפרין רפאל ו  מוא
ת רו כז א ת ה סד די7י7 כ מו ומגהדיו ה

 ושבמשך !אלים, ׳אדם היינו הלפרין ״רפאל
ואחיו ׳אחיו כל מם הסתכסך רבות שנים
 יאף ובעבר רבים מיישפטים ׳נגדם ניהל תיו,
 (מיסודו לילידים חינוך ובבית ׳מהומות עשה
 ושבר ומדריכים, ילדים היכה ׳אביו), של

 רצו שליא משום זאת כל וחלונות, רהיטים
 עורך־הדין מתאר כך כרצונו...״ לעשות

 ישל ׳אופיו יאת מוריץ ״הודה התל־ואכיובי
הלפרין. רפאל הנודע, המתאבק

ל פרטים עוד מוסיף מוריץ עודדהדץ
 היסה הליפרין ׳שרפאל ומיקרה ״היה : תיאור

 למיטתו רתוק שהיה כזה, יאחרו;באופן את
אח מיקרים ׳בשיני אחדים. ׳שבועות במשך

 מיושפט־ ׳תביעות הלפרין רפאל הגיש רים
 לא כי משפחתו ע״י שנגבו אות־מישפט

 איתו.״ מגע שום רצו
אב ם, ה יו לפיני 7 היורם הבן הקי

 יעקב חיים הרב הקים ושנה 20מ־ תר
 הילד בית הנקרא ביתחד׳יתומים יאת הלפרין

 ביית־היתומים, הפכו ׳אלה ביימים בסני-יברק.
 של בניו בין מחלוקת סלע בו, והשליטה

 אחד לעולמו. בינתיים שהלך ר,לפריו, הרב
ה במשך ושהחזיק המתאבק, הוא הבנים
 בשישה משלו רב ציוד האחרונות שנים

 הלפרין רפאל בחזקתו. ושהיו המיוסד, מחדרי
 הלפ־ יויאל יניחום המוסד, מנהלי ואת מאשים

ב מישפחתו, קרובי שהם כהן, ושרה דין
לרכושו. נזק גרימת
 אזרחית בתביעה יד,לסדין, טוען יעוד

 סרחוד־ בתיה עורכית־הדין בשמו שהגישה
 להעביר מתכוונים בניתמישפהתו כי נייק,
 והוא אחרות, לידיים בבניין השליטה את

זו. פעולה איסור צו להוציא דורש
 את הנתבעים ׳מכחישים ובסתב־ההגנה

ד בבניין, חדרים על הלפרין חזקתו!של
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 טוענים עויד ׳אליימה. התנהגות ליו מייתסים
 בדין ד,לפריו רפאל הורשע ׳60ה־ שבשנות

 עם ילו ושהיתה ■שותפות בעיקבות פליילי,
 ל־ בתל־יאביב. ניריורק במייסעדה אחרים,

 בן־ ברחוב חינות־נקניקים פתח אחר-מכן
 סעיקבחת אותר, וחייסל בתל־ואב״ב, יהודה

 היושן הציוד כל ואת השכנים. עם סיכסוך
 לטעינת הלפרין, אייחסן שלו, הטזיון מעיסקי
 המיוסד, חדדי ובתוך כית־הייתומים, מנהלי

רשות. כל לא
ק. •יחרב ב א ת מ  נודע חלפרין רפאל ה

ב יישראל אלוף היה הוא סאיוש־ושרירים.
 נבבדים לתארים ■וטען חופשית, התאבקות

 לפני וגץרו. בקיארטה ב״נלאומית, ברמה
 ב־ כותרת עלי בתוכנית הופיע כשנתיים
 לאחר-מכן הישגיו. יאת והפגין טלוויז״ד,

 הוצאת על לדין, המיישדר עורכי את תבע
 מבוג־ לרחיצת מכון ניהל גם ׳הוא דיבה.

 -0הל התפרסם לכנסת הבחירות אחרי ״ות.
 הזה (העולם לכותרות יעלה הוא ישוב. דין

 שמואל ת״ב ואת שהאשים לאחר ),2074
 מסע־ בעות פליליות בעבירות פלאטיו־ושרון

 ללמוד חזיר האחרונות ובשנים הבחירות.
 הרבנות. לסתר טוען הוא וכעת !ביישייסד״

 תתחיל שביו בתל־״אבוב, השלום בי׳ת־ומ״שפט
 של האזרחיות התביעה אלד, בימים להתברר
 בטיצווית. רק עוסק הוא יאם יקבע הלפרין,
 בין כשנתיים. זה נמשך מישפטם גרמניה.

 בין נע גילן נשים. במה גם הנאשמים 14
 ששמה בריגיטה־צמאת-הדם, גם .60ל־ 56

לדין. עומדת לשימצד, ידוע היה
 ארבעת על כולו, הגרמני בית־המישפט

 את המייצגים עורכי־הדין, וכל השופטים
 כאן לחקור כדי ארצה בא וההגנה, התביעה

 להעיד לנסוע מכדי החולים עדים, כמד,
 לשם. לנסוע המסרבים וכאלה בגרמניה,

 הם בלתי-צפוי. היה הפעם העיתוי אולם
 בארץ להקרין החלו בו בשבוע ממש הגיעו

שואה. את
 כי מתברר בית״המישפט, באולם וכאן,
 ההתיישנות חוק שכן הסתיימה. לא השואה

 אינו ,1979 בשנת לתוקפו שייכנס הגרמני,
 של השואה זיכרונות את למחוק מסוגל
יום־יום. אותה החיים ואחרים, פרידה פרידה
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