
ת ^ עו מו  כמד, לפני עוד החלו ש
 בבית־זזסו־ ישב שבד, בתקופה שנים. י י

 שבא מי לכל לספר ידלין אשר ידע הר
מגר פיצויים מקבל ״זיגל אותו: לבקר
 לקה שהוא שלו הצהרה על־סמך מניה

בנפשו.״
 הכל ידלין. של לסיפור האמין לא איש
 מועמד שהיה מי של לטינה זאת ייהסו

 לכלא שהוכנס ישראל, בנק נגיד לתפקיד
זיגל. בנימין תת־ניצב על־ידי
 המקור את זכר שמישהו מבלי אולם
 לפרסם העז לא אחד אף השמועה. נקלטה
הטו יש הוכחות. לה היו לא כי אותה,
של התנגדות נימוקי שבין היום ענים

 החומר פירסוס לפני קשות התלבטה הזה״ ״העולם מערכת
 מצטיין, כקצין־מישטרה שמדובר מכיוון אלה, כעמודים הכלול
כשחיתות. למילחמה חשוכה תרומה שתרם

 של מאבקם בעיקבות התגלה שהחומר העובדה כן, על יתר
 טיב על צל מטילה זיגל בבנימין אבו־חצירא אהרון השר חוגי

החומר. לגילוי שהביא מי של הכוונות
 הציבור זכות כי המערכת החליטה יסודי שיקול אחרי אולם

 תהיה, כאשר המסקנה תהיה אחר. נימוק כל על גוכרת לדעת
 על לסמוך תחת העובדתי, החומר את יכיר שהציבור חשוב

 אזרה כל יוכל כך רק סתומים. פירסומים ועל חרושת־שמועות
לו. הנראית המסקנה את ולהסיק הדברים את לשקול

 תאונה, קרוב, מישהו של כמותו אדם,
האפ זה. מסוג מיקרים או נכזבת אהבה
 לחץ תחת הימצאות היא השניה שרות
 להגיב, יכולת ללא ממושכת, תקופה במשך

המדו בבית־הסוהר, היושב אדם של כמו
 לפעול יכול ואינו סוהריו על־ידי כא

נגדם.
 שונות אסכולות בין חילוקי־דעות ״יש

 ריאקטיבית דיפרסיה אם פסיכיאטרים של
 אבל נפשי. ליקוי או מחלת־נפש היא
 האפשרות לגבי חילוקי־דעות כימעט אין

 להירפא דרך כימעט אין ממנה. להירפא
 ריאקטיבית. דיפרסיה שמביאה מהתופעות
מהליקוי. או מהמחלה להירפא אי־אפשר

כ זיגל של למינויו עורכי־הדין לישכת
 זה שסיפור החשש היה מחוזי שופט
 לכך גם כנכון. הימים מן ביום יוכח

 אינו שזיגל היא העובדה אך אין'הוכחה,
מחוזי. שופט

 הוכחה למצוא ניסה לא שאיש גם נראה
 מהארץ להסתלק מיהר ידלין זה. לסיפור

 של אחרים ״קורבנות״ ששוחרר. אחרי
 מאחרי יושבים עדייו צור, כמיכאל זיגל,
 שלא יודעים ששוחררו אותם ובריח. סורג
 שכבר מי עם בשנית להסתבך כדאי

הביסם.
 שר־הדתות של אנשיו מילבד — הכל
הסי הגיע אליהם גם אבו־חצירא. אהרון

הוכחות. לו להמציא החליטו והם פור׳
 אבו־ של מקורבו התלונן שעבר בשבוע

 מפכ״ל לפני רונן, אלי המיסעדן חצירא,
 גם היו לתלונתו זיגל. על המישטרה

 גרמני סיסמך צירף רונן בכתב: סימוכין
מגר פיצויים זיגל קיבל שלפיו רשמי,

 לכל חודשית, קיצבה עדיין ומקבל מניה
 ריאק־ ב״דיפרסיה שלקה משום חייו, ימי

טיבית״.
 הריאקטי- שהדיפרסיה קבעו הגרמנים

 שלו בכושר־ר,פרנסה פוגעת זיגל של בית
 אחריות וכי אחוז, 50מ־ הנופל בשיעור

 אחוז 25 של בגובה היא לכך הגרמנים
 שילטונות שערכו בהסכם־פשרה בילבד.

 מרחוב זיגל בנימין עם מערב־גרמניה
 מוותר שזיגל נקבע בבת־ים, 14/12 הדדי

 בגין גרמניה כלפי שלו התביעות כל על
 הנאצים, בימי לקה שבו הנפשי הנזק

מארק 21,732 של חד־פעמי סכום תמורת

פולני כקצין זיגל
ז הפיצויים מה עבור

 823,510 — היום של הערך (לפי גרמני
 209 בת חודשית קיצבה ותמורת לירות)

 — היום של הערך (לפי גרמנים מארקים
לירות). 7920

 שכתוב ״מה
נכון!״ —

ת ^ נ  גלות במעין זיגל היה 1ש
 קודם שנים שלוש במישטרת־ישראל. ■■
במח אי־סדרים לחקור התחיל הוא לכן
 מבלי תל־אביב, עיריית של התברואה לקת

היד, כך. על חלונה במישטרה שהתקבלה

 זו שחקירה אז שהחליט מי במישטרה
 של הציבורית להיגיינה לגמרי מיותרת
 זיגל אך עצמה, המישטרה ושל המדינה

 ממדור הועבר אז אותה. להפסיק סירב
 תל-אביב, מחוז מישטרת של הרמאויות

למח הסדור, כסגן־מפקד שירת הוא שם
 ב־ רק המישטרה. של כוח־האדם לקת
 תפקיד את רוזוליו שאול כשקיבל ,1974

מהמקרר. זיגל הוצא המפכ״ל,
 לו שגם זיגל החליט תקופה באותה

 למי קשה מגרמניה. שילומים מגיעים
 לדעת זיגל של הביוגרפיה את שקורה
 פיצויים. דרש הוא מה סמך על בדיוק

 הידוע וככל במחנה־ריכוז, ישב לא זיגל
 הנאצים. של ישירות מרדיפות סבל לא

 בגימנסיה השביעית בכיתה זיגל כשהיה
 הוא השניה. מילחמת־העולם פרצה פולנית
 לעבור כדי באוניברסיטה, ללמוד אז נשלח

 זיגל הוראה. ללימוד מזורז קורם שם
 ועם אוקראינית, לסיפרות בקורם למד
 בית- מנהל של מינוי קיבל לימודיו סיום
ספר.

 הגיעו לנהל שעמד לבית־הספר כשהגיע
 לרוסיה נשלח זיגל הגרמנים. גם לשם
 לגרמנית. וכמורה בית־ספר מנהל כסגן
 הוא הסובייטי. לצבא גויים אחר־כך שנה
 שהגיע עד במהירות, הדרגות בסולם עלה

 ולדרגת סגן-מפקד-חטיבד, של לתפקיד
 חזר המילחמה סיום עם אלוף־מישנה.

,1946 עד בצבא ונשאר לפולין זיגל

לקצינים. בית־ספר מפקד סגן של בתפקיד
ב הגרמניים השילטונות הכירו 1972ב־
 בקשתו את ואישרו זיגל של הנפשי נזק

 הזה העולם כתב עם בשיחה לפיצויים.
במיסמך שכתוב מה ״כל :זיגל אמר
ש בפולנית מיסמכים לי יש אבל נכון,

 רב־ המישטרה, מפכ״ל זאת.״ מסבירים
 לזיגל להתיר סירב איבצן, אריה ניצב

ולהס הפולניים המיסמכים את להראות
כולה. הפרשה את ביר

הם מה_____
הסימפטומים?

 הפיצויים בפרשת ■המרכזית שאלה ך*
 אם היא זיגל של הגרמני והמיסמך * י

 מקבל הוא ושעבודו סבל, שממנו הליקוי,
 הגרמניים, מהשילטונות פיצויים היום עד

 שנושא למי להפריע עלול או מפריע
בידיו. המסור האחראי בתפקיד

 התבקשה ידועה פסיכיאטרית רופאה
 את להגדיר הזה העולם על-ידי ■השבוע
 המיסמך פי על זיגל לקה שבו הליקוי

 להיווצרותו, האפשריות הסיבות הגרמני,
 ההשלכות ואת ממנו להחלמה הסיכויים

 של תיפקודו ועל היום־יום חיי על שלו
 יכולה ״דיפרסיה תשובתה: בו. הלוקה
 סיבות משתי אחת ביגלל לאדם לבוא

לאותו שקרה לאירוע תגובה מרכזיות:

להג שלא הוא לעשות וצריך שאפשר מה
 בכך, הלוקה האדם של המתחים את ביר

 בנקל עלול בדיפרסיד, שנתון שמי משום
פסיכדסומאטיות. במחלות ללקות

 ריאק- בדיפרסיה שלקו מהאנשים ״חלק
 אחרים בעבודתם. לתפקד מתקשים טיבית

המקו הסימפטומים בין בעבודה. מגזימים
בעוצ כאבי־ראש יש הדיפרסיה של בלים

 מצב־רוחו על המשפיעים גבוהה, מה
מש הוא שגם גבוה, לחץ*דם האדם, של
 במתחים הימצאות התנהגותו, על פיע

 למחלות־לב.״ מהרגיל גדול וחשש
 ידועה פסיכיטרית של הגדרתה לפי
 קשה ״פוגעת ריאקטבית דיפרסיה אחרת,

 לו אין בה. הלוקה של הרגיל בתיפקוד
 במהלך גובר שלו הדיכאון לעבוד, חשק
 על למחשבות להיתפס עלול הוא היום,

 מערכת- כל על משפיע הדבר התאבדות.
 האדם.״ של השיקולים

 כמובן, תלויה, התוצאות חומרת אולם
עצמו. הליקוי בחומרת

 את להגדיר היסס לא אחר פסיכיאטר
 אך כ״מחלת־נפש,״ התגובתי הדיכאון

 ריפוייה, לגבי רבה אופטימיות הביע
 בדרכים יותר תרופתיות, בדרכים ״פחות

 שמחלה ספק אין פסיכו־תיראפויטיות.״
 מבלי אדם. של תיפקודו על משפיעה זו

 :דעתו את חיווה מדובר, במי לדעת
 עשר לפני זו ממחלה סבל אדם ״אם

 מאז.״ שנרפא להיות בהחלט יכול שנים,
 המישטרה, מפכ״ל של סירובו בעיקבות

 לתת־ניצב להתיר איבצן, אריה רב־ניצב
להסביר או המיסמך על להגיב בנימן

רונן אלי
? התלונה נשלחה מדוע

 עצמו המפכ״ל את הזה העולם שאל אותו,
 הבאות: השאלות את

 על ישראל מישטרת ידעה האם #
 זיגל, בנימין תת־ניצב אצל הנפשי הליקוי

 ידעה והאם הגרמני? במיסמך המצויין
המיסמך? על ישראל מישטרת

 לתת־ניצב נערכו האם כן, אם !•
 לקבוע כדי רפואיות בדיקות זיגל בנימן

האפ וההשלכות לתפקידו כשירותו את
שיקוליו? טיב על הליקוי של שריות

 כפי המישטרה, מפכ״ל של תשובתו
 דובר־ ממלאת־מקום על־ידי ^ונמסרה

ומתחמ בלתי־עניינית היתה המישטרה,
בעניין למישטרה שהוגשה ״התלונה קת:


