
הבמה! על ומי מ׳
השופט

הלו■ בנימין
 משפט בית נשיא גרמניה. יליד ,45 כבן

 ■מנוסה; שופט ותיק, משפטן ירושלים; מחוזי,
מה במשפט שפט ובאולם. בחומר שולט
 המשפט לבית מתמיד מועמד בצריפין. תרת

אנשי־השנה). (ראה העליון

הנאשם
ל א כי ל ד מ ל ריווו ג

מז מותיקי ,73
;בהונגריה רחי

לחב ב״מכתבים
(פני מזרחי רי
 השמיץ !)״ מי
דב לפי או, —

— גילה ריו,
 של פעולותיהם

 חשובים אישים
 במשפט במדינה.

אומץ־ גילה זה
 לחזור וסירב לב
 אשר מדבריו בו

 הד״ר נגד כתב
במשפט. נשכח ■כמעט קסטנר רודולף ישראל

התביעה
בהן ח״□

ה גרמניה. יליד
 המשפטי יועץ

יש ממשלת של
המש יוזם ראל.

 ידוע ומגישו. פט
 חוק כיוזם גם

ה נגד העבירות
מ וחוק מדינה
 הטירור, ניעת

 המחתרת, משפט
 לורנץ, פרשת
 רוזנברג פרשת
 הסתכסך ועוד.

 שרר״ משה עם
 הפוליטי למשגה האחריות את עליו שהטיל

זה. משפט הגשת של
ל אמנון ת

 על עבד לשונו; על שולט רומניה. יליד
 את ניהל שהוגש; לפני שנה חצי המשפט
 עד מההתחלה כהן של בפיקוחו התביעה
 יחד ולשבת חומר להכין ממשיך לאמצע;

כהן. עם

הנפטרים
ס וו״צמן ח״
 כשיואל ישראל. מדינת של הראשון ך,נשיא

 דחוף באופן להיפגש וביקש לו כר! ברנד
 יהודים מיליון להחלפת אייכמן הצעות יעל

 שבינתיים וציין וסחורה, מכוניות תמורת
 ענה לא ליום, יהודים אלף 12 נהרגים
 ואח״ב מספר, שבועות משך כלל וייצמן
 שבועיים בעוד מזכירתו עם להתקשר ביקש

 ממכתב צילום פגישה. לו תקבע היא 'ןאז
 קטע הוגש כן כמו לבית־משפט. הוגש ,זה
יהודים ״מיליוני :וייצמן של ספרו *׳של

ברכה.״ תצמח שלבריטניה העיקר אך יושמדו,
מאיד סל•

 המו״נו. את ניהל אשר בשוויץ, הג׳וינט נציג
 אמר וקסטנר; בכר קורט ד,ס.ס. קצין עם

 בך כל לא הונגריה יהודי ״ג'רוש :לבכר
 בהרעלתם שתפסיקו הזמן הגיע אבל נורא.

!״ בגאזים
ה ש חנ סנ

 והונגריה. בישראל לאגדה שהפכה הנערה .23
 טען שהסניגור בעוד גבורה. מות מתה

 להצילה, אפשרות ושהיתד, הזניחה שקסטנר
 גיבורה מדי יותר היתד, ״היא : קסטנר השיב

 בבית־המשפט סירבה אותה.״ להציל כדי
 אנושיים מטעמים שבאה לטעון ההונגרי

 במקום הכריזה יהודים׳ חיי להציל כדי
להורג. הוצאה בנאצים להילחם שבאה זה

טיין פד׳ן ש גולד
נעשתה מאסרו שפרשת ארצישראלי צנחן

 טענת במשפט. הגדולות החידות לאחת
 לנאצים. אותו הסגיר קסטנר : הסניגוריה

 קסטנר טכני, באופן רק :פלגי יואל טענת
 את להסגיר הסכים הוא כי אותו הסגיר
 לגילויי בתשובה ברירה. בלית לנאצים עצמו

 האזכרה טכס את שרת משה הכין המשפט
האסון. קרה בו במעגן, לזכרו

הנכרים
ף ל דו מן א כ ״ א

 מעש״. באופן ההשמדה את שביצע האיש
 במחשבה לי יהיה טוב ״כשאמות, :אמר

״יהודים מיליון 6 שהרגתי  ולא נמלט !
בחיים. נמצא עדיין או מת הוא עם ידוע

בכר קורט
 שטנדרטנ־ הימלר. של ממקורביו ס.ס. קצין
 קסטנר. עם מו״מ ניהל (אלוף). .0.0 פירר
 במשפט לטובתו קסטנר העיד המלחמה אחרי

נירנברג.
ל א ר מי ד ת• א ר הו

 הורעו הגרמנים עם יחסיו הונגריה: עוצר
 להם נכנע הוא אך המלחמה, סוף לקראת
 את להפסיק פקודה נתן אח״ב תחילה.

הברית. בעלות של לחץ תחת ההשמדה,
ד ר מוין לו
 בפגישתו במרחב. הבריטי המדינה מיניסטר

 למיליון אעשה ״מה : אמר בקהיר, ברנד עם
 חברי שני ז״ אותם אשים היכן ? יהודים

 ענו בית־צורי, ואליהו חכים אליהו לח״י,
 רק לא לגיבורים הפכו אקדח, ביריות לו

המצרים. בין גם אלא רבים יהודים בין
דן אנתונ■ אי
הצד שכל האיש וכעת. אז הבריטי שר־החוץ

 בבל חבלה :תפקידו היה מה הסכימו דים
הצלה. נסיון

רחבלט דלאנו מרנקלין
 שותף השואה. בימי ארצות־הברית נשיא

 דעת• לחץ תחת .1944 עד השואה בהשתקת
 את להפסיק מהורתי דרש באמריקה קהל

בתגמול. ואיים הגירושים

הציוניים האישים
ה ש ת מ ר ש

 הסוכנות. של המדינית המחלקה מנהל אז
הברי עם פעולה שיתוף מתוך ד,סניגוריה:

 סוריה־ בגבול ברנד יואל את להם הסגיר טים
 אפשרויות את להשתיק סייע וכך ישראל,
 בארץ■ השואה משתיקי מראשי והיה ההצלה
 הסגיר, הוא לא : התביעה ובעולם. ישראל

 להופיע נמנע שרת רימוהו. הבריטים אלא
 זד, במקום ד,סניגוריה. דרישות למרות כעד

כ שלו. בכתב דו״ח אבריאל אהוד הגיש
 כעדות׳ זו תעודה לקבל סירב שהשופט

 קבע שהשופט לאחר בנזטריב. הדו״ח פורסם
 לשאת שרת התכונן בית־הדין, בזיון היה שזה
 הקדים האסון במעגן. הזכרון בעצרת נאום
 ימים, שבוע חיכה שרת דקות. בכמה אותו
ברדיו. הנאום את אחר־כך נשא

ף ס ק יו צ נ רי פ ש
ל מועמד הכנסת, יו״ר מפא״י, מראשי

 ב־ מפא״י של שבית־הדין לאחר נשיאות.
מ בירור צריך קסטנר שעדן קבע ג׳נבה
 קסטנר על המלצה קיבל — ויסודי מושך

 ש• והכריז הבירור את קיים לא מידידיו,
בסדר, קסטנר
ב ף דו ס יו

 לבדוק בדרשו שני׳ לפני לו כתב גרינוולד
 לחיים המכתב את מסר קסטנר. פרשת

ה להגשת מכרעת דחיפה נתן ובך כהן
משפט.

 ראיתי נעלם, וברנד סוריה) (בגבול הרכבת
 !״כמובן :תמיר הסביר שילוח. את פתאום

לברי אנשים בהסגרת שילוח עסק תמיד
!״ טים

ד יואל דו כ
התביעה. עד

 שלח אייכמן
לאידיש־ אותו
הצע עם ראל

י מיליון : תו
 תמורת הודים

וסחו מכוניות
 בד,יפגשו רה.
 על שרת עם

תורכיה־ גבול
ל דרש סוריה
להונגר־.־״ חזור

אס הבריטים אך
ו כן לפני רוהו

 אותו הזמינה התביעה למצרים. שלחוהו
ור שד,סניגוריה לאחר רק בעל־כרחה כעד
 לחייו. סכנה קיימת כי וטענה אותו שה

 מ־ האנגלים מידי שיחרורו אחרי עבר
ללח״י. מפא״י

ל אוזוד א די ב א
מ מנהל לשעבר

 וציר האוצר שרד
 בפראג. ישראל
 אזהרות למרות

י הבריטים כי
 ברנד, את אסרו

 אבריאל הרגיע
ל עד ברנד את

ב האחרון. רגע
מה שירד רגע

 הופיעו רכבת
 האינטלי־ אנשי
ו הבריטי ג׳נס

 ברנד. את אסרו
 אותו לשבור הצליח לא שתמיר התביעה עד

בחקירה.
אל צב• חי י

ב שרת את ליווה שהם. חברת ממנהלי
 הסניגורית הסורי. בגבול ברנד עם פגישתו

 כדי אניה על עבודה לברנד שהציע טענה
מהארץ. אותו •לסלק

ם ״ ס ח ל ד ב
 בקושטא הארצישראלי המשרד יושב־ראש

 יכול שהוא ואמר ברנד את שהרגיע האיש
כי לו, ״האמנתי :ברנד בשקט. לנסוע

 משרד מנהל
הממשלה. ראש
א עם יחד נסע
ל־ גולומב ליהו

ל כדי קאהיר
 8ע שם שוחח
 שהאנגלים ברנד,
 את ממנו הסירו

 למטרה שומריו
 הפגישות זו.

בבית־ התקיימו
ש בקאהיר, קפה
 של בנוכחותו לא

השי חובן איש.
היום. עד ברבים נודע לא חות

□ ה ד פנ ד ב
 העיד השומר־הצעיר. מראשי התביעה. עד
 ברכבת ברנד את ליוה תורכי ״יהודי כי

ה שהיהודי להודות נאלץ סורי.״ לגבול
אבריאל. אהוד אלא היה לא תורכי

מפמ״ניק.״ היד, הוא
ק חד• ל קו

ם ■צחק בוי רינ ג
 יו״ר סגן הפוליטית. הפעילות מן פרש

 :השואה״ ״בימי בספרו כותב ועדת־ההצלה.
להצלה.״ קרן־היסוד כספי את לתת ״אין

בן או שילוח ר
 ראש אז בארצות־הברית. ישראל ציר היום

 שלה והמקשר הסוכנות של החשאי ,השירות
מן ״כשירדתי : אבריאל אמר הבריטים 'עם

ר סו פ רו צין פ אקצין בני
 למשפטים הפקולטה של דיקן התביעה. עד

 פליטי בועדת עבד העברית. באוניברסיטה
 השתיקו שהמוסדות להודות נאלץ המלחמה.

 תמ־ר התחיל עדותו באמצעות השואה. את
בפרשה. קסוכנות את לסבך

ר חיים מ פו
:קראום משה העיד בקושטא. הסוכנות נציג

 2 על שלי הידיעות את פירסם לא ״פוזנר
1 קסטנר״. לפעולת להזיק לא כדי אושוויץ,

הו קין אלי ב דו
 1 היהודית. הסוכנות הנהלת חבר ההגנה. עד

 = יפוי־ מדובקין ״קיבלתי :(בשבועה) קסטנר
 2 על לחתום היהודית הסוכנות בשם כוח

 1 דובקין בכר.״ לטובת בשבועה הצהרה
2 מעולם.״ הדברים היו ״לא :(בשבועה)

 2 ל־ פחד שדובקין בטוחים קסטנר חברי
 1 על האחריות את גולל האמת, את הגיד

= קסטנר.
ל גדעון א פ ר

 1 מנהל כיום ש״י, מראשי לשעבר ההגנה. עד
 2 ניסה החוץ. במשרד והמרחב או״ם מחלקת

 2 מסו־ תזכיר על פרטים מלגלות להתחמק
 § לבכר ששולמו לכספים בנוגע שכתב יים

 2 עוין, כעד הוכרז הונגריה. יהודי על־ידי
ן את אישר תמיר של שתי־וערב ובחקירה  ן

 2 בכר. אצל נשאר שהכסף הסניגוריה טענת
 §| ד,סוב־ מטעם הועבר בכר של ששמו סיפר
פושעי־המלחמה. לועדת נות

אדיאן דוד
 1 המנגנון. נציבות מנהל סגן ההגנה. עד

 1 קיבל שבכר קבע בכר. כספי בענין חקר
 1 50 רק והחזיר דולר, מיליון 2 מקסטנר

 5 סבור זאת לעומת מזויף). חלק (מזה אלף
 2 לס.ם., הכספים את העביר בכר כי קסטנר

 §! התכשיטים את החזיר וכי אותו, שהוציא
!1 ס. הם. על־ידי הוצאו שלא החפצים ושאר

ס בונד■ רו ג
 §ן ל־ מהונגריה ברנד את ליוה ההגנה. עד

 1 היתר, ברנד של ששליחותו טען תורכיה.
 1 עם במגע לבוא הנאצים מצד נסיון בעיקר
הברית. ב^לות

• •ואל רג פ
צנ התביעה. עד
 ממנהלי כעת חן.

כ הגיע אל־על.
ה משלחת ראש

להונגר צנחנים
 התיע- לאחר יה.

 קסטנר עם צור.
 להת־צב החליט

ו הגסטפו בפני
 ״הייל הצדיע: אף

 אישי נ״ היטלר
 בספרו שכתב

 באת גדולה רוח
ס רבים שקרים.

 2 את שינה בספרו, האמת את שאמר בורים
 §ן ה־ :מפא״י לחץ תחת במשפט הדברים

חי. שחזר הונגריה מצנחני יחידי

ה ש ס מ רו ג
 § אלף 40ש־ אישרה הסוכנות מרכזי. עד־הגנה

 § קסטנר את האשים לו. הודות ניצלו אנשים
 = אמביציה מתוך נאצים עם בשיתוף־פעולה
₪ ותאות־שלטון.

צור בן
 1 אירופה מזרח מחלקת מנהל תביעה. עד

 § בבית־המשפט סיפר קראום במשרד־החוץ.
§1 למסור לא עליו להשפיע ניסה שבן־צור

 3 הסעד• תודשר
 3 טענה הסניגוריה

 2 ל־ נכנסו שאנשיו
 2 עש ומתן משא

ן י,'״ כדי קסטנר  ן
 11 של ענין טשטש
§| בלתי־חו־ מסחר

 3 ב״ בקופסאות קי
 2 ש־ בתנאי שר

 1 יפסיק גרינוולד
§ ״מכתבים לכתוב
 2 מזרחי לחברי
 2 קסט־ !)״(פנימי

 2 מדו־ ״היד, : נר
3 ביניהם.״ קשר ללא אך הדברים, שני על בר

קסטנר. נגד עדות

רג ב חנ ר
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