
 סססנר מעוסט
פסק-ריד־ו לאוד

ומה - ומי מי השפיות הרשימה
 הזה״ ״העולם פירסם עוצמתו, במלוא התנהל עוד הסטנו■ שמשפט כשעה

 שיקולי לפי כפרשה ומקומם כו, המעורבים האישים של רשימה )884(
 שיקולים אישר הלוי בנימין ד״ר השופט של פסק-הדין המערכת.

המעודכנת. הסופית הרשימה את נותנים אנו להלן מכרעת. במידה אלה
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פלגי גרינוואלד כראנד אכריאל

־אבריאליאהזז
 לשעבר השלישית. לכנסת מפא״י מועמד

 'מל בפיאג• ישראל וציר האוצר משרד מנהל
 בראנד׳ את יאסרו הבריטים כי אזהרות רות

 האח״ לרגע עד בראנד את אבריאל הרגיע
 ה אנשי הופיעו מהרכבת שירד ברגע רון.

 הסני בראנה את ואסרו הבריטי אינטליג׳נם
 הבריטי. באינטליג׳נס עבד כי האשימו גור

 היתי׳ לבריטים האינפורמציות ״את : אנריאל
מזכירתי.״ מוסרת

ד1ד בן־גוריון.
 מפא״י ראש היהודית. הסוכנות ראש יושב אז

 בטרם קסטנר עם נפגש כעת. הבטחון ושר
 הסוכנות בראש עמד לנירנברג. הלה יצא

 שו על מדוייקות ידיעות בידיה שהיו בזמן
פורס לא אשר ידיעות הונגריה, יהדות את
מ ציטט הסניגור ובעולם. ולא בארץ לא מו

ה נזכרו לא בהם השואה, בזמן נאומיו
 רצח לאחר אחת. במלה אף וההצלה שואה
תנ מברק שרת, עם יחד שלח, מוין הלורד
 על צערו את הביע בו פארוק, למלך חומים

מצריים. לממשלת שנגרמה הנעימות אי

שמואל ר.1בךצ
 במשרד־החוץ■ אירופה מזרח מחלקת מנהל
 שבן־צוו המשפט בבית סיפר קראום העד
מ שפיגל מר באמצעות עליו להשפיע ניסה

ו קסטנר נגד להעיד שלא הדתות, משרד
אותך״. יכריחו שלא נסדר אנו

יואל בראגד.
הצע עם לארץ־ישראל אותו שלח אייכמן

 וסחו׳ מכוניות תמורת יהודים מיליון : תו
 גבול על שרת עם בהפגשו מהאמריקאים. רה

ד דרש תורכיה־סוריה חזו  ה ״ך להונגריה, ל
 התביעה למצריים. ושלחוהו אסרוהו בריסים
 לאחר רק כורחה, בעל כעד אותו הזמינה

 קיימת כי וטענה זאת דרשה שהסניגוריה
 כך ואחר הפרשה, על העיד לחייו, סכנה

 ״עבו : הסניגור טען מספר. תקונים עם הופיע
מוח.״ שטיפת

 כי הסניגוריה טענת את דחה לא השופט
 כי קבע אך לבריטים, אותו הסגיר שרת

קסטנר. לעניין שייכת אינה זו פרשה

ייםח ברדלס■
 בקושטא, הארצישראלי המשרד ראש יושב
 יכול שהוא ואמר בראנד את שהרגיע האיש
 ״האמנתי :בראנד לסוריה. בשקט לנסוע

ה קסטנר הסוכנות.״ נציג היה הוא כי לו,
 הסוכנות בשם להעיד רשות לו נתן כי עיד

בכר. הס.ם. קצין לטובת

פרץ מלרשטיין,
ל נעשתה מאסרו שפרשת. ארצישראלי צנחן
 הסיני טענת במשפט. הגדולות החידות אחת

 טענת לנאצים. •אותו הסגיר קסטנר : גוריה
 באופן רק אותו הסגיר קסטנר :פלגי יואל

 ל' עצמו את להסגיר הסכים הוא כי טכני׳
 המשפט לגילויי בתשובה בלאו־הכי. נאצים
 ב• לזכרו האזכרה טכס את שרת משה הכין

הס ״קסטנר :הלוי האסון- קרה בו מעגן,
לגיסטאפו.״ אותו גיר

לר! יאלמלכ גייגיז
 קסט־ כי קבע כאשר הנאשם צדק : השופט

ב סייע ובכך הנאצים עם פעולה שיתף נר
 כמו הונגריה. יהודי לרצח הקרקע הכשרת

ה פושע את הציל קסטנר כי בקבעו צדק כן
 שהגיע העונש מן בכר ס.ם• גנרל מלחמה

 אשם נמצא הבין־לאומי. המשפט בבית לו
 קסטנר כי להוכיח הצליח לא אחד! בפרט

הנאצים. עם במשותף גזל

אליהו דזבקין■
(ב ״קסטנר היהודית. הסוכנות הנהלת תבר

 בשם סמכות מדובקין קבלתי : שבועה)
בו הצהרה על לחתום היהודית הסוכנות ש ב

 ,.לא : (בשבועה) דובקין בכר.״ לטובת עה
 בטהמים קסטנר חברי מעולם.״ הדברים היו

 ;את הטיל האמת, את להגיד פחד שדובקין
לו. האמין. הלוי השופט קסטנר. על האחריות

הדד ד^ציג,
 ל מפא״י מועמד דבר, של העורכים אחד

בטרנסיל קסטנר). (במקום השלישית כנסת
 חבו הציונית, ההסתדרות יו״ר סגן בניה,
 ם.ס. ידי על הועבר בקלוד, ההצלה וועד

 ברכבת ניצל בבודפשט, המיוחסים״ ל״מחנה
 בעדותו הכל את ״עשה : השופט ברגן־בלזן.

וב קסטנר על לחפות כדי לאמת, מעבר אף
 קלוז׳ ממנהיגי אחד היה אובייקטיבי אופן

 ידע לא כי אף הנאצים, עם פעולה ששיתפו
להא אין הסכנה• גודל מלוא את קסטנר כמו
אשם.״ ברגש מקורה כי לעדותו מין

חיים !■יצמ*.
 כשיואל ישראל. מדינת של הראשון הנשיא
 באופן עימו להפגש וביקש לו כתב בראנד
מיל להחלפת אייכמן הצעת עם בקשר דחוף

 12 כי וציין מכוניות, תמורת יהודים יון
 ווייצמן לו ענה לא ביום, נהרגים יהודים אלף
 אחר־כך ביקשו מספר, שבועות משך כלל

 כדי שבועיים בעוד מזכירתו עם להתקשר
ל הוגש המכתב צילום פגישה. לו שתקבע

 מסו! מספרו קטע הוגש כן כמו המשפט. בית
 אסוו אך יושמדו יהודים ״מיליוני : ומעש

 רעה.״ תצמח שלבךיטניה
 העי- המכשול מוין, הלורד שנרצח לאחר

 אמר הונגריה*, יהודי להצלת במרחב קרי
בני.* ממות יותר לי כואב ״מותו :ווייצמן

דב סף.1י
 שלוש לפני לו כתב גרינוואלד הפיתוח. שר

 בטרם עוד קסטנר, על לו הידוע כל את שנים
 על להודיע טרח לא יוסף עלונו. את פירסם

למשטרה. כך

יצב יחיאלי.
 לפגי שרת את ליווה שחם. חברת ממנהלי

 הסניגוריה הסורי. בגבול בראנד עם שתו
 כדי אניה על ערידה לבראנד שהציע טענה
מהארץ. אותו לסלק

חיים בהן,
יש ממשלת של המשפטי היועץ גרמניה. יליד
 כיוזם גם ידוע המשפט. את הגיש ראל•
 ה מניעת וחוק המדינה נגד העבירות חוק

 מראים הדין פסק ״נימוקי :השופט טירור.
בנו גרינוולד) (נגד לאשמה יסוד היה שלא

ליון אעשה ״מה :לבראנד אמר *  במי
?״ אותם אשים היכן יהודים,

 לבקשת ובהתאם הנ״ל, החלקים לשלושת גע
 אוצו כי לצוות לנכון מוצא הנני הסניגור
 כ ל״י 200 של סכום לנאשם ישלם המדינה

הגנתו*.״ מהוצאות חלק

:חנה סגש.
 והונגריה. בישראל לאגדה שהפכה הנערה ,23

 ש* טען שהסניגור בעוד גבורה. מות מתה
 להצילה, אפשרות ושהיתד, הזניחה קסטנר
 גבורה מדי יותר היתד, ״היא :קסטנר השיב

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

 זה במקום הכריזה יהודים, חיי להציל כדי
 ה־ להורג• הוצאה בנאצים. להילחם שבאה
 קסט• על־ידי הופקרה טנש חנה כי קבע שופט

 קסט׳ של ללחץ נכנעת היתר. לא כי וגם נר
ומרד' אציל אופי לה ״היה :פלגי כמו נר

ליוא פלני,
השלי לכנסת מפא״י מועמד אל-על. ממנהלי

להונ הצנחנים משלחת בראש הגיע שית•
 לה,ת׳ החליט קסטנר עם התיעצות לאחר גריה•

 היט ״הייל : הצדיע ואף הגסטפו בפני יצב
 נדו רוח בספרו שקרים שכתב אישר !״ לר
באה. לה

לש לנחוץ מצאת ״למה לפלגי: השופט
 והי קסטנר בין לקשר בנוגע האמת את ניה

 היא שזו ״יתכן :פלגי תשובת ?״ משדר
 אינו כשהוא ;שקרן של טובה לא תכונה
 לא בזה. מפריז הוא האמת את לומר רוצה

 מה של האימפליקציות תהיינה מה ידעתי
 באירופה מעטים לא משפטים היו שאכתוב.

 של סוכנים או חיילים שמסרו אנשים נגד
 להורג הוצאו והם — לאויב הברית בעלות

שד,וב נמוקים מתוך קסטנר, ד״ר כך. אחר
גולד את הוביל טכני באופן בחקירתי, ררו

מע על לכן האויב. לידי אותו ומסר שטיין
 הגרסה את כתבתי לא גולדשטיין של ציו

 גולדשטיין, על להגן כדי רק לא האמיתית,
 קסטנר על להגן גם אלא בחיים, נשאר אם

 לא קסטנר שד״ר כולה. הפרשה על ולהגן
נפ תגובה מתוך הוספתי המשדר על ידע

 יותר דגש לשים רציתי שקר, לכתיבת שית
 שום היה לא קסטנר שלד״ר כך על חזק מדי

הענין.״ עם קשר
לנא אותו הסגיר ״קסטנר : השופט קבע

....חמור לחץ עליו שהפעיל כך ידי על צים

 במשפט לנאשם הוצאות לתשלום צו *
ו ניתן פלילי  חקיקת מאז הראשונה הפעם ז
המתאים. החוק

 ואף במשפט קסטנר על לחפות ניסה פלגי
 נסיון עדותו.... על המשפט לפני אתו נדבר

 שלו אחר חיפוי נסיון גם יפה. עלה לא זה
 לאמון.* ראוי ואינו הדעת על מתקבל ־נו א

 הופיע אלה, דברים קבע ,לוישד אחרי יומיים
מ הצעיר הדור בעצרת מרכזי כנואם פלגי
 תדי עם הוזמן כך אחר שבוע מפא״י. טעם

הנשיא. שולחן על לסעוד קולק

תדי לק.1ק
 עם יחד נסע הממשלה. ראש משרד מנהל

 ;בראנד עם לשוחח כדי לקהיר גולומב אליהו
 למטרה שומריו את מבראנד הסירו האנגלים

 שלא בקהיר, במלון התקיימו הפגישות זו.
 נודע לא השיחות תוכן איש, של בנוכחותו

 כשבונדי נוכח היה כן כמו היום. עד ברבים
 עצמו את הסגיר בינלאומי) ריגול (סוכן גרום

לבריטים.

)1־ז'1( ישראל ד־־ר קססנר.
ו עתונאי עורך־דין היה בקלת׳, נולד ,49

 של כללי למזכיר נבחר 1929ב־ ציוני. עסקן
 הרומני, בפרלמנט היהודיים הצירים מועדון

 וב■ בפראג, היהודי הקונגרס לציר 1933ב־
 ההסתדרות של הפועל הועד ליו״ר 1935

טרנסיל סיפוח עם בטראנסילבניה. הציונית
 את קסטנר העתיק ,1940ב־ להונגריה בניה

 בקרן תפקיד שם קיבל לבודפשט, מושבו
 נשיאי־המשנה משלושה לאחד נבחר היסוד,

 משנת בהונגריה. הציונית ההסתדרות של
 של וההצלה העזרה וועדת בראש עמד 1944

 ״בתור : השופט בהונגריה. היהודית הסוכנות
 בשמן משח לשטן... נפשו את מכר — שכזה

 הצנחנים, את הסגיר ההשמדה, גלגלי את
 מ־ חלק לבסוף והפך סנש חנה את הפקיר
בכר.״ ס. ם. גנרל של מטהו

שלמה הרב רוזנברג.
נכ שאנשיו טענה הסניגורית הסעד. תת־שר

 ענין לטשטש כדי קסטנר עם ומתן למשא נסו
ב בשר, בקופסאות בלתי־חוקי מסחר של

לחב מכתבים לכתוב יפסיק שגרינוולד תנאי
 על מדובר ״היה : קסטנר !). (פנימי מזרחי רי

ביניהם.״ קשר ללא אך הדברים, שני

ראובן שילוח.
 ראש אז בארצות־הברית. ישראל ציר כיום

 שלד, והמקשר הסוכנות של החשאי השירות
ה מן ״כשירדתי :אבריאל אמר הבריטים. עם

 ראיתי נעלם, ובראנד סוריה) (בגבול רכבת
 ״כמובן, :תמיר הסביר שילוח.״ את פתאום

כא תפקידים נמסרו תמיד השיטה. היתד, זו
לשילוח.״ לה

משה שרת.
 הסוכנות. של המדינית המחלקה מנהל אז

הברי עם פעולה שיתוף מתוך : הסניגוריה
 סוריד,־ישראל, בגבול בראנד את הסגיר טים
התבי ההצלה. פעולות את לשתק סייע וכך
 רימוהו. הבריטים אם כי הסגיר הוא לא : עה

 דרישות למרות כעד מלהופיע נמנע שרת
 אבריאל אהוד הגיש זד, במקום הסניגוריה.

 תעודה לקבל סרב כשהשופט בכתב. דו״ח
ש לאחר במעריב. הדו״ח פורסם כעדות, זו

 בית־הדין, בזיון היה הפרסום כי קבע השופט
 בעצרת תשובה נאום לשאת שרת התכונן

 דקות, בכמה אותו הקדים האסון מעגן.
 את כך אחר נשא ימים, שבוע חיכה שרת

ברדיו. הנאום
ש האינפורמציה מלוא את בידיו החזיק

 והיקפה, ההשמדה קצב על בראנד יואל מסר
הציבור. מעין והסתירה

שמואל תמיר■
 העברית הגימנסיה חניך ירושלים. יליד ,32

 ובית־ספו העברית האוניברסיטה ברחביה,
 לימודיו חוק את סיים בירושלים. למשפטים

 הוגלה לשם בקניה, הבריטי המעצר במחנה
בירו אצ״ל של בפועל כמפקד פעילותו על

 (״רצח קולק־חירות :במשפטים הופיע שלים•
 במשרד (הפצצה שילנסקי דב סגל״), ידידיה
 גוש. אבו בצריפין, המחתרת משפט החוץ),

 שנאשמו עין־חרוד עצורי ארבעת את ייצג
 יהודה). (מדבר האוייב בשטח תגמול בפעולת
ה גילוי של העיקרי כגטל ״נשא : השופט
אמת.״




