
הקרב* חידוש עם קסטנר משפט גיבורי
7 הנאצי לטובת הנאשם נשבע איפה

מח — חדש ף ג השורה מהווה מפא״י, בתוך
 החוששים חבריה, שם את מגלה שאינה תרת

 גדול די כוח התרכז לא עוד כל להתגלות
 קבוצתו עם נמנית היא אין אולם סביבם.

 אברהם ושל ג׳י.) בי. (איש ישי אלחנן של
שוקע). שכוחם הצעירים, (חבורת עופר

ר ר עו מ ם. ה רד גי של הראשון ר,קרבן נ
 כמעט שנוא נצר שרגא : בפקחות נבחר לוייה

 על־ידי רק נתמך במפלגה, החבורות כל על
 אפשר נמיר. ומרדכי מאירסון גולדה קבוצת

 אדם אף להרגיז מבלי עברו את לגלות היה
אחד• חשוב
 האחרון הנסיון כי מחוכם. מעשה זה היה
 של המעורר חוג מבפנים, המפלגה את לטהר
 אחרי חי לכל חיים שבק המנוח, זיו־אב נחום

ה סניפי לכל בשעתו, הודיע, ארן שזיאמה
 לאסור עזרה, כל ממנו למנוע שיש מפלגה

לג לכינוסיו, המפלגה באולמי להשתמש עליו
 המעוררים, בעיני המפלגה. מן חבריו את רש
 ושכבו חזרו הם מדי. גדול קרבן זה היה

לישון.

מנגנון
מוגר האויב כיבוש

 המכתב, את לידיו נטל הבריטי פקיד־הדואר
 אלפרט, .דוב :בכתובת חטוף מבט העיף

 ציון בני רחוב החדשה, בית־ישראל שכונת
 שנשא לשק אותו זרק הוא ירושלים.״ ,58
״ירדן״. השם את

 בכתובת, חטוף מבט העיף הירדני הפקיד ־
 נושא כשהוא לבריטניה, המכתב את החזיר

 טוף הגיע, מלונדון מתאימה. ירדנית חותמת
לישראל. סוף,

 בכתובת חטוף מבט העיף הישראלי הפקיד
 היחיד המכתב זה היה לא הירדנית. ובחותמת

 מן היציא הפקיד ידיו. את שעבר זה מסוג
ה את שנשא מראש, מוכן טופס המגירה
 טלגרף, הדואר, משרד ישראל, .מדינת כותרת
המו ר,שיגרתי הטופס זה היה ורדיו״. טלפון

תחי נשלח זה שמכתב הישראלי למוען דיע
 את נשא הוא הירדנית. לירושלים בטעות לה

ירושלים. דואר מנהל ג׳יראטי, י. של חתימתו
 מוזר היה הטופס הנבונה. הכתובת

 המצורף .המכתב :במלים פתח הוא למדי.
לירוש מאנגליה בטעות שוגר אליך המיועד

 נראה האויב.״ ש בכב הנמצאת העתיקה לים
 מישהו, בעיני חן מצא לא זה מקורי שנוסח

 האויב״ ״בכבוש המלים בטופס נמחקו כן ועל
 כתולה, בדיו הן גם נרשמו מעליהן בדיו.

ירדן״. .בשטח המלים
 להמציא לרגע מהסס היה שהפקיד יתכן
 העתיקה ירושלים כי המאשר זה, טופס למוען
 ירדן״, ״בשטח אלא אויב״ .בכבוש אינה

 מזלו, לרוע כי הכתובת. בעל מיהו ידע לו
ה הסיעה מזכיר במקרה, הוא, אלפרט דוב

החרות. תנועת של פרלמנטרית

מעילות
היבשות העצמות חזון

חי עתונאי של בחדרו נשמע טלפון צלצול
ה הנמל לשער מיד ״רד שעבר. בשבוע פאי,

לה טרח שלא מיסתורי, קול אמר ראשי,״
עצמו. את ציג

 פלי- מכונית העתונאי ראה הנמל שער ליד
 ביניהם מכם. שוטרי מוקפת מפוארת, מות
 עבים, קרן משקפי מרכיב המכונית, בעל עמד

 החליף מישהו טעות. שקרתה כנראה : מלמל
״הארגז את לי !

 ש־ גבר אותו מסר לכן, קודם דקות כמה
 העיזו כיצד תמה לכלבו, עצמות הכיל הארגז
לעצרו. בכלל

 וה־ המכונית בעל המנהלים. כשביל
 אחד צימרמן, שלמה מאשר אחר היה לא ארגז

 ם ׳׳,צ של המצומצמת ההנהלה חברי מששת
באו האספקה מנהל בתפקיד והמשמש ,*• שוהם*

חברה. תה
ה שוטרי מצאו המפוארת, מכוניתו בארגז

 נס־קפה קופסות שתי תפוחי־עץ, ארגז מכס
 ומבריקות, חדשות פלאיירס סיגריות ו־סססז

למכו המטען כשהובנס ובלו. מכס תווי ללא
 :צימרמן הסביר ירושלים, א/ק מאוניה ניתו
לש טרח לא הכלכלן מנהלים.״ בשביל .זה
 קבוע אורח היה צימרמן המנהלים. לשם אול
או חברתו, באוניות והשלמים הכלכלנים אצל
הבי סיום עם לוקח תפקידו, בתוקף ביקר תם

החברה.״ מנהלי .עבור חבילות קורים
 חסרונם מורגש לא גדולה נוסעים באונית

 חבילות תפוחי־עץ, של קילוגרמים כמה של
 את גם רשם לא איש סיגריות. אלף או חמאה

כלשהו. במיסמך מסירתם
ואו המעודן החך בעל צימרמן, של מזלו

 עובדי בשל רק איתרע היקרות, הסיגריות הב
ל הפעם לתת מה, משום רצו, שלא המכס,

מ רותח יסודית. בדיקה ללא לעבור מכוניתו
 ל״י 150 של קנס לשלם צימרמן נאלץ זעם,
נמ ״אילו :הנוכחים אחד אמר המכס. ליד

 פשוט, ימאי אצל מוברחת סחורה כמות צאה
במקום.״ אותו מפטרים היו

ה למחרת ציטרמן. המפלגה חבר
 צי־ של מפלגתו עתון למרחב, מיהר מקרה,
 הסברו את לפרסם העבודה, אחדות מרמן,

טען, פטאלית, טעות כאן היתד, צימרמן. של

 שוהם חברת אותה מטפלת רשמי באופן •
ב שהיא צים, חברת של ובאספקת בעובדים

 ושוהם צים למעשה אולם האוניות, כל עלת
 משתייכים, ופקידיה ומנהליה אחת חברה הן

החברות. לשתי המקרים ברוב

ל מישהו הכניס לכלבו עצמות ארגז במקום
 שייכות כל לו היתד, שלא סחורה מכוניתו

אליה.
 בשתיקה. יעבור לא העניין כי ברור היה

מ אחד רפטור, ברל הודיע התנצלותו למחרת
 חברו את ביותר אוהד שאיננו המפלגה עסקני

לבי להעמידו יש כי המפלגה בשם לאידיאל,
הסתדרותי. רור

 הציע כאשר לרווחה נשמו צים־שוהם מנהלי
בישי ישתתף לא כי עצמו, דעת על צימרמן,

 קיוו כמוהו, הבירור. לאחר עד ההנהלה בות
 וצימרמן הזמן עם יישכח יתמשך, העניין כי

 עטוף כשהוא בישיבות ישב לתפקידו, יחזור
פלאיירם. עשן של כחלחל ענן

צימרמן. של החלוצית תקופתו
 לאדון הלכנו ״אז המפורסם המסחאי השיר

 אולם לשלמה, בדיוק התכוון לא צימרמן״
בתקו היה, צימרמן אדון לו. להתאים יכול
החד העולים סעד על ממונה ב׳, עליה פת

 סכומי בואם, עם מיד מקבלים, היו הם שים.
בחיפה. במשרדו ראשונים. לסידורים כסף,

 מילא לא והחזון, העבודה עמוס צימרמן,
 הכסף סכומי הקבלות. טפסי את בדיוק תמיד

יו הרבה גדולים היו חשבונם על שנרשמו
ש כפי אולם, באמת. שקיבלו אלה מאשר תר

הסכנה. בשעת ן בודקי אין המשורר, אמר
 כה היה בוגרת, לבת ואב הנשוי צימרמן

 לכך שהקדיש העלית, קליטת למשימת מסור
כ ביחוד שלו, לתפקיד מחוץ השעות את גם

 צעירות עולות בסידור אמורים היו שהדברים
בבתי־החלוצות.

 הבלעדית הזכות את בצער ראה צימרמן,
אצ מבין נשמטת מועמדות לקביעת להכרעה
בעותיו.

ק ,1947ב־ להימשו־. חייב צימרמן
 למב־ עקיבא. ברחוב דירה לעצמו צימרמן נה

ל עומד הוא כי סיפר מדוכא, שראוהו ריו,
פל באורח הדירה. על חובותיו בגלל התאבד

ה אחרי התאבד, לא צימרמן הכסף. נמצא א'
כל.

 ל־ ממפא״י עבר חיל, אל מחיל הלך הוא
ל עבר שוהם, להנהלת מטעמה נכנס מפ״ם,
 עישן תפוחים, אכל העבודה, אחדות מפלגת

יקרות. סיגריות
 כפקיד בעבודתו צימרמן המשיך השבוע

ל זמנית, הפסיק, אולם שוהם, בחברת גבוה
מ ועדת־חקירה ההנהלה. בישיבות השתתף
 מקום יש אם תחקור הורכבה, שטרם יוחדת,
למ כדי צימרמן. החבר כלפי מסקנות להסיק

 — מיוחדות ועדות בשלוש הצורך את נוע
 צי־ מייצג (אותו הועד־הפועל של שוהם, של

הווע תכלול — מפלגתו ושל בשוהם) מדמן
האלה. הגופים כל נציגי את דה

 פרטית בשיחה שוהם מאנשי אחד כשנשאל
 בתפקיד לכהן זאת בכל ממשיך צימרמן מדוע

 של הטוב בשמה לפגוע העשוי דבר אחראי,
 נשלח ״אש אנושית. לתשובה זכה החברה,

ל כך, להשתגע. עלול הוא לחופשה, אותו
״אותו המעסיק משהו יש פחות, !

קסטנר פרשת
שבדו־הן ההפתעות

 ד,לוי בנימין ד״ר של ההיסטורי דינו בפסק
 אוטומטית הזמנה משום היה קסטנר במשפט

על לדין קסטנר את להעמיד המשפטי ליועץ

 עוזרו תנזיר, שמואל תובע :מימין •
 עורך־ נספי, מיכאל סניגור מרינטקי, אריה

 בשבועה ההצהרה את שהביא זיגל אורי דין
 ישראל נאשם משקפיים), (מרכיב מגרמניה

קסטנר. רודולף

 השנויה בנקודה היתר, בין שקר, שבועת
 קסט- ד״ר :הנקודה משפט. באותו במחלוקת

 הצהרה נתן ולא העיד לא מעולם כי העיד נר
 לפושעי־ הבינלאומי המשפט בבית בשבועה
 של השטנדרטנפירר לטובת בנירנברג מלחמה

בכר. קורט ם. הס.
 כי והודה קסטנר נשבר שתי־וערב בחקירת

 היה אך בכר, בענין בשבועה הצהיר אמנם
 אם כי הבינלאומי, בבית־המשפט לא זה

 יותר הרבה שהתקיים לדנציפיקציה״, במשפט
 נקבע אשר את אישר רק וכהצהרתו מאוחר,

ו במידה הבינלאומי, משפט בבית בכר לגבי
אמיתותן. על ידע

י 0״נ " אנ . תי ד כ  וביקש חזר השופט קי
 ההצהרה את תגיש התביעה כי רבות פעמים
 בשלב רק בנמצא. היתד, לא היא אך עצמה׳

 סניגורו כשקם המשפטי, הדיון של האחרון
 העתקה והגיש תמיר, שמואל גרינוולד, של

 המשפטי היועץ גילה ההצהרה, של נוטריונית
ה את בינתיים קבלתי אני ,גם :כהן חיים

הצהרה״.
 ניתנה היא כי גילו ההצהרה ותוכן תאריך

 מיסמכים בנירנברג. הבינלאומי בבית־המשפט
 על ושוחרר טוהר בכר קורט כי גילו אחרים

זו. הצהרה סמך
 נקט השופט, להזמנת נענה לא כהן חיים
 עירעור הגיש הוא :לחלוטין שונים בצעדים

 לא ד,לוי. בנימין השופט של פסק־הדין על
הער כי תמיר, של נמרצים תזכירים גם עזרו
 להגשת להפריע צריך אינו גרינוולד בענין עור

שקר. שבועת על קסטנר נגד משפט
ה שופט־השלום בפני קסטנר עמד השבוע

 ו־ כחול־העינים פרץ משר, בירושלים, ראשי
 את האישום. לכתב האזין עדין־ההליכות,

 עשה המשפטי, היועץ לעשות היה צריך אשר
 את תבע גרינוולד מלכיאל :פשוט אזרח
שקר. שבועת עוון על מוקדמת לחקירה יריבו

ב ר ת. ק ו נ ע ט  נתגלו הראשון הרגע מן ה
 המשפט של פרטיכל בהגשת טכניים קשיים
 השופט. ידי על סימון לצרכי במקורו הגדול

 מנשיא לשאול הצליחו המקוריים התיקים את
 הלומד אולשן, יצחק העליון, בית־המשפט

שהו הערעור לצרכי — החומר את הוא אף
לפניו••. גש

;הלוי של הדין פסק על ערעור •
 שקר(גרינ־ שבועת על מוקדמת חקירה •
; ?ןסטנר) נגד וולד
 נגד (קסטנר דיבה הוצאת על פיצויים •

גרינוולד).
ה בקרב מהר חיש נתגלה הסניגוריה קו •

 כספי מיכאל הפרקליטים בין שהתחולל טענות
 המרכזי המיטמך הגשת על תמיר ושמואל

הצ של הנוטריונית ההעתקה :הפרשה של
קסטנר של בשבועה הרתו
מוו הרבים הצופים את הפליא לא זה קו
 המיסמך האולם. את שמילאו הפרשה תיקי

 הגדול במשפט מלהגישו התחמקה שהתביעה
 ד,סניגוריה אשר למיסמך טבעי באופן הפך

בחקי לכאורה כהוכחה הגשתו מפני חששה
 המיסמך :השופט החלטת זו מוקדמת רה

נתקבל.
 את ועזב התיקים, עמוס השופט, כשקם
 קסטנר שפרשת ככל כי ברור היה האולם,

ההת יתחוללו האחרון, הגנתה לקו מתקרבת
 כולם מסחרר. בלהט הנגד והתקפות קפות

הפתעות. תהיינה :הצדדים שני להבטחת

 המדינה לטיהור פנימי גרמני בית־משפט •
הנאצים. מן

: משפטים 3 הוליד הגדול המשפט *•
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