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במדינה
שת קסטנר פר

הקדוש הפושע
 מאז כולם. ציפו לו הגדול, הרגע זה היה

ה תותחו את הקרב לתוך שרת משה זרק
 מיכאל עורך־דין — ביותר הגדול משפטי

 המאבק 'לזירת בית־המשפט הפך — כספי
 צברים, שניהם צעירים, לודרים שני של

 בעל כספי, המקצוע. לפיסגת בדרכם שניהם
עוב 80 המעסיק ״בית־חרושת־למשפטים״

מוב מפא״י איש הוא הארץ, ברחבי דים
ה ההיפך הוא פוליטי, מורד תמיר, הק.

מפא״י. מאיש גמור
 נגד גרינוולד משפט של הראשון ביום
 שניהם הסתפקו שבועת־שקר בעוון קסטנר

חטו מילוליות צליפות — אלימים בסיורים
 הכוחות מערך את לבדוק כדי וחדות, פות
התנג חריפים, פולמוס דברי השני, הצד של

ראשונות. אישיות שויות
שמו גורלי. בקרב החרבות הצטלבו לפתע

העדים. דוכן על עלה עצמו תמיר אל
 כב־ החלטה זאת היתה כאולם. דממה
וי למעשה הצעיר, הפרקליט מצד דת־משקל

 עורכי־הדין, ספסל על המחוסן מקומו על תר
 חסרת־ שתי־וערב לחקירת עצמו את הסגיר
 בארץ. הפרקליטים מטובי אחד של רחמים

בטו היו הפעם, נשימתם. את עצרו העתונאים
 להוציא יוכל כספי משפטי. דם יזרום חים,
המש רקע על חיונית אינפורמציה מפיו
פט.

 זיגל, אורי את כספי חקר כן לפני יום
הצה של מאושר העתק לתמיר בזמנו שהעביר

 קרא לך,״ ידוע ״האם בכר. לטובת קסטנר רת
 המיסמ־ כל ״כי והממושקף, הנמוך כספי
 לפושעי הבינלאומי בית־המשפט של כים

 רגע אותו ?״ לוושינגטון הועברו מלחמה
 לא איש תמיר. של שפתיו על קל חיוך עבר
לכך. לב שם

ש בהודעה עדותו את תמיר פתח עתה
בי גילה, עצמו, הוא באולם. הס השליכה

חמש־הצל־ בעל האגדי בבנין מכבר לא קר

 ודד משרד־הבטחון משכן הפנטאגון, עות,
לע הרשות את קיבל הוא האמריקאי. מטכ״ל

 בתיק הכלולים המיסמכים את (ולצלם) יי,
 זה היה המלחמה. פשעי אגף של 105/17

בכר. קורט של תיקו
 לבנין תמיר נכנס כן לפני ימים כמה
 ״מרשי כי בו ציין בקשה, טופס מילא העצום,
 עם כמשתף־פעולה קסטנר ד״ר אחד האשים

 בית־המש־ לדין. כך על והועמד הנאצים,
 היבול בהאשמותיו.״ צדק שהוא מצא פט
 שולחן על עתה מונח היה ביקור אותו של

הפת וכמה כמה הכיל הוא בית־המשפט.
כולה. הפרשה על בהיר אור שזרקו עות

 לא גרינוולד מלכיאל הקטן. ההבדל
פלי קובלנה להגיש החוק, לפי היה, יכול
הנא עם שיתוף־פעולה על קסטנר נגד לית
 שבועת- על תביעה הגיש זאת תחת צים.

 הל־ בנימין השופט החלטת על הסתמך שקר,
 חקירת בשעת באמרו, שיקר קסטנר כי וי

 הצהרה מסר לא כי תמיר, של שתי־וערב
 בבית־המשפט בכר קורט לטובת בשבועה

בנירנברג. מלחמה לפשעי הבינלאומי
 פורמלית נקודה זאת היתד, עין למראית

הצה שמסר הודה קסטנר כי בלתי־חשובה,
הנא לטיהור הגרמני בבית־המשפט כזאת רה

האמריק על־ידי שוחרר שכבר אחרי צים,
 בבית־ ההצהרה מתן את רק הכחיש אים,

 הוא הקטן ההבדל אולם הבינלאומי. המשפט
כולה. קסטנר פרשת מרכז אולי, שהיה,
 בל־ הצהרתו היתה קפטנר, גירסת לפי

 ממילא שוחרר שהנאצי מאחר תי־חשובה.
הצהר יכלה לא שוב בנות־הברית, על־ידי

 העובדה עצם גורלו. את בהרבה לשנות תו
ל מקום נותן בנות־הברית על־ידי ששוחרר

 ה־ לרצח שותף היה לא אמנם שבכר הנחה
מליונים•
 המיסמ־ ערימת הרוצחים. על הגנה

 העד לפני עתה שהצטברה המצולמים, כים
 לחלוטין. זו תמונה שינתה תמיר, שמואל

מ־ קסטנר על־ידי שנמסרה בשבועה, ההצהרה
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 בתיקו ראשון כמיסמך מופיעה המלחמה,
השניה. העולם מלחמת אחרי מעצרו, עם שיגרתי באופן כנראה צולמה, זו תמונה בכר■ של

ש .2 עוון מבוק רצח ב
 ארצות״ על־ידי מבוקש בכר, וקורט המבוקשים... הפושעים ברשימת כלולים הבאים ״האנשים

 אינו הכימי הצילום תהליך כי החתימה, מופיעה לא המיסמכים בתצלום רצח״. בעוון הברית
כראוי. נגדו התביעה התנהלה לו בכר, גורל על ספק משאיר אינו זה מיסמך דיו. מעביר
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ש .3 שוד בעוון מבוק
 מהונגריה יהודי רכוש העברת על ממונה היה ״בכר ההערה מופיעה בכר, של המאסר בדו״ח

 הגבוהה דרגתו בתוקף אוטומטי, היה בכר של מאסרו זו.״ מבחינה מאד מסוכן והיה
גרמניה. של בצבאה המיוחד מעמדו את לציין כדי איפוא, בא, הנוסף והנימוק בס.ס.,

 אמריק־ פקיד זלקה, בנו לפני הוצהרה רצון,
 סגן־מנהל־מחלקת־העדויות שהיה אי־יהודי

 פשעי־ה־ לעניני האמריקאי התובע במשרד
האש שבוטלה לפני חודש ניתנה היא מלחמה.

 המיס־ את בתיק מהווה היא בכר. נגד מה
הביטול. פקודת לפני האחרון מך

 כי בהנחה ספק להטיל קשה זה לאור
 בבית־ה־ ההצהרה את מסר אמנם קסטנר
 שם, בכר של משפטו לצורך הבינלאומי משפט

 הסוכנות ״בשם קסטנר, של הודעתו וכי
 היא העולמי״*, היהודי והקונגרס היהודית
 בכר נגד ההאשמה לביטול יסוד ששימשה

הבא). בעמוד ההצהרה נוסח (ראה
פעול לגבי שונות דעות להיות יכולות

 בבודא־ הנאצית התופת בתוך קסטנר של תו
ש קסטנר, של הצהרתו לגבי אולם פשט.
 אחרי תמימות שנתיים חופשי, מרצון ניתנה

 הס.ס. מפקדי את הילל בה המלחמה, גמר
 להיות יכולה עצמו, הימלר על אפילו והגן

 קסטנר את המריץ מה :אחת שאלה רק
 להגנת ונמרץ פעיל באופן לצאת היהודי

 מכונת־הרצח של ביותר הגבוהים הקצינים
? הנאצית
הטי היא מענה. שתבעה שאלה זאת היתד,

עצמו. קסטנר על רק לא קודר צל לה
 היה יכול תמיר מקסטנר. קדוש יותר

 השיג כיצד להעיד המיסמכים, את רק להגיש
היה לא הוא אמיתותם. את לוודא אותם,

 סוכנותאי של לעדותו חותן בניגוד *
ש בפירוש שהודיע דובקין, אליהו אחר,

ב להעיד סמכות שום לקסטנר ניתנה לא
היהודית. הסוכנות שם

רא עם שיחותיו על פרטים למסור רשאי
 מאחר בנירנברג, האמריקאית התביעה שי

 ב־ מתקבלת שאינה שמיעה״ ״עדות שזוהי
 את כספי עשה וכאן הישראלי*. בית־המשפט

 : זה במשפט הראשונה החמורה השגיאה
 אלה. שיחות פרטי על תמיר את שאל הוא

 שאלותיו, תוצאת מד, לפתע כספי כשנזכר
מאו זה היה אולם במקומו. פתאום התישב

 מצויין חוקי תרוץ היה לתמיר :מדי חר
 לגבי חוזרת״) (״חקירה עצמו את לחקור
 הצד על־ידי שהועלו מאחר השיחות,. אותן
ההג של קלאסית שגיאה זאת היתר, השני.

נה.
 ראפ, ואלטר את תמיר שאל באמריקה

 הד מה בנירנברג, הראשי האמריקאי החוקר
 בכר. של לשיחרורו העיקרית הסיבה תה

 ״אנחנו : תמיר עדות לפי ראפ, לו ענה
ה מאשר יותר קדושים להיות יכולנו לא

ה בשם העיד שקסטנר אחרי !״ אפיפיור
אפש היתד, לא שוב בכר, לטובת סוכנות

לדין. להעמידו רות
בא הדברים על לחזור מוכן היה ראפ

 לירות, אלפיים עולה היתה הבאתו אולם רץ,
ה לדחיית תמיר בקשת את דחה והשופט

הטאק לשגיאתו הודות זה. לצורך משפט
 זה. סכום התביעה חסכה כספי, של טית

לפרוטוקול. נכנסו ראם של דבריו
 כספי אולם יהודים!״ הציל ״הימלר

תמיר כשירד האחרון. כדורו את ירה לא
)8 בעמוד (המשך

לחקור יבול אינו השני שהצד מאחר *
שתי חקירת הדברים, את עזאמר האיש את

וערב.
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