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 אחת הפרשות הסבוכות ביותר. 

אלא שעד היום יש תומכים  05-זו לא רק הסעירה בשנות הפרשה 
 נלהבים ומתנגדים נחרצים.

 
 

 מסגרת הפרשה
 

 . 4411הונגריה 
 

גן "הונגריה נחשבה למקלט ו -, פלישת הגרמנים 4411מרץ ב 44עד 
 בתקופת השואה.  "עדן

של קשרים עם קהילות יהודיות אחרות. הקשרים קשרים עם הארץ ו היו
קשר עם  יוהוועד הצלה שהוקם בבודפשט שרוב חבריו ציונים. לחברים 

 הארץ. 
; חשוב לתת את עד )לא ראש הועד(וישראל רודולף קסטנר חבר בו

קשר  -ועד ותפקידי המות הונגריה. ועד הוא לא מנהיגוההדעת לכך ש
 למידע וטיפול בפליטים מפולין ומסלובקיה. 

 
קסטנר הסתיר את המידע  -אחת האשמות העיקריות כלפי קסטנר 

 מיהדות הונגריה. 
 

)רעיון שהועלה  וכיבושה, פלישת גרמניה להונגריה 4411במרץ  44-ב
 קודם לכן ו"עכשיו" יושם(.

 יתה מהירה ומפתיעה. יעם כוונות ברורות... הפלישה ה הגיע יכמןיא
מן של אייכו רותימטבאופן גלוי על  ברדו 4411מספטמבר יחד עם זאת, 

 .מןושדרך ייו
יהדות הונגריה יכלה  (תרובס גלויב)ת המגיעו ידיעותהנוכח  ,כךאם 

 לדעת שדנים בסוגיה. 
)אחראי על מחלקה אחת מבין  יכמן הופיע על צוותויא 4411מרץ ב

 . טפו(סארבע, המחלקה היהודית בג
 בעיקר בערי השדה.  ,לגטאותם היהודי הוכנסואמצע אפריל היהודים ב

 7-עד ה - תהליכים של רישום, תיוג ושילוחים התחילו 4411במאי  44-ב

 גברים לעבודה.  455,555-יהודים ועוד כ 115,555-שולחו כ 4411במאי 
 התהליכים היו מהירים ונוראיים כאחד.

 יהודים לשעה!( 055הקצב אמור היה להיות  -כמן חנך תאי גזים י)אי
 

צורך לחפש ה התעורר -לאומית -רגשיתהאישית ו-בגלל התחושה הרגשית
 מי אשם... זהו אחד ההסברים לשנאה העמוקה כלפי קסטנר. 
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 יתהגרמנרת צמיעה הגה 4411-בי. ס גרמנאינטר (גם)ה ימ ה"מוההול ני

בכדי שרוסיה לא תשיג את  לנהל מו"מ צורך ישש (לקהבח פחותל)
אחד הפחדים -) התקדמות הצבא האדוםמון בטובנה התבסיס  .מטרותיה

תחילה להבשיל הולכן  (הסובייטים יכבשו את גרמניהששל הגרמנים 
 יש לשאת ולתת עם המערב, אם - מחשבה, שהיטלר לא היה ער לה

 כנע למדינות המערב ולא לרוסים.יכנע עדיף לה להיגרמניה ת
 -להשיג אליבי  'ביקש'מהלך אחר ש התנהלבשלב שהונגריה נכבשה  ,אגב

ע"י הפסקת ההשמדה ואמירה למערב שהיטלר כפה את דרכו... )אחת 
 נות ב"ממזרים חסרי כבוד"(. הסצ

 
 .(הצלה מקומית של הונגריםגמא,לדוהיו מספר קווי פעולה להצלה )

תהליך ר נמן את קסטיזכמן יהל את המהלך ולכן כשאיינמלר הי
 ההשמדה נמשך.

יכמן את יואל ברנד, מוועד ההצלה, ילח אמתוך השיחות הללו ש
 -דבר עם הסוכנות היהודית, הקונגרס היהודי העולמי ילקושטא לה

כמן חשב שלגופים היהודים יש משקל עצום )תפישה אנטישמית יאי
 קלאסית(. 

קפוץ לקברי בשמחה אם גרמניה תפסיד את כמן אמר "אני איאי
 מיליון יהודים מושמדים."  -המלחמה כי חזית אחת לא הפסדנו 

 עמידההוא  קסטנר, ברנד ושליחי הישוב בקושטא -כמןיאיבמו"מ עם 
משאיות שתשמשנה בחזית נגד הרוסים או ומצרכים שבזמן  45555

  יקרי המציאות )קפה, תה, סבון, קקאו ולפעמים כסף(. המלחמה היו
יכמן היה לא להפנות את היהודים לארץ אלא לספרד או יהתנאי של א

 פורטוגל.
 ההצען להתכווכמן לא , אייראההנפי כ .תה סתמיתיהיהצעה הזו 

 לכךסכים יכול היה להמי  - זועה בהצון הגיאין שלכך דע מו ייכמןא)
כך הרבה משאיות -יעבירו כל 4411באביב ש - נית[גרמ דת מבטמנקו]

בכדי סכים להפסיק את ההשמדה היכמן לא יהיהודים; א [תצל]ה לטובת
 גם לא למראית עין.( ,ליצור אליבי

הישוב סרבו לקבל את ההצעה  ברנד הביא את ההצעה לקושטא, שליחי
סיכוי אחד למיליון צריך  היהגם אם  -התחושה הייתה הר"מ, אך 

 לעשות משהו. 

 פגישה אצל בן גוריון בבית.  התקיימה
 בחלב )גבול תורכיה סוריה(;  -פגש עם ברנדישרת נשלח לה

בנוכחות קצין בריטי. בהתאם  התנהלה. השיחה 4411ביוני  44-ב
לפרוטוקול הפגישה נאמר: "יהודי הונגריה יודעים מהן רכבות, הרכבות 

 הן שילוח להשמדה."
 המו"מ נכשל. 
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 שרת נשלח ללונדון אל אידן, יש פניות לברה"מ, לארה"ב.

מתוך כוונה  מו"מ מתנהלפנים ש העמדת-שזו ההצעה טענההסוכנות 
 למשוך זמן. 

 ברור שהרעיון לא ראלי. היה ציגי הסוכנות גם לנ
ט רק לאחר שלושה חודשים פשברנד נתפש ונכלא בקהיר והוא חזר לבוד

 כשההשמדה כבר הסתיימה.
 

קסטנר היה עם בכר בברגן בלזן ובכר ניסה לשכנע  4410באפריל  44-ב
את מפקד המחנה להעביר את המחנה ללא התנגדות לבריטים )גם בשל 

קשה שפרצה במחנה ואף ניתנה הוראה לשרוף אתה המחנה טיפוס מגפה 
  .( [...כבר שפכו את הנפט ןו הזמבאות]

לפי עדות  -המחנה נמסר בסופו של דבר לבריטים ללא התנגדות 
 .נט קסטנרילנציג הגו'יבהמבורג קסטנר וכן לפי מכתב שכתב 

 יוסף מכמן העיד על כך שראה את בכר וקסטנר. 
 

 ואשם?הבמה קסטנר 
 

חרדי הונגרי שאיבד את משפחתו, השמיץ הרבה מאוד אנשים  - גרינוואלד
 :ילים ובאחת החוברות האשים את קסטנרשקוובחוברות דמויות פ

 לא הזהיר את יהודי קסטנר  - הסתרת מידע - האשמה המרכזית. 4
 פורסם הדוח על אושוויץ ]בעקבות בריחת  4411ביוני  44-)ב הונגריה   

 מידע.  לפני כן לא היה  -יהם ורבה[ הצעירים בינשני הזוגות של    
 כשהגיעו פרוטוקולים על אושוויץ(.  4411ביוני  44-גם לאחר ה   

 הדוחות אך לא העביר את אם כך היתה שהוא קיבל את  הטענה   
 מידע.   

 האם יכול להיות שאדם אחד הצליח להסתיר   - אשמה אבסורדיתה   
 רב מידע שרק הוא יודע? במשך זמן    

 בטרבלינקה ובסוביבור( איך ידעו על השמדה המונית )בעיקר  ירה   
 יתכן שציבור כה גדול לא יודע על ההשמדה?    

 הרי הגיעו גם אלפי פליטים להונגריה שלא הסתירו את ההשמדה...   
 יכול להיות שבערי השדה ידעו פחות מבודפשט, יכול להיות שהחרדים    

 שחוסר הידע נובע מכך שהחרדים פחות קוראים עיתונים.    

 קסטנר שלח את חברי תנועות הנוער לגטאות לספר בנוסף על כך    
 רצו להקשיב להם.על השמדה המונית אך לא    

     
  .ומקורבי הצלתם הנאציעם מו"מ ה מטרת. 2

 עד שקסטנר לא היה חבר בה. והאנשים נבחרו ע"י ו - תמופרכ האשמה   
 כמן. יעל כך הרכבת הזו היתה אחת מיני... לפי הבטחות אייתרה    

 קרובי משפחה?! 4755האם לאדם יש על כך,  ובנוסף   
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 בדיעבד אנו מכנים את הרכבת כרכבת הצלה. אך באותו הזמן עלייה    

 גרמנים לא העובדות הצביעו על כך ש -לרכבת לא הבטיחה הצלה    
 לא יעמדו בהסכם  יר שהגרמניםחשש סביו מי שעמדו בדבריהם... ה   

 ההצלה.    
 של ברנד העלתה לרכבת את שני ילדיה וזמן בת זוגו , ךהוכחה לכ   

 בשל חוסר הביטחון שהרכבת הזו היא קצר לפני הנסיעה הורידה אותם    
 רכבת הצלה.   

 היו כבר מקרים שהגרמנים קרעו דרכון, אפילו אמרקאי. הרכבת    
 במשך חודשים בברגן בלזן. עמדה    

 היה יכול  -ך, אם קסטנר היה רוצה להציל הצלה אישית יתרה על כ   
 להבריח לשוויץ )בה ביקר להבריח לרומניה, זאת ביתר קלות: לעשות    

       (.מספר פעמים   
 

 נתן  , במשפטי נירנברג, אחרי המלחמה .דותתן עשר למבא קרש. 1

  קורט בכר. ,s.s ןקסטנר עדות לטובת קצי  

 רק על  -קסטנר טען שלא נתן עדות אך התברר שהוא נתן עדות   

  הרשיע אותו. -בנימין הלוי, השופט סעיף זה   
 )כך שהיריבות חבר מפא"י...בנימין הלוי היה איש חירות וקסטנר היה   

 יתה במוקד(הפוליטית הי  
 בכר וקסטנר עברו  4411דצמבר -תברר שבנובמברה ...אך נכונה טענהה  

 זו - חדש 'קו'המחנות והודיעו במחנות שההשמדה מופסקת ויש  בין  
 תית ונכונה(.יתה אמירנברג )והיא הישהעיד קסטנר במשפטי נהעדות   

 בסימולציה שנערכה אצל עו"ד חיים כהן נשאל קסטנר האם הוא נתן   
 לטובת קורט בכר הוא אמר שכן )כפי שמתואר לעיל(. קסטנר עדות   

 להגיד שהוא נתן עדות לטובתו היות והאווירה קיבל הוראה לא   
  בדרכונים)לדוגמא, היתה אנטי גרמנית בכל מקרה בחברה הישראלית   

  היה כתוב שיש מעבר לכל מדינה פרט לגרמניה(.  
 כך, לא יתכן שפוליטיקאי במפלגה השלטת נתן יספר שנתן  יתרה על  

 . s.sקצין עדות לטובת  
 , שנים קשות גם 15-נות הקסטנר נסע לנירנברג להעיד משום שבש  

 רכבת הזהב של יהודי  על אודותהשאלה  הנשאל -כלכלית מבחינה   
 יוכל לעזור קורט בכר )שהיה אחראי על השוד( והתשובה  -גרמניה   

 באיתור הרכבת.   
 יתה במימון י)הנסיעה ה ...ידי הסוכנות-נשלח עלקסטנר ולכן   

 הסוכנות. נמצא צילום הצ'ק(.  
 

 
 יטיקהפולה ביןוב רהעיוער מצה תהעובדו "וףכיפ"הות תן לראכך, ניאם 

 ...שפטמהו
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 קסטנר פעל למען הצלה!

 
שינדלר נפגש פעמיים עם קסטנר  : לדוגמא קסטנר פעל במגוון דרכים

 ( בכדי לקבל כסף לרכישת מזון לאנשים שהציל שינדלר.4411-וב 4412-)ב
 ."רכבת החופש"ו הנאציםמו"מ עם 

הבנה בסיסי פעולה עם הנאצים = חוסר  ףלהאשים את קסטנר בשיתו
 באשר לאדם ולמעשיו.

 
 

 
 

בניהול מו"מ עם נציגים של ארגון  4491עו"ד שמואל תמיר עסק בשנת 
טרור על שחרורם של שבויים ישראלים תמורת מספר גדול של מחבלים, 

 )עסקת ג'יבריל(.  שהורשעו ברצח מחבלים תרבול
 :תומי לפיד )מניצולי קסטנר(בעקבות כך אמר 

, שניהל את המו"מ לא מתוך ביתו "ישבתי מול פניו המעונות של תמיר
בצרו השלו של טו בודפשט בעיצומה של מלחמה נוראה, אלא מתוך מגב

משרד הביטחון בקריה; לא בבית מלון של הגסטפו, אלא במלון דה 
ה; לא מתוך פחד ועזובה מול אויב אדיר, אלא מתוך בלוקס בז'נ

ראיתי את ייסורי לבו וחשבתי  -גשת כוח מול קבוצת מחבלים קטנה הר
בלבי: עכשיו אתה מבין את קסטנר? עכשיו אתה מבין איזה עוול עוללת 

 לו?"
 


