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 סוד כמוס, סוד לדעת מאשר גאווודהאדם את יותד דפר'המעורר אין

 אייכמן אדולה של לכידתו צורת כאשר השבוע, לזולתו. ידוע שאינו
 ש״ידעו״, אזרחיס חסרו לא במדינה, לשיהה היחיד הנושא במעט היתה
הזה״, ״העולם צוות כדרכם. שנתקל מי לבל האמת את לספר היססו ושלא

 קיבל אייכמן, נלכד כיצד ונשים נכרים תריסר מקרי באופן שאל אשר
 :כלבד אהת משותפת תבונה כעלות האלה, התשובות שתים־עשד את

 נבונות, עובדות במה לסיפורים התגנבו ושם פה בי אם כוזבות, כולם
ככד. כעצמם הרגישו התפיסה פרשת על המספרים •טהאנשים מכלי

ארצות־הברית: אזרח כהן, שמעון ס
 לי ידוע מאד. מסובך מיבצע היד, זה

 אחדים, חודשים אחריו עקבו שבתחילה
 שלא מיוחדת, חוליה על־ידי ולילה, יום

 אחדות לשעות אלא עבודתה את הפסיקה
ה ברחבי שנערכו חיפושים אתרי ביום.
 ב־ המדינות באחת נמצא שהוא גילו עולם
 איני המדינה שם את הים־התיכון. איזור
 את הביאו אותו שגילו אחרי לגלות. רוצה

 אבל לרצונו, בניגוד בכוח, ארצה אייכמן
 לספר, יכול איני כך על פרטים בידיעתו.

לסבבנו. העשוי סוד־בטחוני, בבחינת הם כי

אום־ :לכלכלה סטודנט אביב, רמי @
 אותו שהביאו בדעה הייתי בתחילה נם

חוד כמה לפני כאלה שמועות היו מכוזיית.
 עסקי־ שם מנהל שאייכמן חשבתי ואני שים,
 גירסתי ומתחזקת הולכת עתה אך נפט.

 הביאו לארץ מאוסטריה. ישר הובא שאייכמן
נוס מכל שפונתה ישראלית, באוניה אותו
 כולה והועמדה באירופה, הנמלים באחד עיה

ה ממקום נחטף אייכמן המיבצע. לרשות
 או מרוחק, מיכרה באיזה שלו, עבודה

 לכן ממקום־יישוב. הרחק בלתי־נודע, ביער
לישראל. ולהביאו אותו לחטוף קל היה

עממי: נוורהבבית־ספר אביב, יונה ©
 שהוא הגירסאות, כל את שמעתי אני גם

ב אבל לארץ. שהובא לפני בחו״ל נמצא
 שאייכמן חושבת אני בעלי, של לדעתי ניגוד
 עקב ב. ה־ש. בארץ. רב זמן כבר נמצא
 גם זה ובכלל העולם, רחבי בכל אחריו

 לא ולכן בארץ, נמצא הוא עצמה. בישראל
ול אותו לעצור גדולה בעיה זאת היתד,
 ירגיש שאיש מבלי המישטרה לידי מסרו
 לפני רב זמן נעצר שהוא חושבת אני בכך.

ש כדי מעצרו, על לכנסת הודיע שבן־גוריון
אליו. בקשר הפרטים כל את לברר יספיקו

 לפסיכו־ סטודנטית מנדן, נעמי 6
 של צוות על־ידי נעשתה הפעולה לוגיה:
 לקראת במיוחד שאומנו ש.ב., אנשי חמישה

ב אייכמן את הביאו הם הנועזת. הפעולה
 ד,־ש.ב. אנשי מדרום־אמריקה. שחזר מטוס

 שק, לתוך אייכמן של ראשו את הכניסו
 1 הנעשה את לראות היה יכול לא שממנו
מהו כשראשו למטוס אותו והכניסו סביבו,

 של במצב היה אייכמן מטה. כלפי פך,
ל בדרכו שנמצא שעה עילפון או שינה,
 דבר התעורר, הוא הדרך באמצע אך ארץ;
הפעולה. מבצעי את במקצת הדאיג אשר

ל 0 א מו ר, ש  ״את נזנהל־פינקסים: פ
 ישן כשהוא לארץ, ה־ש.ב. הביא אייכמן

 לו נתנו אותו להרדים כדי המטוס. בתוך
 שפעלה מיוחדת, זריקת־הרדמה הטיסה לפני

 שרם זאת לעומת הנסיעה. זמן כל
 מעורב היה לא אחרת ארץ של שירות־בטחון

 טהרת על הוא המיבצע וכל אייכמן, בחטיפת
 שירות־בטחון אם הנקיה. העברית העבודה

 היה הוא אם ספק במיבצע, מעורב היה אחר
 הגיע שדה־התעופה אל שהצליח. כפי מצליח
ה מאדם. ריק היה שהמקום שעה אייכמן
ש ישראליים, בחורים על־ידי נעשה עיקוב
 קבעו הם שלו. סדר־היום את בדיוק למדו

אייכמן. את ללכוד כדאי והיכן איך בהתאם,

בקואופר נהג גרינברג, בן־ציץ *
 סביבו שהיתר, הסערה כל אחרי דן: טיב

 אדם הקציבו מספר, חודשים לפני בארץ,
 אחרי לבלוש היה היחיד שתפקידו אחד,

 עד רב; זמן נמשכה הזאת העבודה אייכמן.
 השנים כל אייכמן את שהכיר אחד שנמצא

 כסף תשלום תמורת אתו. קבוע בקשר והיה
 ואת מחבואו מקום את לגלות הסכים הוא
 יכולתי אילו מבסוט הייתי הבדוי. שמו

 על־ידי נעשתה העבודה שכל בטוח להיות
ל אך ובמודיעיו, בכספיו הישראלי, ה־ש.ב.

 לי נדמה וכלל. כלל בכך בטוח איני צערי
 אם בתפיסתו, מעורבים היו זרים שגורמים

המעשה. מערך להוריד יכול אינו זה דבר כי

 תל־ בעירית פקיד רודין, שלמה ©
 מדרום־ בכוח אייכמן את סחבו לדעתי, אביב:

ב שנים עשר כבר נמצא הוא שם אמריקה,
 הרבה בארץ נמצא שהוא משוכנע אני ערך.
 זמן־מה חיכה ובן־גוריון ימים, משבוע יותר

 במיבצע הגדול. המיבצע על שהודיע עד
 ארצות של שירותי־ד,ביטחון אפילו עזרו

 הגרמני. הביטחון שירות גס אולי אחרות,
 ארון־מתים, בתוך הגבול דרך הוברח אייכמן

 על מקומית תעודת־מוות נמצאה הש.ב. ובידי
 צודאה גם להם היתה יהודי. איזה של שמו

 רוצה הזה היהודי כי כתוב היה בה מזוייפת,
 שיחררו במטוס רק הקודש. בארץ להיקבר

החוצה. והוציאוהו מארון־המתים אייכמן את

 שמעתי עקרת־בית: פצ׳יטו, הנה 0
 הרבה נמצא שאייכמן האחת גירסות. שתי
 חדש, עולה בתור אליה ובא בישראל זמן

 אולי אותו. להכיר יכול היה לא אחד שאף
 יבוא שאייכמן האמין לא אחד שאף מפני

 ה־ חודש. לפני בארץ נתפס הוא לישראל.
 בסביבות נעצר שאייכמן היא השנייה גירסה

 עצרו עצמה. בבריטניה לא אבל בריטניה,
 והלשינו אותו שזיהו יהודים, כמה אותו
 מיוחד מטוס שלחה המדינה לישראל: עליו
 אותו לקחו בדיוק איך אותו. לקחת כדי

 שגם ברור אבל יודעת, לא אני — ומתי
 שהוא מאז זמן הרבה עבר הזאת הדעה לפי

בעתונים. בפומבי כך על שהודיעו ועד נעצר

 ת צחי מונר־ספרים: הימלבלוי, יגאל •
גרמ דוברי כולם ש.ב., אנשי חמישה של

 שומרי שני של דעתם את הסיחו נית,
 לטלפון, הוזעק אחד בדרום־אמריקה. אייכמן
 זמן באותו דמיוני. סיפור סיפרו ולשני
 הבניין את לעזוב אייכמן את אחרים פיתו

 אתאייכמן הבחורים כפתו ואז עימם. ולצאת
 טייס־ פקד עליו המטוס, אל אותו והובילו

חודשים. חמישה לפני בערך לשעבר, סילון

 מי סוכריות: מוכר הכר, מרדכי •
אייכמן? זה

\

 בביודהספר תלמיד לוי, אברהב @
 במשך אייכמן אחרי עקב אחד בחור היסודי:
ב מסתתר אותו שגילה עד אחדים, חודשים

 גילה שהבחור אחרי הערביות. הארצות אחת
 שלושה או שנים ואז עוזרים, הזעיק אותו

 עד לארץ. לבוא אותו לשכנע הצליחו בחורים
 מה כלל אייכמן ידע לא לארץ הגיעו שהם

ש לו התגלה פה ורק לעשות מתכוננים הם
למשטרה, אותו למסור כדי תכסיס היה זה

ל באתי תייר: וייסנברג, אייר ©
 בדרום־אמריקה, הארצות בכל מאקתדור. ארץ
 ש־ גרמנים, מאד הרבה ישנם באקוודור, וגם

 סוף מאז השנים, כל במשך אותו איכסנו
 בעבודה עבד אייכמן העולם־השניה. מלחמת

 לדרום־ הגיע כי בדוי, בשם וחי בלתי־ידועה
 הישראלים, הבחורים רשיון. ללא אמריקה
 לשליחות במיוחד נסעו לארץ, אותו שהביאו

לארץ. לבוא לפתותו הצליחו הם המסוכנת.


