
ל רגע דו  ביום היה תש״ך בשנת ישראל של ביותר הג
 ראש ארבע. שעה אחרי דקות כמה במאי, 23ה־ השני, | 1

 הנואמים דוכן של המיקזןופץ מול התיצב ישראל ממשלת
 :הגדילה הבשורה את קטועים משפטים בכמה בישר בכנסת,
ל ויועמד בישראל נמצא המיליונים. רוצח אייכמן, אדולף
ישראלי. משפט
 התרגשות שעוררה ידיעה עוד היתה לא המדינה קום מאז

 לא מיבצע־סיני על הידיעה אפילו פתאומית. יכה עמוקה כה
 את אז הבשיר׳ חשאי גיוס של ימים בלחי־צפייה. כה היתה

 הציבור, את הכשיר לא דבר שום להתפיצצות. דעת־הקהל
ההיסטורית. הידיעה לקראת הפעם,

 האלפים, ניאות בישראל. מושג לכן קודם גם היה אייכמן
 איש כי ידעי הואצייז• באירופה בני־משפהויז״־ם את ששיכלו

 מדיניית־ לביצוע באחריית נושא אחר, אדם מכל ייתר זה,
 הימצאו. על בידיעות שמי צץ פעם מדי ההשמדה.

 אוקטיבר, בחויש תש״ר, בראשית עוד כוזבות. היו כולז
 לאימי מאמץ תבע שערו, את ז) י 51 ו הזה העילס לו הקדיש
ל־שיאל. חי ילהי״תו כייסו1י'י עלייז

 רבים תיפנה. אייינם זו תביעה כי האמין לא איש אילם
 י־מדייח יאשי וכי יה ׳'ריחךי' מדיוית מירח שיש קשיי את

דהיז. ד׳אחייי** לסיייי היישייייי איי-ויו• יי י 1ויי ריחיוי
 את מדרה י־לייה ד^רץ יזל-ידה. היריד מידיזזה. דאה רז<זץי*
 התי־בה אליה. להתרול כדי אמו זיוה היה הייהל נשימתה.
 ישראלי בשכל סאדיסמייס, חלומית נחשול היתה הראש-נה

תי אכזי־ת שידה המציא  היישמיי. של להירי ל־וצאסי יי
 הישיאלי הציבור היה זה, טבעי נחשיל ששכר אחרי רה

 המעשה, משניעות את יותר צלולה דדעס לשתיל מסיגל
ותיצאותיו. ההיסטורי רקעו

הרב אצר שיזיריס★ ★ ★
ר *בה א ת איש־ לדרגת פחית מטבעו שהתאים אדם ל
 מאשר הירייירית, דמית של יימיימד יחורר 1קי תייה.

 בסולינגן, ז906 במרס 19ב־ שנולד אייכמן, אדילף
גרמניה.

 הילדה, ופני העקומות הרגליים בעל הבלתי־מזהיר התלמיד
בחי איריר מבלי שותייס• אחרי האיהסיי היייניוו את עזב
 לם.ס. שהצטרף עד נחיתות עבודות בכמה התגלגל נות.
 כפקיד נראה הוא זה. בארגין אפילו בלט לא היא .26 בויל
נכונה. היתה זו הערכה יתניפה. דמיון חסר קטן,

 פקידותי לכשרון כלשהו תפקיד נמצא 1934 באוהטיבר
בלש למחלקוז־דבנאים־החופשים כפקיד־עוזר הידבר הוא זה.
 הבנאים את שיאו הנאצים בירליו. הס.ם• של הדטחין כת

 כרטסת הכיני והליברלי. הבינלאומי אופיים בולל החיפשיים
 שהיה פון־י־סליצני, דיטר כד אחר סיפר הלשכות. חברי של

 מילא ״הוא :אייכמן של פקודו מכו ילאחר מפקדו תחילה
״מכינת־הכתיבה על כרטיסים . . .
 דברי־ של אוסף הס.ס. של למיזיאון הועבר שנה, כעבור

 ללמוד החליט הוא תשומת־לבו. את משך יהודיים אמנות
לסגן־ להקציב בקשה מפקדו הגיש 1937.ביוני 18ב־ עברית.

 מארקים 3 בסך תקציב אייכמן אדולף הס.ם. של המשנה
 הבלתי־רגילה הבקשה רב. אצל עברית שילמד כדי לשעה,

 הימלר, היינריך הס.ס., ראש של האישית להחלטתו הועברה
בשאט־נפש. אותה שדחה

 ידיעותיו הפנאי• בשעית לבדו, עברית ללמוד נאלץ אייכמן
 לרעננן ההזדמנות השנה לו שניתנה עד מצומצמות, נשארות

 הקטן הפקיד בפני לפתוח כדי הספיקו זאת ביל ולהשלימו.
תלולה. קאריירה

 לשכת- של היהודית המחלקה מנהל היה כבר 1936ב־
 הציונית. לעניני מומחה לדרגת היעלה 193ב־ד הבטחין.

 בארץ- לביקור הציוניים המוסדות על־ידי הוזמן שנה אותה
 הוא : התוצאה לארץ. יחסו את לשנות כדי אולי ישראל,

 חשוב תפקיד למלא שנועד הירושלמי, המופתי את הכיר
הח בי החליט הוא :שניה תיצאה שלי. הקאריירה בהמשך

 היהודים, בין בייתר הטוב הגזעי ה־סוד הם הצייניים לוצים
למשא־ומתן. שותפים בבחירת מכן לאחר שהתבטאה אמונה

 בסילוק אייכמן הצטיין לגרמניה, אוסטריה סיפוח אחרי
 במייחד עז רישם עשה הדבר לגבולות. מדבר אל היחידים

 המבריק שע הפ לשכת־הבטחון, ראש היידריך, ריינהארד על
 היידריך הטיל צ׳ב־סלובקיה, כיבוש אחרי הס.ס. של בייתר

בפראג. דומה פעולה לארגן אייכמן על
ההגירה משרד פי״ד★ ★ ★

שחורים. במדים אפור פקיד אייכמן היה זצד א*תו ל ך*
 פדאנטי, נמוך. פקיד של ,.טיפיס :ייסליצוי אייזו ״יאר
 תוכנה, על זכרון־דברים מיד הכין שיחה כל אחרי איהב-סדר.

 תמיד התחבא ״אייכמן : אחר במק־ס כיסיי.״ לו שיהיה כדי
עליו.״ הממונה של גבו מאחורי
 (עניינים 4־ב־4 המדור מנהל הוגדר שלו האישי בתיק
 הלשכה־יראשית־לבטחון־המדינה של במחלקת־הסניס יהידיים)

 לארגן.״ להרצית, משא־ימתן, לנהל במיוחד ״מוכשר : כלהלז
 היה ,899,895 מס׳ חבר־המפלגה ,45,326 מס׳ חבר־הסם.
קטן. ביוריקראט

הגי בזירוז הקסו הביורוקראט דסק אריכות שנים במשי
 רצו לא גרמניה מיהודי רבים הדרכים. בכל היהודים רת

 יסתדרו״. ״העניינים כי המיטעית ההנחה מתיך לעזוב, עדייו
 גורשו פשוט אחרים למחנות־ריכוז. הוכנסו זירוז, לצ-רך
לגבול. מעבר אל בלילה

 בינואר 5ב־ הרשמית. הנאצית המדיניות או זאת היתה
הממ הבנק מנהל שאכט, היאלמאר את הימלר מינה 1939

 הציע ללונדון, נסע שאכט היהודית. ההגירה כנציב לכתי,
 שנים, חמש עד שלוש תוך יהגרו גרמניה יהידי כל כי שם

גר יהודי רכוש כי הציע כז גדול. בינלאומי מלווה בעזרת
למלוזה. כערובה ישמש יוקפא, מניה

 שביעית שלושה כעבור כי לפועל, יצא לא זה רעיון
 הממלכתי הבנק מנהל להיטלר. שאכם בין מריבה פרצה
הת הפירר, של האינפלאציוניית לשיטות־המימון התנגד
 היידריך על גרינג הרמן הטיל כן אחרי ימים ארבעה פטר.

היהו בעית את לפתור כדי יהודית, להגירה מחלקה להקים

 על הפקיד היידריך פינוי״. או הגירה של ״בדרך דים
 — ובפראג בזוינה שהצטיין הקטן הפקיד את זו מחלקה
אייכמן• אדולף
 יהודים אלף 360 עידוד־ההגירה בתקופת היגרו הכל בסך

 מצלצל הדבר ומצ׳כוסלובקיה. מאיסטריה אלף 177 מגרמניה,
הנא זירזו זו תקופה של הגדול בחלקה אך כאבסורד, כיום
 היהודים שרוב בעוד עצמם, את להציל היהודים את צים

 זאב שהשמיע הפינוי קריאות במקום. להישאר התעקשו
להד. הן אף זכו לא פולין, יהודי באוזני ז׳בוטינסקי

★ ★ ★
הסבימ אייפמן רב־סרן

 היידריך שכינס המפורסמת ברעידה בא הגדול מיפנה ך*
פקי רק נוכהו בברלין־ואנזה. ,1942ב המלחמה, באמצע | ן

 עתה השתייך כבר הקטן, הפקיד אייכמז, אדולף בכירים. דים
 היה ארגונית מבחינה נכבד. מקים בו תסס אף זה, לחוג
 להיידריך. במישרין כפוף שהיה מילר, בשם לאיש כפוף

 במישרין כפיף היה ןם.ד.), לשכת־הבמחון ראש היידריר,
הפ רמים אנשים שלישה דק להימלר. כפוף שהיה להימלר,

הקטן*. לאדולף הגדיל אדולף בין רידו
המסוג היהודים חדשה: מדיניות היידריך התודה בוועידה

 כבישים לסלילת המינים, הפרדת תוך יועברו, לעבידה לים
 לאחר טבעיות. מסיבית רובם ימיתו כד כדי תור במזרח.

 בחיים, שישארו באותם במיוחד לטפל צורך יהיה מכו
 מלהוות מהם למנוע כדי ביותר, החסינים מטבעם שיהיו
 המשלוחים אירגון יותר. ובריא חדש יה־די לגזע גרעיז
אייכמן. הפסיד על הוטל
 בלתי־רשמי באופן הסיהי״• ״הפתרון ר״׳מית החל יד
 יחידות נעו ציאית־הכיביש מאחורי מ. לפני כדר החל

 השיטות: ביהידים. שטיפלו לשכת־הבטחון, של ייייחדות
 הוצאתם אי פוגרימים, לעריכת הייקומית דאייל־תיה יחתת
 היחידה מפקד היה כלל בדרי ביריית. הידידים של לי־ייי
 היהידים. כל את לאסוף במסים היד,ידית יי־ע׳ית זי" רייייר.
 חפירה או מחצבה — פתיח למסוס היסעי רישימס. אי׳רי

 לשכת- אנשי על־ידי בסימינית נורו שם יייי׳י־״אנסית.
 יחידות או המשטרה־הצבאית־החשאית, היייט־יפו, היייזחיז.
הס.ת. של מייחדית

 זו בצורה נקטלי מלחמת־רוסיה של הראשונים בחודשים
 היתד. היא נראתה. לא השיטה אולם אלפים. מאות כמס

 לבצע רצו הנאצים ואילו חשומת־לב. עיררה מדי, פומבית
הרחב. הציבור ידיעת ללא בשקט, המיבצע את

 ראש ודל, ארנסט ד״ר פנה 1941 באוקטובר 25ב־ כבר
 שטחי״ מישל אל הנאצית, המפלגה במזכירות מחלקת־הגזע

 ״מר יותר. יעילה שיטה שנמצאה בהודעה במזרח, הכיבוש
 השגת למען לפעול נכונותו על הודיע הפירר, מלשכת בראק,

•ומיתקני־גאוים מקימות־מגירים .  רב־סרן כי לציין ברצוני .
 בלשכת־הבטחין־הראשית, היהודית המחלקה ראש אייכמן,
. לשיטה הסכים . . ו  היהודים שאותם לכך התנגדות אין ז
 המוצעים באמצעי־העזר יסולקו לעבודה, מסוגלים שאינם
בראק.״ על־ידי
 השיטה יתרון מה מסורבלת בגרמנית הסביר גם וצל ד״ר

 בשעה שאירעו כפי מעשים, נמנע זו ״בצורה :החדשה
 נערכות שהיריות מאחר ביריות. להורג הוצאו וילנה שיהודי

״כאלה למעשים בחיוב להתייחם אין בפומבי, . . .
 קודם הופעלה היא חידוש. בגדר היתה לא וצל של הצעתו

 לטיול הוסעו החולים : השימה גרמניים. חולי־רוח נגד לכן
 אדי־המפלם על־ידי הורעלו הטיול בשעת סגורים. באוטובוסים

 :בשם־הצופן נקראה בכך שעסקה היחידה המכונית. של
במוסדות־אישפוז״• לטיפול ״מוסד־הצדקה

קאל- במקומו בא בצ׳כוסלובקית, היידרין רצח אחרי *
ונר. נבר ט

׳*

הטבק(משמאל) לקיוסק (ימין) מהאוטובוס בדונו - א״כמן של חטיפתו מקום


