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חיס בתי? השואה, בזמן בנו עם וכיום: אז
 גבוה קצין היה הממציא זו. שיטה המציא לא בראק גם

מתים.״ רק יש אצלנו חולים. אין ״אצלנו :שאמר בס.ם״
★ ★ ★

יםחרק ?השמדת 183
בשרשרת: נוגסת דמות ר,ופי<ר. מכי לאחר קצר מן ץ
 להפוך הימלר מפי הוראה קיבל הזם רודולף .ם.0ה סרן |
 דווקא ע מד! למחנה־השמדה. באושוןץ מחסרדהריכוז את
 מבחנת ביותר נוח הוא ע!,מקום ״מפני הוס: שוויץ? א!

הרכבות.״ רשת
שי חיפש הוא לאייכמן. בדומה פקיר, של טיפוס ה׳ר, הוס

 כמו אחרים, השמדה במחנות ביקר ה,א וחלות. יעילות טות
 בתאי־גאזים שם מושמרים ט ר היה, כי מצא טרבלנקה,

 משאיות של לציגורות־המפלט מחוברים שהיו פרימיטיביים,
 עבדו לא המכונות בלתי־יעילד,. היתד, השיט/־, וטאנקים.

 היו עוד ולבסוף שעה, חצי נמשכה ההרעלה שווה, בצורה
 לירות רך צ, היה עלפון. של במצב בחיים, רבים יהודים

בהם.
שנו ב׳״, ״ציקלון שנקרא גאז של יעילותו את גילה הוס

 היה אפשר בעזרתו מיד. הרג זה גאז חרקים. להשמדת עד
ליום. וקומוניסטים צוענים יהודים, אלף 16 באושוויץ להרוג
ז פה בתק. אייכמן של תפקדו היה מה ו  ליד ישב הוא ז

 של והמאורגן הסדיר לשי׳׳וח דאג בברלין, שולחן־הכתיבה
 כל אין ולעבודת־כפיה. למחנות־ההשמוה אירופה יהודי

 אייכמן דיבר בבודאפשט קורבנותיו. מספר על סופיים מסמכים
העו היהודי הקונגרס טען בנ׳רנברג מיליון. ששה על עצמו

 יהודים. מיליון 5.7 הנאצית באירופה ניטפו הכל בסך כי למי
 אחרי זאת, לעומת טען רייטלינגר, ג׳ראלד אנגלי, מומחה
 ל־ 4,194,200 בין ניספו הנאצית באירופה כי מקיף, מחקר

 ממחלות מרעב, לדבריו מתו מהם כשליש יהודים. 4,581,200
 הר,ו־ י״ידות על־ידי ביריות נהרגו כמיליון כפיה, ומעבודת

 כ־ נהרגו באושוויץ ואילו בגטאות, ובפעולות צאר,־להורג
נו סטאטיטטיקה כי טען לא רייטלינגר גם אולם אלף. 800
רוסיה. יהירי על הפרטים חסרים — מוסמכת זו ראה

 את החתים פקודותיו רוב על להתבלט. אהב לא אייכמן
 בהשמות רק אישי חלק לקח עצמו הוא עליו. הממונה מילר,
 הזמן, דחק כבר שאז מפני אולי י מדוע הונגריה. יהודי
 יתכן מאידך, בודאפשט. לעבר הסובייטי הצבא התקדמות נוכח

ב להשתמש תחילה בכוונה לבודאפשט בא כבר אייכמן כי
 מעצמות־המערב את להכריח כדי כבני־ערובה, הונגריה יהודי

.ס.0ד, צמרת עם במשא־ומתן לפתוח
המנהי יורדים כאשר מתאבדים אינם קטנים פקידים

כא ,1945 במאי אייכמן נראה לאחרונה הבמה. מן גים
 קאלטג־ ,מפקדו במיפקדת זאלצבורג בסביבות הופיע שר

 הזה ״הברנש :באמרו אותו, גירש המצולק הפושע ברוגר.
״האמריקאים אצל לנו יפריע  עזו לא אייכמן סילוק אך !

 להורג• והוצא בנירנברג הורשע נשבה, קאלטנברונר לו.
נעלם. אייכמן

 כטוראי־ראשון הזדהה האמריקאים, על־ידי נשבה תחילה
 ניירותיו את כביכול שהשמיד הירטל, בשם חיל־ד,אוויר של

כתובת־הקעקע את גופו על שנשא מאחר לפקודות. בהתאם

 כסגן־משנה השבויים, במחנה מכן, לאחר הזדהה ר,ם.ס., של
כחו עבד הצפונית, לגרמניה הסתלק משם ד,ס.ס.־ד,קרבי. של
חבר. של אחיו אצל עצים טב

 זה היה לא כן על משפחתו• עם פגישה מכל נמנע הוא
 אשר איש שתפסו ההגנה, שליחי על־ידי להורג שהוצא הוא

 בתעו־ 1950בי הצטייד זאת תחת אייכמן. משפחת אצל ביקר
 כעב!ר פרון. של לארגנטינה צבר האפיפיור, של דודפליטים

 קלאוס, בניו ושלושת ורד* ו1#א אליו הצטרפו קצר זמן
 קלמנט. ריקארדו בשם דת־זהוה לתע זכה הוא ודיטר. אוולף

 שבנו היטב, מבוצר אך עלוב לב* נכנסו תש״ך בראשית
בואנום־איירס. של ~0פ, בסאן־פרנאנדו, בעצמם

על־ שהוקמה תעשיתיות, לחוות־דעת בפירמה עבד תחילה
 לחברים־ מחסר, ׳£זמש כדי בסיוחד לדנר פ ר,־ם.ם. קצין ידי

 של הארגנטיני הסניף אצל ענס־וה מצא לבס,ף לשעבר.
במ חביבה שהיתר, הגרמנית, המכונות הברת מרצדס־בנץ,

★ ★ ★ •פיוז יוחד
ד ב־י ת דיב כ ע ל

* א י * צ  הגרמני, שרות־הביון לוזדאי: קרוב שם? אותו מ
 לא ר. בגרמני שאיש מאחר לישראל, הידיעה את שהעביר

 ד,!עברו תמונותיו בחשאי, צולם האיש באייכמן. לעסוק ר*/ז
 ש,־י שא׳ אחרי בשעת.. שהכירוהו וישראלים גרמנים מץ לק,
 ׳מים כמד, במשך הוחזק ברחוב, אייכמן נחטף זהותו, את

 ־0.לבוא. שהגיע אל־על במטוס לישראל הובא בהרדמה,
 לחגי־ ישראלית משלחת־ענק ל, כביב; להביא, כדי איירם

 ת לפג! ישראל אדמת על דרך הוא שם. לחגיגות־ה,עצמאות
בכנסת. דעתו ה. את בן־גוריון דויד מסר בו יום באותו בוקר,

 תפיסתו. לקראת לכן קודם רב זמן דרוך היה עצמו אייכמן
 עצמו את שהציג ארט מגיה בג! הופיע החטיפה א״רי זמן־מה
בארגנ אייכמן והכתיב שכתב כתב־יד עמו ושנשא בידידו,

 שהיא וה היח׳ רעתו ה! זו כי רשם כחב־היד בראש טינה.
 במידה אי־פעם, מסי, שתבוא אחרת הודעה וכי בת־תוקף,
 לחץ של צאר, ת, אלא תהיה לא כתב־היד, את שתסתור

וכפיה.
 סירב העורך ל. גד, גרמני לשבועון כתב־היד את הציע האיש
 זר. גם ״ן האמריקאי, לייף לשבועון נמכר כתב־היד לקחתו.

שבו למשרדי גם התגלגלו ממנו קטעים עדיין. הדפיסו לא
אותם. פירסם לא איש אחרים. עונים

י,זמםא למען אייבמן★ ★ ★
תו ןא• ע ד ת ו ז פ ח  מהר חיש נתגלתה בן־ג,ריון של הנ

 הדרמתי האפקט את השיגה אומנם חמורה. כשגיאה ! (
 לא לה, מ,כן היה לא ממשלתי משרד שום אולם המבוקש.

 ישראל הצליחר, מעטים ימים תוך הפרשה. המשך את תיכנן
פע מספר עצמה את לסתור העולם, עתונאי כל את להרגיז

דיפ לתקרית לגרום רשמיות, בהודעות מבישה בצורה מים
ארגנטינה. עם ראשונה ממדרגה לומטית

 בענין לתקוף בעולם גורם שום העז לא המזל, למרבית
 משמיד־הר,מונים. על כמגן ייראה פן מחשש ישראל, את כזה

היש השגריר בגירוש — נמעט להסתפק נאלצה ארגנטינה

 ר,קזז לסי לכתוב נאלצו העתונאים סתמית. ובהתנצלות ראלי
 חברת אפילו החטיפה. את יותר או פחות להצדיק הישראלי,

ר,מפ!קפקת. הפרסומת מן המידה על יתר סבלה לא אל־על
 החטיפה בפרשת הטיפול ארוך־טווח. נזק נשאר זאת בכל

מאר נוספים נאצים ארצה להביא אפשרות כל סופית מנע
 יצטרך שייתפס חוש נאצי כל נייטרליות. או ידידותיות צות

 למארטין שקרה כסי — במקום ובו בחשאי עונשו את לקבל
בארגנטינה. היטלר, של סגנו בורמן,
 הראש,נה השלילית הפרסומת פסיכולוגי• הוא שני נזק

בפ ישראל של הטהור ד,מ,סרי המעמד את בהרבה, עירערה
 בטני אייכמן את להעמיד בן־גוריון של התעקשותו רשה.

בינ ביתימ/״פט בישראל לכנס תחת ישראלי, בית־משפט
 תיטול הנאצים, מן שסבלו העמים כל בהשתתפות לאומי
 כי הסכנה קיימת המשפט. של הנפשית הר,שפעה מן הרבה
 עליון, צדק של כמעשר, לעולם ייראה לא שוב אייכמן משפט

 בצו־ היר״דים של פרטי, אך מזצדק, כמעשר,־נקמה אלא
 אנטי־נאצי, זעזוע לאותו המשפט יגרום לא כן, אם ררם.
העיקרית. תוצאתו להיות צריך היה אשר

 תשכ״א, של המאורעות במרכז שיעמוד למשפט, אולם
 כולם ביוזנים, וכמה בכמה תסתעפנד, הן תוצאות. יהיו
היתר: בין ביותר. בים חש!

והמש החוקרים יגלו לא אם :הפנימית התוצאה
 תום־ המשפט יוסיף מופרז, תוסר־כשרון הישראליים פטנים

 שציווה האיש בן־גוריון, של האישית לפרסטיג׳ה פת־רבתי
ישראלי. משפט ולקיים אייכמן את להביא

 מכרעת במידה להשפיע עשוייה לבן־גוריון זו תוספת־כוח
 בטוח יהיד, אם שלו. ר,פיכת־ד,בחירות את לבצע יכולתו על
 הוא בבחירות, אחוז 51ב־ טוב.לזכות סיכוי למפא״י כי אז

 להשיג הכנסת, את לפזר למשבר־קואליציוני, לגרום עלול
 לו. הרצויה שיטת־ד,בחירות להעברת רוב החמישית בכנסת

 בכנסת גם כך להשיג כדי יספיק הזה האיום עצם כי יתכן
שיטודהבחירות. לשינוי הדרושים הקולות את הנוכחית

 עצום מוסרי לחץ ייצור המשפט :המדינית התוצאה
לע צורך ירגישו הגרמנים כי יתכן המערבית. גרמניה על

 כלפי להפגין כדי ישראל, כלפי נוסף גדול מחווה שות
 למחרת כבר ותקופתו. אייכמן עם אי־הזדהותם את העולם
 הפרשה כי שפיגל דר הגרמני השבועון טען אייכמן חטיפת

 לישראל, לתת גרמניה את להכריח כדי אלא באה לא כ,לד,
היש המשק לביסוס הלוואת־ענק השילומים, תשלום בתום
 דולאר מיליון 50 אליו: מתכוון שבן־גוריון הסכום ראלי.
שנים• עשר במשך לשנה,

 כמו חזקה כה היסטורית תחושה בעל אדם לגבי כי יתכן
 אחרת: תהיה המשפט של העיקרית התוצאה בן־גוריון, דויד
 מדינאים כמה של הטוב שמם את תחתיו לקבור עשוי הוא

 הקשור שרת, משה : בראשם לו. עץ לר. שהפכו ציוניים,
 הנשיא ואפילו בראנד, יואל באמצעות אייכמן בפרשת
וייצמן.

 מאורעות עם ישיר קשר שום לו שאין היחידי המדינאי
בן־גוריון. דויד אייכמן: תקופת
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