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במדינה

בסיס דק עד לשקיפות ומרווה —
מכסה על פגימות ומגן על עורן

ריגול
סיפור■ ש״  3לי ל די ם
חטיפתו של אדולף אייכמן לפני שלוש
שנים ,ופעולות שירות הבטחון הישראלי נגד
המדענים הגרמנים המועסקים במצרים ,הפ
כו את הש״ב  .למוסד אגדתי ,המלהיב את
דמיונם של חובבי סיפורי מיסתורין וריגול
בכל העולם .בזכות ההילה שקנה לו בשנה
האחרונה ,חדר הש׳׳ב אף לאותו סוג של
כתבי־עת המיועדים לגברים בלבד .עתונים
אלה ,המתפרסמים בעיקר בארצות־הברית,
גדושים סיפורי זוועה ואלימות ,המתפרסמים
לצידם של תמונות עירום מגרות.
הגליון האחרון של אחד מכתבי־עת אלה,
המנס ,הקדיש את כתבתו הראשית לש׳׳ב,
אותו הוא מגדיר כאחד מארבעת שירותי

עוד .מספר חדשים אחר־בך עבר לספרד,
שם מת ב־ 1959בבית־חולים ספרדי.״
בעקבות מנגלה .סיפור־בלשי אחר ה
מתפרסם בגילויים על הש״ב ,נוגע לרדיפה
אחרי הד״ר ג׳וסף מנגלה .לדברי כתב־העת
גילו סוכנים ישראליים את מנגלה בארגנ
טינה ,שלחו לשם אשד ,בשם נורה אלדוק,
שהכירה את מנגלה באושזזיץ .נורה הום־
גשר ,עם מנגלה במסיבה פרטית ,נכנסה עמו
בשיחה על ,המולדת הישנה׳ .מנגלה הזמין
אותה לפיקניק .בהודעתה האחרונה לתל־
אביב ציינה נורה כי היא ממתינה לבוא
סוכנים נוספים .הסוכנים הגיעו תוך 48
שעות ,אך לא מצאו לא את נורה ולא
את מנגלה .מספר שבועות אחר־כך נמצאה
גופתה של נורה לרגלי האנדים ליד הגבול
האורוגוואיי .היא נורתה בגולגלתה.
.חמישה אנשי ש״ב ,בפיקודו של אחד
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המודיעין הטובים ביותר בעולם. .נשקו הוא:
איומים ,חטיפות ,רציחות .מטרתו :להגן על
ישראל ולחסל נאצים!״ מכריזה כתבתו של
אחד ,פאול מסקיל ,המתיימרת לחשוף פר
טים בלתי ידועים על פעולותיו של הש״ב
מחוץ לגבולות ישראל.
מ ו ו ת מ ב לי לג לו ת .״ישראלים מעטים,
ועוד פחות מכך זרים ,יודעים משהו על
הש״ב,״ כותב מסקיל .״פעולותיו המחתר
תיות של ארגון זה אפופות מסתורין .מפק
דיו הם בלתי ידועים אפילו לפקידים יש
ראליים בכירים ,למרות שהארגון עובד ב
יחסים הדוקים עם ארגונים כמו המוסד ה
מרכזי למודיעין והמרכז לדוקומנטציה של
פשעי הנאצים.
״סוכני הש״ב חיים ומתים בנסיבות מיס-
תוריות .יש להם שתי מטרות עיקריות  :לה
גן על ישראל מאויביה ולחסל פושעי מלחמה
נאציים .משימה אחרונה זו הביאה את בלשי
הש״ב לארצוודהברית ,קנדה ,אמריקה ה
דרומית ,גרמניה ,אוסטריה ,ספרד ,הודו,
יפאן ועוד.״
אחרי שהרשימה מתארת בפרוטרוט את
חטיפתו של אדולף אייכמן ,היא מספרת על
חיסולו של נאצי אחר ,אנטה פאבליק ,ה
פיהרר של קרואטיה בתקופת המשטר ה
נאצי .פאבליק ,שהיה אחראי ,בין השאר ,ל
רצח יהודי קרואטיה שביוגוסלביה ,ברח —
לדברי המאמר — לאיטליה בתום המלחמה,
הגיע כעבור חמש שנים לארגנטינה ,שם
הפך ליועץ הראשי של המשטרה החשאית
של חואן פירון .לדברי הרשימה ,היה זה
פאבליק שסידר עבור אייכמן את ניירותיו
המזוייפים בעת שזה הגיע לארגנטינה .כבר
אז ,ב־ ,1949גילו סוכני השיב את עקבותיו
של אייכמן ועמדו ללכדו.
.כאשר הגיעו שני סוכנים ישראליים ל־
בואנוס איירם ,הם נאסרו ונשלחו אל פאב־
ליק .פאבליק ופקידיו ,כולם בוגרי הגסטאפו
והס״ם ,חקרו את העצורים בחדר עינויים
שבמרתף מטה המשטרה החשאית .כל הטכני
קות של הגסטאפו הופעלו ,אבל שני ה
סוכנים מתו מבלי לגלות את טבעה של
שליחותם.
.אחרי סילוקו של פירון ב־ ,1955פרש
פאבליק מהחיים הצבוריים ,התגורר בוילה
בפרברי בואנוס־איירם ,עד שהש״ב גילה
אותו ב״ . 1957שני אנשים מזויינים ארבו
לפאבליק מחוץ לביתו׳ וירו בו שלוש פעמים.
פאבליק החלים מפצעיו ,אך לא התאושש

המכונה ״קפיטן קליין״ ,הגיעו מיד למקום,
החלו לחפש אחרי מנגלד .אלא שהמשטרה
המקומית גילתה את הסוכנים לפני שמצאו
את עקבותיו של רופא המתת .מאה שוטרים
נשלחו כדי למנוע הישנות חטיפה כשל
אייכמן .שלושה ימים אחר־כך הגיעו למ
קום ארבעה סוכנים נוספים :אמריקאי ,רוסי
ושני גרמנים .האמריקאי והרוסי הוזמנו ל
מקום כמשקיפים .שני הגרמנים ממשרד
פשעי המלחמה בגרמניה ,המשתף פעולה עם
הש״ב בחיפוש אחרי נאצים .אלא שאף אחד
מהם לא יכול היה לגלות את מנגלד״״
סיפור נוסף מגלה כיצד גילו סוכני
הש״ב את הרברט קוקורס ,רוצח יהודי
ריגה שבלטביד״ הסוכנים הישראלים תיכננו
לחסל גם אותו ,אלא שקוקורם חשש לחייו,
דרש משמר משטרתי .הוא מטייל מאז מזויין
ובליתי שומרי ראש ,כשברור לו שהוא
מסומן ברשימה.

חינוך
אגדה חינוכית
פעמים בשבוע מתאספים עשרות מורים
ומורות מחוסרי עבודה בבית ישן ביפו ,בו
שוכנים משרדי משרד־החינוך .בקומה ה
שלישית של הבנין קלוף הצבע הם מתקב
לים על־ידי המפקחים ,מבקשים מהם עבודת
הוראה ,לא חשוב איפה .התשובה ברוב
המקרים היא אחת  :״מצטערים מאד ,אין
לנו צורך במורים.״
המורים והמורות ,שכמעט כולם מוסמכים
להוראה ,וסיימו כבר מזמן את שרותם ב־
צה״ל ,עוזבים את הבנין חפויי ראש ,דם
שואלים את עצמם בפעם האלף. :״לשם מה
למדתי משך שנים בתיכון ,בסמינר בקור
סים מיוחדים? לשם מה? כדי לחזר על
פתחי המפקחים למיניהם ולקבל בכל מקום
תשובה שלילית? או אולי בכלל כדאי לזנוח
את המקצוע ,לו הקדשנו ימים ולילות משך
שנים ארוכות ,וללכת לעבוד בעבודה אח
רת ,פקידות ל מ של? ...״
יו ם כן ,יו ם ל א .לא כולם עוזבים
את ה מין מאוכזבים .ישנם שני ימי קבלה,
יום שלישי ויום רביעי .ביום שלישי באים
)המשך בעמוד (53
* הנוסח :״איומים ,רציחות ,חטיפות —
קשר הריגול הישראלי הגדול.״
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