לשכת הנאמנות הראשית ,מזרח
) .(Haupttreuhandstelle Ost, Htoגוף שעסק בהחרמת רכוש פולני ממלכתי ורכוש אזרחי
פולין ,ובכללם יהודים ,ברייך ובשטחי פולין שסופחו לרייך ,וטיפל בענייני הרכוש המוחרם עד
למסירתו לידי גרמנים .הלשכה הוקמה בצו מיום  19באוקטובר  1939שהוציא הרמן גרינג
בתוקף היותו מיופה-כוח ל'תכנית ארבע השנים'.
כבר ב 1939-הוצא מידי לשכת הנאמנות הטיפול בהחרמת משקים חקלאיים ,יערות ,אוצרות
אומנות ,ורכוש משרדי ממשלה וארגונים פוליטיים פולנים.
מושבה של לשכת הנאמנות ,בראשותו של גרינג ובניהולו של מקס וינקלר ,היה בברלין,
ושלוחות ) (Treuhandstellenשלה היו בצ'חוב ) ,(Ciechanowבדנציג ) ,(Danzigבקטוביץ
) (Katowiceובפוזן ) ,Posenעם סניף בלודז'( ,מיופה-כוח מחוזיים
) (Kreisvertrauensmannהיו במחוז דנציג-פרוסיה המערבית ,ורטלנד ומחוז צ'חנוב ,וכן
שלוחות בבנדין ) ,(Bendinבבילסקו ) ,(Bielskoבחוז'וב ) ,(Chorzowבצ'שין ),(Cieszyn
בלובליניץ ) ,(Lubliniecבסוסנוביץ ) (Sosnowiecובז'יביץ ) ;(Zywiecב 1941-הוקמה
שלוחה בביאליסטוק ).(Bialystok
עד  1942תפסה לשכת הנאמנות בשטחי פולין שסופחו לרייך יותר מ 200,000-מפעלי
תעשייה ,מפעלי תחבורה בתי-מלאכה ובתי-מסחר ,יותר מ 290,000-מגרשים ,כ500,000-
תכולות-דירה וכן מטלטלין ודברי ערך בשווי של למיצער כמה מיליארדי זלוטי )בערכם לפני
המלחמה(.
הלשכה החרימה גם רכוש פולני ממלכתי ורכוש אזרחים פולנים בגרמניה ,באוסטריה
ובמדינות אחרות שסופחו לרייך ,בשווי של כ 270-מיליון מרקים.
ניהול הרכוש השדוד בשטחי פולין שסופחו לרייך הופקד חלקית בידי חברות שהוקמו במיוחד
למטרה זאת ,כגון

Auffangsgesellschaft Für Kriegsteilnehmer-Betriebe Des

 ,Handelsשניהלה באופן עצמאי חנויות-מסחר שהוחרמו מפולנים ויהודים ואיישה אותם
ביוצאי צבא גרמנים .תפקיד דומה מילאה חברת  ,Grundstücksgesellschaftביחס לבנייני
מגורים ומגרשים בערים ,וחברת  Hotel Und Gaststättengesellschaftביחס למסעדות
ואכסניות .בהחרמת חומרי גלם פעלו בשיתוף-פעולה הדוק עם לשכת הנאמנות חברות
Verwertungsgsellschaft

,Verwaltunds-Und

וTextilstoffe-

Für

Treuhänder

שפעלה בלודז' עד סוף דצמבר .1939
בלשכה פעלו עוד כמה חברות ,שתפקידן היה לסייע לפיתוח התעשייה ,המלאכה והמסחר
הגרמניים בשטחי פולין שסופחו לרייך ושילובם המלא ברייך.
אדמות

שהוחרמו

מפולנים

בשטחים

המסופחים

נוהלו

בידי

Ostdeutsche

) Landbewirtschaftungs-Ostlandואחר-כך  .(Reichslandב 1943-היו בפיקוחה 2,400
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חלקות אדמה ו 390,000-משקים פולניים מוחרמים .החברה פעלה גם בצרפת על סמך
הניסיון שנרכש בפולין.
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