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קטעים מדבריו של פראנק ב -

בדצמבר

16

1941

על השמרת היהודים
...

אחרת .

עם היהודים  ,זאת אומר לכם בגלוי  ,צריך לגמור בצורה זו או

הפיהרר אמר פעם את הדבר  :אם יעלה שוב בידי היהדות המאוחדת לחולל
מלחמת עולם  ,קרבן הדמים לא יהיה רק של העמים המוסתים למלחמה  ,אלא

אז יקיץ הקץ על היהודים באירופה  .יודע אני שנמתחת ביקורת על רבים
מהצעדים שנוקטים עכשו נגד היהודים ברייך  .ידוע מן הדיווחים על הלכי רוח
בדעת הקהל  ,שמנסים במודע תמיד מחדש לדבר על אכזריות קשיחות

וכו ' .

אבקשכם בטרם אמשיך בדברי  ,שנסכים בתוכנו לנוסחה

בעיקרון

:

מרחמים אנו רק על בני העם הגרמני  ,וזולתם על אף אחד בעולם  .האחרים לא

רחמו גם עלינו  .כנאצליונל  -סוציאליסט ותיק אני חייב גם לומר
היהודים

)  ( Judensippschaftתעבור

:

אם עדת

את המלחמה ואנו נקריב מיטב דמנו למען

המשך קיומה של אירופה  ,אז תהיה מלחמה זאת רק הצלחה חלקית  .לכן
ביחס ליהודים יש לי עקרונית רק ציפייה אחת

:

שהם

עליהם

ייעלמו .

להסתלק  .פתחתי במו " מ בכדי לשלחם למזרח  .בינואר יתקיים בעניין זה דיון
מקיף

אליו אשגר את מזכיר המדינה ד " ר ביהלר (זטא . ) 85דיון זה

בברלין * ,

יתקיים במשרד הראשי לביטחון הרייך )  ( Reichssicherheitshauptamtאצל ס " ס

או4רפיהרר היידריך  .מכל מקום תתחיל נדידה
יהיה

על

היהודים ?

האם

גדולה של יהודים . . .

אבל מה

מאמינים אתם שמתכוונים לישבם בכפרים

באוסטלאנד ? אמרו לנו בברלין  ,לשם מה כל הבלבול הזה ? אין לנו מה לעשות
אתם

באוסטלאנד

ובנציבות

הרייך

), ( Reichskommissariat

חסלו

אותם

בעצמכם  .רבותי  ,אני צריך לבקש מכם להתחסן בפני כל דברי רחמים  .אנו
חייבים להשמיד את היהודים בכל מקום שניתקל בהם ובכל מקום שהדבר
ניתן  ,בכדי לקיים את ליכודו של

הרייך . . .

השקפות מקובלות עד כה אינן תואמות מאורעות עצומים וחד פעמיים

כאלה .

בכל אופן עלינו למצוא את הדרך המוליכה למטרה  ,ויש לי על כך

מחשבות

משלי .

היהודים הם מבחינתנו זללנים מזיקים ביותר  .יש לנו כעת בגנראל  -גוברנמן
לפי האומדן 2 . 5
מיליון יהודים י .

.

יכולים להרעיל

מיליון  ,ואולי יחד עם קשרי משפחה וכל התלויים בהם .
אין אנו יכולים לירות ב  3 . 5 -מיליון יהודים אלה ואין אנו

3 5

אותם  ,אבל אנו

יכולים לנקוט בפעולות  ,שיובילו איך שהוא

השואה בתיעוד

195

לתוצאות בהשמדה  ,כלומר צעדים בקנה מידה גדול עליהם ידונו
הגנראל  -גוברנמן חייב להיות חופשי מהיהודים

כמו

) udenfrei

ברייך .

הרייך  .היבן

להקים ולהפעיל
וכיצד דבר זה יתבצע הוא עניינים של הרשויות שעלינו
~
ועל פעולתם אמסור בבוא

כאן ,

העת . . .
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פריטיקיל יעידת

עניין ממלכתי סודי

ואנוה -

20

בינואר

1942

!

פרוטוקול הישיבה

.1

בדיון על הפתרון הסופי

בתאריך

. .

, 20 1 1942

גאולייטר

ד" ר

מזכיר המדינה

בברלין ברחוב 5ם נרוסן ואנזה

מאייר

ורייכסאמטסלייטר
ד"ר

( 68888שמ) 8

של השאלה היהודית  ,שהתקיים

) ( Meyer

ד" ר

מזביר המדינה נוימאן

מיניסטריון לשטחים הבבושים במזרח

לייבראנט

שטוקארט

מס ' 58 - 56

השתתפו

:

)( Leibbrandt

)( Stuckart

( 888פט0א)

מיניסטריון הפנים
הממונה על תוכנית ארבע השנים
)  den Vierjahresplanז( Beauftragter 51

מזכיר המדינה

ד" ר

פרייולר

מזכיר המדינה

ד"ר

ביהלר

)( Freisler

) ( BUhler

מיניסטריון המשפטים
משרד המושל הכללי
) (Generalgouverneur

סגן

מזכיר המדינה

ד"ר

לותר

) ( Luther

מיניסטריון החוץ

