השואה בתיעוד

306

רשאים נציבי המחוזות במסגרת הנחיות אלה להוציא הוראות

כמו  -בן ,

נוספות בעניין או להסמיך לכך את נציבי
תפוצה

הנפות .

:

נציבות הרייך
המפקד העליון של

נציב הרייך

:

הס " ס והמשטרה H herer 58 - und Polizeifihrer

יסטוניה

~

ליטא
לאטביה
ב1לורוסיה

PS - 1138
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.

צו על עבודת כפייה ליהודים בשטחים הכבושים

תקנה בדבר הנהגת עבודת כפייה
מיום 16

Arbeitszwang

באוגוסט

על סמך סעיף

8

של צו הפיהרר

שנכבשו לאחרונה אני מצווה

.1

מ 17 -

ביולי

במזרח

לאוכלוסייה היהודית

1941

1941

בעניין מינהל שטחי המזרח

:

היהודים גברים ונשים מגיל

14

עד  , 60תושבי שטחי המזרח שננבשו

לאחרונה  ,חייבים בחובת עבודת כפייה  .לתכלית זו ירוכזו היהודים ביחידות
לעבודת

.2

כפייה .
סוהר .

( ו)

המשתמט מעבודת בפייה עונשו בית

( )2

על השתמטותם של אחדים מעבודת כפייה כתוצאה מהידברות או

( )3

נוכח מקרה חמור במיוחד  ,ניתן גם להחיל עונש מוות .
בתי  -דין מיוחדים הם המוסמכים לפסוק .

ברית  -המועצות

307

הוראות הביצוע הנדרשות לתקנה זאת מוצאות על  -ידי נציבי הרייך

.3
) . ( Reichskommissare
ברלין ,

16

באוגוסט

1941

מיניסטר לשטחים הכבושים במזרח
עה " ח

רוזנברג

אר ' יד ושם ,

Rosenberg

3 - 1ח0 - 4

165

...

Reichsminister fir die besetzten Ostgebiete

.

בחירתו של אלקס לרשות היודנראט בקובנה

בימים הראשונים שבחודש אוגוסט הודיע קאמינסקי לוועד היהודי כי

בראש הגיטו בסלובודקה יעמוד

" ילטסטנראט "

שייבחר על  -ידי היהודים

עצמם  .אבל קודם כל יש לבחור מיד ב " ראש  -היהודים "  -זוהי דרישתו של
הממונה על ענייני היהודים בקובנה ,

ה " האופטשטורמפיהר "

יורדאן  .צצה

אפוא בעיה חמורה מאוד לפני יהודי קובנה  :במי לבחור לתפקיד זה שיש בו
אחריות גדולה לאין שיעור והוא קשה ומסוכן כאחד  .לשם זה קרא הוועד

לאספה מורחבת של מי שהיו עסקנים ציבוריים מכל החוגים  ,שעדיין נשארו

בעיר .

האספה נערכה

והשתתפו בה

כ  -ס3

ב5 -

באוגוסט במשרדו של הוועד ברחוב דאוקשוס

איש .

אספה יהודית זאת  ,האחרונה בעיר קובנה גופה לפני שעזבוה תושביה
היהודים  ,הייתה דרמטית באופן יוצא מן

הכלל  .כושף

למצוא פתרון לבעיה שהיא שאלת חיים

היו חדורי ההכרה שיש

ממש 1 .

קל היה למצוא את

המועמד המתאים לתפקיד בלתי רגיל זה  .היה דרוש שהמועמד יידע את
השפה הנאותה לדיבור עם הגרמנים ויידע להופיע בפניהם
גם אם היה ידוע מראש  ,שהנבחר יהיה רק " ראש

כשליחו של הגיטו .

היהודים " ,

כלומר רק נציג

מושפל של " היהודים הארורים "  -לפי הלקסיקון הטמא של הגרמנים  -אף -

על  -פי  -כן הבינו כולם  ,שיש לעשות את הכל  ,שבכל זאת יהיה הנבחר בעל

-

