פולין
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המוצבים זה ליד זה  ,חייבים לבוא במגע ביניהם בכדי לכסות כליל את

בדבר .

השטחים הנוגעים

זץ
העתק מצו זה קיבלו  :ה 'OKH -

תכנית ארבע  -השנים
האדון נוימאן

[ הפיקוד העליון של חיל

היבשה ] ,

) , Beauftragter fdr den Vierjahresplan

חתשחזט0א ) ,

הממונה על

לידי מזכיר המדינה

מיניסטריון הפנים ( לידי מזכיר המדינה האדון

שטוקארט ח8ן0טז ,) 5מיניסטריון לתזונה וכלכלה ( לידי מזכיר המדינה האדון
לאנדפריד  , ( Landfriedוכן ראש המינהל האזרחי בשטחים

הכבושים .
עה " ח

היידריך

Ps - 3363

סימון יהודים בגנראל  -גוברנמן

. 66

תקנה בדבר סימון של יהודים ויהודיות בגנראל  -גוברנמן
מיום

על

סעיף

סמך

5

פיסקה ו של צו הפיהרר וקאנצלר הרייך בעניין מינהל

השטחים הפולניים הכבושים

אני מצווה

.1

23

בנובמבר

1939

מ 12 -

באוקטובר

2077 ( 1939

, 5.ו

( Reichsgesetzbl .

:

כל היהודים

והיהודיות ,

השוהים בגנראל  -גוברנמן ועברו את שנתם

העשירית  ,חייבים  ,החל ב  -ו בדצמבר

, 1939

לשאת על השרוול הימני של

הלבוש ובבגד העליון סרט לבן עם מגן דוד ברוחב שלפחות

.2

את הסרטים הללו חייבים היהודים והיהודיות להשיג בעצמם ולסמנם

בסימן ההיכר

.3

10

ס"מ.

()1

האמור .

כל העובר על הוראה זו ייענש במאסר .

השואה בתיעוד
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בתי דין מיוחדים הם המוסמכים לפסוק בנידון .

()2

.4

את הוראות  -הביצוע הנדרשות מוציא מנהל המחלקה למינהל  -פנים

במשרד המושל הכללי ). (Generalgouvemeur
קראקוב  23 ,בנובמבר 1939

המושל הכללי
לשטחים הפולניים הכבושים
פראנק

.

9 61

ז. 6

VBIGG , 1939 ,

איסור העתקת מקום מגורים ליהודים בתחומי הגנראל -
גוברנמן

הוראת ביצוע ראשונה לתקנה מיום

כפייה לאוכלוסייה היהודית
על סמך סעיף

2

בגנראל  -גוברנמן

.1

26

באוקטובר

1939

בגנראל  -גוברנמן מיום

בדבר הנהגת עבודת
11

בדצמבר

1939

בתקנה בדבר הנהגת עבודת כפייה לאוכלוסייה היהודית
מ 26 -

באוקטובר 0 . 0 . 1 . 5 . 6 ( 1939

 ( Verordnungsbl .אני

מחליט :

החל ב  -ו בינואר  , 1940נאסר על כל היהודים המתגוררים בגנראל -

גוברנמן של השטחים הפולניים הכבושים  ,להעתיק את מגוריהם או מקום
לינתם אל מחוץ לגבולות היישוב שבו הם מתגוררים עד

מחוץ לגבולות היישוב על  -ידי עזיבת
היתר בכתב של השלטון הגרמני

.2

עתה  ,או לנדוד

אל

מקום מגורים או לינה קבועים  ,ללא

המקומי .

כל היהודים שהיגרו לגנראל  -גוברנמן או התיישבו בתוכו  ,חייבים

להירשם מיד לאחר מציאת מקום המגורים לא יאוחר

מ 24 -

שעות לאחר

כניסתם לשטח הגנראל  -גוברנמן אצל ראש העיר של היישוב שבו הם
נמצאים  ,וכן עליהם להודיע על בואם למקום ליודנראט שבמקום

מגוריהם .

