רצח יהודי מערב אירופה
הודעת אייכמן לרדמאכר ,המומחה לענייני יהודים במשרד החוץ ,בעניין הגירושים ממערב אירופה22 ,
ביוני 1942
מפקד משטרת הביטחון והס"ד
ברלין 22 ,ביוני 1942
מכתב אקספרס
סודי
הנדון :מאמץ עבודה של יהודים מצרפת ,בלגיה והולנד.
בהקשר עם :שיחה טלפונית ב20.6.42-
נעשו הסידורים לכך שמאמצע יולי  /תחילת אוגוסט ש"ז יישלחו לעבודה במחנה אושוויץ ,ברכבות
מיוחדות שייסעו מדי יום ביומו ,ושבכל אחת מהן מקום ל 1,000-אנשים ,קודם כל כ 40,000-יהודים
מהשטח הצרפתי הכבוש 40,000 ,יהודים מהולנד ו 10,000-יהודים מבלגיה.
חוג האנשים שנכלל ]במבצע[ מקיף בראש ובראשונה יהודים המסוגלים לעבודה ,אם אינם נשואים
בנישואי תערובת ואינם בעלי נתינות של האימפריה הבריטית ,של ארה"ב ,של מקסיקו ,של ארצות
אויבות במרכז אמריקה ובדרומה ,וכמו כן של ארצות נייטרליות ובעלות ברית.
הנני מבקש ממך לקחת זאת לתשומת לבך באופן חיובי ,והנני מניח שגם מצדו של משרד החוץ אין
התנגדות לאמצעים אלה.
על פי הוראה
חתום :אייכמן
)תעודת בית הדין הצבאי הבינלאומי בנירנברג ,מס' (NG-183
בתוך דן מכמן ,תקופת השואה – הדגם המערב אירופי )אוניברסיטת בר אילן ,המחלקה לתולדות עם
ישראל( ,ע' 21
***
רצח יהודי הולנד
צו התייצבות לשילוח ,קיץ 1942
הלשכה המרכזית להגירת יהודים
אמסטרדם
כיכר אדאמה ואן סכילטמה 1
טלפון 97001
מס' 106953
צו קריאה!

אל...
ל...
מס'...
עליך להופיע לשם השתתפות אפשרית בהרחבת תעסוקה בגרמניה תחת השגחה משטרתית ,לבחינה
אישית ובדיקה רפואית במחנה המעבר וסטרבורק ,תחנת הוכהאלן.
לשם כך עליך להתייצב ב  ......בשעה  ......בנקודת האיסוף ......
מותר לקחת כמטען:
 1מזוודה או ילקוט גב
 1זוג מגפי עבודה
 2זוגות גרביים
 2זוגות תחתונים
 2גופיות
 1חליפת עבודה
 2שמיכות צמר
 2מערכות כלי מיטה )ציפה וסדין(
 1קערת אוכל
 1כוס לשתיה
 1כף ו-
 1סוודר
מגבת וכלי רחצה
וכן מזון למסע לשלושה ימים וכל כרטיסי הקיצוב שניתנו לך ,כולל כרטיס הקיצוב הראשי.
את המטען שיילקח יש לארוז בחבילות אחדות.
]להלן מפרט הצו את החפצים שיש לקחת כציוד אישי לנסיעה ואת אלו שיש לארוז כמטען שיישלח
בנפרד .כל הניירות האישיים ,כרטיסי הקיצוב למזון ומפתחות הדירה צריכים להילקח על ידי הנשלח
ולהימצא ברשותו[.
בבואך לוסטרבורק צריכים להיות ברשותך פרטים מלאים ומדויקים על הדברים דלקמן )יש להביא
ולמסור מסמכים הנמצאים ברשותך(:
.1
א.
ב.
ג.
ד.

חשבון בבנק העירוני ובנק הדואר
חשבון בנק
חשבונות חסכון ו-
סכומי כסף במוסדות כספים אחרים.

.2
א .ניירות ערך )מניות ,שטרי חוב על צד שלישי וכיו"ב( בארץ ובחו"ל.
ב .פוליסות )ביטוח חיים ,ביטוח לימודים ,קופת תגמולים ,מה שמכונה ביטוח עממי ,קרן קבורה
וכו'(
.3
תביעות בארץ ובחו"ל.
.4
כספות) .יש לקחת המפתחות ,אם הם ברשותך(

.5
א .ירושות
ב .אישורי הנאת שימוש
ג .זכויות פטנט
.6
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

חפצי אמנות
אוספים
תכשיטים
אבנים יקרות
כלי זהב וכסף
חפצי רכוש אחרים

.7
א .מתנות
ב .העברות
ג .פיצויים
 .8פירוט ותיאור מדויקים של חובות
 .9שותפויות וחלקים ביוזמות כלכליות )תיאור שלם הכולל כתובת ,מטרה ומעמד משפטי(
.10
א .נכסי דלא ניידי
ב .בעלות חלקית בנכסי דלא ניידי
ג .בעלות על קרקעות )א' ב' ו-ג' ,הן בארץ והן בחו"ל(
יש לציין:
פרובינציה
מקום
מקום רישום המקרקעין
גוש
מספר
שם המקום
שם הרחוב
מספר הבית
ערך רשמי
משכנתא
.11
משכנתאות
.12
אדמה חקלאית
][...
על פי הוראה
על החתום :שטרייך )(Streich

אס-אס האופטשטורמפירר
Joodsch Historisch Museum Amsterdam, Documenten van de Jodenvervolging in
Nederland 1940-1945, Amsterdam 1965, pp. 85-87
בתוך דן מכמן ,תקופת השואה – הדגם המערב אירופי )אוניברסיטת בר אילן ,המחלקה לתולדות עם
ישראל( ,ע' 27-25
***
מדו"ח ראוטר )מפקד האס אס והמשטרה בהולנד( להימלר 10 ,בספטמבר 1942
לכידת היהודים גורמת לנו כאב ראש איום .אינני רוצה בשום פנים באופן לוותר על רכבת כלשהי ,כי מה
שסולק – סולק ...אני מגייס כל מה שמסוגל למלא איכשהו תפקיד של משטרה או משטרת עזר ...תנועת
הבריחה לבלגיה דרך הגבול הירוק היתה ניכרת מאד .יהודים אחדים כבר כתבו לנו מציריך ,לאן הצליחו
להגיע בדרך ה"ירוקה".
במקרים של נישואי תערובת – כשאין ילדים – אנו מגרשים ,באישורו של הרייכסקומיסר ,את החלק
היהודי למזרח; כי עלי לציין שבשנים האחרונות נערך מספר עצום של נישואי תערובת שמהם לא נולדו
עדיין ילדים .לפיכך עוד ניתן למנוע הרבה אסון .למעשה צריך היה במקרים בהם הגבר הוא יהודי במלוא
המובן ,לקחת את כל המשפחה המעורבת למזרח ,אם אין נסיבות מיוחדות המתנגדות לכך .אחרת יהיו לי
צרות בלי סוף עם המקרים האלה.
)ר .קמפנר ,המקצוע :השמדה .דרכו של אייכמן ,י-ם ות"א ,תשכ"ד ,ע' (293
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