מכתב אקספרס של אייכמן מ 31-בינואר  1942להכנת הגירושים
מן הרייך הגרמני

פינוי היהודים למזרח ,שמתרחש בזמן האחרון בכמה אזורים ,הוא תחילת
הפתרון הסופי של שאלת היהודים ברייך הישן ,באוסטמארק ובפרוטקטורט
בוהמיה ומורביה .צעדי פינוי אלה כללו קודם כל תכניות דחופות במיוחד ,לכן ,
ולאור אפשרויות הקליטה המוגבלות במזרח ,כמו גם בעיות השינוע ,הופעלו רק
חלק מתחנות המשטרה(...) .
בפעולות הפינוי ייעצרו כל היהודים )סעיף  5בתקנה הראשונה לחוק האזרחות
של הרייך מ (...) (14.11.1935-חוץ מבמקרים הבאים :
 (1יהודים החיים בנישואים מעורבים גרמניים-יהודיים.
 (2יהודים בעלי אזרחות זרה )חוץ מיהודים חסרי נתינות ,או יהודים שהיתה
להם אזרחות פולנית או לוכסומבורגית(.
 (3יהודים המגויסים לצרכי המלחמה ,שעדיין אי-אפשר לקבל אישור מקצין
חימוש או מלשכות החקלאות והעבודה על פינויים )עם זאת יש להקפיד שדחייה
זמנית זו תוגבל למינימום האפשרי(.
 (4יהודים :
א .מעל גיל 65
ב .בני  55עד  65שהם מוגבלים במיוחד ולכן אינם כשירים לטרנספורט.
במקרה של זוג יהודים שבו בן זוג אחד מתחת לגיל  65והשני מעליו ,ניתן
לפנות את שניהם אם גילו של בן הזוג שמדובר בו אינו מעל  67שנים ואם ניתן
להציג אישור מוסמך על אי-כשירותו לעבודה .אין להרשות הוצאות אחרים מן
הכלל )לאותם יהודים שלא יפונו כעת מפאת גילם כבר נקבע סידור מיוחד(.
 (5יועצים משפטיים יהודים ייעצרו ביחס מספרי מתאים למספר היהודים
הנותרים.
 (6יש למנוע הפרדה בין בני זוג והפרדת ילדים מתחת לגיל  14מהוריהם.
אני פונה אליכם לאסוף את הנתונים הדרושים ברשויות המקומיות ולענות על
השאלות הבאות לא יאוחר מה) 9.2.42-לא ניתן להתחשב בפניות להארכת

המועד(:
 .1מספר היהודים בעלי הנתינות הגרמנית בהתאם לחוק ) כולל חסרי הנתינות
ויהודים שהחזיקו בעבר באזרחות פולנית או לוכסמבורגית( באותו איזור )מספר
כללי והתפלגות על פי מקומות המגורים(.
 .2מספר אלה החיים בנישואים מעורבים גרמניים-יהודיים .
 .3מספר היהודים בעלי אזרחות זרה )חוץ מיהודים חסרי נתינות ויהודים
שהחזיקו בעבר באזרחות פולנית או לוכסמבורגית(.
 .4מספר היהודים בעלי אזרחות סלובקית ,קרואטית ורומנית.
 .5מספר היהודים המגויסים לעבודה ,שמתוך התחשבות בצרכי כלכלת ההגנה
עדיין לא ניתן לפנותם.
 .6מספר היהודים שגילם מעל .65
 .7מספר היהודים מעל גיל  ,55המוגבלים במיוחד ואינם כשירים להעברה.
 .8מספר היהודים הבאים בחשבון לפינוי מתוך התחשבות בקטגוריות הנ"ל.
)התפלגות לפי מקומות מגורים(
מספר כולל זה ,המבוסס על הערכות המעודכנות ביותר ,הוא המכריע לחלוקת
רכבות הטרנספורטים או להכנת הטרנספורטים לפינוי.
דוח שלילי ]במידה שאין יהודים[ הכרחי .
יש להקפיד על דיווח מדויק ואחראי ,כדי שיהיה ניתן למנוע מראש דחיות
ושינויים בתכנית הטרנספורטים .עד להוראות נוספות יש להתעלם מצעדים
החורגים מן הנאמר לעיל(...) .

