ברלין ,ה 17 -ביוני 1937

סודי ביותר!
דין וחשבון
)מסמך שנתפס ע"י האמריקאים בברלין ב ,1945-המקור בגרמנית מצורף מטה כפי שהובא
מארכיון הסי.איי.אי בספר בגרמנית " Geheimoperation-Nahostמבצע חשאי במזרח התיכון"
ובמקומות אחרים .תורגם ע"י חיים יטיב מאנגלית עבור NAKIM.ORG
למאמר( http://www.nakim.org/israel-forums/viewtopic.php?p=275292#275292 :
חותמת :מפקד המשטרה החשאית
נושא ,Polkes, Feivel :פולקס פייבל ,תל אביב .נולד  11בספטמבר  1900בסוקל/פולין
הפניה קודמת :אין
היהודי הנ"ל ,פייבל פולקס ,אשר הינו מוכר כדמות מרכזית בשירות המודיעין היהודי" ,ההגנה",
היה ידוע פה בזמן ביקור בברלין בין  26בפברואר ו 2 -במרץ  ,1937כפי שדווח על-ידי סוכן ה-
 DNBד"ר רייכרט.
בקשר למגעים שנעשו עימו באותו זמן ,נמצא כי פולקס מתמצא היטב בכל העניינים החשובים
המתרחשים בעולם היהודי .תוכנית ,בתיאום עם הגסטאפו ) ,(II/B 94גובשה כדי לגייס את
פולקס כמקור יציב של מידע עבור שירות הביטחון.
הביוגרפיה של פולקס
פולקס נולד ב  11לספטמבר  1900בסוקל ,פולין )לפי הדרכון שלו ,בתל אביב או קלוסטר-ניובורג(.
לאחר שסיים את לימודיו בכיתה השמינית הגימנסיה היהודית בלמברג ,ב ,26/4/1920 -עבר את
בחינות הבגרות ב.15/7/20 -
נראה שלאחר מכן היגר לפלשתינה ,בגלל שבשנת  ,1921הוא עבר את בחינות הכניסה לארגון
הציוני להגנה עצמית בפלשתינה.
על פי המסמכים שברשותו ,הוא עבד משנת  1923עד  23/5/1928בתור רואה חשבון במשרד של
הרכבת הצבאית בסיני .הוא הועבר משם ל"-רכבת של פלשתינה" כאשר זאת סיפחה את המשרד
בו הוא עבד.
עכשיו הוא פעיל בשירות המודיעין היהודי "ההגנה".
על פי הצהרותיו ,הוא היה אחראי על כל מנגנון ההגנה העצמית של היהודים הפלסטינים במהלך
ההתקוממות הערבית האחרונה )מדובר במרד הערבי הגדול שנמשך מ 1936-עד  1939ח.י(.
הגישה היהודית-פוליטית של פולקס
בהיבט הפוליטי ,פולקס הוא נציונאל-ציוני )כך במקור בגרמנית ח.י( .הוא נגד כל היהודים
המתנגדים להקמת מדינה יהודית בפלשתינה .בתור איש "ההגנה" ,הוא נלחם נגד הקומוניזם ונגד
כל מי שמקדם ידידות בריטית-ערבית.
המסע המודיעיני של פולקס פברואר /מרץ 1937
בפברואר  1937הוא יצא למסע לארופה ואמריקה כשליח "ההגנה".
הוא הגיע עד לפריז ,אך לא הגיע לאמריקה ,הוא נקרא חזרה בדחיפות.
במסע הזה אסף מידע ובמקביל ,ארגן אמצעים כספיים לשירות המודיעין היהודי .בחינה של
המזוודות שלו הראה ,כי היו ברשותו כתובות רבות של אנשים בברלין ,וינה,

פריז וניו יורק .לדוגמה ,הכתובת בברלין הייתה :גרדה וולפרט ,תל אביב ,שיוט ישראל  ,בית
בברלין.Molkenmarkt 12 / 13 :
לפריז ,הוא אחז ,בין היתר ,את הכתובת של המוציא לאור פריץ וולף של ה" -פאריזר צייטונג",
היתה לו מכתב המלצה מקארל לוי ) ?( ,המתגורר כיום ברחוב בן עמי  11בתל אבי.
ביקור פולקס בברלין
לאחר המלצת ד"ר רייכהרט כתב ה DNB -הפלשתיני,
אליו הוא שלח מידע חשוב אודות אירועים בפלשתינה ,הוא קיבל אישור לבוא לגרמניה ,כך שיכל
להיות בברלין מ 26/2 -עד ה .2/3/37 -עלויות הנסיעה הוצאותיו בברלין כוסו על ידי
שירות הביטחון הואיל ופולקס במקור היה מיועד לנסוע מציריך אל פריז.
בשלב זה שירות הביטחון שלנו יצר עימו קשר .בהתחלה ,הוא לא ידע כי יש לו עסק עם סוכן
שירות הביטחון .ניכר כי ,בשל חשיבות תפקידו ב"הגנה" ,פולקס יודע על כל עניין משמעותי
בעולם היהודי .המטרה שלו ,ושל ה"הגנה" היא ליצור כמה שיותר מהר ,רוב יהודי בפלשתינה.
לכן הוא עבד עם או נגד "שירות המודיעין" ו"-הביטחון הכללי" של אנגליה ואיטליה.
הוא הצהיר כי הוא מוכן לשרת את גרמניה ,לספק מידע כל עוד זה לא סותר את המטרה
הפוליטית שלו .בין היתר ,הוא מוכן לעמוד על האינטרסים של מדיניות החוץ הגרמנית במזרח
התיכון.
הוא ינסה למצוא לרייך הגרמני מקורות נפט מבלי להפריע לשטחי ההשפעה של הבריטים ,ובלבד
שגרמניה תסייע להגירה היהודית לפלשתינה ,ובתנאי שגרמניה תקל בתקנות הכספיות של אותם
מהגרים יהודים.
בקשר לשאילתות האחרות ,הוא נתן להבין שהוא יודע מי הם האנשים המעורבים והרקע לרצח
גסטלוף )ראש התנועה הנאצית בשוויץ שנרצח ע"י סטודנט יהודי ח.י(
הוא הכחיש אולם כי הליגה העולמית עומדת מאחורי זה.
ב 2/3/37 -הוא נסע ,דרך אאכן ) ,(Achenלפריז ,ואז נקרא בדחיפות משם לארץ ,מבלי לבצע
נסיעתו לאמריקה.

ההצעה
מן ההסברים שהוזכרו לעיל ,נראה כי פולקס מוכן לספק לנו מידע חשוב עבור תמורה סבירה.
מעמדו מבטיח כי חומר ומידע חשוב יגיע אלינו בנוגע לתוכניות היהדות העולמית.
הרצח של גוסטלוף ,ניסיון ההתנקשות הכושל נגד היינליין ,מנהיג מפלגת הסודטים הגרמנית,
ובמיוחד איומי הרצח הרבים והתוכניות נגד הפיהרר של האליאנס איסראלית בפריז ,נגד
הפיהרר ,הופכים את העניין לדחוף ביותר למצוא אנשי קשר לחשוף מי הם האנשים שעומדים
מאחורי זה.
לכן מוצע לאשר התקשרות עם פולקס על מנת לגייס אותו בתור מודיע קבוע.
על משימת ההתקשרות אנו ממליצים במיוחד על מפקד קבוצה באס .אס
אייכמן מהמחלקה  ,11/112אשר היה אחראי על ההתדיינות הקודמת עם פולקס בברלין ,ואשר
הוזמן על ידי האחרון לבקר כאורח שלו את ההתנחלויות היהודיות בפלשתינה.
לפי מידע מפלשתינה ,פולקס נחשב לחיוני שם בתקופה הסוערת )כאמור נמצאים בשיאה של
המרד הערבי הגדול ח.י(  ,לא יהיה אפשרי לפגוש אותו בשטח נייטרלי .מכאן שהדרך היחידה
לגייס את פולקס יהיה על ידי ביקור בפלשתינה.
לנסיעה זו אפשרי לקבל שני כרטיסים בחינם מהמנהיג הציוני של המדינה היהודית ,המנהל של
ה"-עבריה בנק" קרצקי )מדובר בג'ורג' קרצקי מייסד "בנק עבריה" ,מנהיג ציוני של הקהילה
היהודית בברלין מאוחר יותר של הרוויזיוניסטים אשר נחשד לעבוד עבור הנאצים והמוצג כאן
כבן בית של שירותי הביטחון של הגסטפו ,לימים יהפוך למנהל של קופת חולים לעובדים

לאומים,בעתיד קופת חולים לאומית ,נפטר ברמת גן ב 1947-ח.י ( .אבל זה יכול להיות צעד לא
חכם ,אשר עלול לחשוף כי האנשים הפוגשים את פולקס הינם אנשי גסטפו.
למרות החיסכון בעלויות אשר יכולה להיות מושגת בדרך זו ,מומלץ כי שירות הביטחון עצמו
יכסה את הוצאות הנסיעה.
אם הנסיעה תאושר ,אס-אס הופטשרפירר אייכמן יהיה מלווה במומחה נוסף .השליחים יקבלו
תעודות עיתונאי ,כאשר המתאימות יותר יהיו אלה של ה"-פרנקפורטר צייטונג" או ה"-ברלינר
טאגבלאט".
עבור ביטחונם האישי ,לפני הנסיעה ,נציג ה DNB-בפלשתינה ,ד"ר רייכהרט ,יעודכן בנסיעה
שלהם באמצעות המנהל של מחלקת החוץ של משרד החדשות ,ד"ר וון ריטגן .באותו זמן ,כל
האנשים בגרמניה החשודים להשתייך להגנה ייעצרו.
על ידי ההתקשרות עם פולקס הנושאים הבאים צריכים להתבהר :
 (1מידע על האנשים שמאחורי רצח גוסטלוף.
 (2מידע אודות תוכניות העבודה והפעילים החשובים ביותר של היהדות בינלאומית.
א( ארגוני החרם האמריקאים.
ב( הליגה העולמית למלחמה באנטישמיות
ג( אליאנס איסראלית אוניוורסל ,פריז
 (3מידע על ניסיונות הנתנקשות בחיי הפיהרר )לפי דיווחים שלא אושרו ,אמורים להיות
התארגנויות רציניות כמדווח על ידי הגסטאפו בפאריס .התארגנויות אלה מובלות על ידי אליאנס
איסראלית אוניוורסל ,פריז(.
 (4את עבודת ההתנחלות של היהודים בפלשתינה ,יש לחקור ביסודיות .התחקות אחרי עבודה זו
מתבררת כחשובה במיוחד ,היות ולאחר ההכרזה על מדינה יהודית או משטר יהודי בפלשתינה,
יקום יריב פוליטי חדש נגד גרמניה אשר יוכל להשפיע על המדיניות במזרח התיכון .בנוסף על כך,
הקמת מדינה יהודית עלול להחמיר את הבעיה של המיעוט היהודי המתגורר בגרמניה.
לימוד שאלה מעניינת זו יכול להתנהל במגע צמוד עם נציג ה DNB-הפלסטיני ,ד"ר רייכהרט.
בתמורה ,יהיה ניתן לתת לפולקס את ההבטחות הבאות :
 (Iיהיה ניתן להפעיל לחץ על נציגות הרייך של היהודים בגרמניה כך שהיהודים המהגרים
מגרמניה ילכו לפלשתינה בלבד ולשום מקום אחר.
צעד שכזה הינו לחלוטין מהאינטרס הגרמני והינו כבר בהכנה על ידי הגסטפו,
באותו זמן ,תוכנית פולקס ליצור רוב יהודי בפלשתינה יקבל סיוע מתקנות אלה.
 (2היהודים שנעצרו בחשד להשתייכות ל"הגנה" ישוחררו.
 .(3בנוסף ,כסף יוכל להיות מועבר לפולקס עבור שירותיו.
אחרי שיחה עם אססור ווילמאנס ממשרד הרייך לכלכלה ,המומחה לענייני הסכם ההעברה,
)הסכם כלכלי בין הנאצים לציונים שנחתם ב 1933-ח.י( אלף רייכמארק יהיו זמינים כל תשע
חודשים דרך שירות ההעברה ,כך ששירות הביטחון של הגסטפו לא יספוג שום עלות נוספת.
ראש מדור עם בקשה לקבלת מסמך סי.

חתום זיקס
)מדובר בפרנז זיקס אז ד"ר לסוציולוגיה ומדעי המדינה ובדרגה של סטנדרטן פירר מפקד ה-
 Amt VIIהחטיבה לתיעוד וענייני חוץ בתוך ה RSHA -המשרד המרכזי לביטחון הרייך ח.י(

