גרמניה ואוסטריה

75

()2

אדם העובר על איסור של סעיף

()3

העובר על הוראות סעיפים
אחד מעונשים

.6

מיניסטר הפנים

 3ו 4-

2

עונשו מאסר או בית

סוהר .

עונשו מאסר עד שנה וקנס כספי או

אלה .
מוציא בתיאום עם ממלא

( ת ] 0תת( Reichsminister des 1

מקום הפיהרר ומיניסטר המשפטים )  ( Reichsminister der Justizאת ההוראות
המשפטיות והמנהליות הדרושות לביצוע ולהשלמת החוק

.7

החוק נכנס לתוקפו יום לאחר פרסומו ; סעיף

נירנברג ,

3

הזה .

רק ב  -ו בינואר

. 1934

5ו בספטמבר 1935

הפיהרר וקאנצלר הרייך
אדולף היטלר
מיניסטר הפנים
פריק

Frick

מיניסטר המשפטים
ד " ר גירטנר

Gartner

ממלא מקום הפיהרר
ר ' הס

.

 . 1146 - 1 ] 47קק ReichsgwSzblath 1 , 1935
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.4

(ו)

.5

(ו)

.

תקנה ראשונה לחוק אזרחות הרייך מיום

4ו

יהודי אינו יכול להיות אזרח הרייך  .אין לו זכות הצבעה בעניינים
פוליטיים ; הוא אינו יכול לכהן במשרה ציבורית

יהודי הינו מי שמוצאו לפחות משלושה
( ( volljfidisch

( )2

בנובמבר

1935

סבים  ,שהם

יהודים גמורים

לפי גזעם . . .

כיהודי נחשב גם בן תערובת

סבים יהודים

...

גמורים ,

) , ( Mischling

נתין המדינה שמוצאו משני

השואה בתיעוד

76

(א )

אשר השתייך בעת הוצאת החוק לקהילה היהודית או נתקבל
אליה לאחר מכן ,

( ב ) מי שהיה בעת הוצאת החוק נשוי ליהודי או התחתן עם יהודי לאחר
מכן ,

( ג ) מי שמוצאומנישואיםעם יהודי כמשמעו בפיסקה
שהחוק להגנת הדם הגרמני והכבוד הגרמני ,

( ו ),

מ 15 -

שנערכו לאחר

בספטמבר

1935

(  ( Reichsgesetzblatt , 1 , 5 . 1146נכנס לתוקפו ,
( ד)

מי שמוצאו מיחסים עם יהודי מחוץ
ונולד מחוץלנישואים אחרי

 . 1333ק .

35

.

1 , 1935

מתוך

.

31

לנישואים  ,כמשמעו בפיסקה ( ו ) ,

ביולי

1936

...

Reichsgesetzblatt

דברי היטלר לפני הרייכסטאג
בספטמבר  1935על חוקי נירנברג

 . . .לצערנו נראה שתסיסה בין  -לאומית

יו

ב 15 -

הגרמני

בעולם  ,עוררה גם בקרב יהדות

גרמניה את ההשקפה  ,שאולי הגיעה השעה  ,להעמיד כנגד האינטרסים
הלאומיים הגרמניים ברייך את אלה של היהודים  .ממקומות אין ספור מגיעות
קובלנות קשות על התנהגות פרובוקטיבית של יחידים מבני העם הזה  ,אשר

על  -פי הריבוי הבולט של תופעות אלה והדמיון הקיים ביניהן  ,ניתן כאן להסיק

על תכנון מסוים של הארועים .
 . . .הדרך היחידה למניעת

[ התפרצות ]

פעולות התגוננות נמרצות ובלחי

מרוסנות מצד האוכלוסייה הנרגזת  ,היא הסדר הבעיה באמצעות

ממשלת הרייך הגרמני מודרכת בכך על  -ידי

המחשבה  ,שמא

חוק .

ניתן  ,על  -ידי

פתרון חילוני חד  -פעמי  ,ליצור בסיס עליו יוכל העם הגרמני למצוא יחס נסבל
כלפי היהודים  .אם תקווה זו לא תתגשם  ,וההסתה היהודית בתוך גרמניה

[ ובזירה ] הבינלאומית

...

תימשך ,

ייבחן המצב מחדש . . .

[ החוק ] השלישי הוא ניסיון להסדר חוקי של בעיה

ניהודית ] ,

ובמקרה

שגם הוא ייכשל  ,יהיה צורך להעבירה  ,על  -ידי חוק  ,לידי המפלגה הנאציונל -

