השואה בתיעוד

84

תקנה לשינוי שמות יהודים

. 41
תקנה מספר

לביצוע החוק ברבר שינוי שמות משפחה ושמות פרטיים מיום

2
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באוגוסט

1938

במידה ויהורים נקראים בשמות פרטיים שהם שונים מן השמות אשר

( ו)

מותר להעניקם ליהודים על פי סעיף
לקבל שם פרטי
שרה

נוסף :

1

.

 ,חייבים החל ב  -ו בינואר

1939

גברים את השם ישראל ונשים את השם

...
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( הוועידה

הבין  -ממשלתית )

לאחר כינוס באוויאן

ו.

ונחלטות ועידת אוויאן

( ת8

"

 ) 8שבצרפת מ 6 -

עד

13

ביולי

: 1938

בהיותה סבורה  ,כי שאלת ההגירה מאונס לבשה ממדים ניכרים וכי גורל

בני  -האדם האומללים שנפגעו על  -ידיה נעשה בעיה לדיון בין -

.2

ממשלתי ;

בראותה  ,כי בהגירה מאונס של מספר רב של בני  -ארם  ,בני אמונות

שונות  ,תנאים כלכליים שונים  ,מקצועות ומלאכות שונים  ,מן הארץ או
הארצות שבהן ישבו יש בה משום הפרעה למשק בכללותו  ,שכן אנשים אלה
אנוסים לבקש מקלט  ,ארעי או קבוע  ,בארצות אחרות  ,וזאת בשעה שקיימת
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אבטלה רצינית ; וכי  ,כתוצאה מכך  ,ארצות המקלט וההתיישבות ניצבות לפני

בעיות  ,שטבען לא רק כלכלי וחברתי  ,אלא גם נוגע לסדר הציבורי  ,וכי מוטלת
מעמסה כברה על כלי  -המינהל וכושר  -הקליטה של הארצות הקולטות

.3

בראותה ,

מלבד

זאת ,

;

כי ההגירה מאונס של בני  -אדם רבים הגיעה

לממדים כאלה  ,שהיא מחריפה עוד יותר בעיות גזעיות

ודתיות  ,מגבירה את

אי  -השקט הבינלאומי ועלול להפריע הפרעה רצינית את תהליכי ההתפייסות
ביחסים

.4

הבינלאומיים ;

בהיותה בטוחה כי חיוני הדבר להתוות תכנית לטווח

ארוך ,

שלפיה

אפשר יהיה לתאם את העזרה למהגרים  -מאונס  ,שבהווה ובעתיד  ,במסגרת

חוקי  -ההגירה והנוהלים הקיימים של

.5

בהיותה

סבורה  ,שאם

הממשלות ;

על ארצות המקלט או ההתיישבות לשתף פעולה

במציאת פתרון מסודר של הבעיה עם הוועידה ( הבין -
להגיע לפעולה משותפת עם

ארץ  -המוצא ,

ממשלתית ) ,

עליהן

ומשום בך הן משוכנעות  ,כי זו

תתרום את תרומתה  ,אם תאפשר למהגרים  -מאונס ליטול עמהם את רכושם
ונכסיהם ולהגר בצורה

.6

מסודרת ;

בקדמה בברכה לבבית את היזמה שנקט נשיא ארצות  -הברית של אמריקה

בכינוס הוועידה הבין  -ממשלתית באוויאן  ,שתכליתה הראשית היא להקל על
ההגירה  -מאונס מגרמניה ( כולל

אוסטריה ) ,

ובהביעה את הוקרתה העמוקה

לממשלת צרפת על אדיבותה בקבלת הוועידה הבין  -ממשלתית

.7

בזכרה את ההחלטה שנתקבלה במועצת חבר הלאומים

בדבר העזרה הבינלאומית

ממליצה

.8

ב 14 -

באוויאן ;

במאי

1938

לפליטים :

:

א  .כי האנשים שייכללו בתחום  -פעולתה של הוועידה הבין  -ממשלתית
יהיו

( ו)

אנשים שעדיין לא עזבו את ארץ  -מוצאם ( גרמניה כולל

אוסטריה ) ,

אך

מוכרחים

להגר

בשל

אמונותיהם הדתיות או מוצאם הגזעי  ,וכן

השקפותיהם
() 2

הפוליטיות ,

אנשים המוגדרים

ב( ו ) ,

אשר כבר עזבו את ארץ  -מוצאם ועדיין לא הסתדרו סידור  -קבע במקום
אחר ;

ב  .כי הממשלות הלוקחות חלק בוועידה הבין  -ממשלתית יוסיפו למסור
לוועידה לידיעתה הסודית בהחלט  ( ,ו ) פרטים על מהגרים
אחת מן הממשלות תהא נכונה לקלוט
) 2 (1

פרטי החוקים והנוהלים

הללו ;

כאלה  ,שכל

לפי החוקים והנוהלים הקיימים
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ג  .כי לאור

העובדה ,

שארצות המקלט וההתיישבות רשאיות להביא

בחשבון את כושר הסתגלותם הכלבלית והתרבותית של המהגרים ,
יידרשו המהגרים במקרים רבים להסכים  ,לפחות לזמן  -מה  ,לשינוי

תנאי  -החיים בארצות

התיישבותם ;

ד  .כי ממשלותיהן של ארצות הקליטה וההתיישבות לא תיטולנה על
עצמן שום התחייבויות למימון ההגירה מאונס

;

ה  .כי  ,לגבי התעודות הנדרשות על  -ידי ארצות המקלט

וההתיישבות ,

ישקלו הממשלות המיוצגות בוועידה הבין  -ממשלתית את אימוץ
התקנה

דלקמן :

באותם מקרים מיוחדים של הגירה שבהם יתברר  ,כי המהגר אינו
יכול להשיג ממקורות רשמיים זרים את התעודות הדרושות בדרך -

כלל להגירה  ,יתקבלו תעודות אחרות  ,שיהא בהן כדי לספק את תנאי
החוק ושהמהגר יכול

להשיגן  ,וכן  ,באשר לתעודה

העשויה להינתן

למהגר  -מאונס מצד ארץ  -מגוריו הזרה  ,על מנת שתשמש לו לתכלית
של דרכון  ,יבואו לכלל שימוש ההסכמים הבינלאומיים

השונים ,

הקובעים את האפשרות של הוצאת תעודת  -מסע המשמשת לתכלית
של דרכון  ,ואת היתרון שבהחלתם

.1

הנרחבת ;

כי תתבנס בלונדון ועדה בין  -ממשלתית מורכבת מנציגים כפי שימונו

על  -ידי

הממשלות המשתתפות בוועידת

אוויאן .

ועדה זו תמשיך

ותפתח את עבודת הוועידה הבין  -ממשלתית באוויאן והיאתיווסד
ותפעל באופן

דלקמן :

יהיו לוועדה יושב  -ראש וארבעה סגני  -יושב -

ראש  .יהיה לה מנהל בעל סמבות  ,ממונה על  -ידי הוועידה הבין -
ממשלתית  ,אשר יודרך על  -ידה בפעולותיו  .הוא יפתח במשא  -ומתן

לשיפור התנאים הקיימים בעת של יציאת  -המונים ולהפיכתם לתנאים
של הגירה מסודרת  .הוא יפנה אל ממשלותיהן של ארצות המקלט
וההתיישבות לשם פיתוח אפשרויות להתיישבות  -קבע  .הוועידה הבין -

ממשלתית  ,בהכירה בערך עבודתם של שירותי הפליטים הקיימים של

חבר  -הלאומים ושל המחקר בענייני הגירה שנעשה על  -ידי משרד -
העבודה הבינלאומי  ,תשתף פעולה במלוא המידה עם ארגונים

והוועדה הבין  -ממשלתית בלונדון

תשקול  ,באלו אמצעים

פעולה בין הוועדה והמנהל לבין הארגונים

הללו .

אלה .

יקום שיתוף -

בכינוסה הבא
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בלונדון תדון הוועדה הבין  -ממשלתית בלוח חלוקת ההוצאות בין
הממשלות

.9

כי הוועדה הבין  -ממשלתית בצורתה העתידה תקיים ישיבה ראשונה בלונדון
ב3 -

,

0

המשתתפות ;
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Record

938ן

. 1938

July

.

 , ] 938 .אן15

London

43

.

.

)0

אןProceedings of the Intergovernmental Committee, Evian , July 6

the Committee, Resolutions and Reports

פרעות " ליל

הבדולח "  -הוראות

סודי
העתק המברק הבהול ממינכן מן
אל

המפקדות

כל

)0

והתחנות

ה . . 38 -

וו פו  ,שעה

של

משטרת

Plenary Meetings

the

היידריך
ס. 2

1

המדינה

Staatspolizeileit - und

Staatspolizeistellen

אל כל המפקדות המרחביות והמחוזיות של הס " ד

und

SD-Oberabschnitte

SD -Unterabschnitte

דחוף ! למסור מיד למפקד

או לממלא מקומו

הנדון  :צעדים נגד היהודים

הלילה .

בעקבות ההתנקשות בחיי מזכיר השגרירות פום ראט

לצפות במשך הלילה הזה  -מן
היהודים בכל רחבי

ההוראות

.1

הרייך .

ה9-

) Rath

= סי ) בפריס  ,יש

ל  -סו בנובמבר  - 1938להפגנות נגד

לשם טיפול בהתרחשויות אלה ניתנות בזה

הבאות :

על מפקדי תחנות משטרת המדינה או ממלאי מקומם להתקשר מיד

טלפונית עם קבלת מברק זה עם ההנהגה הפוליטית האחראית למחוזם -
גאולייטונג או קרייסלייטונג  -לשם קביעת התייעצות בדבר ביצוע ההפגנות ,
אליה

יוזמן

גם

המפקח

או

המפקד

המוסמך

של

)  . ( Ordnungspolizeiבהתייעצות זאת יש להודיע להנהגה

משטרת

הסדר

הפוליטית ,

כי

המשטרה הגרמנית קיבלה מהרייכספיהרר ס " ס וממפקד המשטרה הגרמנית

את ההוראות הבאות  ,שאליהן יש להתאים בצורה יעילה את צעדיהן של
ההנהגות

הפוליטיות :

