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ארגון החרם של ה  -ו באפריל  - 1933הוראת המפלגה
הנאציונל  -סוציאליסטית
הוראה לכל המפלגה

ההוראה הנ " ל מכוונת לכל רשויות המפלגה וארגוני

המפלגה :

ועדי פעולה לחרם נגד היהודים

.1

בכל קבוצה ובכל חוליה ארגונית של
הנאציונל  -סוציאליסטית " ]

 " [ NSDAPמפלגת

הפועלים הגרמנית

יש להקים מיד ועדי פעולה לשם ביצוע מעשי

מתוכנן של חרם על חנויות יהודיות  ,סחורות יהודיות  ,רופאים יהודים ועורכי
דין

יהודים .

ועדי הפעולה אחראיים לכך שהחרם לא יפגע בחפים

שאת

.2

מפשע  ,אך

[ יפגע ] ביתר

באשמים .

שמירה מעולה על כל אורחי חוץ
ועדי הפעולה אחראיים לשמירה מעולה של ביטחונם של כל אזרחי חוץ

מבלי להתחשב בדתם  ,מוצאם או גזעם  .החרם הינו צעד הגנתי מובהק הפונה
באופן בלעדי נגד היהדות

.3

הגרמנית .

תעמולת החרם
ועדי הפעולה חייבים לפתוח מיד בתעמולה ובהסברה לפופולריזציה של

החרם  .עקרון היסוד  :שום גרמני אינו קונה יותר אצל יהודי ואף אינו מתיר
ליהודי או לעומדים מאחוריו לשבח את סחורתו  .החרם חייב להיות

כללי .

הוא נישא על  -ירי האומה כולה והוא חייב לפגוע ביהדות במקומה הרגיש

ביותר .
.4

ההנהלה המרכזית  :חבר המפלגה שטרייכר

) ( Streicher

במקרים של ספק יש להימנע מפעולות החרם כלפי חנויות כאלה עד אשר
תגיע הוראה קובעת אחרת מן הוועד המרבזי במינכן  .יושב ראש הוועד
המרכזי הוא חבר המפלגה

.5

שטרייכר .

פיקוח על העיתונות
ועדי הפעולה מקיימים פיקוח חמור על העיתונים [ כדי לקבוע ] באיזו מידה

הם משתתפים במסע ההסברה נגד תעמולת הזוועה של היהודים בארצות
חוץ  .אם אין העיתונים עושים

כך  ,או

[עושים כך ] רק במירה מוגבלת  ,יש

לדאוג שהם יורחקו מיד מכל בית שבו גרים גרמנים  .שום אדם גרמני ושום

עסק גרמני לא יפרסמו עוד מודעות בעיתונים כאלה  .הציבור חייב להתייחס

גרמניה ואוסטריה

אליהם
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בבוז  ,בהיותם כתובים למען

בני הגזע

היהודי  ,אך לא למען העם

הגרמני .

.6

החרם כצעד הגנה על העבודה הגרמנית
ועדי הפעולה חייבים להחדיר  ,תוך כדי קשר עם תאי המפלגה שבמפעלים ,

את תעמולת ההסברה ביחס לתוצאותיה של תעמולת הזוועה היהודית לגבי

העבודה הגרמנית  ,ועל  -ידי כך גם לגבי הפועלים הגרמנים במפעל ; בייחוד
עליהם להבהיר לפועלים את הצורך בחרם הלאומי כצעד של התגוננות
להגנתה של העבודה

הגרמנית .

ועדי פעולה ער הכפר

.7

האחרון !

ועדי הפעולה חייבים להגיע עד לכפר האיכרים הקטן ביותר  ,כדי לפגוע
בייחוד ברוכל היהודי הכפרי  .באופן יסודי יש להדגיש תמיד כי המדובר הוא

עלינו .

באמצעי הגנתי שנכפה

.8

החרם מתחיל ב  -ו באפריל !

החרם לא יתחיל במפוזר אלא באופן פתאומי ; ברוח זו יש לערוך עתה את
כל ההכנות

הדרושות .

לאנשי הס " א והס " ס ניתנות הוראות להזהיר את

האוכלוסייה לבל תיכנס לחנויות היהודים על  -ידי העמדת המשמרות מן הרגע
בו ייפתח החרם  .על התחלת החרם יש להודיע על  -ידי מודעות ברחובות

ובאמצעות העיתונות  ,על  -ידי כרוזים וכו '  .החרם מתחיל באופן פתאומי
בשבת  ,ה  -ו באפריל  ,בשעה

10

לפני הצהריים בדיוק  .הוא יימשך כל עוד לא

תורה הנהגת המפלגה על הפסקתו

תביעת ההמונים לנומרוס

.9

,

קלאוזוס !

ועדי הפעולה מארגנים מיד רבבות אסיפות המונים  ,שחייבות לחדור אף
ליישובים הקטנים

ביותר ,

ושבהן תיתבע הנהגת מספרים יחסיים בהעסקת

יהודים בכל המקצועות  ,בהתאם לחלקם המספרי בעם הגרמני  .כדי להגביר

את כוח המחץ של הפעולה  ,יש להגביל את התביעה לפי שעה לשלושה
תחומים

:

א)

לביקור בבתי  -הספר התיכוניים

ב)

למקצוע הרפואה

ג)

. 10

למקצוע עורכי

והגבוהים ;

;

הדין .

הסברה בחו " ל

כמו כן מתפקירם של ועדי הפעולה לדאוג לכך  ,שכל גרמני שיש לו קשרים

כל שהם עם ארצות חוץ ינצל אותם  ,בכדי להסביר ולהפיץ

במכתבים ,

השואה בתיעוד
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במברקים ובשיחות טלפון את האמת

לעם הגרמני משאלה

כי בגרמניה שולטים שקט וסרר  ,כי אין

נכספת יותר מאשר ללכת בשלום אחר עבודתו ולחיות

בשלום עם שאר העולם  ,וכי הוא מנהל את המלחמה רק כנגד תעמולת
הגוועה היהודית כמלחמת מגן

וו .

טהורה .

שקט  ,משמעת וללא אלימות !

ועדי הפעולה אחראיים לכך שהמאבק כולו יתבצע תוך שמירה מוחלטת על

השקט והמשמעת המוחלטת  .גם להבא אל נא תיפול שערה מראשו של
אנו

נשים קץ להסתה זו פשוט

יהודי !

על  -ידי כוחם המוחץ של כללי הפעולה שצוינו .

יותר מאי  -פעם חשוב הוא  ,בי כל המפלגה תעמוד באיש אחד מאחורי

ההנהגה מתוך משמעת עיוורת . . .
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1

באפריל

.

היומנו זול גבלס על החרם

1933

החרם נגד תעמולת הזוועה של היהדות העולמית נכנס לתקפו בכל רחבי

ברלין והרייך  .אני עורך סיור ברחובות בכדי להתמצא  .כל העסקים היהודיים

סגורים  .אנשי ס " א ניצבים בפני הכניסות  .הציבור הוכיח סולידריות מלאה

,

בכל מקום  .המשמעת היא מופתית  .מחזה מרשים הכל מתבצע בשקט מופתי ,
גם

ברייך

...

אחרי

הצהריים

צועדים

150 , 000

פועלים

מברלין

אל

הלוסטגארטן  .הם עומדים לצדנו נגד תעמולת הזוועה בחו " ל  .אווירת ניצחון
שאין לתארה
ניצחון מוסרי

שוררת בכל . . .
גדול לגרמניה .

העיתונות פועלת במלוא הקצב  .החרם הוא
הוכחנו לעולם בולו שאנו יכולים לסמוך על

האומה כולה  ,וזאת מבלי שהדבר יביא להפרעות סדר  ,ולו גם הקטנות ביותר .
הפיהרר שיכ קלע אל המטרה  .בחצות אנו מחליטים להפסיק את החרם  .עתה
אנו מצפים לתגובתה של העיתונות והתעמולה שבחו " ל .
2

באפריל

1933

סימנים ברורים מראים על תוצאות החרם  .אנשי חו " ל מתחילים לתפוש .

