
 

 

 א' -יכ/ה העשרה למדר
  חוקי ירברג

  1935בספטמבר  15חוק אזרחות הרייך מיום 
   :הרייכסטאג החליט פה אחד, על החוק הבא המתפרסם בזה 

 לחסות הרייך הגרמי, ולכן הוא   במיוחד מחוייב כלפיו.תין המדיה הוא כל מי שתון  )1

 תיות המדיה מועקת לפי הוראות חוק יתות הרייך והמדיה  )2

אזרח הרייך הוא רק אותו תין המדיה בעל דם גרמי או בעל דם קרוב לו, המוכיח על ידי התהגותו שהוא כון  )3

 וראוי לשרת באמות את העם הגרמי והרייך.

 אזרחות הרייך מועקת על ידי מתן תעודת אזרחות הרייך.זכות  )4

  אזרח הרייך הוא בלבד בעל הזכויות הפוליטיות המלאות בהתאם לחוקים. )5

  מייסטר הפים מוציא בתיאום עם ממלא מקום הפיהרר את ההוראות המשפטיות )6

  והמהליות הדרושות לביצוע ולהשלמת החוק הזה.             
  

  1935 בספטמבר 15מיום  -הגרמי והכבוד הגרמים חוק להגת הדם 
חדור הכרה, שטוהר הדם הגרמי הוא תאי מוקדם להמשך קיומו של העם הגרמי, חדור רצון בלתי כע להבטיח את 

  :האומה הגרמית לעולם, החליט הרייכסטאג פה אחד על החוק הבא, המתפרסם בזה 

אסורים ישואים שערכו ביגוד  -י דם גרמי או בעלי דם קרוב לו ישואים בין יהודים ובין תיי המדיה בעל )1

 [לחוק] בטלים, גם אם ערכו בחו"ל לשם עקיפת חוק זה.

 רק התובע הכללי יכול להגיש תביעה לביטול [הישואים]. )2

 אסורים. –יחסים מחוץ לישואים בין יהודים ותיי המדיה, בעלי דם גרמי או בעלי דם קרוב לו   )3

ים אים רשאים להעסיק במשק ביתם תיות המדיה בעלות דם גרמי או בעלות דם קרוב לו, שהן למטה יהוד )4

 .45מגיל 

 אסור ליהודים להיף את דגל הרייך והמדיה ולהציג את צבעי הרייך. )5

  לעומת זאת מותר להם להציג את הצבעים היהודיים. ביצוע היתר זה עומד תחת חסות המדיה.

  עושו בית סוהר. 1העובר על איסור זה של סעיף   )1(  

 עושו מאסר או בית סוהר. 2אדם העובר על איסור של סעיף     )2(  

  עושו מאסר עד שה וקס כספי או אחד  4 -ו 3העובר על הוראות סעיפים    )3(   

 מעושים אלה.      
  

  1935בובמבר  14תקה ראשוה לחוק אזרחות הרייך מיום 

הוא איו יכול לכהן במשרה  ;יהודי איו יכול להיות אזרח הרייך. אין לו זכות הצבעה בעייים פוליטיים     )1(     

 …ציבורית 

כיהודי חשב גם בן תערובת תין   .יהודי היו מי שמוצאו לפחות משלושה סבים, שהם יהודים גמורים לפי גזעם )1(   

  ם,המדיה שמוצאו משי סבים יהודים גמורי

  , אשר השתייך בעת הוצאת החוק לקהילה היהודית או תקבל אליה לאחר מכן   (א)   

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

), שערכו לאחר שהחוק להגת הדם הגרמי והכבוד 1מי שמוצאו מישואים עם יהודי כמשמעו בפיסקה ( (ג)  

 , כס לתוקפו 1935בספטמבר  15 -הגרמי, מ

ביולי  31מחוץ לישואים אחרי  ), וולד 1מי שמוצאו מיחסים עם יהודי מחוץ לישואים, כמשמעו בפיסקה (  (ד) 

1936 …  

 


