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ךרועה רבד 

םיגולויצוסה ריכב ,טדטשנזייא נ"ש לש ותוקלתסה לע ונרשבתה ןויליגה תליענ םע 

תילארשי היגולויצוס .היתורודל תימלועה היגולויצוסה לש ךוותה ידומעמו םילארשיה 

ןויליגה תא ףא וחתפיש ותומדו ומתוח םייואר ךא ,ותשרומו ורכז ןויצל דחוימ ןויליג שידקי 

.ונינפלש 

טדטשנזייא לש ותוחכונל די דימעהל וחלצי אל "ורואל" וא "ולצב" ןוגכ םיקוחש םייומיד 

ףקיה םע קדצ ושעי אלש יאדוו ,לארשיב תיגולויצוסה הבשחמה לש הבוצימבו התווהתהב 

םתארשהב ורצונש ףדההו הכישמה תוחוכ םא םג ,םמצעל םידמוע הלא .ותנשמו ותעפשה 

חיש םילהנמ ,םלועבו לארשיב יגולויצוסה עדיה ידסממ תא תופילח םירתוסו םינוב ןיידע 

.איה רשאב היגולויצוסה תא םיעזעזמה םיינוטקטה תוחולה תעונת תא םירצויו םדגנו םתא 

םיהבגהו םיקפואה אלב תימלועהו תילארשיה היגולויצוסה תא ראתל השקי וז הניחבמ 

,םיגשומ יתלבו םיקחורמ ץפח תוזוחמ הלא ויה םידחא יניעב םא םג ,טדטשנזייא הל ביצהש 

.םתשירפ חווטב ללכיהלמ ענמיהלו םהלש הדימה תומאב ןחביהל אלש ורכיב םיברש דע 

לש הינווגו היצזינרדומ יכילה ,תויצזיליביצ לש יגולויצוס־ירוטסיהה יתאוושהה רקחה 

תונחבההו דוביר ,תודסומו םידסממ ,םיירוד ןיב םירבעמ ,םזילטנמדנופה תורוקמ ,תוינרדומה 

גולויצוסהךמואה דיש הקיריפמאו הירואית ךרוכה לופכה ורקאמה לילס ,לוכל לעמו ,תיתרבח 

תילטנמונומה ותדובע .הדימו רועיש ול ןיאש םייח לעפמ תניחבב םה ,תווטל הביטיה הכ ולש 

תינרמשו התוירוקמב הצולח ,התוחתפתהב תילריפס ,העיתפמו תינקמוח טדטשנזייא לש 

בוקעל השק ןכ לעו ,הלודגה תיפוריאה תיגולויצוסה תוברתה לש תירוקמ החורל התונמאנב 

דחא לכבש ,ןיינע ימוחתו תעד תודש ללש ןיב ףולחל ותלוכי .המכסל וא התוא דדקל ,הירחא 

הדימעה ,הנבהו הבישח לש יבקע דחא ינש טוחב הזיחא בגא ,רוקח קימעהל ליכשה םהמ 

התוא הכפה ךכו ,תחא הנועבו תעב עדיו רקחמ לש םירושימ המכ לע ולש היגולויצוסה תא 

ירטשמל תודבעתשהה ןדיעב .הידממ יובירבו התובכרומב םג אלא הפקיהב קר אל תידוחייל 

םלוע תסיפת שורפל םיניהמ הלוגס ידיחי קר ,םמצע יניעב םינמיהמו םישקונ היגולודותמ 

תוביוחמ אלל תיתוברת־תיתרבחה תואיצמה לש הירואית עיצהל תשקבמה תקמונמו תללוכ 

תלוכיה תא ןה ול ונקה טדטשנזייא לש עדיה תופעותו ןוזחה ,ףועמה .תקהבומ תיגולודותמ 

לש יתוברת ןוהל ולש תעדה םלוע תא ךופהלו הלא לע תונמיהל הזועתהו ןוצרה תא ןהו 

.היגולויצוסה 

תימואלניבה התשירפב יטדטשנזייאה יטרואיתה לעפמה לש הבחרה םייפנכה תטומ 

םיאנת לש ירפכ המויק תקדצהו תילארשיה היגולויצוסה לש התוימוקמ תלאשל לעמ תפחרמ 

םיחיכומ ימלועה חישב ומוקמו טדטשנזייא לש ותדובע חור ,השעמל .םיידוחיי םירשקהו 

ךותיהה ףא אלא ,הרקיעמ תכרפומ איהש דבלב וז אל ימלועל ימוקמה ןיב הנחבהה יכ 

ותטישלש ררבתמ .וזכ הדרפה םיחינמ םהש םושמ ,םייתוכאלמ םה םיינשה ןיב ךותיחהו 
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היתורוקמש תחא תוגה אלא ,וז תא וז תוניזמה תודרפנ תוימוקמ תויגולויצוס אצמנב ןיא 

,יללכה וא ,לשמל ילארשיה ,ימוקמה הרקמב תונגועמ תויהל תויושע היתויופעתסהו םינווגמ 

רומא ויארוק ידי לע דבוכמו ומצע תא דבכמה רקחמ לכש רבדה תמא .המגודכ היצזיליביצ 

לולע ימוקמ םוי רדס תורישל יגולויצוס עדי סייגל יותיפה ךא ,הלא הדימ תומאב דומעל 

הבש ,הצוחנו היואר תיתאוושה הביטקפסרפ דוביא ידיל איבהלו הרושה תא לקלקל םיתעל 

.לודג הכ היה טדטשנזייא לש וחוכ 

ללכמ תאצוי הניא טדטשנזייא לש וזו ,תיטילופ הניאש תוגה ןיאש הרבסב שממ שי םא םג 

המצע תפשוח ,רשקה תויולת ןניאש ,תויללכ תונעט לע תכמסנה הרודס הנשמש ירה ,הז 

.תולוקש תופולח ןדגנכ ביצהל רשפאש דוסי תוחנה לע תססובמ התויה ףקותמ תרוקיבל 

תקהבומ תילאוטקלטניא הינומגה לש םיאנתב םג סומלופלו גולאידל הנמזה םושמ ךכב שי 

דגנה תועונת תא ,תוחפל תיקלח ,ריבסהל רשפא ךכ .טדטשנזייא לש ותרות הגצייש גוסהמ 

ןללכבו ,תילארשיה הימדקאב וחמצש םייטדטשנזייאה חוכלו חורל ומקש תויגולויצוסה 

רקיעבו ,םוימויה לש ורקימ ירקחמב קוסיעה ,תינשרפה היגולונמונפל תרחואמה היינפה 

דגנ דרמ לש בוטרוק הלא תומגמב שישמ רתוי .תיתרבחה היגולופורתנאה לש התוחתפתה 

הפונתל הכוז התייה אל ילואש ,תואמצע תזרכה ןיעמ ןהב שי ,התימצמ תימדקא תוכמס 

.ןהידעלב שומימלו 

רוקמ ול שי תויגולויצוסה יוביר םג ךכ ,חתינו ההיז טדטשנזייאש תוינרדומה יוביר ומכ 

לש ןהילבכמ תרענתמ דבב דבו ,תעדה הדש תא תננוכמה תימינפה תויקוחה אוהו ,דחא 

ןיב תלפוקמה ,תיטדטשנזייא־טסופה תילארשיה היגולויצוסה .תוליבגמו תוקיעמ תורוסמ 

בציעש שיאה לש ותארשהו ותוחכונ תא הבוחב תנמוט ,ונינפלש תעה בתכ לש ויפד ןיב רתיה 

.םירחאה הינפ תא ומכ ,הינפמ המכ 
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