
 

 *אוטו ולס*

                                                   זהו סיפור גבורה, אומץ לב, נחישות, הקרבה עילאית ועמידה בתנאי לחץ.

 דמוקרטית בגרמניה.-אוטו ולס היה מנהיג המפלגה הסוציאל

 שוכן במרכז העיר ברלין,ה מבנה הפרלמנט הגרמני, הבונדסטאג ג רייכסטאב והתכנס 23.3.1933-תאריך ב

חוק "דמוקרטי", שמעניק הכשר חוקי כביכול לרודנות של הנאצים  -לאשר את "חוק ההסמכה" חברי המפלגה 

 והעומד בראשם.

ברי לאחר שרבים מחבריו במפלגה כבר נעצרו, ובהיעדר חברי המפלגה הקומוניסטית, תוך סיכון אישי לחייו וח

                                                                                 נאום נוקב על הסכנה הטמונה בחוק.  "אוטו ולס"מפלגתו, נשא 

                                                                                                                                          אולם הוא לא נרתע.לעברו, ושריקות בוז עליו ברקע בריוני נאצים מאיימים 

 דבריו שהפכו לציטטות ידועות היוו סמל להקרבה, אמונה בערכים, נחישות וגבורה עד לרגע האחרון:

דמוקרטים הגרמנים, נשבעים אמונים לעקרונות ההומאניות והצדק, לחירות -"בשעה היסטורית זו, אנו הסוציאל

                                                                                                                                                    ולסוציאליזם. 

                     אף חוק הסמכה אינו יכול להעניק את הסמכות להרוס רעיונות נצחיים, שאינם ניתנים להשמדה... 

                                                  דמוקרטיה הגרמנית לשאוב כוחות מחודשים. -מרדיפות חדשות אלו יכולה הסוציאל

                                                                       ים ולנרדפים. אנו מברכים את חברינו ברייך. אנו שולחים את ברכותינו למדוכא

                                                                                                עמידתם האיתנה ונאמנותם ראויים להערצה. 

 ם שומרים על אמונותיהם וביטחונם שאינו ניתן לשבירה מבטיחים לנו עתיד בהיר יותר". האומץ בו ה

                                                                                                       :יטו ישירות אל היטלר, הצהיר ולס בהב

                                                   ך לא את כבודנו"*, *"אתה יכול לקחת את חיינו ואת חירותנו, א

 ".Wir sind wehrlos aber nicht ehrlos*"אנו חסרי מגן, אך לא חסרי כבוד"*, "

 

להשיג המאבק כדי רוח את  יםשואב, הארגון וחבריו יחות וגיהות בישראל לא אמר נואשארגון הממונים על הבט

בנחישות עד  והם יפעלו  לא תרפהיהם מת אוטו ולס, חרף מתנגדים רבים, ידדוגאת מטרות בתנאים קשים 

 לעשיית צדק עבור החברה הישראלית והממונים על הבטיחות בפרט.

 

                                לחשבון נפש בכל הנוגע למעמדנו                 עם סיומה של שנה לועזית וראשיתה של שנה זו, אנו שוב נדרשים

עם בחירתה של ההנהלה החדשה והרוח החדשה שהפיחה בארגון, אנו נחושים ליישם את כל המטרות שהצבנו 

יועצים באמצעות  לעצמינו ולקדם את הארגון לפסגות חדשות כגון: תכנית תל"א ) תכנית ליווי אישית להנהלה(

 ומומחים מבכירי המשק הישראלי.

לכלל הציבור הרחב החלה בתקופה בה היה בשנה האחרונה תודעתית של הארגון פרודוקטיבית הפריצה ה

הארגון תחת מתקפות והשתלחות חסרת רסן מאנשים רעים שקו המטרה שלהם הייתה השתלטות עוינת על 

קודם נכסי הארגון, מתוך מטרות אינטרסנטיות אישיות ולא כרוח ההתנדבות של בני אדם יקרים העושים מלאכת 

 לשם שמים.



 

 

גם המגיפה שאמורה הייתה לפגוע קשות בתפקוד לא הועילה, הארגון שרד ו ופרח לאופקים שעוד ילמדו 

 ת,אודותיהם  באוניברסיטאו

 שונים.המחזה מעורר השראה חסר תקדים בנוף העמותות והארגונים 

ומוביל אותו  בחשיבות ובצורך שהארגון מקדםאני מכיר באחריות, המוטלת עלי ועל חברותיי וחבריי להנהלה, 

 לשרות טוב יותר עבור האוכלוסייה  עליה אנו מופקדים.

כמי שיושב בראש הארגון וצמא לפתח אופקים, נכנסתי לתפקיד בחיל וברעדה  מתוך כוונה להצעיד את הארגון 

 ם לכל ממונה וממונה שהוא עולם ומלואו.למחוזות  בראויי

כמי שחי יום יום בתעשייה, בבנייה ובמוסדות ציבור, אני חש את מה שחבריי מרגישים ואעשה כל לאל ידי 

 .לביצור חומות ההגנה עליהם בחוסן הנדרש

אור אי אפשר להסתיר את השמש וההצלחות במסננת כי בסוף ה -הארגון הוא האור של הממונים על הבטיחות 

 בוקע.
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