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ריאילשוירישרפסשרחאלהמןמזבתכנהזרמאמ
ותרתוכ.י״שת׳םלוס׳תאצוהב,הנושארלרואהאר
.׳׳ריאי׳הנוכמהןרטשםהרבאלשםירישהרפס׳׃התיה
,׳ריאי׳תאצוהב,תוברםימעפדוערפסהספדוהזאמ
ןמתוחוקלםילימהו(,׳ייחתדעליַמָדב׳׃םשהתחת
.)ג״נ׳מעב,׳תדלומילתשדוקמתאירה׳׃רישה

,ב״סשתתרודהמיפֿלעתונותנתורעהַּבשתוינפההלכ
רישהתא(.רפסהלשהרשעֿשולשההרודהמהאיהש
.)ו״לדומעבםשהאר,ריאילשודיבתכבןאכאבומה

$

םיצוחנםירבדה.ריאילשהרצקהיפרגויבובוחפסנאבוירמאמהרחאל
ויבתכלםגֿומכ–ד״בשלשהזורמאמלירוטסיהויתדבועעקרתמלשהכ
תינידמהותסיפתב,ותשירפב,ריאיבאוהןדםהבםיברהתומוקמב,םירחאה
.ונוזחבו
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ןבומכשיפֿלעֿףא.הרוהטתיתונמאהניחבמריאילשוירישבןודלרשפא תוהָמִאָל׳ותרישףאהנה,ריאיירישלשםתּויִתּונמאבתודיריותוילעשי
לָּבַחלָבָנ״׃ומכתורוש1.ררושמלשדמעמולתונקהלהחוכבהיה,הדבל׳ונלש
ַחּופָתַה☻ָרפִמכ–ישאר״,״ּהָדיִגְנ–ןנָמּוּהָּמַע–ןאצ,ּהָמָד–טיט״,״יִליִּפַהלָלָח
,ןכ״׃בתוכומצעאוה.לילצהןמאכריאילשוחוכהיההמתודיעמ,׳וכו2״ַחּורָּב
אלוריאיליוארהראותהאוהררושמאל׃תאזלכבו–3״!ררושמולייחינאםג
.וירישתרוקיבלהיוארהתירקיעההניחבהאיההרוהטהתיתונמאההניחבה

יקסניטוב׳זומכםיררושמוםילייחלשםהירישכריאילשוירישירהאל
םה,םילייחםגויהויצנונא׳דויקסניטוב׳זיכףאשקפסןיא4.ויצנונא׳דוא
ךא,״ברחהורפסה״ןיבתלצופמםולשוֿסחהתיהאלםשפנ.םיררושמםגויה
.תחאהםתמשנהחמצםהמשםינושתודוסיינשויהברחהורפסה,תאזֿלכב
רפסה,ותמחלמבוריאילשוירישב.םתומכשלואםהילאומצעהוושהשכהעטריאי
רכוז׳רישַּב.דחאדוסיויבגלםהדחיםהינש;תודוסיינשםניאברחהו
לשתּורבַגלהרישלשתודלַימרָבעמריאיםנמאראתמ5׳שמאקרילוא׃ינא
,םינפֿלכֿלע,ותריש;תירוטסיהתמאאוההזהרבעמהשוליפאןכתיי;המחלמ
.הזכרבעמבךרוצללכבהיהשהארמהניא

.ךליאוה״קדומעמ–םיקרפהשולשב,׳ונלשתוהָמִאָל׳הרישה1

׳מע(״הרושַּבונֵתוחאל״שדקומה׳תַאםייחהםֵא׳רישהןמהחוקלהנושארההרושה2
.)ז״ק‐ו״קםידומעב(׳ונלשתוהָמִאָל׳הרישהןמתוחוקלתורחאהתורושהיתש;)ה״כ
ֿלע–׳ןונָמ׳ו,״ןיילתַלראוצתטשופה״ןויצבבצמהתאתראתמהלאםייתשמהנושארה
.ונודאלעטילשהשענוהלודגלהלעשדבעאוה–א״כט״כילשמיפ

.ז״נ׳מעבהנושארהרישהֿתרושבךכ3

אוה.השטינמדואמעפשוהרשאיקלטיאןמואלוררושמ,רפוסהיהויצנונא׳דהֶלֶאירּבג4
תיטסישפההגלפמברבחלהיהנהירחאו,הנושארהםלועהתמחלמבסייטוןיצקכתריש
.1938תנשבתמויצנונא׳ד.׳םזישפהררושמ׳לבשחנו

.ךליאוג״ס׳מע5
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ריאילצאןיא,הרישהגופסתילאירתוליעפו,תילאירתוליעפלשחורב
ותאירקתורמליכ.ירשפאאוהןיאףאוובךרוצולןיא,הזכןילמוגֿיוסיכ
תוליעפה.אקוודתוליפכךותמתאזכתודחאריאילצאןיא6״!תּוליפּכהיחת״
ודרפנאלןהיכ,תדחאמחורלשרשקלולצאתוקוקזןניאהרישהותילאירה
,ותמחלמלהאּובָּבואיוטיבאלאםניאוירישלכ.לוכבתוהזןה,רבדםושב
היווחקרשיוללהםירישהלכב.תוליעפלשדחוימםוחתריאייבגלהרישהןיאו
.תוריחהתמחלמ׃דבלבתחא

;ורישתארשאוה7״הנחמַּבברקברע״׃הלדבהריאיריבעמהרואכל
ֿםילייחלצאומכ,הנחמהרדגלרבֵעמלאאצויוניארישהלבא.רחמהיהיברקה
,םיִתָּבֿיֵדּוארחׁשִּב״׃םיהזרישהוברקהלשןכותהותרגסמה.םירחאםיררושמ
ללוחתמןאכורישהדלונןאכ–״םָּדַהֿןַמְגרַאְּב,שֵאֿתֶבֶהַלבַהזִּב/,בֶרֶחֿבַהַלןֶב♪ְּב
.ברקלהנוכתהמקלחאוה,ברקלהייפיצהלשהיווחאלאוניארישהו,ברקה
ךא.הָלָּבקַהל,הרואכל,איההנווכה״םדבבותכארחמ,ידבבותכאםויה״׃הרושַּב
אל׃תרחאםידיעמםירחאהםירישהלכלשםתוהמוהזהרישהלשונכות,בצקה
וליאכשגרומו׳םדבבותכארחמיכ,וידבבותכאםויה׳,הביסאלאהלבקה
תקחוד,המייסלוליאכץאבתוכה,ןמזבללחהתאקרהאלממוידבהביתכה
.רישלךפוהקַחַדהשךכֿידכֿדעתקחוד;םדבהביתכה

לבא,ודיתחתמםיקירבמוםיחצחוצמוירישתאאיצוהל,םנמא,לדתשהריאי
םירישבןיאתימינפההרוצהוןכותהתניחבמ.תינוציחההרוצהתניחבמקרתאז
תיתונמאתמאהנניאוללהםירישבשתמאה.הרישלןָוּוכמהמרבדםושהלא
תמאאיהתאזהתמאה,רקיעבולוכֿםדוק.תיתונמאתמאםגאיהאלא,רקיעב
.רישלשתינבתלםָקָצְי,םיזורחבוירבדתאףטעריאישאוההרקמקר.תישממ
הלעאלמלאםג–ומצעםויקהותוא–םויקהיהשממםמצעלשכוללהםירבדל
תרגיאהןיבל׳ונלשתוהמאל׳הרישהןיב.בתכהלעםתולעהלריאילשותעדב
ינוציחאוהלדבהה;יתוהמלדבהלכןיאלעופב–ומאלבתכריאיש,לשמל,הנורחאה
ףיסוהוררושמהיהריאישםושמאל,םירישאופאםהוללהםירישה8.דבלב
לשוייחשםושמ,םייטויפםהםמצעםירבדהשםושמאלא,םירבדַלתּויִטּויּפמ

.ה״כק׳מעב,וללהםילימבחתופהעטקב6

.ז״נ׳מע,׳ררושמולייחינאםג,ןכ׳׃ךותמםיחוקל,וזהקסִפבוירחאםיאבהו,הזטוטיצ7

–תיבַּבשומאלםחולהןבהןיבתובתכתהתראותמ)ג״ק׳מע(׳ונלשתוהמאָל׳הרישַּב8
.ג״נק׳מעב,רפסהףוסבהספדנומאלריאילשהנורחאהותרגיאו
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לכתאריאיעיקשההב.תוריחהתמחלמויהריאילשוייחו–הרישויהריאי
.חיפסכ,אליממולעםירישהורישה.םחולקרו–םחולהיהאוה,ותויטויפ

,תוריחהתמחלמתאהמילשמההרישםניאריאייריש׃םכרערקיעןאכמו
ןיאו.תוריחהתמחלמלשהתָרישםה.תוריחהתמחלמלעהרישםניאויריש
לכמהלעמלאיהשגרבנירגיבצירואתרישלהלבקהללכןאכןיאשרמולךירצ
יקמעמתדיליםאיכ,יטרקנוקהטנמומהתדיליהניאאיהיכ,תועודיהתואמגודה
דחא,]םהלש[םירקמהדחאךאאוהיטרקנוקהטנמומהשהאובנוהירוטסיה
.םדהלשםילגה

תרתחמוהמחלמייחבששודיחהריאילשוללהםירישבןיידעשגרומיכףא
רבכםיאטבמ–המחלמהלֶבֵסלתולגתסההךילהתבתימצעתורבגתהבךרוצה–
הדימהאולמתא,ותמחלמתאבהואםחולהשהבהאהתדימאולמתאםירישה
ךותמ.ולםגרזהלרזהלכשדע,םחולהלשושפנתאהמחלמהתאלממהבש
הרקמבאקוודםחולהלשולבסהיהיהמףאתומדלרבכרשפאוללהםירישה
תאזההבהאהתאריאיאטיבשהזהיוטיבבו.המחלמהתויורשפאוילעומתָסייש
הניפהֿינבאמתחאלוירישויה–ןוזחהיבגליעצמאאיהש–תוריחהתמחלמל
.ומצעןוזחהתוברתל

תושגנתהַלאָצומוןורתפהווהמאיהשהזבקרוניאתוריחתמחלמלשהכרעיכ
הכרעןיא.תיטרקנוקהתואיצמהןיבל–ןוזחה–םיירוטסיההתוברתהיכרעןיבש
לשסופדַלהתקצויוהנותנהתואיצמהתאהנשמאיהשהזבקרתוריחתמחלמלש
התיי☻עשהזבםגאוהתוריחתמחלמלשהכרע.םינותנהתוברתהיכרעוןוזחה
תימואלהתוברתהתאהרישעמהמצעאיהש,ךירדמיתוברתךרעלתיֵ☻ענהמצע
,אוהתימואלהתוליעפהיֵעצמאלהדימהֿהנק,ןכֿלעֿרתי.ימואלהיפואהתאו
בייחהוילנויצרבושיחלןותנהסחי,הנותנהתואיצמלןוזחהןיבשסחיה,ןבומכ
לשוחוכשאוהםירבדהעבטמ.ךכבידאל,לבא.ילנויצרבושיחבשוחמתויהל
,וללהםיעצמאהשארמובםילולכהבשהדימַּביולתויאשונתאליעפהלןוזחה
םיעצמאלשישהדימַּב,םהלשמתּוימנידלףחדשיוללהםיעצמאלשהדימַּב
.םהלשמתדחוימתוברת

לפרעהקראלאיהתוריחהתמחלמלדגנמדמעבושייהשהעפותהלשהתָּביס
הזהןוזחהשהמקראלו–תוריחהןוזח–ירוטסיההימואלהןוזחהתאטילֵמה
ךכבאיה–רתויילואו–תוחפאלהבושחהביס.בושייבםוגפורובש,ץוצראוה
תוביסִמ.תוריחתמחלמלשתוברת,ןיידעולןיאו,בושיילהתיהאלש
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םיעצמאהתוברתלבא,׳וכוהצוצר,הרובשאיההָרָטַמהתוברתתונבומתוירוטסיה
.ללכבהרסח]ןיידע[

ךותמ.ר״תיבתעונתבשדחמוחנוהתאזהםיעצמאהתוברתלשהיתודוסי
.לעופב–הברושקהיפואהותאזהתוברתהושבגתהתוריחהתמחלמלש☻ַעַמה
.תורפסהיפואָלותוברתַלהפיסומשףקותהתאםהלופיסוהריאילשויריש

וסחי.דבלבילנויצרסחיתוריחהתמחלמלשהיעצמאלסחייתהאלריאי
/הלאמדחאתויהל״׃ריאילצאושוריפ–״תויחל״.ישפנסחיהיהםהילא
9.״//.םיננוכמםמעיֵיִע/אלכ,תרתחמ,תיזחבש/,םינומלאהםילייחה

ֿתונוכמבהיוללה״.״תרחאןיאויכרדוז״׃ךרדםתסםניא״תרתחמוםֶחָל,רַהֹס״
,תילטכםהםישודקוקיתבאשונתוריחםחולשםיחודקאהיכ,ריאיארוק״!היִרי
.שייכ״,גחֿברעתורונמכ . סחיבהמחלמה.״רורחשתמחלמתד.
.הבהשודקרשא׳הדובע׳יהוז.םיהֹ‐אלהסחיבתדַּכ–ןוזחל

;תינטייַּפתובהלתהלשהרקמאופאםניאריאילשויריש.ותדוזהתיה,םנמאו
.םחולהשעמהתוברת,דואמתיטרקנוקתוברתלןושאריוטיבםה

המיקהשתוכלמהתאםגתוריחהימחול,םנמא,םינווַכמולש׳הייחתהירקיע׳ב
לודגה״לשואובתאותוארבהעטריאי,רומאכ.וירישבןכאללבא10,םתמחלמ
/וידבע,תוריחהימחולתומצע״תא11.וילעםימחולהיבגלקוספֿףוסכ״םימיב
םוצעהךרעהתאאופאעדיאלאוה,רישהיפל.ריאיבתוכ–״הָיִשנרפעכהסכת

–תואבהתורושהיתש.ז״צ׳מעב׳שֶפֶרַּבדימתשֵלַּפתִמַל׳׃ךותמישילשהתיבהוהז9
ןהירחאשהרושה.ה״ל׳מעב,׳המלוהמלעלאשאאל׳׃ךותמתוחוקל–ןרדִסךופיהב
יתבתאד״בשטטצמודבעמהקסִּפהףוסבשתורושַּב.ג״כק׳מעב׳היוללה׳׃ךותמ–
.ז״ס׳מעב,׳וקיתתאהָאריְּבאָ☻ִיֶשיבָאכ׳׃רישה

,)׳בךרכ(׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳רפסַל׳גחפסנבואבוה׳הייחתהירקיע׳10
םירקיעהתנומשתאו׳דרקיעתאדוחייבהאר–ןאכד״בשירבדלסחיב;553׳מעב
.׳הלואגהותונדאהרותבהעונתהידיקפתהלאו׳׃הנשמהֿתרתוכבםירתכומהםינורחאה

׳םימיַּבלודגהאוביאוּב,אוביאוה׳׃ורישחתפבריאילשויתולימתאןאכלטונד״בש11
ֿבתכב–הזרישלשרחאחסונ.ומויסתורושתאטטצמאוהאבהטפשמבו,)ד״צ׳מע(
.רפסהרעשבאבומ–ריאילשודי
ונכותשףאלע,״רומאכ״הביתַּבחתפנד״בשלשהזוטפשמ׃הרהבהןאכתשקבתמ*
וניאהזרמאמלשדיהֿבתכשןוויכמו;)עמתשמבקראלא(ןכלֿםדוקשרופמברמאנאל
רמאמהשענמנהןמאלשירה–)׳םָלֻס׳בםוסרפהיפלןותנןאכספדנהחסונה(–ונדיב
.דדלאלארשי,׳םָלֻס׳ךרועידיברצוק
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;לארשיתוכלמןוזחבתחאתומלשלתוריחֿתמחלמןוזחלשותובלתשהלשיש
ךרעתא,הרטמַלםיעצמאהמתרזוחההעפשהלשישךרעהתאןיבהאלאוה
.תוריחהתאתלשחמתוריחהתמחלמתייווחשלושיחה

היהיאלםאשעמידילעיגיאלבושייה.תוכלמהןוזחמהאצותאוהשעמה
תא–ףפוחםג,ילוא,וא–ללוכומצעתוכלמהןוזחלבא.תוכלמהןוזחברודח
,תאזתוקֵבדב,תאזהשגרהב.םחולהשעמהמעבונהיפואהתאושעמהתוברת
.ירוטסיההתוכלמהןוזחתאריאילשוירישורישעה,הזיפואב

,י״שתרייאןויליג–׳םָלֻס׳בםסרופ
.לעבורי׃טֵעהםשבםתחנו
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חפסנ

ריאיייח

הרייע–ןילופחרזמֿןופצב,קלאבוסב)1907ףוס(ח״סרתתבטבדלונןרטשםהרבא

םלועהתמחלמ.היסורלתכיישהתיהןמזותואברשא–םידוהיויההיבשותבורש

תאושבכםינמרגה׃ןרטשתחפשמתאוקלאבוסידוהיתאתושקהעזעיזהנושארה

םהרבאלחהםשו,היסורלהידליינשםעהחרבהאלםאה,אלכניכדרמבאה,רוזאה

קלאבוסלרזחשרחאלםינשעברא.הרשעֿשמחןבכהיהשדעךישמהו–וידומילב

איההנשה.ודבלהצראתולעלםהרבאטילחמזאו,הבדמלשהיסנמיגבותתיכהרגסנ

.1925תנש

יתשלשןתרישוןתורפס,תינלופהתימואלההעונתה,תיסורההכפהמהתפונת

ךלהךכ;ותורחבבוותורענבקומעםתוחובועיבטה–הנלוכֿלעתונויצהו–הלא

לשותבישלםורתלותפיאשךות,תורשפלןכומונניאש,יטלחההיפואהובשבגתהו

.ותלודגימילא–םדקכבוש–לארשיםע

תירבעההיסנמיגלםהרבאלבקתהץראב

,ותוחתפתהוותדיקשםעדחי–ןאכו,םילשוריב

–םעהֿתשרומבוך״נתבןהוםייללכםידומילבןה

,וידומילםויסםע.היפונוץראהתבהאבףחסנאוה

,תירבעההטיסרבינואללבקתמאוה,םייתנשרחאל

.1933תנשדע,םינששמחכדומללאוהדיתעהב

אוה.תידוחייהותוישיאתבצעתמהלאםינשב

הפשהתא,השדחהתירבעהתורפסהתאהתעדמול

ןווילשהירוטסיהידומילןכו,התורפסותינוויה

דוחייב–ןייטצמדימלתלבשחנםהרבא.אמורו

.אמורוןווילשתיסָלקהתוברתהימוחתב
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םשתאהאשנש,׳הדלוח׳תימואלהםיטנדוטסהתדוגאימיקמןיבהיהםהרבא

ךותוחצרנןהב–הלאהתוערפה.ט״פרתתוערפבהרובגבודמעויניגמרשאבושייה

ליעפהיהש(םהרבאתאועינה–תואמשולשמהלעמלועצפנוםידוהי133םימיעובש

לשותגהנהב–הנגההןמהשרפשהרובחהלאףרטצהל)ןכלֿםדוקרבכ׳הנגה׳ב

רדוסמ,יתרתחמיאבצחוכתויהלדתעתמה,׳׳בןוגרא׳תאהמיקהו–ימוהתםהרבא

׃וא,׳ימואליאבצןוגרא׳׃גלפתמהןוגראהלשומשעבקנ1932תנשב.עמשוממו

.וידקפמןיבהיהםהרבאו–ל״צא

זכרמ׳תבישיבןכלֿםדוקדמלרשא,לאיזרדִודלםהרבאעדוותההטיסרבינואב

תקמעהבםהרבאלעעיפשהדִוד.תוליעפותורבחירשקבהזלהזורשקנםהו,׳ברה

יאבצהןוגראבםכרדתאושעםהדחיו,תווצמהתרימשותודהיהלאבייחמהסחיה

סרוקהםויסבו,ל״צאהלשםינגססרוקבריאיףתתשמ1932תנשתליחתב.ימואלה

,ינורלשהעויסב(ןיחלהםגותואש–׳םינומלאםילייח׳ורישהנושארלעמשומ

.ל״צאהןונמהכרישהעבקנזאו–)ותרבח

הילטיאבשהצנריפלאצויוהגלִמבםהרבאהכוז–וידומילםותםע–1933ףוסב

,ימוהתלשותשקבלהנענאוהםישדוחהשימחכרחאלךא,ישילשהראותהתמלשהל

זאהנמתהםהרבא.תרתחמבותוליעפתאקימעמו,ימדקאהולולסמתאתחאבעטוק

בטימתאךרועאוההצנריפתפוקתב.הצראותחרבהו,ןילופבקשנהשכרלעיארחאל

,םישדחםירישהמכדועםהילעףיסומ,הטיסרבינואבודומילתונשבבתכשויריש

םינשדועודיֿבתכתורבחמברתונרשא–וירישרפסלשורקיעוובורשבגתהךכבו

.י״שתתנשבסופדהרואתאהארשדעתוכורא

עלקנ–םידוהיתואמֿשמחמהלעמלוחצרנרשאכ–ט״צרת‐ו״צרתתוערפב

ועבתדגנמו,הגלבההתוינידמבלגדןגרואמהבושייה׃תושקתויוטבלתהלל״צאה

ימוהת.הרעשהמחלמבישהלו,הגלבההתארובשלןוגראהךותבםיברםידקפמ

םידקפמהתבכשםתִאו–לאיזרוםהרבאוליאו,׳הנגהה׳םעדחאתהלובושלטילחמ

יתלבםחולחוככל״צאהתאשדחלושורפל)1937עצמא(התעםיטילחמ–םיריעצה

רזהןוטלשלתודבעתשההדגנםחליהל״ארוקהזורכרבחמםהרבא.דסממביולת

איה,רצונהמשלש,לארשיץראבל״צאהלשהרטמהוןויערה״יכםיעטמו,״ויתומיזמו

יתלבימואליאבצףוגלעןעשיהלילבםוקללכותאלתירבעההנידמהשהנומאה

.״יולת

ןאכ.ןילופבל״צאהחילשםהרבאהיה–יצחוהנשכךשמבו–1938תליחתמ

תינכת׳תאםתרזעבןיכמו,םיריכבםינלופםיניצקוםיאנידמםעםירשקֿתשרהֶוטאוה

יזחוא40.000ןמאלוסייגלהתיההנווכה.1940תנשלהדעונרשא,׳ףלאהםיעברא

121םישגמֿררושמ

www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



תוטלתשהל׳תיבמ׳תולועפלליבקמב,הושבכיוםישארהמכבהצראושלפירשאקשנ

ןתואב,ץראבהינטירבלשיאבצההחוכיכרוכזלשי(;יטירבהןוטלשהידקומלע

.)םילייחיפלאהמכלעהלעאל,םינש

תלועפלומצעתעדֿלעאצויףסויֿןבהמלש׃הנושארלהגלבההתרבשנוזהפוקתב

תינוכמיעסונלשחצרוסנוארחאלהניפֿשארדיליברעסובוטואבעוגפלןויסינב,םקנ

בתכאוהו,םהרבאתאהעזעיזםודרגלותיילע.תוומלןודנוספתנףסויֿןב;תפצדיל

.)םירישהרפסבה״פדומע(׳!םוד–לארשי׳׃ורישתאךכלע

םהרבאלשותמזויבםידסונ,תינלופבושידייב,ןילופבל״צאהלשםינואטיבינש

.ימויןותיעלהשענףא)׳טאטיד׳(ידייהןותיעהו–העפשהילעבםידוהילשםתרזעבו

אבצהיניצקתכרדהב–ןילופבל״צאהלשםיכירדמסרוקםהרבאןגראמ1939ביבאב

תינכתלתונכההתרגסמב.ץראהןמםידקפמהשימחוֿםירשעובםיפתתשמו–ינלופה

ךא,חולשמלןכומוהשרוובןסחואמקשנה,םיעלקמתואמוםיבוריפלאםישכרנהלודגה

םירשקהךרעמו,םיפרטנםיפלקהלכ,היינשהםלועהתמחלמהאבותשמשממםייתניב

םיגגופתמ–׳ףלאהםיעבראתינכת׳םגומכ–םינלופהאבצהישנאוםיאנידמהםע

יאנקלשםגיהנמםשבומצעתאהנכמאוההתעמו,הצראבשםהרבא.ןוימטלםידרויו

.׳ריאי׳׃וא–׳ריאיןברזעלא׳,הדצמ

לאיזרדודלשורצעמתובקעבהאב–1939יאמףוסב–רוזחלריאילשותטלחה

תוליעפלסנכנאוה.׳ןבלהרפסה׳םוסרפרחאלםייעובשכו,)ןכלֿםדוקםירופסםימי(

ומצעתההתע,םלואו.םיטירבהדגנתורישיתולועפליבומו,ל״צאהתדקפמבהאלמ

לשותופיפכוותקיזתדימרבדב–םדוקםינשהמכרבכולחהש–םיחוכיווםיחתמ

סרג–וכרדלכב–ריאי.תיטסינויזיברההגלפמלו,ר״תיבתעונתל,יקסניטוב׳זלל״צאה

אלו,ויהישלככםיבושח,וללהםימרוגבאל,יולתיתלבויאמצעתויהלבייחןוגראהיכ

ץורפםע׃הזמעורגדועו,יקסניטוב׳זבתולתחתיפ,ותמועל,לאיזר.רחאםרוגםושב

ףותישלףאו–םיטירבהםעקשנתתיבשל)!ודיתמיתחב(םיכסהאוהםלועהתמחלמ

דועב,)1939רבוטקוא(אלכהןמררחושאוהוזותמכסהתובקעבו–םתִאהלועפ

.1940ינוידעםיאולכורתונ)1939טסוגואברבכורצענש(הדקפמהירבחרתיוריאי

שידגה–הדקפמהירבחמוריאימרתסוהש–׳םיטירבלןוגראהתריכמ׳לשהזםכסה

1.ל״צאבגוליפלםיניינעהורדרדיהןאכמו,האסהתא

י״חללעקרפַלאובמהףיעסב,)׳בךרכ(׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳רפסַּב1
תבוגתןִמל,ןאכרקסנהךלהמהיטרפלעהבחרהבד״בשןד,)ךליאו456׳מע(
.השדחותיאמצעךרדלוירבחוריאילשםתאיצידעו׳ןבלהרפסה׳לעל״צאה
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הנמתהריאיודוקיפהןמלאיזרםנמארטפתההדקפמהירבחלשםתשירדיפֿלע

,ותורטפתהמוברזחתיטסינויזיברההגלפמהיגיהנמלשםצחלבךא,ומוקמב

יתלבלגוליפההשענ,זאֿוא;לאיזרלשותורמלרוסלריאילהרוהףאיקסניטוב׳זו

תועובש,)1940רבמטפס(א״שתתנששארברעבתרמגומהדבועלהיהאוהו,ענמנ

םימחולוםידקפמלשהרובחהתעמליבוהריאי.יקסניטוב׳זלשותומרחאלרפסמ

םמצעתאוארםה;יאנתלכבםיטירבבתשקיעהמחלמבךישמהלוטילחהש

י״חלםשה(;׳לארשיבל״צאה׳׃םמצעתאוניכו,ל״צאהלשםיימיטיגלהםיכישממַּכ

׃לולצורורבריאילשותטישלדוסיהֿןורקעהשענ,התעמ.)רתוירחואמלבקתה

ץראהןמםקוליסלאלאםיטירבהלשםתוינידמיונישלתנוּוכמהניאןוגראהתמחלמ

,ןוגראהלשומויקםעטוהז.היוארהלארשיתוכלמןוניכלו–רזןוטלשםתויהב–

.ותמחלמתרטמיהוז

ֿיתלבהםיאנתַבו–םיעצמארסחושדחןוגראלשהדילהילבחבהיהידאלוליאכ

תשלובהלשקסופיתלבדוצמוםיבחרנםירסאמ,בושייהתורכנתהלשטעמכםיירשפא

םימחולהיבוטמהמכו,ושענשתונושארהתולועפבםייעצבמהתונולשכהוברםג–

ידכ,הצממינויעררוריבלריאיהתערסמתמןכֿיפֿלעֿףא.םיטירבהירודכבוגרהנ

,ינושארהןוגראהןמחתפתהלתדתעתמההעונתהלשהידעיוהיתונורקעתאעובקל

תיבלשקפואהדע,לארשיתוכלמלאםעהתאליבוהלהרומאהתינכפהמהעונת

רשא׳הייחתהירקיע'ח״יםלוסברשעֿהנומשה׳רקיע׳ָּכעבקנה,ישילשהשדקמה

2.ןוגראהןואטיבבםמוסרפוםחוסינלעלמעריאי

םקלח׃ונוגראוריאיתאםישטונולחהוםהבורזחםיפרטצמהןמםיבר,םלואו

המחלמהשונעטששיו,ל״צאלובשםקלח,׳םילרטינ׳כהתעםמצעתאורידגה

השולשןוגראהתאובזעא״שתתנשב.יוכיסלכתרסח׳תודבאתה׳הניהםיטירבב

הדקפמהירבחםגובזעב״שתתנשבו–יקסניבולוןמכייח,ןיקנל–םייזכרמםירבח

.ודבלטעמכריאיהתערתונ,גיהנמכ.ינוערזןימינבויעַלקךונח

לכבתחצנמהינמרג,הפוריאתודהילעםהירפוטתאםיצאנהםיקדהמרשאכ

םגו,הרוכמהיפוחמםשרגלוהצראםיליפעמהתאדוצלםיכישממםיטירבה,תותיזחה

,תונכסהחכונתמאותמתובצייתהלעהדשקחציםעריאילשתורבדיהןויסינלשכנ

עיצהלאיההמגמה.ריצהתונידמוהינמרגיגיצנםעםירבדבאובלתוסנלריאיטילחמ

תמקהבהכימתהתרומת–ותרגסמב,ךיירהןיבלןוגראהןיבהלועפףותישלםכסה

רותפל׳הינמרגלכות–)יטירבהןוטלשהקוליסרחאל(לארשיץראבתידוהיהנידמ

תאזהארו–׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳רפסַל׳גחפסנשדקומ׳הייחתהירקיע׳ל2
.ךליאו553׳מעבםש
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הנידמבןאכםתטילקו,לארשיץראלםהינומהבםתאיציידיֿלע׳םידוהיהתייעבתא

.םוקתשתירבעה

ןיארשא,ונצראשבוכ,יטירבה׳ביואה׳ןיבריאיןיחבמתאזותמזוילרבסהכ

ןתינםידוהילותאנשתארשאיצאנה׳ררוצה׳ןיבל,ובהמחלמהןמעגרףאלודחל

םיעגמַלריאיךילוהובדעומַּבשרמולךירצןיא.לארשיתיבינומהתלצהלאקוודלעתל

ֿשבגתמה׳ןורתפ׳הש–זארעישאלשיאשיפכ–רעישאלללכאוהםינמרגהםע

םתפיאששהתיההחנהה,הברדא;הדמשההלש׳יפוסהןורתפה׳אוהןילרבבךלוהו

תופיאשלשןסיסבלעו,םידוהיהןמרטפיהלוםיטירבהתאחצנלאיהםיצאנהלש

תועצמאבושענש–םיעגמה3.םניבלןוגראהןיבםיסרטניאתירבןכתיתהלא

םינטשהֿתבכרמו,ירפלכואשנאל,וכלהווכבתסה–םייניבֿישנאוםיחילש

...הכרדכהתריהדתאהכישמהתיצאנה

םהמרצבנךא,וזלהזואשינינורוריאי

בושחהמכֿדעהלרמאאוה;וידחירוגל

.לארשיתרוסמלןמאנתיבםתיבאהישול

ריאיו,םדליתאהמחרבהאשנרבכינור

ולודיגבהדיפקמםאהיהתיכהלהוויצ

.״ונינשםוקמתאיאלמתש״,דליהלש

תיטירבהתשלובהלשדוצמהתעבט

םע׳שקובמ׳תועדומו,הכלהוהקדהתה

ושארלעיפסכסרפו–ריאילשותנומת

;םינותיעבומסרופותובוחרבולתנ–

ןותיעָּבהמסרופשהעדומ׃הנומתַּב(

.)חצרהינפלםוירשעֿהשולש,׳ץראה׳

ראורבפ(ב״שתטבשבה״כםויב

ודוקיפבתשלובהירטושופיקה)1942

יחרזמבוחרבתיבהתאןוטרומירפ׳גלש

אוה.ריאירתתסהובש,ביבאלתב8׳ב

רחאל–דימו,םידגבהןוראבהלגתה

.תוומלןוטרומובהרי–וידיבלבכנש

׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳רפסַּב,ריאילשהזונויגהתאהבחרהבחתנמד״בש3
לשופוסב289הרעהלםשבלםיש.ךליאו479דומעמ,ריאילשותשירפלעףיעסַּב
׃ךותב,׳ינידמאיבנ–ריאי׳׃ןמרליגיסוילשורמאמתאםגהזןיינעבהאר*.ןוידה
.ךליאו197׳מע,ו״סשתריאיתאצוה,׳י״חלתעונתתודלותלתורוקמ׳
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אוהשרמאםעפאל.קחציתלחנבןימלעהתיבבריאיןמטנ,ברעתונפל,םויבֿוב

וירישבםג;עתרנונניאותוומהלאוטבמתארישיֵמאוהיכו,ופוסהיהיהזיכעדוי

הכלהוהרבגתהתוכלמהןויערלותוריחהתמחלמלותוריסמ.תאזאטיבורזחאוה

הלועפהתכסמב–רוישלכאלל,שממתילטוטלהתייהנשדע,ותעדלעדמעשזאמ

תאםייקאוהוזוכרדב.וייחתונשעבראוםישולשואלמךכו–שפנהתייווחבו

ותִעהאבהתע;״םייחהלכלונסייוגונלוכ״יכעבקהב,׳םינומלאםילייח׳ורישֿתרוש

ררחשמהרושִמ״יכתוטשפבתרמואה,ןומזפהֿתרגוס,האבההרושהתאםגםייקל

.״תוומהקר

׳ףסברשאםדה׳׃ריאילשוייחתשרפםהבהלוגנרשאםירפסהשולשלעץילמהלןתינ*
רדהתאצוה,ןיבייֿלכימאהדעתאמ׳ןמגראב׳;ז״טשתדימתמהתאצוה,לשניובקעיתאמ

.א״סשתןתיבֿהרומזתאצוה,רימשהשמתאמ׳ריאי׳;1986
׃תרתוכהתחת,ויתונשעבראוֿםישולשלעםיפדהמכריאיירישרפסלםידקהדדלאלארשי
׳םישנא,י״חל׳רפסהלש׳אךרכשארבהבתכנשהיפרגויבהתאהארןכֿומכ.׳וייחתריש׳
רשאכהבתכנרשא,הבדנףסוי׳פורפתאמהרצקהיפרגויבםגהאר.ב״סשתריאיתאצוהב
,1981רבמצד,12׳סמ׳תישדוחהריקס׳בהמסרופו,ריאילשותליפנלהנשםיעבראואלמ
׃טנרטניאהרתאבםגהעיפומהיפרגויבה;ןוחטיבהדרשמלשרואלֿהאצוהב

http://www.amalnet.k12.il/meida/history/1939_45/hisi2137.htm

י״חלתתומעידרשמכו,י״חלהןואֵזומכשמשמו׳ריאיתיב׳םויכארקנריאיהרונובןיינבה*
.ןרטשםהרבאבוחרארקנאוהו,בסוהבוחרהלשומשםג.ריאיתאצוהו
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