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םיארוקהלוחלֶאש,״אתרקרוטנ״לוליפא,םויכאוהאטישפלשרבד
תויהלךירצהזרוטקודשאוהאטישפו,״הניצידמלרוטקוד״,אפור

אליאדו״אתרקרוטנ״,ןכא.םייוגלשםירפסלעןומאוהטיסרבינואלשךינח
קר״רוטקוד״בהאוראוהןיאםגדבעידבלבא;הזכךוניחןימולשונבלםוזיי
לוכיבכהכירצתרחבנהתילארשיההיווההרשא,אמלעב״תבשלשיוג״ןימ
הלגעךשומהסוסהתוציחנםע,לשמל,איההמילשמשםשכותוציחנםעםילשהל
ונבלדגיםאשרבתסמ.םיאמטלשםתרהטלהמודאהרפתוציחנםעואתידוהי
,תידוהיהתּורשַיוותורשכבויניעבםוגפיאלומצעלשכהזרבדירה,״רוטקוד״
לע–ךכ״אתרקירוטנ״םאו;תיהָּבאהוואגלסיסבולשמשיףא–הברדאו
תדלומלרזוחהירבעהםעהשםימיכסמה,״יחרזמהלעופה״ישנאהמכוהמכתחא
״הניצידמלםירוטקוד״םגאליממו,וכותמםייחהתועוצקמלכתאולקפסלבייח
תוחפךיישוניאהזהךרוצהקופיסיכ–קדצבו–רמולשיםדידל.הזללכב
תימואלהתוינויחהתגרדשאהיּולו(םינברקופיסמםיירבעםייחלשםתומלשל
.)הנושםגתויהלהלוכי,תינורקעהניחבמוא,הנותנהעשלכבםינושתועוצקמלש

.ללכוללכטושפ–וקדִצלע–הזאטישפןיאתמאב,םלוא
תאקרותונמּואבזכַרמה,הכאלמֿלעבםתסונניא״הניצידמלרוטקוד״היכ

אלא,ישיאהונורשיכתדימתאולוכיבכֿינטנופסןפואברובצהעוצקמהֿןויסינ
ינרדומהיפוריאהעדמהלשדוסיהֿתוחנהלעססובמה,ןוּוכמרקחמבאוהליכשמ
תימורטההקושתהםשל,תירסומתּוימורטלכמתולטרעתהלתורומולאתוחנהו–
טרוטקוד״להריתחה.יטסינָכֵמםלועבתיביטקייבואהרכהלשהדיחיהתרתומה
סנואמואןוצרמתובלתשהאלא,רקחמודומילםתסאלאופאתבייחמ״הניצידמב
–הלוכבּהתפַטועההמלשםלועֿתפקשהבףאו,תמיוסמםייחֿתנילפיצסידב
ֿתוידועייהלשתּוילטוטהתאתורתוסןהןביטםצעמוזהפקשהווזהנילפיצסידו
.תילארשיהםייחהֿתרותלשהשודקבֿתיטסיביטקייבוסה

ןאכונאםיקקזנ׃םייוגלשםירפסאקוודליעלןכֿםאונרכזהםניחלעאל
אוההזהעדמהלכשינפמאלא,םדיבהמֿםושמיוצמעדמהשינפמאלםייוגַל
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אצמנהרקמבאלשואהרקמבםאםגו;תודהילדגונמףאוידוהיֿיתלבוביטםצעמ
׃םולכאלורבדההנשיאל–םידוהיםובתכאקוודוללהםירפסהןמדבכנקלחיכ
ןיידע,ובתכנםילשוריבתירבעההטיסרבינואבוליפאו,תירבעםהםיבותכםאםג
תירבעהטיסרבינוא,הברדא.םחורבםיירבעםירפסלךכידיֿלעםיכפהנםהןיא
תושדחתהלהניפֿןבאכו,הדסונאיהימואלהונמודיקךרוצלשיפֿלעֿףא–וז
איההטונ״הטיסרבינוא״איהשהדבועהםצעידיֿלעירה–ונתוברת
לוכיבכו(תירבעהדוחייהֿתוהמלדגונמהןוויכב,המצעלשכ,ונתוטהְלאקווד
,םשאאוהדסומהםצעאלא,םימשאןכֿםאםהםיטנדוטסהוםירוספורפהאל
המזוילשתואםושהטיסרבינואהונלצאהאיצוהאלןיידעהוּוקמלדוגינבש
.)תימואל

יוארהןמ–הלארָקיתוזשלככוא,המֵלשהוא,״תיתדהתודהיה״תוחפל,ןכל
״רוטקודה״ןמקראלגייתסהלםאיכ,אטישפכלבקלאלהרואכלהלהיה
תויבקעבםגופוביטםצעמ״טרוטקודה״םא,תמאביכ.יוגהןמףאאלא,ירבעה
לוספהרקשהו–רקשלעאוהססובמיכאיהתביוחמההחנההאליממ,תידוהיה
.יוגידיבאוהשגומשכםגליעומכלבקתהללוכיוניאםמצעבםידוהיהלצא
ונעגנש,ץמחהֿהנוקיוגַּבוא״תבשלשיוג״בםגןידהאוה,ןבומכ,השעמלו(
איהםלועבםייוגלשתואיצמהיכרבתסמ,ןכא.םדוקמונירבדךלהמבםניינעב
םייוגהקראלםאלבא;האירבהראשלכלשתואיצמַּכשממונמויקלתיחרכה
קרםהםיקיפמשהממתיבויחההאנההםגאלא,ךרוצונלםישענ,םדוגינב,םמצע
אלארבדהתארידגהלןיאשירה,וניניעבףלוסמה,ידוהיֿיתלבהםרסּומידיֿלע
.)המצעםעתודהיהתגהונרשאתוניצרֿיאלשגהונכ

יפוריאהעדמה,םתגשהֿחווטבוםירבדהףקיהביכתמאברבתסמםאםג,םלוא
םינפִלווכותמםוקמֿלכמיכאיהתיארנההדבועה,םירוונסֿהכומואוהףלוסמ
–1בו׳צשורחלשםינטַגֶמהומכ,לשמל,ךכֿלכםיישממםיגשיהלעיגהאוה
הדימב.הלשִמ,רתויםלש,יאמצעףילחתםושתודהילןיידעןיאהלאםיגשיהלו
ןוחבלידכהלשמהדימֿהנקוליפאתודהילןיאןיידעו–תמאהלאםיגשיהבשיש

ונוטלשתחת.1964ֿבחדוהשדע,םינשששתוצעומהֿתירבבטלשבו׳צשורחהטיקינ1
,םיימוטאץחֿישאריאשונםייתשביֿןיבםיליטוביצה,םייניערגםייוסינבםיסורהוברה
.ןוטַגֶמ50ֿלהעיגהולשץפנהשארתמצוערשאיבלשתלתליטחותיפבוחבתשהו
לשתונוטףלאץוציפלהוושה,ימוטאץוציפלשותמצועלהדימֿתדיחיאוה׳ןוטַגֶמ׳(
תורהצההתורחתבילולימביטומכשמיש׳םינוטַגֶמ׳הןיינע.)ילנויצנבנוקץפנרמוח
.ב״הראומ״הרבןיב׳הרקההמחלמה׳תאהתווילש
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תודהילאופאןיא–יהשלכתיתועמשמהרוצבםפוגלםרקבלואםתִמאביטתא
םגּולו,רשפאשהטושפהתלעותהברימתאםהמקיפהללדתשהלאלאהרירב
ךות,הכדערבדההָשענשיפכאל–ןבומכ.תירכנהםתוימלוגב,םהשתומכ
עדמהןוויכלשילֵרֲעהיפואהולארשיתרותןיבשירסומהדוגינהינפבןיעֿתמיצע
יעבטהעקרהתניחבב,הזהילרעהיפואהםעתוהדזהךותוליפאוא,יפוריאה
םירבדלתשגלאיהתבייחו,דוגינַּבריכהלתודהיהתבייח.יעדמהןיינעהתמשגהל
הטישלעיגהלודוגינהתאץורפלידכ,עדמהתאשובכלהמגמךותמשוריפב
םגםתסהןמו,ינומרהןפואבתידוהיהתירסומההיווההתאתרשתשתיעדמ
רתומםא.תושעלתילרעההטישההלוכישיפכמרתויליעיוםלשומןפואב
ֿלעםהףאו–םהלשםתרותתניחבמ,הזגוסמהשיגחתפלםיקיבשלובלהיה
אוהביוחמשהמדבלמ,ונלרבדהרתומשיאדו–הבולשכנאלםינפֿלכ
אל,תורֵּפהזךילהתאשיי–םשההצריםא–רשאכו;ונתייחתתואיצמיפֿלע
אלא,ונייחלשתירמוחההלכשההתורישלםיילרעםיראְתּותודסומלדועקקָזינ
ונמודיקלסדנהמהואאפורהו,תינידמהותינחורהונתגהנהל–יוֵלהוא–ברה
.תדחואמתידועייֿתילארשיךוניחוהלכשהתכרעמךותמונלואובי,ירמוחה

2,״תינוכיתההבישיה״דסומלשתרבוגהתוטשפתההלעךרבלשיהזןוויכב

ֿתיבלהמודהזןיא.תרוסמהחסונבינרותדומיללשעקרָלתיעדמהנכהתפרצמה
םילבקמהלאתודסומשדועביכ,תיתדההטיסרבינואלוא,יתדהןוכיתהרפסה
הבישיבירה,המשלהלכשהלתנווכמה,תילרעהתינעדמהךוניחהֿךרדתאהשעמל
שיו–תווצמהלכלשןָיולימלדוסיהֿתַוצמתניחבב,שדוקַּבֿהָוצִמאוהדומילה
הלכשהלשןוּוכמףוריצלהלאםינושארםישושיגךותמיכתווקלםוקמילוא
גוזימהלאהליבומההנוכנהךרדהךלתוררבתת,תילארשיהבשחמךרדותיעדמ
.שורדה

אלאיההקוקז;איההכוראהעבטִמךרדה׃ונמצעתאתולשהלםוקמןיא,םלוא
הרבחלשהקיפסמתימורטתושבגתהלםגאלא,הרו☻בֿדֶסֶחוהברתּוסנתהלקר

תחאאנפלואותוינוכיתתובישיהרשעֿםיתשתומייקויהרבכרמאמהתביתכתעשב2
׳ריאמביתנ׳,ןורימ,האורהרפכ(–׳אביקעינבתובישי׳ויהעשת.)סניפרפכב(תונבל
)לאומשתירקב׳ןורהאיחרפ׳,ריפשב׳ןויצעֿרוא׳,הננער,בקעיֿהדש,םילחנ,םילשוריב
תבישיו,תובוחרב׳םורדהתבישי׳,הנחסדרפב׳םעונתיישרדמ׳׃תופסונשולשו–
תובישיםישימחמהלעמלץראהיבחרבתומייקםויכ.ביבאלתב׳שדחהבושייה׳
.תוינוכית

17תיאבצהבישיוםירוטקודלע

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



תודהילהרירבןיא,רומאכ,םייתניבו–יללכןפואבהתוימצעבתשרשומהתילארשי
,ושבכלקבאמהתלחתהךותמםגּולו,אוהשתומכילרעהעדמבשמתשהלאלא
.רתלאל,וישכעמ

״םירוטקוד״ַלו״םירוספורפ״ַל,״תואטיסרבינוא״ָלש,עמשמאליממךכידכךות
קוקזירבעהםעה.שממלשףילחתםושןכתייאל–תיִיְפואהםתורזלכםע–
,תירקיעהתירוביצההבכִשהתניחבבןהםָעָדַמבילאוטקאהשומישהןעמלןה,םהל
יכםאו;םדקתהלונלשעדמהשוביכךרטצי–הלשּהעָדַמדוסילע–התועצמאבש
קבאמבתוסנתהלונלחתהםיפוצהרהלעהטיסרבינואהדּוסייתליחתמרבכםנמא
ןימבונתלואגתאסמסמלתיתוהמההתייטנלע,וזהבכִשדגנכבייחתמהימואלה
הרורחשרבגיישלככךליודועףירחיקפסילבהזקבאמ–3תיראמייַוהקילבופר
תוישרפב,לשמל,זמרנשיפכ(השעמלתאזההייטנהןמתימואלההגהנההלש
תומדקתההבצקתניחבמ,םינפֿלכֿלעירה–4)הלאםימיב״חורהישנא״
לגתסהלאלאהרירבםעלאהתאל,םהלשיעדמהןילופונומהחטשבתימואלה
.םברקבתימואלהתוחתפתההךרדיפל,םהילא

רטשמןַנּוּכזא.ןוטלשלםיצאנהתולעינפלשהינמרגאיה׳תיראמייַוהקילבופר׳3
המדנו,)סיורפוגוהידוהיהידיבראמייוריעבהחסונשהקוחיפלע(,יטרקומדירטנמלרפ
.הנושארהםלועהתמחלמבהמצעלהמרגשהמלכמ,וזתרגסמב,םקתשתהינמרגשהיה
הקימעהםתעפשה,הנידמהתגהנהבםידוהיהםילאוטקלטניאהובלתשההלאםינשב
תבורעתהיאושינ,תוללובתההםידוהיהןיבושפןמזבֿובו,הימדקאהותורפסהימוחתב
.תודמתשההףאו
,סנגמהדוהי׳רלצנאק׳ה–הריעצהתירבעההטיסרבינואהלגסירבחבשםיטלובה
םירומוםיכינחויה–ןומיסטסנראורבובןיטרמםגךכֿרחאו,ןמגרבוגוהֿלאומש
ןווגבהפוריאתוברתלשהיכרעוהתוברתלעםינומאוהינמרגתואטיסרבינואב
לעורבדב.םתוליעפלוםתוגהלתרגסמהשמיש׳םולשתירב׳תעונתרשא,׳יראמייַו׳ה
עוריאל,ןוכנֿלא,ד״בשזמור,וללהםירוספורפהתבכשדגנכ׳ימואלהקבאמה׳תישאר
חורב,ימואלֿןיבםולשלהרדתקהםיפוצהרהביגיגחסקטבהחתפנ1932תנשב׃אבה
םיטנדוטסה.לארשיץראבתימואלֿודהנידמבהלגדרשא,׳םולשתירב׳לשםזיפצפה
שנועכ.הרדתקהתחיתפדגנוסנגמדגנוניגפהוהטיסרבינואהתאזאוסיסתהםיימואלה
,׳הדלוח׳תימואלהםיטנדוטסהתדוגאירבח,םיטנדוטסהמכהמןמזלוקחרוהךכלע
.)ריאי(ןרטשםהרבאםגםהיניבו

לשתודמעבםילאוטקלטניארפסמוטקנרמאמהתביתכינפלשםישדוחהךלהמב4
תאאשנאוהשתינוחטבֿתיתכלממההשיגהיפלכו,ןוירוגןביפלכתרוקיבותודגנתה
לוגירתשרתלעפהלהארוההתאןתנימ=(׳שיבהקסע׳תריקחןיינעבךכ.המרבהלגד
יאבצהלשממהןיינעבךכו–ןובלסחנפב׳חורישנא׳תצובקהכמת,)םירצמבהלבחו
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וניגשיהתמרוונתאופרביטתאקראלהעשֿיפלועבקישםההלאםישנא
ונפונלשיטילופומסוקהרועיכהתדימתאםגאלא,יסיפהםלועהשוביכב
וניתונויסינתוכופהתתאותילכלכהותיתרבחהונתבשחמיסופדתא,ינוטקטיכראה
הירוטסיהוןושל,הלבקושרדמּוםיקסופְּב,ונלשארמגוארקמְּבוליפאו;םייגוגדפה
,״ירבעהטפשמ״ַלוא״תודהיהיעדמ״לםירוטקודינימילבלכונאל,תידוהיתוגהו
םגּולו–הלאלכתאסוּפתלםויכםיעדויםינברהאלו״םירוטקודה״קרירהש
.הפיקמתימלועםירבדֿתכסמב–ףלוסמֿילרעסיסבלע

ֿתדוקנתויהלהיושע,דחוימבֿםייתודהיוליפא,״םירוטקוד״לוזתוקקזיה,ןכא
הבישיה״וליאו;הרזחבעדמהתאשובכלתשבכנהתודהיהלחתהבשתמוצה
ֿתיבקרתויהלהלוכייהירה–תירשפאההתובישחלכםע–ונרמאש״תינוכיתה
איה.תינפתהתאןכמֿרחאלועצבישםירוטקודהֿיחרפלחלצומהרצויה
תצולחתויהלידכקיפסמהובגדסומאיהןיאשדבלבוזאל–םינפֿלכֿלעהמצע
ךכבאהיאל״הטיסרבינואֿהבישי״ללכלחתפתתםאםגאלא,המצעבםירבדה
העפשהתקנויתניחבבםינפֿלכֿלעראשיתוזירהעדמהיבגל׃ינורקעיוניש
רשאכאקוודו,םייאלכלהמֵלשהתודהיהתאתכפוהוץוחבמתילרע
חתפלאוהלכויהדוסיבẁתילרעההטיסרבינואהלאאוביהזכםייאלכֿדסומךינח
תוחתפתההלכותןאכמךשמהבקר.תּורָזִמהזדוסירהטלידכ,שוביכֿתייציבמא
.תכללוגזמתהל

םנמאש,תינשדחהבישילשדחאגוסונמצעלראתלונאםילוכי,תאזתמועל
תומלשלגזמתהלשודיחהויתרוסמהעקרהולכויהָּבשךא,תמייקהנניאןיידע
.רתלאלרתויבהיירופותרהזמ,תינגרוא

,ללכבתיסיפתואמצעלכאלא,עדמהתאקראלשהזבאוהםירבדהעקר
םגאלא,עדמהתאקראלשעריאךכו;התולגתונשךשמבהכותמתודהיההטמָש
רדסתאותימואלהרבחלשינרציהסיסבהיכרעתא,תינידמהתונגראתההךרדתא
תואמגודךותמהליחתכלמבואשלונלשהלואגהֿתעונתהקקזנתיאבצהתוכרעיהה
הבורקרתויהראשנתידוהיהבכִשרשאלככשאופאאוהןיינעהעבטמ.םייוגלש
ופרטצנשמו,תיתכלממההייחתהישודיחמהקוחררתויהראשניהירה,תרוסמל

אלש׳חורישנא׳המכלשםתשירדםגשןכתיי(.ולוטיבבםתכימתב,םיברעהירפכב
םא–רבובןיטרמ׳פורפלשומש.)ד״בשתזימרבןאכתללכנ,ןמכייאתאתימהל
.וללהתוישרפהשולשתאדחיחירבמ–ףרטצמכםאוליבומכ
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ֿתמולעהלואגֿתעונתלאואבםהרבכ–רוחיאבהייחתהלאתרוסמהישנאףוסבל
אהתשםוקמב,היבוברעברכנהןמםיאבוימהשומישהֿיכרעלתמאתומה,התוימצע
.המצעלםימאתומויהיהשומישֿיכרערשאהלואגֿתעונתםש

,הכותבעדמהתאלילכהלהבישיההרזחרשאכש,ליעלוניארשהמהרקךכ
לשתּוירכנהםעתעדומוהרישיתודדומתהךותמןכתושעלהלוכיאיהןיאבוש
תינטשפההיצמיטיגלהףיעצתאעורקללוכֿםדוקאיההכירצאלא,הזאובי
״תיתדהתודהיה״האברשאכש,ןכֿםגהרקךכ;תימואלההעדותברבכולהנתינש
לשהתועצמאבתאזתושעלמרתוייעבטרבדהלעדונןיארבכ,הנידמבףתתשהל
יכרעלרשא;הקולחהתולובגלו5״תומואהתחפשמ״להדומצ,תיטרקומדתסנכ
הפרטצההנידמהתמקהינפלמרבכירה–תימואלהרבחלשינרציהסיסבה
ןודרוגד״אלשםזילקידניסהותּויקינדורַנהיגשומלתוטשפב״תיתדהתודהיה״
תפרטצמבוש–תיאבצהתוכרעיההרדסלעגונשהמבוליאו6;ינויצהםזילאיצוסהו
הנגההאבצלשהליחתכלמהלהנכומההסיפתהתרגסמלתוטשַפבםויכאיה
.לארשיל

דמעמידוהיהםעלקינעת״הנידמהיכתעבוקה,׳תואמצעהתליגמ׳לשהיוטיבלהמודב5
.״םימעהתחפשמךותבתויוכזֿתוושהמואלש

רשקנםזילקידניסהוליאו,ןודרוגדודֿןורהאלארקיעבםירשקתמתויקינדורָנהיגשומ6
.ינויצהםזילאיצוסהלא
האירקלונענרשא,םיברםידוהיםהיניב,םיליכשמםיסורויה)םייממע=(םיקינדורָנה
,םירכיאהתאםדקלוךנחלושקיבםה.19ֿההאמהלש60ֿהתונשב,׳םעהתאתכלל׳
תוליהקהלעססבתישיטסילאיצוסרטשמןוניכלהפיאשב,תינכפהמהלועפלםנגראלו
שפנבבטיהוגפסנםייחןכותכהמדאהתדובעלאדיאותילטנמיטנסהתויממעה.תוירפכה
יצולחלעותיטסילאיצוסהתינויצההעונתהלשהתומדלעועיפשהו,ידוהיהרעונה
.היינשההיילעה
תורָּכיאהלאדיאתאחתיפ,)1904ֿבהצראהלעוהיסורבהזוחאלהינש(ןודרוגד״א
קררשא,תללוכםייחתרותכ–םייפכלמעוהמדאתדובעב–עבטהלאתוברקתההו
.וצראבםעהתייחתתארשפאתםואלהודיחיהייחבהתומשגתה
הנידמהאלו–םהרשאכ,רוצייהיעצמאבםמצעםילעופהלשהטילשסרוגםזילקידניסה
הכפהמהרחאל;)םיטקידניס=(םייעוצקמהםידוגיאהתועצמאבקשמהתאונווכי–
יזוכירהןוטלשהתאוהנידמהןונגנמתא,םהיניבםלוכומאותיש,םידוגיאהופילחי
,הפוריאבבטיההרכינהזהםרזהתעפשה.םידבועהלוצינךותםיקוחלשםחוכבלשומה
העפשוהלארשיץראבתיללכהםידבועהתורדתסהםגו,20ֿהו19ֿהתואמההנפמב
.יעוצקמהדוגיאהלשוידיקפתווביטלרשאבונממ
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רמףחדנםניחלעאל.םיכרדתשרפלעםויכתדמועהמצעוזתרגסמ,םלוא
,לארשילהנגההאבצ7.ריאילשורכזלעםואתפקפרתהלליחתהלןוירוגֿןב
שרשומהו,הניארקואבתוערפינפמתוננוגתהבהליחתמרתויבהקוחרהותרוסמש
םִעשהנכסהינפבדמוע,ללכבתכלוהותמעמעתמתירוטסיההותעדותשרוביצב
תוישרושולאהתאלבוש,ומצעבןוירוגֿןבלשתיל״הצההזירפקהתועקתשה
ואוראשנש,תומוצעהתוירוטסיההתומישמבתוצרלידכוכותמהקיפסמתינחור
ךדשל,תעדמאלשואתעדמ,היהבוטךאתאזכרשאתעלו–וינפלדועוראשוה
ונרודלשתויאבצהתומישמהתורשקתהתאותוישיאבזכירש,ריאיםעל״הצתא
אופאהשורדל״הצל.אבכוכֿרבוםיאנקהתויחישמלשןוצרהותוריסמהחווטםע
תטמשהבהיהיילמסההיוטיבש,תירוטסיהההעדותבoהיצטנַלפסנרטןימ
וניאןוירוגֿןבךא;לארשיאבצלשחתמהֿברגשומהךותמ״הנגה״המסיסה
יאבצהרפסהֿתיבוליאו,התושעלםניאהעשֿיפלריאיידימלתוהתושעללגוסמ

תאארקשרחאל,ןהכהלואגלאןוירוגןבלשובתכמלאיה,ןוכנֿלא,ןאכד״בשתנווכ7
,זאמויתודמעלערתיואלשבטיהריהבהםנמאןוירוגןב.׳תמחוללשהרופיס׳הרפס
םחבשבגילפהםגתאזֿלכבךא,הרומחתועטהבהאורוי״חלךרדלעקולחונדועשו
בתכשטעהשודק״׃ובתוכבםתחףאו,י״חלהימחולתורבחהוםירבחהלשוריאילש
.״הזרפס
,ינרקתאצוהב(רואלרפסהתאצרחאלרצקןמז,ב״כשתטבשבו״טםוימאוהבתכמה
היהריאיẅ.ג.ב״׃תישארתרתוכב׳תונורחאתועידי׳אציב״כשתטבשבח״כב.)ביבאלת
לאןוירוגֿןבלשהכרעההבתכמואולמבםסרופןוילגהףוגבו,״םילוגדהםישיאהדחא
.)התבושתלותבושתבתכמםגםסרופןכמרחאלעובש(.וילאהתבושתו,ןהכהלואג
רואוארשויתורודהמבןהכהלואגלשהרפסףוסבחפסנכםגעיפומהכרעההבתכמ
׃בתכמהןמםיעטקהנה.ךכֿרחא
וליאכילהמדנהיהםיקרפהמכבו,ץירעמוהאוג,םעפנושגרנ,םלוהבלבךרפסיתארק״
םגהפרגהדיקעהלעםמצעםילעמהלששפנהֿתרעס.םישועלוםישעמלףתושינא
השמלש,ריהקבוהילאינשלשםירוביגהתומינפבדובכֿתאריבישאריתנכרהו,יתוא
..םירחאוןייטשניפריאמוינזרב . .
ישנאתונורכזתאירקמינוימדבתרייטצמשתומדהםאחוטביניאו,ריאיתאיתרכהאל
דחאהיהאוהשקפסילןיאלבא,הנוכנאיה–]י״חליבתכ=[תודועתהיכרכינשוי״חל
םגיבללכבדבכמינאו,יטירבהטדנמהתפוקתבומקשרתויבםילוגדהוםירקיהםישיאה
ינאיכֿםא–לארשיתלואגלץקאללותוריסמותרעוסהושפנלשהדלפהםגוהרישה
.״תינידמהוכרדגייסלכאללללוש
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המצעתיר׳ַצינאיתויחטשהתואאלאגצייליושעאוהןיאשרבתסמ–ונשיש
8.הילעמתולעתהלךירצרבצהש

.ונרמאשהבישילשדחוימגוסותואלעקרהםלשנהבשהדוקנהיהוזו
הקדצההתוא–״תינוכיתההבישיה״לשהדּוסיילהקדצההאהתרשאאהת

תיעדמההנכההםא.תיאבצההבישיהלשהדּוסיילהליחתכלמהנשיהמצע
תיעוצקמההנכהבןידהאוה–תידוהיתומלשלשעקרלעירבערענלהשורד
לשדומילהתאתידוהיתומלשלשעקרהלאףרצלרתומורשפאםאו;תיאבצה
דומילהתאףרצלרתומורשפאשהמכוהמכתחאלע–ויפואווחורבילרעעדמ
,ויפואבווחורבםינפֿלכֿלעירה,ץוחבמןכֿםגאבויונכותםאםגרשא,יאבצה
.ילרטינאוה,ומצעלשכ

תיאבצההבישילהנודינההניחבהןמשישןורְתיַלונאםיעיגמהזטפשמבו
איה,ליעלוניארשיפכ,״תינוכיתההבישיה״.״תינוכיתה״התוחאינפלע
תפסותהןיבתושגנתהתייעבםוש,תיאבצההבישיב,תאזתמועל.״תיטמלבורפ״
תרותהלדחאלםלועמ,הברדא.תררועתמהניאתידוהיהתומלשהעקרותיאבצה
םייתשההָנֵמדזִתךאֶשִמו,תלאוגהתיאבצההתמלשהלתעדמעגעגתהללארשי
.אליממתינומרההןתוגזמתהרשקתת–דחיב

.ל״הצבוניארשהיעבהלוכֿםדוקןאכרתפית,יאבצה,דחאהדצהןמ,ןכא
הלגתת,ל״הצלשעקרהלע״םייתדםילייח״לשאמלעבתווצמֿתרימשםוקמב
עקרלעתויאבצלבא;המצעבתינָרותדוסיֿתווצמיולימכתילארשיתויאבצןאכ
שדוקהוהעדותהתילכתב,הלואגֿתּויאבצאליממעמשמ–לארשיתרותלש
תינכפהמתינפתרתלאלהיופצןאכמו,תירוטסיההֿתידועייהתוהדזההקמועלש
,תידוהיהתומלשהתניחבמ,ינשדצמו.המואהלשתינחורההעדותהלכבהמיאתמ
,הרותלתונמאנהאשמלשהנושארתודכלתהףוסֿףוסרבכהיהתאליממוזירה
.ןושארהםרוגהלשועקרלע,ינגרואןפואב,הזמ,הייחתהלששומישהֿיכרעו,הזמ

ֿתברהתותיחנֿתעדותמ״תיתדהתודהיה״תארבהלוכֿםדוקהיופצןאכמ
השדחהמזויןימהיופצבושןאכמו,הכדעתקדצומה,םישרושהוןיפנאה

תנשבהדסונרשא,הפיחבילאירהןוכיתהרפסהתיבדילתיאבצההימינפלאיההנווכה8
הומייסהתעדעו–׳םריב׳דוקיפלתיאבצםדקההללכמה׃םויכהנוכמהימינפה.1953
.)קחשֿןיקפילןונמא(דחאל״כטמרוםיפולאהעשתתוברל,םירגוב1500ֿכ
.ותלוזםייחןכותלכןיאש,לכֿףיקמיאבציפואכויווהכשרפתמ׳יר׳ַצינאי׳יוטיבה
אללולתונמאנויהש–יכרותהןטלושהלשרמשמהליֵחתודיחיתאווייהםיר׳ַצינאיה
.םהיאצאצמו,ומלסואשםיפוטחוםייובשמובכרוהשתודיחי–גייס

ישילשךרכ*בדןביתבשיבתכ 22

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



אשונהתניחבמםגו.המעטוישכעדעעדונאלשגוסמ,המואהתגהנהלןוויכב
הבישי״םגבגאבואליממעמשמתיאבצהבישי–הזרוביחלשדחוימה
.םדוקמונדמעהילעשתיעדמהקיטמלבורפהתואררועתתןאכםגןכבו,״תינוכית
לשתלבוקמהתותיחנהעקרלעררועתתאלרבכהקיטמלבורפהןאכלבא
ךנחתמהרעונלש,ונרמאשתשדוחמההוואגהעקרלעםאיכ,תרוסמהתודהי
ובשיעדמהןיינעהתוחתפתהלעםג,אליממו–תמאבתידוהיתויבקעותומלשל
.דואמתכלֿתקיחרמוליפאילוא,העפשהתיאבצההבישילאהתוּנַד

םשגויאוהףוסֿףוסו–םשגויםא,תיאבצההבישיהןויערשרבתסמ,השעמל
עדוייניאו,הילעתעדונאהתאלותעפשהשונייחבתחאהניפאהתאל–יאדווב
ודיֿלאלשיםאש,רַמואםאוינפבאלשןרוגברהלהכזמואבחהזבהיהאםא
9.ומלועולהנָקייךכבו,אנֿהשעיתושעל

ד״בש׃םתחנו–ב״כשתזומת,׳םָלֻס׳בםסרופ
ב״כשת׳ארדא׃רעושמההביתכהדעומ

תליגמאיה,םירבקהןיבתירבה׳רוביחהלשהיינשה׳הנמ׳הםעדחי׳םָלֻס׳בםסרופהזרמאמ
ד״בשלחהםרטבדועבתכנהזונרמאמשרבדַלםיילגר,םלואו.)׳אךרכ(׳העווזהלוכיערפס
תאזהחנהלםיאבונא.םישדוחהשימחכההשוהומוסרפו–אוההלודגהורוביחתאבותכל
׳ירט׳עוריאכד״בשלשותביתכבתעמשנןוירוגןבלשובתכמלתוסחייתההשםושמרקיעב
שגינןכמרחאלו–ב״כשתןושאררדאבבתכנרמאמהשאופאונלהארנו,)7הרעהבהאר(
.׳תירב׳התליגמרוביחלד״בש

.אבהדומעהשארבתאזההרעההתאהאר9
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ẅםדוקהדומעלתכיישה9הרעה

לעןותיעבהעידיד״בשארק,ז״כשת׳ברדאב,רמאמהםוסרפרחאלםינששמחכ

׃ךכוילאבתכאוהתרחמל;תיאבצהבישידסיילןרוגברהתמזוי

ז״כשת׳ברדאב׳ט,ה״ב

,ןרוגהמלשףולא,ישארהיאבצהברהדובכל

.ברםולש

הרושבהלגרליתכרבתאולעיבהלוותרותדובכלאתונפלינאדבכתמ

בורקבדסוויהלתדמועתיאבצהבישיש,ןותיעבלומתאונרשבתנש

.ותושארב

זומתשדוחמ׳םָלֻס׳ןויליגביכ,ותרותדובכלאבותכל,וזתושריליתלטנ

לע׳תרתוכהתחת,ילשרמאמ)סופדישובישהמכב(םסרפתנ,ב״כשת

רבתסמ,השעמל״׃ומויסירבדויההלאו,׳תיאבצהבישיוםירוטקוד

–יאדוובםשגויאוהףוסֿףוסו–םשגויםא,תיאבצההבישיהןויערש

עדוייניאו,הילעתעדונאהתאלותעפשהשונייחבתחאהניפאהתאל

שיםאש,רַמואםאוינפבאלשןרוגברהלהכזמואבחהזבהיהאםא

.״ומלועולהנָקייךכבו,אנֿהשעיתושעלודיֿלאל

,תיאבצההבישיהתמקהלעהטלחהַלוהשמםרתהזרמאמםאעדויינניא

לחאמינירהו,םוקמֿלכמךרוצינאשיגרמותרותֿדובכתאהילעךרבלךא

הדיקפתתאאלמלחילצתותיאבצההבישיהגֵ☻גַ☻תםנמאשונלוכל

יכ,ןותיעבשהעידיהדגנכ,ריעהלהצוריתייהקרהזןוויכב.ואולמב

לשתאזכהרדגהיכינרובס.״אבצלםינבר״רישכהלהדעונהבישיה

קראלונאםיקוקזתמאבשינפמ,תמצמוצמידמרתויאיההבישיהדיקפת

.םינבראבצẁיניצקל׃ןכמרתויףאםאיכ,םיניצקֿםייאבצםינברל

ןמזהאובבשםויַלינאהפצמ,הזהךרוצהתאאלמתשתוחתפתהלהווקתב

רזוחינירהו,םוקתשתיאבצההבישילינבתאםגה״יאחולשללכוא

.יָחלהכווחוכרשיי׃יתכרבתאותרותֿדובכלחלושו

,ברדובכב

בדןביתבש
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׃ונושלוזרשא,הבושתהבתכמםגרמשנד״בשלשותריגמב

׳תיאבצהבישי׳לשתרגסמהדסונאלםויהדעו,לעופהלאהאציאלןרוגברהלשותמזוי

רשא–׳דוקיפלתינרותתיאבצֿםדקההללכמה׳שןכתיייכֿםא,ונוזחבד״בשהארשוזכ

ןוויכַל׳הנושארתינונס׳תניחבבאיה–ריפשב׳ןויצערוא׳תבישיב)1980תנשב(הדסונ

.רמאמבשרדנה

לועפללחה–הזרמאמתביתכרחאלםינששולשכ–ה״כשתתנשבשןייוצידוע

חתפתהןאכמו,הבישיבםידומילבבלושמהל״הצבתורישלולסמ׳הנבידםרכ׳תבישיב

׳תיאבצםדקהניכמ׳ילֵעבושייבהדסונח״משתתנשב.׳רדסההתובישי׳לשחוורהםגדה

ושעןכווארהנממו–ל״הצבתורישלהרשכהוהרותדומיללש)םייתנשוא(הנש–

.זאמודסונרשאתופסונתובר׳תוניכמ׳

תישארתיאבצתונבר
ז״כשתןסינבז״כ

!הכרבהוםולשהבדֿןברמל

לבקתנשז״כשת׳ברדא׳טךיראתמךבתכמתאהדותברשאלינירה

.ונתכשלב

.תיאבצההבישיהלעעמשתדוע

,הכרבב

ןֶגֶס,רמושהירא
ל״הצלישארהברהםשבהכשלהשאר
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