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םינזאמ 
לארשיב םידבעה םידפוסה תדוגא ןוחרי 

ד-ג תרבוח 

אי ך ר כ 

ו"שת לולא-בא 

1960 רבמספס-טסוגוא 

ב יב א - ל ת 

ןונגע י"ש 

שטאשטיב לש םירופיס 

ןוגיעה ילבכמ 

ןווכתנ שירעב 'ר .רפיס אנבודמ בקעי 'ר דיגמה לש ודימלת שירעב 'ר הז רבד 
.שטאשטיב ירופיסמ רופיס רפסל ןווכתמ ינא ,ובר לש וחבש דיגהל 

ןייז קידצ ףוק וית תנשב שטאשטיב השודקה הליהקב יתייהשכ ,שידעב 'ר רמא 

שטאשטיב ילודגמ שובא יבר .ןדע ותמשנ שובא יבר ונירומ לודגה ברה תא םש יתרכה 

יברו ירומ היהשכו .םיחרוא תסנכה תדימב לודגו תורישעב לודגו הרותב לודג ,היה 

.ולצא יתנסכאתנ ינא ףאו .ולצא ןסכאתהל גהונ היה שטאשטיבל אב אגבודמ דיגמה 

המ רבד ךל רפסא ,יל רמא .ינא קידצ ותוא לש וידימלתמש שובא יבר עדי 
.אגבודמ דיגמה םע ינעריאש 

םיקסעו ריעב םיקסע ,יתייה םיקסעב דורטו יתייה לודג רחוס ריעצ יתייהשכ 

.ץפח לכל תע יתאצמ אל םינינעה ףקותב .ץוחב 

םינש ואצי .ותיבל רזח אלו רחא םוקמל הלעב ךלהש ,הנוגע יתובורקמ תחא ,דתיה 

.הימי לע התכבו הדומלג הבולעה התוא הבשי .ועדונ אל ויתובקעו הברה 
ןואגה לצא התיה רבכו .ןוגיעה ילבכמ הוריתיש רודה ילודג לכ לצא תרזחמ ,דתיה 

רכז דארבב ריאמ יבר ןואגה לצאו הכרבל קידצ רכז גדבמלב באז יכדרמ יבר דיסחה 

ויהש םהמ םירסוא ויהש םהמ .ונתנידמבש םינברה ילודג ראש לצאו הכרבל קידצ 
ילודגמ וניד תיב ףאו םיעושעש עטנ לעב ןואגה שטאשטיבב בר רודה ותואבו .םיריתמ 

.ומוקממ זז אל רבדו ברה תותלד לע םוי םוי םיקפוד הבולעה התואו ינא יתייה .ויה רודה 

הדוד יתייה ינאש הבולעה התואו .ידיב ויה אל יתותעו יתייה ירחסמב דורט 

.ןוגיעה ילבכמ הריתהל הצע הל אוצמל יבל תא הכבמו הכוב ,דתיה 

ברה םע רבדל דעומ יל חקא תבשה רחא דימ םשה הצרי םא ,הל יתרמא דחא םוי 

.תבשה רחאל דע יקסע לכמ ימצע יתינפ .ןידה תא רומגל וניד תיב םעו 

.אב הז ימ תוארל יתאצי .ירצח ךותל האבו תלחוז תחא הלגע יתיאר תבשה רחא 

לכ אלמתנ דימ .בל בוטבו החמשב יתיב ךותל ויתאבה .אנבודמ דיגמה אוהש יתיאר 

.שטאשטיב יריקי הלהקה יבושח לכמ תיבה 

.וב םיחמש לכהו הדוד לצא ןסכאתמו ריעל אב הז םכחש הבולעה התוא העמש 

.תרחא הדרטב דרטנ רבכש ,חיטבהש המ שובא יבר חכש וישכע ,הרמא 

היתיאר .םימ תודרוי היניעו קוחרמ הדמעו קידצה ינפ תא תוארל האבו הכלה 
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ןומע י"ש 166 

.ןינעה רמג תא יעדת רחמ .םייקא יתחטבהש המ ,הגשא אלו יתרביד תחא ,הל יתרמאו 

.התיבל הרזחו העמש 

לבא ,ותלעממ שקבל יל שי תחא השקב ,קידצ ותואל ול יתרמא הלילה תדועסב 

יבר ינממ שקבי המ ,ובלב קידצה רמא .םקיר ינפ תא ובישת אל יכ הליחת ול וחיטבה 

תושעל ידיבש המ ,יל רמא .ינממ שקבי לדגמה לע ץופקל וא ריואב חורפל אל ןה ,שובא 

איהו איה יתבורק החנמ תליפת םדוק יתיבל האבש ,דשאה התוא ,ול יתרמא .השעא 
אב ותלעמו םשה ינכיזש וישכע .הנינע רומגל בשנ רחמ יכ הל יתחטבה הגהו ,הנוגע 

יפ לע ףאו .ריעבש קדצ ןיד תיבב דחי ונתא תבשל ,ידמע השעי רשא דסחה הז ,יתיבל 

אולה ,רמא לבא .יל חיטבהו ינפ תא בישה אל הארוה םוש תורוהלמ וידי ךשמ וימי לכש 

םינואגה תובושת לכ לש תוריינה לכ הגה ,ול יתרמא .הז ןינעב העידי םוש יל ןיא ןיידע 
.ילצא םיחנומ 

ץרמנ ןויעב םהב ארקו בשי .תוריינה םתוא לכ וינפל יתחגה ןוזמה תכרב רחא 

.תוצח ןוקיתל שרדמה תיבל ךלהו דמע רבגה ארקש ןויכ .הליל תוצחל רבגה ארקש דע 

תיבל רזחו התש .ןימח טעמ תותשל ול יתארקו שרדמה תיבל יתכלה םויה רואל ךומס 
לצא ברה לש וניד תיב וסנכתנ תירחש תליפת רחאל .תירחש תליפת ללפתהל שרדמה 

סרטנוק דחא לכ לטנ ובשיש ןויכ .םשל ונכלה הכרבל ורכז בקעי יברו ינא ףאו ברה 
.רבדב םינתונו םיאשונ וליחתהו וארקו ןינעה ותואב ובתכנש תובושתה ךירכת ךותמ דחא 

יל דיגמ ןיאו ומצע יגפב דחאו דחא לכ םע יתתנו יתאשנ רבבש ,שירחמכ יתייה ינאו 

אל אוה םא ,הז םכחל קר תואושנ יבלו יניע ויהו ,יתעד תא חינהל ידכ וב שיש רבד 

.הוקת לכ הדבא ינעישוי 

רמואו ונקזב שמשממו ויניע םצוע אוהש יתיאר .ויתועונתבו וינפב יתיפיצו יתבשי 

רמא רבדו רבד לכ לעו רכו לשמל אנ רוקחנ ,אנ ועמש יתובר 'םעפב םעפ רמואו רזוחו 

ומתחו הנוגעה תא וריתהש דע םשמ וזז אל .םהינפ וקיהבהו םהיניע וריאה .האנ לשמ 

.רתיהה לע 

'ר .אנבודמ דיגמה לש ודימלת שירעב 'רל רפיסש הממ ,שובא 'ר ירבד הלא לכ 

לש וחבש דיגהל ידכ רפיס שירעב 'דו ,שירעב 'רל חור תחנ תושעל ידכ רפיס שובא 
.שטאשטיב לש רופיס רפסל ידכ יתרפיס ינאו ,ובר 

לוקה תכרב 

יתובא םע יתרד ,דוצמ רב יתישענש הנשה התוא ,היחיש רניטרח ריאמ 'ר יל רפיס 

אקסמ םישנא ואב יתובא יל ושעש ,דוצמ רב תדועסלו ,טאלאקס לצאש הקבויזדלוק רפכב 

.ונב ןב רשאו ונב ףסוי 'רו טחושה לשריה 'ר םכותבו ,טאל 

יתעמש אל ימימ .ונרפוס לוק ולוקו םינש יתשב וא הנשב ינממ ריעצ היה הז רשא 

ויבא יבא לשריה 'ר ףא .ויעמוש לכ בל בביל ולוק קתמב .הזכש ונרפוס לעב דלי לוק 

.ונב ןב רשא לשכ אל לבא האנ היה ולוק 

.הכז שטאשטיבמ דוד םהרבא 'ר קידצה לש ותכרבמ ? הזכש לוקל רשא הכז ןכיהמ 

תבשל שטאשטיבמ ברה לצא ומע לשריה 'ר וחקל קונית רשא היהשכ ,דציכ 
תלבקל .שטאשטיבמ ברה לש ושרדמ תיבב תבש לבקל וכלה תבש ברע .ורתי תשרפ 

תא רמא אל רודב טוקא הנש םיעברא קוספל עיגהשכ .הביתה ינפל קידצה דרי תבש 

ן םעט המ .יתחונמ לא ונייה ,דבלב תונורחאה ויתובית יתשב םייס אלא לוקב קוספה לכ 
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!57 שטאשטיב לע םירופיס 

ריכזהל קידצה ינפל השקש יפל ,םולשה וילע יבא יל ריבסה הז רבד ,לשדיה 'ר רמא 

םערתמ היה אוה ףא .רבדמב בכעתהל לארשי ובייחתנש הנש םיעברא לש הללקה תא 

,רמוא היהש ,רבדמב הסמ םויכ הבירמכ םכבבל ושקת לא קוספב םיכיראמש םינזחה לע 

?ונתינ ןגנל תונערופ ירבד יכו 

היה ךכש ,רביח ומצע אוהש ןוגינב קידצה רש ידוד הכל טויפ ,לשריה 'ר רמאו 

יפתה בורל םיאלפנ םינוגינ רבחמ היה הביתה יגפל רבוע היהשכ ,קידצ ותוא לש וגהנמ 

זורחל יתעגהשכו הנושארה םעפב הזה ןוגינה תא יתעמש ינא ,לשריה 'ר רמאו .תול 

ףוסל דע קידצה תא וב יתיולהו ילוק תא יתהבגה ,הפי הפי ויתעדי יררועתה יררועתה 
.טויפה 

יבא הנע .ידוד הכלב ויתיולהש אוה ינא םא ,יבא תא קידצה לאש הליפתה רחא 

ןורסח התוא םירסח םא הלעמ שי ,תולעמ שיו תולעמ שי ,קידצה רמא .ןה ,ול רמאו 
רסוחמש ימ לבא ,איה הלודג הלעמ הניגנ לבא .םימש תאריו הרות דומלת ןוגכ ,אוה 

ןתונ ינא ןכבו .םימשה ןמ הנתמ ,איה םיקלא תנתמ ןכ םא .ןורסח הז ןיא הניגנה תלעמ 

המייקתנ .םלוע דעו התעמ ךערז ערז יפמו ךערז יפמו ךיפמ הניגנה שומת אלש ,הכרב ךל 

.ינב ןבב םתיארש ומכ קידצ ותוא לש ותכרב ונב 

םימש ילע ינא דיעמ ,ןושלה הזב רמאש קידצ ותוא לש ומשמ לשריה 'ר רמאו 

העור היהשכ רש םולשה וילע וניבא בקעי היה ידוד הכל יתרשש ןוגינה ותואב ,ץראו 

.ןמא ונימיב הרהמב אוביש ונקדצ חישמ תארקל אצנ ןוגינה ותואבו 'הדשב ןאצה תא 

הבשחמה תא לסופ ןוממה 

םכסוה .לודג קידצ הזל ךרצנש לודג ןינעב ץעייתהל סאי ישנא וכרצוה תחא םעפ 

ותואש ,םלצא אוביש שטאשטיבמ דוד םהרבא 'ר קידצה ןואגה לצא רגשל םלוכ בלב 

.שודק םיקלא שיאל היה םסרופמ קידצ 
תובישח רבד לכל םיארקנש םיבושחו םידבכנ םישנאב סאי ישנא םהל ורחב 
יבמ קידצה ןמ שקבל חוכ יופיי םהל ונתנו .םידיסחה ןמ ריעצ םדא םכותבו הדעבש 

.סאיל םהמע עסיש טשאשט 

עוסנל םהל הצרתנו קידצה עמש .קידצה לצא ואבו שטאשטיבל םיחולשה ואב 

לכ ךרדה תחתמאב ומישו ךרדה תא יל וניכה ,םהל רמאו וישמשמל ארק .סאיל םהמע 
.ךרדל יל ךרצנש 

אהת אלש ינא חטבומ ,רמאו דיסחה ותוא חמש דוחייבו ,וחמשו םיחולשה ועמש 

.ונריעב ול ונתי הברה ןוממ יאדוובו ,םנחל וניבר לש ותעיסנ 

רמאו תלדה תא חתפ .דיסחה ירבד תא עמשו ורדחב קידצה בשי העש התוא 

.עסא אל 'העיסנה תנכה וקיספה ,ויתרשמל 

וניבר וב רזח המל ,םירמואו וב םיריצפמ וליחתה ,ולהבנו םאי יחולש ועמש 

יתייה ןכומ תמאב ,םהל רמאו קידצה הגע .ונמע עוסנל ונל חיטבהש ,םינושארה וירבדמ 

העיסנה ןמ יל תנכומ ףסכ לש האנהש דיסח ותוא דמאש המ יתעמששכ לבא ,םכמע עוסנל 

.ןוממ םשל איהש יתעיסנב הלוספ הבשחמ לש םשור ושעו סראכ יבלב םירבדה וסנכנ 
.עסא אל יכ ,יב וריצפת לא םתאו 

.ןוממה דוס תא עדויש רחא קידצל תונפל הצע םהל ןתנ לבא ,קידצ ותוא עסנ אל 
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