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 אפרת –ישיבת נווה שמואל                                                        ה'תשע"ד י"ד בכסלו  בס"ד 

 פרויקט מנהיגות
 'לכתות ט

 עם

 יוסף ביגון
  אסיר ציון

 
___________________________________________________________ 

  הקלדה:

  0404795050אפרת, טלפון:  –ריכוז מנהיגות בישיבת נווה שמואל  -מאת: שמואל מאור

 shm5maor@gmail.comמייל: 

נכנס, מי פה ביגון לומר, שאלתי פה לפני שר' יוסף רק אני רוצה  פישר: יעקב הרבראש הישיבה 

לבו של כל יר ועדיין מעביר חשמל בבו. חברים, זה שם שהעולא הרבה שמעשמע את השם הזה, 

זה היה שם שבשבילנו היה סמל עם עוד כמה שמות. ולא במקרה את ר' יוסף ביגון לא שמענו  –יהודי 

 הרבה, כי זה חלק מהצניעות שלו.

. כמו בפרשות השבוע שלנו השם הזה היה סמל עבורנו 90,00 -שנות הבתור חבר'ה צעירים ב

 .הרוסית לפנינו נמצא עוד יוסף צדיק שנלחם באימפריה ;ת ביוסף הצדיקשמתעסקו
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לחם בהם. ויוסף הרים את הראש יב לא נח לרגע אבל אנחנו לא שקטנו והמשכנו לה"קג-ברוסיה ה

ואמר "העוד אבי חי" והתשובה היא כן, עם ישראל מחכה לך בארץ, אבל המשטר הסובייטי נלחם 

 חנק ולמות.ייכול להבעלייה. הניצוץ היהודי לא 

הגיע ארצה וישר התחיל לפעול, ותודה רבה שניאות לבוא אלינו להעביר לדור הצעיר יוסף ביגון האיש 

אלא גם ובעיקר מה שמסתתר מאחוריו, באמת דברנו על כך איך  הסיפורשלא יודע, לא רק את 

מעם ישראל, ללא הזה של להיות חלק  החיידקמצליחים לקחת ישראלי צעיר כמוכם ולטעת בו את 

 שום גאווה כמובן שאנחנו כל הזמן מנסים לברוח ממנה.

ש אתכם. נעים מאוד. אני שמח. היה שווה לשבת בשביל זה יתי שאני נפגגם אני זכ  יוסף ביגון:

 לא.כב

צעירים שאוהבים לשמוע סיפורים. אנחנו היהודים בברית המוצעות היינו של אני רואה כאן נשמות 

רק כי רצינו לדבר עברית ללמוד תורה בגלל שאלא דומה, ל משהו פלילי או משהו בבתי כלא לא בגל

 . קשה להאמין. קשה לי להאמין שגרתי במדינה הזאת.ישראל לעלות לארץו

החיים שלי. של ארוך הזמן זה הכמה מילים עלי. אני איש זקן. אני נולדתי לפני מלחמת העולם. מזמן. 

כלום מה זה  ידעתי. אבל לא הייתי מהנדס אלקטרוניקה, עבדתי ,באוניברסיטהלמדתי בבי"ס, אח"כ 

ולא על משהו על ארץ ישראל,  לא לא ללמוד תורה,לנו ללמוד על הזהות שלנו; להיות יהודי. לא נתנו 

ברית "וככה אולי יכול להיות שאני הייתי מסיים את החיים שלי בעם ישראל, כלום כלום כלום! 

מלחמת היה את  –עת כלום. אבל קרה משהו, קרה מקרה היסטורי לא לדש יכולתי, כי "המועצות

ששת הימים. המקרה היה כאן בישראל במזרח התיכון, אבל גם ברוסיה שלא נתנו לנו לדעת כלום, 

 צחון נפלא.יה מלחמה מאוד מאוד קשה, והיה נתיאנחנו ידענו. שהיאך 

של מלחמת ששת הימים. זה כתב עט תמונה רואים את התמונה הזאת? אולי ראיתם אותה קודם, 

ושמחתי לראות נתן לנו את המגזין הזה במוסקבה  אמריקנישלא היה ברוסיה. לא נתנו לקרוא. תייר 

 וזה ממש נתן לנו גאווה. ,צחוןישהיה נומלחמה  נחנו ידענו שהייתהככה אאותו. 

 

ן התחלתי יהודים. באותו זמ יהודים חיים כמוה ושיש לנו מדינה שבהקצת הזכירו לנו שאנחנו יהודים  

ה תהליך של היזה שנה.  20רק אחרי  לארץ ישראל . אני עליתילחשוב ולחלום לעלות לארץ ישראל

 3. אנחנו היינו צריכים להיאבק. היו אנשים כמוני בברית המועצות, שנה עד שהגעתי לארץ ישראל 20

לו לבוא לארץ ישראל. לכן אנשים אנשים מאוד פחדו אפי .כמות של כמו חצי מתושבי ישראלמיליון, 

תה לנו קבוצה ואנחנו היינו י. היכן את חייהם כדי להשתדל להגיע לארץ ישראלהיו ממש מוכנים  לס

סמנו את ררק למדנו אלא גם לימדנו. ופ בסתר. קראנו את הספרים היהודיים, ולאעושים דברים 

 הסובייטי.החומר על ישראל, על עם ישראל, וזה היה פלילי עבור השלטון 

תקופה. קבוצת יהודים ביער על יד מוסקבה  אני רוצה עכשיו להראות משהו מהחיים שלנו באותה

חות, שוחחנו י. שרנו, דברנו בפתיהודיםששם אנחנו התאספנו ועשינו כל הדברים שרצינו לעשות כמו 

א היה ממש סוע לשם. זה לנעל דברים מעניינים. שעות ספורות. רחוק מאוד מהעיר, לקח שעתיים ל

 מחתרת אבל זה היה חצי  מחתרת. 
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למשל  שם אנחנו ישבנו התאספנו והיינו שם ממש כמו יהודים, שם אנחנו נפגשנו עם יהודים ישראלים.

 ספורטאים. בתמונה הזאת יש שני ישראלים והאנשים שלנו מדברים אתם.

קונצרטים, תחרות של . עשינו שם גם 91,92זוהי קבוצת ישראלים במוסקבה, משהו כמו שנות 

הזמרים שלנו. ממש היינו שם כמו יהודים בקבוצה שלנו. אסור היה לנו לעשות את זה במוסקבה, אז 

למתמטיקה באוניברסיטת  'זה הילד שלי, היום הוא כבר פרופ עשינו את זה במוסקבה. היו גם ילדים.

 ירושלים.

אנחנו היינו צריכים לעשות הפגנה. ו הזמדינה הבתמונה הזאת זה הפגנה, כדי לקבל רישיון לצאת מ

פל גוו", אנחנו יהודים אנחנו רוצים יפ רה, יהודים. בהפגנות דרשו "לט מים, יש פה משטיאתם רוא

 חנו רוצים ארץ ישראל.נ"שלחו לנו הביתה". א –לצאת למדינה שלנו. זה גם הפגנה, קבוצת יהודים 

 נו להפגנות.האלה בא הדרישותם להתחבר עם הקרובים שלנו בארץ. ע

את מי אתם מכירים שעוד היה בכלא? יולי  –אני הבטחתי לספר על בתי כלא. אני רוצה לשאול אתכם 

לי כלא ואני הייתי ביניהם. לא היה באדלשטיין, נתן שרנסקי, גניה המזכירה פה. היו עשרות אנשים 

 שלושה מאסרים.לי רק מאסר אחד היו 

הוא איש מאוד מאוד מפורסם בעולם כיוון שהוא היה . שרנסקיאני רוצה לספר לכם סיפור קטן על נתן 

נגד ברית המועצות. כעשה מעשה פלילי ד מאוד חשוב וידוע. עוד פעם הוא הואשם כי במאסר מאו

משפט נגדו. והוא היה במצב  וץ, כאשר הם עצרו אותו, השלטונות קיימוהיה לו קשרים עם אנשי ח

ל בגידה כנגד המדינה. ועבגידה  ,לי, היהיפלהחוק הפי על , מאוד מאוד מסוכן, כי אמרו שהפשע שלו

נתן דין מוות. לו ק ופסימשפט הבית וד חזק. ובשבילו היה יכול להיות שנותנים עונש מאוד מאכזו 

הסיפור שלו וגם היו ספרים אחרים על המשפט גם את שרנסקי כתב כמה ספרים ביניהם )אנטולי( 

 שלו.

 –זה הזמן שלנו" נתן שרנסקי. וזה ספר שלו ברוסית  –זה ספר אחד שהוא עדיין היה בכלא. "גיבור 

חרון המשפט שלו, והוא כתב ממש מעשה א ע". הוא כתב כאן בספר הזה איך התנהלרא רי"לא א

שופטים אומרים מה פסק הדין, האחרונות של המשפט הבשעות  במשפט, שהמשפט היה כמה ימים.

ספר מסוים, לתא מסוים, והוא ישב שם וכתב את ה ן יכול להיות מוות, ושלחו אותו לבית כלאופסק הדי

ן והוא יושב ומחכה לפסק הדין שלו, ופתאום הוא רואה שהוא ישב בכלא מאוד קטשם שלו והוא כתב 

ציור של מגן דוד. הוא שאל את מלוכלך, את השמות של האסירים בכלא והוא רואה שם הקיר על ה

"חזק ואמץ  ליד המגן דוד: אה שכתובהסתכל יותר טוב ורמגן דוד, והוא זה באמת ם מה זה האעצמו 

יוסף ביגון", והוא עשה את הסימן הזה לאנשים הבאים אחריו בכלא לחזק את רוחם, והוא סיים את 

יהודי אחד משתדל  -ככה זהשב שזה קצת חיזק את הרוח שלו. והספר במילים תודה רבה יוסף. אני ח

 זור ליהודי אחר.לע
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מן שהוא זבאותו  שרנסקימאסר שלי. אני נאסרתי באותו בית משפט של העכשיו אני רוצה לספר על 

 בריתבשלמדתי על כך לי משהו שאני רוצה לספר לכם. אני הייתי נאשם  . ישהיה שם, ובאותו כלא

פלילי בשביל אותה  כדי לשכנע יהודים לעזוב את המדינה הסובייטית וזה היה גם מקרה המועצות,

, והם היו מאוד 50מדינה באותו זמן. בגלל זה הייתי  בכלא, והיו אתי עוד כמה אנשים. אני הייתי בגיל 

 צעירם. ממש נערים, וכבר הם עשו מעשים פליליים. וכמובן לא היה לי כלום אתם.

גדה של פסח, לא באותו זמן היה חג פסח, ואני יושב בכלא. לא היה לי כלום בשביל פסח. לא היה ה

היה מצות. לא היה שום דבר. ואפילו לא היה עם מי לדבר על העניין. באותו זמן יש גם לנוצרים חג 

שלהם, הפסחא. הם התחילו פתאום לבקש ממני לספר להם משהו על ישו הנוצרי. ואני עניתי להם 

ובקשו תספר לנו משהו אני לא יודע על ישו כי אני יהודי ולא למדתי עליו כלום. הם אמרו חבל חבל 

 מעניין.

ך שלנו. ספרתי להם לאותם אנשי פשע צעירים, סיפורים של יציאת מצרים, אז ספרתי להם מהתנ"

מהתנ"ך. יש כאן תמונה שאני מספר להם סיפורים והם יושבים  בסיסייםספרתי כמה דברים 

 י את הוא צייר. ראיתוהראה לי ציורים ש ומקשיבים. באותו זמן אחד מהם, צעיר כמו כולם בא אלי

 ב בפינה וצייר:הוא תמיד ישהבחור ההציורים האלה ונדהמתי. 

 

 

ומאוד מאוד התפלאתי. למה בנאדם כזה צייר מה שספרתי,  הציוריםרואים אותו בתמונה. ראיתי את 

 שמשה רבינו נולד והיה בסירה קטנה וניצל, והבנאדם הזה צייר אותי.

 להים והוא צייר את זה. -עם אבמדבר נפגש  משה

 

 עם קרניים כי ספרתי שהיו לו קרניים. צייר אותו זה הוא, בשבילו. אפילו 
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י ויש להם כבר הוא צייר גם אנשים הולכים במדבר בסינ ."ל גוויפי פ"לט מהוא גם צייר שמשה אמר 

תפלאתי. שאלתי אותו מי ארון הקודש ורואים עמוד אש. יהודים עושים יציאת מצרים במדבר. מאוד ה

 אתה, והוא סיפר לי:

 ימא שלי יהודייה!אני יהודי, א

 למה אתה פה, בפלילים?

חורג והיה לו יחסים לא טובים והוא ברח מהבית ומחיי הרעב, והוא היה בכלא. אבא אבא שלי הוא 

ודי. . הוא לא ידע שהוא יהוהוא היה באותה קבוצה פלילית. אותה התנהגות אותה שפה אותה הכל

 נגע בנפשו.הזה משהו האבל כשבא יהודי לספר לו משהו 

לנו הרבה התפעל. אבל לא היה ציונות והוא מאוד על האני ספרתי לו הרבה דברים על המאבק שלנו ו

 זמן, הוא יצא מהכלא, וכשהוא יצא אמרתי לו לדבר עם אנשים שלנו.

מאז היה לי עוד . בחור שהיה איתי וצייר אותואת שנה אחרי זה. שכחתי כבר  11אני באתי לישראל 

. אני הייתי בין הראשונים. באתי מברית המועצות ליהודים לצאת אפשרו 1700-ובמאסר ועוד מאסר, 

שרים. ולבן גוריון, וזה היה ממש פגישה מאוד חמה אף על פי שזה היה בלילה היו המון אנשים ח"כים 

אני ישבתי אתך  :אמר ליהוא אלתי אותו מי הוא ובא אלי איזה חייל וחיבק אותי וקצת פחדתי וש

 ברוך ואשתו בים המלח.רואים את בתמונה  בכלא. קוראים לו ברוך.

ן שלי. בכל מאסר אתה וקרליבך. מקרה מאוד לא רגיל. במאסר הראששלמה יש לי סיפור מיוחד על 

לקחה והמשטרה  פתאום באה ,חגגנו ,פוחד. זה משהו נפשי. זה היה בחג פורים הייתי בבית שלי

 מחנה ריכוז. באמת לא רציתי לחיות.ל יקחו אותיויהחיים  תי לבית כלא. ומאוד  פחדתי זה סוףאו

 

 

. קרליבךובאותם שעות מאוד קשות אני שמעתי מוזיקה. קודם אפילו לא הכרתי את המוזיקה של 

וזה מילים  הייתי צריך לזכור את המוזיקה הזאת. אחרי כמה זמן נזכרתי ששר את זה קרליבך

. וזה נתן לי כל כך כוח, כל כך "רא רע כי אתה עמדייגם כי אלך בגיא צלמוות לא א" :חשובות וחזקות
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ון שישב בכלא בשביל העם שלנו. כל הדברים . כי הייתי במצב קשה כל כך. ואני לא הייתי הראשרוח

 היו דרך הניסיונות, דרך הכאבים. האלה

 . אחרי זה הייתי בפגישה עם הנשיא רייגן1799היה בשנת אני גאה להיות חלק מהעם הזה. זה 

, זה דבר אחר. אבל פעם אחת שמעתי שקרליבך נותן את הקונצרט שלו ורצתי לשם לשמוע בארה"ב

יוסף ביגון. והוא את כאן אני רואה יושב בבימה עם הגיטרה שלו והוא אומר רבותי  וקרליבךאותו. 

ב. מה "קגהעמדתי על ידו והוא אמר יוסף תספר להם איך נלחמת נגד ניגשתי ואמר יוסף בוא הנה ו

 ספר להם.בך מה אני אאני יכול לספר להם? צעירים, באו לשמוע שירים של קרלי

ספר להם אותו מקרה במאסר הראשון שלי מה שקרליבך בא לחזק אותי. ואז חשבתי לעצמי אני א

תאום התחלתי לשיר. קרליבך עומד על ידי ואני אני פ –וספרתי על השיר שאני שמעתי ואתם יודעים 

. אני משוגע! וקרליבך עוד פעם הציל אותי והתחיל לשיר אתי. וכל "גם כי אלך"שר אותו שיר שלו. 

 העולם שר את השיר הזה יחד אתנו. וזה היה אירוע משמעותי מאוד בשבילי.

 תודה לכולכם על שהזמנתם אותי לדבר בפניכם.

 


