
סיפור העלייה של נתן שרנסקי לישראל

Charansky le jour de son arrivée en Israël

נתן (אנטולי) שרנסקי הוא פוליטיקאי ישראלי. שרנסקי נולד 
באוקראינה, ועלה לישראל בשנת 1986. סיפור העלייה שלו לארץ 

מיוחד ומפורסם בעולם.  
בשנת 1973 ביקש שרנסקי ויזה כדי לעלות לישראל. הרוסים לא 
הסכימו, והוא נשאר ברוסיה והיה פעיל מאוד בתנועה הציונית. ביולי 
1974 התחתן אנטולי עם אביטל, ויום אחר-כך היא עלתה לארץ. 
אביטל קיוותה, שעכשיו יסכימו הרוסים שאנטולי יעלה לארץ, כי היא 
נמצאת בישראל. אבל לא כך היה: בחודש מרץ 1977 עצרו הרוסים את 
שרנסקי. הם אמרו, שהוא מספר לאמריקנים סודות מדינה. הוא ישב 9 
ִ ּביר, וכמעט לא היה לו קשר עם המשפחה ועם  שנים בכלא  ּבִסי

החברים.
במשך כל השנים האלה נפגשה אשתו אביטל עם חברי-כנסת ושרים 
בישראל. היא נסעה גם לארצות-הברית ולאירופה ונפגשה שם עם 
ראשי מדינות. אביטל ביקשה מכולם לעזור לבעלה להגיע לישראל. רק 
בשנת 1986 הסכימו סוף-סוף הרוסים, ֶששרנסקי יעזוב את רוסיה. 
אחרי זמן קצר הגיע שרנסקי לישראל, וקיבל תעודת-זהות בשמו 
העברי החדש: נתן. ישראלים רבים, חברי-כנסת, שרים 
וראש-הממשלה חיכו לו בשדה-התעופה. כאשר שאלו אותו, איך 
הצליח לחיות בתנאים קשים כל-כך במשך הרבה שנים, ענה נתן 
שרנסקי: "כאשר הבנתי שאני יהודי, והמטרה שלי היא לחיות 
בישראל, הרגשתי חופשי. התנאים הפיסיים הקשים לא השפיעו על 
ההרגשה שלי ועל הנפש שלי". שרנסקי כתב ספר בשם: "לֹא ִאיָרא 

ַרע", ובו הוא מספר את סיפור המאבק שלו לעלייה לארץ.   
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ְ ׂשָרֵאל ֶ ׁשל ָנַתן שרנסקי ְלִי ִס ּפ ּור ָהֲעִלָ ּיה 

Charansky le jour de son arrivée en Israël

ְ ׂשְרֵאִלי. שרנסקי נ ֹוַלד  ָנַתן (אנטולי) שרנסקי ה ּוא  ּפ ֹוִליִטיַקאי ִי
ֶ ׁש ּל ֹו ָלָאֶרץ ְמֻיָחד  ְ ׁשַנת 1986. ִס ּפ ּור ָהֲעִלָ ּיה  ִ ּב ְ ׂשָרֵאל  ְ ּבא ּוְקָרִאיָנה, ְוָעָלה ְלִי

ָ ּבע ֹוָלם.    ּוְמֻפְרָסם 
ְ ׂשָרֵאל. ֲהר ּוִסים לֹא  ְ ּכֵדי ַלֲעל ֹות ְלִי ִ ּבֵ ּק ׁש שרנסקי ִויָזה  ֶ ׁשֶנת 1973  ְ ּב
ְ ּבי ּוִלי  ִ ּצ ּי ֹוִנית.  ְ ּתנ ּוָעה ַה ַ ּב ָ ּפִעיל ְמא ֹוד  ְ ּבר ּוְסָיה ְוָהָיה  ְ ׁשָאר  ִ ּכימ ּו, ְוה ּוא ִנ ִהְס
ָ ּכְך ִהיא ָעְלָתה ָלָאֶרץ.  ֵ ּתן אנטולי ִעם ֲאִביַטל, ְוי ֹום ַאֵחר- 1974 ִהְתַח
ִ ּכי ִהיא  ִ ּכימ ּו ֲהר ּוִסים שאנטולי ַיֲעֶלה ָלָאֶרץ,  ָ ׁשו ַיְס ֶ ׁשַעְכ ֲאִביַטל ִקְ ּוָתה, 
ֹחֶד ׁש ֶמְרץ 1977 ָעְצר ּו ֲהר ּוִסים ֶאת  ְ ּב ָ ּכְך ָהָיה:  ְ ׂשָרֵאל. ֲאָבל לֹא  ְ ּבִי ִנְמֵצאת 
ַ ׁשב 9  ֵ ּפר ָלָאֶמִריָקִנים ס ֹוד ֹות ְמִדיָנה. ה ּוא ָי ֶ ׁשה ּוא ְמַס שרנסקי. ֵהם ָאְמר ּו, 
ָ ּפָחה ְוִעם  ְ ׁש ִ ּמ ֶ ׁשר ִעם ַה ִ ּביר, ְוִכְמַעט לֹא ָהָיה ל ֹו ֶק ְ ּבִסי ֶ ּכֶלא  ַ ּב ָ ׁשִנים 

ַהֲחֵבִרים.
ָ ׂשִרים  ְ ּכֶנֶסת ְו ְ ׁש ּת ֹו ֲאִביַטל ִעם ַחְבֵרי- ָ ׁשה ִא ְ ּג ֶ ּלה ִנְפ ָ  ּׁשִנים ָהֵא ָ ּכל ַה ֶ ׁשְך  ְ ּבֶמ
ָ ׁשם ִעם  ָ ׁשה  ְ ּג ָ ּפה ְוִנְפ ְ ּבִרית  ּוְלֵאיר ֹו ְ ׂשָרֵאל. ִהיא ָנְסָעה ַ ּגם ְלַאְרצ ֹות-ַה ְ ּבִי
ְ ׂשָרֵאל. ַרק  ִ ּגיַע ְלִי ָ ּלם ַלֲעֹזר ְלַבֲעָל ּה ְלַה ָ ׁשה ִמֻ ּכ ְ ּק ִ ּב ֵ ׁשי ְמִדינ ֹות. ֲאִביַטל  ָרא
ִ ּכימ ּו ס ֹוף-ס ֹוף ֲהר ּוִסים, ֶששרנסקי ַיֲעֹזב ֶאת ר ּוְסָיה.  ְ ׁשַנת 1986 ִהְס ִ ּב
ְ ׁשמ ֹו ָהִעְבִרי  ִ ּב ְ ּתע ּוַדת-ֶזה ּות  ֵ ּבל  ְ ׂשָרֵאל, ְוִק ִ ּגיַע שרנסקי ְלִי ַאֲחֵרי ְזַמן ָקָצר ִה
ָ ׁשָלה ִח ּכ ּו  ֶ ּמְמ ֹרא ׁש-ַה ָ ׂשִרים ְו ְ ּכֶנֶסת,  ִ ּבים, ַחְבֵרי- ְ ׂשְרֵאִלים ַר ֶהָחָד ׁש: ָנַתן. ִי
ִ ּבְתָנִאים  ָ ׁשֲאל ּו א ֹות ֹו, ֵאיְך ִהְצִליַח ִלְחי ֹות  ֶ ׁשר  ַ ּכֲא ְ ּתע ּוָפה.  ְ ׂשֵדה-ַה ִ ּב ל ֹו 
ִ ּתי  ֶ ׁשר ֵהַבְנ ַ ּכֲא ָ ׁשִנים, ָעָנה ָנַתן שרנסקי: " ֵ ּבה  ֶ ׁשְך ַהְר ְ ּבֶמ ָ ּכְך  ָ ּכל- ִ  ּׁשים  ַק
ִ ׁשי.  ִ ּתי ָחְפ ְ ׁש ְ ׂשָרֵאל, ִהְרַ ּג ְ ּבִי ִ ּלי ִהיא ִלְחי ֹות  ֶ ׁש ָ ּטָרה  ַ ּמ ֶ ׁשֲאִני ְיה ּוִדי, ְוַה
ִ ּלי ְוַעל ַהֶ ּנֶפ ׁש  ֶ ׁש ָ ׁשה  ִ ּפיע ּו ַעל ַהַהְרָ ּג ְ ׁש ִ  ּׁשים לֹא ִה ִ ּיים ַהַ ּק ְ ּתָנִאים ַהִפיִס ַה
ֵ ּפר ֶאת  ֵ ׁשם: "לֹא ִאיָרא ַרע",  ּוב ֹו ה ּוא ְמַס ְ ּב ָ ּכַתב ֵסֶפר  ִ ּלי". שרנסקי  ֶ ׁש

ֶ ׁש ּל ֹו ָלֲעִלָ ּיה ָלָאֶרץ.    ַ ּמֲאָבק  ִס ּפ ּור ַה
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הפעלים

Traductionהוא - הווההוא - עברבנייןשם הפועל

accepterמסכיםהסכיםהפעיללהסכים

se marrierמתחתןהתחתןהתפעללהתחתן

espérerמקווהקיווהפיעללקוות

arrêterעוצרעצרפעללעצור

quitterעוזבעזבפעללעזוב

attendreמחכהחיכהפיעללחכות ל-

ressentirמרגישהרגישהפעיללהרגיש

influencerמשפיעהשפיעהפעיללהשפיע על

Vocabulaire

carte d'identité תעודת זהות politicien פוליטיקאי

hébraïque עברי particulier מיוחד

aéroport שדה התעופה célèbre מפורסם

conditions תנאים visa ויזה

objectif, but מטרה actif פעיל

libre חופשי mouvt sioniste תנועה ציונית

physique פיסי secrets d'état סודות מדינה

sentiment הרגשה prison כלא

âme נפש presque pas כמעט לא

combat מאבק lien, relation קשר

députés חברי כנסת

ministres שרים

chefs d'états ראשי מדינות

finalement סוף-סוף

Les traductions sont données dans le contexte
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שאלות

1) פרטים אישיים של שרנסקי:   

   א. שם פרטי חדש: ___________________   ב. שנת עלייה:

________________ 

2) בטקסט כתוב: "אבל לא כך היה". 

   א. מה חשבה אביטל ֶשיקרה אחרי החתונה? ____________________

_____________________________________________________    

   ב. מה עשתה אביטל כדי לעזור לבעלה? _____________________

________________________________________________________   

3) בטקסט כתוב: "במשך כל השנים האלה..."  _______________

   ב. למה? ___________________________________________

_________________________________________________      

 
4) איך הצליח שרנסקי לחיות בתנאים הקשים של הכלא בסיביר? 

_________________________________________________________   
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