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אני אומנם די מגלומן, אוהב 
מאמין  שלי,  הספרים  את 
במה שאני מטיף ובמה שאני 
מנסה לפתח, אבל מצד שני 

שאני אומר 'קטונתי'", אומר פרופ' מרד
דוקומ לפני שסרט  רגע  רוטנברג,  שכי 

יוקרן בהקרנת בכורה  נטרי על פועלו 
הערב בסינמטק ירושלים. "אני לא יודע 
למה אנשים יתעניינו בסרט הזה, ואני 
מתבייש שהופכים את חיי לסיפור קצת 

מגלומני. אני לא מרגיש בנוח עם זה". 
הגר,  שלום  "רוטנברג",  הסרט  יוצר 
עקב במשך 12 שנים עם מצלמתו אחרי 
מי   - רוטנברג  של  המסקרנת  דמותו 
שדבק בו מאז היותו בן 16 הכינוי "הילד 

ששהציל את ירושלים", ומאוחר יותר הת
פרסם כאבי הפסיכולוגיה היהודית, חתן 
פרס ישראל לחקר העבודה הסוציאלית 
לשנת 2009, שחוקר ומלמד את השפעת 
הדת על הנפש ועל חיי היומיום. הסרט 

ומ שמלווה את רוטנברג בשלל מצבים 
תמקד בתפיסתו הטיפולית, תוך שילוב 
אנימציה שמעניקה זווית חדשה לשפתו 

שהרעיונית על ידי דימויים מעולם החסי
דות, הקבלה והמדרשים. 

ואמרתי  אלי,  פנה  שלום  אחד  "יום 
לו: 'מה יכול לעניין את הציבור הרחב 
עולם  והשקפת  תרפיה  שפיתח  באדם 

רוטנב מספר  יהודית?'"  מסורת  שדרך 
לו  ומגיע   - התעקש  שלום  "אבל  רג. 

שהקרדיט על כך - ואני שיתפתי פעו
לה. הוא התלווה אלי לכל הארץ, אם זה 

שלמקומות שהייתי מרצה בהם או לפי
שקניק משפחתי שעשינו בפסח או בסו

כות. במהלך 12 שנים הוא היה מבקש 
שאודיע לו על כל מיני פעילויות שלי, 
והיה מגיע. אחרי שאחי נפטר לאחרונה, 
הוא צילם גם בבני ברק וחזר למקורות 

החסידיים של משפחתנו". 
הרגשת בנוח עם כל החשיפה הזאת?
"לא כל כך. זה תמיד הביך אותי. מילא 
הרצאה, אבל עניינים אישיים? אבל מה 
לעשות, אני שותף לפשע )הוא צוחק(. 
אולי בכל זאת הסרט יקדם את הרעיונות 

שאני מנסה לפתח ולהפיץ". 

ירידה לצורך עלייה
בירושש מתגורר   )86 )רוטנברג 
לים, נשוי לנעמי ואב לארבעה, נולד 
בן  הוא  גרמניה.  שבשלזיה,  בברסלאו 

מאיר  יצחק  רבי  מצאצאי  למשפחה 
חסידות  מייסד  )רוטנברג(,  אלתר 
משפחתו  עם  חווה  ילד  בהיותו  גור. 

ומתעצ ההולכת  האנטישמיות  שאת 
אביו  הנאצי  השלטון  עליית  ועם  מת, 
נעצר, והילדים נאלצו להסתתר בבתי 
משפחות שונות. לאחר שהאב שוחרר, 

ב־1939, המשפחה נמלטה לישראל. 
מי  בתור  רוטנברג  התפרסם  כנער 
במלחמת  ירושלים  על  המצור  שבעת 
העיר  על  בהגנה  השתתף  העצמאות, 
בבניית העמדות הקיצוניות מול "השער 
טור משוש 1948, כאשר   החדש". במאי
ריין של הלגיון הירדני התקדם לכיוון 
מנזר נוטרדם, יזם עם לוחם מבוגר ממנו 

זריקת בקבוק המולוטוב המפורסם  את 
שעצר את טור המשוריינים של הלגיון 
וגרמו לו לחזור על עקבותיו. בעקבות 
את  "הילד שהציל  הכינוי  בו  דבק  כך, 

שירושלים". "באותה פעולה חטפתי רסי
סים ברגליים", מספר רוטנברג. "הרבה 
האלה.  מהרסיסים  חופש  לי  היה  זמן 

שהייתי בפעולות התגמול, ביחידות קר
אותם.  מרגיש  אני  עכשיו  אבל  ביות, 

כיום קשה לי ללכת".
בקבוק  לזריקת  הרעיון  נולד  איך 

התבערה?
"בתור ילד קטן, בליל הבדולח, הייתי 
שנים  עשר  כנסת.  בית  לשריפת  עד 
לאחר מכן הייתי כבר בארץ, הייתי בן 

אני סתם 
זרקתי 
בקבוק 
רגע לפני הקרנת הבכורה של הסרט 

הדוקומנטרי "רוטנברג" שעוקב אחר דמותו, 
פרופ' מרדכי רוטנברג, אבי הפסיכולוגיה 

היהודית ומי שהתפרסם לראשונה כנער שזרק 
בקבוק תבערה על הלגיון הירדני במלחמת 

העצמאות וגרם לנסיגתו, מדבר על ההחלטה 
להיחשף על המסך הגדול )"אני מתבייש 

שהופכים את חיי לסיפור מגלומני"(, על התואר 
שדבק בו, "הילד שהציל את ירושלים" )"נראה 
לי קצת מוגזם"( ועל החברה הישראלית של 

ימינו: "אני נלחם בקנאות נגד כל קנאות"
אילנה שטוטלנד | צילום: מרק ישראל סלם

הבאתי ארגז עם בקבוקים 
ושאלתי: 'מה עושים עם זה?' 

בחור מבוגר יותר זרק בקבוק על משוריין 
שהיה מתחת לחלונות של המנזר, 

וראיתי שנדלקה אש קטנה בלי גפרורים. 
מרוב התלהבות תפסתי גם בקבוק 
מולוטוב וזרקתי אותו על משוריין"
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"אולי הוא יקדם 
את הרעיונות 

שאני מנסה 
להפיץ". מתוך 

הסרט "רוטנברג"
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144 והצטרפתי �גדנ"ע, �מחתרת. י�ל
דים כמוני, שהיו בני 144ל145, עסקו אז 

לבביצורים ובהדבקת כרוזים נגד המש
טר הבריטי. שנתיים �אחר מכן פרצה 

למ�חמת השחרור. יום אחד חיפשו מת
קרבות  נוטרדאם,  ע�  �הי�חם  נדבים 
שבהם ניסה ה�גיון הירדני �פרוץ את 
הדרך ממזרח ירוש�ים �מערבה. הייתי 
ארגז  באיזה  ונתק�תי   146 בן  כבר  אז 
יהונתן  פ�וגת  ש�  המפקד  שכנראה 
ז"�, גיבור  זוהר  שא�יה צורפתי, א�י 

שא� �מע�ה.  אותו  הע�ה  לישרא�, 
תי מה זה, כיסיתי את הארגז עם שקי 
חו�, ואחרי שעתיים מישהו שא�: 'י�ד, 
איפה הבקבוקים?' הבאתי את הארגז עם 
הבקבוקים ושא�תי: 'מה עושים עם זה?' 
היה שם בחור יותר מבוגר ממני, הוא 
בקבוק ע� משוריין שהיה מתחת  זרק 
�ח�ונות ש� המנזר, וראיתי שנד�קה 

לאש קטנה ב�י גפרורים. מרוב הת�ה
לבות תפסתי גם בקבוק מו�וטוב, זרק

תי אותו ע� המשוריין הראשון שעמד 
מתחת �ח�ון, והוא כו�ו ע�ה באש. �א 
האמנתי בכ�� שזה יד�יק אש. פחדתי 
שיחפשו אותי ויגידו: 'מה אתה, פישר 
קטן, עושה פה ב�גן?' אחרי כמה שנים 

לפתאום התחי�ו �הגיד שהד�קת המשו
לריין גרמה �כ� טור המשוריינים היר

דניים �חזור �שער שכם. טוענים שזה 
הצי� את ירוש�ים. מאז הכינוי הזה דבק 
בי, בי�ד הב�ונדיני ש� פעם שזרק את 

להבקבוק. ככה הסיפור הזה התחי� �ה
תג�ג� ו�התפרסם. �דעתי, התואר הזה 

קצת מוגזם. אני סתם זרקתי בקבוק". 
עבו רוטנברג  �מד  לבהמשך 

וחינוך  סוציו�וגיה  סוציא�ית,  דה 
לבאוניברסיטה העברית בירוש�ים, וק
בא סוציא�ית  ועבודה  לרימינו�וגיה 
�דוקטו המחקר  את  הברית.  לרצות 

רט עשה בבתי כ�א אמריקאיים, שם, 
כדי �יצור קשר עם אסירים קשים, היה 
הל80  שנות  מתחי�ת  איתם.  מתעמ� 
הח� �פתח את הרעיון ש� פסיכו�וגיה 
פסיכו�וגית  תורה  יהודיתלדיא�וגית, 

המבוססת ע� רעיונות יהודיים.
את התורה הזו נא�ץ �יישם גם בחייו 
האישיים, כאשר בנו, בעז ז"�, ששירת 
 14988 בשנת  נהרג  הצנחנים,  ביחידת 

מבצ פעי�ות  בעת  כוחותינו  למאש 
לעית. "זה מאוד מפתה �היכנס �דפר
לסיות, אב� כאדם שפיתח את כ� הר

עיון החסידי ש� ירידה �צורך ע�ייה 
ל- אתה מנסה �התרומם מע� זה ו�ה
לפוך את הטראומה הזאת �מנוף, �יצי

רה שגם תהיה קשורה בשמו ש� בעז", 
�פני  הקמנו  "�מש�,  רוטנברג.  אומר 
145 שנה �זכרו ש� בעז את מכון רול לכ
טנברג - המרכז �פסיכו�וגיה יהודית, 
המקדם הפצה ש� מוד� �פסיכו�וגיה 

ליהודית ככ�י תרפויטי בע� עוצמה וכ
תפיסה קהי�תיתלחינוכית כו��ת ש� 

החברה".

איך קיבלת את הבשורה המרה?
רופא  רב,   - "הגיעו ש�ושה אנשים 
�י.  ובישרו   - מהיחידה  נציג  ועוד 
נשקע  �א  ואשתי אמרנו שאנחנו  אני 
שם, א�א נתגבר. זה גור�נו, זה גור� 
ישרא�. �א אהבתי �חטט בשכו�  עם 
ע�יו  �תפוס  רציתי  �א  ש�י,  האישי 
טרמפ. ה�כתי בזמנו �רפו� )הרמטכ"� 
�שעבר רפא� איתן ז"� - א"ש(, שהיה 
בעצמו אב שכו�, וביקשתי ממנו ש�א 
'אב  ויגידו  הגב  מאחורי  ע�י  יצביעו 
זו  שכו�'. זה תמיד הביך אותי. שכו� 
צורת חיים ש�ומדים �חיות איתה. �א 
מתגברים ע�יה, �א שוכחים, זה הופך 
�היות ח�ק מהחיים. זה מצבך, �ך עם 

לזה וא� תעצור. אני הגעתי �גי�י המו
פ�ג, עשיתי הרבה דברים, כתבתי כמו 
איזה רובוט 146 ספרים שתורגמו �שפות 

לשונות. אני �א יודע מאיפה באה ההש
ראה הזאת. יש כא�ה שקוראים �זה רוח 
הקודש או מוזה. הכתיבה תמיד נתנה �י 
התרוממות נפש וסיפקה �י אנרגיות".

מחלוקת על האמת
 - הצמצום  בתורת  דוג�  רוטנברג 
בתה�יך  העוסק  בקב�ה,  יסודי  מונח 

פינ ובמה�כו  העו�ם,  �בריאת  לשקדם 
תה הא�והות מקום ע� מנת �אפשר קיום 
ש� מציאות מחוצה �ּה. בכך הא� נתן 

ל�אדם כוח והטי� ע�יו את האחריות �ק

ביעת גור�ו. רוטנברג תרגם את תפיסת 
הצמצום האמונית �שפת מדעי החברה, 
כאשר הצמצום מאפשר את קיומם ש� 
דיא�וגים שונים ומתבטא במישור הביןל
לאישי בין הורה �י�דיו, בין בני זוג וח

ברים; ובמישור התוךלאישי בין ח�קים 
שונים ש� אדם.

לכשרוטנברג מתבונן בחברה הישרא
ל�ית ש� ימינו, השקפותיו נראות �ו הכ

רחית מתמיד. "אני נ�חם בקנאות נגד 
לכ� קנאות", הוא אומר. "�כן כ� מי שפו

נדמנט�יסט, או מוס�מי 'א��ה אכברי', 
לאו נוצרי שחושב שיש �ו את האמת בכי

סו - הוא בשבי�י אור אדום. אני צריך 
�כבד את הדעה ש� המתנגד ש�י, צריך 
�תת �ו �בטא אותה וצריך �כבד דעות 
שונות מש�י. שא�ו פעם רב מה מאפיין 
את החשיבה היהודית ומה זו מח�וקת. 
הוא ענה ש�כ� אחד יש דעה אחרת. ואז 
שא�ו אותו: 'מה האמת?' הוא ענה שגם 

�גבי זה יש מח�וקת". 
־איך אתה משליך זאת על מצב הח

ברה שלנו?
ל"בחברה ש�נו אין מספיק כבוד �ד

עות ש� האחר. כ� אחד חושב שיש �ו 
את האמת הב�עדית והוא מנסה �כפות 

המי ש�  הבסיס  זה  אחרים.  ע�  לאותה 
גדו בעיה  בזה  רואה  ואני  לסיונריות, 

�ה. אני נגד אמת אבסו�וטית. אני גם 
מציע �אנשים �א �פחד מהחו�שה, �א 
�פחד מהצטמצמות בכ� תחום בחיים - 
גם כ�כ�י, גם אישי. �א �פחד �פנות 
מקום �רעיונות אחרים, �אנשים אחרים. 
בת�מוד כתוב: 'כ� המבקש רחמים ע� 
חבירו והוא צריך �אותו דבר, הוא נענה 
תחי�ה'. כ� הרעיון ש� 'ישרא� ערבים 

זה בזה' צמח משם". ד

יום אחד הבמאי פנה אלי, 
ואמרתי לו: 'מה יכול לעניין את 

הציבור הרחב באדם שפיתח תרפיה 
והשקפת עולם דרך מסורת יהודית?', 

הוא התלווה אלי לכל הארץ, למקומות 
שהייתי מרצה בהם, ואפילו לפיקניק 
משפחתי שעשינו בפסח או בסוכות" 

 "חטפתי אז רסיסים 
ברגליים, שעד היום אני 
מרגיש". כנער במלחמת 

העצמאות
צילום פרטי

"אני שותף לפשע". 
רוטנברג


