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 מ"ברה מלכות הרוגי  חדשות  השבוע -נושא:  1פרק  

 

 רקע

 תרבות אנשי עשר-שלושה של בחשאי להורג להוצאתם שנה  65

  .סטלין של בהנהגתו המועצות-בברית יהודים ורוח

. שונים תרבות בתחומי ופעילים ומשוררים ריםסופ היו הנרצחים 13 

, סגורות בדלתיים משפט לאחר, 1952 באוגוסט להורג הוצאתם

 משנה פחות שמת, סטלין של האחרונים הרדיפה ממעשי הייתה

 . מכן לאחר

 

, EKA  " פשיסטי-האנטי היהודי הוועד" של פעולתו הוא לפרשה הרקע

 מצאה מ"כשברה, 1942 בשנת הוקם הוועד(. ברוסית תיבות-בראשי

 . לתחומה הגרמנית הפלישה נוכח נואש במצב עצמה את

 מוראלית, חומרית תמיכה לגייס ביקש סטלין של בראשותו השלטון

 .העולם ברחבי ואידיאולוגית

 : ועדים חמישה הקים הוא כך לשם 

 וכן סלאבים של ועד, מדענים של ועד, נוער-בני של ועד, נשים של ועד

 . יהודי ועד

 בראש. במערב בציבור אחר לפלח לפנות נועד מהוועדים אחד כל

 שלמה המהולל התיאטרון איש עמד פשיסטי-האנטי היהודי הוועד

 . מ"בברה היידיש תרבות באנשי הבולטים מן, מיכאלס

 הוועד החל מהרה ועד, ביידיש ומשוררים סופרים הצטרפו למיכאלס

 להעביר שהצליחו ,העולמית לעיתונות והודעות מאמרים אלפי להפיק

 . במערב תקשורת-בכלי מ"בברה השלטון מטעם המסר את
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 לסיבוב יצאו אף, פעפער ואיציק מיכאלס שלמה, הוועד מאנשי שניים

 ושהו, נוספות ובארצות הברית-בארצות פומביות והופעות הרצאות

 הוועד בידי עלה בפעולותיו. חודשים שבעה במשך מ"לברה מחוץ

 ההופעות באחת. דולר מיליון 30-מ יותר לגייס פשיסטי-האנטי היהודי

 .איש 50,000-מ פחות לא הקהל מנה יורק-בניו שליחיו של

  

 מחוללים שהנאצים הזוועה להתברר כשהחלה, הזמן שבחלוף אלא

 ברחבי רבים ליהודים לכתובת הופך הוועד עצמו את מצא, ביהודים

. רמניהג הכיבוש משטחי שנמלטו לאחר לוועד פנו רבים. מ"ברה

 היהודים למען פעילותו. הסובייטי השלטון לרשויות לפנות החל הוועד

, המלחמה נמשכה עוד כל. ואנשיו סטלין מעיני, כמובן, נעלמה לא

-ברית יהודי פעילות של מהתפתחותה עין להעלים הרודן בחר

 אחיזתו לחיזוק פנה כשסטלין, המלחמה תום עם, ואולם. המועצות

 מייצג גוף של קיומו את לקבל מוכן היה לא הוא, החברה רובדי בכל

, היידיש תרבות עם מזוהים היו הוועד ראשי. שלטונו שתחת ליהודים

 תרבותם את לטפח היהודים של כוונה גם סימנה והתחזקותם

 גרוע. סטלין בעיני לצנינים היה הדבר. הייחודית בלשונם הנפרדת

, השואה מוראות את לתעד החלו הוועד שאנשי היה מבחינתו מכך

 השלטון צורכי את תאמה שלא לאירועים גרסה לייצר כך ובתוך

 אף היו חלקם, נאמנים קומוניסטים אמנם היו הוועד אנשי. הסובייטי

 בתיעוד אך, מרבב נקי קומוניסטי עבר ובעלי המהפכה מוותיקי

 לשליטתה ששבו אחרים ובשטחים באוקראינה שהתחוללו הזוועות

 האוכלוסייה של הפעולה שיתוף את צייןמל נמנעו לא הם, מ"ברה של

 לאוקראינה לשוב שניסו ביהודים הפגיעות ואת הנאצים עם המקומית

 על איום בכך היה סטלין של מבחינתו. המלחמה את ששרדו לאחר

 האימפריה נתיני בקרב להשליט ביקש שהוא" הרשמי הסיפור"

 .הסובייטית

  

. 1945 לאחר רושנוצ החדשות המדיניות הנסיבות נוספו אלה לכל

, סטלין את לאכזב איחרה לא, 1948 בשנת שקמה, ישראל מדינת
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 התפתחה בינתיים. סוציאליסטית ברית-בת לו תהיה שהיא שקיווה

 היה וסטלין, הברית-וארצות המועצות-ברית בין" הקרה המלחמה"

, לישראל דבר של בסופו נתונה היהודים של שנאמנותם משוכנע

 .הברית-לארצות, למערב, לציונות

  

 : החלטה לקבל מיהר המזדקן הרודן

 בינואר. אנשיו את ולחסל פשיסטי-האנטי היהודי הוועד את לפרק יש

 בחודשים. מבוימת דרכים-בתאונת מיכאלס שלמה נרצח 1948

 ברדיפות פעם לא שקרה כפי. הוועד אנשי רוב נעצרו מכן שלאחר

 ערכי ונגד ןהשלטו נגד קשר שמתקיים" להוכיח" כדי, הסטליניסטיות

 גם והואשמו נעצרו כך. והנאשמים העצורים מעגל הורחב, המהפכה

. פשיסטי-האנטי היהודי לוועד כלל קשורים היו שלא בולטים יהודים

 גם סטלין רצה, הוועד את לחסל ניגש שהוא הזדמנות באותה

-ברית נגד בריגול, סובייטיות-אנטי בפעילות היהודים את להרשיע

 אוטונומיה של להקמתה להביא כוונה כגון לאומניות בכוונות, המועצות

 לקעקע המערב של לניסיון חץ-ראש שתהיה, קרים האי בחצי יהודית

 .המועצות-ברית של שלמותה את

  

 להניב מיהרו לא 1949 ובשנת 1948 בשנת שנערכו המעצרים

 החוקרים של העדיפויות סדרי, הסתבכו החקירות. והרשעות משפטים

 התעוררו הסובייטי המשפטי המנגנון אנשי בקרב ואפילו, השתנו

 ראיות העלתה לא הנאשמים רוב של ואלימה נמרצת חקירה. תמיהות

 החקירה. מ"ברה נגד שהיא מזימה לכל, תלויות-בלתי, ממשיות

 אפקט פעם לא השיגו, הבוטות האנטישמיות ההכפשות, האלימה

. בכוח מהם שהוצאו מהודאות בהם שחזרו נאשמים והיו הפוך

 .הכלא-בבית שמתו מי היו, בינתיים
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 בניגוד. ביולי 18-ב ניתנו הדין-ופסקי 1952 במאי 8-ב נפתח המשפט

 התקיימו, פתוח ראווה משפט לערוך סטלין של המקורית לתכנית

, צבאיים שופטים שלושה בפני, סגורות בדלתיים, קהל ללא הדיונים

 ומפורטים מדויקים פרוטוקולים נרשמו אך. סנגורים וללא תובעים ללא

 1952 באוגוסט 13-וה 12-ה שבין בלילה, דבר של בסופו. מאוד

 .מהנאשמים 13 להורג הוצאו

 ומת המשפט במהלך בתרדמת שקע, ברגמן שלמה, נוסף נאשם 

 הייתה למוות נידונה שלא היחידה. מכן לאחר אחדים חודשים בכלא

 .בהגליה שנענשה, שטרן לינה המדענית

  

. סטלין של מותו לאחר רק יקיריהם גורל על נודע יםהנרצח למשפחות

 בשנת, אינספור ושמועות ודאות-אי של שנים ארבע כמעט לאחר

 של פשעיו את הוקיע הוא שבו ב'חרושצ של נאומו לאחר, 1956

 . בחיים עוד אינם שיקיריהם רשמית למשפחות נמסר, סטלין

 השלטון ידי-על טוהרו ושמותיהם מאשמה זוכו הם הדרגתי בתהליך

 .הסובייטי

 הקורבנות

 עשר-שלושה ההרג בליל להורג הוצאו הנאשמים עשר-חמישה מבין

 :נשים ושתי גברים עשר-אחד בהם, הבאים

 יידי סופר(, בערגעלסָאן דוד   ברגלסון דוד

 יידי משורר(, הָאֿפשטיין דוד   הופשטיין דוד

טענבערג איליא     וטנברג איליה  בכיר דין עורך(, ווא 

-וואטענבערג טשיייקא   אוסטרובסקיה-וטנברג קהיי'צ

 (וטנברג איליה של אשתו   מתורגמנית(, אסטראווסקאיא

 יידי ובמאי שחקן, זוסקין בנימין

 היסטוריון(, יוזעפָאוויטש יוסף  ' יוזפוביץ יוסף
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 בברית רדיו שידורי רשות ראש(, לָאזָאווסקי שלמה   לוזובסקי שלמה

 המועצות

רקיש ּפרץ   מרקיש פרץ  תרבותי ומנהיג יידי משורר(, מא 

" הבונד" ארגון חבר, ידוע יידי משורר(, ֿפעֿפער איציק   פפר איציק

 לשעבר

 דגול יידי ילדים משורר(, קוויטקאָ  לייב   קויטקו לייב

 מפורסם מנתח רופא(, שימעלָאוויטש בָאריס  ' שימלוביץ בוריס

 ברדיו ירהבכ עורכת(, טיָאמים עמיליא     תאומים אמיליה

למי לעָאן   תלמי לאון  ומתרגם בכיר עורך(, טא 

 לתרדמת נכנס אשר, ברגמן שלמה היו האחרים הנאשמים שני

 מן היחידה הניצולה וכן, 1953 בינואר בכלאו ומת משפטו במהלך

 לינה למדעים הסובייטית האקדמיה חברת הביולוגית – ההוא הלילה

 .לגלות שנידונה, שטרן

 ורג ברוסיה וברית המועצותאישים שהוצאו לה

 (דפים 57, אחת' קט   המועצות וברית ברוסיה להורג שהוצאו אישים

 (דפים 7   (1952   המועצות בברית המלכות הרוגי◄ 

 אבאקומוב ויקטור  

 אברבוך זאב  

 'אובורביץ ירונים  

 אליאבה גיאורגי  

 הסן נסיכת, אליזבת  

 אלקינד מנחם  

 סיינקואוב-אנטונוב ולדימיר  

mailto:ohm.ohd@gmail.com
mailto:ohm.ohd@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.magnetradio.com/noy/
http://www.magnetradio.com/noy/


 Ω   ohm.ohd@gmail.comדוד אוחיון   שבת עולמית      בערית 

  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

 רוסיה של הגדולה הנסיכה, ניקולאייבנה אנסטסיה  

 אקסלרוד זליק  

 באבל איסאק  

 בוכארין ניקולאי  

 בליוכר וסילי  

 ברונשטיין מאטבי  

 בריה לברנטי  

 גומיליוב ניקולאי  

 גנדן ידין'פלג  

 גפון גאורגי  

 גריה-אנו'דוברוג אלכסנדרו  

 דימנשטיין שמעון  

 ואצטיס יואכים  

 ולאסוב אנדריי  

 ליאבוב'ז אנדריי  

 זינובייב גריגורי  

 בסקי'טוכאצ מיכאיל  

 יגודה גנריך  

 יגורוב אלכסנדר  

 וב'יז ניקולאי  

 יקיר יונה  

 לקרט הירש  
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 מדליה לייב יהודה שמריהו  

 מזניאשווילי גיאורגי  

 מרוזוב דב אלחנן  

 רוסיה קיסר, השני ניקולאי  

 ניקיפורובה מריה  

 'סמושקביץ יעקב  

 סמיונוב גריגורי  

 פאוקר ל'מרצ  

 פבלוב דמיטרי  

 פיאטקוב גאורגי  

 פנקובסקי אולג  

 פרובסקאיה סופיה  

 (סופר   פרסוב שמואל  

 קובל ארויד  

 קוליק גריגורי  

 ק'קולצ אלכסנדר  

 קומרוף וסילי  

 קלאייב איוואן  

 קמנייב לב  

 קפלן פאניה  

 קרילנקו ניקולאי  

 קרסנוב פיוטר  
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 ראדק קארל  

 רייזן זלמן  

 ריילי סידני  

 ריקוב אלכסיי  

 רקובסקי כריסטיאן  

 שטרן גריגורי  
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 בברית הדיכוי בארגוני ששירתו היהודים חדשות   -  נושא: 2פרק  

 סטאלין של המועצות

 

 גילתה אחותו, אנה 1924-זמן קצר אחרי מותו של ולדימיר איליץ' לנין ב

פרט משפחתי מעניין. שמו המקורי של סבם מצד האם, שהיה  ,אילייניצ'נה

מוכר כאלכסנדר דמיטרייביץ' בלאנק, היה למעשה שרול איצקוביץ', ואילו שמו 

 של אביו היה מושקו, פונדקאי וסוחר וודקה משטעטל קטנה בווליניה.

הכריע המידע המסעיר הועבר מיד לצמרת המפלגה הבולשוויקית, וזו נאלצה ל 

מנהיג המהפכה והתגלמותו של מעמד הפועלים  -כיצד תתייחס לכך שלנין 

  .בורגנית-נולד לאם יהודייה ממשפחה זעיר -המתקומם 

ראשי המפלגה, שנאבקו על הכיסא הריק, דווקא לא הופתעו. רבים מהם היו 

יהודים משני הצדדים, שהחליפו את שמותיהם היהודיים לשמות רוסיים 

תפו של לנין בימי המהפכה, יאקוב סוורדלוב, נולד כיענקל מהפכניים. שו

מושביץ'; שמו המקורי של לב קמנב, ראש הפוליטביורו, היה לב רוזנפלד; 

קראו הירש אהרונוביץ'; ומפקד הצבא  ,ליו"ר הקומינטרן, גרגורי זינובייב

האדום, לב טרוצקי, החליף את שמו מלב דוידוביץ' ברונשטיין. אחרים היו 

  .ם לנשים יהודיותנשואי

אולם הבולשוויקים בהחלט חששו כי דבר מוצאו של לנין ייוודע ברבים; 

דו"חות מודיעין הצביעו על כך שבשכבות עממיות נרחבות נתפס המשטר 

הסובייטי המנצח כממשלה יהודית שהשתלטה על רוסיה. אין זה מפתיע, אם כן, 

מועצות, הגרוזיני יוסיף שמזכיר המפלגה ומי שיהפוך למנהיגה הבא של ברית ה

ויסריונוביץ' סטאלין, החליט לקבור את העניין בשקט. התעודות המצביעות על 

  .מוצאו של לנין הועלמו

האנקדוטה הנשכחת הזאת מופיעה בספר הפרובוקטיווי "המאה היהודית" מאת 

יהודי יורי סלזקין, שיצא השבוע לאור בעברית. -רוסי-ההיסטוריון האמריקאי

', אך 89-ים נאמרו על המשטרים הקומוניסטיים מאז קריסת הגוש בהרבה דבר

סלזקין בחר להתעכב על נושא שנדחק כמעט לגמרי אל מחוץ לדיון בהיסטוריה 

של המאה האדומה: תפקידם המרכזי של יהודים ברבים ממשטרים אלה, 

  .ובראשם ברית המועצות
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להתייחס  אפשר להבין את הסיפור של המהפכה הבולשוויקית בלי-אי"

ראש המכון ללימודים סלאוויים באוניברסיטת  ,ליהודים", אומר המחבר

ברקלי, בראיון טלפוני מביתו שבקליפורניה. "העובדה שיהודים יוצגו במהפכה 

הרוסית בשיעור גבוה בהרבה מהשיעור שלהם באוכלוסייה שימשה בדרך כלל 

שיש לסיפור הזה  אנשים עם אג'נדה מסוימת, לרוב אנטישמית. אבל אני מאמין

זכות להיות מסופר, כי זו האמת. לא כגינוי והוקעה של מישהו, אלא כניסיון 

שלי להבין את החיים של הדור של סבתא שלי, את הסבל שהם חוו ואת הסבל 

  ."שהם גרמו

 המנהלים של הגולאגים 

'. אמו יהודייה, אך כילד לא היה מודע לכך. 56-סלזקין נולד במוסקווה ב

אוניברסיטת מוסקווה, גילה ששכבת האינטליגנציה כוללת בעיקר כשלמד ב

היגר סלזקין לארצות הברית אחרי כמה שנים במוזמביק. לנושא  '83-יהודים. ב

שבמרכז "המאה היהודית", שיצא לאור בהוצאת פרינסטון וזכה בפרס ספר 

העיון הטוב ביותר של אגודת המו"לים האמריקאית, הגיע כמעט במקרה, בעת 

קר את תולדותיו של בניין דירות במוסקווה שאיכלס את ראשי המשטר שח

  .30-הסובייטי בשנות ה

גילה במסמכים שרוב דיירי הבניין היו בנים למשפחות יהודיות  ,להפתעתו

שהיגרו מתחום המושב כמה עשורים לפני המהפכה. "ידעתי במידה כזו או 

סלזקין. "אבל נדהמתי  אחרת שהיו לא מעט יהודים בצמרת הסובייטית", אומר

הם היו מאוד  -מהמספרים. הייצוג של יהודים היה גדול בהרבה ממה שחשבתי 

  ."דומיננטיים

המספרים שמציג סלזקין מפתיעים ביותר. ברוב דרגי האליטה הסובייטית  ,ואכן

כולל הרוסים עצמם. על  -לא היתה קבוצה אתנית דומיננטית יותר מהיהודים 

מאוכלוסייתה של הקיסרות הרוסית. אבל מיד  4%-היוו כיהודים  ,סף המהפכה

 42%מבכירי הצבא האדום היו יהודים; יהודים היו  40%אחרי המהפכה, 

הבולשוויקים  12מלשכת הממשל של הסובייט בפטרוגרד; חמישה מתוך 

מהצירים הבולשוויקים  31% ;שהחליטו על תחילת ההתקוממות החמושה

  מפקידי המפלגה הבכירים בפטרוגרד  54%; רוסי-בקונגרס הסובייטים הכלל

מספרים אלה ניתנים לקביעה בוודאות יחסית, מכיוון שהמשטר הבולשוויקי 

  .(חייב את נתיניו להצהיר על השתייכותם האתנית

ברור שלא כל היהודים בברית המועצות האמינו במהפכה והשתתפו בה", "

, היה 30-וה 20-ות האבל בין האנשים שזכו להצלחה בשנ" .מסייג סלזקין
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שיעור היהודים גבוה מאוד. באופן יחסי, יותר יהודים האמינו במשטר 

  ."הקומוניסטי והפיקו ממנו תועלת מאשר כל קבוצה אחרת

הנתונים המטרידים ביותר נוגעים לתפקידם של יהודים במנגנוני הביטחון 

היו  והטרור הסובייטיים. בצ'קה, המשטרה החשאית שהוקמה על ידי לנין,

מחוקרי "האגף למאבק  50%-מחוקרי המנגנון המרכזי ו 19%היהודים 

הטרור הגדול" הסטליניסטי, שיגשגו יהודים "רבולוציה". בתקופת -בקונטרה

המשטרה החשאית של סטאלין, נוהלו  ,NKVD-מחלקות של ה 12עוד יותר. 

ה בהן המחלקות לביטחון המדינה, למשטרה, למחנות העבוד -על ידי יהודים 

מחנות העבודה( עמדו   וליישוב מחדש. בראש המינהל המרכזי של הגולאגים 

. גם פעולות ביון באירופה ובארצות 30-יהודים כמעט לכל אורך שנות ה

  .הברית היה תחום התמחות כמעט בלעדי של יהודים

בניגוד לדעה המקובלת, סלזקין טוען שהיהודים סבלו במידה מועטה יחסית 

. עד לסוף העשור לא היתה כל אפליה 30-טי של שנות המהטרור הסטליניס

רשמית נגד יהודים, והמפלגה אף הפעילה מסע תעמולה רחב ממדים נגד 

אנטישמיות. אחוז היהודים בגולאגים היה נמוך מחלקם באוכלוסייה הכללית, 

ומרביתם לא הושפעו מהטרור הגדול. המצב השתנה רק אחרי הקמת מדינת 

ין בקמפיין נרחב שהופנה נגד היהודים בצמרת ישראל, אז פתח סטאל

  .הסובייטית וכלל טיהורים רבים של יהודים בולטים במשטר ובאליטה

, רוב האינטליגנציה היהודית כבר היתה 60-כשגדלתי במוסקווה, בשנות ה"

אחרי ההתרחקות מהמשטר הקומוניסטי", אומר סלזקין. "גם אני גודלתי 

היה לי קל לחשוב על הדור של ההורים שלי ועל לכן  .סובייטית-באווירה אנטי

המחקר שלי גרם לי להבין שחלקם לא היו  .סבא וסבתא שלי כעל קורבנות

  ."הקורבנות של הפשעים, אלא דווקא אלה שביצעו אותם

  ?אז היהודים היו תליינים מרצון בשירות סטאלין

ל זה נכון אני קורא 'תליינים מרצון' לאנשי השירותים החשאיים בכלל, אב"

שבגופים האלה יש ייצוג גבוה מאוד ליהודים. חלק גדול יחסית מהתליינים של 

סטאלין היו יהודים, שהחלו את דרכם כמהפכנים נלהבים ואידיאליסטים שרצו 

  ."להציל את העולם

אתה מתאר איך אינטלקטואלים יהודים הומניסטיים שהתנגדו לכל סוג של 

יגניות שחילקו בסיטונאות עונשי מוות אלימות הפכו לראשי כנופיות חול

  ?ועבודות כפייה. איך אתה מסביר את הטרנספורמציה הזאת
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השאלה איך סטודנט אידיאליסט יכול להפוך לקצין בשירותי הביטחון "

רלוונטית לגבי המשטר הסובייטי בכלל, ולא רק לגבי יהודים. הבולשוויזם 

שן, ומשם אפשר להמשיך מיסודו הוא דחייה חזקה וקיצונית של העולם הי

לפולחן של אלימות. הנכונות לפעול באופן אלים היתה מרכיב משמעותי 

בבולשוויזם. אבל המהפכנים היהודים נעשו יותר קיצוניים מאחרים, והיתה 

להם סיבה יותר טובה מאשר לאחרים לחפש גאולה סובייטית. דרך החיים 

תשוקה לנפץ את העולם המסורתית של הגולה גססה, וליהודים צעירים היתה 

המסורתי שממנו הם באו, יותר מאשר לקבוצות אחרות ברוסיה. היתה להם 

שאיפה חזקה להתגבר על חיי הגולה, לנצח את החולשה ולהשיל מעליהם את 

  ."המקצועות המסורתיים של היהודים

  ?הם אימצו את האלימות כדי להתגבר על החולשה הגלותית

היתה הניסיון למרוד במסורת היהודית של אחת הסיבות לאלימות הזאת "

הימנעות מאלימות. ליהודים שנהיו קומוניסטים היה דחף מיוחד להגיד לא לחיי 

לכפיפות ולהשפלה. מבחינה זו, המוטיווציה שלהם דמתה לזו של  ,הגולה

ניסיון להיוולד מחדש ולהיחלץ מחיי הגולה. אחת הדרכים  - המהפכה הציונית

ודרך אחרת היתה להיהפך למרקסיסט ולמהפכן. זה היה  ,תלהיחלץ היתה הציונו

חלק מהמשיכה של יהודים לבולשוויזם, ואחת הסיבות שרבים מהם נמשכו 

  ."להיות לוחמים, ולפעמים תליינים

  ?אתה מאמין שליהודים יש אחריות קולקטיווית על הטרור הקומוניסטי

תיים בשבילנו, אני בהחלט חושב שהדברים שההורים שלנו עשו הם משמעו"

אבל אני לא מאמין בהתנצלות או בהכאה על חטא. אין מנגנון שבאמצעותו 

אומות יכולות להתוודות ולזכות במחילה. הקוראים של הספר מוזמנים לחשוב 

  ."איך הם כיחידים רוצים להתמודד עם ההיסטוריה של הקהילה שלהם

 הסבל יותר שימושי 

בייטי הוא הנדבך המרכזי בספר, על אף שתפקידם של יהודים במשטר הסו

 70%היו היהודים  19-טענתו הכללית של סלזקין גורפת יותר. בסוף המאה ה

מסוחרי  88%מעורכי הדין בווינה; בבודפשט הם היוו  62%-מסוחרי הבורסה ו

מהמשפחות העשירות  31%, 20-הבורסה; בתחילת העשור השני של המאה ה

מהמיליונרים בבריטניה. במחצית  20% ביותר בגרמניה היו יהודיות, וכך גם

השנייה של המאה העשרים נדדה ההצלחה היהודית לארצות הברית: היהודים 
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מהווים רוב באליטה האקדמית והתקשורתית האמריקאית, והם עשירים 

  .ומשכילים יותר מכל קבוצה אחרת בארצות הברית

תני שירות, סלזקין משייך את היהודים לקבוצה מצומצמת של עמי נוודים נו

על שם האל הרומי מרקוריוס, פטרונם של  -שאותם הוא מכנה "מרקוריאנים" 

חוצי הגבול והמתווכים. אלו קהילות סגורות ניידות שמתמחות באספקת 

שירותים לאוכלוסיות כפריות שבתוכן חיו. תפקיד כזה מילאו בתקופות שונות 

זרח אסיה והערבים הפרסים בהודו, הסינים בדרום מ ,ההודים במזרח אפריקה

באמריקה הלטינית. בעיני עצמם עמים אלה נחשבים לאינטליגנטים, בעוד 

  .בוגדניים ומלוכלכים ,הסביבה מחשיבה אותם למסוכנים

השנאה  -הספר מנסה להסביר את הסיבות להצלחה היהודית ואת צדה השני 

'", ליהודים. "יש הרבה סיבות טובות לקרוא לעידן המודרני 'העידן היהודי

 20-אומר סלזקין. "אני לא מתיימר להגיד שלא קרה שום דבר חשוב במאה ה

שלא היו מעורבים בו יהודים. אבל אני טוען שהסיפור היהודי מילא תפקיד 

השואה.  -מפתח בעידן המודרני. ברור שהצד השני של ההצלחה הוא אסון 

יותר הספר שלי מתמקד בהצלחה, בין השאר כי עליה פחות כתבו וכי היא 

רלוונטית כשמדובר ביהודים במהפכה הבולשוויקית. אבל התזה שלי בהחלט 

  ."לא מתעלמת מהצד השני של הסיפור

  ?אז מה הפך את היהודים לכל כך מוצלחים

אני טוען שחיי הגולה היהודיים המסורתיים הכינו את היהודים באופן מיטבי "

ות טקסט, בשפות לחיים המודרניים. הם התמקדו בקריאה וכתיבה, בפרשנ

ובתיווך. כל זה היה נטוע בפעילות המסורתית שלהם בגולה, כמתווכים בשירות 

אחרים. בכך הם תאמו לכישורים שיהפכו לערכים המרכזיים של המקצועות 

  ."חינוך, רפואה ומסחר ,מדע, בידור -המודרניים 

של ובכל זאת, ההיסטוריה של היהודים באירופה נתפסת כיום בעיקר כסיפור 

  .סבל ושל השפלה

הסיפור  -גם בישראל, גם בארצות הברית וגם אצל היהודים שנשארו ברוסיה "

הזה לא עוזר לאף אחד. מסיבות פוליטיות, יותר שימושי להזכיר את הסבל 

מאשר את ההצלחה. מה עוד שבטענות על הצלחה יהודית נעשה שימוש על ידי 

זה. זה נכון במיוחד לגבי אנטישמים, ולכן זה נחשב טעם רע להזכיר את 

התפקיד של יהודים בקומוניזם. אחרי הקריסה של הקומוניזם כאידיאולוגיה, 

למעט אנשים יש אינטרס להדגיש את העובדה שאבותיהם תמכו באידיאולוגיה 
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הזאת. לכן אין הרבה אנשים שמתלהבים להציג את הצד הזה של הסיפור. רוב 

  ."בחיים התאכזבו וראו בזה טעות נוראההיהודים שהיו קומוניסטים והם עדיין 

אחד המבקרים הגדיר את הספר כ"הסבר הטוב ביותר לאנטישמיות", אבל היו 

  .כאלה שטענו שאתה בעצמך אימצת עמדות אנטישמיות

היו שהאשימו אותי באנטישמיות, ומצד שני אחרים האשימו אותי שאני לאומן "

ספר שלי בתור 'הגרסה יהודי מתנשא. מבקר כלשהו ברוסיה תיאר את ה

קאמפף', וטען שאני מנסה להראות שהיהודים יותר חכמים -היהודית של מיין

זה אכן מה שאני טוען.  -מכל האחרים. במובן מסוים, בהיבטים מסוימים 

שליהודים בגולה היו תכונות ויכולות מסוימות שמסבירות את ההצלחה 

  ."שלהם

 שנאה לרטוריקה סובייטית 

-היהודים למשטר הקומוניסטי החלה להשתבש בסוף שנות ה הסימביוזה בין

' פתח סטאלין 49-, והתפרקה בפיצוץ גדול אחרי מלחמת העולם השנייה. ב30

במסע טיהורים נרחב נגד האליטה היהודית התרבותית והפוליטית. חקירה 

מיוחדת העלתה "קשר ציוני" במשטרה החשאית. לב שוורצמן, יהודי שהיה 

חיבר הודאה שבה טען שהשתייך לארגון טרור יהודי וש"היו לו מבכירי הצ'קה, 

יחסים מיניים עם בנו, עם בתו, עם שר הביטחון לשעבר ועם השגריר הבריטי". 

  .יחד איתו חוסלו רבים מראשי מנגנוני הביטחון

  ?מה גרם למשטר הסובייטי לפנות נגד היהודים

ממשטר  -המועצות  הסיבה הראשונית היתה השינוי שחל בזהותה של ברית"

רוסית. -אינטרנציונליסטי בעל אידיאולוגיה קוסמופוליטית למדינה לאומית

רוסים אתניים נכנסו באופן מסיווי לצמרת של המפלגה והחליפו את היהודים. 

, יהודים שהיו 40-אבל זה קשור גם לשינוי שחל אצל היהודים. בשנות ה

י הזהות שלהם. הניסיון של סובייטים נלהבים אימצו עמדה יותר מורכבת לגב

שקשור ספציפית לחייהם כיהודים.  ,השואה גרם להם להבין שמשהו נורא קרה

הקמת מדינת ישראל הרחיבה את הפער בין היהודים למשטר הסובייטי. מרגע 

שקמה מדינה יהודית, היהודים הצטרפו לקבוצות לאומיות שנתפסו כחסרות 

  ."נאמנות

  ?המשטר לאויבים שלו ואז היהודים הפכו מהבסיס של
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כאן התחילה הפרידה הכואבת בין היהודים של האליטה הסובייטית לבין "

אחרי מותו של סטאלין חזרו יהודים לצמרת המקצועית  .המדינה והמשטר

והמדעית, אבל היחסים שלהם עם המשטר השתנו. היהודים הפכו מהקבוצה הכי 

כבר  80-וה 70-. בשנות הסובייטית-סובייטית לקבוצה הכי אנטי-נאמנה ופרו

אבל הם עדיין היו הכי מוצלחים והכי  .לא היו הרבה יהודים בצמרת המפלגה

  ."דומיננטיים בין המדענים, אנשי החינוך ואנשי הרוח

  ?סובייטים-היו כולם אנטי 90-היהודים שהיגרו לישראל בשנות ה

כלפי  לחלוטין לא. אבל ככלל, היהודים בתקופה הזאת היו יותר עוינים"

המשטר משאר הרוסים. אבל ברור שחלק ניכר מאלה שעלו השתייכו למפלגה 

הקומוניסטית, ושרבים מהמבוגרים שביניהם יכולים עדיין לזכור את השנים של 

  ."ההתלהבות הגדולה, את ההזדהות עם המשטר ואת האהבה לשיטה הסובייטית

  ?תזה מסביר את העמדות הימניות של חלק גדול מהעלייה הרוסי

לא חקרתי את זה, אבל אני חושד שלנטייה שלהם ללאומנות יש קשר להבנה "

סובייטית של מה זה אומר להיות שייך לקבוצה אתנית מסוימת, ולמאפיינים של 

. גם בקרב 70-וה 60-הלאומיות היהודית שעלתה בברית המועצות בשנות ה

 מהגרים יהודים רוסים בארצות הברית יש שיעור גבוה של תמיכה

ברפובליקאים. יש בקבוצה הזאת שנאה גדולה לשמאל ולכל דיבור שעלול 

להריח כמו רטוריקה סובייטית. זה משתלב עם תופעות פוליטיות מקומיות 

  ."בישראל

את הציונות מגדיר סלזקין כ"לאומיות האקסצנטרית מכולן". המדינה היהודית 

עם זהות יהודית: דחתה לטענתו את מרבית התכונות המקושרות באופן מסורתי 

"רק ישראל השתייכה עדיין לצעירים לנצח, סגדה לאתלטיות ולשתקנות, 

העלתה על נס את הלחימה ואת המשטרה החשאית", הוא כותב לקראת סופו 

של הספר. בעוד מדינות אחרות אימצו מאפיינים תרבותיים שהיו מזוהים באופן 

  .חני ומיליטריסטימסורתי עם היהודים, הלכה ישראל והתרחקה לכיוון כו

יהודי בעולם, אם המלה יהודי -בהיבטים מסוימים, ישראל היא המקום הכי לא"

מתייחסת לתרבות המסורתית של הגולה", הוא אומר. "אני לא מכיר שום 

תרבות אחרת במערב שבה יש מעמד כזה לכוח ולצבא. במרחב הציבורי 

אנשים כמו  הישראלי אתה יכול לשמוע דברים שהם בגדר טאבו במערב.

ליברמן הם מחוץ לתחום ברוב המדינות. בעקבות השואה, ישראל זכתה למעמד 

אבל הדברים האלה  .של מקום שבו אין תוקף לכללים שחלים בשאר העולם

  ."משתנים
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אתה כותב שישראל של היום מזכירה לך את ברית המועצות בעשורים 

  .האחרונים לקיומה

המועצות בתקופה של ברז'נייב. היתה  אני מוצא דמיון מסוים לברית ,כן"

תחושה שהרטוריקה והסיסמאות הן עדיין כמו פעם, אבל למעשה הלגיטימיות 

והלכידות נשחקות ונעשות יותר ויותר דקות. אני חושב שאפשר לקבל רושם 

כזה כשמסתכלים על ישראל היום. תחושת האחדות והלגיטימיות של האופן 

ם האלה הם כבר לא מה שהיו. יש תחושה כל הדברי -שבו המדינה מאורגנת 

ויש ניסיון להשתמש ברטוריקה ישנה  ,של אובדן תמימות ואובדן אמונה

  *."כשלמעשה המציאות כבר לא מתאימה לזה

 

 
רי סלזקין. היו שהאשימו אותי באנטישמיות, היו שאמרו שאני לאומן יהודי יו

 מתנשא 
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 סטאלין ולנין 

 ?איך פוטין היה מתמודד עם המאבק על הגז  :פרסומת
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-1964המועצות -בין דת לזהות יהודית בברית –יהדות במכבש הסובייטי  ,מרדכי אלטשולר

 .2007 ,[2]מרכז זלמן שזר :ירושלים ,1941

 .תש"ם ,הוצאת מאגנס ,הקיבוץ היהודי בברית המועצות בימינו ,אלטשולרמרדכי 

 .1984ירושלים: הוצאת דומינו,  ,יהודי התקווה: יהדות ברית המועצות היום ,מרטין גילברט

הוצאת  ,1991-1986המועצות בעידן גורבצ'וב -סופה של תקופה: יהודי ברית ,בנימין פינקוס

 .1999 ,גוריון בנגב-אוניברסיטת בןהספרים של 

הוצאת הספרים של  ,תולדות מיעוט לאומי –המועצות -יהודי רוסיה וברית ,בנימין פינקוס

 .1986 ,גוריון בנגב-אוניברסיטת בן

המועצות בלחימה נגד גרמניה הנאצית, ירושלים: -יהודי ברית ,בצל הדגל האדום ,יצחק ארד

 .2008ויד לשריון,  הוצאת משרד הביטחון :ותל אביב ,יד ושםהוצאת 

 מאמרים

ההיסטוריוגרפיה על יהודי ברית המועצות כשטח הפקר של ההיסטוריוגרפיה  ,דימיטרי שומסקי

 .470-457עמ'  ,2008 ,(4  ,72 ,ציון ,'היהודית המודרנית: הרהורים בעקבות 'העידן היהודי

  

 תשס"א ,(משואה כ"ט  השואה בברית המועצות  -שלושה מיליון   עורך(,   יואל רפל

 ,המועצות: תופעת החזרה בתשובה לאחר סטלין-דת ולאומיות ביהדות ברית ,מין פינקוסבני
 410-378עמ'  ,1992 ,2 עיונים בתקומת ישראל

משואה  ,המועצות-הכנסיות הנוצריות ורדיפת היהודים בשטחים הכבושים של ברית ,יצחק ארד

 63-55עמ'  ,1986 ,י"ד

ליטל לוין, היום לפני 50 שנה: תרבות היידיש מתעוררת בברית המועצות ,באתר הארץ ,30 
 באוגוסט 2011

 ורד קלנר, הקשר בין ברין מגוגל, לבצ'ין מפייפאל וקום מווטסאפ ,באתר גלובס ,16 באפריל 2014

 יד ושםבאתר  ,הפלישה לברית המועצות ותחילת הרצח ההמוני

הרצאה מצולמת של שלומית שולחני באתר  ?תחנה קצרה בדרך לרצח –גטאות ברית המועצות 

 יד ושם

 Religion and Nationality: The Transformation of Jewish Identity in the ,אנה וינוגרדוב
Soviet Union, Penn History Review,  2010סתיו. 
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 יהדות רוסיה  

 יהודי ההרים  

 אייניקייט  

 אנחנו כאן  
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 הלל בוטמן  

 דער אפיקוירעס  

 דער עמעס  

 (ברית המועצות האוניברסיטה העממית העברית    

 ציוני של הציבור הסובייטי-הוועד האנטי  

 פשיסטי-הוועד היהודי האנטי  

 המאבק נגד קוסמופוליטיות  

 70-העלייה מברית המועצות בשנות ה  

 90-העלייה מברית המועצות לשעבר בשנות ה  

 (1952 הרוגי המלכות בברית המועצות    

 התיאטרון היהודי הממלכתי  

 וויו נובה  

 יבסקציה  

 המחוז היהודי האוטונומי  

 להשאר יהודי  
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 מבצע חתונה  

 מכתב ח"י המשפחות  

 מסורב עלייה  

 משפט הרופאים  

 סאוועטיש היימלאנד  

 ציונות ברוסיה  

 קומזט  

 ואניק-תיקון ג'קסון  

000 

 

    חדשות  -  נושא: 4 פרק  

     

 המועצות בברית והיסטוריה היהודים  התבוללות חדשות  -  נושא: 5 פרק 

 מדיניות השלטונות בברית המועצות כלפי היהודים בין שתי מלחמות העולם
  

 רקע 
היו יהודי רוסיה דתיים חרדים וסגורים בפני השפעות חיצוניות ורק מספר קטן של  19 -במאה ה •

 .יהודים משכילים נלחם על מקומו בקהילה

יהודים רבים נחשדו בשיתוף פעולה עם , המיעוט היהודי היה מופלה ומדוכא ברוסיה הצארית •
 .גרמניה בשל תקוותם שגרמניה תפיל את הצאר האנטישמי

נערכו . והמונים הוצאו להורג, אנטישמים העלילו על יהודים רבים שהם מרגלים לטובת גרמניה •
 .פוגרומים נגד היהודים בעידוד השלטונות

פעילות , תהליך חילוניות, כמו הגירה, עברו יהודי רוסיה תמורות גדולות 20 -המאה ה בראשית •
 .התבוללות ומעבר מהכפר אל העיר, עיסוק במקצועות הכלכלה, ספרותית ענפה

 1917ממהפכת פברואר הפגיעה ביהודים ברוסיה הצארית הייתה קשה ולכן הם התלהבו  •

 .שהפילה את הצאר

mailto:ohm.ohd@gmail.com
mailto:ohm.ohd@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.magnetradio.com/noy/
http://www.magnetradio.com/noy/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%91%D7%A6%D7%A2_%D7%97%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%91%D7%A6%D7%A2_%D7%97%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%91%D7%A6%D7%A2_%D7%97%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9B%D7%AA%D7%91_%D7%97%22%D7%99_%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9B%D7%AA%D7%91_%D7%97%22%D7%99_%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9B%D7%AA%D7%91_%D7%97%22%D7%99_%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%91_%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%91_%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%91_%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98_%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%90%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98_%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%90%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98_%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%90%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%90%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%98%D7%99%D7%A9_%D7%94%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%A0%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%90%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%98%D7%99%D7%A9_%D7%94%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%A0%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%90%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%98%D7%99%D7%A9_%D7%94%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%A0%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%96%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%96%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%96%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F_%D7%92%27%D7%A7%D7%A1%D7%95%D7%9F-%D7%95%D7%90%D7%A0%D7%99%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F_%D7%92%27%D7%A7%D7%A1%D7%95%D7%9F-%D7%95%D7%90%D7%A0%D7%99%D7%A7


 Ω   ohm.ohd@gmail.comדוד אוחיון   שבת עולמית      בערית 

  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

במרץ . שלטון הצאר  כל הגזירות וחוקי ההפליה שפורסמו בימיההמשלה שהוקמה מחקה את  •
, ועל ביטול כל החוקים המיוחדים שנחקקו כנגד היהודים, הוכרז על שוויון זכויות לכל יהודי רוסיה

 .כך זכו יהודי רוסיה באמנסיפציה חוקית

מפלגות '. ועיתונים וכ, הוצאות ספרים, אגודות תרבות, מוסדות חינוך 250תוך זמן קצר הוקמו  •
 .שנאסרה פעילותן בעבר חידשו אותה

תוך אמונה כי השלטון  , 1917למהפכנים הבולשביקים באוקוטובר יהודים רבים הצטרפו  •
 .הקומוניסטי החדש יצליח למחוק את ההבדלים בין יהודים לגויים

, הופנה זעמם של מתנגדי הקומוניזם, שפרצה לאחר המהפכה הבולשביקיתבמלחמת אזרחים  •

והעובדה שבין ראשי המפלגה הבולשביקית היו , שנתפסו כמבטאי המהפכה, נים כלפי היהודיםהלב
 .מעשי הרג הרס ואלימות, החורבן היה גדול. הביאה לגל חוזר של פוגרומים, יהודים רבים

שכן מנהיגי המפלגה , מיד לאחר המהפכה הושם קץ להתארגנות העצמאית של יהודי רוסיה •
ליהודים , קי וסטלין'טרוצ, לטענת לנין. בקיומו העצמאי של העם היהודיהבולשביקית לא הכירו 

 . אין מאפיינים של עם

כמו )הדת היהודית . השלטונות דגלו בטמיעתם המוחלטת של היהודים בתוך הפרולטריון הרוסי •
כדי לזרז את תהליך , נתפסה כגורם שיש לחסלו ולכן הוחל בצעדים בכוון זה( כל דת אחרת
 .ל היהודים במדינה הרוסיתהשתלבותם ש

  

  

  

 המאבק בשנים הראשונות נגד גילויי אנטישמיות ואפליית יהודים

  
בהם ראו לנין וחבריו סכנה , ראשי המפלגה הבולשביקית החליטו לעצור את מגפת הפוגרומים •

וכי האנטישמיות מהווה , אלה הכריזו כי אין מקום לדיכוי על בסיס לאומי. למשטר הקומוניסטי
 .נה למהפכהסכ

יביאו להשתלבותם , תקוות השלטונות הייתה שהענקת שוויון זכויות ומלחמה באנטישמיות •
 .והיעלמותם של כל הסממנים של היהודים, המהירה של היהודים בחברה הרוסית

יחד עם זאת סרב לנין . לנין מעולם לא היה אנטישמי ופעל למען מניעת תופעות אנטישמיות •
לדעת לנין היהודים אינם לאום אלא קבוצת אנשים ששרדו . ות היהודיתבתקיפות להכיר בלאומי

לגבי לנין הפתרון של . לנין תקף את הציונות שביקשה אוטונומיה לאומית. בשל השנאה כלפיהם
היהודים הנו התבוללות דהיינו הטמעת היהודים במסגרת סוציאליסטית שבה ייעלמו כל הניגודים 

 .הלאומיים בין העמים
רבים האמינו שהמפלגה הבולשביקית עתידה לפתור את בעיותיהם ולכן רבים הצטרפו יהודים  •

 .למפלגה

  

  

  

  

-המחלקה היהודית ופעילותה נגד פעילויות בעלות צביון לאומי-"יבסקציה"ה

 דתי-ציוני ונגד פעילויות בעלות צביון יהודי

  
יהודים מהמפלגה  התבססה על. בתוך המפלגה הקומוניסטית 1920-הוקמה ב" יבסקציה"ה •

מצד אחד אמורה הייתה . והיא שמשה כזרוע המבצעת של המפלגה הקומוניסטית, הקומוניסטית
לייצג את יהודי רוסיה ומצד שני לבצע את ההוראות של ראשי המפלגה בכיוון שילובם של היהודים 

 .בחברה הרוסית

  

 :מטרותיה

עד התבוללות היהודים לעקור מהשורש את הסממנים הלאומיים המפריעים ב     .א
חיסול שרידי ,תוך ביטול כל המסגרות היהודיות המסורתיות, בתרבות הרוסית
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, מאבק במפלגות הציוניות והסוציאליסטיות היהודיות,הנהגת הקהילה היהודית

 .ומחיקת כל שריד של הדת היהודית והשפה העברית

 .תרבות חילונית חדשה, לבנות על חורבן הדת היהודית     .ב

  

 :פעולותיה      
הפכה לגורם מכריע בכל תחום שנגע ליהודים בברית המועצות וסביבו התרכזה כל " יבסקציה"ה •

 .פעילותם של היהודים
בלטה הפעילות האנטי יהודית במסגרת האיסור שהטילו השלטונות על קיומן של הדתות ברוסיה  •

גד מוסדות חינוך דתיים פעלה ביד קשה נ  היבסקציה, בתחומי החינוך והדת" יבסקציה"של ה
" חדרים"נסגרו , סידורי תפילה וספרים בעברית הוחרמו, רוב בתי הכנסת נסגרו, שהמשיכו לפעול

כעבור מספר שנים . וישיבות והתנהל מרדף נגד כל גורם שניסה להמשיך בקיום המסורת היהודית
 .נעלמה הדת היהודית כמעט לחלוטין

לא הותר , ל מי שהמשיכו לפעול במסגרת הקהילהפעלה בנוקשות רבה כלפי כ" יבסקציה"ה •
   .רבים נאסרו וגורשו מבתיהם, נפתחו משפטים פומביים נגדם, למוהלים ולרבנים לפעול, לשוחטים

תחליף ניסתה למעשה להציע לציבור היהודי " יבסקציה"המפלגה הקומוניסטית באמצעות ה •
 .אשר התבסס על שפת היידיש, קומוניסטי-חילוני

ת גדולה ומסועפת של בתי ספר ומוסדות תרבות שפעלו ביידיש לפי רוח המפלגה הוקמה רש •
במהלך שנות העשרים וראשית שנות השלושים גדל משקלם של היהודים במוסדות . ועקרונותיה

. השלטונית והאינטלקטואלית, הם תפסו עמדות חשובות מאד בצמרת הכלכלית. להשכלה גבוהה

למרות שהיה ברור שזה כרוך בויתור , להשתלב בחברה הרוסיתיהודים רבים ניצלו את האפשרות 
 .ייחודם הלאומי  על

היידיש הייתה ליותר משני , שפת היידיש הייתה השפה שבה התנהלה רוב הפעילות היהודית •
. האידיש הייתה אחד הכלים להפצת הקומוניזם בקרב היהודים  .שלישים מכלל היהודים שפת אם

ובמהלך שנות העשרים הייתה פריחה תרבותית , ו באופן ממלכתיפרסומים רבים ביידיש הוצא
והפעילות המדעית ביידיש , הפעילות הספרותית בקרב יהודי רוסיה הלכה וגברה, גדולה של היידיש

 . נמשכה

אלא מתוך רצון להשתמש בה , כאמור כל זה נעשה לא מתוך רצון לשמר את התרבות היהודית •
 .טיים בחברה היהודיתכדי לבסס את הרעיונות הקומוניס

המפלגה הקומוניסטית , לחסל את הקהילות היהודיותהחלה גם בפעילות שנועדה " יבסקציה"ה •
המפלגה ', בתי חולים וכו, בתי יתומים, אסרה את פעילות הקהילות בתחומי החינוך והתרבות

וק כל הקהילה איבדה את משמעותה כגוף שדואג לסיפ. העבירה את כל רכושן של הקהילות לידיה
 .צורכי חבריה

צעדים אלו של חיסול הקהילות וחיסול הדת גרמו לכך שיהודי רוסיה יאבדו את זהותם הדתית  •
 .והלאומית הנפרדת

לחסל באופן שיטתי את " יבסקציה"החלה המפלגה הקומוניסטית באמצעות ה 1920 -החל מ •
ת בלמה כל ניסיון והמשטרה החשאי, רכושן הוחרם, רבים מחבריהן נאסרו, המפלגות הציוניות

פעילותן ". החלוץ"בוטל היתר הפעילות של הארגון הציוני  1924בשנת . שלהן להתארגן ולפעול
 .המועטה של המפלגות הציוניות המשיכה להתקיים במחתרת

בהם חיו רוב היהודים מאות שנים , האזורים הכפריים והעיירות באזורים המערביים של רוסיה •
הקהילה חוסלה ויחד אתה חוסלו כל . הפכו לאוכלוסייה עירונית ברובהוהיהודים , הלכו והתרוקנו

 .מוסדותיה שהיוו את מרכז החיים היהודיים

  

  

 תמורות במצבם הכלכלי של היהודים

  

מ שינויים כלכליים וחברתיים שהיו "מאז המהפכה הבולשביקית עברו היהודים בברה*** 
עיקר השינויים היה חיסול ענף המסחר . ייטיםי הסוב"תוצאה של המדיניות הכלכלית שהונהגה ע

 .החקלאות והמקצועות החופשיים, היהודי ומעבר המוני של יהודים לענפי הפקידות והתעשייה
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שעיקרה היה  (,1918-1921)בשלוש השנים הראשונות " הקומוניזם המלחמתי"מדיניות  •
ודים בני המעמד הבינוני פגעה בבורגנות ובחלק גדול מהסוחרים היה, הלאמת מפעלים והון פרטי

 .והנמוך

ניסיונם של בעלי מלאכה יהודיים להשיג חומרי גלם נתפס , המצב הכלכלי ברוסיה קשה •
 .עבירה שהבולשביקים התייחסו אליה בחומרה, כספסרות

השתפר במידת מה  "(התכנית הכלכלית החדשה)"פ .א.נ-בהן הונהג ה 1921-1928בשנים  •
 .יםמצבם הכלכלי של הסוחרים היהוד

היהודים הפכו . פ אמנם אפשרה פתיחת עסקים קטנים אולם המצב הכלכלי נותר קשה.א.נ-ה •
האנטישמיות התגברה אצל כל מי שהרגיש מקופח כתוצאה מהשתלטות , למוקד היוזמה הפרטית

 .אנטישמיות זו התבססה על קנאה ותחרותיות. היהודים

בסקטור הפרטי הובילה לכך שבסוף פ שעודדה מגזרים ציבוריים תוך פגיעה .א.נ-מדיניות ה •
לעומת זאת גדל מספרם של היהודים בענפים , התקופה ירד מספרם של היהודים שעסקו במסחר

 .הפקידות והמקצועות החופשיים, החקלאות, התעשייה, ענפי המלאכה-שזכו לעידודו של המשטר

העיירות והכפרים פ פתחה אפשרויות עבודה בערים וזה גרם לכך שיהודים רבים היגרו מ.א.נ-ה •
 .מרכז היהודים שהיה לאורך מאות שנה בעיירות ובכפרים הלך ונעלם. אל הערים

תכניות אשר לא הותירו כל  ,בתקופת שנות השלושים בה הונהגו על ידי סטלין תוכניות החומש •
 .שפגע ברבים מהם, עברו היהודים מהפך כלכלי נוסף, אפשרות של יוזמה פרטית

אחוז המפרנסים . דרשו להפסיק כל מסחר פרטי ורבים עברו לתעשייהמאות אלפי מפרנסים נ •
יהודים רבים הצטרפו לפקידות . 30%בענפים הקשורים בתעשייה הקלה והכבדה עלה עד למעלה מ 

 . ולחקלאות

  

 תכניות לריכוז טריטוריאלי

חייבו מציאת פתרון וגיבוש , תנאי הדיור הקשים והאנטישמיות, מצוקת האבטלה הגדולה •
הפתרון הסתמן בכוון יישובם של היהודים על הקרקע והפיכתם . דיניות חדשה ביחס אל היהודיםמ

 .לחקלאים

וגם לתת להם פרנסה קבועה , הייתה בכך גם מטרה לשלבם בצורה טובה יותר בתוך העם הרוסי •
 .שתמנע רעב בקרבם

. ל הקרקעהקימה הממשלה הרוסית חברה ציבורית ליישוב יהודים עמלים ע 1924באוגוסט  •

מ "נקטה פעולות הסברה בקרב יהודי ברה" יבסקציה"חברה זו שפעלה תחת פיקוח מתמיד של ה
וחיפשה אחר מקומות , ובקרב האוכלוסייה הלא יהודית כדי להשיג תמיכה בהתיישבות יהודית

 . אן'מתאימים להתיישבות יהודית בחצי האי קרים או בבירוביג

ולספק להם , ולשחרר אותם ממסים למשך שלוש שניםהממשלה התחייבה לתת להם את הקרקע  •
 .כלים וציוד בסיסי לתחילת העבודה

 תכנית קרים

קולחוזים  90 -שם היו כ, יהודים רבים פנו להתיישבות יהודית בחצי האי קרים ובאוקראינה •
 . אלף יהודים 25ובהם ישבו 

ל "ים יהודיים בחוההתיישבות זכתה לתקציבים גדולים מטעם השלטון הסובייטי וגם מארגונ •
 (.אורט, א"יק, וינט'ג)

 20 -ובסוף שנות ה, מ מחקלאות"של יהודי ברה 8% -התפרנסו למעלה מ 20 -באמצע שנות ה •

 .אלף נפש 300 -שהם קרוב ל 11% -הגיע מספר המתפרנסים היהודיים מחקלאות לכ

נית ירד בהרבה אחוז המתיישבים היהודיים עקב קשיי המשק הרוסי ותכ 30 -בשנות ה •
 . הקמת הקולחוזים-"קולטיביזציה"ה
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 אן'תכנית בירוביג

בחלק המזרחי ביותר , אן שבגבול סין'הוכרז על יצירת יחידה יהודית לאומית בבירוביג 1928 -ב •
 .מ הידועה ביותר"אן היא ההתיישבות היהודית בברה'ההתיישבות בבירוביג  .של אסיה

 :הגורמים לבחירת חבל ארץ זה •

 .היה בעל חשיבות אסטרטגית גדולה לברית המועצות  נבחר כי המקום     .א

 .הרוסים הניחו כי ההתיישבות היהודית שם תעזור לנצל את אוצרות הטבע באזור     .ב

 .הגירה יהודית לאזור תעלה את הרמה התרבותית     .ג

מ ולהעבירה "השלטון הסובייטי רצה לדלל את האוכלוסייה הצפופה במערב ברה     .ד
 .מזרח המדינהל

 .מ"היה זה פתרון טוב לבעיית האנטישמיות שבלטה באזורים המערביים של ברה     .ה

בקרים ובאוקראינה התנגדה האוכלוסייה הלא יהודית להמשך ההתיישבות היהודית      .ו
 .והחלה לגלות מגמות אנטישמיות, שם

 .ם אוטונומיה יהודיתרצון מצד השלטון הסובייטי למצוא בסיס טריטוריאלי לקיו     .ז

 .תשובה לציונות/אן תהווה תחליף'הגירה יהודית לבירוביג     .ח
 :פעולת ההתיישבות ושקיעתה •

בשנה הראשונה . החלה תנועת איטית של מתיישבים יהודים לאזור 1928במאי        .א
יהודים למרות הפיכת האזור למחוז  1000 -אן רק כ'להתיישבות באו לבירוביג

 .יהודיאוטונומי 

קולחוזים  18ההתיישבות כללה , אן'יהודים לבירוביג 22,000 -הגיעו כ 1939עד        .ב
 .אן ועסקו במסחר ובתעשייה'ויהודים רבים גרו גם בערים הראשיות בבירוביג

 .השפות הרשמיות היו הרוסית והאידיש       .ג

דים היגרו חזרה לרוסיה אלפי יהו, אן לא הצליחה'ההתיישבות היהודית בבירוביג       .ד
עד שנפסק כליל , נתמעט זרם המהגרים לאזור זה 30 -ובסוף שנות ה, האירופית

אן אך מעטים בלבד 'חודשה הגירת היהודים לבירוביג 1946 -ב. בזמן המלחמה
 .הגיעו

 : הסיבות לכישלון ההתיישבות       .ה
 .רבעיות הביטחון וקשיי האקלים הרתיעו את היהודים מלבוא לאזו .1
 .יהודים לא רצו לעזוב את המרכזים הגדולים ברוסיה האירופית .2

 .30 -הממשל הסובייטי זנח את התמיכה והסיוע ליהודים בסוף שנות ה .3

פגעו קשה באזור ושיתקו , 30 -הטיהורים הגדולים שביצע סטלין בסוף שנות ה .4
 (.רבים ממנהיגי האזור הוגלו)את פעילותו 

מת זיקה לאומית היסטורית לאזור מ לא הייתה קיי"בקרב יהודי ברה .5
 .אן שנשאר זר לעם היהודי'בירוביג

  
 שנות השלושים

ציוני -מ במסגרת מחיקת הצביון הלאומי"בשנות השלושים החריף המאבק נגד היהודים בברה •
צמצום , סגירת בתי כנסת, ל"נמשך האיסור על פעילויות בעלות צביון כנ. והצביון היהודי דתי

 .חובת עבודה בשבת בקואופרטיבים ועוד, רותים דתיים עד לאיסור מוחלטההיתרים להענקת שי

ניתן להבחין בשילובם הטוב של היהודים , 30 -לצד עקירת הסממנים הללו של היהודים בשנות ה •
קרוב . היהודים תפסו עמדות מפתח במפעלי התעשייה בייצור ובמנהל. בכלכלה ובחברה הסובייטית

מ היו "מכלל הסטודנטים בברה 40% -ויותר מ, בערים הגדולות מ התרכזו"למחצית יהודי ברה
 (.2% -אחוז היהודים באוכלוסייה הכללית היה כ)יהודים 

שהאיצו את קצב , לשילובם של היהודים בתקופה זו תרמו תכניות החומש של סטלין
שהביאה   "יבסקציה"ופעילותה של ה, ההתבוללות והקלו על שילובם בכלכלה הרוסית

 .הרגש הלאומי של היהודיםלמחיקת 
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 אנטישמיות ורדיפת היהודים ברוסיה חדשות   -  נושא: 6פרק  

 רדיפת היהודים ברוסיה הקומוניסטית

 

 

 הגרמנים נגד ולחימתם הקומוניסטית ברוסיה היהודים רדיפת

 השנייה העולם במלחמת

 

 הגרמנים נגד ולחימתם הקומוניסטית ברוסיה היהודים רדיפת

 השנייה העולם במלחמת

 

 גולן שמאי

 

 רביות החשוב החג הוא, במאי 9-ה – הגרמנים על הניצחון יום

 על הניצחון יום הוא: היהודי לעם הרבה לחשיבותו ערוך ואין, ברוסיה

 להשתתפותם גם הקשורות נשכחות להזכיר ראוי זה ביום. גרמניה

 .בלחימה יהודים של

 

, אנטישמיות שמועות ברוסיה התהלכו, השנייה העולם מלחמת בימי

 .לצבא מגיוס משתמטים והם, הגרמנים נגד נלחמים אינם שהיהודים

 

 אנטישמיות של חזקה מסורת קיימת הייתה ברוסיה. מקרי זה ואין

 על הנוצרית בדת אכן מקורותיה. חילונית והן דתית הן, רבים דורות

 אך, שביניהם הסלאבופילים בעיקר, הפרבוסלאבים כולל, גווניה כל

 אפילו. ואחרות כלכליות מסיבות, הזה הנגע פשה החילונים בקרב גם

 הסוציאליסטיות בתנועות צמיחתם שיתשרא, הליבראלים בקרב
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 נפוצה היתה, ואילך ט"הי המאה באמצע אירופה במערב

, וביצירותיהם הרוסיים הסופרים אצל אף בלטה היא. האנטישמיות

 העם של שרובו כמובן. ואחרים גוגול, טורגנייב, דוסטוייבסקי אצל כגון

 בהם, החדשה הברית סיפורי על גם התחנך, ימים באותם, הרוסי

 והאשמות, כדבריהם, האלוהים בן של בצליבתו היהודים את האשימו

 מאז הרוסי הרחוב של המסורת מן אף נמשכה והשנאה. דומות

 גם העלילו. ופשע חטא בכל היהודים את האשימו – ומתמיד

 אורח מפתחים שהם מפני, חיים הם בה לארץ מתכחשים שהיהודים

 .יתהכלל המדינה בתוך" עצמאית מדינה" של חיים

 

 רק היא, האנטישמיות נעלמה לא הבולשביקית המהפכה אחרי אף

 האנטישמים מגדולי היה בעצמו סטלין. גלויות פחות צורות לבשה

. אותם לרדוף סיבה לו שתהיה כדי האשמות נגדם המציא פעם ומידי

, הגרמנים נגד המלחמה בזמן גם עלילות עליהם להעליל המשיך הוא

 השתמטות: היתה המלחמה ימיב החמורה ההאשמה. ולאחריה

 שבעצמי, הלעג אימרת נפוצה היתה אף. לצבא מלהתגייס היהודים

 של הבירה עיר" )טאשקנט בחזית נלחמים" היהודים כי, שם שמעתי

 (.המרכזית באסיה אוזבקיסטן רפובליקת

 

 מוכיחות, השווא ולהאשמות, ולניחושים, לשמועות בניגוד אך

 לעומת, יחסית, האדום הצבא תבשורו לחמו שהיהודים, העובדות

 בני מאשר, יותר גדולים במספרים, הרוסית באוכלוסיה מספרם

 פלישת עם ולחמו, המלחמה ערב עוד התגייסו הם. אחרים מיעוטים

 את כמעט לכבוש הספיקו שהגרמנים לפני, מ"לבריה גרמניה צבאות

 .היהודים רוב של להורג בהוצאתם והחלו הרוסית אירופה שטחי כל

 

 שהייתה האנטישמיות למרות, הפרטיזנים עם נלחמו רבים ודיםיה

 בין גם היו הם. בגטאות ייאוש מלחמות נלחמו היהודים. שם

, ליערות ולהגיע לברוח הצליחו חלקם. המוות במחנות המתקוממים

mailto:ohm.ohd@gmail.com
mailto:ohm.ohd@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.magnetradio.com/noy/
http://www.magnetradio.com/noy/


 Ω   ohm.ohd@gmail.comדוד אוחיון   שבת עולמית      בערית 

  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

 וזאת הפרטיזנים גדודי אל, כאמור, וכקבוצות כבודדים התחברו ושם

, האנטישמיות בגלל, יתיםלע. שם גם ששררה האנטישמיות למרות

 ללחימה התארגנו והיהודים, שורותיהם אל יהודים לקבל סירבו

 והביאו, לחימתם כושר את שהוכיחו אחרי רק, לפעמים. עצמאית

 אל צורפו הם, הגרמנים מידי לכבוש שהצליחו נשק כלי" נדוניה"כ

 .הפרטיזנים

 

 נרדפו שוב, הגרמנים על מוחלט בניצחון המלחמה כשנסתיימה

 למחנות ונשלחו נאסרו רבים. סטלין של דברו-עושי ידי על היהודים

 בנטיות אותם האשים סטלין. להורג הוצאו ואף, הגולאגים

 מארצות יהודים ועם ב"ארה יהודי עם קשרים בטיפוח, קוסמופוליטיות

 מיוחדת משלחת מקרבם בחר בעצמו שסטלין אף על, וזאת. המערב

 המנהיגים אל ב"לארה תםאו ושלח האינטלקטואלים מיטב של

 לסייע האמריקאי הממשל את ישכנעו השפעתם שבכוח, שם היהודים

 לשם. הים בדרך ותחמושת נשק משלוח ידי על גם, המועצות לברית

 את, כביכול, המייצג כגוף" פשיסטי-האנטי היהודי הוועד" הוקם כך

 היידיש תיאטרון מנהל את מינו הם המשלחת בראש. מ"בריה יהדות

 אך. בשליחותה הצליחה המשלחת, ואכן. מיכואלס שלמה רסםהמפו

 המשלחת ראש את סטלין האשים, המלחמה אחרי מיד, זאת בכל

 ברצון", קוסמופוליטיזם"ב פשיסטי-האנטי הועד חברי ואת מיכואלס

 .מ"בריה נגד יחד ולפעול, המערב יהודי עם להתחבר

 

 וזה, דרכים נתבתאו כביכול, מיכואלס נרצח סטלין של הוראותיו לפי

 היהודים את האשימו אף. היהודים של מחודשות לרדיפות האות היה

 בעקבות. יהודית מדינה שם ולהקים הרוסים מאדמת לגזול ברצון

, רבים יהודיים ואמנים ומשוררים סופרים ונרצחו נרדפו מיכואלס

 לעלות זכה מארקיש דוד הסופר שבנו) מרקיש פרץ המשורר ביניהם

 .ברגלסון דוד הסופר םג נרצח(, לארץ
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 במשרות רופאים. היהודים" הרופאים עלילת" הופיעה כך-אחר

 את)!( להרעיל זממו שהם האשמה על למשפט הועמדו גבוהות

 ממשרותיהם פוטרו אחרים יהודים רופאים. הרוסיים המנהיגים

 תכננו, שנשתמרו מסמכים פי על. למאסרם חיכו ולמעשה האקדמיות

 כדי, יהודים אלפי עשרות לסיביר לשלוח יםהקומוניסטי השלטונות

 סטלין מת, ולמזלנו, הנרדפים של למזלם. ובמחלות ברעב שם שיגוועו

 .זממו את לבצע שהספיק לפני, 1953 בראשית

 

 של הנתונים על האמת את לדעת ולעולם לנו חשוב זאת ובכל

 מקורות של בתעודות. הגרמנים נגד במלחמה היהודים השתתפות

 נתגלה, חיים-עדים ומפי, ולפניה, השנייה העולם מתמלח מתקופת

 על ואף, האדום הצבא בשורות היהודים של לחימתם על ויותר יותר

 .הפרטיזנים בקרב כלוחמים גם, ביצעו שרבים גבורה מעשי

 

 בשגרירות לשרת, התשעים שנות באמצע למוסקבה כשהגעתי

 היחסים חידוש בעקבות, הראשון) לתרבות כיועץ הישראלית

, עיתונאים אליי פנו(, הקומוניסטי המשטר נפילת לאחר הדיפלומטיים

 כדי כספי סיוע וביקשו, יהודים דווקא לאו, היסטוריה-וחוקרי סופרים

 על, וברדיו בטלוויזיה בראיונות, במאמרים להוכיח להם לעזור

, שאכן ולהוכיח השקרים את להזים ביקשו הם. היהודים הלוחמים

 .ונהרגו נפצעו אףו, לחמו רבים יהודים

 

 לסיום סמוך מחקריו שראשית, זה בנושא החשובים החוקרים אחד

 אל שהגישה מסמכים, רבים רוסיים במסמכים ושנעזר, המלחמה

 משנה-אלוף היה, הקומוניסטי המשטר נפילת עם רק ניתנה רובם

 פיודור הפרופסור ההיסטוריון-היהודי, האדום הצבא של במילואים

 השנייה העולם במלחמת השתתף בעצמו הוא .סברדלוב דוידוביץ

 על כגון, היהודים הלוחמים על ספרים פרסם אף הוא. צעיר כקצין
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 שהוא", המועצות ברית גיבור" ובתואר" הגבורה אות"ב שזכו אלה

 .ביותר הגבוה ההצטיינות אות

 

 יהדות בזמן הקומוניזם חדשות  -  נושא: 7פרק  

חבי העולםטיולים לר -יהדות בזמן הקומוניזם   

 חקלאים ופועלים יהודים בערבות אוזבקיסטן

 ד"ר זאב לוין

( 1937–1917במהלך שני העשורים הראשונים שלאחר המהפכה הקומוניסטית )
התבסס השלטון הקומוניסטי במרכז אסיה והביא לתמורות מפליגות באורח החיים 

 בקיסטן(. של עמי מרכז אסיה, במיוחד בקרב האוכלוסייה היהודית הבוכרית )אוז

יהודים בוכרים, שישבו בארץ  18,172נמנו בכל אוזבקיסטן  1926במפקד של שנת 
יהודים אשכנזים, שהגיעו לאזור לאחר  19,611-ו  זו מזה מאות רבות של שנים,

המהפכה הבולשביקית. שתי הקבוצות היוו יחד מעט יותר מחצי אחוז מן 
הייתה רוב האוכלוסייה האוכלוסייה הכללית של הרפובליקה. על פי המפקד 

יהודים אשכנזים חיו באותה  312-יהודים בוכרים ו 356היהודית עירונית, ורק 
תקופה במגזר הכפרי והיוו שני אחוזים מהאוכלוסייה היהודית כולה. ריכוזם הפיזי 

של היהודים בערים הגדולות הביא לכך שיהוו קבוצת מיעוט משמעותית הרבה 
 ייה. מעבר למספרם היחסי באוכלוס

השכלתם של היהודים האשכנזים באזור לא נפלה מזו של העמים ה"רוסים" 
האחרים, וזו של היהודים הבוכרים המקוריים עלתה בתקופה זו בהרבה על 

 השכלתם של העמים המקוריים האחרים של מרכז אסיה. 

עיסוקיהם ופרנסתם של היהודים היו במידה רבה פועל יוצא של מקום מגוריהם: 
רוב היהודים התגוררו בערים )שמנו בדרך כלל רק רבבות בודדות של כיוון ש

תעשייתיים ובמסחר, ופחות -תושבים(, עסקו היהודים בעיקר במקצועות יצרניים
בחקלאות. עם זאת, גם התושבים העירוניים קיימו קשר עם הכפר: חלקם החזיקו 

למגזר חלקות אדמה ומשקי עזר בקרבת העיר, וחלק מפרנסתם הייתה קשורה 
 החקלאי ולתוצריו.

 "המשק העמלני החקלאי הראשון ליהודי תורקסטן" 

הקדישו רשויות השלטון הסובייטי תשומת לב רבה  20-החל מראשית שנות ה
לנושא הלאומי ולמעמדם של המיעוטים השונים בברית המועצות. תוך כך הופנתה 

בע מכמה תשומת לב מיוחדת גם כלפי המיעוט היהודי באוזבקיסטן. הדבר נ
גורמים: ראשית, דרך הטיפול באוכלוסייה היהודית ניתן היה להציג את הרשות 

כמיישמת את עקרון "אחוות העמים" באוזבקיסטן. שנית, המיעוט היהודי לא היה 
גורם מאיים על הלאומיות האוזבקית, שצמחה לאחר הקמתה של אוזבקיסטן 

יעוטים אחרים שזכו כיחידה לאומית נפרדת בברית המועצות. זאת בשעה שמ
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להגדרה לאומית והיו בעלי שאיפות טריטוריאליות נפרדות איימו לעיתים על הזהות 
האוזבקית החדשה. גם הממשל המרכזי בברית המועצות עודד טיפול וסיוע 
לאוכלוסייה יהודית, כדרך לפתרון הבעיה היהודית הכוללת בברית המועצות. 

ִאפשרו לממשל המקומי   כלתם הגבוההריכוזם של היהודים בערים הגדולות והש
להציג "תוצאות טיפול" מוחשיות בתוך פרק זמן קצר וללא השקעה רבה של 

משאבים. בהתאם לכך פעל הממשל המרכזי לקידום האוכלוסייה היהודית בתחום 
הכלכלי, והקים יישובים חקלאיים ומסגרות תעשייתיות ייחודיות ליהודים, וכן קידם 

 ך, התרבות והשפה היהודית.גם את תחומי החינו

-ניסיון זה להפוך דווקא את החברה היהודית העירונית והאמידה לחברה חקלאית
כפרית, דמה במובנים רבים לניסיונות קודמים ומקבילים שנעשו ברחבי האימפריה 

הרוסית. מטרתם המוצהרת של הניסיונות השונים הייתה אמנם להפוך את 
תר, אבל הייתה במידה רבה גם ניסיון להדיר את האוכלוסייה היהודית ליצרנית יו

היהודים מעמדות הכוח שתפסו בערים, ולהחליפם באוכלוסייה לא יהודית, 
 מטעמים שונים, ביניהם גם אנטישמיות מסורתית. 

התיישבות יהודית חקלאית שיתופית החלה באוזבקיסטן כבר בשנים הראשונות 
הייתה תלויה ביזמות פרטיות ולא שלאחר המהפכה, אך היקפה היה מצומצם, היא 

מאורגנות, ורוב ניסיונות ההתיישבות היהודית לא צלחו. יוצאת דופן מבין היזמות 
, ליד העיר 1924המקומיות הייתה יזמתו של ארגון "החלוץ", שהקים בשנת 

טשקנט, קומונה חקלאית ששמה פטזא"ט: "המשק העמלני החקלאי הראשון 
חידה האדמיניסטרטיבית שקדמה להקמתה של ליהודי תורקסטן" )שהייתה הי

   (.1924אוזבקיסטן בסוף 

כולם יהודים אשכנזים.  –נפשות(  107חברים ) 30בתוך שנה מנה המשק החלוצי 
הקומונה תוכננה מראשיתה לשמש חוות הכשרה של "החלוץ" באוזבקיסטן ומקום 

ינה מפלט עבור חברי "החלוץ" שנרדפו בחלקיה האחרים של רוסיה, אוקרא
וביילורוסיה וביקשו להיעלם מעיני השלטונות לזמן מה. בחווה זו התקיימו בצוותא 
קומונה של "החלוץ" וגרעין של מתיישבים חקלאיים עצמאים, דבר שגרם לחיכוכים 

 חברתיים ובסופו של דבר הוביל להתפרקות היישוב. 

רגן בשנים שלאחר מכן נשאה ההתיישבות החקלאית היהודית אופי שונה ומאו
הפרודוקטיביזציה של הלאום היהודי הפכה יעד אידיאולוגי שעליו הכריזו   בהרבה.
רשויות השלטון והמפלגה כאחד, וכדי להגשימו הוקמו ברפובליקות  1924בשנת 

השונות בברית המועצות ועדות מוסדיות )"קומז"ט"( וארגונים ציבוריים )"אוז"ט"(, 
החלה  1926היהודים". בשנת שמטרתם הייתה "סידור קרקעי של העמלים 

במקביל פעילות של "אפליה מתקנת" מצד הממשלה כלפי האוכלוסייה היהודית 
 הבוכרית באוזבקיסטן ומוסדות אלו הוקמו גם בה. 

 Faizullaבאותה שנה נערכה פגישה של ראש הממשלה, פייזוללה חוג'ייב )
Khojaevהודית( בעיר (, עם התושבים היהודים של "שכונת המזרח" )השכונה הי

הוחלט על נקיטת צעדים לשיפור מצב האוכלוסייה   סמרקנד. בעקבות הפגישה
 30-הוקמו באוזבקיסטן יותר מ 20-היהודית ברפובליקה, ועד סוף שנות ה

אחוז  20-קולחוזים יהודיים, ששוכנו בהם יותר מאלף משפחות יהודיות בוכריות )כ
פועלים עירוניים אוגדו בעשרות מכלל האוכלוסייה היהודית(. נוסף לכך, כאלף 

 מפעלי תעשייה שיתופיים, שיועדו ליהודים בלבד. 

מהלך זה של הקמת מערכות יהודיות שיתופיות היה כמובן חלק מן התהליך הכללי 
והרחב של "קולקטיביזציה", שבמסגרתה ניסו השלטונות המרכזיים בברית 
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-ר משק שיתופיהמועצות לחסל בפועל את החקלאות והיזמה הפרטית וליצו
ממשלתי טהור. תהליך זה, יש לציין, גבה באזורים שונים בבריה"מ מחיר כבד 

 מאד, ולווה במעשי רצח מחרידים מטעם השלטונות. 

בתקופה זו השיגו יהודי אוזבקיסטן יתרון ממשי אפילו על פני האוכלוסייה 
ותר מצד האוזבקית, ולא רק על פני קבוצות מיעוטים אחרות, שזכו ליחס מועט בי

רשויות המדינה. יתרון זה בא לידי ביטוי בין השאר בהפניית תקציבים מיוחדים 
   שיועדו לפיתוחם ולרווחתם.

 "חברה קומוניסטית קדמונית"

המתיישבים בקולחוזים היהודיים יושבו לרוב על קרקעות בתוליות, שלא היו 
לפיכך, בתקופה  בעיבוד חקלאי קודם, ובשטח ההתיישבות לא היו כל מבני מגורים.

הראשונה נאלצו המתיישבים לגור תחת כיפת השמים או בסוכות ארעיות. בתנאים 
שכאלה לא מפתיע כי בשנים הראשונות העדיפו משפחות החקלאים שלא להצטרף 

לחקלאים אלא נשארו בעיר, בעוד החקלאים עצמם ניצלו כל הזדמנות כדי לבקר 
חדשים במקרים רבים למקור בעיר. למעשה הפכה ההתיישבות בקולחוזים ה

הכנסה נוסף עבור תושבים שחיו והתפרנסו בעיר, ולא מענה ממשי לצורך קיומי 
של אוכלוסייה רעבה ללחם, כפי שניסה להציג זאת המשטר המרכזי. במקרים 
חריגים שימשה הקמת יישוב חקלאי שיתופי ככיסוי להלבנת רכוש של משפחה 

עותיה באמצעות רישומן כהתיישבות יהודית אמידה, שביקשה לשמור את קרק
סוציאליסטית, וכך חסכה תשלומי מסים ואף קיבלה מענקי -קולקטיבית

 התיישבות... 

היו רק שלושה אחוזים מכלל היישובים החקלאיים באוזבקיסטן  1929בשנת 
מאוגדים כיישובים שיתופיים )קולחוזים(, ואילו היישובים היהודיים היו כולם 

ופית זו או אחרת. בקולחוזים היהודיים התקיימו מאפיינים מאוגדים בצורה שית
שיתופיים שנגעו כמעט לכל ענפי החיים: האדמה, העבודה, ההון, אמצעי הייצור, 
המכונות, המבנים ובעלי החיים. בקולחוזים של היהודים האשכנזים היה מקובל 
י לחלק לחברים הקצבה חודשית של דמי מחיה, שממנה התקיימו הפועלים ובנ
משפחותיהם. בקולחוזים של היהודים הבוכרים המצב היה שונה, כיוון שבני 

המשפחה ברובם חיו עדיין בעיר ואילו הגברים חיו בכפר בקומונה וקיימו גם מטבח 
משותף )ככל הנראה מטעמי כשרות(. מבקר חיצוני שחיבר דוח בנושא מצב 

ו כ"חברה קומוניסטית הקולחוזים היהודיים, הגדיר את חיי השיתוף בקולחוזים אל
 קדמונית". 

בשנים הראשונות לא התייחסו מרבית המתיישבים אל הקולחוזים היהודיים כאל 
מקום מגורים קבוע, כי אם כאל מקום פרנסה. בקולחוזים לא התקיימו כל חיי 

תרבות או השכלה, לא נוסדו בהם בתי ספר לילדים, ואפילו העיתונים לא הגיעו 
היו בין הגורמים שעודדו את החזרה אל העיר. חברי  אליהם, וחסרונות אלו

הקולחוזים הקרובים אל הערים היו מבלים את השבתות והחגים עם בני 
משפחותיהם שבעיר, תוך שהם נוטשים לעתים את הקולחוזים ואת הציוד החקלאי 

 כולו ללא כל השגחה תחת כיפת השמים... 

ום המנוחה הרשמי שלהם, ככלל, קבעו המתיישבים היהודים את יום השבת כי
והקפידו על הלכות הכשרות והדת גם לאחר הגירתם אל הקולחוזים. הכשרות 

ושמירת המצוות האדוקה מצד היהודים הבוכרים היו בין הגורמים לסכסוכים בין 
 יהודים כאחד.-חברי יישובים מעורבים, שגרו בהם יהודים ולא
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 ביטחון, בריאות והדרכה חקלאית

ריאות העדר ביטחון ותחלואה היו גם הם בין הגורמים שהקשו ביטחון הפרט והב
על החיים בכפר. לאורך השנים נרשמו כמה תקריות שוד, ואף נרשם מקרה אחד 
של רצח מתיישבים חקלאים יהודים בידי כנופיות שודדים. בעקבות המקרים דרשו 

א המתיישבים לציידם בנשק להגנה עצמית. היעדר שירותי הבריאות היה אף הו
מהותי, במיוחד עבור קולחוזים מרוחקים ממקומות יישוב. בביקורת שנערכה באחד 

הקולחוזים נמצא שהתנאים התברואתיים במקום היו ירודים מאוד, וכי כל )!( 
המתיישבים חולים במלריה. נוסף לכך מצאה הוועדה הרפואית בין המתיישבים גם 

מרפאה הקרובה ביותר מקרים של שחפת ודלקות עיניים. במקביל התברר, שה
 ולכן לא יכלו התושבים להגיע אליה.   ק"מ מן היישוב עצמו, 24הייתה מרוחקת 

יהודיות -נושא נוסף שעורר מחלוקות רבות היה שילובן של אוכלוסיות יהודיות ולא
בתוך הקולחוזים היהודיים. מצד אחד הכירו הרשויות המיישבות בצורך בליווי 

ת שהייתה חסרת ניסיון חקלאי. ליווי כזה ניתן באמצעות מקצועי לאוכלוסייה היהודי
שילוב חקלאים מקומיים מנוסים בקולחוז. מצד שני, דבר זה פגע בעקרון 

"ההתיישבות היהודית העצמאית", והפך את אותם החקלאים המנוסים למנהלים 
יהודים השכנים היו -בפועל של החקלאים היהודים. היחסים עם החקלאים הלא

תקינים, אם כי נרשמו כמה תקריות שהיו קשורות לבעיות בתחום בדרך כלל 
 ההשקיה וניצול זכויות קרקע. 

מכל הסיבות הללו היה המעבר לחיים בקולחוז פתרון אחרון, שנותר בידי אלו שלא 
מצאו תעסוקה בעיר או ביקשו להלבין בכך את מעמדם האזרחי )סוחרים לשעבר 

 בר לקולחוז יכול היה לשנות מעמד זה(. היו נעדרי כל זכויות אזרחיות, והמע

גולת הכותרת של ההתיישבות היהודית החקלאית באוזבקיסטן נרשמה בשנת 
, עת הוכרז על אחד הקולחוזים היהודיים הגדולים )שמנה כמה מאות 1930

סובייט(. דבר זה, על פי החוקה -משפחות( כמועצה מקומית יהודית לאומית )סל
ה של אוטונומיה תרבותית יהודית במסגרת המועצה הסובייטית, אפשר את קיומ

 האזורית.

 קידום היהודים בערים

הפעילות הממשלתית לקידום מעמדה של האוכלוסייה היהודית התבצעה גם בעיר, 
שם הוקמו מפעלים וסדנאות עבור האוכלוסייה היהודית. נוסף לכך התבצעה 

עשרות בתי ספר תרבותי, עם פתיחתם של כמה -פעילות גם במישור החינוכי
לאומיים והוצאות ספרים ועיתונים בשפה היהודית. פעילות מיוחדת בוצעה לקידום 

 –כמנהג המקום  –נהגו  1927מעמדן של הנשים היהודיות הבוכריות, שעד 
להתעטף ברעלות. שילובן של הנשים היהודיות במערכת היצרנית היה מהיר יותר 

משום שעניין הסרת הרעלות לא מזה של האוכלוסיות המקומיות, בין השאר 
התנגש עם ציווי דתי כלשהו, המנהג הדתי לא אסר את יציאתן לעבודה, והן היו 

משכילות יותר מן הנשים המוסלמיות המקומיות. עם זאת, יש לציין שתהליכים אלו 
התרחשו בד בבד עם הגבלת הפעילות הדתית המסורתית ומלחמה בנציגי הממסד 

הימלט על נפשם מפני השלטון. בסך הכול מעריכים כי היהודי הישן, שנאלצו ל
אחוז מהיהודים הבוכרים מאוזבקיסטן,  20-ברחו בשנים הללו כ  בשנים הללו

 מאימת רדיפת השלטון.

השתנתה המדיניות הסובייטית בכל הקשור לטיפול בקבוצות  30-בסוף שנוות ה
למען בניית אדם  מיעוטים לאומיים, והלאומים השונים התבקשו לוותר על ייחודם
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סובייטי חדש. בעקבות שינוי זה התבטלו גם הרשויות היהודיות הנפרדות, 
קולחוזים יהודיים מוזגו עם קולחוזים אחרים והפכו לרב לאומיים, סדנאות תעשייה 

לאומיות הפכו למפעלים כלליים, רשת החינוך היהודית מוזגה עם רשת החינוך 
שפה היהודית חדלו מלפעול. באותה עת הכללית והוצאות הספרים והעיתונות ב

החלה הוקעה פומבית של הבדלנות הלאומית לגווניה, וכל אלו שעסקו בפעילות זו 
 )גם אם במצוות השלטון...( נרדפו ונשלחו לתקופות מאסר ארוכות. 

לא נותר כמעט כל זכר לפעילות הכלכלית והתרבותית הענפה  30-בסוף שנות ה
   ודי באוזבקיסטן במהלך שני העשורים הקודמים.שהתקיימה בקרב הציבור היה

 לעיון נוסף: 

 ( ]החוברת כולה עוסקת ביהודי בוכארה ותולדותיהם[.1988) 35פעמים,  .1

 .1995ג' פוזיילוב, מבוכארה לירושלים, ירושלים  .2

 .1990מ' בצ'אייב, בתוך שק האבן, ירושלים  .3
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 המועצות ובברית ברוסיה ישמיותאנט  חדשות  -  נושא: 8פרק  

 אנטישמיות ברוסיה ובברית המועצות
 דפים( 15)קט' אחת,  אנטישמיות ברוסיה ובברית המועצות

 דפים( 7) (1952הרוגי המלכות בברית המועצות ) ◄

 פוגרומי אודסה  

 מטווי גולובינסקי  

 המאבק נגד קוסמופוליטיות  

 ות השחורותהמא  

 הפרוטוקולים של זקני ציון  

 (1952הרוגי המלכות בברית המועצות )  

 לידיה טימשוק  

 משפט בייליס  

 משפט הרופאים  

 נומרוס קלאוזוס  

 סרגיי נילוס  

 הסופות בנגב  

 פרעות קישינב  

 תאוריות הקשר על הכוזרים והיהודים  

 תחום המושב  
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 הסובייטית הכלכלית לאנטישמיות הסיבות על חדשות  -  נושא: 9פרק  

 -ת לאנטישמיות על הסיבו

האם כל היהודים שנרדפו, עונו והומתו היו בעלי ממון? הטענה, 

לפיה ליהודים יש עושר ועוצמה פוליטית רבים במיוחד, נקראת 

לפי תיאוריה זו,  .""התיאוריה הכלכלית של האנטישמיות

 ... עושרם

התיאוריה    

ה"כלכלית" של 

 האנטישמיות

מאמץ רב מושקע בניסיון להוכיח, שאין שום דבר מיוחד או 

שונה ביהודים, שעשוי היה לגרום לאנטישמיות. כמעט ללא 

ידי -שהוצעו על ,יוצא מן הכלל, הסיבות להסברת האנטישמיות

 ... ,חוקרים שונים

הניסיון לנטרל את    

 האנטישמיות מהסממן

... 

מתוך כל צורות השנאה הקיימות, השנאה כלפי היהודים יוצאת 

ייתכן שיהיו חילוקי דעות שונים בין  .דופן ומיוחדת במינה

נטישמיות, אולם אף אחד לא יכול האנשים באשר למקור הא

 ... להתכחש

 - אנטומיה של שנאה   

   

הבעיה המרכזית בתיאורית הגזע, היא שיש בה סתירה פנימית, 

שנואים כיוון שהם  שכן... היהודים אינם גזע. אולי היהודים

שייכים לגזע שונה. הבעיה המרכזית בתיאוריה זו, היא שיש בה 

 ... סתירה

    - תיאוריית הגזע   

האנטישמיות נעלמת, ככל שגדלה יכולת היהודים להשתלב 

חברה בה הם חיים. האמנם? אולי הסיבה לכך ששונאים את ב

 ,היהודים, היא פשוט מכיוון שהם שונים? באופן מסורתי

 ... היהודים היו

    - היהודים כנטע זר   

הוא הגורם לזעמם של הנוצרים, מדוע נדרשו אם אמנם רצח ישו 

להם מאות שנים כדי להתחיל להתרגז? עוד סיבה היסטורית 

יומין לאנטישמיות, היא הטענה הנוצרית, כי היהודים -עתיקת

 ... הרגו את

תיאוריית "רצח    

    - "ישו

האם קבוצה מסוימת הופכת להיות שנואה כיוון שנבחרה 

שעיר לעזאזל", כיוון "כ"שעיר לעזאזל", או שמא היא נבחרת כ

שהיא שנואה? תיאוריית ה"שעיר לעזאזל" משמשת לעתים 

 ... קרובות כהסבר

תיאוריית ה"שעיר    

 ...   - "לעזאזל
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מדוע האנטישמים לא שונאים את הנוצרים והמוסלמים? הרי גם 

הם טוענים להיותם עמים נבחרים. לפני מספר שנים נערך 

באוניברסיטת ברקלי בקליפורניה מחקר בנושא האנטישמיות. 

 ... במחקר זה

תיאוריית "העם    

    - "הנבחר

"מדוע  –למה דווקא היהודים?", השאלה הופכת להיות "במקום 

הגענו כעת להבנה של האנטישמיות  "?כדאי להיות יהודי

יבה לאנטישמיות: והגורמים לה. הפתרון לאנטישמיות זהה לס

 ... הערכים

 –הבעיה והפתרון    

   - חד הם

קחו אנטישמיות וחברו אליה בורות לגבי היהדות. התוצאה היא 

ו חיים התבוללות". למרות שאיננ" - תערובת רעילה ביותר

בגרמניה הנאצית, שם השנאה כלפינו בערה בכל עוז, אנו חיים 

 ... בעולם בו

    - הצירוף הקטלני   

אם נוכל להבין מדוע, אנו היהודים כה שנואים, נוכל להבין מי 

נחנו ומי אנחנו יכולים להיות. היהודים הוכיחו, כי הם יכולים א

לעמוד כמעט בכל רדיפה וניסיון לכלותם. היהדות שרדה 

 ... במהלך

הבנת האנטישמיות    

והמשמעות של להיות 

 דייהו

 –ל אחד, ערכי המשפחה, חינוך וצדקה -חופש, אמונה בא ,שלום

המסר המהותי שהיהודים הביאו לאנושות זכה להסכמה כה 

 .נרחבת, עד שאנשים נוטים להתייחס אליו כברור מאליו

היהודים כ"אור    

    - "לגויים

בעמקי נשמתו מכיר כל אדם, באמת הבסיסית של המוסריות 

ולכן, אנשים לא יכולים לפטור אותה מעליהם כלאחר יד. מדוע 

ומפתחים  ,אנשים שונאים את המסר של היהדות לחיי מוסר

 ... איבה כה

הסיבה האמיתית    

 –לשנאת היהודים 

 ... המסר

המטרה האמיתית היחידה של היטלר, הייתה היהודים. כיוון 

שהם היו הדבר היחידי שעמד בינו לבין ההצלחה. כל עוד 

הרעיונות  ,היהודים שרדו, היטלר לא יכול היה לנצח. שכן

 ... מו שלהיהודיים על קיו

    - הנשמה היהודית   

אני משחרר את האדם מהגבלת התבונה שהשתלטה עליו, "

מהסגפנות המזוהמת והמשפילה של חזון שקרי, הנקראת בשם 

נאצים. אדם אחד מעולם לא ניסה מצפון ומוסריות." היטלר וה

 ... להסתיר

הגישה הישירה של    

 ...   - היטלר
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בשיר זה מועברת עובדה ידועה ומוכרת: שנאה של בני עם אחד 

ונה מכך היא שנאת אומות למשנהו או תרבות אחת לשניה. ש

 .משום שכולם מאוחדים בשנאתם ליהודים –העולם ליהודים 

סיבה  –אנטישמיות    

 ...   - לעומת תירוץ

    

  

-האנטי היהודי הוועד של דתווהשמ יצירתו חדשות   -  נושא: 10פרק  

 .פשיסטי

  - יצירתו והשמדתו של הוועד היהודי האנטי פשיסטי

 

פשיסטי-החברים המפורסמים של הוועד היהודי האנטי  

 הוועד היהודי האנטי-פשיסטי 
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