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 האיש שלמה מיכאלסחדשות   -נושא:  1פרק  
  מיכאלס שלמה

 

 ";מיכואלס: "קרי) מיכאלס' מיכאלוביץ שלמה

 Соломон Михайлович: ברוסית; מיכָאעלס שלמה: ביידיש 

Михоэлс )ברוסית) וֹובסי שלמה של הבמה שם היה :Вовси; 16 

, 1948 בינואר 12/13 בליל נרצח – לטביה, דווינסק, 1890 במרץ

 יהודי של תרבותי מנהיג, דגול יידיש שחקן שהיה(, בלארוס, מינסק

 . ביותר הידועים סטלין מנרצחי ואחד, המועצות ברית

 בלארוס בירת במינסק מבוימת דרכים בתאונת הסובייטים בידי נרצח

 .1948 בשנת

 וסטאליניזם שואה מלחמה

War, Holocaust and Stalinism 

וגדל במשפחה יהודית דתית. את  ,לטביהשב דווינסקאלס נולד במיכ

 1905בשנת  .תלמוד תורהונה שלו הוא קיבל בההשכלה הראש

 .1908וסיים אותה בשנת  ריגההתחיל ללמוד במכללה ריאלית ב

אך לא סיים  ,קייבסחר בהתחיל ללמוד באוניברסיטה למ 1911בשנת 

למד  1918–1915אותה עקב השתתפות בהפגנות סטודנטים. בשנים 

 .סנקט פטרבורג אוניברסיטתבפקולטה למשפטים של 

התחיל ללמוד בסטודיו יהודית למשחק בהנחיית אלכסי  1918בשנת 

 מוסקבההקבוצה עברה ל ,1920גרנובסקי )אברהם אזרח(. בשנת 

הפך  1921והייתה בסיס להקמת התיאטרון היהודי, שבשנת 

ועד  1929משנת  .(גוס"ט) לתיאטרון הממלכתי הסובייטי היהודי

הרצחו היה מיכאלס המנהל האמנותי והרוח החיה של תיאטרון 

 המלך לירגוס"ט. בין תפקידיו הבלתי נשכחים, הייתה דמותו של 

התגייס שלמה מיכאלס לגופים  1941משנת  .שייקספירבמחזהו של 

הוועד היהודי יהודיים תומכי המשטר הסובייטי, שהבולט בהם היה 

והיה הדמות הוא עמד בראש הוועד כל שנות פעילותו  .האנטי פשיסטי
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נסע במסגרתו למסע של שבעה  1943-החשובה שבין חבריו. ב

חודשים במערב כדי לגייס תמיכה בברית המועצות במלחמתה 

 .גרמניה הנאציתב

זומן מיכאלס למינסק לדון, כביכול, בעניין  1948 בינואר 12-בליל ה

בית העלאת מחזה בלארוסי חדש. הוא נלקח ממלונו במכונית, הוסע ל

 של מנהיג מפלגה מקומי ושם נרצח. גופתו נזרקה בצד הדרך ליד קיט

נקבר בבית  .תאונההמלון, ושם נדרסה על ידי משאית, בניסיון לביים 

שה ליהודי מותו היה מכה ק .מוסקבהב מנזר דונסקויהקברות של 

 .ברית המועצות בפרט ולמעריציו ברחבי העולם היהודי בכלל

וכמה רחובות בערים  ,מוסקבהעל שמו קרוי מרכז תרבות בינלאומי ב

 ,סי המפורסםשונות ברחבי ברית המועצות. זמר המחאה הרו

כתב שיר מצמרר לזכרו, שזכה בשעתו לפרסום רב.  ,'אלכסנדר גאליץ

וכן  ,הבימהבקרבת תיאטרון  תל אביבב כיכרנקראו על שמו  ישראלב

 .חיפהב יית שמואלקרובשכונת  פתח תקווהב ,ראשון לציוןב רחובות

 .משה )מואיסי( ויינברגבתו של מיכאלס הייתה נשואה למלחין היהודי 

 

 )באנגלית( Find a Graveבאתר  שלמה מיכאלס

באוגוסט  12 ,דבר ,שחקן, אדם ויהודי –שלמה מיכאלס  ,מרדכי סבר

מיכאלס, "אבי שלמה -)עם הופעת ספרה של בתו, נטליה ופסי 1983

 ("מיכאלס

 2006ביולי  4 ,הארץבאתר  ,הטרגדיה של חייו ,מיכאל הנדלזלץ

 2008ביולי  2 ,הארץבאתר  ,נגיעה בשולי אדרתו ,אריאל הירשפלד

 9 ,הארץבאתר  ,שלמה מיכואלס: נר תמיד לפני הארון ,פרץ מארקיש

 2012באוגוסט 

Провокация века, И.Туманян, )מאמר על מותו )ברוסית 
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 :מוסקבה ,1948–1890מיכָאעלס:  אליהו פאלקָאוויטש )רעדאקטָאר(,

 )ביידיש( ארכיון האינטרנטב ,1948 ,דער עמעס
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 The Jewish Anti - Fascist Committeeחדשות   -  נושא: 2פרק  

 פשיסטי-האנטי היהודי הוועד
 

   פשיסטי-הוועד היהודי האנטי

   (1952הרוגי המלכות בברית המועצות )

 פשיסטי-הוועד היהודי האנטי

 דוד אויסטרך

 אייניקייט

 שכנא אפשטיין

 איליה ארנבורג

 דוד ברגלסון

 מוטל גרוביאן

 יחזקאל דוברושין

 דוד הופשטיין

 שמואל הלקין

 (1952הרוגי המלכות בברית המועצות )

 בנימין זוסקין

 אלכסנדר טאירוב

 שלמה מיכאלס

 פרץ מרקיש

 אברהם סוצקבר

 'ישראל פיסנוביץ

 איציק פפר

 לייב קוויטקו
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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F_%D7%96%D7%95%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9F
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 פיוטר קפיצה

 יעקב קרייזר

 לינה שטרן

 מיכאיל שמבדל
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 1952 המועצות בברית המלכות הרוגי   חדשות -  נושא: 3פרק  

 

 דפים( 15) פעילות יהודית בברית המועצות 

 יהדות ברית המועצות

 יהדות רוסיה

 יהודי ההרים

 אייניקייט

 אנחנו כאן

 אסיר ציון

 הלל בוטמן

 דער אפיקוירעס

 דער עמעס

 (אוניברסיטה העממית העברית )ברית המועצותה

 ציוני של הציבור הסובייטי-הוועד האנטי

 פשיסטי-נטיהוועד היהודי הא

 המאבק נגד קוסמופוליטיות

 70-העלייה מברית המועצות בשנות ה
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 90-העלייה מברית המועצות לשעבר בשנות ה

 (1952הרוגי המלכות בברית המועצות )

 התיאטרון היהודי הממלכתי

 וויו נובה

 יבסקציה

 המחוז היהודי האוטונומי

 להשאר יהודי

 מבצע חתונה

 מכתב ח"י המשפחות

 מסורב עלייה

 משפט הרופאים

 ועטיש היימלאנדסאו

 ציונות ברוסיה

 קומזט

 ואניק-תיקון ג'קסון
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 סרטים בנושא  חדשות  -  נושא:  4 פרק  
The Jews of the Soviet Union 

 יהודי ברית המועצות 

  YouTube -( להיות יהודי בברית המועצות 2של  1)

https://www.youtube.com/watch?v=fYuVdPJ24r0  

 ידי ייווא -הועלה על - 2017ביולי  18

 מחקר משותף בחסות סקירבול המחלקה עברית ויהודיים ...  היהודיון כנס ייווא המכ

  YouTube -( להיות יהודי בברית המועצות 2של  2)

https://www.youtube.com/watch?v=i_cHAw3Y3eo  

 ידי ייווא -הועלה על - 2017ביולי  18

 מחקר משותף בחסות סקירבול המחלקה עברית ויהודיים ...  היהודיכנס ייווא המכון 

  YouTube -יהודים אחרת -ניטש וסיפורים רוסים

https://www.youtube.com/watch?v=PGevd_OObMw  

  Paikinידי סדר היום עם סטיב -הועלה על - 2016במאי  9

 עם ...  ברית המועצותדוברי רוסית הורשו לעזוב את  יהודים, אלפי 1970בשנת 

  תפקיד היהודים המהפכה הבולשביקית )רוסיה ...

https://www.youtube.com/watch?v=I_8HWKZeOZA  

 פטריוט האירי  ידי-הועלה על - 2016ביולי  11

whats  האירופי מנסה לעשות  האיחודקורה הוא ארה"ב עכשיו! נראה בדיוק כמו מה

 באירופה ב ... 
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  מאניה תיעודי -חינם עבור כל 

www.documentarymania.com/player.php?title=Free%20for%20All  

אמריקאים וקומוניסטים, בעוד -אפרו יהודים,ההמשך בגרמניה היה איסור על המוזיקה שכתבו 

 ... 

  YouTube - (Engפרטיזנים יהודים )

https://www.youtube.com/watch?v=HPBI8cBgE5k  

  Stupnikovידי אלכסנדר -הועלה על - 2011בנוב'  14

ששחררה אירופה  בברית המועצותרוסית. זה היה -להפסיק להשתמש בשואה בתעמולה אנטי

 עם חלקים ... 

  "מי רצח את ברית המועצות? בחינה מחדש קריסת ...

https://www.youtube.com/watch?v=tvw24kkj5d4  

 ידי מכון ללימודים בינלאומיים באוניברסיטת ניו מקסיקו -הועלה על - 2015באפר'  10

 ,Serhii Plokhy ברית המועצות"המחודשת קריסת  ברית המועצות?"מי רצח את 

Mykhailo Hrushevsky  ... 

  C-SPAN.org| קליפ משתמש |  Schranskyנתן 

https://www.c-span.org/video/?c4623954/natan-schransky  

  1987בדצמ'  7

צפיות.  12דקות;  7 יהודי ברית המועצות.חופש ראלי עבור , Dec., 1987 6אלי ויזל מעיר 

 סמנכ"ל ג'ורג 'בוש האב ... 

  YouTube -וינאי קדיש 

https://www.youtube.com/watch?v=h4UvjdqaocE  

 ידי בן ברמן -הועלה על - 2016בספט'  24

ברית מיכאיל אלכסנדרוביץ ברמן נולד בחרקוב, אוקראינה. כאשר צבאות היטלר תקפו את 

 ...  המועצות
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  YouTube -ת העולם השנייה ברית המועצות לאחר מלחמ

https://www.youtube.com/watch?v=bb-KPbBQmcE  

 סרטים חינוכיים  16mmידי -הועלה על - 2016באפר'  5

ברית גה של לאחר מלחמת העולם השנייה. איך ההנה ברית המועצותסרטים זה בוחן את 

 להגיב במהלך ...  המועצות

  הכנסיה הלוחמת -פיוס השנים עשר והיהודים -FBI -ה

https://www.churchmilitant.com/news/.../fbipius-xii-and-the-jews  

  2016בספט'  12

, קצין בתפקיד ובטוהר הנשק לערוק מן Pacepaקרא "דיסאינפורמציה" על ידי גנרל יון 

 ...  המועצות

  YouTube -היסטוריה יהודית  -דוקומנטרי היהדות 

https://www.youtube.com/watch?v=dDGlX6ur6wg  

 דתי -ידי דיאלוג בין-הועלה על - 2017בספט'  15

ואת  היהודים,הוא ההיסטוריה של  יהודי(ה)או את ההיסטוריה של העם  היהודיתההיסטוריה 

 דתם ותרבותם ... 

  CBS News -האחים רוזנברג 

https://www.cbsnews.com  >60 דקות< יוצרי חדשות  

  2016באוק'  16

, יוליוס ואתל רוזנברג נשלחו הכיסא החשמלי עבור בקשירת קשר כדי לספק את 1953בשנת 

 סודות ... 

  C-Span -אנטרקס נשק ביולוגי 

https://www.c-span.org/video/?166818-4/anthrax-bioweapons  

  2001באוק'  21
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, רמקול לא מזוהה. 00:05:42הייתה מסוגלת.  ברית המועצותאחרי אלף ושבע לעשות עם 

 ...  00ְלַפֵתַח. 

  YouTube -העברת אוכלוסין בברית המועצות 

https://www.youtube.com/watch?v=RHZhuV8FbBU  

  Audiopediaידי -הועלה על - 2014בנוב'  26

 ניתן לסווג לקטגוריות הרחבות הבאות: הגירושים של ...  בברית המועצותהעברת אוכלוסין 

  C-SPAN.orgדול חופש דיבור ראלי | קליפ משתמש | 

https://www.c-span.org/video/?c4684117/dole-speech-freedom. ..  

  10155769186639721ידי -הועלה על - 1987בדצמ'  7

המשתתפים דיברו על חופש הדת ואת מצוקתם של  יהודי ברית המועצות.חופש ראלי עבור 

 ...  יטיםהיהודים הסובי

  מניין ההרוגים של הקומוניזם, ואת תפקיד היהודים ...

https://www.youtube.com/watch?v=amvbES7Ch7Y  

  Yahshua mySovereignידי -הועלה על - 2014' באוק 6

אבל אנו שומעים הרבה פחות על מספר גדול בהרבה של קורבנות של לנין וסטלין, ואת 

 המורשת העגומה של ... 

  YouTube -מאשה גסן 

https://www.youtube.com/watch?v=mCbQftFtWYI  

  JCCSF& רעיונות על  Artsידי -הועלה על - 2016בנוב'  17

 אמריקאי מהולל מאשה גסן מגלה את האמת המורכבת, מוזרה קורע לב ... -עיתונאי רוסי

  בוורשה ... GDNASKבפולין לפני מלחמת העולם השנייה ואחרי 

https://www.youtube.com/watch?v=QmBX8scnZBw  

  PeriscopeFilmידי -הועלה על - 2015באוג'  21
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קולנוען המפורסם,  Julienתוצרת בעידן שלאחר מלחמת העולם השני המיידי על ידי בריאן 

 ...  ITSפולין ארץ 

  חינם DocuFilms -חינם עבור כל 

www.freedocufilms.com/player.php?title=Free+for+All  

אמריקאים וקומוניסטים, בעוד -אפרו יהודים,ההמשך בגרמניה היה איסור על המוזיקה שכתבו 

 ... 

  YouTube -היהודים במהפכה הרוסית 

https://www.youtube.com/watch?v=myCagygBxWw  

  Davidiyידי יאיר -הועלה על -לפני יום אחד 

נותיה הראשונות. זה הוא שלטון רוסיה הקומוניסטית בש intבלטו המהפכה הרוסית  היהודים

 ... 

  YouTube -מחוז יהודי אוטונומי 

https://www.youtube.com/watch?v=doMuhi_2fsE  

  Audiopediaידי -הועלה על - 2014באוג'  21

, המחוז Еврейская автономная областьהאוטונומי )רוסית:  היהודיהמחוז 

 האוטונומי היהודי; יידיש: יִידישע ... 
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 Antisemitism in the Soviet Union חדשות  -  נושא: 5פרק  

 הסובייטית ברוסיה אנטישמיות
 

 

 Antisemitism in the Soviet Union 

Antisemitism in the Soviet Union הסובייטית ברוסיה אנטישמיות 
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 הבולשביקית והמהפכה היהודים חדשות   -  נושא: 6פרק  
 

 1917היקף ההשתתפות היהודית במהפכת אוקטובר 

  

 תולדות רוסיה · קהילות יהודיות בעולםב 

ולוגיה שלו הבולשביזם ביסודו הוא תנועה במוצאו ההיסטורי ובאידיא

קבוצת המיעוט  רוסית , המושרשת במסורת ובמוסדות הרוסיים.

 . הגדולה ביותר הייתה מורכבת ממהפכנים ממוצא יהודי

אחוז יהודים , בעוד היהודים היו  30בקרב ראשי הבולשביקים היו כ

 .אחוזים מכלל האוכלוסייה הרוסית 4פחות מ

ממוצא יהודי , הזדהה יותר מבחינה רוחנית עם  טרוצקי , גם שהיה

 .הבולשביזם, בהיותו לניניסט הן מבחינת המזג והן מהצד האידיאולוגי

 הפער בין המוני היהודים לבין התנועה הבולשביקית ברוסיה

הייתה רק נחלת השורות  1917ההתבלטות היהודית במהפכת 

ניינם לא יכלו הראשונות של המפלגה הקומוניסטית . היהודים ברוב מ

אחוז מהם היו סוחרים וחנוונים. בני המעמד  80להיות בולשביקים : 

השנוא של הבורגנות , ובתור שכאלה היו קורבנותיו הראשונים של 

 .המשטר החדש

הרוב המכריע של היהדות הרוסית נהרס מבחינה חומרית תוך זמן 

קצר מאד אחרי המהפכה . הם לא יכלו גם לשגות בשום אשליות 

דבר שינוי אפשרי לטובה בעתיד הנראה לעין . התוכנית ב

הקומוניסטית הייתה ברורה כשמש לכל מי שידע לקרוא ולתת את 

דעתו לקולות הרועמים של המרקסיסטים. שום תגובה אוהדת לא 

באה אפוא מצד ההמונים היהודים לתפיסת השלטון של הבולשביקים. 

החרושת -בתיהבולשביקים הציעו לאיכרים את הקרקעות ואת 

חרושת. אדרבא , -לפועלים . היהודים לא היו איכרים ולא פועלי בתי

השמיטו  , הלאמת מפעלים פרטיים , ובייחוד האיסור של מסחר חופשי

 .את הקרקע, מבחינה כלכלית לרגלי היהודים

mailto:ohm.ohd@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.magnetradio.com/noy/
http://www.historicalmoments2.com/category/jewish
http://www.historicalmoments2.com/category/%d7%aa%d7%95%d7%9c%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%a8%d7%95%d7%a1%d7%99%d7%94


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

  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

הבולשביקים שאבו את כוחם מהערים התעשייתיות הגדולות , אשר 

לות במשך מאות שנים כמעט באופן בתוקף התחיקה הרוסית , היו נעו

 .הרמטי בפני יהודים

בשלב הראשון של המהפכה הבולשביקית , כאשר לא היה שום 

בטחון שהמשטר החדש עומד על קרקע מוצקה , הביעו היהודים 

 . האמון שלהם בתופסי השלטון ברוסיה-בגלוי את אי

 המפנה בהשתתפות היהודים- 1919שנת 

בעניין השתתפות יהודית גדולה יותר הייתה שנת מפנה  1919שנת 

 .בצבא האדום והפקידות המדינה הסובייטית , אפילו בצ'קה

שתי סיבות עיקריות לשינוי זה . הארץ עדייו התבוססה בדם מלחמת 

האזרחים ואם כי גורלו של המשטר החדש היה עדיין מוטל על כף 

המאזניים, התברר מהר שהוא הרע במיעוטו, מנקודת ראותם של 

יותר אנטישמיות. כדי  'הודים . מיום ליום נעשו 'הארמיות הלבנותהי

לקומם את מעמד האיכרים הרוסי נגד הבולשביקים , היו מנהיגי 

'הארמיות הלבנות' חייבים למצוא שעיר לעזאזל יותר מוחשי 

והיהודים היוו מטרה קלה. כאשר הם הצביעו על  – מהבולשביקים

יה להביא לזיהוי היהדות עם הקומיסר הבולשביקי היהודי , קל ה

הבולשביזם . הקומיסרים היהודיים המקומיים הרבים הבליטו מאז את 

כלל הקומוניסטים היהודים. התנועה הלבנה הריאקציונית יכלה גם 

לפרוט על הנימה הדתית , לאורתודוקסיה היוונית הפרובסלבית הרי 

הייתה מסורת ארוכה של אנטישמיות פעילה . חיש מהר פרצו 

וגרומים רבים כדי להרים את המורל של 'הארמיות הלבנות ) פ

כמובן , לתוך זרועות  , בולשביקיות( . יהודים נדחפו אז-האנטי

 .הסובייטים

לעומת זאת, הכריזו הבולשביקים בפומבי על עצמם כעל מתנגדים 

לפוגרומים ולגילויים מכוערים אחרים של האנטישמיות . ברוב המכריע 

א האדום קץ לפוגרומים בכל מקום שבו כבש של המקרים שם הצב

שטח מהכוחות הלבנים. ליהודים היה בטוח יותר תחת הסובייטים . 

ההצטרפות של היהודים לצבא האדום נעשתה עתה אמצעי ברור של 
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עצמית . מבלי משים , נעשו היהודים מגינים ותומכים נלהבים -הגנה

 .של הקומוניזם

, היו על סף נצחון במלחמת  1919, בצילום : חיילי הארמיות הלבנות  

  האזרחים ברוסיה

הסיבה השנייה הייתה כלכלית מובהקת. יהודים רבים , בייחוד תושבי 

הצטרפו לפקידות הסובייטית כאמצעי לבריחה ממוות ברעב.  , הערים

שהופלתה לרעה בעבר, נתבקשה עכשיו על  ,האינטליגנציה היהודית

ל האינטליגנציה הרוסית , ידי הבולשביקים לתפוס את מקומה ש

תוך  .שחלקה היגר ואת חלקה חשב המשטר החדש כבלתי מהימן

שנתיים לאחר פרוץ המהפכה , נעשו היהודים חברים חשובים 

השונים ) ועדים מהפכניים(, ב'איספולקומים' ) ועדי  'ב'רווקומים

 .פעולה( ובמשרות ממשלתיות אחרות

ובייטי היה ללא ספק תפקיד הקומוניסטים היהודיים במנגנון הס

משמעותי , אבל הייתה לגביו הפרזה רבה , מעבר לכל יחס. תפקיד 

חשוב במיוחד לליבוי האנטישמיות האוקראינית מילאה אישיותו של 

טרוצקי , המייסד והמפקד הראשי של הצבא האדום, שניהול מערכה 

נגד האוקראינים , תומכי ההנהגה של פטליורה, שלחמו למען 

קראינית ותמכו ב'ארמיות הלבנות'. שיעור היהודים העצמאות האו

( , אבל טרוצקי  1922אחוז ) יולי  1.9בצבא האדום לא עלה על 

 –היחיד היה שקול כנגד כל האחרים. 'היהודים המציאו את הקומונה' 

זאת הייתה קריאת האיכרים המתקוממים ) ה'פובסטאנצי' ( במסע 

ייתה האנטישמיות ה 1919הפרעות שלהם נגד היהודים. במאי 

האוקראינית בשיאה, בעקבות ההצלחה של הכוחות האדומים לכונן 

 .את שלטונם ברוסיה

בהתחלה החזיקו פולנים ולאטבים במשרות החשובות ביותר ב'צ'קה' 

) שמה הרשמי של המשטרה החשאית הסובייטית הראשונה ושירות 

י היו הביטחון, ( , בעוד הרוסים איישו את המשרות הפשוטות. בקוש

אז יהודים כלשהם. אבל במשך תקופת ה'קומוניזם המלחמתי' 

ו'המדיניות הכלכלית החדשה' ) נ.א.פ( עלה מספר היהודים בדרגים 

הנמוכים במידה ניכרת. מעניין למדי , שהתבלטות היהודים ב'צ'קה' 
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הג.פ.או. , האו. ג. פ.או , והנ.ק.ו.ד. נמשכה  –ובאלה שבאו אחריה 

פרסם העיתון  1937לדצמבר  20ול למדי. בבמשך מספר שנים גד

בעלי משרות בנ.ק.ו.ד שזכו באותות  407'פראוודה' רשימה של 

הצטיינות לרגל יובל העשרים של ה'צ'קה'. ארבעים ושניים מהשמות , 

אחוזים בערך , היו יהודים. לדעת פרופסור י. נדבה היה  11כלומר 

פני שכמה מהם המספר הכללי של יהודים היה עוד יותר גדול , מ

 . (128-129, ע"ע  1972הסתתרו מאחורי שמות רוסיים ) נדבה , 

בשנות העשרים היה הייצוג היהודי בוועידות של מפלגת הבולשביקים 

ובמוסדות הבכירים ביותר של המפלגה הרבה יותר גדול מהמספר 

היחסי של יהודים בקרב הציבור הרחב. בוועידות שנערכו בין שנת 

אחוזים מהצירים היו יהודים . אולם אחוז  20ל 15בין ,  1922ו 1917

היהודים בקרב החברים הפשוטים במפלגה היה הרבה יותר נמוך. אי 

אפשר להתעלם מהתפקיד שמילאו אנשים ממוצא יהודי בשורה 

הראשונה של המנהיגות הסובייטית , ביניהם אישים כגון סוורדלוב , 

וולודארסקי , אוריצקי והרבה  קאמנייב, סוקולניקוב , יופה, ,זינובייב

אחרים . וכמובן טרוצקי , אשר היה משכמו ומעלה מכל המנהיגים 

הבולשביקים היהודים ככוח מניע עצום של המהפכה וכתורם ראשי 

 .לניצחון במלחמת האזרחים

נכון שמהפכה הייתה פורצת גם בלי נוכחותו של טרוצקי, בעוד שללנין 

לגמרי לא כך היה במלחמת לא היה בהחלט שום תחליף . אבל 

האזרחים. בשלבים מסוימים שלה היה מצב העניינים של 

הבולשביקים עגום , וגבל כמעט בייאוש: 'נראה היה כל דבר מחליק 

ומתפורר'. אבל לא היה למהפכת אוקטובר סיכוי להישרד אלמלא 

שלושה משברים גדולים איימו על עצם קיומו של המשטר  .טרוצקי

( , והודות לטרוצקי,  1921, ואביב  1919סתיו  , 1918הסובייטי ) קיץ 

במידה רבה, נמנע האסון בשלוש ההזדמנויות האלה. כאשר גורל 

המשטר כולו היה תלוי על חוט השערה , טרוצקי הוא שהכריע את 

 .הכף לחיוב

שנים מאוחר יותר התברר כי מקור האנטישמיות של סטאלין נבע 

קי וחסידיו. בהדרגה היא עברה משנות המאבק על השלטון עם טרוצ

 .משנאה פוליטית לסלידה גזעית מכל היהודים ללא יוצא מן הכלל
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 1910בצילום : טרוצקי בצעירותו , 

מקור וקרדיט : יוסף נדבה, " היקף ההשתתפות היהודית במהפכת 

בתוך : נדבה , יוסף ) עורך( . טרוצקי והיהודים .  , " 1917אוקטובר 

 . 109-130עמודים  , 1972 , הוצאת רפאל חיים כהן

 

000 
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 חיילים וקצינים יהודיים בצבא האדום  חדשות  -  נושא: 7פרק  

  

 סטלין , מרשל טוכאצ'בסקי והגנרלים היהודים שלו | רגעים היסטוריים

 כללי : המשקל של חיילים וקצינים יהודיים בצבא האדום

אחוז מכלל  1.7היו היהודים  1929במפקד האוכלוסין של שנת 

 2.1המועצות, בעוד שאחוז היהודים בצבא הגיע ל -הגברים בברית

אחוז, חלקם של הקצינים  4.4אחוז ובקרב הקצינים הוא הגיע ל

היה גבוה יותר והגיע  היהודים בפיקוד העליון של הצבא האדום

 .אחוז 10.3ל

 מרשל מיכאיל טוכאצ'בסקי ראו גם : 

 רדיפתו של פיוטר יקיר : ראו גם

 

 כאצ'בסקי והגנרלים היהודים שלו | רגעים היסטורייםסטלין , מרשל טו

 כללי : המשקל של חיילים וקצינים יהודיים בצבא האדום

המועצות, בעוד שאחוז -אחוז מכלל הגברים בברית 1.7היו היהודים  1929במפקד האוכלוסין של שנת 

הקצינים היהודים  אחוז, חלקם של 4.4אחוז ובקרב הקצינים הוא הגיע ל 2.1היהודים בצבא הגיע ל 

 .אחוז 10.3היה גבוה יותר והגיע ל בפיקוד העליון של הצבא האדום

 מרשל מיכאיל טוכאצ'בסקי ראו גם : 

 רדיפתו של פיוטר יקיר  :ראו גם

 חיילים וקצינים יהודיים בצבא האדום

 גזירות הקנטוניסטים ברוסיה: נערים יהודים במוסדות הצבא הרוסי

 

 מחקרים חדשים -דים במוסדות הצבא הרוסיגזירות הקנטוניסטים ברוסיה: נערים יהו
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 מבוא

של הצאר בגיוס יהודים לשורותיו . פקודת הגיוס של הצאר אלכסנדר  החל הצבא הרוסי  1827בשנת 

הראשון נחרתה לדורות בזיכרון הקיבוצי של היהודים כאירוע טראומטי ביותר . זאת , כיוון שהייתה 

ם לשירות של עשרים וחמש שנים , בתנאים קשים ביותר , קשורה לא רק בגיוס מכסה של חיילים בוגרי

 , לחטיפתם של ילדים יהודיםהרחק מ"תחום המושב" והוויית החיים המסורתית . היא כללה גם הנחיות 

ומעלה , כדי להקנות להם חינוך קדם צבאי במה שכונה יחידות של קנטוניסטים ) ילדים ברשות  12-7בני 

 .( 2002  ישראל ברטל , ) (הצבא

 

 התגובות הראשונות של הקהילות היהודיות לגיוס הצבאי 

הצבאי  הגיוס  .ההודעה על גיוס החובה המתקרב לצבא הצאר נחתה על יהודי תחום המושב בהפתעה 

של היהודים ברוח  ) או ליתר דיוק כ ' שינוי מועיל '  שנתפס בעיני הצאר ניקולאי כשינוים חיוביים  

סי ( נתפס בעיני היהודים כאי צדק אכזרי . ואכן , על יהודי הקיסרות הרוסית האבסולוטיזם הנאור הפרו

 . הוטלה החובה הקשה ביותר במדינה , אלא שתמורתה לא הוענקו להם כל זכויות והטבות

רובל דמי  500היהודיות לשלם לאוצר סך של  הגיוס ביטל את ההיטל הכספי הקודם , שאפשר לקהילות 

 . דרישה לספק את הטירון 'בגופו' , כלומר בפועל – ' והטיל חובת גיוס 'גופנית פדיון בעבור הטירון ,

משניטלה מהיהודים האפשרות לקנות את שחרורם בגיוס כסף הם מצאו את עצמם לפתע במעמדם של 

צמיתים חסרי זכויות , במקום נתיניה החופשיים משלמי המס של הקיסרות הרוסית . אין זה מפתיע אפוא 

 . שהוטל עליהם בעבור חטאים שאין לשערם , בשירות הצבאי עונש משמיםראו שהיהודים 

קיבלה אופי תאורגי  , התגובה לגזרה הנזכרת בפיאטיזם האשכנזי , בייחוד בגרסתו המזרח אירופית

מובהק : ניתן וצריך 'לכפר ' על העונש האלוהי ולהכריח את הקדוש ברוך הוא לבטל את הגזרה . ערב 

היהודיים לתיווכם של הצדיקים החסידיים ) כגון : האפטר רבה   'נו בדחיפות ראשי ה 'קהלהנהגת הגיוס פ

החוק האכזר  – ' ( והתחננו לפניהם לסנגר על היהודים לפני הקדוש ברוך הוא ולבקשו על ביטול ה ' גזרה

 . והאנטי יהודי בעיניהם

 

  ? כיצד הגיבו היהודים על הצו

המאה ה'קהל' היהודים התייחסו לחובת הגיוס באופן שונה : עבור  דרשות רבניות משנות העשרים של

אחדים היה הטירון היהודי בבחינת 'שבוי ;' להצילו מגיוס על ידי הטלת מומים גופניים נתפס בגדר 'פיקוח 

 . 'נפש

בעיני אחרים השוו הטירונים ל'אנוסים ' הנאלצים לעבור על איסורי התורה מכורח הנסיבות . והיו כאלה 

קהל' הפקירם לגורלם . מכל מקום , מיד לאחר ההצהרה 'ראו בטירונים יהודים הגונים וישרי דרך , שה ש

בדבר חובת גיוסם של היהודים לצבא החלו השתדלנים היהודים ממחוזות שונים להתדפק על דלתות 

ן גם מכא . משרד הצבא בבקשה להתיר לטירונים היהודים לשמור ולו במשהו על אורח החיים היהודי

 . עולה כי בעבור הקהילות שימור הזהות היהודית של הטירונים היה בעל חשיבות ראשונה במעלה

חתם ניקולאי על צו 'בנוגע לטקסים הדתיים , '  1829ההשתדלויות הרבות נחלו הצלחה , וכבר בשנת 

עם הזמן בתי  שהתיר לטירונים היהודים לציין חגים ומועדים , בסיוע שירותיהם של רבנים , ואף להקים

 . כנסת משלהם
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אולם בשנות השלושים של המאה התשע עשרה בשל המחסור הגובר במתגייסים והגדלת מכסות הגיוס 

שאלת העזרה לבני דתן בצבא הפכה לשולית .  : נאלצו הקהילות היהודיות ברוסיה לדאוג לשימור עצמי

אר ניקולאי , את השירות הצבאי כמו האוכלוסייה האורתודוקסית ראו גם היהודים , בתקופתו של הצ

 ( 2012,  יוחנן פטרובסקי שטרן)  כעבודת כפייה בת עשרים וחמש שנה

 

 מדיניות האפליה של ראשי הקהל היהודיים והפרנסים

התקנות על חובת הגיוס הציבו בפני הקהילות היהודיות דילמה בלתי ניתנת לפתרון : לשלוח לצבא 

 .ם בוגרים ולהעמיס על עצמן את הדאגה למשפחותיהםצעירים המסוגלים לעבוד ומשלמי מסי

העמידה במכסה הוטלה על ראשי הקהל היהודיים, אך הרשויות חיברו שורה של תקנות שנועדו להבטיח 

מנהיגי היהודים ניצבו מול הצורך לספק את  .כי הנשיאה בעול תתחלק באופן הוגן בין שכבות הציבור

ג'ון ד. קליר, הם העדיפו מטבע הדברים לשמר את בעלי המעמד המספר הנדרש. כפי שציין ההיסטוריון 

העשירים והרבנים, בני משפחותיהם ובחורי הישיבות. כמו כן, בעלי משפחות צעירים  ,בחברה: הם עצמם

 .היו חיוניים לקהילות. הפלח שניתן היה לוותר עליו בקלות הרבה ביותר היה ילדי העניים

רם סיפקה לראשי הקהל הצטדקות, והגיוס הוצג לעתים כתרומתם העובדה שהם נשאו בעול המסים עבו

בין היתר, הונחו האחראים לוודא כי בעלי עבודות  –של העניים למילוי הנטל על העדה. על אף התקנות 

היהודיות היו  שנועדו להטיל את הגיוס על כל הציבור, הרשויות  –יצרניות ייפטרו מהחובה ככל האפשר 

ו לקהל לבחור כרצונו כל עוד עמד במספר הנקוב. הפרנסים אף הפעילו מערכת לרוב מושחתות ואפשר

והיו אחראים על איתור מועמדים  לוכדים שעבדו תמורת תשלום ,( של "חאפרים" )"תפסנים" ביידיש

 .מתאימים וחטיפתם במקרה שניסו להסתירם

ם שגויסו לצבא בימי מתוך כשבעים אלף יהודי :פרופורציונלי-מספרם של הקנטוניסטים היה בלתי

 .עשרה-ניקולאי הראשון, היו חמישים אלף מתחת לגיל שמונה

 מתח חברתי בקהילות היהודיות בעקבות הגיוס

צעדיהם של הפרנסים עוררו מתח חברתי עז, והשלטונות הוצפו בתלונות על מוסדות הקהל, שהיו כבר 

ליר ציין כי תפקודם המושחת בשאלת שנים משותקים בגלל הסכסוכים התכופים בין חסידים למתנגדים. ק

 .1844-הקנטוניסטים היה כנראה הגורם הסופי שהניע את הממשלה לבטל אותם ב

לזושא רקובר … שיר עם ידוע שהתפרסם באותם ימים סיפר על "פרנסינו ורבנינו המסייעים לתת אותם

 ".שבעה בנים, ורק בנה יחידה של לאה האלמנה ביוונים

החברתיים בתוך הקהילה , שכן ה 'קהל' הגן על הבוגרים משלמי המסים וקבוצות  חובת הגיוס את הפערים

האוליגרכיה בחברה היהודית ואי לכך נאלץ להוריד בעקיבות את מספרם של הטירונים הבוגרים ולהעלות 

 . את מספרם של הטירונים הקטינים , הקנטוניסטים העתידיים

 פעילות החוטפים

אנו נתקלים בפעילות  ,תקינות המשוועת של תהליכי הבאת נערים לגיוסה-כמאפיין חריג המסמל את אי

 .בקהילה היהודית יחידה להבאת חייבי הגיוס בעל כורכם  ה"חוטפים". כמעט יחד עם תחילת הגיוס פועלת

גיוס, היו המועמדים לגיוס נמלטים ד בר ראשון מן -עם פרוץ השמועה על תחילת גיוסם של מועמדי

מטבע הדברים הייתה פעילות זו  צוותי חיפוש.  לה היהודית שלחה אחרי הנמלטים העיירה. אבל הקהי

, 1851אדם ובחריגות נוספות. התופעה הוחרפה במיוחד בשנת -צייד , כרוכה בשימוש באלימות , בבילוש
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כאשר ניתן היתר לאנשי הקהילה לתפוס ולהביא לגיוס כל יהודי שאינו תושב האזור ושנמצא בתחומי 

בלא המסמכים והאישורים הדרושים. על פי ההיתר הזה שכר ועד הקהילה שירותי סוכנים הקהילה 

יוסף ) מיוחדים שעסקו בציד בני אדם ללא אבחנה. כך נוסד מוסד ה"חוטפים" , "חאפרס" ברוסיה

 . ( 2010מנדלוביץ', 

ם מפני החריפה תופעת החטיפות , ואימהות נהגו להישאר בבית כדי לשמור על הילדי 1848משנת 

 .חוטפים. היו כנופיות חופים שעברו מעיר לעיר , חטפו ילדים ומסרו אותם לגיוס בערים אחרות

הפחד מפני חטיפות ילדיהן הפך את חייהן של משפחות רבות לחיי פחד. הן השקיעו מאמץ לא קטן 

שו את רבינוביץ מספר כי הורים הלבי להסתיר ולהעלים את ילדיהם מעיני השודדים. הסופר מרדכי 

ילדיהם בבגדי תינוקות במטרה לבלבל את החוטפים. בספר הזיכרונות שלו מספר יהודה לייב לוין כיצד 

נכנסו שישה אנשים לתוך בית יהודי לידו והוציאו ממנו ילד קטן שצרח וניסה להימלט. הם חסמו את פיו 

וצועק על  הילד הבוכה כדי להשתיקו. האם ניסתה להתנגד , אך החוטפים דחפו אותה הצידה והעלו את 

 ." "השלל  כרכרה ונמלטו עם

החוטפים באזורי ליטא היו מגיעים מאזורים אחרים של רוסיה , כך שלא היה להם כל סנטימנטים 

 . ( 2010יוסף מנדלוביץ', )למקומיים והיו למעשה מנותקים רגשית הרוסית 
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 ייטיתהסוב ברוסיה אנטישמיות  חדשות  -  נושא: 8פרק  
 הסובייטית ברוסיה אנטישמיות

https://www.youtube.com/watch?v=7u_ShKnQaTk 

סרט מרגש על חיי היהודים בזמן שלטון הרשע ברוסיה -החוסן היהודי   
 

 המלא הסרט הקנטוניסטים גזירת

 ליןסט של המעשיות מטרותיו היו מה

 הסובייטית ברוסיה אנטישמיות

 

 לנין, סטאלין וגורל היהודים ברוסיה הסובייטית
 

https://www.youtube.com/watch?v=ePqebtyT_Fc 

על ההיסטוריה של שנאת היהודים-האנטישמיות ברוסיה-527שעה היסטורית   
 

https://www.youtube.com/watch?v=hKog3LmGm3k 
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