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  תודות

סגולתו של היסטוריון נמדדת לא רק ביכולותיו להתמודד עם מסמכי העבר, ניתוחם ושיבוצם 

ברצף התרחשויות המרכיבים מאורע היסטורי זה או אחר. בראש ובראשונה עליו להיות הוגן: הוגן 

טובה  ומכירלהיות הוגן כלפי האמת ההיסטורית, כלפי עמיתיו למקצוע, כלפי עצמו. אך מעל הכל, עליו 

  בלבד. ואלה שבלעדיהם מחקרו היה נותר בגדר משאלת לבכלפי כל 

: פרופ' דינה פורת ופרופ' זכות גדולה נפלה בחלקי לקרוא מוַרי ורבוַתי לשני חוקרים דגולים

, הערותיהם המאלפות, עידודם ותמיכתם, מסופקני אם מחקרי היה הטובות יעקב רואי. ללא עצותיהם

 אתממני הייתי תלמיד נוח וזימנתי להם הזדמנויות אין ספור לא לחסוך מצליח. יודע אני כי לא 

  נני ראוי להיקרא תלמידם.ובכל זאת, כולי תקווה כי ה .שבטם

ברצוני להודות לפרופ' מתתיהו מינץ על התעניינותו במחקרי והעצות הרבות שזכיתי לקבל 

בטרם הבשיל בי הרעיון למחקר  נה עודי על שיחות ההכוונממנו; לפרופ' אניטה שפירא ולפרופ' יוסף גור

אני מודה גם לגב' שרה ורד, מזכירת בית הספר למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג על הליווי  זה.

  והעזרה לאורך כל תקופת הלימודים. 

ההתעניינות שעל  ,מן האקדמיה הרוסית למדעים ,לד"ר מיכאיל אגפוב סיר תודהאני א

לפרופ' גריגורי שהשכילני רבות. תודתי גם , ולשיח אינטלקטואליהמחקרית המשותפת הפכה לידידות 

מן  ,לידידי ד"ר אלק אפשטיין) וRGGUקוסץ' מן האוניברסיטה הרוסית הממלכתית למדעי הרוח (

אני מודה  בקיאותם האינסופית במחקר הרוסי העכשווי.שחלקו עמי את על  ,האוניברסיטה הפתוחה

האוניברסיטה הממלכתית של ן קטקוב ז"ל ואירינה קורקינה מ פרופ' יולי ,משפחתישל  םגם לחברי

  באיתור מחקרים שלא עלה בידי לאתרם בכוחות עצמי. הסיוע) על NNGUניז'ני נובגורוד (

 :על תמיכתם ועזרתם י לשעבר במכון לחקר תנועת העבודה ע"ש פנחס לבוןעלי להודות לעמיַת 

לה ד"ר מרים קצ'נסקי, קודמתה בתפקיד נגה בתיה כהן ז"ל וייבדלו לחיים ארוכים יו"ר ההנה

פאר וצוות -הספרייה לשעבר אילן גל ארכיון אלכסנדרה תומרינסון, מנהלבוטנסקי, מנהלת ה

אני רוצה להודות לעובדי כל הארכיונים והספריות  אריה.- מוטי כהן וישי בןסופיה שטיין,  :העובדים

  ., גם אם לעתים השיבו את פני ריקםשבאוצרותיהם נעזרתי בעת כתיבת מחקריבארץ ובחו"ל 

 זהר,- גב' ויקטוריה בישופס,  ח"כית לשעבר תמר גוז'נסקי, פרופ' איתמר אבןברצוני להודות ל

 םאותו להפנות מזמנישר וח"כ לשעבר יאיר צבן, על שנחיים, ד"ר עו"ד יעקב חרותי ו-מר יעקב בר

לידידי ערן ליטווין, שותם. תודתי גם ר ההיסטורי האותנטי הנמצא ברמבידיעותיהם ובחועמי  וחלקו



 

לגב' נילי פרייז, מר רפי בס,  ישראלית,- את עולם הקריקטורה הארץ איש "קול ישראל," אשר חשף בפני

המחיש חלק מטיעוני " על שבאדיבותם יכולתי ל,גב' נירית מיטרני מארכיון "הארץכן פרופ' דוד נבון ו

  באמצעות קריקטורות בנות התקופה.

ות להתקדם בכתיבת שעזרתן האדיבה סייעה בידי רבמחקר ה ומוסדותקרנות הכל לאני מודה 

קרן המחקר  :אביב-בית הספר למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, אוניברסיטת תלמחקרי ובהשלמתו: 

וקרן המחקר בתולדות עם ישראל ופילוסופיה גלס -קרן הקדש שלמה גלס ופאני בלבן, ע"ש יורן שניצר

רה, המכון רשות הזיכרון לשואה ולגבו –יד ושם ית יניב ז"ל וע"ש שלום יניב; רדושל היהדות ע"ש 

קרן ע"ש זיגמונד (זוואל) וזיסל (זופיה) זיגלמן ז"ל וקרן ע"ש רחל אוירבך  לאומי לחקר השואה:- הבין

קרן ע"ש ברל רפטור; : מרכז מחקרי,  רעיוני ותיעודי של התנועה הקיבוצית –טבנקין יצחק ז"ל; יד 

מרכז זלמן שז"ר רכז ליאוניד נבזלין לחקר יהדות רוסיה ומרכז אירופה, האוניברסיטה העברית; מ

  והחברה ההיסטורית הישראלית: פרס ע"ש פרופ' אריה גרטנר.

אני מודה לבנות משפחתי: לנשמתי התאומה אירנה, שאף שגם היא  –חביבות -ואחרונות

הראשונה של כל פרק ופרק. להיות המבקרת ת זכוהמתמודדת עם כתיבת דוקטורט משלה, הייתה לה 

להשלים  התושלם בקרוב! לבתנו רותם שנולדה למציאות זו ואף שלעתים התקשמחקרה ימי ייתן וגם 

לצמד כמובן, ו ה גורם מדרבן להשלמת הכתיבה.צריכים לעבוד בשקט, היוותאבא אמא ועם העובדה ש

הייתה עלולה  הכתיבה ,התחשבותן וסיועןתי פאינה, שללא התמדתן, ויבגניה וחמ אמי –הסבתות 

 להימשך עוד תקופה ארוכה.
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  תקציר

המועצות - ישראל לבין ברית- היחסים בין היישוב היהודי בארץמחקר זה בא לבחון את 

שעבר העולם במהלך המאה תקופת השינויים הגדולים ביותר את  ופףח, פרק זמן ה1945-1933בשנים 

העם היהודי הפך, לעתים שלא מרצונו, . 1991המועצות בשלהי שנת -של ברית העשרים עד להתפרקותה

תורת הגזע שנאת ישראל היוקדת שטיפח הנאציזם ו :משחקניה המרכזיים של התקופה הנדונהלאחד 

רצח עם מכוון הובילו לשהפכה לאידיאולוגיה הרשמית של אחת המדינות החשובות ביותר באירופה, 

. ממדי האסון החישו את ההבנה, כי הדרך היחידה לנסות ולמנוע בהיקף ובשיטתיות חסרי תקדים

האימפריה נסיגתה ההדרגתית של . מנגד, יא באמצעות מציאת פתרון מדיני עבור היהודיםהישנותו, ה

בעקבות מלחמת העולם מעמדה  מעקרונות הצהרת בלפור במהלך שנות השלושים, והיחלשותהבריטית 

נמנעו  אזגורמים שעד לחפש ביתר שאת תמיכה מדינית מצד התנועה הציונית הניעו את  ,השנייה

קבלתה של הריבונות זה יחיש את  מהלךשהייתה, תקווה ישראלית. ה- בשאלה הארץ לעסוק בפומבימ

  .לאומית-היהודית

שעברו המועצות באירועים ההיסטוריים -, של בריתהן החיובי, הן השליליתפקידה המרכזי, 

, מצריכים 1948מעורבותה הישירה בכינונה של מדינת ישראל בשנת על התנועה הציונית, כמו גם 

. זאת, היה להיווצר, לכאורה, בין הציונות לבין המדינה הסובייטית שאמורהקשר עמיקה של בדיקה מ

היה ידוע בעמדתו המורכבת כלפי השאלה היהודית ובעוינותו  הבולשביקיכי המשטר  העובדהנוכח 

צלו של הנאציזם המאיים על העולם, ולאחר מכן גם מימושו סביר להניח כי  יתר על כן, כלפי הציונות.

של איום זה, נתנו את אותותיהם כמעט בכל תחום בו יעסוק המחקר שלפנינו. לפיכך, בראש ובראשונה 

-בריתלקבוע, האם שלילת היישוב את גרמניה הנאצית באה לידי ביטוי גם בחיובו את מנסה המחקר 

נה , הן בהקשר האידיאולוגי, הן בהקשרים אחרים. האם העובדה, כי היישוב היהודי והמדיהמועצות

הסובייטית היו בעלי ברית במלחמתם בגרמניה הנאצית, אפשרה לתנועה הציונית להציג את מפעלה 

המועצות? האם הייתה לכך השפעה על שיפור יחסה של מוסקבה כלפי היישוב - ישראל בפני ברית-בארץ

 1947בנובמבר  29-והציונות, שעמד בסופו של דבר מאחורי תמיכתה בהחלטת האומות המאוחדות מ

ישראל כלפי -די בארץיחסו של היישוב היהונבחן גם לשם כך,  ישראל?-להקים שתי מדינות בארץ

האם יחס זה היה אחיד לאורך כל התקופה, או שמא השתנה ומה  המועצות בדגש על השאלה,-ברית

  היו הסיבות לכך?

לבין המועצות -קיים קושי אובייקטיבי להשוות בין יחסו של היישוב כלפי בריתפי ש-על- אף

הסיבות והמניעים מאחורי  בעמידה עלהמועצות כלפי היישוב, ישנה חשיבות רבה -יחסה של ברית



  ב

האם הגישה המחקר בודק,  ישראל.-יחסה השלילי של מוסקבה כלפי התנועה הציונית ומפעלה בארץ

התקופה כל נותרה ללא שינוי לאורך  ,האידיאולוגית העוינת שעמדה בבסיס יחסם של הסובייטים

מתן תשובה  .על יחס זההשפיעו במרוצת השנים נוצרו גם טעמים אחרים ששייתכן ו וא ,דונההנ

  לשאלות אלה יסייע לבחון את מידת הצלחתם של באי כוחו של היישוב במגעיהם עם נציגי מוסקבה.

ת אותנו כי איש המועצות בהחלטת החלוקה, מלמד- ריתתמיכת בהשתאותו של היישוב לנוכח 

כה חד במדיניותה של מוסקבה. ייתכן ולמי מבין האישים הציוניים שהיו מעורבים לא ציפה למפנה 

במגעים עם הסובייטים היה רמז לבאות, אך ספק אם היה בכוחו של רמז כזה או אחר להציג תמונה 

ישראלי. ובכל - אמיתית של המתרחש: אנשי מוסקבה היטיבו לשמור על "פני פוקר" במשחק הארץ

התעקשות ההנהגה הציונית להציג את שאיפותיה המדיניות ואת מפעלה כי  זאת, מן המחקר עולה

ישראל בפני הסובייטים, למרות המודעות ליחסם העוין כלפי הציונות, סללה את הדרך לתמורה -בארץ

היו רחוקים שנות אור מאהדת  תמורה זו , גם אם הטעמים שעמדו מאחורי1947המפתיעה בשנת 

  השאיפה היהודית לריבונות.

מן העובדה שסטלין ראה לנכון לנצל את שאיפותיה של התנועה הציונית לריבונות יהודית 

ישראל לצרכיו המדיניים, אנו למדים כי היישוב היהודי נתפס בעיניו כמסוגל להחזיק מעמד די -בארץ

היישוב אכן הצליח לשכנע את סובייטים  –הצורך על מנת למלא את תפקידו המיועד. משמעות הדבר 

ההפנמה הסובייטית אמנם,  .עוצמתו הצבאיים והמדינייםחיותו ככוח כלכלי, הן בחוסנו ובהן ב

, הייתה הדרגתית ונמשכה לאורך כל שנות מלחמת העולם עצמאי וכלכליפוליטי שהיישוב מהווה כוח 

אך בסופו של התהליך, היישוב היהודי נתפס ככוח שיש לקחתו בחשבון בכל דיון אודות עתידו  השנייה.

  ל המזרח התיכון.ש

היישוב במגעיהם עם גורמים סובייטיים מאז לכן, ניתן לומר כי דרך הפעולה שבה בחרו ראשי 

מדיני של המפעל הציוני -הבלטת הצד הפרגמטי של שנות השלושים, התבררה כנכונה: המחצית השנייה

פת הפעילים לאומיות, כגון רדי-הוכיחה את עצמה. אין פשר הדבר, כי הסוגיות האידיאולוגיות

הציוניים או מצבם של אסירי ציון הוזנחו לחלוטין, אך הן נתפסו כמשניות לעומת הצורך הממשי 

ישראל. יתר -עצמאית בארץ- לזכות באהדתה של מוסקבה ובתמיכתה העתידית בכינון מדינה יהודית

הציונית  הכרתה של מוסקבה בשאיפותיה המדיניות של התנועהכי  ההנחה שרווחה אז הייתה,על כן, 

  .ותתביא גם להקלות אידיאולוגי

אין פשר הדבר כי העוינות האידיאולוגית כלפי הציונות מצד הבולשביזם חדלה להוות גורם 

ניצלה את שאיפותיה המדיניות של התנועה הציונית המועצות -משפיע במדיניות הסובייטית. ברית
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ישראל. אך בסיכומו של דבר, - ית בארץמדינ-לצרכיה, כשהעניקה ליישוב את תמיכתה בריבונות יהודית

ה נותרה הציונות אויב רעיוני, בדיוק כפי שעלה מפעם לפעם מתכתובת ישל מוסקבה ושליח מבחינתם

-"אנטיישראל -פנימית שלא נועדה לצרכי חוץ, שבה מכונים הציונות ומפעלה בארץ-יטיתסובי

  סובייטיים."

ם, היה הצורך לקבוע את יחסו של הקשיים המרכזיים שהמחקר הנוכחי ניצב בפניהאחד 

ספרותית היה שמור מקום מרכזי - המועצות. לרוסיה ולמורשתה התרבותית- היישוב היהודי לברית

לניניזם, -בלבם של ראשי הציונות. אולם, בה בעת רבים מהם הבחינו בין הפן התיאורטי של המרכסיזם

מית והיישום הטוטליטרי שניתן הקורא לשוויון ולמימוש היכולות האישיות, לבין הפרשנות הגש

ידי המשטר הסובייטי. הסתירה הפנימית והמאבק בין משאלת הלב והאמונה -לרעיונות אלה על

בה הציונות הוקעה ככלי ש לבין המציאותבשותפות הגורל של ההגשמה העצמית הציונית והסובייטית, 

  המועצות.- ורה כלפי בריתי הבולשביזם, הקשו על היישוב היהודי לקבוע גישה ברשרת בידי אויב

מנגד, על אף ההתלבטויות האידיאולוגיות, החששות המדיניים והמודעות לאופיו המורכב של 

. נעלמוהמועצות מעולם לא -המשטר הבולשביקי, יחסו האוהד וכמיהתו של היישוב היהודי לברית

כלא  חלפובטים החששות והל –משנדמה היה כי מוסקבה עשויה לשנות את עמדתה לטובה  –ולראייה 

אין לדעת בוודאות, אם הצליחה להדהים בממדיה גם את הספקניים ביותר.  , והאהדה שהתגלתההיו

 ההעובדה היא, שהם לא השכילו או לא רצו לנתבזו, אך אהדה ה של הסובייטים היו מודעים להיקפ

ק את התהיות פי שיכלו לעשות זאת בנקל. כל זה רק מחז-על-, אףלערוצים המדיניים הרצויים להם

  באשר לכוונותיה האמיתיות של מוסקבה.

מקומה של רוסיה / את  הרקע -הראשון חלק ה בוחן בדיון הממשי,המחקר בטרם יתמקד 

ישראל בתפיסה -ציוני לעומת מקומן ותפקידן של הציונות וארץ-בהווי היישובי המועצות-ברית

את מקדימה . בחינה זו שנות השלושים עד לראשית האידיאולוגית והמדינית של הבולשביזם הסובייטי

קל על הבנת יסודות הרקע מהכרחי להבנתם.  בסיסהווה ומ שלושת החלקים העיקריים של המחקר

סייע להגדיר מ, ו1917הקשר הרוחני שפיתחה התנועה הציונית לרוסיה עוד בטרם מהפכת אוקטובר 

ות השישים. מנגד, הבנת תהליכי את תחומי העניין שעליהם הושתת קשר זה לכל הפחות עד לשלהי שנ

הווה בסיס להבנת היסוד מההתהוות של יחס הבולשביזם ליהדות ומאוחר יותר גם לציונות, 

  ישראל.-המועצות כלפי היישוב היהודי בארץ-האידיאולוגי שבעמדת ברית

תקופה שהתאפיינה בתסיסה אידיאולוגית  - 1939-1930שנים ק בוסעשל המחקר  החלק השני

הנאציזם הגרמני  –עמוקה נוכח היחלשותה של תנועת הפועלים הלאומית והתחזקות ה"ריאקציה" 
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והפשיזם האיטלקי. ההבנה, כי ההשקפה הישנה, המחלקת את העולם חלוקה מעמדית, איננה תקפה 

צנה של ממש בכל הקשור לתפיסותיהם ישראל לידי הק-עוד, הביאה רבים מאנשי היישוב היהודי בארץ

התפרשה באופן חד נקיטת עמדה כלפי מאורע זה או אחר, -האידיאולוגיות. משמעותה של נקיטת/אי

  באחד המחנות.התייצבות כ משמעי

-את ראשית בחינתו של יחס היישוב היהודי לברית 1933שנת במחקר זה מהווה פי ש-על- אף

 ,הדיון במספר שניםהוקדם ישראלי, -הארץ –יבט היהודי המועצות מן ההיבט הגאופוליטי, מן הה

) הייתה רוויה באירועים, 1933-1930מאורעות תרפ"ט. תקופה קצרה זו ( ומתחיל מיד עם סיומם של

תרומה משמעותית הן להבנת יחסם של הסובייטים לציונות והן להבנת הגישה תורמת  שבחינתם

ועה הציונית כלפי מוסקבה באותן שנים. מחד גיסא, הייחודית ומלאת הסתירות, שהחלה להתפתח בתנ

היה ברור שהסובייטים פועלים במכוון על מנת לפגוע ביישוב באמצעות תמיכה בערבים וניסיונות 

היה גם מי שראה דמיון מחריד בין הטוטליטריות הבולשביקית לבין  ,לגרום לירידה מן הארץ ומאידך

-ד עם תפיסתה של מוסקבה כגורם הרסני במישור הארץהאידיאולוגיה הנאצית, דבר שעלה בקנה אח

, דטורי מן ההבטחה שניתנה באמצעות הצהרת בלפור, נסיגתו ההדרגתית של הריבון המנמנגדישראלי. 

הניעה רבים בהנהגה הציונית לנסות ולהרחיב את מעגל המדינות האוהדות את רעיון הריבונות 

ל הציוני ולו ה עשויה להרחיב את תמיכתה במפעהיהודית. חיפוש זה הביא לכדי הנחה כי מוסקב

  מטעמים מעשיים בלבד.

המועצות אל הציונות מיחסה -יחסה של בריתגם בתקופה זו לא נבדל ניתן לקבוע, כי 

דמוקרטיה הייתה חזקה יותר - ל"גורמים בורגניים" אחרים. העוינות כלפי האימפריאליזם והסוציאל

יבים משמעותיים ומשפיעים בקנה מידה עולמי. גם האיבה מהאיבה לציונות, היות והם נתפסו כיר

מהמאבק ב"יסודות קולוניזטוריים זרים"  שונה במהותהכלפי היישוב שטיפח הקומאינטרן, לא הייתה 

ישראל, צרפתים באלג'יר או מרונים - יהודים בארץ –המשותף למרחב כולו ולא היה משנה במי מדובר 

  בלבנון.

החברה הסובייטית הלך והתחזק נוכח גל הטיהורים של המחצית העיסוק באופיה הפנימי של 

המרומזת והעקיפה ויתרה על מקומה לטובת ביקורת גלויה. השנייה של שנות השלושים. הביקורות 

יתרה מזאת, הדעות שבמהלך שנות העשרים היו נחלתם של חוגים מצומצמים, הפכו לנפוצות יותר 

סובייטי כלל איננו סוציאליזם, אלא התגלמותה של החל במחצית העשור הנדון: הבולשביזם ה

ייתו של היטלר לשלטון גרמה טוטליטריות, היוצרת קרבה בינו לבין הנאציזם הגרמני. ובכל זאת, על
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כי העולם ניצב בפני כוח חדש והרסני, שלא היה כמותו ושהחלוקה הישנה לסוציאליזם  להבנה

  וקפיטליזם אינה קובעת עוד.

 פחות משנתיים, שהחלה עם –לתקופה קצרה מאוד  מוקדש, 1941-1939: השלישיחלק ה

והסתיימה עם ראשיתו של מבצע "ברברוסה",  ,1939 באוגוסט 23- מולוטוב ב-חתימת הסכם ריבנטרופ

גרמני - ההסכם אי ההתקפה הסובייטי. 1941ביוני  22- המועצות, ב-הוא הפלישה הגרמנית לברית

י בתדהמה. המלחמה שפרצה כשבוע לאחר מכן, ניתקה את הכה את היישוב היהוד ,שנחתם בברלין

היישוב ממאגריו האנושיים במזרחה של אירופה. דומה היה, כי חששותיהם של רבים התגשמו והברית 

  בין סטלין והיטלר תקבור את התקווה לשינוי.

סביב הברית המתגבשת בין הדיסוננס הקוגנטיבי שנוצר בקרב מפלגות השמאל הציוניות 

סוגיית הקדימות של האינטרסים  על , בעיקרמפלגתי-תרם להחמרת הפולמוס הביןלברלין,  מוסקבה

אכן, צרכיו המיידים של העם היהודי, שהפך ליעד  הלאומיים (המדיניים) לעומת הנאמנות הרעיונית.

היישוב פנה את עיקר מאמציו העל המוסר האידיאולוגי. יתרה מזאת, האפילו לפורענות הנאצית, 

האידיאולוגיות. גם הביקורת  יו, בלא קשר למשמעויותבמצב שנוצר לאחר פרוץ המלחמה לטיפול

המועצות שכנה במישור המדיני ופחות במישור -הסמויה והגלויה שהועברה על מהלכיה של ברית

המפלגתי. ניתן אף לומר, כי הנהגת היישוב גילתה ביחסה להסכם אחריות ציבורית וראייה מערכתית 

ה לעסוק בנושאים משמעותיים, כגון גורל היהודים בשטחים הכבושים, מאשר להסתבך כוללת והעדיפ

בפלונטר אידיאולוגי ללא מוצא. זאת ועוד, הדאגה לגורלם של היהודים הייתה לגורם המאחד בין 

  גוריון או שרתוק לבין ז'בוטינסקי, מנהיג הרוויזיוניסטים.- מנהיגי השמאל כגון בן

מוסקבה וייתכן ודבר זה ביא את עמדותיהם לידיעתה של לה נותראשי היישוב קיבלו הזדמ

כי "הלימוד הזהיר," שאפיין את  ,דומהאמצעי עם הסובייטים. -סייע להמשך ביסוס המגע הבלתי

, הושתת במידה לא 1942-1941 המגעים בין שליחי היישוב לבין הדיפלומטים הסובייטיים בשנים

  ונות של מלחמת העולם השנייה.בלו בשנותיה הראשמבוטלת על המידע שקי

ישראליים - הסובייטים, מצדם, גילו נכונות למשא ומתן הן על יציאת האזרחים הארץ

למדינות הבלטיות. זאת, על  והן על יציאת הפליטים היהודיים מפולין שנקלעומהאזורים המסופחים, 

יציאת היהודים. מהלך זה בעבר לדון בסוגיות סובייטיות פנימיות, לכאורה, כגון  אף סירובם המוחלט

, אך לא קדמו מבחינתה של מוסקבה לגישה הפרקטית הוכיח פעם נוספת, כי הקביעות האידיאולוגיות

  גם לא נעלמו לחלוטין.



  ו

פלישת הכוחות הגרמניים בוחן את התקופה שלאחר  ,1945-1941: הרביעי והאחרון החלק

בייטים אל המערב אפשרה ליישוב היהודי פתיחותם מאונס של הסו .1941ביוני  22-ב המועצות-בריתל

ולתנועה הציונית לקיים עמם מגע רחב יותר, גם בדרך של הושטת עזרה צנועה למדינה הלוחמת לצד 

ידי הנהגת היישוב כהזדמנות -לקבל את העזרה נתפסה על המועצות- בריתבנות הברית. הסכמתה של 

  .הסיוע , אגב הושטתיהודים הנמצאים בשטחהלחדש קשר עם הנוספת 

שליחי מוסקבה  ביןלהמגעים בין גורמים ציוניים ביישוב נסובו במהלך מלחמת העולם השניה 

יחסה של מוסקבה כלפי סיון לפעול לשינוי ינו המועצות-לברית: מתן סיוע שני נושאים עיקרייםסביב 

אסירי  דאגה למצבם שלישראל. נושאים אחרים, כגון ה- הציונית ושאיפתה לריבונות היהודית בארץ

חרף שאיפת נציגי המועצות עלו אף הם אך במידה מועטה יותר. - ציון ופליטים יהודיים מפולין בברית

היישוב היהודי לִקרבה, בחרו הסובייטים להציב גבולות ברורים למגעים אלה ולא אפשרו לאיש לחצות 

ן פנימי שאין יבעניאף נתנו להבין כי מדובר  זאת ועוד, באשר לגורל האסירים והפליטים, הם אותם.

   נגיעה אליו. לכל גורם חיצוני 

ישראל עברה תהפוכות של ממש במהלך מלחמת העולם -המועצות בשאלת ארץ- עמדת ברית

השנייה: החל בחוסר עניין מדיני ועד לכדי שאיפה לשחק תפקיד מרכזי במציאת פתרון. האינטרס 

ארץ, אך ללא כל ספק היא היוותה את הסובייטי בנעשה במזרח התיכון חורג אמנם מעבר לגבולות ה

אחד ממוקדי המשיכה המרכזיים של המדיניות הסובייטית באזור הן מבחינה מדינית צרה, הן מתוך 

  אליבא דסטלין. realpolitik-צרכי ה

הנהגת התנועה הציונית מצדה, הניחה (במידה רבה של צדק) כי הפן האידיאולוגי עלול להכביד 

ישראלית. החשש שמא הסובייטים -המועצות בפתרון השאלה הארץ-יתעל תפקידה העתידי של בר

יירתעו מהמגע בשל משקעי העבר האידיאולוגיים התבדה עד מהירה. אולם רבים המשיכו לראות 

חשיבות בהבלטת הדמיון הרב שבין המפעל הסוציאליסטי ב"ארץ המועצות" לבין המפעל הציוני 

גית, כביכול, תסייע במלאכת השכנוע. עם זאת, במגעים ישראל, בתקווה כי הקרבה האידיאולו-בארץ

המדיניים ויתרה הגישה האידיאולוגית עד מהירה על מקומה לטובת גישה פרקטית: הבלטת הצלחותיו 

  של המפעל הציוני והצורך במציאת פתרון לבעיה היהודית באירופה.

לקראת סוף ישראל התגבשה כבר -כי העמדה הסובייטית כלפי שאלת ארץ ניתן להעריך

מלחמת העולם השנייה או מיד אחריה. כך או כך, היא נבעה לא משידולי הציונים ולא מאיומי 

  .והמידיים הערבים, אלא בראש והראשונה מהצרכים הסובייטיים הישירים
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  מבוא

  ושאלת המחקר הצגת הנושא

המועצות בשנים - ישראל לבין ברית-מחקר זה בא לבחון את היחסים בין היישוב היהודי בארץ

יות נגזע- קריסתן של האידיאולוגיות המעמדיות והתחזקותן של תפיסות עולם לאומניות .1945-1933

, האנושי עד היום קשה ביותר שידע המיןבמהלך שנות השלושים, הובילו למלחמה העולמית ה

 שלא מרצונו, לאחד משחקניה המרכזייםהפך,  העם היהודיושבעקבותיה שונו סדרי העולם ללא היכר. 

שהפכה לאידיאולוגיה תורת הגזע שנאת ישראל היוקדת שטיפח הנאציזם ו :ונהדשל התקופה הנ

יקף ובשיטתיות רצח עם מכוון בהמאחורי  עמדוהרשמית של אחת המדינות החשובות ביותר באירופה, 

היא , ההבנה, כי הדרך היחידה לנסות ולמנוע הישנותו. ממדי האסון החישו את חסרי תקדים

האימפריה הבריטית נסיגתה ההדרגתית של . מנגד, היהודיםבאמצעות מציאת פתרון מדיני עבור 

 ,הבעקבות מלחמת העולם השניימעמדה  היחלשותו ,מעקרונות הצהרת בלפור במהלך שנות השלושים

לעסוק נמנעו מ אזגורמים שעד מצד מדינית ביתר שאת תמיכה  לחפשהתנועה הציונית הניעו את 

-קבלתה של הריבונות היהודיתיחיש את זה  מהלךשהייתה, תקווה ה ישראלית.-בפומבי בשאלה הארץ

  .לאומית

שעברו המועצות באירועים ההיסטוריים -, של בריתהן החיובי, הן השליליתפקידה המרכזי, 

, מצריכים 1948מעורבותה הישירה בכינונה של מדינת ישראל בשנת על התנועה הציונית, כמו גם 

. זאת, היה להיווצר, לכאורה, בין הציונות לבין המדינה הסובייטית שאמורהקשר בדיקה מעמיקה של 

היה ידוע בעמדתו המורכבת כלפי השאלה היהודית ובעוינותו  הבולשביקיכי המשטר  העובדהנוכח 

צלו של הנאציזם המאיים על העולם, ולאחר מכן גם מימושו  , סביר להניח כייתר על כן כלפי הציונות.

של איום זה, נתנו את אותותיהם כמעט בכל תחום בו יעסוק המחקר שלפנינו. לפיכך, בראש ובראשונה 

-בריתת חשוב יהיה לקבוע, האם שלילת היישוב את גרמניה הנאצית באה לידי ביטוי גם בחיובו א

, הן בהקשר האידיאולוגי, הן בהקשרים אחרים. ולהיפך, האם העובדה, כי היישוב היהודי המועצות

והמדינה הסובייטית היו בעלי ברית במלחמתם בגרמניה הנאצית, אפשרה לתנועה הציונית להציג את 

בה כלפי המועצות? האם הייתה לכך השפעה על שיפור יחסה של מוסק-ישראל בפני ברית-מפעלה בארץ

להקים  1947בנובמבר  29- היישוב והציונות, שעמד מאחורי תמיכתה בהחלטת האומות המאוחדות מ

-לשם כך, ייעשה ניסיון לקבוע מה היה יחסו של היישוב היהודי בארץ ישראל?-שתי מדינות בארץ

ו היהמועצות. האם יחס זה היה אחיד לאורך כל התקופה, או שמא השתנה ומה -ישראל כלפי ברית
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התנועה הציונית בפרט היה  עובדה שמוצאם של רבים מבני היישוב בכלל ומנהיגילוהאם  הסיבות לכך

  מרוסיה, הייתה השפעה על יחס זה?

לצד השאלה המרכזית שבה פתחנו, יבחן המחקר גורמים נוספים שהשפיעו על יחסו של 

גיו מאז מחצית שנות היישוב למשטר הסובייטי ועמדו בבסיס המגעים הרציפים שהתנהלו עם נצי

השלושים: האם הסוגיות היהודיות, כגון מצבם של פעילים ציוניים ושחרורם של אסירי ציון היו 

ראשונות בסדר העדיפויות, או, שמא, השאיפה לזכות באהדתה של מוסקבה כלפי חתירה לעצמאות 

המועצות -ה כי בריתברורהידיעה המדינית קדמה בעיני ההנהגה הציונית לכל היבט אחר. זאת, על אף 

  עוינת את הציונות באופן בלתי מוסווה.

המועצות לבין -קיים קושי אובייקטיבי להשוות בין יחסו של היישוב כלפי בריתפי ש-על- אף

הסיבות והמניעים מאחורי  בעמידה עלהמועצות כלפי היישוב, ישנה חשיבות רבה -יחסה של ברית

האם הגישה האידיאולוגית  ישראל.- ית ומפעלה בארץיחסה השלילי של מוסקבה כלפי התנועה הציונ

הייתכן ? הנדונההתקופה כל נותרה ללא שינוי לאורך  ,העוינת שעמדה בבסיס יחסם של הסובייטים

? מתן תשובה לשאלות אלה יסייע על יחס זההשפיעו שבמרוצת השנים נוצרו גם טעמים אחרים ש

  געיהם עם נציגי מוסקבה.מידת הצלחתם של באי כוחו של היישוב במ לבחון את

  

  רקע היסטורי

שימשה האימפריה הרוסית ועד ראשית המאה העשרים,  שמונה עשרהמאז שלהי המאה ה

עם ישראל. פרק זמן זה התאפיין בשינויים מרחיקי לכת, אשר עיצבו מחדש את רוב מקום מושבו של 

ת האזרחיות. לעומת זאת, ברוב מדינות מערב אירופה, זכו היהודים במלוא הזכויו העולם היהודי.

הגטו הגדול ביותר  –לא זו בלבד שהמשיכו להיות נעולים בגבולות "תחום המושב"  רוסיהיהודי 

  .בהיסטוריה האנושית, אלא גם הפכו לא אחת ליעד לפרעות עקובות מדם

היה מצומצם  "במיוחד ב"תחום המושב,המגע בין החברה היהודית, לבין החברה הרוסית, 

ההשפעה התרבותית הרוסית הייתה רחבת היקף ונגעה בתחומים  ,אולם תקופה ארוכה. לאורךביותר 

היסודות הרוחניים והמוסריים של גדולי ההוגים , עשריםרבים בחיי היהודים. כך, בראשית המאה ה

ישראל, אשר רובם ככולם -נושאי נס התחייה הלאומית בארץהרוסיים חדרו עמוק לתוך תודעתם של 

 דרכם החדשהוהתוו בעיני ראשוני הציונות את  מופת . יסודות אלה היווהצאריםמוצאם בממלכת 

  עולם טוב יותר. ,לדעתם ,שהייתה אמורה ליצור
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צוהר להשפעה רעיונית מסוג אחר  , פתחה1917שנת אשר התחוללו ברוסיה ב שלשלת השינויים

של רוסיה גם בעיני אלו, לחלוטין: עולם הצדק היה כעת בהישג יד. מהפכת אוקטובר העלתה את קרנה 

אשר לא נחשפו בעבר למורשתה התרבותית: המשטר הסובייטי שימש עבור רבים מבני היישוב היהודי 

לא רק מקור לגאווה, שאיפה לשלמות עצמית עתיד להוות מודל לחיקוי. ברם, מודל זה  ישראל-בארץ

כלפי הציונות, וכן מקור  שליליתהסובייטית העמדה היפור הסביבה, אלא גם מקור לאכזבה נוכח וש

ה של בני נוער רבים אל התורה סוציאליסטי. גם המשיכ-בקרב הזרם הציוני למשבר תנועתי

  לניניסטית, לא אחת על חשבון הרעיון הלאומי, תרמה למשבר זה. - סיסטיתהמרק

חרור לאומי, ריחפה מעל שיפה לשחרור עולמי, לבין השאיפה להסתירה, לכאורה, בין השא

ס, הדמויות הבולטות בסוציאליזם ועת העבודה הציונית מאז ראשית דרכם. בעקבות מרקתנחסידי 

העם היהודי  ,בעיניהם .הרוסי לא ראו מקום לעם היהודי בעולם המחר, שאותו דמיינו ולהגשמתו שאפו

, עד אשר זמנית ברירת מחדלהיווה יומו העכשווי של "עם" זה לדידם, קלא נתפס כלל כעם. לפיכך, 

 מיותרת הלאומית הייתה בעיניהם חריגההיהודית גם התנועה  ,עם הקמתה ,. לכןמאליו וייעלם יגסוס

  .תופעה מיותרת: קיומו של עם הנועד לכליה שהנציחה

היו תקופה מכוננת הן עבור  עשריםשלהי העשור השני וראשית העשור השלישי של המאה ה

, והן עבור רוסיה הסובייטית (לאחר שראלי-בארץ ומגשימה את רעיון הבית הלאומיהולכת הציונות ה

בעוד שהראשונה עשתה זאת  ".את "שלטון הפועלים והאיכרים המבססת), המועצות-ברית - 1922שנת 

שחסותו לא  "יהאימפריאליסטהפטרון " ,בעקבות הצהרת בלפור, תחת ניהולו של המנדט הבריטי

בצלן של מלחמת אזרחים ו"בריחת  ה ביססה את מעמדהי, השניחיבבה את הציונות על הבולשביקים

אשר נרתמו לעגלה  מאידך. גורמים יהודיים ממלכתייםמה של פרויקטים -מוחות" מחד, והצלחות

. במבט המועצות-בריתהקומוניסטית, פתחו אותה עת במאבק חסר פשרות כנגד התנועה הציונית בתוך 

ת השלטונות הסובייטיים כלפי כי להשפעתם השלילית של הגורמים הללו על עמד לאחור, ניתן לומר

אנשי ה"יבסקציה," המחלקה היהודית של עם זאת, יחד הציונות היה תפקיד משמעותי, אך לא מכריע. 

לשינוי בדרך  העיקריכמכשול  חברי התנועה הציונית בני התקופה בעיניהמפלגה הקומוניסטית, נתפסו 

סיונות מצד ינייעשו בהן ש שניםכל ה . תפיסה זו תיתן את אותותיה לאורךעמדתה של מוסקבה לטובה

  היישוב לבוא במגע עם השלטון הסובייטי, עד לכינון המדינה ממש. 

במהלך שנות ש כךגרמו להרדיפות העיקשות כנגד התנועה הציונית ברוסיה הסובייטית 

מהם זכו לעלות ארצה.  אלפים בודדיםחבריה מצאו את עצמם מאחורי סורג ובריח. מ רבים עשריםה

 תודעתםואלה צעירים וצעירות, אשר התבגרותם חלה לנוכח המהפכה ומלחמת האזרחים, היו 
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השנים בטרם חרף הרדיפות,  השלטון הסובייטי. ו שלהתגבשותבמקביל ל התעצבה ציונית-הלאומית

מת, אשר החליפה את התוהו ביציבות כלכלית וחברתית מסויהתאפיינו  ,ארצהאותם הצעירים עלו 

ראו בעין יפה את הישגי  תקופת המהפכה ומלחמת האזרחים. ברור, כי צעירים אלההמוחלט של ובוהו 

ששילבה (הנא"פ),  "המדיניות הכלכלית החדשה"שבא בעקבות  ,את השגשוג הכלכליובמיוחד המשטר, 

  בין משטר סוציאליסטי לכלכלה פרטית מוגבלת.

בעמדות המפתח של צוגם במוסדות היישוביים וי, ישל עולים אלה מספרם הזעוםיחסית ל

הם שאלו מושגים מחיי סביבתם הקודמת, תוך שילובם  התנועה הציונית בכללותה היה מכובד. לעתים

שומם במבנה החברתי החדש: במפלגות, במוסדות האגודים המקצועיים, בעגה ה"תנועתית" ואפילו יוי

ם, כאמור, הייתה רבה עם בואם ארצה והשתלבותם במנגנוני היישוב היהודי, השפעת ."ההגנה"בארגון 

 משקלם המספרי.לעומת לאין שיעור 

לאופן שבו ניצל מא ישראל דוג- היוותה ארץ ,הסובייטיוהמשטר  הבולשביקיתבעיני המפלגה 

טרחו לציין  המועצות- בריתהאימפריאליזם את הכמיהה הלאומית של עמים ילידים למטרותיו: ראשי 

ציוניות -נימה אחת עם ההתבטאויות האנטיזאת בפומבי פעמים רבות. הרדיפות מבית באו ב

בסיס -עלת התנועה הציוניבגינויה את עם זאת, יחד באינטרנציונל הקומוניסטי (הקומאינטרן). 

 אינטרסים רביםגילתה כלפי היישוב היהודי גם גישה פרגמטית, המבוססת על מוסקבה , אידיאולוגי

 , וכלה באינטרסים כלכלייםהשיב לחזקתהל: החל ברכוש הרוסי, שאותו רצתה ישראל-שהיו לה בארץ

אף כי מעולם לא ראו בארץ גורם חשוב כשלעצמו, לא אחת ניצלו יתר על כן, . במזרח התיכון כולו

  הסובייטים את שטחה גם לפעילות סמויה.

לא נשתנה דבר.  הביאו עמן שורה של שינויים. לכאורה, במישור המעשי שלושיםשנות ה

 נות ואף הביעו את תמיכתם ביסודותבעמדתם השלילית כלפי הציו אדרבא, הסובייטים התמידו

עם זאת, עליית הנאציזם, אשר סימל את ביטויה המובהק של יחד המבקשים לפגוע ביישוב היהודי. 

העמידה את כל הצדדים בפני החלטות ומעשים הרי גורל. לא נותר כמעט גוף  ,""הריאקציה העולמית

  את מעשיו מבלי להביט על המתרחש בגרמניה. אחד בעולם, אשר לא נאלץ לבחון

בנושא הציוני באו מפי  המועצות- בבריתהידיעות על הנעשה רוב , עשריםבמהלך שנות הבעוד ש

: שלושיםלא כן היה הדבר בשנות ה בבואם ארצה מסרו את הקורות אותם, עדי ראיה ראשונים, אשר

נעשו מספר ישיר וראשוני. בה בעת,  חדל מלהיות המועצות- בריתיה פסק והמידע אודות יזרם העל

, לא אחת נאלצו ראשי זאת ועודמצד היישוב ליצור קשר עם גורמים סובייטיים. ניסיונות לא מוצלחים 
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לחוות את דעתם על  ,ובתוכם הדמויות הבולטות בחוגים האוהדים את רוסיה הסובייטית ,היישוב

ציונית -לבין העמדה האנטי המועצות-תלבריליישב את הסתירות בין האהדה מתוך מגמה  הנעשה בה

  .ה מוסקבהשנקט

גורלה של היהדות הסובייטית העסיק את רוב היישוב. ארגונים רבים פעלו למען חידוש גם 

, עזרה לאסירי ציון ושינוי העמדה הסובייטית כלפי הציונות. הפעילות המועצות-בריתהקשר עם יהודי 

פעלו במישור זה  .בלבד רשמיים או רשמיים למחצה- שנעשתה בתחום זה הושתתה לא על גופים בלתי

  גם גופים המייצגים את המוסדות הרשמיים של היישוב: הסוכנות היהודית והסתדרות העובדים.

הביא עמו שינויים מרחיקי לכת. תחילה באו האכזבה וההלם  היפרוץ מלחמת העולם השני

להתמודד עם השלכותיה. לאחר מכן, נוכח כריתת הברית בין מוסקבה לברלין, שרבים בארץ נאלצו 

הזדהות ואהדה נלהבות עם הסובייטים בקרב כל  1941ביוני  המועצות- לבריתהפלישה הגרמנית עוררה 

העניק לתנועה הציונית הזדמנות פז לבוא במגע עם השלטונות גם שכבות היישוב. המצב החדש 

-בריתאל תוך יטים היהודים, שנסו שהיה כמעט בלתי אפשרי לפני כן. גם העזרה לפלמה הסובייטיים, 

ים אלה. המלחמה נגד מפני אימת הנאציזם, במישרין או בעקיפין, שימשה ערוץ חשוב במגעהמועצות 

לאלתר. התעצמות אלה סיונות ינכל הפחות, הסובייטים לא שללו פשרה זאת, או לאויב משותף א

ן היתר את השאלה היהודית לקראת סיום המלחמה הביאה לשאיפות, אשר העלו בי המועצות-ברית

  אלצו הסובייטים להתייחס לשאלות הללו.נ המציאות חרמכוו, ישראלית- והשאלה הארץ

  

  המחקר מבנה

         :לאחריו שלושה חלקים עיקריים: רקע ותקופתיים ארבעה חלקיםממורכב  המחקר

יעמדו כל אחד מהם במרכזו של פרקים נושאיים ו יכיל כל חלק. 1945-1941-ו 1941-1939, 1939-1930

הן  ,הן ביישוב היהודיאירוע אחד או מספר אירועים, אשר בחינתם תסייע לניתוח העמדות שרווחו 

ת בפני עצמה. הבנתן של סוגיות אלה מחקרי כסוגיהיבחן אחד מהפרקים הללו יכל  המועצות.- בברית

שמציב רכזיות המשאלות הלהשיב על בסופו של תהליך  נהתסייע מהותי-והצבתן ברצף היסטורי

   .שלפנינו המחקר

 המועצות- בריתמקומה של רוסיה /  , כרקע מקדים,יבחןיהמחקר בדיון הממשי,  מקדבטרם ית

האידיאולוגית ישראל בתפיסה - לעומת מקומן ותפקידן של הציונות וארץציוני -בהווי היישובי

 קריים של המחקראת שלושת החלקים העיתקדים בחינה זו  של הבולשביזם הסובייטי.המדינית ו
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הרקע יקל על הבנת יסודות הקשר הרוחני שפיתחה התנועה הציונית . םבנתלההכרחי  בסיסותהווה 

יסייע להגדיר את תחומי העניין שעליהם הושתת קשר זה ו, 1917לרוסיה עוד בטרם מהפכת אוקטובר 

יזם ליהדות , הבנת תהליכי ההתהוות של יחס הבולשבנגדמ לכל הפחות עד לשלהי שנות השישים.

המועצות כלפי - בסיס להבנת היסוד האידיאולוגי שבעמדת ברית ההוותומאוחר יותר גם לציונות, 

  ישראל.-היישוב היהודי בארץ

תקופה שהתאפיינה בתסיסה אידיאולוגית  - בשנות השלושים של המחקר יעסוק  הבאהחלק 

הנאציזם הגרמני  –ציה" קות ה"ריאקזהתחועמוקה נוכח היחלשותה של תנועת הפועלים הלאומית 

ה תקפה נוהפשיזם האיטלקי. ההבנה, כי ההשקפה הישנה, המחלקת את העולם חלוקה מעמדית, אינ

לידי הקצנה של ממש בכל הקשור לתפיסותיהם ישראל -בארץהיישוב היהודי מאנשי עוד, הביאה רבים 

, הייתה התייצבות נקיטת עמדה כלפי מאורע זה או אחר-האידיאולוגיות. משמעותה של נקיטת/אי

 העולמיניסיון לבדוק, האם וכיצד השפיע המצב הגאופוליטי כאן מפורשות באחד המחנות. לכן, ייעשה 

  .המועצות- בריתשננקטה ביישוב כלפי  ל העמדהע

-של יחס היישוב היהודי לבריתבחינתו את ראשית  1933שנת במחקר זה מהווה ש פי-על- אף

דיון במספר הראוי להקדים את ישראלי, - הארץ –היבט היהודי ה מן היבט הגאופוליטי,מן ההמועצות 

 שבחינתם ,) הייתה רוויה באירועים1933-1930שנים עד לסיום מאורעות תרפ"ט. תקופה קצרה זו (

הגישה הייחודית להבנת תרומה משמעותית הן להבנת יחסם של הסובייטים לציונות והן תתרום 

היה ברור  ,. מחד גיסאבאותן שנים הציונית כלפי מוסקבה להתפתח בתנועה , שהחלהסתירותהומלאת 

שהסובייטים פועלים במכוון על מנת לפגוע ביישוב באמצעות תמיכה בערבים וניסיונות לגרום לירידה 

מי שראה דמיון מחריד בין הטוטליטריות הבולשביקית לבין האידיאולוגיה גם היה  מן הארץ ומאידך

. מאידך יישראל- במישור הארץהרסני ורם תפיסתה של מוסקבה כג בקנה אחד עם דבר שעלה ת,הנאצי

הניעה  ,"ה שניתנה באמצעות "הצהרת בלפורטחגיסא, נסיגתו ההדרגתית של הריבון המנדטורי מן ההב

רבים בהנהגה הציונית לנסות ולהרחיב את מעגל המדינות האוהדות את רעיון הריבונות היהודית. 

ל הציוני ולו מטעמים במפע תמיכתהאת עשויה להרחיב וסקבה חיפוש זה הביא לכדי הנחה כי מ

את רוח עוד כי הגישה האידיאולוגית אינה משקפת  הנחה זו התבססה על סברה, מעשיים בלבד.

המשיכה הרעיונית והתרבותית לרוסיה, שרווחה ביישוב היהודי, נראית תמוהה לאור העמדה  התקופה.

ליישב את הצורך . ישראל- הקמת הבית הלאומי בארץ הסובייטית כלפי התנועה הציונית ומפעל

הניגודים הפנימיים, לכאורה, הביאה לא אחת את בני היישוב היהודי למסע רעיוני עמוק. תקופה זו 

 אחת המטרות של המחקר. הינו  ,יישובן-סתירות, אשר יישובן, או אימספר טומנת בחובה 



 

7 

הותרה  ו(הפלג היחיד שפעילות 1928 מרץב "החלוץ"תנועת  מאז האיסור הסופי על פעילות

באופן רשמי אל מחוץ לחוק.  המועצות- בברית, הוצאה הציונות מזה שנים מספר) המועצות- בברית

סגרה המדינה הסובייטית את שעריה בפני כל החפצים לצאת אותה (לאו  1934בשנת יתרה מזאת, 

חלופה סובייטית לרעיון הריבונות ניסיונות ליצור בגם התקופה התאפיינה כמו כן, דווקא יהודים). 

מיזם יזמה מוסקבה עוד במחצית שנות העשרים, עת נעוצים של ניסיונות אלה שורשיהם היהודית. 

ההתיישבות היהודית בקרים. עם כישלון התכנית נעשה ניסיון משמעותי במזרח הרחוק הסובייטי 

הסובייטים. יש להניח, כי בחינת  כלשון ",היא "ציון האדומהשל המחוז היהודי האוטונומי,  ובדמות

בקרב במיוחד , המועצות- בריתמה את היחס כלפי - כלפי מפעל זה תחשוף במידתשל היישוב  ויחס

  החוגים, אשר חרף חיובם את המשטר הסובייטי, דבקו בעמדתם הציונית.

גרמניה צבא פלישת שהחלה עם  ,םפחות משנתיי –חלק נוסף יוקדש לתקופה קצרה מאוד 

הגרמנית הוא הפלישה , של מבצע "ברברוסה"והסתיימה עם ראשיתו  1939בספטמבר  1-בלפולין 

 23-, שנחתם בברלין במולוטוב-הסכם ריבנטרופתקופה זו קדם ל. 1941ביוני  22-ב ,המועצות-לברית

המלחמה שפרצה כשבוע לאחר מכן, ניתקה את את היישוב היהודי בתדהמה.  והכה 1939באוגוסט 

של רבים התגשמו והברית  יהםהאנושיים במזרחה של אירופה. דומה היה, כי חששות היישוב ממאגריו

  בין סטלין והיטלר תקבור את התקווה לשינוי.

 - בשנים אלה הוגדרה מוסקבה, לכל הפחות באופן תיאורטי, כבעלת בריתה של גרמניה, קרי

צור ליההנהגה הציונית  מצדהניסיונות נדונה התאפיינה בהגברת ההתקופה בכל זאת, ומדינת אויב. 

הסוג הזה מגעים מן כי  , את העובדהלכאורה ,מהלך זה סתר קשר עם גורמים סובייטיים בכירים.

לביצועה המניעים שעמדו מאחורי החלטה זו והדרכים  ניתן להניח, כי בחינתבעבר נחלו כישלון חרוץ. 

-יחס התנועה הציונית לברית של יותר טובהלא זו בלבד שתיישב את הסתירה, אלא גם תתרום להבנה 

  .המועצות

ה כהרף עין את כל הלבטים סילק 1941ביוני  22-ב המועצות-בריתלפלישת הכוחות הגרמניים 

פשרה ם מאונס של הסובייטים אל המערב אשנתקיימו כלפיה ביישוב היהודי. פתיחות והספקות

של הושטת עזרה צנועה למדינה  ליישוב היהודי ולתנועה הציונית לקיים עמם מגע רחב יותר, גם בדרך

ידי הנהגת -על נתפסהלקבל את העזרה  המועצות-ברית. הסכמתה של לצד בנות הברית הלוחמת

  ., אגב הושטת הסיועיהודים הנמצאים בשטחהלחדש קשר עם הנוספת ות כהזדמנהיישוב 
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ה נתפס המועצות- בריתכי  הינה ,1945-1941של החלק האחרון שיעסוק בשנים היסוד הנחת 

-בארץהלאומית  היהודית בחתירה לכינון העצמאותבאופן ממשי כמעצמה עולה, העשויה לסייע 

כי  יתרה מזאת, ניתן לשער. דעים לא הייתה תמימותבכל הנוגע לדרך שתוביל לכך . אולם, ישראל

שהתפתחו בתנועה הציונית לאורך השנים, נתנו את  ,הגישות השונות כלפי המדינה הסובייטית

מה כבמסגרת מפעל העזרה ועל אחת כמה והמועצות - עם בריתשבו התקיים המגע  ,על האופן אותותיהן

  במסגרת הפעילות המדינית.

התמצאותם את לשפר פז הזדמנות הסובייטים קיבלו מנגד, במהלך מלחמת העולם השנייה 

ישראל בפרט. הדעה -בכלל ובארץ אחיזתם באזורבמרחב המזרח תיכוני כשלב מקדים לחיזוק 

הזדמנות זו לא נוצלה תכף ומיד, אלא משהוברר למוסקבה כי ידה במלחמה על כי מקובלת גורסת, ה

ינות הסובייטית יהתענשה הייתכן אולם, לחיזוק מעמדה הבינלאומי העתידי. לפעולועליה העליונה 

ת ייעשה ניסיון לבחון א ?1943 שנת לפניהחלה כבר בראיה לטווח ארוך ישראל -בארץביישוב היהודי 

, בלבד תקופת התנסותזו המועצות ולהוכיח כי לא הייתה -מצדה של ברית"תקופת הלימוד וההכרה" 

כלפי שנראה על תכתיבים פרגמטיים יותר מכפי מלכתחילה אלא רצף פעילויות מחושבות, המבוססות 

  .חוץ

משקל כמיהתו של היישוב היהודי במחקר שלהלן, התקופה הנדונה כל , כי לאורך אין ספק

פעם ובכל זאת, היה רב יותר, מאשר ההתעניינות הסובייטית בו.  המועצות- בריתחס אוהד מצדה של לי

ישראל. בשלב כלשהו היא אף החלה - המתרחש בארץמוסקבה לתת את הדעת על ה אחר פעם נאלצ

 ו שלעמדת אחד הכלים להשגת מטרותיה העתידיות באזור. אי לכך, בחינתאת ישראל -בארץ רואה

את היישוב היהודי של זו האחרונה והראייה  המועצות- בריתכלפי ישראל - ודי בארץהיההיישוב 

תסייע לא רק בהבנת התקופה הנדונה, אלא גם בהבנת התקופה שלושים והארבעים במרוצת שנות ה

  שתבוא אחריה.

  

  מצב המחקר

את משכו בעבר  המועצות-בריתהיחסים בין היישוב היהודי והתנועה הציונית על פלגיה לבין 

עם זאת, בשל סיבות של שונות בנגישות, זכה הצד היישובי למחקר יחד התעניינותם של חוקרים רבים. 

  מקיף יותר מאשר הצד הסובייטי.
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בה חלה ההתגבשות הפנימית הן של ש ,של החוקרים הוקדשה בעיקר לתקופה תשומת לבם

ם היה רשמי וגלוי. את היישוב היהודי והן של המשטר הסובייטי, וכן לתקופה, בה המגע ביניה

טוב - של יעקב חן ת הדוקטורועבוד ים ביותר על תקופה זו מהוותוהרציני יםהמפורט יםהמחקר

ושל  ,ישראל במהלך שנות העשרים-(שלאחר מכן ראתה אור כספר) אודות פעילות הקומאינטרן בארץ

בשנים ראל ישום על הקשר שבין רוסיה הסובייטית לבין הפעילים הקומוניסטיים בארץ ררן מ

הארבעים, השלושים המאוחרות ובשנות באשר למגעים בשנות  1.הראשונות שלאחר מהפכת אוקטובר

עבודת הדוקטור של יעקב רואי, הדנה במערכת היחסים בין מדינת מחקרים חשובים:  מספריש לציין 

מחדש כשנה לאחר כינונם ועד יה יסיומה של מלחמת העולם השנהחל מ המועצות-בריתבין לישראל 

המועצות - של בנימין פינקוס העוסק ביחסים בין התנועה הציונית לבין בריתספרו את ; 1953שנת ב

על עמדתה של מוסקבה בשאלה  )Rucker( של לורן רוקר יומחקרו ;1959-1939 וגרורותיה בשנים

בתקופה מאוחרת יותר, בעיקר  יםמתמקד ים אלהמחקראף כי  2ישראלית בשנות הארבעים.-הארץ

                                                
1 Jacob Hen-Tov, The Comintern and Zionism in Palestine, a dissertation presented to the Faculty of the 

Graduate School of Arts and Science, Brandeis University, in partial fulfillment of the requirements of the 

degree of Doctor of Philosophy (Ann Arbor, Michigan, 1969); Jacob Hen-Tov, Communism and Zionism in 

Palestine during the British Mandate (New Brunswick and London: Transaction Publishers, 2012); Ran 

Marom, Soviet Russia and the Jewish Communists of Palestine: 1917-1921, a dissertation submitted to the 

Faculty of the Graduate School of Georgetown University in partial fulfillment of the requirements for the 

degree of Doctor of Philosophy (Washington, D.C.: 1975).  

מוגש לסנאט , חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, 1954-1947ישראל,  –המועצות - יחסי בריתיעקב רואי,  2

המבוסס על המחקר, אינו דן   Soviet Decision Making in Practice. ספרו1972של האוניברסיטה עברית בירושלים, 

, ירושלים כרך א', שלם ,"היהודי היישובאמרו: "מגעים סובייטיים עם בתקופה המדוברת. לבחינתה הוקדש מ

המועצות ובעלות בריתה ויחסיהן עם העם היהודי, - ": ברית"יחסים מיוחדיםבנימין פינקוס,  ;602-525עמ' , תשל"ד

 Laurent Rucker, Staline, Israël et.גוריון, שדה בוקר, תשס"ז-, בהוצאת מכון בן1959-1939הציונות ומדינת ישראל 

les Juifs (Paris: Presses universitaires de France, 2001); Laurent Rucker, Moscow's Surprise: The Soviet-

Israeli Alliance of 1947–1949, Cold War International History Project Working Paper Series no. 46 

(Washington, DC: Woodrow Wilson International Center for Scholars, 2005) הקשרים שבין היישוב היהודי .

מלחמת העולם השנייה נדונו גם במחקריהם של אורי המועצות בתקופה שלאחר -ומדינת ישראל הצעירה לבין ברית

ביאלר על מדיניות החוץ של מדינת ישראל בעשור הראשון לעצמאותה; של אריה כוכבי על הפעילות הסובייטית 

במזרח התיכון בשלהי המנדט הבריטי ושל יוסף הלר על היחסים שבין ישראל לבין המעצמות בתקופה שבין מלחמת 

 ,Uri Bialer, Between East and West: Israel's Foreign Policy Orientation ששת הימים:העצמאות לבין מלחמת 

1948-1956 (Cambridge: Cambridge University Press, 1990); Uri Bialer, "Our place in the world": Mapai 

and Israel's Foreign Policy Orientation, 1947-1952 (Jerusalem: Magnes Press, 1981); Arieh J. Kochavi," 

Indirect Pressure: Moscow and the End of the British Mandate in Palestine," Israel Affairs, 2004, Vol.10(1), 

p. 60-76 ,ממלחמת העצמאות למלחמת ששת הימים: ארצות הברית, ברית ישראל והמלחמה הקרה; יוסף הלר :
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וב היהודי לבין הסובייטים במהלך מלחמת למגעים שהתקיימו בין היישגם תשומת לב בהם  תשדוקמ

  אחריה.לומיד  העולם השנייה

וההשפעה הרוחנית הרוסית והסובייטית עליה  המועצות-לבריתיחסה של התנועה הציונית 

יונתן , זכו לבחינה מדוקדקת במחקריהם הקלאסיים של עשריםבעשורים הראשונים של המאה ה

פרנקל אודות התנועה הסוציאליסטית בקרב יהודי האימפריה הרוסית ושל אניטה שפירא אודות ברל 

בעקבות מחקרה זה, פנתה אניטה שפירא לעסוק גם בבחינת עמדותיהם של דמויות מפתח  3כצנלסון.

ה תשומת לב רבה הוקדש 4בתנועת העבודה הציונית כלפי מהפכת אוקטובר והמשטר שקם בעקבותיה.

  5וספרותה ליישוב היהודי.התרבות הרוסית  וגם לבחינתה של המורשת הרוחנית, אשר הנחילידה -על

ספרים, שדנו בתולדות התנועה מספר ראו אור חמישים והשישים עוד במהלך שנות ה

-לעמדות הפרולתת מענה ציוני מגמה נכתבו מתוך . רובם ככולם ישראל- הקומוניסטית בארץ

עם יחד . הקומוניסטית הישראלית (מק"י) ומפלגת הפועלים המאוחדת (מפ"ם) סובייטיות של המפלגה

- פתחו גם בדיון היסטורי גרידא. כך, יש לציין את ספריהם של ג.ז. ישראלי (זאבמהם זאת, אחדים 

                                                                                                                                             
מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות, , קריית שדה בוקר, רבי ובעיית יהודי רוסיהע- המועצות, הסכסוך הישראלי

  .2010, גוריון בנגב- אוניברסיטת בן
אביב תשמ"ט; -, עם עובד, תל1917-1862נבואה ופוליטיקה: סוציאליזם, לאומיות ויהודי רוסיה יונתן פרנקל,  3

 ס.אביב תש"-, עם עובד, תלברל: ביוגרפיהאניטה שפירא, 
 שלג לבן': תנועת הפועלים הארצישראלית ומהפכת אוקטובר בשנות העשרים," –אניטה שפירא, "'ערב שחור  4

-אניטה שפירא, "ברל, טבנקין ובן; 156-118, עם עובד, תל אביב תשנ"ז, עמ' ההליכה על קו האופקאניטה שפירא, 

  .292-258, עם עובד, תל אביב תשנ"ז, עמ' פקעל קו האו ההליכהגוריון ויחסם למהפכת אוקטובר," אניטה שפירא, 
 Anita Shapira, "Russko-evreiskaia subkul'tura v; 2008אביב - עובד, תל , עםברנר: סיפור חייםאניטה שפירא,  5

Palestine," Pravoslavnyi Palestinskii Sbornik, Vol. 31 (94), 1992, pp. 54-53; Anita Shapira, "'Shalom Akha': 

Vzaimodeistvie russkoi i izrail'skoi kul'tury," Mezhdunarodnaia zhizn' 10/1998, pp. 59-68; Anita Shapira, 

"Izrail' i Rossiia: istoriia bezotvetnoi liubvi," Vestnik Evreiskogo Universiteta v Moskve, Vol. 9(27), 2004, 

pp. 143-160לציין גם מחקרים נוספים: של זאב צחור, הדן בעיצוב דימויה של  . נוסף על מחקרים בולטים אלו, יש

-לבריתבקרב הקבוצות האוהדות ביישוב; של משה צ'יז'יק, הבוחן את יחסו של השומר הצעיר  המועצות- ברית

לאורך כל התקופה מאז היווסדו ועד להקמת מפ"ם; של שמואל דותן ומוסא בודיירי, המגולל את סיפורה  המועצות

אביב - , עם עובד, תלעיצוב הישראליות: זאב צחור, "הקומוניזם כנחמה," ועה הקומוניסטית הארצישראליתשל התנ

, עבודת גמר לקראת 1941-1918המועצות, - יחסו של "השומר הצעיר" לברית; משה צ'יז'יק, 148-138תשס"ז, עמ' 

-ל "השומר הצעיר" לקומוניזם ולברית; משה צ'יז'יק, יחסו ש1976אביב, -אביב, תל-התואר מוסמך באוניברסיטת תל

אביב, - ), חיבור לשם קבלת תואר "דוקטור לפילוסופיה," מוגש לסנאט של אוניברסיטת תל1948-1936המועצות (

אביב - , ספריית הפועלים, תל1948-1913 המועצות- יחסו של השומר הצעיר לקומוניזם ולברית; משה צ'יז'יק, 1987

 ,Musa Budeiri; סבא תשנ"א-, שבנא הסופר, כפרישראל- פלגה הקומוניסטית בארץאדומים: המשמואל דותן, ; 1991

The Palestine Communist Party, 1919-1948 : Arab & Jew in the Struggle for Internationalism (London : 

Ithaca Press, 1979).  
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-מקום בולט שייך כאן לספריו האוטוביוגרפיים של יוסף ברגר 6וולטר לקויר), ושל יחיאל הלפרין.

פורו האישי, ילצד ס 7.עשריםבראש המפלגה הקומוניסטית הארצישראלית בשנות ה ברזילי, מי שעמד

  ם עם מוסקבה.יהסובייטיים בארץ, במגע-חושף המחבר את הווייתם של החוגים הפרו

 שלמלבד מחקרה של אניטה שפירא על ברל כצנלסון, נכתבה שורה של ביוגרפיות רלבנטיות 

נדונו בהם גם יחסם הם ויחס התנועות, שאותן ייצגו, כלפי  אישים מראשי היישוב. בין יתר הנושאים,

מאת שבתאי טבת  גוריון- בןדוד  של. בראש ובראשונה יש לציין את הביוגרפיה המועצות-ברית

יצחק טבנקין מאת אייל כפכפי. בין המחקרים החדשים ביותר יש למנות את מחקריהן  שלוהביוגרפיה 

את תפיסתם של מנהיגי מפ"ם מאיר יערי ויעקב חזן את  של דינה פורת ואביבה חלמיש, הבוחנים

  8.המועצות-בריתהשואה, בין היתר לאור גישתם כלפי 

נושאים אחרים, אך נגעו באופן עקיף גם באמנם עסקו שורה של מחקרים, אשר גם יש להזכיר 

פעל פשיסטי ש-המוקדשים לוועד היהודי האנטי ,: מחקריו של שמעון רדליךשלפנינובתחום המחקר 

ה, ומחקריו של בנימין פינקוס, הבוחנים את יחסו של יבמהלך מלחמת העולם השני המועצות- בברית

שניהם דנים בין היתר באירועים בעלי זיקה אל  9המשטר הסובייטי כלפי העם היהודי והציונות.

ליגה פאשיסטי ל-: המגעים בין הוועד היהודי האנטיהמועצות-בריתבין להיחסים בין היישוב היהודי 

שהתקיים בלונדון  ,); והקונגרס העולמי של האיגודים המקצועייםV(ליגה  המועצות-בריתלעזרת 

ובו המשלחת הסובייטית הביעה תמיכה בסעיף, הדן בממלכתיות היהודית בארץ. שני  ,1945בפברואר 

                                                
; יחיאל אביב תשי"ג-, תלמוניסטית בישראלמק"י: קורות המפלגה הקו- פק"פ- מפ"ס], לקויר לטרוו-ג.ז.ישראלי [זאב 6

 אביב תשי"א.- , הוצאת מפא"י, תלמהפכת עם גולה -  ישראל והקומוניזםהלפרין, 
  .1968אביב - , עם עובד, תלהטרגדיה של המהפכה הסובייטיתברזילי, - יוסף ברגר 7
, מונה: טבנקין מחנך חלוציםאמת או אאייל כפכפי, ; ד'- , כרכים א'גוריון- חיי דוד בן –קנאת דוד שבתאי טבת,  8

דן  ",, "מאיר יערי ואבא קובנר: תפיסות קוטביות של לאומיות ויהדות בעקבות השואהפורת דינה ;ירושלים, תשנ"ב

; אביבה חלמיש, "מרחביה וסטלינגרד! 356-329, ירושלים תשס"ה, עמ' השואה בהיסטוריה היהודיתמיכמן (עורך), 

שואה ממרחק תבוא: אישים וכח השואה והשלכותיה," דינה פורת (עורכת), לא ורשה ולא מצדה: מאיר יערי לנ

 .504-475צבי, ירושלים תשס"ט, עמ' -, יד יצחק בן1948-1933ישראלי ויחסם לנאציזם ולשואה - ביישוב הארץ
- רב ",ישראל בשנות מלחמת העולם השניה- המועצות ובין היישוב היהודי בארץ-, "היחסים בין בריתשמעון רדליך 9

פאשיסטי הסובייטי: - תחיה על תנאי, הוועד היהודי האנטי, רדליך שמעון; 171-155עמ'  תשמ"ט, כ"ד,-כ"ד אילן

פינקוס, "המדיניות הסובייטית ; בנימין 1990גוריון בנגב, -אוניברסיטת בן, הוצאת הספרים של עלייתו ושקיעתו

יהדות מזרח אירופה בין פינקוס (עורך), בנימין " ,1948-1945המועצות, הציונות והיישוב בשנים -כלפי יהודי ברית

  .63-3עמ' , 1987בוקר -קרית שדה, 1948-1944 שואה לתקומה
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ות , לפי עדויבמהלכהלטה, יאדנו במה שהתרחש במהלך ועידת  ,חוקרים, יוסף הלר ואילן עמיצור

  10בפני סטלין. ישראל- ארץרוזוולט את שאלת רנקלין דלאנו הברית פ- נשיא ארצותהעלה מסוימות, 

והתנועה הציונית חוקרים נוספים הקדישו מזמנם לחקר המגעים בין נציגי היישוב 

מתתיהו וטוב -ה. אלה הם יעקב חןיעולם השניהסובייטים במהלך מלחמת ה בין נציגילהבינלאומית 

בלונדון ולאחר מכן  המועצות- בריתכל אחד מזוויתו הוא במגעים עם איוון מייסקי, שגריר הדנים מינץ, 

 המועצות-בריתכלפי ישראל - בארץסגן קומיסר החוץ; וכן דוד אנגל, הבוחן את עמדת הנהגת היישוב 

מתתיהו מינץ ואלברט קגנוביץ' עסקו  11ויהודיה בהקשר למלחמה העולמית ההולכת וצוברת תאוצה.

ישראלית" של מוסקבה בהקשר להשתלטותה על מזרח - עיצובה של "המדיניות הארץניצני בבחינת 

  12אירופה.

מובן, כי העדר גישה אל הארכיונים הסובייטיים הגביל את אפשרות החוקרים לנתח את הצד 

קות אחר עמדותיהם של הסובייטים. השני. עם זאת, כל אחד מהם ניסה, בעזרת כלים עקיפים, להתח

 עשריםבשנות ה המועצות-לבריתסיון לבחון את קורותיהם של בני היישוב, אשר ירדו ינעשה גם נ

                                                
10 Joseph Heller, "Roosevelt, Stalin and the Palestine Problem at Yalta," The Wiener Library Bulletin 30, 

1977, pp. 25-35 ;Amitzur Ilan, "The Conference of Yalta and the Palestine Problem," The Jerusalem 

Journal of International Relations, Vol. 3, No. 1, 1977, pp. 28-52.  

11 Jacob Hen-Tov, "Contacts Between Soviet Ambassador Maisky and Zionist Leaders During World War 

II," Soviet Jewish Affairs, Vol. 8, No. 1, 1978, pp. 46-56; David Engel, "Soviet Jewry in the Thinking of the 

Yishuv Leadership, 1939-1943," Lucjan Dobroszycki and Jeffrey S.Gurock (eds.), The Holocaust in the 

Soviet Union: Studies and Sources on the Destruction of the Jews in the Nazi-Occupied Territories of the 

USSR, 1941-1945 (M.E.Sharpe: New York, 1993), pp. 111-129 ;ו'שאלת  םמתתיהו מינץ, "שאלת היהודי

יוזכר גם מחקרו של  .180-163, תשס"א, עמ' 22 אלפיים", 1948-1945פלשתינה' בדיפלומטיה הסובייטית בשנים 

ואת קשריה עם היישוב, כאשר גם הפעילות  צותהמוע- בבריתחלוצית -בוחן את הפעילות הציוניתהשלמה קלס 

המועצות - חלוצית בברית- גבולות, מחתרת ובריחה: פעילות ציוניתקלס,  שלמה :היישובית זוכה לניתוח מפורט

  .1989אביב -, מורשת והמכון ליהדות זמננו, תל)1945-1941קשרים עם היישוב בארץ (ו
ישראל בשלהי -המועצות במאמץ לכונן ממלכתיות יהודית בארץגוריון ומעורבותה של ברית - מתתיהו מינץ, "בן 12

 Albert Kaganovich, "Stalin's Great; 182-171, עמ' 2005אביב - , תל8ישראל  "מלחמת העולם השנייה ואחריה,

Power Politics, the Return of Jewish Refugees to Poland, and Continued Migration to Palestine, 1944–

1946," Holocaust and Genocide Studies, 2012, Vol. 26(1), pp.59-94.  
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, אשר חוו תלאות אין ספור ולבסוף הצליחו מיורדים אלהכאמור לעיל, אחדים  13וגורלם לא נודע עוד.

  14עט את אשר קרה להם ולחבריהם.את סיפוריהם ובכך הצליחו לחשוף במ לשוב ארצה, גם גוללו

ופתיחת הארכיונים של הרפובליקות הסובייטיות לשעבר, העניקו  המועצות- ברית ה שלקריסת

. פרסום קובץ םהיו נסתרים ברוב אזהזדמנות להציץ אל מעבר למסך הברזל, במקורות, אשר עד 

 15פריצת דרך חשובה. היווה המועצות-לברית מדינת ישראלאודות היחסים בין  2000בשנת המסמכים 

 לא נכלל בו.עשרים והשלושים בשל מגבלות הפרסום המדעי, ותיקופו של הקובץ, שנות ה עם זאת,יחד 

בעריכתו של לאון זהבי מבחר של מסמכי יסוד של הקומאינטרן לגבי יצא לאור , 2005בשנת בהמשך, 

יטית, הוא מהווה תרומה קובץ זה אינו נעדר השפעה פולתוכנו של אף כי  16ישראלית.- השאלה הארץ

משמעותית למחקר, במיוחד בכל הקשור לבחינת הקשרים ההדדיים שבין המפלגה הקומוניסטית של 

  ישראל (פק"פ) לבין האינטרנציונל השלישי. - ארץ

תאפשר פרסומם של מספר סובייטי, ה-הארכיונים במרחב הפוסטהודות לפתיחות מסויגת של 

, ולהם זיקה למושא המחקר. מחקרם של זיווה גלילי ובוריס ןהעשור האחרוראו אור מחקרים, אשר 

-לארץהוגלו מגבולות ארצם ש, המועצות- בבריתמורוזוב גולל את גורלם של חברי התנועות הציוניות 

בגורלו של מנחם  ) דניםHilligהיליג (גץ החוקר הגרמני חן ושל -יונתן דקלשל  מחקריהם. ישראל

  17.ויחד עם עשרות חברי המועצות-לבריתמאז עזב את הארץ ושב אלקינד, ממנהיגי גדוד העבודה, 

-ישראל המנדטורית לבין ברית-שמונים היחסים שבין ארץשלהי שנות הלמסיבות מובנות, עד 

להעלות סוגיות בודדות  סיונותילדיון במחקר הסובייטי. מדי פעם בפעם נעשו נ כמעט ולא זכו המועצות

ולם היו מגמתיים ובאו לאשש את הטענה הסובייטית כי הציונות , אך רובם ככאלה הקשורות ליחסים 

 המקיף של הטובה ביותר לכך הינו מחקרוהדוגמה מאז היווסדה איננה אלא התגלמות הרוע העולמי. 

                                                
 .94-87, תשל"ג, עמ' 1 שבותאניטה שפירא, "גורלה של קבוצת אלקינד ברוסיה",  13
, סוגר כלא בלי; אסתר פלדמן, 1968אביב -, עם עובד, תלהטרגדיה של המהפכה הסובייטיתברזילי, - יוסף ברגר 14

אביב -, סער, תלאביב הקטנה למוסקבה: זכרונות ילדות- מתלפלחן, -לאה טרכטמן; אביב תשכ"ד-עם הספר, תל

  .1996, [חמו"ל], ירושלים המועצות- ארבעים שנות חיים של ישראלית בבריתפלחן, -תשמ"ט; לאה טרכטמן
15 E. Bentsur, B.Kolokolov et al. (eds.), Documents on Israeli-Soviet Relations, 1941-1953, part I (Frank 

Cass: London 2000); E. Bentzur and B. Kolokolov (eds.), Sovetsko-Izrail'skie otnosheniia, 1941-1953, Vol. 

1.1 (Moscow: Mezhdunarodnye Otnosheniia, 2000).  

  .2005אביב - , כתר, תל1943-1919לחוד או ביחד: יהודים וערבים במסמכי הקומינטרן, לאון זהבי,  16
, יד טבנקין 1941-1880קואופרציה בהתיישבות היהודית החקלאית ברוסיה ובעולם  ?מחנה משותףחן, - יונתן דקל. 17

 Hillig Goetz, "Vojo Nova" v Krymu: zabytaia; והוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, ירושלים תשס"ח

selkhozkommuna (Kibbutz), (Marburg, 2005).  
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בין שתי שישראל בתקופה - המועצות לבין ארץ-) על קשרי המסחר בין בריתMakeevמקייב ( דמיטרי

הבוחנת בצורה מדעית היבטים שונים של קשרים אלה,  ,עיתלצד גישתו המקצו 18מלחמות העולם.

ישראלי שהיה מעורב במסחר עם מוסקבה - העובדה, כי הצד הארץמן לחלוטין להתעלם הצליח המחבר 

  ציוני ולא ערבי.-יהודיהמוחלט היה ברובו 

. אותותיו ניכרות הסובייטי חקר "המזרח הערבי" היה לאסכולה השלטת במחקרככלל, 

המחקרים רוב : המועצות-בריתגם לאחר התפרקותה של  ישראלית-ץשל הבעיה הארקר החמגמות ב

חניכי האסכולה ידי -עלהמעטים בעלי זיקה למושא המחקר, שהופיעו במהלך שנות התשעים, נכתבו 

הערביסטית. אף כי אין החוקרים הללו, בחלקם הגדול, רואים עוד בישראל ובציונות את התגלמות 

אמצעי. גם החוקרים, אשר -ימו עם מעמדן כתחום שווה ערך, הראוי למחקר בלתיהרוע, הם טרם השל

לא נמנו עם האסכולה הערביסטית לא חידשו דבר, בהשתמשם בעיקר בפרות המחקר המערבי מבלי 

  להניב ממצאים עצמאיים.

ו של גריגורי יספרהינו שלושת  הראשון, אשר ניתן לראותו כעצמאי,הרוסי למעשה, המחקר 

חרף  19.עשרים והשלושיםמזרח התיכון בשנות הבקומוניסטיות  תנועות) אודות Kosach' (קוסאץ

היותו מחניכיה הבולטים של האסכולה הערביסטית הישנה, הצליח המחבר לפתח גישה בלתי תלויה 

את עבודתו לתוספת ראויה למחקרים אודות המפלגה הפך כמעט. שימושו בחומר הארכיוני החדש 

זאת ועוד, הספר השלישי בסדרה הוקדש רובו ככולו  עד כה. , שחוברוישראל-ץבארהקומוניסטית 

 ישראל והתפתחותה בתקופה המקבילה לפעילות הקומאינטרן-להתהוות התנועה הקומוניסטית בארץ

)1943-1920.(  

העוסקים בפעילות חוקרים רוסים צעירים ראו אור מספר מחקרים של בשנים האחרונות 

ישראלית בפרט במחצית הראשונה של המאה העשרים. -כון בכלל ובזירה הארץהסובייטית במזרח התי

שאלה ב) אודות העמדה הסובייטית Agapovמחקריו המעמיקים של מיכאיל אגפוב (כך, יש לציין את 

                                                
18 Dmitrii Makeev, "Sovetsko-palestinskie torgovye otnosheniia v mezhvoennyi period," Politika velikikh 

derzhav na Balkanakh i Blizhnem Vostoke (1932-1945) (Sverdlovsk, 1984), pp. 19-32.  

19 Grigorii Kosach, Krasnyi flag nad Blizhnim Vostokom: kompartii Egipta, Palestiny, Sirii i Levana v 20-

30-e gody (Moscow: Institut stran Azii i Afriki pri MGU, 2001); Grigorii Kosach, Kommunisty Blizhnego 

Vostoka v SSSR, 1920-1930-e gody (Moscow: RGGU, 2009); Grigorii Kosach, Prioritety "klassa" i 

prioritety natsii: palestinskie kommunisty 1920kh-1930kh gg, (Kazan', 2011).  
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 21ו"דוקטור למדעים," ארים "מועמד"כעבודות לתשהוכנו תחילה  ,מחקרים אלה 20ישראלית.-הארץ

צת דרך של ממש בחקר הנושא בהיסטוריוגרפיה הרוסית ים, המהווים פרעובדו לאחר מכן לשני ספרי

הדן בפעילות הקומאינטרן  ,)Balashovמחקריהם של יורי בלשוב (יש להזכיר את  ,בנוסף 22המודרנית.

העוסק בהתפתחות מדניות החוץ הסובייטית  ,)Romanenkoשל ולדיסלב רומננקו (במזרח התיכון ו

  23ם.במזרח התיכון בשנות העשרי

ת מוגבלת הן עם היכרובחלקה הגדול ב ההיסטוריוגרפיה הרוסית מתאפיינתעם זאת, יחד 

המקורות הראשוניים בשפות היהודיות (עברית ויידיש) והן עם ההיסטוריוגרפיה הרלוונטית 

הישראלית ואף זו המערבית. כמו כן, בדומה להיסטוריוגרפיה הסובייטית, זו הרוסית חוטאת בשימוש 

לפתח גישה הרוסיים  חוקריםה רובבספק. כל זה מונע ממוטלת מהימנותם לעתים ש ,משנייםבמקורות 

  השוואתית כלפי התקופה.

 המחקר מושאאמנם דנים בהיבטים שונים של שהוזכרו לעיל כפי שניתן לראות, כל המחקרים 

, ם במלואו, אשר תגולל את סיפור היחסיומקיפה אין בהם כדי ליצור תמונה מוצקה ,אולם .שלפנינו

את מלוא הידע הנצבר העומד בפני  ו משקףלפני זמן רב ואינ מפני שחלק ניכר של המחקרים נכתב

. סוגיות , במיוחד נוכח חשיפת החומר הארכיוני הסובייטי בעשרים השנים האחרונותהחוקרים כיום

נות השלושים בש המועצות-ברית, כגון עמדתה של התנועה הרוויזיוניסטית, יחסו של היישוב אל רבות

באותה התקופה, נותרו מחוץ  ישראל-המעורבות הסובייטית במתרחש בארץגם במידה מסוימת ו

ה יבמלחמת העולם השני המועצות-ברית. נושאים אחרים, כגון התנועה לעזרת עד כה לתחומי המחקר

                                                
20 Mikhail Agapov, SSSR i palestinskaia problema v 1920-e – 1943 gg, Dissertatsiia na soiskanie uchennoi 

stepeni kandidata istoricheskikh nauk (Tiumen': TGU, 2001); Mikhail Agapov, "Evreiskii natsional'nyi" 

ochag v politike SSSR (1920-1948), Dissertatsiia na soiskanie uchennoi stepeni doktora istoricheskikh nauk 

(Tiumen': TGU, 2012).  

פי רוב לשני חלקים: "מועמד למדעים" ו"דוקטור - סובייטי התואר האקדמי השלישי מחולק על- במרחב הפוסט 21

 הם לתואר דוקטור.נמוך יותר. בארץ מקובל להקביל את שני הינו הראשוןכאשר  "למדעים.
22 Mikhail Agapov, Istoki sovetsko-izrail'skikh otnoshenii: "Evreiskii Natsional'nyi Ochag" v politike SSSR 

1920e-1930e gg (Tiumen': Vector Book, 2011); Mikhail Agapov, Evreisko-palestinskoe soobshchestvo v 

sovetskoi blizhnevostochnoi politike v 1939-1948 gg (Tiumen': Vector Book, 2012).  

23 Yurii Balashov, Politika Kommunisticheskogo Internatsionala na Blizhnem Vostoke (1920-1939 gg.), 

Dissertatsiia na soiskane uchennoi stepeni kandidata istoricheskikh nauk (Nizhnii Novgorod: NNGU im. 

Lobachevskogo, 2002); Vladislav Romanenko, Evoliutsiia politiki SSSR na Blizhnem Vostoke v period NEP 

(1921-1927 gg.), Dissertatsiia na soiskane uchennoi stepeni kandidata istoricheskikh nauk (Nizhnii 

Novgorod: NNGU im. Lobachevskogo, 2005).  
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וים מאחר ומהו אךנדונו, אמנם כבר מגעיהם עם היישוב, שנקטו באו עמדת הנציגים הסובייטיים 

סוגיות תומכות במחקר העיקרי בלבד, אינם זוכים, מסיבות ברורות, למחקר מעמיק בפני עצמו. 

המועצות בתקופה שקדמה - ישראל לבין ברית- דומה כי היחסים בין היישוב היהודי בארץ ,לפיכך

המחקר ממנה מקווה להציג גדול עודם טעונים בחינה מעמיקה, שחלק  1948להכרזת העצמאות במאי 

  נינו.שלפ

 

 המקורות

, אשר לא נדרש לחוות את דעתו על ישראל-היהודי בארץ לא היה כמעט מגזר בקרב היישוב

אידיאולוגית. אי לכך, כמקור ראשון מבחינה תרבותית ובין אם מבחינה רוסיה ומורשתה, בין אם 

מפלגות ותנועות המייצגות את כל הקשת  לשהחומר הארכיוני במחקר שלפנינו במעלה ישמש 

פוליטית של הארץ באותם הימים: החל במפלגה הקומוניסטית משמאל וכלה בתנועה הרביזיוניסטית ה

עניני, הבא לידי ביטוי בתכתובת פנימית, פרוטוקולים מישיבות, דיונים -מימין. ואולם, המטען הפוליטי

למסמכים . חשיבות רבה שמורה גם המועצות-בריתּוועדות, איננו המקור הבלעדי לבחינת תפיסתם את 

ף באו במגע עם האישיים של הדמויות המעורבות, אשר נטלו חלק פעיל והתבטאו לא אחת בנושא, או א

לאפשר את בחינת ויש כדי לחשוף את סתרי לבם  גורמים סובייטיים. גם ברישומיהם של הללו

  האירועים מזווית ראייתם האישית. 

וס הכתוב, המשקף את המגמות, הפולמ תרעיוני מוצא את ביטויו באמצעו-השיח הדמוקרטי

הדעות והתפיסות, הבא לאמת, לאושש, לסתור או להפריך טענה זו או אחרת. לכן, כמקור משמעותי 

הדנים פעמיים אחרים -תונים, כתבי עת, עלונים ופרסומים חדיביותר ישמשו הכתובים: ספרים, ע

לעיצוב פנימי: לחנך רבים בתקופה הנחקרת. הרי הם נועדו לא רק לעימות חיצוני, אלא ובעיקר 

  להליכה בדרך הנכונה, כפי שהאמינו בה המחברים.

נדבך חשוב בעיצוב המחקר  מהוויםהמקורות השייכים למוסדות הרשמיים של היישוב 

הסוכנות היהודית ואף הסתדרות העובדים,  -החומר הארכיוני של המוסדות הלאומיים  :והתקדמותו

. משמעותיים הם גם המקורות של הארגונים, אשר פעלו באותה נושלפניהינו בעל חשיבות רבה למחקר 

 המועצות-בריתאגודת "מגן"), או נועדו לקיום מגעים עם דוגמת תקופה למען היהדות הסובייטית (

ליד  המועצות- בריתוהוועדה לקשרים עם  המועצות- בריתהוועד לקשרי תרבות עם  ",Vליגה "(

  הסוכנות היהודית).
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משום שבעיני במיוחד יים של שלטונות המנדט עשויים לתרום למחקר, גם המקורות המנהל

סכנה החותרת תחת יסודות שלטונם. לפיכך,  המועצות- לבריתהממשל המנדטורי היוותה המשיכה 

) במעקב סמוי אחר הגורמים CIDטחון הבריטיות (יבדומה להנהגת היישוב, פתחו גם רשויות הב

זדמנות לקבל זווית ראיה ייחודית, שכן, המניעים כאן נבדלו הבמקורות אלה יש ם. החשודים בעיניה

 מאלו של היישוב.

ישראליים. מדובר בעיקר -נו מגוון כמקורות הארץאינהראשוניים מבחר המקורות הרוסיים 

במסגרת ובראשית שנות האלפיים במהלך שנות התשעים שנחשפו שאוזכרו לעיל ובמסמכים רשמיים, 

לקבל גישה ר המבקש כעשור חוקמזה עם זאת, יחד  24.שראל ולרוסיהלי המשותף צדדי- המיזם הדו

להקיף  המבקש לפיכך, מחקר עוד סובייטי מדיני נתקל בקשיים מצד רשויות הארכיונים ברוסיה.ילת

. בכדי לגשר על הפערים מגבלות אובייקטיביותנחה בהכרח על ידי את החומר הרלוונטי ככל שניתן, מו

צורך להשתמש במקורות ראשוניים ועקיפים, שכבר יש התמונה המקיפה,  שנוצרו ועל מנת להציג את

הנותנים במידה מסוימת  ,סובייטייםהתרבות המדע והר, חמסהגופי הם של פורסמו בעבר, כגון מסמכי

-דו מאחורי העמדה הסובייטית בשאלה הארץמגם מענה לתחומים המדיניים והאידיאולוגיים שע

  ישראלית.

  עמם. וראיונותשל בני התקופה  כרונותילעיל, ייעשה שימוש נרחב בספרי זנוסף על כל המצוין 

  

  המתודולוגיה

מקורות מגוונים מאפשרים בחינה רחבה של הנושא בדרך השוואתם וניתוחם המעמיק. לפיכך, 

 תבוסס המתודולוגיה המחקרית על מספר אופנים: 

 ות ולשחזר את השתלשלותא. ניתוח היסטורי כרונולוגי שיטתי של המקורות, על מנת לנס

 עקיפיםהו בחינת המקורות ההיסטוריים הראשונייםבאמצעות . הדבר יתאפשר בציר הזמן האירועים

כרונות יכי הן במקורות בעלי מטען אידיאולוגי והן בז בני התקופה. עם זאת, חובה לזכור כרונותיוכן ז

רים או שינויים באור הרצוי לכותב, ה מובנת להצגת בעיות, משביכתובים ובתיעוד בעל פה, קיימת נטי

גישה ביקורתית כלפיהם, תוך שילוב מקורות לנקוט ב. לכן, יש מהםאו לחלופין, להתעלמות מוחלטת 
                                                

נתקל בקשיים רבים בשל סירובו של הצד הרוסי לאפשר פרסום חופשי של תעודות  גם פרסום מסמכים אלה 24

, בלוג ארכיון המדינה, המועצות-ברית –מאחורי הקלעים של פרסום אוסף התעודות ליחסי ישראל מסוימות. ראו: 

30.12.2012 .post_30.html-http://israelidocuments.blogspot.co.il/2012/12/blog" ,פתיתי סודות: ; אורי ביאלר

 .542-534, עמ' 2001, 11 עיונים בתקומת ישראל," מסמכים על הדיפלומטיה הסובייטית בשאלת תקומת ישראל
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זאת לשם אימות העובדות ההיסטוריות בעזרתם. כל זה יאפשר את מיפוי הסוגיות, , רבים ככל האפשר

  עליהן יהיה צורך לתת את הדעת.

לות, כדי לאפשר הסקת מסקנות בי של ההתרחשויות בתקופות מקביב. ניתוח השוואתי רוח

עד כה אודות שנעשו התהליכים, אשר התרחשו בשני הצדדים. בשלב זה ייעשה שימוש במחקרים  לגבי

  .המועצות- בריתבין לישראל -בארץסוגיות שונות, הנוגעות לחקר היחסים בין היישוב היהודי 

בחוגים שונים ביישוב וכן  המועצות-בריתשר פותחו כלפי ג. ניתוח פרטני של גישות ועמדות, א

לתיעוד ההיסטורי ההדדי, רבה ד הסובייטי. כאן, תיוחס חשיבות בחינת הראיה והתפיסה שפותחה בצ

, הן פומביות והן סמויות, של הנפשות הפועלות. בזאת ישולבו, למעשה, כל המקורות תוכן, להתבטאויו

  נת ליצור תמונה רחבה ככל שניתן של מושא המחקר.הראשוניים והמשניים כאחד, על מ

  

  הערות טכניות

א המוזכרים במחקר זה יובאו כפי שהיו בתקופה הנדונה: שרתוק ולהציוניים  האישיםשמות 

 . עם זאת, לצד אזכורם הראשון יצוין בסוגריים גם השםיהודה וכדומה- שרת, אידלסון ולא בר

  המעוברת.

ומות יישוב ילוו באזכורם הראשון בתעתיק לטיני, אלא אם השמות הלועזיים של אישים ומק

כן מדובר בשמות מוכרים, כגון לנין, סטלין, מוסקבה, לונדון וכדומה. תעתיק השמות הרוסיים יובא 

השמות הרוסיים שהינם פולניים תעתיק הברית. -פי כללי התעתיק של ספריית הקונגרס של ארצות-על

  קורית (הפולנית) וזו הרוסית (בתעתיק לטיני, כפי שצוין לעיל).במקור יובא בשתי הצורות, זו המ

מושגי יסוד מחיי החברה הסובייטית בין שתי מלחמות העולם, כגון הוועד הפועל הכל סובייטי 

)VTsIK) המדיניות הכלכלית החדשה ,(NEP וכדומה, שאינם שגורים בפי הציבור הרחב, יובהרו בגוף (

  המחקר בעת אזכורם הראשון.



  חלק ראשון

  רקע (לפני שנות השלושים)
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  1.1פרק 

 יחסו של המשטר הסובייטי אל הציונות: בתחילת הדרך
  עד ראשית שנות השלושיםישראל - והיישוב היהודי בארץ

דמוקרטית הרוסית בבעיה - , ראתה המפלגה הסוציאל1898שנת בהרשמי סדה מאז היוו

משותפת לכל הזרמים הפוליטיים שהרכיבו את . תפיסה זו הייתה הראויה להתייחסות היהודית סוגיה

  מפה הלאומית של האימפריה הרוסית.ב, כי היהודים מהווים יסוד חריג . היה מוסכם על כולםהמפלגה

בשנת  ,הבולשביקי והמנשביקישני זרמים, דמוקרטיה הרוסית ל- של הסוציאל התפלגותהעם 

, תוך עוינות בלתי י פתרון השאלה היהודיתדגלו הראשונים בגישה לוחמנית וקיצונית יותר כלפ 1903,1

("מהפכת  1917כלפי הציונות ומפעליה. עם עלייתם של הבולשביקים לשלטון בנובמבר  סמויה

מיושמות הלכה למעשה, הן כלפי הפעילות  להיותוהתבססותם בו, החלו תפיסותיהם  אוקטובר")

  ל.ישרא-המדינה, הן בכל הקשור למפעל הציוני בארץהציונית בתוך 

התהוות היחס אל התנועה הציונית מצדו של לבחון את  השל פרק זה הינ תהמרכזימטרתו 

דמוקרטיה הרוסית ועד להתבססותה המוחלטת -הסוציאל ה שלראשיתמ בולשביקי- הממסד הסובייטי

המועצות בראשית שנות השלושים. הנחת העבודה -בברית תשל המפלגה הקומוניסטית כשליטה בלעדי

את המדיניות, ידעו הסובייטים גם להכיר הקביעות האידיאולוגיות התוו, לכאורה, פי ש- על- היא, כי אף

פעיל שיקול דעת פרגמטי כלפי הבמציאות, ובדומה לנושאים אחרים, הן פנימיים והן בינלאומיים, ל

  ישראל.-היישוב היהודי בארץ

הן במסגרת ישומה ויבראש ובראשונה הגישה האידיאולוגית  ייבחנו, ה זועל מנת להוכיח הנח

דגש והן במערכת היחסים הבינלאומיים של המדינה הסובייטית הצעירה. והמישור הפנימי המפלגתית 

ישראל ונתפסה - בארץ שלטהמרכזי יושם על היחסים עם האימפריה הבריטית, שמאז שנות העשרים 

יך גם את הציונית. אל הגישה האידיאולוגית יש לשי כנותנת חסות לתנועהמאז הצהרת בלפור 

כי  ,סובייטיים בארץ ואת יחסה של מוסקבה לכוחות אלה. ניתן לשער-פעילותם של הכוחות הפרו

שכן , בתקופה הנדונה יחס זה מהווה נדבך חשוב בהבנת יחסם של הסובייטים כלפי הציונותבחינתו של 

   נתפסו כמי שטרם השילו מעצמם את ההשפעה הציונית. כוחות אלה

  
                                                

), מאז RSDRPדמוקרטית של פועלי רוסיה (- ף כי באופן רשמי נשארו שני הזרמים כשותפים במפלגה הסוציאלא 1

הוסב שמה של  1918. במרץ 1917כל זרם תיפקד למעשה כגורם פוליטי נפרד עד להיפרדותם הסופית באביב  1912

  ).הקומוניסטית הרוסית של הבולשביקים (המפלגה RKP(b)-המפלגה הבולשביקית ל
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  הבולשביזם והיהדות

מאז נהגה לראשונה, ראה המרקסיזם ביהודים מטרד אידיאולוגי, שסתר, לכאורה, את 

תיאוריית מלחמת המעמדות. סלידתו האישית של קרל מרקס מהיהדות, נבעה, ככל הנראה, מחוסר 

(היהדות) הפך מושג זה לשם  Judentum-יכולתו להתמודד עם שורשיו היהודיים. לפיכך, זעמו כלפי ה

 – החברה הקפיטליסטית כולהאת , המאפיינות תכונות האופי השליליות במין האנושינרדף למכלול 

לראות ביהודים קבוצה של מרקס סירובו העיקש  2ובצע כסף. חמדנותתגרנות, רמאות, חומרנות, 

היהודים אינם קולקטיב ולפיכך דינו של  –לאומית אחידה, התווה את תפיסת העולם של ממשיכי דרכו 

  .אותו להתבולל בתוך החברה הסובבת ודיויהכל יהודי 

סטית אנכרוניתופעה יהדות כאת ה ונבדל בתפיסתלא  המרקסיזם הרוסיאין פלא, אפוא, ש

מפלגה המת במסגרת מסויבונד, שנהנה אמנם מאוטונומיה לאומית הפעילותו של גם  להיעלם. שסופה

, )Plekhanovנוב (ח, גיאורגי פל. כךהמנהיגימצד , זכתה לביקורת נוקבת הרוסית דמוקרטית-הסוציאל

"הציונים הלא עקביים  יםאאף כינה את הבונד ,מראשוני המרקסיסטים הרוסיים וממייסדי המפלגה

ישראל, אלא בגבולות - ציון לא בארץאת השואפים לכונן  ,)nashi neposledovatel'nye sionistyשלנו (

של אמירה זו, היא מצביעה בצורה שאינה גם אם נניח בצד את הנימה האנטישמית  3המדינה הרוסית."

משתמעת לשתי פנים על בעיית הלאומיות היהודית כתכונה משותפת לציונים ולבונדאים. אליבא 

חזר אף לכל גינוי אפשרי. לפיכך, אין זה פלא שמאוחר יותר הוא הייתה תכונה זו ראויה  ,דפלחנוב

  4"ציונים הסובלים ממחלת ים."ה אותם הבונדאים בלאומיות יהודית מיותרת, ואף כינוהאשים את 

שנועד לתת מענה למאווי הרחוב  ,לאומית הייתה כלי זמני-היהודית הסוגיה בונדהעבור 

שנגדה  מדיניתדגלה בריבונות  , מצדה,הציונות. היהודי בטרם יושלם תהליך הטמיעה בחברה הסובבת

מרקסיסטים הרוסים אל הציונות גישתם של ה לכןאת יסודות מהותה של תורת מרקס ביחס ליהודים. 

-בראשית דרכן המשותפת, הפנתה הסוציאל מחמירה יותר. ובכל זאת,אף בסופו של דבר הייתה 

מכשול בחתירתה לליכוד שורות בונד, מאחר וראתה בו הדמוקרטיה הרוסית את מרבית חציה כלפי 
                                                

2 Karl Marx, "To the Jewish Question," Karl Marx, A World Without Jews, With an Introduction by 

Dagobert D. Runes (New York: Philosophical Library, 1959), pp. 36-37..  

3 Georgii Plekhanov, "Otvet nashim neposledovatel'nym sionistam," Iskra no. 82, 1.1.1905.  

", שיצא לאור Khronika evreiskoi zhizniהדברים נאמרו בראיון שהעניק לזאב ז'בוטינסקי עבור השבועון " 4

 ,Vladimir Zhabotinskii, הזכיר ז'בוטינסקי אמירה זו גם בספרו "חמשתם." פטרבורג. מאוחר יותר- בסנקט

"Nabroski bez zaglaviia. Beseda s G.V.Plekhanovym," Khronika evreiskoii zhizni, no. 41-42, 28.10.1905,   

p. 31.  
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 מצומצמתהתייחסות להשגת מטרותיה ברחוב היהודי. לעומת זאת, הציונות זכתה להפרולטריון ו

כן לממש ש, לא כל אחריו את המוני היהודים ףשעשוי לסחו ,ח של ממשוכבלבד, כאשר מעטים ראו בה 

  5.ישראל-בארץהיהודים יכולת לקליטת ההמונים 

 הרוסית )הס"ד - דמוקרטית (להלן -המפלגה הסוציאלידוע על מקרה אחד בלבד, כאשר ראשי 

. מדובר במאמר "התפוררות הציונות ויורשיה האפשריים" מפרי בחרו לתקוף את הציונות באופן חריף

 1904.6בינואר  1-" בIskraעטו של לב טרוצקי, אשר התפרסם בביטאון מפלגת הס"ד הרוסית "

שנערך בבאזל בשנת  ,במאמרו, תיאר טרוצקי את התרשמותו מהשתתפותו בקונגרס הציוני השישי

עה הציונית, ניבא טרוצקי, כמו גם רבים וד את התנ. בהבליטו את המשבר האידיאולוגי, שפק1903

. הוא אף לא חסך במילים בתארו את "התפוררותה של הציונות וחוסר קרבאחרים, את סופה ההולך ו

": "עשרות חורשי מזימות ומאות תמימים עשויים עוד לתמוך האונים שלה שנחשפו בבאזל

ונה לשלילת כל זכויותיה בעתיד. זה ברור בהרפתקאותיו [של הרצל], אך הציונות כתנועה, כבר ניד

  7"כאור בצהריים.

לא הציונים, אלא  היהרה התברר, כי היעד העיקרי לחציו הרעילים של טרוצקי אולם עד מה

הבונדאים, אותם תיאר כ"יורשיה האמתיים של הציונות." לדבריו, מאוכזבי הציונות מן הצד השמאלי 

ית שכן עמדתו הלאומ ,מצאו את עצמם בשורותיו של הבונדשל המפה יפנו אל המהפכנות ועד מהרה י

 הסוציאליסטים.- "ניתקה אותו מן המפלגה" אך במקביל גם הקלה את ההתקרבות אליו מצד הציונים

הבונד הוא זה שיתפוס את מקומה של הציונית ויקלוט את  -  משמעותו של צעד זה, אליבא דטרוצקי

  8חו של המרקסיזם.האידיאולוגיה הלאומית שלה, המנוגדת לרו

כנגד כל התארגנות יהודית  הס"ד הרוסית הופנתהכפי שניתן לראות, עיקר התנגדותה של 

נדאים. התנגדות זו אף התחזקה בתוך ובין אם מדובר בבולאומי, בין אם מדובר בציונים שנשאה אופי 

  ם."לניניז- לכינוי "מרקסיזםברבות הימים הזרם הבולשביקי של הס"ד, אשר תורתו זכתה 

                                                
ראו, למשל, את דברי פלחנוב, בראיון לז'בוטינסקי שהוזכר לעיל: "אשר לי עצמי אינני מאמין בציונות, אך לא  5

משום שאני סבור כי אינה בת ביצוע [...] אינני מאמין בציונות כאמצעי להצלת ההמונים היהודיים [...] הבה נניח 

ישנה כבר מדינה יהודית בפלשתינה. אפילו עם אוכלוסייה של שניים עד שלושה מיליון. מדינה כזו לא תצליח ש

. 30ההמונים היהודיים. היא לא תהיה גם מסוגלת להגן על העם היהודי מפני אנטישמיות." שם, עמ'  בקליטת כל

 .157חיים הכהן, ירושלים תש"ן, עמ' , הוצאת רפאל טרוצקי והיהודיםהנוסח העברי מובא עפ"י: יוסף נדבה, 
6 "Razlozhenie sionizma i ego vozmozhnye priemniki," Iskra no. 56, 1.1.1904.המאמר הופיע בעילום שם .  

  שם. 7
 .162-159נדבה, טרוצקי ויהודים, עמ'  8
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בניסיון להבין את  הבולשביקייםעסקו התיאורטיקנים  1917בשנים שקדמו למהפכת אוקטובר 

. לציונות, כפי שראינו לעיל, הוקצה ם תפיסת עולמםעאותה מהותה של הלאומיות היהודית וליישב 

בתהליך זה מקום שולי וזניח. יתרה מזאת, עצם התנגדותם של הבולשביקים, כמוהם כמרקסיסטים 

ימים, הפכה בעיניהם את הציונות מסולקביעת שיוכם של בני האדם ללאום או למדינה  ,םאחרי

  9לתופעה מלאכותית שעבר זמנה.

לעצם קיומה של היהדות,  י" התייחסה באופן שלילהמקוריתבעוד שהתורה המרקסיסטית "

שימוש  ת, הם עשו זאת באמצעומכך. יתרה הלאומיות היהודית ה שלהבולשביקים בחרו לדון במהות

טרוצקי ופלחנוב לעגו לדרישה של הבונדאים לאוטונומיה יהודית בתוך  10.טהורים במונחים אתניים

התנועה המרקסיסטית. עצם השאיפה "להידמות לציונים" בקביעת שיוכו של אדם לפי מוצאו האתני 

-קסיזם(גם אם ככלי זמני בלבד) הייתה מבחינתם ראויה לגינוי. לעומתם, התיאורטיקנים של המר

כי הדרישה הבונדאית אינה מוצדקת  וניסו להראות לשורש הסוגיה הלאומית,להגיע חתרו לניניזם 

כלל ר, אלא מאחר והיהודים אינם לאום החלוקה האתנית הינה שריד העבמשום שבמהותה, לא 

  ועיקר.

אף כי נדרש לעתים לתת את דעתו גם על הציונות וראה בה תופעה ריאקציונית "המסיתה את 

השכבות המשכילות ביותר בקרב הפרולטריון היהודי," את עיקר פולמוסו בסוגיית הלאומיות היהודית 

ומבחינת תומכיו הבולשביקים הפכה שלילת לאומיותו של העם הפנה לנין כנגד אנשי הבונד. מבחינתו 

לכלי הייתה  , אלא בעיקרשהיא לאומיות, ששללה כל היהודי לא רק להיצמדות עיוורת לתורת מרקס

  11פוליטי במאבקם נגד יריביהם בתוך הס"ד הרוסית.

 –המאפיינים המרכזיים הדרושים לאומה  חסרים אתהיהודים פי קביעתו של לנין, -על  

 13) של סוחרים זעירים.castaבעיניו היוו היהודים לא אומה, אלא "כת" ( 12טריטוריה ושפה משותפות.

מצבם של היהודים לאורך ההיסטוריה, ולכן ן היטב את טען כי מביבניגוד למרקס, מנהיג הבולשביקים 

                                                
 .156שם, עמ'  9

יהן עם העם היהודי, הציונות ומדינת המועצות ובעלות בריתה ויחס- "יחסים מיוחדים": בריתבנימין פינקוס,  10

 .34עמ' גוריון, שדה בוקר, תשס"ז, - , בהוצאת מכון בן1959-1939ישראל 
11 Yohanan Petrovsky-Shtern, Evreiskii vopros Leninu, (Moscow: Gesharim - Mosty kul'tury, 2012), p. 129.  

12 Vladimir Lenin, "Polozhenie Bunda v partii," Vladimir Lenin, Polnoe sobranie sochinenii, 5th Edition, 

vol. 8, (Moscow: Izdatel'stvo politicheskoi literatury, 1967), p. 73.  

13 Vladimir Lenin, "Tezisy po natsional'nomu voprosu," Vladimir Lenin, Polnoe sobranie sochinenii, 5th 

Edition, vol. 23, (Moscow: Izdatel'stvo politicheskoi literatury, 1973), p. 319.  
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תיעלם האנטישמיות, גרס, כאשר  14ראה ברדיפות שהיהודים חוו את הגורם היחיד המלכד אותם.

, הקוראות לעצמן "יהודים," את הזיקה ההדדית. הוא אף הרחיק לכת שונותהקבוצות היאבדו 

על מנת  ,ה של האנטישמיותוניינים בהישארותם, כגון הציונים, מעיבאומרו, כי גורמים אינטרסנטי

לפגוע "בתודעה המעמדית של המוני הפועלים היהודים," באמצעות טיפוח התפיסה המעוותת, כלשונו, 

  15של "אומה יהודית."

סוגיית הלאום היהודי חובר בידי מי שעתיד ב , בין היתר,החיבור המרכזי של הבולשביקים שדן

יוסיף סטלין. "המרקסיזם והשאלה  – 1924- מותו של לנין ב המועצות לאחר-להנהיג את ברית

 –ר עיסוקו ק. עי1913ראשית  – 1912ידי סטלין בווינה בשלהי - ידי לנין ונכתב על-הלאומית" ניזום על

דרכים שאלה הלאומית והונגריים בכל הקשור להגדרת ה- פולמוס רעיוני עם המרקסיסטים האוסטרו

  בור מוקדש לדיון סביב הלאומיות היהודית.אולם, חלק ניכר מהחילפתרונה. 

כמוהו כלנין, גם סטלין תקף את הבדלנות הלאומית של הבונד באמצעות שלילת קיומה של 

 פי לנין- רחיב סטלין את הגדרת האומה עלהיתרה מזאת, בהקשיחו עמדות,  אומה יהודית אחידה.

"אומה היא שותפות יציבה של  כי, וקבע, הונגריים)-ל אותה מן המרקסיסטים האוסטרו(שמצדו שא

אדם, שהתהוותה באורח היסטורי, וקמה על בסיס של שותפות השפה, הטריטוריה, החיים -בני

קביעה זו, שעתידה להפוך  16נ.ק.], המתגלה בשותפות התרבות." –[המנטלי  הכלכליים והאופי הפסיכי

קבוצה אתנית שאינה עונה  לחלוטין הגדרה לאומית מכל מה בתקופת שלטונו של סטלין, שללהלאקסיו

אינם אומה, אלא גם הניסיונות היהודים לפיכך, לא זו בלבד כי  לכל ארבעת המרכיבים הבסיסיים.

  17מעשה ריאקציוני.כ נתפסולהכיר בהם בתור כאלה 

                                                
14 Vladimir Lenin, "K evreiskim rabochim," Vladimir Lenin, Polnoe sobranie sochinenii, 5th Edition, vol. 

10, (Moscow: Izdatel'stvo politicheskoi literatury, 1967), p. 267; Vladimir Lenin, "Mobilizatsiia 

reaktsionnykh sil i nashi zadachi," Iskra no. 41, 1.6.1903.  

15 Vladimir Lenin, "Ob antisemitizme," Iskra no, 34, 15.11.1903; Lenin, "Mobilizatsiia reaktsionnykh sil i 

nashi zadachi".  

16 Iosif Stalin, "Marksizm i natsional'nyi vopros,," Iosif Stalin, Sochineniia, vol. 2, (Moscow: OGIZ, 1946), 

p. 296 ,על השאלה . הנוסח העברי מובא עפ"י: יוסף סטאלין, "המארכסיזם והשאלה הלאומית," יוסף סטאלין

בהמשך, ההתייחסות תהיה למקור הרוסי בלבד, מאחר  .33, עמ' 1954, הוצאת מק"י, הלאומית והקולוניאלית

  מדויק.והתרגום העברי הינו מיושן ולעתים אף אינו 
בדומה להערותיו . Stalin, Marksizm i natsional'nyi vopros, p. 235. השוו ל: 34פינקוס, יחסים מיוחדים, עמ'  17

האנטישמיות של פלחנוב, גם עמדתו של סטלין לא הייתה נטולה נגע זה שנזרע בנפשו, ככל הנראה עוד בשנות 

-Mikhail Vaiskopf, Pisatel' Stalin, (Moscow: NLO, 2002), pp. 154 ראו: לימודיו בסמינריון לכמורה בטביליסי.

155.  
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והן סטלין נאלצו להכיר בה  , הן לניןלאומית- הגדרה עצמיתשל על אף התנגדותם למהותה 

, שלא מבחינתם, דרכם של היהודיםבין הקפיטליזם לסוציאליזם. אולם, ככלי זמני שיקל על המעבר 

בקרב העמים הסובבים, ולאחר מכן  -  תחילה הייתה להתבוללות: היו בעיניהם אלא אומה "על הנייר,"

  18לכדי אומה סוציאליסטית אחת. -

 , כאשרבתוך הס"ד הרוסית הדומיננטיהפכה את הבולשביקים לכוח  1917מהפכת אוקטובר 

) הם השלימו את תהליך ההשתלטות על רוסיה, אשר 1922-1917עם ניצחונם במלחמת האזרחים (

טריטוריאליים, -הלאומים האקס מיוחדהמועצות. בעיית הלאומים, וב- לברית 1922דצמבר הפכה ב

  .ניצב השלטון החדשוביניהם גם היהודים, הייתה לאחת הבעיות שבפניה 

הבולשביקים להכיר בעובדה, כי תהליך ההתבוללות של בניגוד לתפיסתם הרעיונית, נאלצו 

לצרכיה המיוחדים של שיענה זמני בלבד,  פתרון, ולו למצואיש היהודים עתיד להתארך ולפיכך 

החוקר  חלקית נתפסה כדרך הטובה ביותר להתמודד עם המצב.-אוטונומיה לאומית. זואוכלוסייה 

ושניתן שהמשטר הפעיל בקרב היהודים  לכתייםממבנימין פינקוס מונה שלושה סוגים של מוסדות 

  19:אוטונומייםעין מכלהגדירם 

 ,עשר קומיסריונים לאומיים- אחד מתוך שמונה. 1918בינואר הוקם  –הקומיסריון היהודי  .1

תפקידו של קומיסריון  .סטליןבראשותו של שפעלו בתוך הקומיסריון לענייני הלאומים 

 אתניות שונות-י) היה לטפל בסוגיות אתניות וביןהלאומים (ובתוכו גם הקומיסריון היהוד

 .1924ראשית סיים את פעילותו בהיהודי ברמת השלטון המקומי והמרכזי. הקומיסריון 

 מוכרת יותר בשמה הרוסי –היהודית במפלגה הקומוניסטית  (הסקציה) המחלקה  .2

ברחוב  שהיה אמון על הפצת התורה הבולשביקית ,היוותה את הגוף המרכזי ."יבסקציה"

בראשה ראש עמד  ,1930ועד לפירוקה בשנת  1918ה בראשית תאז הקממ 20.היהודי

באופן רשמי . , מוותיקי המפלגה הבולשביקיתסמיון (שמעון) דימנשטיין הקומיסריון היהודי

לשילוב המיעוטים הלאומיים בבניית  ,יחד עם מחלקות לאומיות אחרות "יבסקציה"הפעלה 

המועצות ומתוך כך תרמה רבות לשימור הקיום היהודי בשנים - תבריהחברה הסוציאליסטית ב

                                                
 .Stalin, Marksizm i natsional'nyi vopros, p. 301; 36-35ינקוס, יחסים מיוחדים, עמ' פ 18

 .42-40שם, עמ'  19
 ,): בין לאומיות לקומוניזם1930-1918המועצות (- היבסקציה בבריתעל ה"יבסקציה" ראו: מרדכי אלטשולר,  20

 Zvi Gitelman, Jewish Nationality and Soviet Politics: The Jewish Sectionsאביב, תשמ"א; -ספרית פועלים, תל

of the CPSU, 1917-1930, (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1972).  
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חורמה המלחמת גם חלק ניכר בניהול לחבריה היה עם זאת, יחד ראשונות לאחר המהפכה. ה

המאבק  – םבמסגרת ה"נורמה" הסובייטית ובראש םשאינ ,כל גילויי הלאומיות היהודיתנגד 

 ציונות.בדת ובאורח החיים המסורתי וכן ב

יהודיים וולונטריים עצמאיים ועצמאיים למחצה, שפעלו לסייע לאוכלוסייה  ארגונים .3

ארגונים אלה תרמו רבות גם למרות ששנפגעה קשות בשנים שלאחר המהפכה.  ,היהודית

לכלכלה הסובייטית, בעיקר בזכות תמיכה כספית שהגיעה מחו"ל, שאף המשטר להשליט 

  רכם ההומניטרי ייחלש או ייהרס.היה ברור שעפי ש-על-אףעליהם את מרותו המלאה, 

במקביל לפתרונות ה"זמניים," ניסה המשטר הסובייטי למצוא פתרון ארוך טווח לבעיה 

שראתה  ,היהודית על בסיס טריטוריאלי. עמדה זו סתרה, לכאורה, את התורה המרקסיסטית

, היה על הדרך היחידה לפתרון השאלה יהודית. אולם, משהפכו כוח פוליטי שולטאת בהתבוללות 

, אלא גם לתת את דעתם על בלבד פילוסופיות-הבולשביקים להתמודד לא עם סוגיות תיאורטיות

  גם אם אלה לא תאמו, לכאורה, את האידיאולוגיה שלהם.הנושאים המעשיים, 

היוותה אבן דרך בשינוי  ,1923שהתקיימה באפריל  ,הקומוניסטית של המפלגה 12 - הוועידה ה

-בייטית: במהלכה הוחלט על הרחבת האוטונומיה הלאומית של העמים הלאמדיניות הלאומים הסו

תם של עמים אלה אל קמדיניות זו, שנועדה לחזק את זי רוסיים שהשליכה בין היתר גם על היהודים.

  21(השרשה). korenizatsiiaהמשטר, זכתה לכינוי 

לתי להגיע בדומה להכרה העקיפה של השלטונות בקיום הבעיה היהודית ובניסיון ההתח

או קומיסריון מיוחד, גם הפעם  "יבסקציה"הליים יהודיים כגון הנרונה הזמני באמצעות מוסדות מתלפ

הוקמו  ,בשלב הראשון, כחלק מהרחבת האוטונומיה היהודית .המציאות גברה על האידיאולוגיה

הן הייתה ששפת הניהול בבעיקר באוקראינה ובביילורוסיה, מועצות יהודיות מקומיות ואזוריות, 

תתרום ליישובם לאומית שמחד גיסא -בשלב מאוחר יותר הוחלט על יצירת טריטוריה יהודית 22יידיש.

  ישראל.- תתחרה במפעל הציוני בארץ של היהודים על הקרקע, ומאידך

                                                
, קרית שדה בגוריון בנג- בן , אוניברסיטתהמועצות: תולדות מיעוט לאומי- יהודי רוסיה ובריתבנימין פינקוס,  21

 .154בוקר, תשמ"ו, עמ' 
 Jonathan L. Dekel-Chen, Farming the Red Land: Jewish Agriculturalעל ההתיישבות היהודית ראו:  22

Colonization and Local Soviet Power 1924-1941, (New Haven and London, 2005)מחנה חן, - ; יונתן דקל

, יד טבנקין והוצאת ספרים ע"ש 1941-1880התיישבות היהודית החקלאית ברוסיה ובעולם קואופרציה ב ?משותף

  י"ל מאגנס, ירושלים תשס"ח.
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הניסיון להתיישבות היהודית  –מבין כל הניסיונות ליישב את היהודים יש לציין במיוחד שניים 

בחבל ארץ שבין נהרות צית השנייה של שנות העשרים וההתיישבות היהודית בחצי האי קרים במח

שהחלה בשלהי שנות העשרים  ,הסובייטי על גבול סין במזרח הרחוק) Bidzhan) וביג'אן (Biraבירה (

לצד ההיבט האידיאולוגי, היו למפעלי התיישבות אלה גם היבטים  23נמשכה לאורך שנות השלושים.ו

ליישב אזורים בעלי חשיבות אסטרטגית ביסודות שנאמנותם למשטר הייתה  :כלכליים ופוליטיים

  חזקה יותר מאשר זו של האוכלוסייה המקומית.

  

  הזירה הפנימית :ישראל-ולשאלת ארץ טי לציונותיחסו של המשטר הסוביי

ישראל מוקד משיכה עבור האימפריה הרוסית. -עשרה היוותה ארץ-מאז שלהי המאה השמונה

ו את עצמם כמנהיגי העולם הנוצרי האורתודוקסי (הפרבוסלאבי) היו מעוניינים בשליטה הצארים, שרא

אל הזרם היווני נוצרית המקומית -יתרבהקדושים. השתייכותה של האוכלוסייה העעל המקומות 

עשרה נרשמה כניסה -להם בכך. ואכן, מאז המחצית השנייה של המאה התשע אך סייעהאורתודוכסי 

ישראל, כאשר עיקר פעילותם הופנתה ליצירת זיקה -לארץ רוסיים-ות דתייםשל מוסדמאסיבית 

  24רוחנית של הנוצרים המקומיים אל רוסיה.

בצורה אמביוולנטית. מצד אחד הפעילות ידי שלטון הצאר - על נתפסההקמת התנועה הציונית 

ת מישרין אלאומית, סיכלה ב-השואפת לבלימת ההתבוללות באמצעות פיתוח מודעות עצמית הציונית

. מאידך איפוא, יעדה של להטמיע את השכבות הגבוהות של החברה היהודיתהרוסית  מדיניותה

 25הציונות השיק לרצון השלטונות לדחוף אל מחוץ לגבולות המדינה את אלה שאינם ניתנים להטמעה.

                                                
  בירוביג'אן. –נקראה עיר הבירה של החבל על שם של שתי הנהרות  1932בשנת  23
 Nikolai Lisovoi, Russkoe dukhovnoe i politicheskoe prisutstvie v Sviatoi Zemle i naפרטים נוספים ראו:  24

Blizhnem Vostoke v 19 – nachale 20 vekov, Dissertatsiia na soiskanie uchennoi stepeni doktora 

istoricheskikh nauk, (Moscow: 2007) ;Nikolai Lisovoi (ed.), Rossiia v Sviatoi Zemle: dokumenty i meterialy, 

2 vols, (Moscow: Mezhdunarodnye otnosheniia, 2000).  

, )1902-1897תזכיר לופוחין: דו"ח המשטרה החשאית הרוסית על התנועה הציונית (ראו: יוסף גולדשטיין (עורך),  25

 Aleksandr Lokshin, "Formirovanie politiki: Tsarskaia administratsiia i sionizm v Rossii vירושלים, תשמ"ח;

kontse 19 – nachale 20 vekov," Vestnik evreiskogo universiteta v Moskve, vol. 1 (1992), pp. 42-56 ;

Aleksandr Lokshin, "Otnoshenie v Rossii k Sionizmu v nachal'nyi period ego deiatel'nosti (1897-1904)," 

Voprosy istorii 8/2010, pp. 64-77.  
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 מנהיגי הציונות נחשדו בחתרנות  -התחזקותו של הזרם הסוציאליסטי חיזק את חששות המשטר 

  .והושמו במעקב

במשוואה זו היה ככל הנראה גורם נוסף, אשר השפיע לשלילה על יחסה של רוסיה לפעילות 

דתיים בקרב -ידי גורמים לאומניים-נתפסה עלישראל -השאיפה לכונן מדינה יהודית בארץהציונות: 

הקודש, על ארץ  השתלטות יהודיתוסיה באמצעות רלפגוע באינטרסים של שועי האימפריה כניסיון 

אף כי אין לכך הוכחות מפורשות מראשית  .האורתודוכסיה הרוסיתשהיא אחד מנכסיה הלאומיים של 

מציגים  הפלת המשטר הצארי, מהפכת אוקטובר והצהרת בלפור – 1917אירועי המאה העשרים, 

 זאת, נציגימיתרה להקמת המדינה היהודית.  הישןאת התנגדותם של נאמני השלטון מפורשות 

אולם, " .בית, אף הביעו דאגה נוכח "עתידה של הארץ שבה פעל אדוננו ישועאיה הפרבוסליהכנס

נוכח התפשטות המהפכה  ,הצעותיהם למניעת נפילת "הארץ לידי הכופרים" כלל לא באו לידי מימוש

  26והתחזקות המשטר הסובייטי.

-הודית בארץלהתיישבות היבניגוד לאנשי "המשטר הישן," יחסם של הבולשביקים לציונות ו

כלפי הלאומיות היהודית  םעוינותבשנים ההן משיחית. כפי שראינו, - נטול כל זיקה דתית ישראל היה

. יתרה מזאת, הציונות כלל לא הייתה אויבתו המרכזית של גרידא התבססה על יסודות אידיאולוגיים

ים, ם גם את הציונובכל זאת, מנהיגי המפלגה הקומוניסטית ראו לנכון להוקיע מדי פעהבולשביזם. 

לנין התנגד בחריפות  1908בשנת לדוגמא, כך,  .סוציאליסטיההשתייכו לזרם  את אלה, אשר מיוחדב

האינטרנציונל (הגוף המבצע של  של הציונים בפעילות הלשכה הסוציאליסטית הבינלאומיתלשיתופם 

  27.)הסוציאליסטי

מזרח הללחימה, טענו כי במהלך מלחמת העולם הראשונה, הבולשביקים, שכידוע התנגדו 

שמדינות ה"הסכמה" מעוניינות לגזול מידי האימפריה  ,התיכון מהווה את אחד היעדים המרכזיים

סוגיית ההתיישבות , עלתה, לראשונה, גם שלהם מלחמתית- מתוך התעמולה האנטיהעות'מנית. 

את דעתו, לחדול מהלחימה, המשרתת, ל לחייליםלנין קרא  1917מאי ב: ישראל- היהודית בארץ

                                                
26 Oleg Budnitskii, "Problema vossozdaniia evreiskogo gosudarstva v Palestine, Russkaia Pravoslavnaia 

Tserkov' i 'beleia' diplomatiia," Oleg Budnitskii, Rossiiskie evrei mezhdu krasnymi i belymi, (Moscow: 

ROSSPEN, 2006), pp. 413-437 ;Aleksandr Lokshin, "Evreiskoe Tsarstvo na Sviatoi Zemle? Otnoshenie 

Rossiiskogo Palestinskogo Obshchestva k Deklaratsii Balfura," Jews and Slavs, vol. 17 (2006), pp. 11-25 .  

27 Vladimir Lenin, "Zasedanie mezhdunarodnogi sotsialisticheskogo biuro," Vladimir Lenin, Polnoe 

sobranie sochinenii, 5th Edition, vol. 17, (Moscow: Izdatel'stvo politicheskoi literatury, 1968), p. 245.  
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אמירות  28ישראל.-אינטרסים של האימפריאליזם הבריטי, המנסה, בין היתר, להשתלט על ארץה

  .1917גם כנגד הממשלה הזמנית, אותה הפילו בנובמבר  תידי ההנהגה הבולשביקי-דומות הושמעו על

הקשר ההולך ונרקם בין ההנהגה הציונית לבין שלטונות בריטניה, ששיאו בהצהרת בלפור, 

וה עבור תועמלני המשטר הסובייטי עילה לפתיחת חזית אידיאולוגית כנגד הציונות. לפיכך, הזיקה היו

, בחזית המאבק במהותה הבורגנית ישראל הפכה ליעד מרכזי לתקיפה מצד הבולשביקים.- לארץ

אשר מיהרו לשוות ללאומיות היהודית  ,"יבסקציה"הושל הציונות ניצבו הקומיסריון היהודי  כדברם,

  .של מתנגדי המהפכה מיתתד

הקומיסריון להגדיר את נאומו של ד"ר חיים וייצמן בוועידת השלום  החליט 1919כך, במרץ 

הלשכה הגדירה באופן רשמי ." מספר חודשים לאחר מכן, 'ההסכמה'בפריז כ"בעל גוון ברור של מדינות 

" במקביל, בקיץ יהודי.מהפכנות ברחוב ה- "קונטרהתגלמות האת הציונות כ "יבסקציה"המרכזית של ה

והקומיסריון  "יבסקציה"הוועידה השנייה של המחלקות היהודיות האזוריות של ההגדירו  ,1919

האימפריאליסטיות במאבקן  'ההסכמה'ישראל כ"כלי בידי מדינות -ת לארץוהציונ תאת זיקהיהודי 

השפה העברית, אחת התוצאות הישירות של החלטה זו הייתה הוצאת  29נגד המהפכה הפרולטרית."

, כאשר הוועידה השלישית של 1920הכפפות הוסרו בקיץ  30אל מחוץ לחוק. ,והוראתה לימודה

באופן רשמי מלחמת חורמה נגד הציונות בעקבות החלטת ריזה כהמחלקות היהודיות האזוריות ה

 ישראל- להכיר בזכותו של העם היהודי לבית לאומי בארץאותה שנה באפריל  "ההסכמה"מדינות 

  .הטיל על בריטניה לקיים בה משטר מנדטוריול

הרסן כלפי הציונות מצד אנשי הגופים היהודיים הרשמיים נבעה מהיריבות  תהעוינות חסר

המפלגות  היו אנשי "יבסקציה"רוכה: חלק ניכר מחברי הידיאולוגית שנמשכה ביניהם תקופה אהא

ו אל המפלגה הבולשביקית לאחר הצטרפעזבו את מסגרותיהם הישנות וש ,הסוציאליסטיות היהודיות

מהפכת אוקטובר. יסודות אלה ראו בציונות מתחרה מרכזית בניסיונותיהם להשתלט על לבבות 

עמדתה של  ,במישור האידיאולוגי 31ולכן פעלו להכפשתה בפני המשטר החדש. ההמונים היהודיים

                                                
28 Vladimir Lenin, "Tainy vneshnei politiki," Vladimir Lenin, Polnoe sobranie sochinenii, 5th Edition, vol. 

32, (Moscow: Izdatel'stvo politicheskoi literatury, 1969), p. 57.  

29 Mikhail Agapov, Istoki sovetsko-izrail'skikh otnoshenii: "Evreiskii Natsional'nyi Ochag" v politike SSSR 

1920e-1930e gg, (Tiumen': Vector Book, 2011), pp. 94-95.  

 , הוצאת הוועדה ההיסטורית שלעשר שנות רדיפות: מגלת הגזרות על הציונות ברוסיה הסוביטיתלייב צנציפר,  30

 .34-32ר"ץ, עמ' אביב ת-קבוץ גלויות," תל- "ברית
  מכלל הקולות. 60%- , הציונים זכו ב1918יהודי שהתקיימו בינואר -יש לזכור, כי בבחירות לכינוס הכלל 31
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כמשתפת פעולה עם  הלכה והפכה בהדרגה לקובעת. לא זו בלבד, כי הציונות הוגדרה "יבסקציה"ה

ניים הבינלאומיים, אלא ובעיקר היא נתפסה ככלי שרת בידי האימפריאליזם הבריטי גהחוגים הבור

  במאמציו להשתלט על המזרח התיכון, כחלק מהמערכה העולמית שניהל.

עמדה שנקט האינטרנציונל הקומוניסטי היה הזו  גישהאחד הביטויים המשמעותיים ביותר ל

בכדי לאחד את כל  1919ידי רוסיה הסובייטית בראשית - סגרת העל שהוקמה עלמ –(הקומאינטרן) 

קידום הסוציאליזם המהפכני והפצתו. הקונגרס השני של להמפלגות הקומוניסטיות בעולם 

. יתישראל-התייחס לראשונה לשאלה הארץ ,1920אוגוסט -הקומאינטרן, שהתכנס במוסקבה ביולי

, אחת "ס)(מפישראלית -הארץהסוציאליסטית ת הפועלים נציג מפלג) Kohn-Eberמיכאל כהן (

תחילה להשתתף  הלא הורש ,ישראלית- מהתגלמויותיה הראשונות של המפלגה הקומוניסטית הארץ

וועדת המנדטים  32., אלא כאורח בלבד, וגם זאת במסגרת המשלחת האוסטריתכציר בדיוני הקונגרס

  33."הקדומות את דעותיה הלאומניות תירצה את סירובה בכך שמפלגתו "טרם השילה מעצמה

כהן לא זו בלבד ששונה  דרג השתתפותו שלמספר ימים לאחר מכן חל שינוי בעמדת הארגון. 

ציר עצמאי מטעם מד מפלגתו, כאשר הוחלט להכיר בו כאלא גם הודגש מעמדו ומע ל"ציר מייעץ,"

פד את השתתפותם של מי שעמד מאחורי הניסיון לטר  34למשלחת האוסטרית. זיקהמפ"ס ללא כל 

אשר שיתפו פעולה  ,רבאנד)עישראל בקונגרס היו חברי הפלג הקומוניסטי של הבונד (קאמפ-צירי ארץ

גריגורי  ,התערבותם של ראשי הקומאינטרןזכות רק ב ."יבסקציה"עם חברי מפלגתם שעמדו בראש ה

  35), שניהם יהודים, שונה המצב.Radek) וקארל ראדק (Zinov'evזינובייב (

בהחלטת  יהיחס העוין של מפלגות השמאל היהודיות כלפי הציונות בא לידי ביטו, כן-פי-על- ףא

ישראל הוגדר כ"כלי עזר בידי -הקונגרס בשאלה הלאומית והקולוניאלית. המפעל הציוני בארץ

. ערביםהיהודים והן ההן  ,"המדוכאים העמליםהאימפריאליזם הבריטי [בניסיון] לרמות את המוני 

מוכרת יותר בשמה המחתרתי אסתר), נציגת האת, מריה (מלכה) פרומקין (יתרה מז

                                                
-, י.ל. פרץ, תל1946-1919ישראל, - אנאטומיה של שמאל: פועלי ציון שמאל בארץעל מפ"ס ראו: אלקנה מרגלית,  32

  .80-65אביב תשל"ו, עמ' 
33 Vtoroi kongress Kommunisticheskogo Internatsionala: protokoly, (Moscow: Politicheskoe izdatel'stvo, 

1934) pp. 617-618.  

 שם. 34
, לאומית- ילקוטי פועלי ציון: המאבק בזירה הפרולטרית הביןזאב אברמוביץ', יעקב פטרוזייל ואחרים (עורכים),  35

  . 98-96חלק א', ירושלים תשי"ד, עמ' 
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שיזמה את הצעת הגינוי, אף  ציוני של הבונד,- וממובילי הקו היידישיסטי והאנטי "קאמפערבאנד,ה""

  36ביותר." אופן ההחלטיבתנועה זו [בציונות] ב היאבק"ללבאי הקונגרס קראה 

אשר התקיים בחסות  37"המזרח ואיכריו,הכינוס הבינלאומי הראשון של פועלי "גם 

-, התייחס בהחלטתו לסוגיית ההתיישבות היהודית בארץ1920) בספטמבר Bakuהקומאינטרן בבאקו (

יהודי" הואשם בנישול האיכרים הערבים מאדמותיהם, תוך כדי שהוא -ישראל. "הקפיטליזם הבריטי

עמלי  38יוכלו להתנגד לשליטתו.לא  על מנת ששני הצדדים "משסה בהם את המתיישבים היהודים"

נקראו כאחד להתנגד למגמה זו. יצוין, כי החלטת הכינוס כלל לא התייחסה  ,הארץ, היהודים והערבים

  תשומת הלב המרכזית הוענקה למאבק המעמדי באימפריאליזם.ו לציונות

לעומת הגישה האידיאולוגית העוינת, עמדת השלטונות הרשמיים כלפי הציונות הייתה 

התבססה על פרגמטיות מדינית, בייחוד בשנים הראשונות לאחר היא קת הרבה יותר. במידה רבה מאופ

, בראשית דרכו לפיכך "קונסטרוקטיביים."הכוחות המהפכה, כאשר המשטר החדש היה זקוק לכל ה

לצורך בניינה של המדינה  שניתן לשתף איתם פעולה ,המשטר הסובייטי את אחד היסודותראה בהם 

  וזאת, כמובן, מבלי לגרוע מעמדתו העקרונית העוינת כלפיה.. הצעירה

בהשיבו לתלונת הארגונים הציוניים נגד  39,רוסי-כלה, הוועד הפועל 1919ביולי  21- כך, ב

[הוועד הפועל] וה"סובנרקום" [מועצת היות וה"וציק" ציין כי " ,"יבסקציה"הרדיפות כלפיהם מצד ה

] לא הכריזו בשום פקודה על המפלגה הציונית שהיא יתהממשלה הסובייט – הקומיסרים העממיים

החינוכית של ההסתדרויות הציוניות אינה עומדת -רבוליוציונית, ובמידה שעבודתן התרבותית-קונטר

טיות שלא לשים יטי, מציעה נשיאות ה"וציק" לכל ההסתדרויות הסובייבנגוד לפקודות השלטון הסובי

לו בלבד  כי ברוח זו הגיבו גם קומיסריון המשפטים, בציינו 40הנ"ל." מעצורים למפלגה זו בעבודתה

וקומיסריון החקלאות,  ,תרבותיים של הארגונים הציוניים- הרשות לסגירת מוסדות חינוכיים השמור

  41אשר הציע לשלב את הציונים במיזמי יישובם של היהודים על הקרקע.

                                                
36 Vtoroi kongress Kommunisticheskogo Internatsionala: protokoly, pp.140-141, 495.  

, אסיה למונח "המזרח" העניקו הסובייטים משמעות רחבה מאוד שכללה את המזרח הרחוק, מרכז אסיה, הקווקז 37

  והמזרח התיכון. קדמית
38 John Riddel (ed.), To See the Dawn: Baku, 1920-First Congress of the Peoples of the East, (New York: 

Pathfinder Press, 1993), p. 226.  

 .המועצות עד למחצית השנייה של שנות השלושים- הרשות המחוקקת ברוסיה הסובייטית ובברית 39
 .52-51 צנציפר, עשר שנות רדיפות, עמ'מצוטט עפ"י:  40
41 Agapov, Istoki sovetsko-izrail'skikh otnoshenii, p. 97.  
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הציונות טונות נתפסה אחדים מבין ראשי המדינה, בעיני השלחרף הגישה הפרגמטית של 

לפיכך, השירותים  .ומוטלת בספק כאויב אידיאולוגי וכגורם שנאמנותו למשטר הינה מוגבלת

לא אחת הושמו  ככל האפשר. הדאגו להצרכן ו מעקבים אחר הפעילות הציונית החשאיים הצטוו לערוך

רך בדיכוי היסודות ידי הצו-מאחורי סורג ובריח. אף כי חלק מהתנהלות זו הוכתב על התנועה פעילי

לסייע  הנועדהיא גם  ,, באופן עקיףהראשונה של שנות העשרים במחצית ,באשר הם קומוניסטיים- הלא

  42.במאבקם בציונות "יהציבסק"לאנשי ה

 ידי-ה עלבעוהמשטר הסובייטי כלפי הציונות ה יחסבאחת העמדות הקונסטרוקטיביות ביותר 

). בשורה של Dzerzhinskii/Dzierzynskiדזרז'ינסקי (ראש השירותים החשאיים הסובייטיים פליקס 

הוא הביע תהייה  ,)Yagoda) וגנריך יאגודה (Menzhinskiiויאצ'סלב מנז'ינסקי ( ,מכתבים לסגניו

כלל אינה מסכנת את המשטר. אדרבא, "כנרדפים  הציוניםשל , שכן פעילותם באשר למהות הרדיפות

 24- כאשר ב. הוא לא נסוג מעמדתו זו גם כעבור שנה, 1924רץ במ 15-הם מסוכנים [...] פי אלף," כתב ב

אף ייעץ לשנות דזרז'ינסקי "שגיאה פוליטית." יתרה מזאת, כהגדיר את רדיפת הציונים  1925במרץ 

אולם,  43, על מנת לנצל את "השפעתם הרבה בפולין ובאמריקה."ין את גישת המשטר לציוניםלחלוט

  את הצעתו.לקדם  ממנומנע  1926מותו ביולי 

גילו יחס בראשית שנות העשרים , אשר מנהיגים סובייטיים נוספיםמלבד דזרז'ינסקי היו גם 

סגנו של לנין בהנהלת . בין הדמויות הבולטות ביותר יש למנות את תסובלני כלפי הפעילות הציוני

ין שימש , שמחמת מחלתו של לנ)Kamenevלב קמיינב ( ,הלשכה הפוליטית של המפלגה (הפוליטביורו)

 שב ראש,יו 1930-1924ובשנים  ,אשרשב יו ) סגןRykovאלכסיי ריקוב ( וכן את ,גם כממלא מקומו

  .מועצת הקומיסרים

פיתחו עם שיחסי הקרבה  -ידי גורם אישי -הושפעה עלשל בכירים אלה החיובית  גישתם

נב ומשפחתו אפשרה . ההכרות הקודמת עם קמיינודע, פרופ' דוד שורהרוסי -ציוניהפעיל המוזיקאי וה

                                                
-1939; זיוה גלילי, "ציונות ברוסיה הסובייטית 113-37פרטים נוספים ראו: צנציפר, עשר שנות רפידות, עמ' ל 42

גוריון -, מרכז זלמן שז"ר ואוניברסיטת בן1, כרך חברתיים- הציונות לאזוריה: היבטים גאו," אלון גל (עורך), 1917

 .101-100בנגד, תש"ע, עמ' 
43 Nikolai Sidorov, "Felix Dzerzhinskii: my printsipial'no mogli by byt' druz'iami sionistov," Istochnik no. 

4/1994, pp. 114-116; Michael Beizer & Vladlen Izmozik, "Dzerzhinskii's Attitude toward Zionism," Jews in 

Eastern Europe, 1(23), Spring 1994, pp. 64-70.  
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בין  44מוזיקה. חובביהיו שברובם , מנהיגים סובייטיים נוספיםאת ריקוב, דזרז'ינסקי ולשור להכיר 

התמנה, בהמלצת גם  1922, שבשנת כקומיסר לענייני לאומים 1923עד ששימש  ,מכריו היה גם סטלין

  45.למזכיר הכללי של המפלגה הקומוניסטית ,קניימב

יוצא דופן בהשפעתו על הפעילות הציונית ברוסיה הסובייטית ולו לזמן היה זה סיפור נדיר ו

בכדי להשתדל לטובת התנועה  הבולשביקיתלא אחת ניצל שור את קרבתו אל ההנהגה קצר בלבד: 

בא לידי ביטוי בחוסר נכונותם לנקוט  מנהיגים אלהעיקר הסיוע של  .המועצות-הציונית בברית

חר יותר, עם תחילת המאסרים ההמוניים, ומא ."יבסקציה"קשת ה, כבאמצעים פעילים נגד הציונות

לצמיתות  יציאה - ) zamenaב"חליפין" ( גירושעונש מאסר או  מיררבים מהפעילים, בזכותם, להיכלו 

  46ישראל.-עליה לארץ –המועצות, משמע -מחוץ לגבולות ברית

 ",מ"קבוצת קמיינבכחלק  מלבד מעורבותו העקיפה של סטלין במתן הקלות לפעילות ציונית

להביא לשינוי בעמדת הרשויות סובייטי נפגש עמו במטרה -ידוע על מקרה אחד נוסף, כאשר פעיל ציוני

יהודי ארתור הוליצ'ר -גרמני- הונגריהסופר ה, בשתדלנותו של 1923כלפי התנועה ומפעליה. באביב 

)Holitscher(, לימי יטי דן פינסיינב, נפגש מזכיר מרכז החלוץ הסובימשל לב קבהמלצתו ו)מבכירי  ם

עם המזכיר הכללי  העיתונאים ב"דבר" ואחד המייסדים של המדור לחיפוש קרובים בסוכנות היהודית)

הציג סטלין מספר שאלות בנוגע לטיב תנועת  ,במהלך השיחה שנמשכה דקות אחדות של המפלגה.

המועצות, -לפעול בברית התנועההורשתה  1923החלוץ והבטיח לבחון את הבקשה. ואכן, באוגוסט 

לטענת פינס, עלה בידו להיפגש עם סטלין פעם  1928.47פעילות זו נמשכה בצורות שונות עד לשנת ו

המועצות. פגישה - , לאחר שניתנה הוראה על הפסקת פעילותו של "החלוץ" בברית1928נוספת, בשנת 

                                                
44 Ziva Galili, "Zionism in the Early Soviet State: Between Legality and Persecution," Zvi Gitelman and 

Ya'acov Ro'i (eds.), Revolution, Repression, and Rivival: The Soviet Jewish Experience, (New York: 

Rowman & Littlefield, 2007), pp. 54-56.  

עמד המפלגה בראש ש בעודכ"ל שימש לצרכים מנהליים בלבד, תפקיד המז, 1924בינואר לנין  ו שלעד מות 45

  .עצמו לנין – המנהיג
 Boris Morozov, "Vyslannye v Palestinu (iz; 20וכן הערה  101-102גלילי, ציונות ברוסיה הסובייטית, עמ'  46

istorii bor'by s Sionizmom v Sovetskoi Rossii, 1924-1937 gg.)," Diaspory, 2/2003, pp. 207-210, 218-222.  

 .192-189, הוצאת דבר, תרצ"ח, עמ' החלוץ בכור המהפכה: קורות הסתדרות החלוץ ברוסיהדן פינס,  47
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"פראבדה," נמשכה גם היא זו, שסודרה בעזרתו של יורי לארין (לוריא), יו"ר אוז"ט וחבר במערכת 

  48דקות אחדות, אך הפעם, ללא הועיל.

שם, אשר ניסו להשתדל לטובת  בעליממשלתי, היו גם אנשי רוח -לצד בכירי המנגנון המפלגתי

 ,)Peshkovאלכסיי פשקוב (הפעילות הציונות. המקרה הידוע ביותר הינו ניסיונו של הסופר המפורסם 

לפנות במישרין ללנין בכדי לשנות את עמדת  ,)Gorkiiגורקי (מקסים המוכר יותר בשמו הספרותי 

תה מן העמדה טהשלטון כלפי הציונות. ברם, תגובתו של המנהיג הסובייטי הייתה נחרצת ולא ס

הציונות הינה תנועה ריאקציונית הדוגלת בבדלנות לאומית, מה  :הרשמית האידיאולוגית של המפלגה

יעודו בהריסת המגבלות הלאומיות ובאיחוד יקי, הרואה את שנוגד לחלוטין את האידיאל הבולשבי

אוהד ו היחסעל גורקי עצמו פעמים רבות העיד אגב,  49מעמד הפועלים נגד הבורגנות והאימפריאליזם.

  1929.50) שבאיטליה, בשלהי Capriכלפי הציונות, לרבות במהלך פגישה עם ברל כצנלסון בקאפרי (

שהתבססה על גישה פרגמטית, עמדתם החיובית של  ,קיעמדתו של דזרז'ינס דומה, כי מלבד

פעילים הכלפי הציונות נבעה בעיקר מיחסי קרבה שפיתחו עם מי מבין  יםראח בכירים סובייטיים

 ברורלנין אך מבליט הבדל זה. לכן ורקי לגהשיחה בין  את הכלל.ציוניים ואין בה כדי לשקף ה

להגברת הרדיפות כנגד הציונות לא יכלה להביא  "יבסקציה"ה שהצלחתם ההדרגתית של אנשי

  להיעשות ללא תמיכת השלטונות.

), מראשי הציונות הבריטית, אצל Ederכישלון מסע השתדלנות של ד"ר מונטגו דיוויד אידר (

, במהלך ביקורו של 1921) מחזק טענה זו. בינואר Chicherinקומיסר החוץ הסובייטי גיאורגי צ'יצ'רין (

בפברואר, הגיש לו  5- טית, הוא נפגש בין היתר עם צ'יצ'רין ולאחר הפגישה, באידר ברוסיה הסוביי

תזכיר בדבר שיפור תנאיהם של הפעילים הציוניים. ראש המערך הדיפלומטי הסובייטי התבקש לפעול 

תאפשר עלייה והציונית, שתכלול גם הידוק קשרים עם מוסדות התנועה בחו"ל  ותלהתרת הפעיל

השיב קומיסר החוץ, כי רוסיה היא מדינה חופשית והיהודים רשאים  רברואבפ 10- ישראל. ב- לארץ

                                                
, מבלי כל בעבר ידו-פינס, שכן מעולם לא הוזכרה עלניתן להטיל ספק בעדותו זו של עם זאת, . 20.3.1953, דבר 48

 סיבה הגיונית הנראית לעין.
 .508, הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, ירושלים תשמ"ו, עמ' התנועה הציונית ברוסיהאור, מובא עפ"י: יצחק מ 49
, 1973אביב, - , עם עובד, תל5, כרך 1930-1921כצנלסון, - אגרות ברל, 2-3.1.1930ברל כצנלסון למשה בילינסון,  50

 .291-290עמ' 
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 היהודים. באשר לעלייה, רובמשמע שזו העמדה המקובלת על  –לנהוג כפי רצונם ואם הציונות נרדפת 

  51נטען כי הדבר בעייתי מבחינתו של המשטר, מאחר וגם לסובייטים נחוץ כוח עבודה צעיר.

שיקפה ככל הנראה עמדה של גורם מוסמך  הפעילות הציוניתבשאלת  עמדתו של צ'יצ'רין

וצורתה מעידים  אליו פנה להתייעצות בעקבות התזכיר. אופן התשובהשאין אנו יודעים מהו וש, כלשהו

רוב הציבור בא כוחו של את בה ואף ראה  "יבסקציה"בסבירות גבוהה, כי אותו גורם תמך בעמדת ה

מכל מקום,  ."יבסקציה"ועץ במישרין עם נציג הקומיסריון היהודי או הנאף היהודי. ייתכן, כי צ'יצ'רין 

בהיותו יסוד לא אינטרסנטי (בניגוד לאנשי "קבוצת קמיינב") הציג קומיסר החוץ את העמדה הרשמית 

  המשיקה לדעתו של לנין.

בעת ביקורו  כי צ'יצ'רין היה מודע לסכסוך בין הציונים לאנשי ה"יבסקציה." ,דומהעם זאת 

עם קבוצה של אישים יהודיים מקומיים כגון אלברט קומיסר החוץ הסובייטי , נפגש 1925ברלין בשנת ב

הפעילים שנאסרו.  שחרורלטובת , שבאו לבקש ואחריםאיינשטיין, הרב לאו בק, קורט בלומנפלד 

ות אין המועצ- מאבקי הכוחות הם עניין יהודי פנימי ולשלטונות בריתבתשובתו שב צ'יצ'רין והדגיש, כי 

, תהמועצות מעולם לא תסכים לעלייה המוני- השיב, ברית,לקחת צד בסכסוך זה. עם זאת כל עניין 

  52מאחר והדבר נוגד את האינטרסים הפנימיים שלה.

אחת הסיבות העקיפות ליחס לדבר על יציאת היהודים מציגה את צ'יצ'רין אי נכונותו של 

כו היהודים, שרמת השכלתם הייתה גבוהה מזו של העוין של הסובייטים לציונות. לאחר המהפכה הפ

אנשי האוכלוסייה הממוצעת, לאחד הכוחות הקונסטרוקטיביים מבחינת המשטר. נטישת 

שרבים מהם הגרו אל  מחוץ לרוסיה בתקופה הראשונה שלאחר המהפכה  ,האינטליגנציה הוותיקה

למלא  בנקלת והיהודים יכלו ולא מאויש ותרב ותאסטרטגי עמדותהותירה כאשר עדיין ניתן לצאת, 

מה . זאת ועוד, מבחינה היסטורית רוב היהודים התייחסו בעוינות לשלטון הצארי, את החלל שנוצר

לעומת זאת, מבחינת הסובייטים, הציונות הייתה עלולה  .החדש שהעלה את מידת מהימנותם למשטר

                                                
  .509-508, עמ' סיההתנועה הציונית ברו; מאור, 75-72צנציפר, עשר שנות רדיפות, עמ'  51
. השוו ל: קורט A222/31), אצ"מ –(להלן  ארכיון ציוני מרכזי. 7.6.1950גוריון, - קורט בלומנפלד אל דוד בן 52

. ראו גם: פינקוס, יחסים מיוחדים, 158-156, עמ' 6/1963, מולדבלומנפלד, "בעיית יהודי רוסיה בעיני צ'יצ'רין,", 

  .62עמ' 
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ריאליסטי של מדינות אותו הכוח הדינמי שהיוו היהודים ולהפנותו למאמץ האימפלגזול את 

  53המועצות הצעירה.- "ההסכמה," מה שהיה פוגע, בעקיפין ובמישרין, ביכולת ההישרדות של ברית

ביצוע מדיניות  וראשיתשנות העשרים  במחצית השנייה שלהסובייטי התבססותו של המשטר 

בלתי  הלאומים שלו, לרבות ברחוב היהודי, הביאה להקשחת עמדות בכל הקשור לפעילות ציבורית

י חשש המשטר מהשפעתה על המונ ,ומנגד ,המועצות. ירידת כוחם של מגני הציונות- בריתבמבוקרת 

ולהגברת  מעבר למגבלות שכבר הוטלו להצרה של הפעילות הציונית 1924החל בשנת גרמו  ,היהודים

-בבריתלחוק  מחוץת באופן סופי ומוחלט אל התנועה הציוניהוצאה  1928במרץ  1- מעצרי הפעילים. ב

  54המועצות.

הטלת , חודשים אחדים לאחר 1928ביוני  26- בלבד. ב הציונותגורל זה לא היה מנת חלקה של 

, פורק גם השריד האחרון של האגף השמאלי של מפלגת "פועלי ציון" איסור על הפעילות הציונית

אויבתה  – "יבסקציה"הגם . 1919שהוקמה בשנת  ,המפלגה היהודית הקומוניסטית (יק"פ) - הרוסית 

), Kosior. סטניסלב קוסיאור (1930מוסדותיה פוזרו בשנת ולא האריכה ימים  -הגדולה של הציונות 

אינו רואה המשטר ביטא נאמנה את עמדת השלטונות, באומרו כי  ,הסובייטיתמנהיגה של אוקראינה 

  55בקרב האוכלוסייה היהודית. ייחודיתבפעילות  צורךעוד 

  

  ה החיצוניתזירה :ישראל-י לציונות ולשאלת ארץטיחסו של המשטר הסוביי

נושא הציוני אמנם הרשו לעצמם שעסקו במידה זו או אחרת בהגופים  ,סובייטית- בזירה הפנים

 ,אידיאולוגיה הבולשביקית. יתרה מזאת, כפי שראינולנצמדו סטיות פרגמטיות, אך באופן עקרוני 

רות, אשר נועדו לשרת את ענייני המשטר בזירות היחס העוין לציונות לידי ביטוי גם במסגלעתים בא 

לרצות את  "יבסקציה"החוץ ובראשם הקומאינטרן. עם זאת, דיוני הקונגרסים וניסיונות אנשי ה

. אליזם ובבורגנותילא חרגו מגבולות המאבק המקובל באימפר ,ציוניות- לקדם החלטות אנטיהמשטר ו

אין הדבר אומר, כמובן, כי ההחלטות שהתקבלו  ים,סובייטי- לצרכים הפנים ברוב המקרים ועדואף כי נ

                                                
53 Ran Marom, Soviet Russia and the Jewish Communists of Palestine: 1917-1921, A Dissertation submitted 

to the Faculty of the Graduate School of Georgetown University in partial fulfillment of the requirements for 

the degree of Doctor of Philosophy, (Washington, D.C.: 1975), pp. 94-95.  

 .127-126, עמ' החלוץ בכור המהפכהפינס,  54
  .53-52 פינקוס, יחסים מיוחדים, עמ' 55
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עם  בבד דב. אולם, גם בזירה בינלאומית ידי מוסדות הקומאינטרן לא חייבו את חבריו לפעולה-על

  השאיפה האידיאולוגית, היה על הסובייטים להתמודד גם עם כורח המציאות.

 –ישורים מקבילים המועצות בשני מ-לאורך כל שנותיה, הופעלה מדיניות החוץ של ברית

השפעה נסיבתיים.  מישור ומישור השתנה בהתאם לגורמיהמדיני והאידיאולוגי. משקלו הסגולי של כל 

אמנם הלכה ונשחקה למלחמת העולם השנייה. בתקופה שקדמה  במיוחדאולם, החלוקה נותרה בעינה, 

עולמית הלך  טיתקומוניסשל מעמד הפועלים ככל שהסיכוי למהפכה  הבינלאומיתהאמונה באחווה 

את הכלי המרכזי לקידום  במלחמת המעמדות ראתה הסובייטית כל עוד ההנהגה ,ברם 56;טןוק

   מדיניותה, יש לבחון את שני המישורים כשווי ערך, גם אם בפועל לא כך היה הדבר.

הפן  של הפן האידיאולוגי, בביצועבעוד שהקומאינטרן על מוסדותיו היה מופקד על יישומו  

). על אנשיו הוטלה המשימה הלא פשוטה של NKIDטיפל הקומיסריון העממי לענייני חוץ (המדיני 

כרת הפועלים והאיכרים" הצעירה. במקביל, עסקו הדיפלומטים בה "מדינתעל י המערבשבירת החרם 

על הנציגים הקומיסריון אסר  1921 החל בשנתהסביבה אליה הגיעו ובלימודה. יתרה מזאת, 

ים לקדם תעמולה קומוניסטית, שהושארה באחריותו הבלעדית של הקומאינטרן. הסובייטיים הרשמי

הלכה למעשה, הנחיה זו בוצעה לעתים רחוקות, אך כלפי חוץ דאג הקרמלין לשמר מראית עין של 

  הפרדת סמכויות.

הנציגות הסובייטית החשובה ביותר הייתה בתורכיה.  ,ים תיכונית –ח תיכונית רבזירה המז

, 1921בשנת  שחתמו רוסיה ומדינות הקווקז הסובייטיות עם ממשלתו של אטאטורק ,הסכמי השלום

גם הפעילות  57ישראל.- אפשרו יצירת מוקד דיפלומטי מרכזי החולש על כל מדינות האזור, לרבות ארץ

תרמה לכך.  1924בשנת הקונסוליה הכללית שנפתחה בחג'אז של  בדמותהערב  איבחצי ההסובייטית 

המרחב המזרח תיכוני שולי במדיניות החוץ הסובייטית. נותר  ,אה לזירות אחרותעם זאת, בהשוו

  58בלבד. 1926החוץ בשנת  מחלקה מיוחדת למזרח התיכון הוקמה בקומיסריון –ולראייה 

ר מאשר קומיסר החוץ הסובייטי לא אח ביטאישראל -את עמדת קומיסריון החוץ בשאלת ארץ

 גמוניהההפועלת להבטחת  ,"מדינת חיץ"כהארץ הגדיר את  1924י , אשר בשלהצ'יצ'ריןגיאורגי  – עצמו

                                                
 ."על "הסוציאליזם בארץ אחת 1924סטלין עצמו נטש אותה בהכריזו בדצמבר  56
57 Marom, Soviet Russia, pp. 134, 142-148.  

 .59-58פינקוס, יחסים מיוחדים, עמ'  58
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אחרונים למנוע ל ם אפשרהבאזור. לדעתו, חבירתם של הציונים אל הבריטי בריטיתמדינית וכלכלית 

  59.בפני האימפריאליזם הלאומניים הערביים לאחד כוחות היסודותמן 

הסובייטית במזרח התיכון. מאז ן הצביעו על שינוי בתפיסה המדינית של צ'יצ'ריאלה דבריו 

. לעומת להבת המהפכה העולמיתשהפצת נתון לעיקר דאגתם של הבולשביקים היה  1917אוקטובר 

המהפכה , כי זאת, בראשית שנות העשרים חלה תמורה באינטרסים הסובייטיים. היה ברור לכולם

מרותם באמצעות חת תהמזרח התיכון בוששה לבוא, בעוד כוחות האימפריאליזם דאגו להכפיף את 

שאף הוא בעל השלכות ן, להבנת ההיבט הכלכלי חדירה מאסיבית לשווקים ותנופת בנייה ופיתוח. לכ

-היבט האידיאולוגימן ה ניתן תפקיד חשוב לא פחותה הסובייטית, ספוליטיות מובהקות לפי התפי

ת השינויים העוברים הסובייטית גם על ראייתם אהתמורות במדיניות השפיעו מטבע הדברים,  60מדיני.

  ישראל נוכח ההתיישבות הציונית.-על ארץ

-ישראל המנדטורית עשה ולדימיר גורקו-את אחד הניתוחים הראשוניים של המצב בארץ

עשרים בתורכיה הששירת בראשית שנות  ,), מזרחן ודיפלומט סובייטיGurko-Kriazhinקריאז'ין (

בחן את מעמדה של הוא  ,1923שראה אור בשנת  ,ובפרס. בחיבורו "תנועת השחרור במזרח הקרוב"

היה להיצמד לתכתיבי חייב שהמחבר  פי-על-הארץ ביחסי הכוחות של מדינות המערב באזור. אף

נתן את דעתו על "תפקידם הפרוגרסיבי  ספרו, הוא כפי שניתן לראות מן הכותרת שלהאידיאולוגיה, 

  61תומכי הציונות." –של המתיישבים היהודיים 

משמעות חיובית בלקסיקון הסובייטי, ומבחינתו של  הייתהאמנם למילה פרוגרסיבי  ,בל נטעה

א"י" אל העולם - תפקיד חשוב בקירובה של "פלשתינה שיחקוקריאז'ין, מיישבי הארץ היהודים -גולקו

המשמעותי ביותר של  תפקידהבהתאם לתפיסה הסובייטית המדינית החדשה, אך בה בעת,  ;המתורבת

הבריטי  האימפריאליזםישראל לראש גשר נוח עבור - יונית היה בהפיכתה של ארץההתיישבות הצ

  62.חברתית-הן מבחינה כלכלית ,בחינה מדיניתמ, הן במזרח

                                                
. 14.11.1924המועצות בחג'אז, - ), הקונסול הכללי של בריתKhakimovכימוב (גיאורגי צ'יצ'רין אל כרים חא 59

  .Vestnik MID SSSR, No. 21 (1990), p. 39מובא ב: 

60 Vladislav Romanenko, Evoliutsiia politiki SSSR na Blizhnem Vostoke v period NEP (1921-1927 gg.), 

Dissertatsiia na soiskane uchennoi stepeni kandidata istoricheskikh nauk, (Nizhnii Novgorod: NNGU im. 

Lobachevskogo, 2005), pp. 84-85.  

  .Agapov, Istoki sovetsko-izrail'skikh otnoshenii, p. 108מובא עפ"י:  61

  .109-108שם, עמ'  62
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לא יותר מאשר כלי כבעיני המשטר הבולשביקי נתפסה הציונות חשוב לזכור, בשנות העשרים 

באשר לתפקידה של  קרמליןה העיתונות הסובייטית שיקפה נאמנה את עמדתאמנם בידי הבריטים. 

לבגוד  הבריטים לא יהססו כינאמר בגלוי, במערכת היחסים במזרח התיכון, אך בה בעת ישראל - ארץ

  63בבעל בריתם הציוני אם הדבר ישרת את מטרותיהם.

מבנים  –ישראל הייתה סוגיית הרכוש הרוסי -סוגיה נוספת שעניינה את הסובייטים בארץ

מאחר ולא  19.64- ידי רוסיה הצארית מאז המאה ה-שנרכש על – במקומות הקדושים וקרקעות

ממשלת המנדט לא הכירה בבעלותה של  65התקיימו קשרים דיפלומטיים רשמיים בין לונדון למוסקבה,

וש להשבת חזקתם על הרכ רביםמאמצים השקיעו ם, מצדם, יהמועצות על נכסים אלה. הסובייט-ברית

  העולם.שנותר במקומות שונים ברחבי  ,הצארי

, הגוף שהיה אמון על )IPPOבית (אהפרבוסלהפלשתינאית קיסרית ההאגודה חלק מראשי 

הנסיך  ,יו"ר האגודה 66הצליחו לברוח מרוסיה ולהתיישב בברלין. אחזקת הנכסים בתקופה הצארית,

הוא כי , בראשית שנות העשרים אף הודיע ,)Shirinskii-Shikhmatovשיכמטוב (-אלכסי שירינסקי

- של רוסיה בכל הקשור לנכסיה בארץהאמיתיים כבאי כוחה לראות את עצמו ואת ארגונו ממשיך 

המועצות הופסקה ביולי -, גם נוכח העובדה כי פעילותה של האגודה בשטחה של בריתישראל ובסוריה

1923.  

לשמור ולהגן על הממשלה הבריטית התחייבה , 1922ישראל בשנת -עם קבלת המנדט על ארץ

באמנה המנדטורית שפרסם חבר הלאומים. סעיף מספר  13בהתאם לסעיף מספר  יםהמקומות הקדוש

מעולם לא  היא אולםזכויות ובעלות על המקומות הקדושים, לבחינת וועדה מיוחדת  הורה על כינוס 14

  67כונסה מאחר ולא הושגה הסכמה באשר להרכבה.

                                                
,   2009, 38 קשרשים," ישראלית בעיתונות הסובייטית בשנות העשרים והשלו- מיכאיל אגפוב, "השאלה הארץ 63

  .42עמ' 
 1,500- ישראל, ששטחם הכולל נאמד בכ-מגרשים בארץ 65ערב מלחמת העולם הראשונה בבעלות הרוסים היו  64

 Stephen Batalden, "Sud'ba russkogo zemlevladeniia v Ierusalime vo vremia palestinskogoדונם. ראו: 

mandata," Pravoslavnyi palestinskii sbornik, 31(94), 1992, p. 26.  

  .1924 באוגוסטרק המועצות - ממשלת הוד מלכותו הכירה באופן רשמי בברית 65
ישראל לפני מלחמת העולם השנייה ראו: ולאדימיר ציבקין, "החברה הפלסטינית -על הפעילות הרוסית בארץ 66

; אלכס כרמל, "פעילותה של 90-65 , ירושלים תשמ"ח, עמ'46 קתדרה)," 1914-1882פראבוסלאבית אימפריאלית (

פרקים בתולדות ירושלים בזמן החדש: ספר ישראל בשלהי התקופה העות'מנית," אלי שלתיאל (עורך), - רוסיה בארץ

  .116-81צבי, ירושלים תשמ"א, עמ' -, יד יצחק בןזיכרון ליעקב הרצוג
67 Batalden, Sud'ba russkogo zemlevladeniia v Ierusalime, p. 27.  
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איגרת מחאה , )Krasinרסין (ליאוניד ק ,בלונדוןמיופה הכוח הסובייטי שיגר  1923במאי  18- ב

י שלימותו על כתפלהאחריות והטיל את  תבע את השבת הרכוש הב ,(נוטה) למשרד החוץ הבריטי

של  תםבברלין הביעו עניין במכיר IPPO-כי נציגי ה מהלך זה נעשה לאחר שנודעהממלכה המאוחדת. 

 זו נותרה ללא מענה, ייהפנ 69שוגרו גם לממשלות צרפת ואיטליה. איגרות דומות 68הנכסים.ן חלק מ

ביולי  17- המ), מחליפו של קרסין, Rakovskiiרקובסקי ( (קונסטנטין) דרישתו של כריסטיאן כמו גם

  המועצות.- בריתלידי  להבטיח את העברת הנכסיםבה דרש , 1924

חזרו הסובייטים  1925במרץ במקביל, ובכדי להבטיח את תביעותיהם מבחינה משפטית, 

, האגודה שבה לפעולה כמוסד אוקטוברשלהי כעבור כמה חודשים, ב IPPO.70-הלפזר את מהחלטתם 

- ). הנהלתה דחתה את חוקיותה של הRPOישראלית" (-סובייטי רשמי בשם "האגודה הרוסית הארץ

IPPO "71הנכסים. גם תביעה זו לא נענתה.ותבעה בעלות על  "המערבית   

את "תקנון  1924בשנת המנדט  ממשלתפרסמה  ,את שליטתה במקומות הקדושיםלשמר כדי 

הכריזה על ו IPPO-כירה בכוחה של הלפיו ה, )Charitable Trusts Ordinanceמוסדות הצדקה" (

- בהתבסס על תקנון זה, ב 72ישראל.-לנכסיה בארץכאפוטרופוס רשמי כנותנת חסות לפעילותה ו עצמה

ם כניסתאת במרץ, לאפשר  9-המשרד החוץ הבריטי את הבקשה הסובייטית מדחה  1926באוקטובר  14

ליאוניד קרסין, ששב  נכסים. בתגובה, שיגרה ישראל על מנת לבחון את מצב-לארץ RPO-ה נציגי של

                                                
), שגם בה היה מגרש Bariהמועצות תביעה לבית משפט בעיר האיטלקית בארי (-משנודע הדבר, הגישה ברית 68

תביעות דומות בנוגע להשבת רכוש כנסייתי הוגשו גם  לאחר סחבת רבה התביעה לא נענתה. .IPPO-בבעלות ה

  הברית.- בצרפת ובארצות
69 Izvestiia VTsIK, 22.6.1923; Dov Yaroshevskii, "Beyond the 'Russian Property' discourse, 1917-1953," The 

Journal of Israeli History, Vol. 22, No. 1, 2003, pp. 59-64; "Soviet Files Claim on Russian Property in 

Palestine and Syria," Jewish Telegraphic Agency, 2.7.1923.  

- ו) של הוועד המרכזי של המפלגה הקומוניסטית הכלפוליטביורישיבת הלשכה הפוליטית ( פרוטוקול של 70

 .RGASPI ,(F. 17, Op. 3, D –(להלן  פוליטית- ממלכתי להיסטוריה חברתית- הארכיון הרוסי. 5.3.1925סובייטית, 

491, L. 1ו) של הוועד המרכזי של המפלגה הקומוניסטית ישיבת הלשכה הפוליטית (פוליטביור ; פרוטוקול של

  .RGASPI, F. 17, Op. 3, D. 517, L. 2. 27.8.1925ייטית, סוב-הכל

71 Dmitrii Safonov, "Iz istorii bor'by za russkuiu sobstvennost' na Sviatoi Zemle v 1920-1940-e gody," 

Rodnoe i vselenskoe: K 60 letiiu Nikolaia Nikolaevicha Lisovogo, (Moscow: IPPO, 2006). 

http://www.ippo.ru/russkaya-palestina/iz-istorii-borjby-za-russkuyu-sobstvennostj-v-svyatoy-zemle-v-1920-

1940-e-gody.html .  

72 Batalden, Sud'ba russkogo zemlevladeniia v Ierusalime, p. 27-28.  



41 

יגרת מחאה, בה הטיל על כתפי בריטניה את מלוא האחריות על "שלימות קניינה של לכהן כציר, א

ייטיים להשיב את הרכוש גולל על הניסיונות הסובאת המהלך זה סתם  73המועצות בפלשתינה."-ברית

סוגיה זו מן הפרק עד לפרוץ מלחמת ירדה , בהם אוזכרה ולמעט פעמים אחדות ,ישראל- הצארי בארץ

  74העולם השנייה.

  

  ישראל-הקומאינטרן וארץ

, יחסו של הקומאינטרן לציונות היה שלילי. האיבה שהושתתה על התפיסה שראינו יכפ

שבהם  ,של המזרח התיכון לאחד המרחביםהפיכתו כח נוקיבלה חיזוקים  המרקסיסטית ההיסטורית

בק בהתפשטות האימפריאליזם המערבי. הצורך להיות מוכן לקראת הבאות חייב עתיד להתנהל המא

שחקן משמעותי בזירה. למצב את עצמה כאת הזרוע האידיאולוגית של מדיניות החוץ הסובייטית 

דיפלומטים ישראל. זאת ועוד, - ל הציוני בארץהיה על הארגון לתת את דעתו גם על המפעבמסגרת זו, 

שהיו תחת שליטה האחרים מלהיכנס לשטחה, כמו גם לכל האזורים סובייטיים רשמיים היו מנועים 

, שיכלו להתחזות לבעלי . מנגד, בפני שליחי הקומאינטרןלמעקב צמודמבלי להיות נתונים  בריטית

  בעיה כזו. ניצבהלא סובייטית, שאינה אזרחות 

המועצות במזרח -שמראים מחקרים הבוחנים את הפעילות האידיאולוגית של ברית כפי

דרוש להבנת התהליכים הידע הלא היה לסובייטים  ,בולשביקיתההתיכון, מיד לאחר המהפכה 

 75.היה מספיקלא  ,, בעיקר בזכות שליחי הקומאינטרןשהגיעהפוליטיים והחברתיים באזור. המידע 

היה לנצלם  שניתן ,גורמים ידידותיים ם שללדחייתגרם לא אחת  זאת ועוד, חוסר ההתמצאות

כמקורות מידע איכותי יותר, בדיוק כפי שהראה מקרהו של מיכאל כהן, נציג מפ"ס לקונגרס השני של 

שיסייע בידם בהבנת המרחב.  ,ראשי הארגון לפעול ליצירת מנגנון הקומאינטרן. כל זה הניע את

                                                
73 "Nota Polnomochnogo Predstavitelia SSSR v Velikobritanii Ministerstvu Inostrannykh Del Velikobritanii, 

18.11.1926," Dokumenty Vneshnei Politiki SSSR, Vol. 9, (Moscow: Politicheskaia Literatura, 1964), pp. 

546-547.  

74 Yaroshevskii, Beyond the 'Russian Property' discourse, pp. 63-65.  

75 Yurii Balashov, Politika Kommunisticheskogo Internatsionala na Blizhnem Vostoke (1920-1939 gg.), 

Dissertatsiia na soiskane uchennoi stepeni kandidata istoricheskikh nauk, (Nizhnii Novgorod: NNGU im. 

Lobachevskogo, 2002), pp. 94-95..  
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-) לענייני המזרח התיכון וכחודשיים לאחר מכן, בdokladchikרפרנט (של נוצר תפקיד  1920בנובמבר 

   76מזרח התיכון.ייעודית שעסקה בענייני המחלקה  , לראשונה,הוקמה ,1921בינואר  15

במסגרת  ,1923בראשית הוקמה לאחר שורה של שינויים ארגוניים והתאמות לצרכי הפעילות, 

י המזרח שחלשה על כל המרחב. אחת ההצלחות של מחלקה לעניינ ,הוועד הפועל של הקומאינטרן

מידע קבלתו של  (רגולציה) סדרתלאלגורם מרכזי  המהלך הייתה הפיכתה של מחלקת המזרח התיכון

המחלקה המשיכה להתקיים  איכותי, מה שמצדו תרם רבות לקידום הפעילות במישור האידיאולוגי.

כל מזכירות פעלו וועדות ברח הקרוב והרחוק. , כאשר פוצלה לשתי מזכירויות למז1926עד שלהי מרץ 

על המזכירות בסוגיות מקומיות מידיות.  לטפלשנועדו  ,לענייני ארצות וחבלי ארץ בודדים ותמיוחד

יות תלקבל החלטות משמעוהיא הוסמכה ו אחר ביצוע ההוראות של הנהלת הארגוןהוטל גם מעקב 

שתי המזכירויות אוחדו וניטלה מהן  1928אינטרן. במרץ לקביעת המדיניות האזורית של הקומ

  77הסמכות לקבל החלטות משמעותיות.

הטיפול במזרח התיכון לא יכלו שלא לתת השינויים שעברו על המנגנון המרכזי האחראי על 

. הדבר נכון ןעל מצב המפלגות הקומוניסטיות באזור ובעיקר על יחס הקומאינטרן אליה םאת אותותיה

בוע את ראשי הארגון לקהתקשו , לגביה ישראל-ארץבהקומוניסטית  תנועהכל הקשור לבבמיוחד 

  78."של אנשי ה"יבסקציההשלילית בשל השפעתם  , ככל הנראהעמדתם

עברה תהפוכות אידיאולוגיות משמעויות מאז היווסדה ישראל -בארץ תהקומוניסטיתנועה ה

שר מבשרה של מפלגת "פועלי ברובם הגדול בשהיו  ,כבר ראינו, כי חבריה 1919.79הבלתי פורמלי בשנת 

. אפשרי לכל שיתוף פעולה אידיאולוגיפסל אותם ידי הקומאינטרן כציונים, מה ש-ציון," נתפסו על

איש "פועלי ציון  ,סעראיזידור הוועד הפועל של הקומאינטרן את קיבל לשורותיו  1921יולי אמנם, ב

רחות אמריקנית, כ"בעל דעה שמאל" המזוהה ככל הנראה עם המפ"ס אף כי באופן רשמי נשא אז

מאחר ובכינוס  משורות הארגוןסער סולק כעבור פחות משנה, , 1922מרץ באולם, כבר  "מייעצת.

                                                
  .96-95שם, עמ'  76
  .117-116, 114-113; 107-106שם, עמ'  77
, שבנא ישראל- אדומים: המפלגה הקומוניסטית בארץישראל ראו: שמואל דותן, - וניסטית בארץעל הפעילות הקומ 78

 Musa Budeiri, The Palestine Communist Party, 1919-1948 : Arab & Jew in theסבא תשנ"א; - הסופר, כפר

struggle for internationalism, (London : Ithaca Press, 1979) ;Grigorii Kosach, Prioritety "klassa" i prioritety 

natsii: palestinskie kommunisty 1920kh-1930kh gg., (Kazan', 2011).  

אנאטומיה של ישראלית בראשית דרכה ראו: מרגלית, - על התהפוכות שעברה המפלגה הקומוניסטית הארץ 79

  .94-69עמ'  שמאל,
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החלטה זו באה  80.עם הציונות הביע הזדהות 1921הברית העולמית של "פועלי ציון" באוקטובר 

  .קומאינטרןלהתקבל לבמקביל לדיון סביב בקשת הברית 

נקט האינטרנציונל שבקשה אנו למדים על העמדה הסביב  מהשתלשלות האירועים

הציב  1921עוד באוגוסט ישראל. - הן כלפי ההתיישבות היהודית בארץוהן כלפי הציונות  ,הקומוניסטי

דרישה ל"חיסולה המוחלט של האידיאולוגיה"  הברית העולמית הוועד הפועל של הקומאינטרן בפני

שב הקומאינטרן על דרישתו, תוך החמרה בכל  1922במרץ . יולשורות הציונית כתנאי הכרחי לכניסתם

   81ישראלית, אותה קרא לבטל לחלוטין.-הקשור להיצמדותם של "פועלי ציון" לתכנית הארץ

וגרם  דחה את תביעות הקומאינטרן 1922העולמית בדנציג ביוני -כינוס החרום של הברית

הוועד הפועל של הקומאינטרן בהכרזת גינוי להקפאת המשא ומתן ולניתוק מוחלט. כתוצאה מכך, יצא 

-ישראל הוכרז כ"אוטופיה זעיר בורגנית וקונטר-רעיון ההתיישבות בארץנגד "פועלי ציון," כאשר 

שבירת הכלים  82מהפכנית," שכל ייעודה "להסיח את דעת הפועלים היהודיים ממלחמת המעמדות."

אליים מהזרמים הציוניים ב"פועלי ציון," ישר-לניתוקם של חלק מהפעילים הארץגרמה משני הצדדים 

היידי בשמה  השלאחר גלגולים רבים נודעישראלית, -ולהקמתה של המפלגה הקומוניסטית הארץ

  83"פאלעסטינער קאמוניסטישע פארטיי" או פק"פ.

ישראל היוותה - כ"מרכז אידיאולוגי ואירגוני קומוניסטי" בארץ ההכרה במפלגה העצמאית

לכלל  החברות בפק"פלשורות הקומאינטרן. להשלמת התהליך נדרשה פתיחת  צעד ראשון להצטרפותה

 עברם הציוני של מרבית חבריאולם, בעיני הסובייטים,  .האוכלוסייה בארץ, היהודית והערבית כאחד

הלינה , 1924תנאי זה. גם לאחר הצטרפותה של פק"פ לקומאינטרן בשנת  ו שלהקשה על מילוי המפלגה

, כונית של הוועד הפועל על הקצב האיטי של שילוב הערבים בשורות המפלגההמזכירות המזרח תי

  84.להשיל מעצמם את שרידי עברם הציוניהיהודיים  חבריםשהוסבר בחוסר נכונותם של ה

ערביזציה, הן באמצעות התהליכי לזרז את פק"פ לדחוק בקומאינטרן גרם להמצב שנוצר 

שעברו הכשרה  ,"קאדרים" מפלגתיים ערביים יצירתידי -עלהן ושילובם של ערבים בהנהגתה 

                                                
 .25 , עמ'2005אביב - , כתר, תל1943-1919ומינטרן, לחוד או ביחד: יהודים וערבים במסמכי הקלאון זהבי,  80
  .151, 134, חלק א', עמ' ילקוטי פועלי ציון 81
82 Kosach, Prioritety "klassa" i prioritety natsii, p. 53.  

 Grigorii; 90-65אודות תהליך ההתרחקות של החוגים הקומוניסטיים והפיכתם לפק"פ ראו: דותן, אדומים, עמ'  83

Kosach, Krasnyi flag nad Blizhnim Vostokom: kompartii Egipta, Palestiny, Sirii i Levana v 20-30-e gody, 

(Moscow: Institut stran Azii i Afriki pri MGU, 2001), pp. 167-187.  

84 Balashov, Politika, pp. 182-185, 188-189.  
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מוסד אקדמי . היה זה )KUTVבמוסקבה במסגרת האוניברסיטה הקומוניסטית לעמלי המזרח (

מלית, הוכשרו תלמידיו לפעילות מפלגתית בלתי לגאלית רשלצד השכלה פו ,המסונף לקומאינטרן

, חמישה 1929-1926ה בשנים שנשלחו למוסקב ,מתוך שישה תלמידים חברי הפק"פ במדינות מוצאם.

  85היו ממוצא ערבי ואחד בלבד היה יהודי.

של אנשי "הקיבוץ  נםהדוגמא הטובה ביותר לחוסר האמון הינה תגובת הסובייטים לניסיו

כך ידי -ועלפעילותם ב הלזכות בהכרעל מנת ליצור קשר עם הנהגת הקומאינטרן  1926בשנת החשאי" 

"הקיבוץ" היה קבוצה מחתרתית צבאית כשאי" המוכר גם גם בתמיכה הסובייטית. "הקיבוץ הח

אלברט פרופ' בתיווכו של  86ידי יוצאי "השומר."-על "גדוד העבודה"שהוקמה במסגרת  ,למחצה

הצליחו ליצור קשר עם נציגים סובייטיים  אף ,שניאורסון ס, ישראל שוחט ופנחחבריו ,איינשטיין

המועצות לצורך לימודי -לברית צאתר, הורשה לבמקביל, חבר נוסף, אייזיק אלטשול 87.בגרמניה

דיפלומט  1925בשנת אנשי הארגון אף אירחו  88מנת לפתח לאחר מכן את התחום בארגונו.- תעופה, על

  89שביקר בארץ באופן פרטי יחד עם אשתו היהודיה. ,סובייטי

גי שליחי "גדוד העבודה," שהיו גם נצי, במהלך ביקורם במוסקבה, יצרו 1926 מאי- אפרילב

קשר עם המודיעין הסובייטי ועם  ,ודב מכונאי (מאכנו) ישראל שוחט ,מנחם אלקינד" ,"הקיבוץ

, תיארו השלושה את בתזכיר שהגישו בחתימתם אל מחלקת המזרח של הקומאינטרן 90הקומאינטרן.

                                                
85 Grigorii Kosach, Kommunisty Blizhnego Vostoka v SSSR, 1920-1930-e gody, (Moscow: RGGU, 2009), 

pp. 90-91.  

, 58 קתדרה "ועדת הבירור לבדיקת 'הקיבוץ החשאי' בגדוד העבודה,"זאב צחור, על "הקיבוץ החשאי" ראו:  86

ספרית פועלים,  שבט הנועזים: קורות מניה וישראל שוחט וחבריהם ב"השומר,"; שלמה שבא, 154-128, עמ' 1990

  .359-307תשכ"ט, עמ'  אביב-תל
  .232-230אביב תשכ"ד, עמ' -, כרך ב', הוצאת "מערכות," תלספר תולדות ההגנה 87
. 129ח', תשנ"ד, עמ'  שורשיםזאב צחור, "המשוגעים לטייס: התעופה הביטחונית ביישוב בתקופת המנדט,"  88

לנין' למדינה  תרעיון 'הצהראלטשולר אכן נסע, אך עם תום לימודיו סירב לשוב לארץ. ראו: חביב כנען, "

  .108, 105), תשכ"ז, עמ' 262, כרך נ"ה, חוברת ב' (בצרוןישראל," - קומוניסטית יהודי בארץ
 1923. הדיפלומט מכונה "השגריר הסובייטי בתורכיה," אך דומה כי לא כך היה הדבר, שכן מאז 106-105שם, עמ'  89

 ,Jacob Hen-Tov), יהודי בעצמו. השוו ל: Suritsקב סוריץ (המועצות באנקרה היה יע-מי ששימש בתפקיד ציר ברית

The Comintern and Zionism in Palestine, A Dissertation presented to the Faculty of the Graduate School of 

Arts and Science, Brandeis University in partial fulfillment of the requirements of the degree of Doctor of 

Philosophy, (Ann Arbor, Michigan, 1969), pp. 130-131, n25.  

, 7ה 220-219, תשס"ח, עמ' 12 ישראלנתי קנטורוביץ', "לחצות את השכחה: גילויים חדשים על קבוצת אלקינד,"  90

 ,Georgii Agabekov; 129-120דותן, אדומים, עמ'  ;70אביב תשי"ז, עמ' -, דביר תלספר השומר. דברי חברים; 9, ה8ה

Sekretnyi terror, (Moscow: 1996), pp. 324-325.  
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חוות ב 91פעילותם.בתמיכה סובייטית גלויה וסמויה של החשיבות הדגישו את וישראל -המצב בארץ

), הרפרנט הפוליטי של המחלקה, Kitaigorodskiiפבל קיטאייגורודסקי ( על גבי התזכיר שכתב ,הדעת

שאלת שיתוף  ,מעבר לכך 92הוא המליץ לנצל את אנשי "הגדוד" וה"קיבוץ" "לפחות ל[איסוף] מידע."

שרידי את , מאחר ואנשי "גדוד העבודה" הוגדרו כמי ש"טרם השילו מעצמם כלל הפעולה לא נדונה

יתרה מזאת, כפי שמעיד ראש שלוחת המודיעין  הסובייטי  93הלאומניים [...] והשוביניסטיים." העבר

למערב, במוסקבה חששו  1930), שערק בשנת Agabekovגיאורגי אגאבקוב ( ,(הרזידנט) במזרח התיכון

  94כי מדובר בפרובוקציה יזומה של הבריטים ולכן דאגו לסלק את המשלחת בהקדם האפשרי.

שראו בהם מתחרים  ,יוצאי פק"פככל הנראה, מאחורי האשמת אנשי המשלחת היו  מי שעמד,

), Trilisserמיכאל (מאיר) טריליסר (במהלך הביקור, פנה ישראל שוחט אל  על חסדיה של מוסקבה.

כי בהצעה ראש אגף החוץ וסגן ראש המודיעין הסובייטי,  - המועצות ובפועל- איש הקשר שלהם בברית

המועצות מביטה בעין יפה על - בנוסח הצהרת בלפור, על כי "ברית ההרה משלהצמוסקבה תצא ב

הוא אף הציע לקרוא להצהרה זו "הצהרת  95ישראל."-הרעיון להקים מדינה יהודית קומוניסטית בארץ

-, הצהרה מעין זו הייתה אמורה "לתת מכת מוות להצהרת בלפור" ולמשוך לבריתלנין." לדברי שוחט

  96העולם היהודי. המועצות אהדה ברחבי

שהסובייטים אכן בחנו שיתוף פעולה מעין זה במטרה לפגוע  אין להוציא מכלל אפשרות

לפחות כלפי חוץ, יחס חיובי להצעת  טריליסר גילה,ישראל. על כל פנים, -במעמדם של הבריטים בארץ

שדאגו  נראה בשל התערבותם של אנשי הפק"פ,פועל, ככל הה לאעם זאת, הניסיון לא יצא  97שוחט.

בשנת יצאה לאור  ,להכתים בכל הזדמנות את תנועת העבודה הציונית. כך, בשיתוף אנשי ה"יבסקציה"

גרשון דּוֶאה (תחת שם  ,מחברה 98"."הטרור הלבן בפלשתינהברוסית וביידיש, חוברת  ,במוסקבה 1926

                                                
 ,Hillig Goetz, בתוך: 1926מנחם אלקינד, ישראל שוחט ודב מכונאי אל מחלקת המזרח של הקומאינטרן, מאי  91

"Vojo Nova" v Krymu: zabytaia selkhozkommuna (Kibbutz), (Marburg, 2005), pp. 158-166זהבי, . השוו ל :

  .114-108לחוד או ביחד, עמ' 
92 Goetz, "Vojo Nova" v Krymu, p. 166 '108. השוו ל: זהבי, לחוד או ביחד, עמ.  

93 Goetz, "Vojo Nova" v Krymu, pp. 37, 172-174 '119. השוו ל: זהבי, לחוד או ביחד, עמ. 

94 Agabekov, Sektetnyi terror, pp. 324-325.  

  .108-107לנין, עמ'  כנען, רעיון הצהרת 95
 שם. 96
 .111-110שם, עמ'  97
מי שחיבר הקדמה לחוברת היה משה ליטבקוב, מראשי ה"יבסקציה" והעורך הראשי של ביטאונה "דער עמעס"  98

 (האמת).
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-sotsialגדים" (בו- "סוציאלכינה בדוי ד.בוגן), איש מפ"ס לשעבר, האשים את תנועת העבודה, שאותה 

predateli מהפכניים, שמצאו מקלט בארץ- הקונטר –כוחות ה"לבנים" ה), בשיתוף פעולה לא רק עם-

, אלא גם עם שלטונות המנדט, במיוחד עם הבולשת והמודיעין ישראל לאחר שסולקו מרוסיה

מגעיהם לסכם את מאחורי ההחלטה הסובייטית עמדו ייתכן ואמירות מעין אלה הן אשר  99.הבריטיים

  ירידתו של אלקינד ואנשיו מן הארץ. סביב ,בצעדים תעמולתייםעם אנשי "גדוד העבודה" 

בעיני ציוני, בשנות העשרים היוו אנשיה העבר החשד והאיבה כלפי חברי פק"פ בעלי הלמרות 

, הקומוניסטים, מצדםישראל. - מידע על המתרחש בארץלהקומאינטרן את אחד המקורות המרכזיים 

חוות הדעת התייחסו לעתים ובכל זאת, את המצב באור הנוח לתפיסותיהם. בדיווחיהם יג דאגו להצ

וולף אברבוך  ,מנהיג הפק"פהגיש  1924שלהם גם בצורה שקולה למצב שנוצר. כך, בראשית פברואר 

להנהלת הקומאינטרן תזכיר המפרט את המצב בארץ. כבר בתחילתו  ,אבוזיאם)דניאל ו(הידוע בכינויו 

ברבוך, כי "המנדט האנגלי על פלשתינה והצהרת בלפור המפורסמת עוררו את כל דעת הקהל קובע א

'בעיה פלשתינית' היא כעת הציר שסביבו סובבת כל  [כך!] הערבית ואפשר לומר ללא הגזמה שהקרויה

בדומה לאנשי קומיסריון החוץ, גם אברבוך נותן משקל חשוב לכלכלת היישוב  100התנועה הערבית."

ובראשונה "קולוניה אסטרטגית, ישראל היא בראש -שעבור הבריטים, ארץ בהדגישוהארץ, בפיתוח 

  101הקשר היבשתי עם הודו." את יחהטהמב

משיקולים אמנם הושפעה  במתרחש בארץ ובמזרח התיכון כולו אנשי הפק"פשל התמצאותם 

פוא, ית. אין פלא, אמעמיק והיכרות אישעל ידע גם פנימיים ואידיאולוגיים, אך בה בעת היא התבססה 

-ישראל יצאו גם חוקרים, אשר רבים ממזרחני ברית-כי משורות המפלגה הקומוניסטית של ארץ

מאידך, לצד  102המועצות ורוסיה רואים בהם את דור המייסדים של המזרחנות הסובייטית.

                                                
99 D.Bogen, Belyi terror v Palestine, (Moscow: MOPR, 1926), pp. 14-16, 24-27.  

. יצוין, כי כינויו זה של 43, עמ' לחוד או ביחדזהבי, . 7.2.1924זיאם, תזכיר מאת נציג פק"פ, בחתימת אבו 100

 זיאמה. –אברבוך נבע, ככל הנראה, משמו של בנו 
 שם. 101
בין האבות המייסדים של המזרחנות הסובייטית ניתן למנות את חברי הפק"פ ולדימיר לוצקי ואלכסנדר שאמי  102

 ,Bagrat Seiranian, "V.B.Lutskii (1906-1962) – uchennyi, pedagog(איליה טפר). לפרטים נוספים ראו: 

chelovek," M.P. Shastiko et al. (eds.), Slovo ob uchiteliakh: Moskovskie vostokovedy 30-60-kh godov, 

(Moskow: Nauka, 1988), pp. 326-343 ;Galina Emel'ianova, "Aleksandr Moiseevich Shami (Il'ia Naumovich 

Teper, 1893-1938)," V. Naumkin (ed.), Neizvestnye stranitsy otechestvennogo vostokovedeniia, (Moscow: 

Vostochnaia Literatura, 1997), pp. 39-81 ;Garay Menicucci, " Glasnost, the coup, and Soviet arabist 

historians," International Journal of Middle East Studies, Vol. 24, No. 4 (1992), pp. 559-577 .  
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המקצוענות והשקיקה לדעת, הורישו מומחים אלה לתלמידיהם גם סלידה ושנאה תהומיות למפעל 

  הציוני, שאת אותותיהן אנו רואים עד עצם היום הזה.

כשל הקומאינטרן המתרחש במזרח התיכון, גם לאחר שהתוודע מקרוב אל ובכל זאת, 

ולא השכיל  תהליכי ההתעצמות של הלאומנות הערבית ה של שנות העשרים בהבנתיבמחצית השני

מול  המשקעים האידיאולוגייםלנתבה אל הערוצים הרצויים לו. מנגד, חוסר היכולת להתגבר על 

 ו, עמדוהאמונה, כי היסודות הערביים באשר הם הינם המעמד המנוצל, המשווע לעזרה ,הציונות

לא זו בלבד, כי גישה  103.טבמאורעות תרפ" םערביבשל הקומאינטרן הבלתי מסויגת  התמיכהמאחורי 

ם של להתרחקותגם גרמה א היהרחיקה מהפעילות הקומוניסטית אוהדים פוטנציאליים רבים, אלא זו 

-הארץיתרה מזאת, ניסיונותיהם של הקומוניסטים  הקומוניסטים היהודיים מחבריהם הערבים. רוב

ידי הנהגת הקומאינטרן כ"חזרה -האמיתית של המאורעות הוגדרו על םמהותישראליים להסביר את 

  104על השקפותיה הכוזבות של פועלי ציון."

  

* * * * *  

ית כלפי השאלה היהודית הושפעה במישרין מן העוינות שפיתחה עמדתה של הס"ד הרוס

ליהדות התורה המרקסיסטית. בנוסף לכך, שלא כמו עמיתיהם במרכז אירופה, המרקסיסטים הרוסים 

 105נאלצו להתמודד עם מצבם המיוחד של היהודים במדינתם, מה שללא ספק תרם לעיצוב יחס זה.

יהודית בתוך התנועה, הצריכה התמודדות אידיאולוגית  עליית כוחו של הבונד, שדגל באוטונומיה

מצדם של לנין ושותפיו. הציונות המדינית, שהופיעה במקביל להקמתו של הבונד, נתפסה אמנם 

כהתגלמות הלאומיות היהודית הפסולה, אך בעיני הס"ד הרוסית היה משקלה כאין וכאפס לעומת 

  יאולוגית של התנועה.לאומיותו של הבונד, שאיימה על עצם מהותה האיד

שלילת הלאומיות היהודית כפי שפותחה בחיבוריהם של לנין וסטלין, לא עמדה במבחן 

, נאלצו הבולשביקים לערוך מספר התאמות שיאפשרו 1917המציאות. עם תפיסת השלטון בנובמבר 

                                                
 ,Jacob Hen-Tov; 106-90, עמ' 1968אביב -, עם עובד, תלהטרגדיה של המהפכה הסובייטיתברזילי, - יוסף ברגר 103

Communism and Zionism in Palestine during the British Mandate, (New Brunswick and London: 

Transaction Publishers, 2012), pp. 109-141.  

  .142דותן, אדומים, עמ'  104
מזרח אירופאי לא נדרש לסוגיית הלאומיות היהודית, אך מהות - אין זה אומר כמובן, כי המרקסיזם המרכז 105

התגובה ועוצמתה שכנו במישור אחר לחלוטין, מאשר ברוסיה. ראו: שלמה נאצן, "ראשית היריבות בין המרקסיזם 

 .55-28, עמ' 1992, 2 עיונים בתקומת ישראל לציונות הסוציאליסטית,"
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ועדה התנהלות מדינית תקינה. ההכרה המאולצת בצרכיה המיוחדים של האוכלוסייה היהודית אמנם נ

לקרבה אל המשטר החדש, אך בה בעת נתפסה כתופעה זמנית, המותאמת לצו השעה בלבד. זמניות זו 

תימשך, בשינויים קלים, עד למחצית השנייה של שנות השלושים, כאשר יחולו תמורות אידיאולוגיות 

  בעצם מהותה של תורת הלאומים של האידיאולוגיה הסובייטית.

המועצות, המשיכו לפעול מסגרות -, ולאחר מכן גם בבריתפי שברוסיה הסובייטית-על- אף

יהודיות לאומיות עצמיות לכאורה, בניגוד לתנועה הציונית הן היו חלק בלתי נפרד מההווי 

הן חוסלו ללא כל היסוס. לא כך היה עם  –האידיאולוגי החדש. משחלף הצורך המיוחד בקיומן 

ישראל, גם אם מבחינה - בראש ובראשונה אל ארץ הארגונים הציוניים, שהזיקה שלהם הייתה מכוונת

  הבולשביזם.הזהה לזו של אידיאולוגיה ברעיונית חלקם דגלו 

לכורח  ופוליטי בעולם חייבו את המשטר הסובייטי להתאים את עצמ-התמורות במצב הגאו

), ועד לסיום התקופה הנדונה (ראשית שנות השלושים 1917המציאות. ובכל זאת, ניתן לומר כי מאז 

הושתת יחסם העקרוני של הבולשביקים כלפי הציונות על אותן הקביעות האידיאולוגיות השליליות 

  בשאלה היהודית, שמקורן בתקופה שקדמה למהפכה.

ניתן להבחין בין שלוש מגמות עיקריות, שאפיינו יחס זה. הראשונה כוונה יותר אל המישור 

האידיאולוגית העוינת, נתנה גם לא מעט מרחב הפנים סובייטי ואף כי הושפעה לא מעט מן העמדה 

. המסגרות 1928המועצות עד שנת - פעילות לתנועות הציוניות בודדות, שהמשיכו לפעול בברית

אישיים - ידי אינטרסים פוליטיים-היהודיות הסובייטיות, כגון ה"יבסקציה", המונעות על

זה, אך אין לראות בהן בשום פנים ואידיאולוגיים, ניסו להשפיע לרעה על התנהלות המשטר במישור 

החמרת היחס אל הציונות ולהוצאתה אל מחוץ לחוק. הגברת רדיפת ות העיקריות בואופן את האשמ

נבעה בראש ובראשונה מאינטרסים  1928הציונים שהובילה להוצאת התנועה אל מחוץ לחוק במרץ 

 –ציה" ושותפותיה. ולראייה סובייטיים פנימיים בלא כל זיקה "למלחמות היהודים" בנוסח ה"יבסק

לא חלף זמן רב וגם מסגרות אלה נפלו קורבן לאותה המדיניות, שהביאה לחיסול הפעילות הציונות 

  הלגאלית.

ישראל, מה -המגמה השנייה ביחס של הסובייטים אל הציונית כוונה יותר אל זיקתה לארץ

הציונות המדינית אל האימפריה שכונה בפי האידיאולוגים הקומוניסטיים "הפלשתיניזם." התקרבות 

הבריטית, ששיאה היה בהצהרת בלפור, חייבו את הוגי הבולשביזם לתת את דעתם עליה. במישור זה 

הציונות לא נבחנה כתופעה ייחודית, אלא נתפסה כחלק מהמכלול האימפריאליסטי, המנצל את 



49 

ות כשלעצמה בהחלטות גינוי שאיפותיה להשגת מטרותיו. זו אולי גם הסיבה לאזכורה המועט של הציונ

הקומאינטרן השונות, שהיו ברובן תוצאה של התערבות הקומוניסטים היהודים. נוסח ההחלטה של 

-יהודי המדכא את פועלי ארץ- , המגנה את ה"אימפריאליזם הבריטי1920-כינוס עמי המזרח בבאקו ב

יותר לתפיסה הסובייטית ישראל ואיכריה," בלא כל אזכורה המפורש של הציונות, נראה כאופייני 

  הרשמית בראשית שנות העשרים.

אולם, משהתברר, כי תנועת העבודה הציונית (בעיקר "פועלי ציון" על זרמיה) אינה מוכנה 

ישראל כבסיס האידיאולוגיה שלה, חל שינוי בעמדה הסובייטית. - לוותר את מרכזיותה של ארץ

אך בד בבד הודגש גם תפקידה הדסטרוקטיבי הציונות המשיכה להיתפס ככלי בידי האימפריאליזם, 

העצמאי, המושתת על מסורת הלאומיות הבורגנית. הדבר גרם לכך, שבעוד שהלאומיות הערבית 

נתפסה כחיובית להתפשטות רוחה של מלחמת המעמדות במזרח התיכון, הפעילים היהודים, שמילאו 

דבר נבע ככל הנראה מעברם תפקיד מרכזי במילוי משימה זו, לא זכו לאמונה של מוסקבה. ה

לניניזם הייתה מוכחת -ה"לאומני," אותו "טרם הצליחו להשיל מעצמם," גם אם נאמנותם למרקסיזם

  מעל לכל ספק.

פי שבתקופה הנדונה נועד למזרח התיכון תפקיד משני במדיניות החוץ הסובייטית, -על- אף

ישראל - דה המשמעותי של ארץבמוסקבה עדיין ראו חשיבות לא מבוטלת בחדירה למרחב זה. תפקי

המועצות, אלא מצביע על פתיחותה היחסית לעומת מרכזי השפעה - אינו מעיד על חשיבותה בעיני ברית

ישראל הסובייטים נאלצו -אחרים, כגון מצרים וסוריה ועל קרבתה הפיזית אליהם. עם זאת, גם בארץ

יותיהם, גם אם אלו נראו להתמודד לא אחת עם התנגדותם הגלויה של שלטונות המנדט לפעילו

  לכאורה תמימות לחלוטין.

כאן אנחנו מגיעים אל המגמה השלישית, המעשית, השוכנת לכאורה מעבר למישור 

-המועצות כלפי העולם הלא- שאפיין את מדיניותה של ברית Realpolitik-האידיאולוגי, והנובעת מה

קר בתחום הכלכלי והתרבותי, נועד סוציאליסטי לאורך כל שנות קיומה. הצורך בשיתוף פעולה, בעי

(מה  האידיאולוגית ההשפעה  תחדירים פנימיים, ובמקביל גם להקל על לשרת אינטרסים סובייטי

המועצות התקשתה - ), שתקנה לה אוהדים רבים. אולם בריתSoft Powerשמכונה כיום "עוצמה רכה" 

מה שבסופו של דבר צמצם את להפריד בין הקביעות האידיאולוגיות לבין המציאות הלכה למעשה, 

  ישראל.- השפעתה על פלחי אוכלוסייה רבים בארץ



50 

שילובן של שלוש המגמות הללו, שכל אחת מהן התפתחה בנפרד מן השנייה, עיצב את הגישה 

ישראל בשנות העשרים. העוינות האידיאולוגית אמנם הייתה - הסובייטית לציונות ולשאלת ארץ

ה כולה, אך בשום פנים ואופן אין לדבר על שלילה מוחלטת. בפועל, הקובעת והשפיעה לרעה על כל הגיש

הגישה הסובייטית כלפי הציונות לא נבדלה בהרבה מן היחס אל "התופעות הבורגניות" האחרות, 

במיוחד נוכח העובדה, כי למעט מקרים בודדים, עד לשלהי שנות העשרים נמנעה התנועה הציונית 

ועצות. כך היה גם כאשר הבולשביקים פגעו במכוון בפעילות הציונית המ-מלמחות באופן גלוי נגד ברית

ישראל, בין אם באמצעות ליבוי הרגשות הלאומניים - ואף הסיטו נגד ההתיישבות היהודית בארץ

שעליהם  סובייטיים בקרים או בבירוביג'אן-ידי מיזמים התיישבותיים פנים-ברחוב הערבי, ובין אם על

  .יםהבא יםידובר בפרק
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  1.2 פרק

- רוסיה וברית אלהציונות והיישוב היהודי של יחסם 
  עד ראשית שנות השלושים המועצות

מוצאם של רבים ממנהיגי היישוב היה מן האימפריה הצארית. השפעתה של התנועה 

המהפכנית הרוסית על הציונות, ובמיוחד על הציונות הסוציאליסטית, החלה עוד בטרם הפכה המפלגה 

משמעותי. לפיכך יש לבחון את התפתחות יחס זה לאחר הפיכתה של  הבולשביקית לכוח פוליטי

פוליטיים בעולם שלאחר מלחמת יצד הוא הושפע מן השינויים הגיאוהמפלגה הקומוניסטית לשלטת וכ

העולם הראשונה. במקביל, ייעשה ניסיון לבדוק, כיצד התמודד היישוב היהודי עם רדיפת התנועה 

  המועצות.-הציונית בברית

-יחסה של התנועה הציונית הן לסוציאלעובדה, כי המרכזית של פרק זה מושתתת על ה ההנחה

דמוקרטיה הרוסית והן לבולשביזם ולמהפכת אוקטובר היה ברובו חיובי או, לכל הפחות, לא הייתה בו 

אותה מידה של עוינות שגילו הבולשביקים כלפי הציונים. זאת, מאחר והם נתפסו כבעלי מסורת 

יקה לערכים שעמדו גם בבסיסה של הציונות: חירות האדם ויצירת חברה חדשה מוסרית המש

המושתתת על ערכי שוויון ודמוקרטיה. דומה, איפוא, כי יחס זה נותר בעינו גם כאשר התברר אופיו 

דורסני של הבולשביזם השולל מכל את עצם מהותה של הציונות. ניתן לשער, כי חוסר -הטוטליטרי

הראשונה מן הקושי להפריד בין מעשי המשטר הסובייטי לבין הצהרותיו בדבר השינוי נבע בראש ו

  המועצות.-הצדק העולמי, שנתפסו עדיין כביטוי למדיניותה האמיתית של ברית

, 1922המועצות בשלהי - עם התבססותם של הבולשביקים בשלטון והפיכתה של רוסיה לברית

תזה למפעל הציוני -ית, זאת בין היתר גם כאנטיהלכו ותכפו הניסיונות למציאת פתרון לשאלה היהוד

ישראל. כך, הוצעו מספר מיזמים ליישובם של היהודים על הקרקע, כאשר הידועים שבהם הם -בארץ

) שבמזרח הרחוק. אף כי Birobidzhan) והאזור האוטונומי בבירוביג'אן (Crimeaההתיישבות בקרים (

גרמו הם יחס היישוב היהודי אליהם. הרי עם הכרזתם,  לבסוף מיזמים אלה נחלו כישלון, יש לבחון את

בקרב התנועה הציונית  לדאגה עצומהגם לתהודה חיובית רבה ברחוב היהודי בעולם, ומנגד, גרמו 

  וראשי היישוב.

הפן האידיאולוגי היה, ללא ספק, הדומיננטי בתקופה הנדונה, אך אין להתעלם גם מהיבטים 

המועצות לאורך שנות -המסחר שהתקיימו בין היישוב לבין ברית אחרים, ומן העיקרי שבהם, קשרי

העשרים. היקפו ומשמעותו יסייעו, לדעתי, לקבוע מה הייתה מידת הפרגמטיות מן הצד הסובייטי כלפי 
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האם גם בסוגיות הכלכליות הורגשה השפעתם של השאלה המדינית  היישוב. מאידך, ראוי לבחון

  נות לבין הבולשביזם.בין הציו םוהיחסים האמביוולנטיי

  

  ?הערצהאו  , יריבותאידיאולוגיה

. קשה לאמוד את מידת השפעתה של רוסיה על התנועה הציונית ובאמצעותה גם על היישוב

 ,ההון האנושי, הקשר התרבותי ומעל הכול, הרעיון של שחרור האדם וחזרתו אל שורשיו המעשיים

בהיסטוריה המודרנית ובין תנועתו הלאומית של  חזקה מאוד בין המדינה הגדולה ביותר יוצרים זיקה

בשנים היוותה היהדות הרוסית את הגורם הדומיננטי ביותר בתנועה  במשך עשרות העם היהודי.

אין הדבר מפתיע ישראל בפרט. - המעשיים על אדמת ארץ בקרב מיישמי רעיונותיהו ,הציונית בכלל

-ה של המאה התשעיהציונות במחצית השניכי בעת התגבשותה וראשית פעילותה של  ,נוכח העובדה

 .היוותה יהדות רוסיה את התפוצה היהודית הגדולה ביותר בעולם –ראשית המאה העשרים  –עשרה 

המגבלות והרדיפות הבלתי פוסקות  –באימפריה הצארית ומעמדם צבם המורכב של היהודים אמנם, מ

ליצור  , לכאורה,אמורות היונה, ץ לגבולות המדיאל מחו םקחשאיפה לדהמלוות ב מצד השלטונות

  לא כך היה הדבר. אך .כל סיכוי להשפעה כזובכך צמצם לרוסיים חזקים ו-רגשות אנטי

שמרביתה התגוררה בתחום רוסית -בין האוכלוסייה היהודית יומי,-היוםהמגע הממשי, 

איכרים  , שהייתה זו ברובה אוכלוסייתגםמה  המושב לבין האוכלוסייה הסובבת היה מוגבל למדי.

על הציונות.  את חותמה השהותיר ,שלא שיקפה כלל את הרובד האיכותי של התרבות הרוסית ,פשוטה

לעומת זאת, האוכלוסייה היהודית הייתה חשופה באופן ישיר ובלתי אמצעי לרובד הספרותי, שגילם 

  ולם.ה לשדר לעתשהתרבות הרוסית ניס ,בתוכו את המהות ההגותית ואת המסרים האוניברסאליים

ת ולמבטאהרוסית והביקורת הספרותית עשרה, הפכה הספרות -ראשית המאה התשעהחל ב

הנורמות  ,עתיםל 1שאמורים היו להוות מודל לחיקוי עבור הקוראים. ,הקוד האתי והערכים החברתיים

היה המציאות, אך בה בעת הציגו גם את השלימות, אליה  המגולמות במילה הכתובה היו רחוקות מן

הותירה על האינטליגנציה הרוסית, שהאדירה כוחה של הספרות נודע בהשפעה  דעת לשאוף.-ברכל על 

  ו את המאבק לשינוי סדרי העולם למטרת חייהם.הפכר שאדורות של מהפכנים  משורותיה יצאו

                                                
1 Anita Shapira, "Russko-evreiskaia subkul'tura v Palestine," Pravoslavnyi Palestinskii Sbornik, Vol. 31 

(94), 1992, p. 45  
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ולפיכך ראה בלימוד רשמית מקבלת השכלה  היה מנועבתחום המושב הנוער היהודי הדעתני 

 "אינטליגנטים- פולו"חלקם של היהודים בקרב ה העיקריות להרחבת אופקיו.עצמי את אחד הדרכים 

 זמינה ביותרהשהייתה  ,השפה הרוסית 2מצביע על כך בבירור. הרוסיים (האינטליגנציה למחצה)

אלא גם חשפה אותם לא זו בלבד שאפשרה את מגעם הראשון עם ספרות העולם,  ,אלהצעירים  מבחינת

האינטליגנציה הרוסית בת הזמן: "תיקון העולם"  סריים שאפיינו אתאל הלבטים המו בני הנוער

  סוף את "תיקון העולם" הרוסי.- היהודי פגש סוף

בשורות התנועה  ואת עצמ מצא ,לתקן את העוולות שעשה המשטר הצארי ליהודים מי ששאף

מחוץ  המהפכנית הרוסית. קרבתם למרקסיזם ולתורות חברתיות אחרות ניווטה את מרצם המעשי אל

עשו את דרכם  ראו חשיבות גם בחרות לאומית, אלה שלצד חרות אישית עומתם,ללעולם היהודי. 

  3המבחנים הרבים שזומנו להם בדרכם.אף - עללציונות ואף נשארו נאמנים לה 

הייתה השפה הרוסית שפה נרכשת, שנייה או אפילו  עבור רובם של בני העלייה השנייה

בעיקר על מנת להרחיב את ידיעותיהם, אך בשום פנים ואופן לא בכדי  שלישית במספר. הם למדו אותה

הקודים האתיים שינקו מן לתקשר עם הסביבה, שגם היא, ברובה, לא הייתה דוברת רוסית תקנית. 

הברורה שעשו בין שועי המדינה לבין פשוטי העם תישמר ההבחנה  .לרוסיה םיחסהספרות, עיצבו את 

עד  המועצות,- רים ותאפיין גם את יחסה של מדינת ישראל לבריתעל כנה לאורך כל המאה העש

המפעיל את כל עוצמתו בכדי להזיק.  מקור הרוע, –: השלטון 1991-להתפרקותה של זו האחרונה ב

מולו העם, הנכון להקרבה אישית למען הכלל, המגשים את הקוד האתי של "תיקון עולם" הגלום 

שנות  תפיסה אוטופית זו, שהייתה רחוקות מן המציאות 4ויים.בספרות הרוסית כלשונו וכנגד כל הסיכ

אלה, שהשלימו את תהליך התבגרותם מחוץ לגבולות רוסיה,  דור, הותירה חותם עמוק גם על נפשם של

אך שמרו, לעתים שלא במודע, חסד נעורים לאותו מפתח רעיוני שפתח בפניהם את השערים לעולם 

  5הגדול.

                                                
שכבה תרבותית מלומדת אוטודידקטית, שהייתה נפוצה ברוסיה הצארית  –) polu-intelligentyאינטליגנטים (-פולו 2

  והורכבה בעיקר ממי שלא יכול היה להרשות לעצמו לרכוש השכלה פורמלית.
  אביב תשמ"ט,  - עובד, תל, עם 1917-1862נבואה ופוליטיקה: סוציאליזם, לאומיות ויהודי רוסיה יונתן פרנקל,  3

  . 415עמ' 
4 Anita Shapira, "'Shalom Akha': Vzaimodeistvie russkoi i izrail'skoi kul'tury," Mezhdunarodnaia zhizn' 

10/1998, p. 62.  

5 Shapira, Russko-evreiskaia subkul'tura v Palestine, pp. 46-48. 
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לרוסיה, התבססה על היכרותם מקרוב את השלישית העלייה האהדה שחשו בני לעומתם, 

חוו על הם , אלא בלבד הערטילאית. תודעתם התעצבה לא בהשפעת הספרות המציאות בארץ מוצאם

מלחמת העולם  –בשרם את כל התהפוכות שעברו על החברה הרוסית בעשור השני של המאה העשרים 

, מלחמת האזרחים והתחזקות המשטר יתהראשונה, נפילת המשטר הצארי והמהפכה הבולשביק

  6יניהם.ענגד ל. העולם החדש נבנה הסובייטי

הייתה נחלת חלקן של כמעט כל  ,סוציאליזם הסובייטיהפפה את מפעל אש ,ההילה הרומנטית

הבולשביקי המשטר  רדיפותאלה, שחוו מקרוב את גם ישראל. -ציונית בארץ-השכבות בחברה היהודית

 7.מטרההבכל הקשור לגיוס חברתי ולאיחוד שורות למען  לראות בו מודל לחיקוינגד הציונות, המשיכו 

 ו על הנעשה מרחוק. המודל הסובייטיטעל אחת כמה וכמה תפיסות אלה היו נכונות בעיני אלה שהבי

נתפס כאב טיפוס  -ועוד שוויון הזדמנויות בהשכלה ובתעסוקה בלא הבדלי גזע ומין, תיעוש מהיר,  של

אלה, שיחסם לרעיון הסוציאליזם גם  8כל חברה נכשלת לעבור בדרך לפיתוחה העצמי. לתהליך שעל

ההיסטוריון הנודע ארתור רופין וישראלי ד"ר -מנהל המשרד הארץהיה מורכב ולא חד משמעי, כגון 

ישראל לאמץ לעצמה למען הגשמת - שעל החברה בארץ ,יוסף קלויזנר, ראו בנעשה ברוסיה מתווהפרופ' 

  9וני.החלום הצי

י המציאות , החלו גם ניצנראו את רוסיה משנה את פניה ללא היכרשבני היישוב בעת  הב

הגישה האוהדת כלפי המפעל הסובייטי הושפעה לא מעט  בקרבם מבעד למעטפת המשאלה.מבצבצים 

: בראש ובראשונה , סוציאליסטים ברובם המכריעהתנועה, בני העלייה השנייהמעמדתם של ותיקי 

בראותם את המהפכה למהות הרעיון ולא לאלה שיישמו אותו הלכה למעשה.  את היחס ביטאההיא 

, ביקרו אחדים מהוגיה הרעיוניים של העלייה השנייה, הבולשביקית כפרי רוחה של התרבות הרוסית

. לדידם, העולם הישן אמנם הבולשביקיםכגון יוסף חיים ברנר וברל כצנלסון, את דרכי העשייה של 

                                                
6 Anita Shapira, "Izrail' i Rossiia: istoriia bezotvetnoi liubvi," Vestnik Evreiskogo Universiteta v Moskve, 

Vol. 9(27), 2004, p. 145.  

7 Ziva Galili, "The Soviet Experience of Zionism: Importing Soviet Political Culture to Palestine," Journal 

of Israeli History, Vol. 24, No.1, p. 23.  

  .143אביב תשס"ז, עמ' - , עם עובד, תלעיצוב הישראליותור, "הקומוניזם כנחמה," זאב צח 8
שלג לבן': תנועת הפועלים הארצישראלית ומהפכת אוקטובר בשנות העשרים,"  –אניטה שפירא, "'ערב שחור  9

 .135-130, עם עובד, תל אביב תשנ"ז, עמ' ההליכה על קו האופקאניטה שפירא, 
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של מוסר וחרות הדעת, הראויים להוות  א מעט רשע, אך הוא גם הצמיח רעיונות נעליםטמן בחובו ל

  10חלק חשוב מן העולם החדש.

. איש יריבים מריםזו הייתה ביקורת של ידידים, של בני בית ולא של למרות חריפותה, ביקורת 

נתפסו  ,בייטיתרוסיה הסוהבעיות שפקדו את  במהות השינוי, אלא בדרכים ליישומו.דופי לא הטיל 

שפקד  ,פתרונן. כך, הקריאה להילחם ברעב מעןללעשות מעשים  כמשהו שקרוב ללב והניעו רבים

 ,, זכתה למענה בקרב בני היישוב. הוועד הפועל של הסתדרות העובדים1921חבלים רבים ברוסיה בקיץ 

דומה התקיימה גם מגבית  למען נפגעי הרעב.אחד יום עבודה שכר שזה עתה נוסדה, הכריז על תרומת 

  1922.11בשנת 

כלפי רבה בים ביישוב היהודי גילו פתיחות האכזבה. בעוד שחוגים נרחעומק  –ההערצה  כעומק

ישראל. קריאות -בכל תוקף להכיר בציונות ובהתיישבות היהודית בארץהאחרונים הסובייטים, סירבו 

מה  ן ברורהבהירו באופמבית,  והרדיפות נגד הציונות הגינוי שהושמעו מעל כל בימות הקומאינטרן

  רשמי של מוסקבה.קו התנהגותה ההיה 

" כלשונה של אניטה ,תחושת "האהבה הדחויהסתירה זו.  ה שלרבים ניסו לעמוד על שורש

חרות ונתפסה כהתגשמות שמדינה שחרטה על דגלה שוויון ו ,קושי להשלים עם העובדהיצרה  ,שפירא

הדוגלת באותם העקרונות ממש.  ,של העם היהודיו הלאומית פסלה לחלוטין את תנועת ,עולמיהצדק ה

אנשי המנגנונים היהודיים  אל עברהיחסים בהעכרת האצבע המאשימה  הפתרון הפשוט היה להפנות

 מעמדההבלעדית הוסברה בכך, שניצלו את  אשמתםהסובייטיים: הקומיסריון היהודי וה"יבסקציה." 

הסוציאלי" - "הכוח המדיני והמוסרי. לעומתם, ציונית-יליישום גישתם האנט שזכו בו מידי המשטר

, אלה שטיפחו במשך שנים רבות את מסורת הצדק בולשביקים הוותיקיםה -  12גוריון- כלשונו של דוד בן

 עומדים מעלוכ לציונותכנטולי עוינות אידיאולוגית נתפסו  ,ועמדו ביסוד המהפכה דמוקרטיהוה

  13המחלוקות הללו.

                                                
 ההליכהגוריון ויחסם למהפכת אוקטובר," אניטה שפירא, -אניטה שפירא, "ברל, טבנקין ובן; 130-125שם, עמ'  10

-, עמ עובד, תלברנר: סיפור חיים; אניטה שפירא, 270-269, 265-264, עם עובד, תל אביב תשנ"ז, עמ' על קו האופק

  .311-307, עמ' 2008אביב 
; פרוטוקול של ישיבת מזכירות 13.9.1921, 40-39גיליון  ,הפועל הצעיר; 121שלג לבן, עמ'  –שפירא, ערב שחור  11

 –(להלן  העבודהתנועת ארכיון - מכון לבון. 13.6.1922, 17.12.1921, 30-31.8.1921הוועד הפועל של ההסתדרות,

 .)אה"ע
- ', תל, חוברת חידיעות הארכיון והמוזיאון של תנועת העבודה. מובא ב: 2.12.1920דוד בן גוריון לנחמן סירקין,  12

 .13אביב אלול תשי"א, עמ' 
 .144-143שלג לבן, עמ'  –שפירא, ערב שחור  13
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מרוחקת מענייני דיומא בשל מעמדה הרם, יש ה" ,ה"סמכות העליונהגישה זו, המקדשת את 

החוצצים בזדון בין מנהיגי רוסיה  של המסורת הרוסית. אנשי ה"יבסקציה," תהמשום תרומגם בה 

מו בעיני ראשי היישוב הציונות, דהאמת אודות מעוניינים להביא לידיעתם את אלה הלבין  הסובייטית

צאר הים, אשר בתודעתו של הרוסי הפשוט הצטיירו כמי שמנעו מ"לאותם בעלי האחוזות והפקיד

, הניחו, יידע השליט על נקלה . לכשייעלם המחסום בדמותםםולמאווייההאבא" להיחשף לצרותיהם 

 ,בראשית שנות העשרים הגישה הרווחת בקרב צמרת היישוב בכללש לכךהדבר גרם מיהו הצודק. 

יש לפנות באופן בלתי אמצעי אל ההנהגה הסובייטית לשינוי הייתה ש ,ותנועת העבודה הציונית בפרט

  14המצב.

כי הבעיה מורכבת יותר וששורשי העוינות של הבולשביזם  היו שהניחו ,הרוב תעומת עמדל

מתייחס באפס סובלנות כלפי כל , הלניניזם-באופיו הטוטליטרי של המרקסיזם נעוציםכלפי הציונות 

פני הפופולריות שרכש הרעיון היה גם מי שהתריע מ 15."התורות" שאיתן הוא מתחרה לכאורה

לפיכך דומה, כי  , העלולה להוות חלופה להגשמת החלום הציוני.של הצעירים םבליבותיההקומוניסטי 

המועצות, -ן קהל יעד פוטנציאלי לטובת בריתדמפני אוב הפחדלא חלוקי הדעות האידיאולוגיים, אלא 

ל הזרמים המרכזיים ביישוב היהודי למשטר הבולשביקי בשנות היוו את היסוד שעליו הושתת יחסם ש

-העשרים. דעה זו הייתה משותפת הן לאלה שחייבו את המשטר הסובייטי ואת מנהיגיו כגון דוד בן

שנקבעו  ,גוריון והן לאלה, כגון ברל כצנלסון, שראו במהפכת אוקטובר סטייה מן העקרונות הטהורים

  16בספרות הרוסית.

במשטר הסובייטי את התגלמותה של רוסיה צה לא גדולה שחבריה ראו הייתה גם קבו

אב"א פורסם ב"הפועל הצעיר" מאמר מאת , 1917רואר בפ, לרגל עשור למהפכת 1927במרץ הצארית. 

כאשר  ,שיא בהתגלמותה של הדמוקרטיהמהפכת פברואר . בעיניו של המחבר, היוותה אחימאיר

ש את שאיפותיו לחירות על מלמ, הצליח בהיסטוריה שלו נה, זו בפעם הראשוהמאוחד הציבור הרוסי

רוסיה חזרה אל הייתה המהפכה הבולשביקית לעומתה, גרס,  17לשלוט בגורלו ובעתידו במו ידיו.מנת 

                                                
 שם. 14
 .43-42אביב, ת"ש, עמ' -, כרך א', הוצאת "דבר," תלכתבי משה בילינסוןמשה בילינסון, "לנין,"  15
, הוצאת פיקיםאאופיר (עורך),  ריהא ",גוריון, "בשליחות ההסתדרות למוסקבה. (מתוך רשימות ומכתבים)-בן ודד 16

 .143שלג לבן, עמ'  –; שפירא, ערב שחור 55קיבוץ אפיקים תשי"א, עמ' 
  .17.3.1927, 23, מס' הפועל הצעיר 17
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[...] למסלול ההיסטורי שלה: דיכוי כל  1, פטר וניקולי כך!][ נה, רוסיה של "הטטרים, יוהן האיום"היש

  18כה על החברה."חופש ציבורי, ניצחון הממל

"ירושלים מחכה"  עולה גם בספר ,המועצות לאימפריה הצארית- מוטיב זה, המדמה את ברית

הלועג לתנועת  חיבור סאטירי –יהושע ייבין  ,מאת שותפו של אחימאיר להנהגת "ברית הבריונים"

שסות לישראל - פי העלילה לארץ- על. סוכן הקומאינטרן, אשר נשלח בכלל ולהסתדרות בפרט העבודה

שהגיע  ,פורע ותיק ומנוסה" ,כאיש "המאות השחורותאת האוכלוסייה הערבית בזו היהודית, מוצג 

  19.שהחלה לפני שנים רבות ברוסיה בכדי להשלים את מלאכתוארצה 

  

  תחרות אידיאולוגית או חלופה מעשית?: "סטרא אחרא אורב"

"סיטרא  ,הנוער היהודי תבולשביזם על מחשבוההשתלטות מפני החריפה של כצנלסון  אזהרתו

עניק ימחשש שמא הדבר  המועצות-י האהדה הפומביים לבריתיהעיבה על גילו 20אחרא אורב,"

ביקר  , אשרגוריון- אפוא, שבן ,אין פלא .לגיטימציה לבני היישוב להתקרב למשטר הסובייטי עוד יותר

כמעט שני עשורים  , אסר למשך1923אוקטובר -אוגוסטבתערוכה החקלאית הבינלאומית במוסקבה ב

עומד בראשו, ולדימיר המשטר הסובייטי וכלפי ה מסויגתבהם גילה הערצה בלתי ש, על פרסום רישומיו

גוריון גם כעבור שנים רבות. - דומה, כי את דעתו על לנין לא שינה בן 21.לנין, הנמצא כבר על ערש דווי

 ששלח לו אתל עגוריון -בן ישראל במוסקבה, הודה למרדכי נמיר, ציר 1951במכתב ששיגר בשנת 

  22".כינה "אדם מקורי, גאוני ומדינאי ממדרגה ראשונה והכרכים של כתבי לנין, אות

ברור, כי היו גם סוגיות אחרות שלא הקלו על יחסו של היישוב אל הסובייטים, כגון פעילות 

ד היהודים חתרני המסית את הרחוב הערבי נג כגורם, שנתפסה ישראלית- הארץ הקומוניסטיתהמפלגה 

  כמצוות הקומאינטרן. אולם, סוגיית התחרות הייתה המרכזית והכאובה ביותר.

                                                
  .155, עמ' שלג לבן –ערב שחור שם. השוו ל: שפירא,  18
 , עמ' ס"א.1932אביב - , תלירושלים מחכהיהושע השל ייבין,  19
 .143, עמ' שלג לבן –ערב שחור מצוטט עפ"י: שפירא,  20
). הרישומים המלאים הותרו לפרסום אב"ג –, שדה בוקר (להלן גוריון- ארכיון דוד בן, 16.12.1923גוריון, -יומן בן 21

גוריון למוסקבה ראו: -של הקיבוץ המאוחד. על נסיעתו של דוד בן וביטאונ –ב"מבפנים"  1944לראשונה ביוני 

גוריון -. בנסיעה זו נלוו לבן120-99, תשנ"א, עמ' 14 שבות," 1923יו גוריון ורוסיה, הביקור בסת-ישעיהו ילינק, "בן

אלמוג), מראשי  ,מאיר רוטברג, מנהל "המשביר" ואשתו חיה. במקביל ביקר במוסקבה גם יהודה קופלביץ' (לימים

  "גדוד העבודה."
 , אב"ג.29.3.1951גוריון אל מרדכי נמיר, -דוד בן 22
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החשש מפני השתלטות הבולשביזם על לבבותיהם של צעירי היישוב הגיע לכדי בהלה רבתי 

חצי ב יהודים בועת החלו מתפרסמות ידיעות על התכנית הסובייטית לייש, 1925במחצית השנייה של 

להעניק פרנסה  ההמועצות הציע-בריתהמשבר הכלכלי, והחמיר ישראל הלך -בארץבעוד שקרים. האי 

שתסכמנה לעבור לחלקיה הדרומיים ולהתיישב על הקרקע  ומחייה לכמאה אלף משפחות יהודיות

  23בחצי האי קרים.

גופים  מצדלסיוע זקוק המשטר הסובייטי היה על מנת לקדם פרויקט חברתי בסדר גודל כזה, 

של הארגונים היהודיים, הרבה היענות ההברית). -רחבי העולם (בעיקר מארצותבנטריים יהודיים וולו

ישראל, שרוסיה הסובייטית, על תנופתה והיקפה, -"נדמה היה בארץ :הכתה בתדהמה את היישוב כולו

התפרסם ב"דבר" מאמר בשם  1925בדצמבר  8- ב 24יוצרת אלטרנטיבה סובייטית לציונות."

מהדמויות הבולטות של  ,ראשי תיבות מ.ב.)תחת ו משה בילינסון ("קרימיזם," אשר מחבר

האשים במפורש את יהדות העולם בנטישת ישראלית של אותה תקופה, - הפובליציסטיקה הארץ

-"כל הכוחות האנטי , בעיני המחברזאת ועודישראל לטובת ההתיישבות בקרים. -ההתיישבות בארץ

את עוצמת הבהלה ביטא בילינסון,  ום בו נגד הציונות."רואים בקרים "סמל וכלי זין ללח ציוניים"

ישראל ב"מציאות הישראלית ומכאן גם - כאשר נאלץ שוב ושוב להזכיר לקוראיו את מרכזיותה של ארץ

  25[...] [ב]עתיד העברי."

מה מאחורי המילים הגבוהות הסתתר לא רק החשש מפני אובדן הפוטנציאל האנושי, אלא 

מעתה ינותבו  ,כה את המפעל הציוני, שמא מקורות המימון שהזינו עד רדההח - יותר אף שהיה חמור 

היו שראו בכך עלול לפגוע גם ביכולת היישוב לתחזק את מה שכבר נבנה. מהלך זה, אם יקרה,  לקרים.

לעומתם, היו שטענו כי הסובייטים העניקו הטבות אישיות מפליגות לאילי  26".קנוניה של ה"יבסקציה

  27על מנת לזכות בסיועם הכספי. ",מדים בראש ארגוני הסעד כגון "ג'וניטהון יהודים העו

                                                
ו: מתתיהו מינץ, "לבעיות האגרריזציה והטריטוריאליזציה של היהודים על ההתיישבות היהודית בקרים רא 23

בשנות העשרים על פי התיעוד שנחשף בגניזות הסובייטיות: בין המצוקה הכלכלית לבין המצוקה הפוליטית של 

; מתתיהו מינץ, "מעשיה ועימותיה של הרשות 182-165, עמ' 1995, 5 עיונים בתקומת ישראליהודי רוסיה," 

; 489-463, עמ' 2009, 19 עיונים בתקומת ישראל," 1925-1924ייטית לקידום התנחלות היהודים על הקרקע, הסוב

, יד טבנקין 1941-1880קואופרציה בהתיישבות היהודית החקלאית ברוסיה ובעולם  ?מחנה משותףחן, - יונתן דקל

 .103-74, עמ' והוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, ירושלים תשס"ח
 .147שלג לבן, עמ'  –רב שחור שפירא, ע 24
 .8.12.1925, דבר 25
 .2.11.1925, דבר 26
 25.11.1925, דבר 27
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תכנית קרים אכן יצרה אלטרנטיבה למפעל הציוני ואף משכה רבים מקרב  לפרק זמן קצר

לקים לדעה זו היו שותפים גם ח 28יהודי העולם, אשר ראו בה פוטנציאל גבוה יותר למימוש ולהצלחה.

, ברובם חברי "גדוד העבודה", אשר בחרו להעתיק לקרים שראליתי- תנועת העבודה הארץבימים מסו

אולם, הפרשה היוותה גם מבחן משמעותי ראשון לחוסנו  29שלהם. את יישום המרץ וההתלהבות

  .ובעיקר לרוח החלוצית שבו ,רעיוני של היישוב היהודי-המנטלי

את  ציוניראתה במפעל ה – תהיחס לתכנית קרים ביטא התנגשות בין שתי גישות. האח

לבעיה היהודית ותבעה התמסרות מוחלטת והפניית מלוא המאמצים והאמצעים התשובה היחידה 

השנייה, , היחס החיובי לקרים היווה בגידה במהות הרעיון הציוני. מצדדיה . מבחינתלחיזוקו וקידומו

ון ביניים , אלא ראתה בהתיישבות היהודית פתרלציונות לעומת זאת, לא התייחסה לקרים כאל חלופה

של וחשיבותה , מבלי לגרוע ממעמדה הנתונים במצוקה כלכלית המועצות-בריתב לבעיית ההמונים

המפעל אליה כיוון  זאת ועוד, המפעל ההתיישבותי בקרים כיוון לאותה מטרה ממש ישראל.- ארץ

ה נסיגזה במהלך היה גם מי שראה הפיכתם של היהודים לעם פרודוקטיבי.  –ישראל -הציוני בארץ

לכל דבר  קולקטיב לאומיבזכותם של היהודים להיחשב כלהכיר של הסובייטים מחוסר רצונם העיקש 

  30ועניין.

כי התכנית נכשלה. אך נשימת התברר לרווחה, כאשר  היישובבגינה נשם  זו אולי גם הסיבה

ים אמצעהיד, שכן בסופו של דבר אלה שלא עמדו לרשותם הרווחה הזו לא לוותה בגילויי שמחה לא

 ביקורו של ד"ר ארתור רופין, ראש ".פרודוקטיביים"הזדמנות להפוך ללא יכלו לממש דרושים ה

אף שיקף את המצב העגום. בסדרת  ,1926בשלהי במוקדי ההתיישבות בקרים  י,ישראל- המשרד הארץ

בהיבטים "קרה" התמקדות  מאמרים ב"הפועל הצעיר" בחן רופין את אשר ראה בצורה מדוקדקת, תוך

תכנית קרים, . של המפעל הסובייטיבלבד ועיים בלבד. גם מסקנותיו התייחסו לצדדים המעשיים מקצ

                                                
המועצות להפוך - סובייטי אף ציין זאת במפורש: "על ברית- הוועד הפועל הכלמיכאיל קלינין, יושב הראש של  28

 יא." מצוטט עפ"י:מונים מאשר כל פלשתינה בורגנית שה ותאמיתית פי עשר –עבור המוני היהודים , למולדת

Pravda, 25.11.1926.  :ארבעטער אינעם בונד פון די - אידן ערדמיכאיל קאלינין, לנאומו המלא של קלינין ראו

קווע, ס, "געזערד", מאיאר) 1926טן נאיאבר, - 17פעלקער פון פ.ס.ס.ר (רעדע אפן צוזאמענפאר פון "געזערד" דעם 

1927.  
חברי הגדוד, המוכרת יותר בשם "קבוצת אלקינד" על שם מנהיגם מנחם על פרשת הירידה מן הארץ של קבוצת  29

 Hillig Goetz, "Vojo Nova" v Krymu: zabytaia; 163-149חן, מחנה משותף, עמ' -אלקיד, ראו: דקל

selkhozkommuna (Kibbutz), (Marburg, 2005). 

  .148שלג לבן, עמ'  –שפירא, ערב שחור  30
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גם רמת המתיישבים ה מתאימה להתיישבות חקלאית, וגרס, נועדה לכישלון מאחר והסביבה איננ

   31והיקפי הסיוע שהם מקבלים מהרשויות אינם גבוהים במיוחד.

 ישראל- הסובייטית את היישוב היהודי בארץבהכרזתה על תכנית קרים, העמידה ההנהגה 

. הקלות והזמינות, לכאורה, של המפעל בקרים, המלוות במשברי תעסוקה שפקדו את העולם במבחן

 התבררבמרוצת הזמן ברם, ישראל, תרמו להפיכתו לאטרקטיבי יותר. -המערבי ושלא פסחו גם על ארץ

חסרה את המרכיב האנושי המסוגל קרים ההתיישבות ב ,ישראל-וד להתיישבות הציונית בארץשבניג

לעמוד כנגד איתני הטבע והביורוקרטיה. המשפטים בהם בחר רופין לסכם את רשמי ביקורו בקרים 

  ישראל:-לטובת ארץ דבר גם שיחק סופו שלשבעל ההבדל המרכזי בין שני המפעלים, מצביעים 

שבות הרוסית עולה על יטכנית ההתי-מנקודת ההשקפה המשקית

בות הארצישראלית בזה, שהיא זולה יותר ממנה. לעומת זאת עולה ההתייש

ההתיישבות הארצישראלית על ההתיישבות הרוסית בזה שטיב מתיישביה 

משובח יותר. לשתי ההתיישבויות גם יחד יש זכות קיום זו בצד זו, אם נראה 

את ההתיישבות היהודית ברוסיה כראות התיישבות לשם מטרה 

יישבות היהודית בארץ ישראל כראות התיישבות פילנטרופית, ואת ההת

  32לאומית.-לשם מטרה יהודית

עם מפעל התיישבותי  ,שוב, נדרש היישוב היהודי להתמודד כל מקום, כאשר בשלהי שנות העשריםמ

, הגישה הייתה שבמזרח הרחוק הסובייטי בבירוביג'אןהמועצות, הלא היא ההתיישבות -נוסף בברית

שאפיינה את היחס  ,אותה ההיסטריה תתר, ביקורתית יותר ונעדרשקולה יושונה בתכלית: 

  33להתיישבות היהודית בקרים.

במחצית השנייה של שנות העשרים , כי עוד לציין יש הסובייטיתהתיישבות היהודית לבהקשר 

המוכרת יותר  ,המועצות-היהודית בבריתהחקלאית התיישבות לתמיכה ב החברה ישראל-בארץפעלה 

ל המהלך ישראליים, אך משנח-אנשי רוח ארץלשורותיה חבריה אף ניסו לגייס  ).AGRUבשם "אגרו" (

                                                
 17-12, חוברות 21, כרך הפועל הצעירהיהודית החקלאית של היהודים ברוסיה,"  ארתור רופין, "ההתיישבות 31

)10.2.1927-13.1.1927.( 
  . 17.1.1928, דבר 32
  ים נוספים ראו בהמשך.. לפרט10.4.1928, 18.3.1928, 16.3.1928, דברראו לדוגמא:  33
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שיורכבו מחלוצים לשעבר ויהוו דוגמא  ,ניסו לקדם הקמת משקים בקרים ובמקומות אחריםכישלון, 

  34ומוקד משיכה לכל המעוניינים לרדת מן הארץ.

ס מתנדבים למפעל לגייעל מנת המפלגה הקומוניסטית במכוון פעלה  העשור,בשלהי 

רבוך להאצת בשמואל דותן מציג פעילות זו כחלק מתכניתו של וולף א ההתיישבות בבירוביג'אן.

אפשר להסכים או לא  35ישראל.- ובעקיפין גם להקטנת הנוכחות היהודית בארץ ,הערביזציה של הפק"פ

ינתה של המפלגה לפחות מבחלהסכים עם טיעון זה, אך ככל הנראה זרם היוצאים אכן היה משמעותי, 

  36.ורובם המוחלט של היוצאים היו חבריההיות  הוחלט להפסיקו 1932שכן בשנת הקומוניסטית, 

ז המועצות, שלכאורה תרכ-לכונן אגודת ידידות עם בריתהפק"פ  ניסתהכחלק מפעילות זו 

היה אמור  ,בפועל 37מהפכנית.- הקונטרהציונית סביבה את אוהדי המשטר הסובייטי ותילחם בתעמולה 

 ,אולם, מלבד האסיפה המכוננת 38לבירוביג'אן.ליציאה גוף זה לעסוק באיתור ורישום המתנדבים 

  .לא ידוע דבר על פעילות האגודה ,1931שנערכה בראשון לציון בשלהי שנת 

שהורשו לעזוב  ייםציונפעילים ההן זו חלק מ ההסובייטים ניסו גם לנצל למטר ,ככל הנראה

הוגלה לשלוש ו 1926זכיר מרכז "החלוץ" הסובייטי דן פינס, שנאסר בשנת מכך,  המועצות.-את ברית

דומה, כי . 1930בראשית  ישראל-יחד עם משפחתו לארץ ) בסיביר, הורשה לצאתNarymשנים לנארים (

-התחייב פינס "לבחון שם [בארץ ,וככל הנראה כאחד התנאים לקבלת היתר היציאה ,ערב יציאתו

 39המועצות."-אם הדבר יתאפשר, להקמת האגודה להתקרבות עם בריתישראל] את המצב ולפעול, 

                                                
ישראל. כתב יד - י אגודת הסופרים בארץ; לחברV-536-1]. אה"ע, 1926צו דער יידישער באפעלקערונג אין לאנד, [ 34

. 3.2.1927האגודה ליישוב העמלים היהודיים על הקרקע),  – OZETללא תאריך. שם; פרוטוקול של הנהלת אוז"ט (

לפי  ) על שהעמיד לרשותי מסמך זה.Marburg) מאוניברסיטת מרבורג (Goetz Hilligאני מודה לפרופ' גטץ היליג (

לי, מבכירי הפק"פ והקומאינטרן, שעלה ארצה בשנית בשלהי שנות החמישים, לאחר ברזי-עדותו של יוסף ברגר

שריצה למעלה משני עשורים במחנות העבודה הסובייטיים ובגירוש בסיביר, פעילות "אגרו" הייתה קשורה בעקיפין 

מק"י: קורות  –. פ.ק.פ –מפ"ס ; ג.ז. ישראלי (זאב וולטר לקויר), 2.2.1962, דברלפעילות המפלגה הקומוניסטית. 

  .49-48אביב תשי"ג, עמ' -, עם עובד, תלישראל- המפלגה הקומוניסטית בארץ
  .158, עמ' סבא תשנ"א- , שבנא הסופר, כפרישראל- אדומים: המפלגה הקומוניסטית בארץשמואל דותן,  35
 ים בתקומת ישראלעיונהרהורים על מחקר חדש ובעייתי,"  –ישראל - בנימין פינקוס, "קומוניזם נגד ציונות בארץ 36

 .506, עמ' 1993, 3
  .IV-425-14.אה"ע, 10. תעודה מס' 1932חומר של מזכירות פק"פ שנמצא בירושלים, אוקטובר  37

  .161-160דותן, אדומים,עמ'  38
סובייטית לקשרי תרבות עם מדינות חוץ לארץ. - יומן עבודה של הממונה על המזרח התיכון והרחוק, האגודה הכל 39

. 2, צד 100, דף 53, תיק 4, רשימה 5283), חטיבה GARF( הארכיון הממלכתי של הפדרציה הרוסית. 11-31.3.1930

 Mikhail Agapov, Istoki sovetsko-izrail'skikh otnoshenii: "Evreiskii Natsional'nyi Ochag" vמצוטטת עפ"י: 

politike SSSR 1920e-1930e gg, (Tiumen': Vector Book, 2011), pp. 203-204.  
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המועצות, אך הדבר לא - ברית –ישראל - פינס לפעול להקמת אגודת ידידות ארץכבר ניסה  1925בשנת 

על המזרח התיכון  (רפרנט) עבודה של הממונההההתחייבות מופיע ביומן אזכור  40יצא אל הפועל.

, היה גוף העוסק VOKS. אף כי )VOKSות עם מדינות חוץ לארץ (סובייטית לקשרי תרב-באגודה הכל

 ,ועד הפועל של הקומאינטרןהוידי קומיסריון החוץ ו- בענייני תרבות, פעילותו לוותה על לכאורה,

לפיכך קיימת סבירות . , בעיקר בקרב השכבות המשכילות בחוץ לארץונוצלה לקידום מטרותיהם

   .סובייטיות , היה מנוצל למטרות מדיניות ואידיאולוגיותגבוהה, כי הגוף החדש, אילו היה קם

 המועצות- יוצאי ברית ידי קבוצת פעילים- עלפינס ו ארצה הואשם בהגיעמעניין לציין, כי 

יהודה), בהפקרת חבריו -בר (לימים,בראשות בנימין וסט וישראל אידלסון  41",הקשורים לאגודת "מגן

לא היו המאשימים דומה, כי  42כדי לזכות בחסדי המשטר.לתנועה ובהתנערות מכל פעילות ציונית ב

נסוג בגלוי ולהגנתו טען כי  הועמד למשפט חברים פינס הסובייטים.כלפי מודעים כלל להתחייבותו 

יוסף אהרונוביץ', גולדה  ,חברי הרכב השופטים 43על דעת התנועה וביוזמתה.מעמדותיו הציוניות 

ציינו כי מעשיו  ךזיכוהו מכל אשמה, א ,בראלי) (לימים,ברודני אייזיק -מאיר) ויצחק (לימים,מאירסון 

פגעו במורל חבריו ולכן המליצו, מבלי לפגוע בהמשך עבודתו במערכת "דבר," להרחיקו מכל עשייה 

  44המועצות.-הקשורה בברית

  

  המועצות-כהשתקפות היחס לברית המאבק למען אסירי ציון

החלו לחלחל לארץ  ,שהטיל המשטר הבולשביקי ,ההגבלות על הפעילות הציוניתהידיעות על 

התקשו להאמין כי הסובייטים  , כאמור,. עד מהרה התבררה חומרת המצב, אך רבים1919כבר במהלך 

, ירדפו תנועה הדוגלת באותם הדמוקרטיהשהיוו, לכאורה, את התגלמות האידיאלים של הצדק ו

וקידם את הגזירות היו אנשי ה"יבסקציה,"  כיוון ,הדעה המקובלת גרסה, כי מי שיזםהעקרונות ממש. 

 גם לפעילותם תחת המשטרכבר הימים ממההתנגדות לציונות שברובם הגדול העתיקו את דפוסי 

עמדות  החדש, קל וחומר כאשר עלה בידם להגיע לתפקידי מפתח במנגנונים המפלגתיים והממלכתיים.

                                                
-III-38]. אה"ע, 1925סובייטית לקשרי תרבות עם מדינות חוץ לארץ, [- האגודה הכלמרכז "החלוץ" אל נשיאות  40

47-39.  

  על "מגן" ראו בהמשך. 41
  .IV-208-3-4A. אה"ע, 12.6.1930ישראל אידלסון ובנימין וסט אל הוועד הפועל של ההסתדרות,  42

  . שם.18.9.1930פרוטוקול של משפט החברים,  43
-IV-208-1. שם, 20.4.1931אייזיק ברודני לוועד הפועל של ההסתדרות, -יוסף אהרונוביץ', גולדה מאירסון ויצחק 44

250B.  
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היו נחלתם של חוגים רבים   , אלאדבלב באידיאולוגיה הסובייטית המצדדיםלא את  אפיינואלה 

  ביישוב.

היסטוריון העיתונאי והסופר, ההתפרסם ב"דואר היום" ראיון עם  1923באוקטובר  21- כך, ב

 הגרּות תחקר תופעו בכלל, יפאי צבי כשדאי, אשר הקדיש שנים רבות לחקר תולדות יהודי רוסיההח

יצא חוצץ ו המועצות- י, שב מנסיעתו לברית. כשדאי, שיחסו לסוציאליזם היה רחוק מלהיות חיובבפרט

חפצים לשרש ולרושש לדבריו, הם " ."עמנו-שאותם כינה "רשעים [...] פריצי ,"נגד אנשי ה"יבסקציה

ולשם כך אף מוכנים להעליל עלילות שווא על הציונים, בעוד הרשויות  את רוח ישראל סבא"

  45.הלכה למעשה מצבלכלל אינן מודעות הסובייטיות 

כי פנייה  ציוניים, עמדה מאחורי הסברה- אנטימדיניותו ה שמייה בין המשטר לבין מיההבחנ

רה אל קברניטי המדינה עשויה להעביר את רוע הגזירה ולשנות את מהות הגישה אל הפעילות ייש

המועצות והן מחוצה לה. ברם, - ברית תוךבהן כאלה הציונית. כפי שהוצג לעיל, נעשו מספר ניסיונות 

 1924ובשנת קו, פחתה לזמן קצר בלבד סעוצמת הרדיפות, שמעולם לא הופ :יתה מאכזבתהתוצאה הי

ביתר שאת. בפועל, ההצלחה הכמעט יחידה של מעשי השתדלנות הללו הייתה  ו הרדיפותהתחדש

בנכונותם של הסובייטים לאפשר את יציאתם לצמיתות של הפעילים הציוניים מגבולות המדינה 

  46גירוש לסיביר או למרכז אסיה. כחלופה לעונשי מאסר או

הרדיפות הלכו והחמירו, כך התגבש הטיעון המרכזי של הפעילים הציוניים בפנייתם אל שככל 

 ישראל. אולם- המועצות ולעלות לארץ-לעזוב את ברית היהכל מבוקשם המידי  –הרשויות הסובייטיות 

סובייטיות -מספר כרזות אנטי ניצלאשר  OGPU(,47"או.ג.פ.או." (הבהתערבות , היתר כזה לא ניתן

לפיכך,  48.הציונית כולה כעמדתה של כל התנועה ןוהציג חדות מבין תנועות הנוער הציוניותשפרסמו א

המועצות -את בריתיכלו לעזוב  ,)1934-1924ושנמשך כעשור ( םשנתנו הסובייטי ,בחלון ההזדמנויות

  49שעונשם הומר.ישראל כאלף פעילים בלבד, רובם ככולם מבין העצורים - לארץ

                                                
 21.10.1923, דואר היום 45
, חברתיים- הציונות לאזוריה: היבטים גאו," אלון גל (עורך), 1939-1917זיוה גלילי, "ציונות ברוסיה הסובייטית  46

 .101-102, עמ' גוריון בנגד, תש"ע- למן שז"ר ואוניברסיטת בן, מרכז ז1כרך 
  ."הפוליטי הממלכתי המאוחדלנקוו"ד. ראשי תיבות ברוסית של "המנהל השירות החשאי הסובייטי שקדם  47
 .127גלילי, ציונות ברוסיה הסובייטית, עמ'  48
 .133-131שם, עמ'  49
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בהקשר זה יצוין, כי שלטונות המנדט הבריטי שהתייחסו בחשדנות לתנועת העבודה הציונית 

המועצות סוכנים סובייטיים - ראו גם במגורשים מברית 50באימפריה הרוסית,ובמיוחד למי שמוצאו 

ת רבה הסובייטים ראו חשיבו ת ריקות, שכןלא הושתתה על הנחו םעמדתם של הבריטיפוטנציאליים. 

הביעו  . הסובייטיםבו בריטית-סוכנים למרחב המזרח תיכוני לשם ליבוי פעילות אנטי ם שלבהחדרת

הברית, -: בארצותחוץ לגבולות המדינהמסוכנים אל תוך שורות התנועה הציונית בהחדרת  גםעניין 

, כפי ה של פליקס דזרז'ינסקירפי הוראתו הישי-מהלך זה נעשה על. ישראל- מערב אירופה ובארץב

כאמור,  51.הביון הסובייטי, מבכירי )Sudoplatov( גנרל פבל סודופלטובהבראשית שנות תשעים  שהעיד

ר וראה חשיבות רבה בניצול מאח ראש הבולשת הסובייטית דגל בגישה קונסטרוקטיבית לציונות

  למטרות סובייטיות מדיניות. ,לכאורהבמערב,  קשריה

-מכל פעילות אנטי המועצות היה התחייבות לחדול-ליציאה מבריתההכרחיים  םאחד התנאי

בהגיעם מי שמחקו היו  ,המועצות- שהצליחו לצאת מברית ,סובייטית. ואכן, מבין הפעילים הציוניים

-אחרים שעלארצה פרק זה בחייהם והתמסרו במלוא מרצם לבניין חייהם בארץ החדשה. לעומתם היו 

ושמו להם למטרה להביא את  ת חבריהם מאחורלנטוש אהתחייבותם המפורשת לא היו מוכנים  אף

  סיפור סבלותיהם אל הציבור היהודי ביישוב.

 דבריהם של פעילים אלה על הרדיפות והסבל בחוסר אימון מסויםבתחילה התקבלו דומה, כי 

פרט , שכן, כפי שראינו לעיל, רבים סירבו להאמין שלרדיפות יכולה להיות סיבה אחרת ביישוב

ציה." יתרה מזאת, גם חלק מהפעילים, שאמנם חשו על בשרם את נחת זרועה של התנכלות ה"יבסקל

, התייחסו בחיוב למנגנון הממלכתי הסובייטי והרגישו אי נוחות לפעול נגדו או להכליל ה"או.ג.פ.או."

 ראשי היישוב, לרבות אלהחלק משותפים גם  בהאשמותיהם כלפי כל המערכת כולה. לדעה זו היו

                                                
ישראל, בו הציונים ילידי מזרח אירופה -ולשביקית" בארץב-ראו דו"ח בריטי סודי בעניין הפעילות "היהודית 50

  . אב"ג.Jewish Bolshevistic Organizations ,6.12.1920." בולשביקית מובהקת- מוגדרים כ"בעלי נטייה פרו

51 Pavel Sudoplatov, Razvedka i Kreml': zapiski nezhilatel'nogo svidetelia, (Moscow: TOO Geia, 1996),     

p. 340 . :על ראשית המודיעין הסובייטי במזרח התיכון ראוPavel Gusterin, "U iztokov sovetskoi razvedki na 

Vostoke," Aziia i Afrika segodnia 3/2012, pp. 56-58 .ישראל בתקופה -על פעילות המודיעין הסובייטי בארץ

 Mikhail Agapov, "Deiatel'nost' sovetskoi razvedki v evreisko-palestinskom soobshchestveהנדונה ראו: 

(1920-e gg.), Sotsium i vlast', no. 5 (43), 2013, pp. 125-130.  
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דוד רמז  או 1923שביקר במוסקבה בסתיו , גוריון-, כגון דוד בןם הפעילים הציונייםע שנפגשו בעצמם

  1925.52במרץ המועצות -שביקרו בברית ,אשכול) (לימים,שקולניק ולוי 

הרשמיות הראשונות של היישוב נגד רדיפת הציונות  המחאותבגינה הסיבה גם זוהי ייתכן ו

המועצות - בבריתהפעילים מצב נות העשרים, כאשר החלו להישמע רק לקראת המחצית השנייה של ש

כך, מועצת "אחדות העבודה"  הידיעות על הנעשה כבר לא השאיר מקום לספק. ריבויווהחמיר הלך 

השבועון  53כשבוע למען הציונים הנרדפים. 1925במאי  1-בנחלת יהודה הכריזה על השבוע שלאחר ה

גם ביטאון הסתדרות העובדים הכללית לפני יסוד  "קונטרס," ביטאונה של "אחדות העבודה" ובעקיפין

 במאי לתיאור עמידתם והתמודדותם של הפעילים עם הרדיפות 8- ב" אף הקדיש גיליון מיוחד ,"דבר

  54והמאסרים.

 55ת לטובת החברים הנאסרים ברוסיה."ל"מגבי כרוז הקוראביולי פרסם "הפועל הצעיר"  31- ב

שריצה כשנתיים מאסר על חדים לפני כן עלה ארצה לאחר ששבועות אורלינסקי, חום נ ,מחבר הכרוז

, הטיח האשמות כבדות כנגד הנהגת מנכ"ל "תנובה"היה להמועצות ולימים -בברית פעילותו הציונית

העולמית על שתיקתה נוכח סבלם של חבריו. על הקריאה לסיוע חומרי לציונים הציונית התנועה 

תחת רסם באותו גיליון של "הפועל הצעיר" כרוז בחתימתו , אשר פחיים נחמן ביאליקהנרדפים חזר גם 

באוגוסט פרסם  5- ב 56"."הוועד הציבורי הארצי לעזרת הציונים הנאסרים והמגורשים ברוסיההכותרת 

, אשר הפובליציסט משה בילינסון ו שלמערכת "לעזרת היהדות הרוסית" בחתימתהמאמר את "דבר" 

  57במשחקיו הפוליטיים.ולבני ערובה לכלי  ת היהודיםהפיכהאשים בגלוי את המשטר הסובייטי ב

 ,בין המסורת הרוחנית של האידיאלים המהפכנייםעמדתו של מי שהבחין שיקף את מאמרו זה 

-, כי בבריתבמפורשכריז הכפי שעלו מן הספרות הרוסית, לבין מעשיהם של הבולשביקים. בילינסון אף 

לה עצמית, בלי התפתחות חופשית של המחשבה בלי פעו" שכן "המועצות "אין התחדשות אמיתית

אין התחדשות אמיתית." את  – של הרוח האנושית לכל צורותיה[כך!] אנושית לכל צדדיה ושנשונה ה

                                                
; IV-104-206-93). אה"ע, 29.4.1925אביב, ה' באייר, תרפ"ה (-פרוטוקול של אסיפת סניף "הפועל הצעיר" בתל 52

 המועצות ראו: יוסי גולדשטיין,-ושקולניק בברית. על ביקורם של רמז 145שלג לבן, עמ'  –שפירא, ערב שחור 

ממוסקבה עד ירושלים: המאבק היהודי ; יצחק רבינוביץ', 137-133, עמ' 2003, כתר, ירושלים, אשכול: ביוגרפיה

  .66-63, עמ' 1957, ראובן מס, ירושלים, המועצות- הלאומי בברית
 .146, עמ' שלג לבן –שפירא, ערב שחור  53
 מובא עפ"י: שם. 54
  .31.7.1925, 41, מס' הפועל הצעיר 55
  . 3.8.1925- הכרוז הועתק גם ב"דבר" ב 56
 .5.8.1925, דבר 57
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תוכל המהפכה הרוסית  –לכשיזכו היהודים לחופש לאומי ברוסיה דבריו, מסיים המחבר בקביעה, כי 

  סוף לטהר את עצמה.- סוף

שהתקשה להשלים עם העובדות וניסה להפריד בין המשטר ובין עדיין נותר מי  ,בכל זאת

הודיעו הסובייטים על הוצאתה הסופית של הפעילות הציונית אל מחוץ  1928 ראשית מרץב מעשיו.

פורקה  ,המועצות באופן חוקי- בברית להחלוץ הלגאלי," הארגון הציוני האחרון שפעלחוק. תנועת "

באפריל התכנסה  17-בוישראל -מחאה ציבורית רחבה בארץ מהלך גררהחקלאיים פוזרו. הומשקיה 

גוריון, אשר הדגישו את - . בין הנואמים היו גם יוסף שפרינצק ודוד בןותואסיפה המונית, אשר גינתה א

תרבותית. בדבריהם הם אף הצדיקו את "אמצעי -מחויבותם הנפשית לרוסיה ולמורשתה הרוחנית

נוכח "המתקפה של האינטרבנציה  םייהכרחהם היו כן הטרור, שבעזרתם הושלט המשטר החדש," ש

מדברי הנואמים אף השתמע, כי "אלמלא רדיפות 'החלוץ' בפרט והציונים  58והריאקציה על המהפכה."

בלית ברירה נעשתה,  –הסתייגותם  גוריון וחבריו מסתייגים ממהפכת אוקטובר, וגם-בכלל, לא היו בן

שוב הטיל  ,פה מצד משה בילינסון, אשר כדרכם של אנשי חוגועמדה זו זכתה לביקורת חרי 59בלב ולב."

ספק במהות האתוס המהפכני, שסתר, לדעתו, את רוח הצדק והדמוקרטיה המגולמים בתרבותה של 

  60רוסיה.

- שירכז את הפעילות המאורגנת למען הפעילים הציוניים בברית פלא, אפוא, כי הקמת גוףלא 

כמעט ארבע שנים עד עברו , 1925ל ורלינסקי וביאליק ביולי . מאז קריאתם שמאודהמועצות התארכה 

"הוועד המאוחד לעזרת שבויי  נוסד 1927להקמת ארגון שאיחד בתוכו את כל הפעילים. אמנם בשנת 

ישראל ושימש כעין שדולה -בעיקר מחוץ לגבולות ארץפעל הוא אך  61ציון ברוסיה הסובייטית,"

נמסרו הן לצירי ושכללו מידע על הציונים הנרדפים  ,רגן פניותבמסגרת הקונגרס הציוני הט"ו. הוועד א

  62.ולא ניסה לגייס את דעת הקהל הרחב ,ישראל ובבריטניה-הקונגרס והן לרשויות בארץ

אסיפת פעילים ציונים יוצאי אביב -, בנשיאותו של ח"נ ביאליק, התכנסה בתל1929במאי  21- ב

אביב כינוס -במאי, התקיים בתל 25- לאחר מכן, ב המועצות. ארבעה ימים-שדנה במצב בברית רוסיה

                                                
 .18.4.1928, דבר 58
. עמדה דומה נקט בן גוריון גם במהלך הדיון, שהתקיים במזכירות הוועד 151שלג לבן, עמ'  –שפירא, ערב שחור  59

לפנות ישירות אל הממשלה הסובייטית על מנת להעביר  , כאשר בין היתר הציע26.3.1928-הפועל של ההסתדרות ב

  . אה"ע.26.3.1928את רוע הגזירה. פרוטוקול של ישיבת מזכירות הוועד הפועל של ההסתדרות, 
  .152-151שלג לבן, עמ'  –ערב שחור ; שפירא, 25.4.1928, דבר 60
  .28.8.1927, דבר 61
62 Ziva Galili & Boris Morozov, Exiled to Palestine: The Emigration of Zionist Convicts from the Soviet 

Union, 1924-1934, (London and New York: Frank Cass, 2006), p. 44.  
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אגודה שריכזה סביבה את ותיקי הציונים הרוסים. בכינוס זה  –ידי "קיבוץ גלויות" - נוסף, שזומן על

התקבלה החלטה על הקמת "האגודה לעזרת הנרדפים על היהדות, הציונות וכל קניני הלאום ברוסיה 

של האגודה הייתה העלאת סוגיית הציונות  ידיתה המתיממש 63הסובייטית" שנודעה יותר בשם "מגן."

דחו מעט את  ,שפרצו באוגוסט ,אולם מאורעות תרפ"ט הט"ז. הסובייטית בפני באי הקונגרס הציוני

  64תחילת פעילותה.

שתי  נקבעולאגודה ו, 1930באפריל  1-ידי שלטונות המנדט ב-הרשמי של "מגן" אושר על ותקנונ

  65מטרות מרכזיות:

ומרית, מוסרית ומשפטית ליהודים הנרדפים ברוסיה, על היותם עזרה ח  )א

 נאמנים לעמם, שפתם, תרבותם ויתר קניני הלאום;

פעולת הסברה רחבה בין יהודים ובלתי יהודים על מצב הנרדפים, והגנה   )ב

 על השפה והתרבות העברית ברוסיה הסובייטית.

ן קבוע הפעילים ברוסיה וכן הוצאת בולטיפעולות המגבית למען של ריכוז ה"מגן" גם נטל על עצמו את 

  ופרסומי הסברה חד פעמיים.

בפני  דרכובראשית ניצב הארגון המועצות, -אלו שנותרו בבריתעל אף הנכונות לפעול למען 

" שאמנם היו להוטים לפעול למען המטרה שהציבו לעצמם, נתקלו לא אחת ,. אנשי "מגןרביםקשיים 

ככל  66ישראל שלא גילה היענות משמעותית לקריאותיהם.- בחוסר הבנה מצד הקהל הרחב בארץ

את דעת  שיקפו ",באסיפת המחאה נגד פירוק "החלוץגוריון ושפרינצק -שהביעו בן עמדותהנראה, 

                                                
. עם 19, 16, עמ' 1931אביב - , הוצאת "מגן," תלמגן: קובץ מוקדש לשאלות הציונות הנרדפת ברוסיה הסובייטית 63

עשרים וייצגו בה את היים שהצליחו לעלות ארצה במהלך שנות האגודה נמנו שורה של פעילים ציונראשי 

המועצות: בנימין וסט, ישראל אידלסון, שניאור אהרונוב, מרים שטרקמן ויצחק -בברית השתייכו ןהמפלגות, שאליה

  רבינוביץ'.
 .20-19שם, עמ'  64
אביב - תל בייטית "מגן,"האגודה לעזרת הנרדפים על היהדות, הציונות וכל קניני הלאום ברוסיה הסותקנות  65

אוסף אריה רפאלי (צנציפר), ארכיון הציונות  .JA/172מספר רישום האגודה בפנקס האגודות היה  .1עמ' [חש"ד], 

  ).INV169 ,1-)3אביב, -, אוניברסיטת תלארכיון המרכז לחקר התפוצותהרוסית. 

, אף הודגשה העובדה, כי על אף 1933אביב באוגוסט - שהתקיימה בתל ה השלישית של "מגן,"במהלך הוועיד 66

ההפצרות החוזרות ונשנות, מוסדות ומפלגות כלל לא גילו עניין בפעילותו והכל נעשה על בסיס של הצטרפות 

 על פעילות "מגן" בשנות השלושים ראו בהמשך. .17.8.1933, דבראישית. 
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עם  ,האידיאלים הנעלים שהסובייטים שידרו כלפי חוץהרוב ביישוב היהודי, אשר התקשה לזהות את 

  67עצות.המו- המשטר הטוטליטרי ההולך ונבנה בברית

  

  מדע ותרבות ,קשרי מסחר

לבין רוסיה התקיימו עד לפרוץ  (על כל אוכלוסיותיה) ישראל- קשרי מסחר סדירים בין ארץ

יפו הועברו סחורות ונוסעים רבים. בשנת - . מדי שבוע בקו אודסה1914מלחמת העולם הראשונה בשנת 

מקום שלישי לאחר בריטניה מכלל הספינות שנכנסו לנמל יפו ( 20%ת היוו והספינות הרוסי 1913

ישראל (לאחר - רביעי בהיקפי סחר החוץ של ארץהרוסיה גם הגיעה למקום  הונגריה).-ואוסטרו

 9%-הייבוא הרוסי לארץ כהיווה  המלחמהערב  הונגריה).-פריה העות'מנית ואוסטרובריטניה, האימ

בין הסחורות שיובאו בלטו עץ,  68.)"מלי 1,312,659מתוך  (לי"מ) מצריות לירות 120,000מכלל הייבוא (

ישראלי לרוסיה, בעיקר פירות הדר, יינות - הארץ אדלק, סוכר, דגנים, קמח, תפוח אדמה ועוד. הייצו

עם פרוץ המלחמה סחר החוץ  69).לי"מ 745,413מתוך לי"מ  48,000מכלל הייצוא ( 6.5%- היווה כ ,ועוד

  נפסק כמעט לחלוטין.

, אך מדינות אגן הים התיכון, אירופה וצפון אמריקה הלחימה התחדשו הקשרים עםעם תום 

. חידוש המסחר עם רוסיה נמנע הן בשל מצבה הפנימי (מהפכה ומלחמת האזרחים) והן לא עם רוסיה

המצב  ישראל.- יחסים דיפלומטיים עם האימפריה הבריטית שהפכה לשליטה בארץ ם שלבשל העדר

ישראלי בפני -פתחו את השוק הארץשכזיים שני אירועים מרבעקבות  1921החל להשתנות בשנת 

  ייטי.המחסר הסוב

החלטה  התקבלה ,הרוסית הקומוניסטיתשל המפלגה  עשירית, בוועידה ה1921במרץ  15- ב

יצירת כלכלה מעורבת (מתוכננת ופרטית)  :)NEPבדבר תחילתה של "המדיניות הכלכלית החדשה" (

גם  ,בין היתר ,החלטה זו תרמה חמת האזרחים.לייצוב המשק הסובייטי לאחר מלשאמור לגרום כצעד 

 ,ולהרחבת מגוון המצרכים עבור האוכלוסייה עתודות הזהב השבתסחר החוץ כצעד מרכזי לב להאצה

  שנמנעו ממנה בתקופת המלחמה.

                                                
  .154מ' שלג לבן, ע –ערב שחור שפירא,  67
  דולר ארה"ב ללירה אחת. 0.2פאונד או  0.95-ל 1.03צרית נע בין בתקופה הנדונה ערכה של לירה מ 68
69 Memorandum o torgovoi sviazi Palestiny s Rossiei, [1923] ,אה"ע ,IV-208-1-12.  
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ראשון הבשלב בא לידי ביטוי , 1920שהחל בשנת  ,תהליך נרמול היחסים עם בריטניה

, ).All Russian Cooperative Society Ltdקואופרציה (רוסית ל-כלבאמצעות הקמת האגודה ה

נקבע  ARCOSשל  מקום מושבה שהייתה אמורה להסדיר את סוגיות סחר החוץ עם הבריטים.

 ARCOSבין רוסיה לבין בריטניה הפכה את  1921במרץ  16-ב זמני החתימה על הסכם מסחר .בלונדון

  70אימפריה הבריטית.בלסחר חוץ שייצגה את הקומיסריון הסובייטי  ,למעין נספחות

, כבר בשנת 1923נפתחה ביפו רק בדצמבר  ARCOSישראלית של -הנציגות הארץפי ש-על- אף

, אחוז זעום לי"מ 22,379- בהייבוא נאמד באותה שנה החל יבוא הדרגתי של סחורות סובייטיות.  1922

הוא נאמד במאות  1922בשנת המועצות, - מיליון לירות היבוא הכללי. באשר ליצוא לברית 5.5- מתוך כ

  72.לי"מ 27,000-כ -נותר היקף היבוא הסובייטי מזערי  1923שנת גם ב 71אחדות של לירות בלבד.

המובילים במדיניות הסובייטית במזרח התיכון ביחס ההיבטים אחד בתקופה הנדונה מאחר ו

שלה. מובן, כי ניתן תפקיד חשוב לבחינת הפוטנציאל הכלכלי היה ההיבט הכלכלי, ישראל - לארץ

קביעות אלה לא יכלו להינתן בלא כל זיקה לאידיאולוגיה, וכך, המשק היישובי הוצג כזעיר בורגני 

ובכל זאת, מאחר וניסיונותיהם להיאחז  73המשרת את האינטרסים של האימפריאליזם הבריטי.

הוכשלו  -  ותרמצרים וסוריה (לרבות לבנון), שנחשבו למשמעותיים י - בשווקים של המדינות השכנות 

לעומת  74ישראלי.-הסובייטים להסתפק בשוק הארץ"נאלצו" ידי השלטונות הבריטיים והצרפתיים, -על

ביקוש לחומרים הנחוצים את הזאת, תנופת הפיתוח שחוותה הארץ במרוצת שנות העשרים, הגדילה 

ראה  ,פיכךלמלא בכוחות עצמה. להייתה לה ושהתעשייה המקומית טרם יכ והחקלאות הבניין פילענ

  75סחורות כגון מלט, מזוט, עץ ועוד.להמועצות גורם כלכלי מרכזי ומקור חשוב - המשק היישובי בברית

                                                
70 Agapov, Istoki sovetsko-izrail'skikh otnoshenii, p. 147 ;"Torgovoe soglashenie mezhdu Pravitel'stvom 

Ego Britanskogo Velichestva i Pravitel'stvom Rossiiskoi Sovetskoi Federativnoi Sotsialisticheskoi 

Respubliki, 16.3.1921," Dokumenty Vneshnei Politiki SSSR, Vol. 3, (Moscow: Politicheskaia Literatura, 

1959), pp. 607-615.  

71 Memorandum o torgovoi sviazi Palestiny s Rossiei, [1923] ,אה"ע ,IV-208-1-12.  

  .248, עמ' 13.6.1924, 9-8, גיליון מסחר ותעשיהישראל ורוסיה," - יעקב סליבק, "שוק האימפורט של ארץ 72
73 Agapov, Istoki sovetsko-izrail'skikh otnoshenii, p. 112.  

 Dmitrii Makeev, "Vneshnetorgovye sviaziעל ראשית המסחר הסובייטי במזרח התיכון ראו:  .150-151שם, עמ'  74

Sovetskoi Rossii so stranami Blizhnego i Srednego Vostoka v 1917-1922 godakh," Voprosy istorii 3/1985, 

pp. 16-30.  

 .248-247ישראל ורוסיה, עמ' -סליבק, שוק האימפורט של ארץ 75
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לענייני כלכלה  ןשבועו-גיליון מיוחד של דו 1924על מנת למשוך חברות סובייטיות, יצא ביוני 

נועד לחשוף את כפי שכתבו עורכיו, הגיליון  בהוצאת לשכת המסחר העברית ביפו. "מסחר ותעשייה"

 המועצות ולספר "דברים בהווייתם על החיים הכלכליים- ישראלי בפני הקוראים בברית-המשק הארץ

  76ישראל."-הממשיים של ארץ

-השלוחה הארץביפו נוסדה  1923היה מקרי. כפי שנאמר לעיל, בשלהי לא מועד הופעת הגיליון 

), יושב הראש של תאגיד Lavrovוב (איוון לברבארץ ביקר  1924 יוני-. במאיARCOSישראלית של 

היה בכך רמז להתעניינותם של  ).Volgo-Kaspiiskii lesopromyshlennyi trestכספי (-הוולגה רהיע

-שלברוב הגדיר את השוק הארץ פי-על- שוק המקומי. ואכן, אףלהסובייטים במכירת סחורותיהם 

  77יאל עסקי ראוי.ישראלי כמשני לעומת השוק המצרי, הוא בכל זאת ראה בו פוטנצ

 ,1924להכרה הדדית מלאה באוגוסט גרם המועצות לבין בריטניה - בין בריתשיפור היחסים 

ידי -חוזה ההכרה הדיפלומטית מעולם לא אושרר על 78סחר חדש.מה גם בחתימה על הסכם תלווש

 המשיך להיות בתוקף. עם זאת, השינויים 1921הממשלה הבריטית ולכן הסכם המסחר הזמני ממרץ 

אפשרו את הרחבת הסחר בין שתי המדינות גם למושבות הבריטיות, לרבות  1924של שנת המדיניים 

  ישראל.- ארץ

המקומית, שכן,  ARCOSהאחיזה הסובייטית המסחרית בארץ העלתה את קרנה של שלוחת 

כאמור, עקב התנגדויות בריטיות וצרפתיות לכניסה סובייטית מסחרית ישירה אל מצרים ואל סוריה, 

ייתכן וזו  79כתחנת מעבר למדינות אלה. , גםהיתר ביןהיא הפכה למשמעותית ביותר במרחב ושימשה, 

 ARCOSמעמדה של השלוחה, שעד כה הייתה כפופה לנציגות  1925בשנת בגינה שונה הסיבה הייתה 

היקף  80להנהלתה הראשית של האגודה בלונדון ובמוסקבה.באופן ישיר היא הוכפפה כעת ו ,באנקרה

 50,000לי"מ, כאשר  88.000-השליש את עצמו ונאמד ב ישראל באותה שנה אף-יבוא הסובייטי לארץהי

                                                
 תרפ"ד."לצאת 'הגיליון הרוסי'," מערכת "מחסר ותעשייה," כ"א ביוון,  76
77 Agapov, Istoki sovetsko-izrail'skikh otnoshenii, p. 158קספי' ה' -; "שיחה עם נשיאה ומנהלה של 'יער וולגה

; "מסחר עצים בין רוסיה, א"י ומצריים," 259, עמ' 13.6.1924, 9-8, גיליון מסחר ותעשיהי.ס. לברוב שבא לא"י," 

  .571 , עמ'30.10.1924, 20-19, גיליון מסחר ותעשיה
78 "Dogovor o torgovle i moreplavanii mezhdu SSSR i Velikobritaniei, 8.8.1924," Dokumenty Vneshnei 

Politiki SSSR, Vol. 7, (Moscow: Politicheskaia Literatura, 1963), pp. 624-636.  

-הארץ ARCOSות שלוחת נאמד היקף המסחר הסובייטי עם מצרים ועם סוריה, שהתבצע באמצע 1925בשנת כך,  79

  לי"מ בהתאמה. 40,000- לי"מ ו 60,000-ישראלית, בכ
80 Agapov, Istoki sovetsko-izrail'skikh otnoshenii, p. 166.  
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הייצוג  81היווה יבוא עצים וקרשים לצרכי בניין ולהכנת ארגזי אחסון לפירות הדר.מתוכם לי"מ 

ץ שנערך בקי השניביריד . כך, אביב מדי כמה שנים- שהתקיימו בתל ,בירידי המזרחגם הסובייטי בלט 

  82המועצות.-יוצגו שלושים חברות מברית ,1925

ין הנמלים הסובייטיים בים המסחר הביאה עמה גם נסיקה בתנועת האניות בבהיקף העלייה 

בנמל עגנו  1924ישראל. בעוד שבשנת -רץלבין א ,)Novorossiisk( ה ונובורוסייסקסבעיקר אודהשחור, 

עלה מספרן לשלושים וארבע, מה שהפך את נמל  1925יפו שתים עשרה ספינות סובייטיות בלבד, בשנת 

: ) באגן הים התיכון, אחרי נמל פיראוסSovtorgflotיפו לשני בחשיבותו עבור הצי הסובייטי הסוחר (

היקף זה חייב  83תחת הדגל האדום. ,ניית משאא –ומדי חודש  ,מדי שבועיים עגנה ביפו אניית נוסעים

הוז" מיפו זכויות לייצוגו המסחרי  לחברת "י. הילל וי. 1925 בשלהילהעניק Sovtorgflot - את הנהלת ה

עשרים ושש אניות, שהובילו  1926בשנת ביקרו נציגות דומה נפתחה גם בחיפה, בה  84ישראל.-בארץ

   85יטיות.טונות של סחורות סובי 26,000

 ישראל. אנשי הצוות היו-שלטונות המנדט הקשו על פעילותו של הצי הסוחר הסובייטי בארץ

מנועים מלרדת לנמל ואילו נציגי החברה המייצגת נאלצו לקבל היתרים מיוחדים בכדי לעלות 

את החשודים להעלות לספינות על מנת המשטרה הבריטית ניצלה את מעמדה זאת ועוד,  86סיפונן.ל

על הועלו  1926בינואר  7-וב 1925בדצמבר  16- כך, ב 87בפעילות קומוניסטית, שהוחלט לגרשם מן הארץ.

                                                
 .649, עמ' 25.12.1925, 22, גיליון מסחר ותעשיהישראלי," -יהושע זימן, "רוסיה בשוק הארץ 81
82 Vladislav Romanenko, Evoliutsiia politiki SSSR na Blizhnem Vostoke v period NEP (1921-1927 gg.), 

dissertatsiia na soiskane uchennoi stepeni kandidata istoricheskikh nauk, (Nizhnii Novgorod: NNGU im. 

Lobachevskogo, 2005), p. 310.  

  .649ישראלי, עמ' - זימן, רוסיה בשוק הארץ 83
84 Agapov, Istoki sovetsko-izrail'skikh otnoshenii, p. 167 יצחק הוז, אחד השותפים בחברה, היה אחיו של דב .

  הוז, מראשי "ההגנה."
85 Dmitrii Makeev, "Sovetsko-palestinskie torgovye otnosheniia v mezhvoennyi period," Politika velikikh 

derzhav na Balkanakh i Blizhnem Vostoke (1932-1945), (Sverdlovsk, 1984), p. 22.  

עפ"י המגבלות שהטילה ממשלת המנדט על הספינות הסובייטיות שעגנו בנמלי הארץ, הירידה אל החוף הותרה  86

ישראלי ולספק הסחורות של - לרב החובל בלבד ואילו העלייה על הסיפון התאפשרה אך ורק לנציג הסוכן הארץ

, "Government of Palestine to Director of Customs, Exise and Trade, "Soviet Ships in Palestine Portsהספינה. 

  .1947/3-, ירושלים, מגנזך המדינה. 3.2.1926
-Eli Tzur, " The Silent Pact: Antiבפעילות חתרנית ראו:  הורשעוש נתינות זרהלמדיניות הגירוש של בעלי  87

Communist Co-operation between the Jewish Leadership and the British Administration in Palestine," 

Middle Eastern Studies, Vol. 35, No. 2, 1999, pp. 103-131פלחן, -. לתיאור מהלך הגירוש ראו: לאה טרכטמן

  .86-73אביב, תשמ"ט, עמ' - , הוצאת "סער," תלאביב הקטנה למוסקבה (זיכרונות ילדות)- מתל
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במאי על סיפונה של  31- שלושה מגורשים. בסובייטית "צ'יצ'רין" הקיטור ה יפונה של ספינתס

החובל של הספינה "איוון סרגייב" נאלץ לקבל -באוגוסט רב 23- מגורשים ואילו ב 5"צ'יצ'רין" הועלו 

בכוח ובניגוד להסכמתו של הצד  יםתנעשה ללא התראה מוקדמת ולעהדבר . לספינתו מגורשים 16

  88בייטי.הסו

נותקו  1927במאי עד אשר  ורהלכו היחסים בין מוסקבה ללונדון ונעכ 1927-1926בשנים 

 12-בלונדון היה תפקיד מרכזי במערכה, שכן ב ARCOS-. להיחסים הדיפלומטיים בין שתי המדינות

  89צעה במקום חיפוש והחרימה מסמכים ודואר.ילמשרדי האגודה, ב ה המקומיתמשטרהפרצה במאי 

 ARCOSעל השוק הארץ ישראלי. המשרד המקומי של  גםהבינלאומי נתן את אותותיו המצב 

של התנכלויות מצד שלטונות המנדט: סחבת ביורוקרטית בשחרור סחורות והפרעות נפל קורבן לשורה 

אף האשימה את  )CIDורית (המנדט הבולשתסובייטיות בנמלי הארץ.  אניותחוזרות ונשנות במעבר 

כתוצאה  .1926במרץ  13- נרחבים במשרדיה בוערכה חיפושים ית בפעילות חתרנית הנציגות הסובייט

של פעילותה  הפסקתהקומיסריון לסחר חוץ והנהלת האגודה במוסקבה על הורו  במרץ 22- מכך, ב

ARCOS 90.ישראל-בארץ   

בפגיעה בכלכלת  םהתנהלות זו של שלטונות המנדט זכתה למחאה מצד היישוב, שהאשים אות

שנאמד  ,חלה ירידה ניכרת בהיקפי המסחר 1926, בשנת ואכן 91.המועצות- עם בריתסחר וב הארץ

-לירות ארץ 30,000היבוא הסובייטי סביב נע לי"מ. גם בשנתיים הבאות  21,000- באותה שנה בכ

                                                
88 "Nota Polnomochnogo Predstavitelia SSSR v Velikobritanii Ministerstvu Inostrannykh Del 

Velikobritanii," 4.3.1926, 22.9.1926, Dokumenty Vneshnei Politiki SSSR, Vol. 9, (Moscow: Politicheskaia 

Literatura, 1964), pp. 148, 430-431.  

89 Harriette Flory, "The Arcos Raid and the Rupture of Anglo-Soviet Relations, 1927," Journal of 

Contemporary History, Vol. 12, No. 4, 1977, pp. 707-723 ;"Nota vremennogo poverennogo v delakh SSSR 

v Velikobritanii ministry inostrannykh del Velikobritanii O.Chemberlenu," Dokumenty Vneshnei Politiki 

SSSR, Vol. 10, (Moscow: Politicheskaia Literatura, 1965), pp. 198-200.  

90 Agapov, Istoki sovetsko-izrail'skikh otnoshenii, p. 184. 

  .6.5.1926, דבר 91
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שהשתווה כמעט היבוא הסובייטי בהיקף חידוש היחסים הביא עמו גם עלייה  92ישראליות (לא"י).

  1930.93-ב 75,034- ו 1929-לא"י ב 82,886: 1926המשבר של ית ראשלפני לתקופה ש

הן נאלצו להתחרות עם סחורות של מדינות  הסחורות הסובייטיות נודעו באיכותן,ש פי-על- אף

את מלוא מרצה . ובכל זאת, הפנתה האגודה ARCOSאחרות, מה שלא תמיד שיחק לטובתה של 

ישראליות -לאפשר לחברות ארץ יקש של מוסקבההע הסירובמאידך,  94לחדירה לשוק המזרח תיכוני.

ביישוב היהודי. התירוץ לרמתן הנמוכה של לשוק הסובייטי גרם לכעס רב באופן חופשי להיכנס 

ידי טובי -הסחורות לא תמיד שיקף את המציאות, שכן התוצרת החקלאית המקומית זכתה להכרה על

הלך שנות העשרים הסתכם בכמה אלפי ישראלי הנמוך, שבמ-הייצוא הארץ 95המומחים הסובייטיים.

עיתון  :1926בשנת  ARCOSאף זכה להתייחסות סביב פרשת סגירת המשרדים של  96לירות בלבד,

 ההמועצות הינו חד סטרי ותרומתה של האגוד-"דואר היום" הזכיר לקוראיו כי הקשר עם ברית

  97הסובייטית לייצוא הסחורות מן הארץ הינה אפסית.

-לקשר המסחרי עם בריתחשיבות מדינית ממדרגה ראשונה הגת היישוב הנובכל זאת ייחסה 

נסיעתם אחת הסיבות להנחה זו הייתה תקווה שהמציאות תגבר על האידיאולוגיה. מתוך  98המועצות

 ,. אולם1925ושל דוד רמז ולוי שקולניק בשנת  1923רוטברג בשנת  הזוגגוריון ו- למוסקבה של דוד בן

וכן לפתוח במוסקבה סניף  ,ישראלית- ארץ-להביא לייסוד חברה כלכלית רוסית גוריון-ניסיונותיו של בן

גם רמז ושקולניק, שהוזמנו  99כשלו. –של בנק הפועלים, שכן למהלך זה יהיה "ערך פוליטי ולא כלכלי" 

                                                
והייתה שוות ערך לפאונד הבריטי, בעוד שערכה של  1927ישראלית הפכה למטבע הרשמי בארץ בשנת - לירה ארץ 92

  פאונד. 0.95-לי"מ נאמד ב
93 Government of Palestine: Statistics of Imports, Exports and Shipping for the Year Ended 31st December 

1931, (Alexandria: Whitehead Morris LTD, 1932), p. 21.  

94 Agapov, Istoki sovetsko-izrail'skikh otnoshenii, p. 168.  

 זכתה לציון לשבח מפי המארגנים. 1923ת במוסקבה בשנת איכות מיצגי ההסתדרות בתערוכה החקלאיכך,  95
תיבות  2,000-תיבות תפוזים ו 15,000 – 1925תיבות תפוזים. בשנת  3,000המועצות יוצאו -לברית 1924בשנת  96

      ,Makeev, Sovetsko-palestinskie torgovye otnosheniia. לימונים וכמויות ניכרות של גרעיני שומשום ושקדים

p. 22.  :השווVneshniaia torgovlia SSSR za 1918-1940 gg., (Moscow: VNESHTORGIZDAT, 1960), p. 969.  

 .13.5.1926, דואר היום 97
  . אה"ע.11.6.1924פרוטוקול של ישיבת הוועד הפועל של ההסתדרות,  98
הפנייה להשתתף בתערוכה . אה"ע. אף כי 13.6.1923ישיבת מזכירות הוועד הפועל של ההסתדרות, פרוטוקול של  99

המועצות, העדיפה הנהגת ההסתדרות להתקשר -התקבלה מטעם אחד הפלגים של "פועלי ציון" שפעלו בברית

ישירות עם המארגנים הסובייטיים, כנראה מתוך אותה תקווה שהמהלך יניב תוצאות מדיניות חיוביות. על 

,       גוריון ורוסיה-בן, בתערוכה ראו: ילינק ישראלית- התנהלות העניינים סביב השתתפותה של המשלחת הארץ

  .107-104עמ' 
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ד עקואופרציה הצרכנית, נוכחו לדעת שהצלסובייטית -כלהאגודה ה –" Tsentrosoiuzלכינוס של "

המקצועיים  המועצות על האיגודים-של ברית ההשפעתבסופו של דבר להגביר את  הסובייטי נועד

  100.בלבד בעולם

במהלך שנות העשרים גם קשרים תרבותיים ומדעיים בין התקיימו לצד הפעילות המסחרית 

למשטר הבולשביקי חיובית השליטה הנפוצה בשפה הרוסית וגישה  המועצות.-ישראל לבין ברית- ארץ

, כי שלטונות יש לצייןעם זאת יחד היהודי ליעד חשוב להפצת דברי דפוס בשפה זו.  הפכו את היישוב

למנוע את הגעתם על מנת ט לא הביטו על תופעה זו בעין יפה ולעתים אף הפעילו מנגנוני צנזורה דהמנ

סובייטיים הוצע הלמוסדות מנגד,  101ו"פראבדה." של חומרי פרסום "חתרניים" כגון "איזבסטיה"

  פרסומים עבריים.וחיי היישוב מידע על 

 ,ישראל. כך, אחד הבלשנים הנודעים-היו גם חוקרים סובייטיים שניסו לקיים קשרים עם ארץ

על  "דבר"מערכת עם התכתב (בעברית) , בשלהי שנות העשריםבהיותו חוקר צעיר  ,ציון גרנדה- בןפרופ' 

גרנדה אף רות העובדים הכללית. ערביים היוצאים מטעם הסתדמנת לקבל מידע על פרסומים עבריים ו

  102.מפרי עטו כתבה קצרהבעיתון ביקש, אמנם בעילום שם, לפרסם 

נובמבר -באוקטובר ,) חוקר צמחים סובייטי נודעVavilovביקורו של פרופ' ניקולאי ואוילוב (

בארץ בשנות  שהמועצות שהתרח-אירוע האקדמי המשמעותי ביותר הקשור לברית, היה ל1926

 בארצות אגן הים התיכון, הגיע לארץ לאחר ביקורו בסוריה מחקריילוב, שערך סיור . ואוהעשרים

נאלץ השלטונות הבריטיים ומצד נפל קורבן לסחבת הוא  ,אולם .במגמה להמשיך למצרים ומשם לסודן

  103.לא יתאפשר הגבול המצרי שמעברברור כבר כאשר היה מעט עד סוף נובמבר, להישאר כ

ילוב מספר הרצאות באוניברסיטה העברית. להרצאה בתחנה במהלך ביקורו קיים ואו

אנשי מקצוע: אגרונומים, חקלאים ומורים. למרבה  120-אביב הגיעו כ-הניסיונית בתלהחקלאית 

                                                
  .136-135עמ'  גולדשטיין, אשכול: ביוגרפיה, 100
101 Agapov, Istoki sovetsko-izrail'skikh otnoshenii, pp. 200-201.  

ין, כי . יש לצי4-6-1925-474, בית ברל, ארכיון מפלגת העבודהציון גרנדה למערכת "דבר," ללא תאריך. - בן 102

ר סקירה ת שליטתו בעברית כאשר ההדיר וחיבפרופ' גרנדה, שבאופן רשמי שימש כמומחה לשפה הערבית, יישם א

בעריכתו של פליקס  1963המועצות בשנת -רוסי הראשון והיחיד שראה אור בברית-היסטורית למילון העברי-בלשנית

   שפירו.
 :Semen Reznik, Nikolai Vavilov, (Moscow. פורסם ב: Barulina ,(8.10.1926ואוילוב לאשתו ילנה בארולינה ( 103

Molodaia Gvardia, 1968), p. 206.  
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 104הפתעתו גילה האורח הסובייטי כי רוב הנוכחים מבינים רוסית ולכן, לבקשתם, הרצה בשפה זו.

לידיעת השפה הרוסית, אשר לדבריו הייתה מאוד נפוצה  בזיכרונותיו בהרחבהואוילוב התייחס ככלל, 

-ים במימון הבבתי ספר רוסי 1917לפני מהפכת שלמדו  ,נוצרים-הן בקרב ערביםוהן בקרב היהודים 

IPPO.105  

מצד אחד הוא הביע ספקות  האורח הסובייטי גילה שניות מסוימת בהתייחסו אל מה שראה.

ישראל המודרנית נעדרת כל -נה של ארץית ניהולה ובנילגבי הצלחתה של החקלאות בארץ, שכן "שיט

תשתית יסודית. היא מלאכותית בהחלט, נטולת שורשים ומלאה סתירות. ריבוי המשכילים, לרבות 

ואוילוב מרמת התפעל אלו בתחום החקלאות, אינו מאפשר חלוקת עבודה רציונלית." מאידך, 

נה [...] אחד המצוינים הן בשל רמת המרצים האוניברסיטה העברית אותה כינה "מוסד ממדרגה ראשו

אביב זכתה -הן בשל אוספי הספרים בעלי ערך ייחודי, שנאספו בספרייתו." גם התחנה הניסיונית בתלו

  106אחד.ים בשל עבודתה המדעית והיישומית כמפיו לשבח

  

* * * * *  

פס יחסה של התנועה הציונית למרקסיזם הרוסי היה חיובי מראשיתו, היות והוא נת

כהתגלמותו של הקוד האתי הגבוה, הגלום במסורת התרבותית של רוסיה. זוהי גם הסיבה בגינה ראו 

רבים במהפכה הבולשביקית את יישומן, זו הפעם הראשונה בהיסטוריה הרוסית, של נורמות הצדק 

נו שטע םזכותן נחשפו "לעולם הגדול." היו אמנם מעטישבוהדמוקרטיה שעליהן הרבו לקרוא ביצירות 

התנגדות כי המהפכה הבולשביקית נוגדת את רוחה של מסורת זו, אך ביקורות אלה לא נשענו על 

לשוויון כללי  חתירתו, לכאורה, של המשטר החדש מעין הצעות ייעול ידידותיות.מוחלטת, אלא היו 

  .יצרו ברוב המקרים הזדהות ואהדה בלבד

ברחוב לחפש אשמים הניעו רבים  הקושי להתמודד עם הסתירה בין ההצהרות לבין המעשים

לו להצביע על שורש ישראל. מעטים בלבד השכי-ברדיפות הציונות ובחתרנות הסובייטית בארץהיהודי 

                                                
 300-200אחר נוקב ואוילוב במספר . במקום 22.11.1926, דבר; 208] שם, עמ' 21.11.1926ואוילוב לאשתו, [ 104

 Nikolai Vavilov, Piat' kontinentov, (Moscow: Mysl', 1987), p. 92נוכחים. 

ישראל, כאשר בהגיעו ליעדו התקשה לתקשר עם הנוכחים, -ואוילוב מזכיר מקרה שקרה לו ביומו הראשון בארץ 105

  .Vavilov, Piat' kontinentov, p. 91כהלכה.  אף כי דיבר גרמנית, אנגלית וצרפתית. לאחר שעבר לרוסית, הובן

. ישראלית- נחשף לתוצרת החקלאית הארץב פרופ' ואוילוזו לא הייתה הפעם הראשונה ש. 94, 92-91שם, עמ'  106

חבר מומחים, שהעניק תעודת הוקרה למשלחת ההסתדרות על השתתפותה  "ר שלימש כיוהוא ש 1923בשנת 

 בתערוכה החקלאית.
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שוללת את מהותה של הלאומיות היהודית סודות האידיאולוגיה הבולשביקית שהבעיה, הטמון בי

גם מי שחווה בעצמו את  באשר היא. אולם, ככל הנראה, עוצמת האהדה הייתה כה חזקה, עד כי

  רדיפות המשטר לא יכול היה לעשות דבר בכדי לשנות את המצב.

הדעה ששלטה ביישוב היהודי בשנות העשרים גרסה, כי כאשר ייווכחו הסובייטים בכוח חיותו 

 את עמדתם, שכן הן הציונות והן הבולשביזם מושתתים על אותם יסודות ויינטש –של המפעל הציוני 

באמצעות  וב להוכיח לסובייטים את טיעוניהםכאשר הניסיונות העיקשים של הנהגת הייש חיוביים. גם

  נחלו כישלון, לא חל שינוי משמעותי בתפיסת הרוב. כלכליות או באמצעות פיתוח המסחר משלחות

. האהדה הרחבה למפעל הסובייטי העמידה בסופו של דבר את היישוב ליה וקוץ בהא, אולם

ישרדותי ראשון מסוגו: החלופה ההתיישבותית בקרים גרמה לבהלה של ממש היהודי בפני מבחן ה

בקרב ההנהגה הציונית היות וסיכנה לא את המשך המפעל הציוני בלבד, אלא גם היוותה איום על 

תכנית קרים המיזם הסובייטי,  שלציונות לא היה כל חלק בכישלונו של פי-על- הישגיו עד כה. אף

בפני ה את עמידתם של התנועה הציונית והיישוב היהודי בי מאוד וחישלתפקיד חיו השיחק כשלעצמה

  משברים דומים לעתיד לבוא.

את הבעיה המרכזית ביחס מחד גיסא התנהלות היישוב היהודי בעניין פרשת קרים מסכמת 

התנועה הציונית אל המשטר הבולשביקי בתקופה הנדונה: החשש מפני אובדן כוח אדם פוטנציאלי 

יאולוגיה עוצמתית בעלת משאבים רבים יותר. מאידך, הדבר מצביע גם על מודעותה של לטובת איד

ההנהגה הציונית לחולשותיה. ייתכן וזו הסיבה האמיתית בגינה נאלצו רבים ממנהיגי היישוב, שבסתר 

לבם אהדו את המשטר הבולשביקי ומנהיגיו, להציג כלפי חוץ עמדות מאופקות יותר ובלבד שלא 

 –מודד עם זליגת המשאב הטבעי המרכזי עליו שאפו להשתית את האידיאולוגיה שלהם ייאלצו להת

  המשאב האנושי.

שנות העשרים עיצבו את התפיסה ההדדית של הבולשביזם והציונות. תפיסה זו תיתן את 

המועצות, לכל -אותותיה על מכלול הסוגיות, המאפיינות את היחסים בין היישוב היהודי לבין ברית

ד לפרוץ מלחמת העולם השנייה. בטווח הארוך יותר תבואנה הסוגיות הללו לידי ביטוי חלקי הפחות ע

  גם במהלך המלחמה ולאחריה, ולא תעלמנה אף עם הקמתה של מדינת ישראל.



 

 

  חלק שני

1939-1930  
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  2.1פרק 

  :מול פני העולם המשתנה

  המועצות בשנות השלושים-היהודי וברית היישוב

עבור היישוב של מלחמת העולם השנייה היווה ראשיתה העשור שבין מאורעות תרפ"ט לבין 

התנועה  באותה עת נאלצהבדרך. שהמדינה  –מעבר לריבונות מלאה ל ותשל מיסוד והכנתקופה 

בהדרגה מכל  הנסוגה ,להתמודד עם שינויים ניכרים במדיניות הממשלה הבריטיתהציונית 

גם  ישראל.-מתוקף היותה ריבון מנדטורי בארץבלפור הן  בהצהרתהן ההתחייבויות שנטלה על עצמה 

אולם, המצב שנוצר בזירה  לאומית לא הקלה על מאזן הכוחות.-התחזקותה של התנועה הערבית

ל הנאציזם וכאפס לעומת התמורות שעברו על העולם הגדול. עלייתו ש ישראלית היה כאין-הארץ

מרותה של בגרמניה והיחלשותה של תנועת הפועלים הבינלאומית, שלא תמיד הייתה מוכנה לקבל את 

  , הובילו לתחושה של אסון מתקרב.מוסקבה

ה משמעותיות והפכה למדינ במהלך העשור שורה של תמורותהמועצות, מצדה, עברה -ברית

" וויתור, לפחות בצורה ,. אימוץ הרעיון של "בניית סוציאליזם בארץ אחתמבחינה תעשייתית מודרנית

עבורה דלתות שעד אז היו  ועולמה על מדינות אחרות, פתח השקפתניסיונות לכפות את ההצהרתית, על 

מנגד,  .ירה הבינלאומיתזב המשמעותיות השחקניות . הודות לכך הפכה מוסקבה לאחתסגורות בפניה

. לכך יש להוסיף גם את התחזקות להקשחה כלפי פנים , גרםאזרחיוחיי על  הידוק פיקוח המשטר

  פולחן אישיותו של יוסיף סטלין כשליט יחיד שבאה לידי ביטוי בכל תחומי החיים במדינה הסובייטית.

ה , שבתקופתיכונית- ה המזרחבזיר המועצות-בריתפרק זה יעסוק בבחינת המדיניות שנקטה 

 הפעילותעיקר  ,לכן .של מוסקבההעיקריות  הגיאופוליטיותהרחק משאיפותיה  שכנה הנדונה

דגל בגישה שמבחינה היסטורית  ,גוף זהניתן לשער כי בידי הקומאינטרן.  הסובייטית בזירה זו התרכז

 על קביעת מדיניותה של באופן מחלטאידיאולוגית נוקשה בכל הקשור לתנועה הציונית, השפיע 

בגישתה הבינלאומית של המדינה הסובייטית, סתרו שהחלו במחצית העשור השינויים מנגד, קבה. מוס

להתקרב אל  זה האחרוןניסיונותיו של  ,זאת ועודעמדותיו של האינטרנציונל השלישי. את לעתים 

לא תאמו את המציאות, מאחר , אלא גם דונו לכישלוןינהתנועה הערבית הלאומית לא זו בלבד כי 

  יגי הערבים ראו דווקא בגרמניה מוקד משיכה מרכזי.מנהו

היהודי של בהיבט של שלב חדש ראשיתו את  סימן ,1930 תחיסולה של ה"ייבסקציה" בראשי

לכוח בכלל והמפלגה הקומוניסטית בפרט הפיכתה של המדינה  –מדיניות הלאומים הסובייטית 
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כפי שהיה בעשור , טעם אותם הלאומיםמ ללא גורמים מתווכים ,מדיניות זו האחראי על ביצועה של

חצי ב –מיזמי ההתיישבות של היהודים על הקרקע השינוי היו המובהקים של  הקודם. אחד מסמליו

בראשיתה גרמה אמנם  קריםההתיישבות בפרשת כי אין לשכוח, מכן במזרח הרחוק.  קרים ולאחרהאי 

חישל את היישוב היהודי  נהלו, אך כישהעולמית לבהלה של ממש בקרב הנהגת התנועה הציונית

ראשי התנועה ומנהיגיה לעמוד נגד התעמולה , כיצד השכילו נבדוקלהתמודדויות עתידיות. לפיכך, 

הפרק יבחן גם,  המאסיבית שניהלו מוסקבה ושליחיה במגמה למשוך מתיישבים חדשים לבירוביג'אן.

 המועצות- כלפי בריתחס האוהד כיצד התיישבו ניסיונות אלה, שלעתים היו גלויים בגסותם, עם הי

ההצלחות שעברו על התחזק נוכח סביר להניח כי שושתמיד אפיין את רוב רובו של היישוב היהודי, 

   .עשייה, גם אם הצלחות אלה עלו בדמים רביםהבתחומי החברה הסובייטית 

שלא זו בלבד שלא תאמה את  ,התחזקותה של גרמניה הציבה אלטרנטיבה מפחידה לעולם

ובמדינות  פלחי אוכלוסייה שלמיםפסלה על בסיס תורת הגזע שהישנה, אלא ה המעמדית התפיס

מזו המועצות, לעומתה, הצהירה על דרך שונה בתכלית -. בריתאוכלוסיות שלמותאף מסוימות 

כוח היחיד המסוגל להתמודד עם "הדבר כ בעולם ידי רבים- נתפסה על ולפיכךסוציאליסטית - הנציונל

הגשימה את  ,למדינה טוטליטרית המועצות בהנהגתו של סטלין-יכתה של ברית, הפמנגד החום."

כי אין המהפכה הבולשביקית והמשטר שקם בעקבותיה  שטענומי תיהם השחורות ביותר של תחזיו

את  יבחןדורות בספרות הרוסית. הפרק  ךדומים כלל ועיקר לאותו אידיאל המוסריות שהצטייר במש

שונות בקרב הגישות התמודד עם סתירות אלה, תוך עמידה מפורטת על בחר היישוב להבהן  דרכיםה

  של התנועה הציונית. פלגיה השונים

ורותיו המועצות היה עבור רבים מבני היישוב קשר וירטואלי שמק-הקשר עם רוסיה וברית

היוותה עבורם הנעשה במדינה זו מקור המידע המשמעותי ביותר על  טמונים אי שם בעברם הרחוק.

 גדולה פי כמהחשיבותה של עדות אישית עם זאת, . ולמיתהעזו והן  הארצישראליתזו הן  ,תונותהעי

, ולכן אלהביישוב היהודי, תפיסה זו הובנה היטב  בסיס מידע עקיף.-מילה שתיכתב או תיאמר על מכל

ברבים, מה גם שהביקוש עלה על רשמיהם דאגו להפיץ את  המועצות-לבקר בברית םשהזדמן לה

תעמולה, או תעמולת , או שמא גם צרכי הייתה תמונה אובייקטיביתע. אך האם התמונה שהוצגה ההיצ

על סמך בחינתם של מספר שלפנינו ינתן בפרק ופן הצגת העובדות? התשובה על כך תהשפיעו על א ,נגד

  זכו להתפרסם בעיתונות הארץ לאורך העשור. , אשררשמי מסע

יחסו של היישוב היהודי בט ייחודית ונדירה על לספק נקודת משעשוי נוסף  חשובמקור 

מהגרים שניהלו תושבי הארץ ופעילי התנועה הציונית עם  קשרים בחינתמהווה  ,הבולשביקימשטר ל
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היו המועצות לאחר המהפכה. -את בריתשעזבו  ,יהודים, מרכסיסטים ואחרים- הודים ולא, ירוסים

חלקם  .מקצועיתחברית או התכתבות עמם יהלו נישראלים או -נפגשו עם הארץש כאלה מהגריםהמבין 

לעתים, מתוך קשרים אלה עלו גם היבטים סובייטיים,  על הכתב.רשמיו את והעלה בארץ ביקר אף 

ם עין זרה על מערכת יחסימהשקפתה של ודומה כי ניתוחם מאפשר להתרשם, ולו בצורה עקיפה, 

  סבוכה זו.

  

  כביטוי למדיניות החוץ הסובייטית ישראל בשנות השלושים-ארץיחס הקומאינטרן ל

מאז שלהי שנות העשרים הפך הקומאינטרן לאחד הכלים המרכזיים בהפצת ההשפעה 

רשמיים, יכלו  בניגוד לדיפלומטים, שליחיוכי  העובדהמזרח התיכון. כפי שהוצג לעיל, בהסובייטית 

מן וז לא מבוטל אח –לפעילותו נופך אופרטיבי משמעותי. ולראייה  הלחדור לכל מקום, העניק

מה שעשוי להצביע על תפקידה  –מהווים מסמכים מוצפנים  תכתובת המנהלית של מזכירות המזרחה

יתרה מזאת, מזכירות המזרח כמעט ולא ניהלה כל קשר עם  1לגאלית.-המוביל של הפעילות הבלתי

ים מבחינת למקומות בעייתיניתוב פעילותה על  , מצדו,, מה שמצביעממלכתייםמוסדות סובייטיים 

  2הרשמית. הדיפלומטיה

ניהול כדי מזכירויות צומצם להתפקידן של  עם זאת, כבר בראשית שנות השלושיםיחד 

פעילות ההתנהלה  –במדינות שבהם הותרה כך, . ןבמרחבי אחריות מפלגתית- הפעילות הקומוניסטית

וק, התנהלה הפעילות ואילו במדינות שבהן המפלגות הקומוניסטיות הוצאו אל מחוץ לח, גלויבאופן 

הסופי בשנת  המזכירויות ביטול באופן בלתי רשמי, לעתים קרובות בתנאים של פעילות מחתרתית.

שר על כל הוועד הפועל של הקומאינטרן, כאמזכירות , העביר את מלוא האחריות הניהולית לידי 1935

המושבות ד עם יח ,ישראל- ארץ "מחברי מזכירות זו שנשא בתואר "מזכיר.אחד  מרחב הופקד

) הצרפתי, André Martyהועברה לאחריותו של אנדרה מרטי ( ,במזרח התיכוןהאחרות הבריטיות 

  3.הארגון ימזכיראחד משימש כ 1944-1935שבשנים 

                                                
  .1.1ישראל ראו פרק - על מבנה הקומאינטרן ופעילותו בארץ 1
2 Yurii Balashov, Politika Kommunisticheskogo Internatsionala na Blizhnem Vostoke (1920-1939 gg.), 

dissertatsiia na soiskane uchennoi stepeni kandidata istoricheskikh nauk, (Nizhnii Novgorod: NNGU im. 

Lobachevskogo, 2002), pp. 120-121.  

  .119שם, עמ'  3
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המועצות נוכח - השינוי במדיניות החוץ של בריתמן בראש ובראשונה הושפע מהלך זה 

וסקבה עלולה למצוא את עצמה מבודדת מול פני כי מ של גרמניה הנאצית. סטלין, שהבין התחזקותה

ששיאה בהצטרפותם של הסובייטים לחבר  ,מצומצמתפתיחות של , הוביל מדיניות פשיזםסכנת ה

שנותר עדיין בגדר "עושה הצרות" המרכזי בעולם המערבי,  ,. הקומאינטרן1934הלאומים בספטמבר 

התאפשר באמצעות הכפפת הפעילות  . הדברהמועצות-מטעם ממשלת ברית זקוק היה לפיקוח הדוק

למזכירי הוועד הפועל, שמצדם היו כפופים ישירות למזכיר הכללי של הקומאינטרן. זאת ועוד, 

קביעת הקו האידיאולוגי, בעוד המזכירים, על המזכירות הכללית נשאה במלוא האחריות על הפעילות ו

  4ביצועי.- בעיקר על הצד הטכני הופקדו מקצועיים, ו במנגנון מסועף של עוזרים ויועציםזרשנע

עילים קומוניסטיים ברובם פ -  מזכירי הקומאינטרןמתוקף תפקידיהם הקודמים היו 

אמורים להכיר היטב את תחומי אחריותם החדשים. לא כך היה המצב בכל הקשור  - אירופאיים 

ל מקורות העדפה ברורה ש 5.בראש סדר העדיפויות של הארגון הלא עמדש, מזרח התיכוןבלפעילות 

ישראל. -את מה שקורה בארץ להבין האינטרנציונל השלישיפגעה ביכולת  מידע ערביים ובריטיים

וחוסר היכולת להשכיל בהבנת צרכיה של החברה היהודית באזור נטע זר כיישוב היהודי תפיסת ה

דות חיזוק היסולכצעד מוביל  פ"פקהניעו את הנהגת הארגון "להינעל" על תהליכי הערביזציה של 

בפעילות ציונית, מעולם לא  נטלו חלק כזה או אחרשבעברם  ,"המקומיים." החשדנות כלפי הפעילים

  .ישראלי- להתמצא בסבך הארץהקומאינטרן יותר את חוסר היכולת של עוד החמירה חלפה ו

ישראל, היו -נחשבה לשלוחתו בארץ 1924, שכזכור מאז לבין פק"פ כלל, היחסים בין הארגוןכ

מורכבות זו אף התחזקה במרוצת שנות השלושים, כאשר היא הושפעה במישרין ובעקיפין מורכבים. 

יגת של תמיכתה הבלתי מסו מהלכי הרוח ששררו בקומאינטרן כלפי הפעילות הקומוניסטית בארץ.

 יםלשיפור היחס תרמולא  ,ערביזציה מואצת רבוהדחיפה אל ע ,ורעות תרפ"טבמא צד הערבימוסקבה ב

מורכבות ההיהודי והערבי. לעומת זאת, בקומאינטרן התקשו להבין את  –המפלגה בין שני חלקי 

מכוון  הנהגה הואשמה בסיכולהמזאת, והאשימו את ההנהגה היהודית של פק"פ במצב שנוצר. יתרה 

בדבר הרחבת הפעילות בקרב האוכלוסייה הערבית והניסיונות  ,של ההוראות שהגיעו ממוסקבה

את השפעות  ראשי המפלגה טרם הצליחו להשיל מעצמם –. הסיבה יסטיתלקרבה אל העשייה הקומונ

                                                
 .120-119שם, עמ'  4
 Ya'acov Ro'i, "Official Soviet Views on the Middle East, 1919-1939," Uriel Dann (ed.), The; 119שם, עמ'  5

Great Powers in the Middle East, 1919-1939, (New York / London: HM Holmes & Meier, 1998), p. 302; 

Aleskei Vasil'ev, Rossiia na Blizhnem i Srednem Vostoke: ot messianstva k pragmatizmu, (Moscow: Nauka, 

1993), p. 25.  
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על המפלגה  –הפתרון שהוצע היה רדיקלי מאוד, אך בד בבד עלה בקנה אחד עם הקו הכללי  6הציונות.

האצת תהליכי הערביזציה  ,קרי –להיפטר מן היסודות "הציוניים" ולהחליפם ביסודות מקומיים 

  7והעמקתה.

בעוד היהודים נתפסו כגורם זר וחריג בנוף  –ורי מגמה זו ברורה לחלוטין מאחהסיבה שעמדה 

, קברניטי הקומאינטרן ככוח אוטוכתוניבעיני נראתה  ישראל-ארץב ה הערביתהאוכלוסייהמקומי, 

ערבית - שממנו עתידה לצמוח המהפכה במזרח התיכון. יתרה מזאת, ככל שהתנועה הלאומית הפאן

-מוסקבה להישמע קולות המדברים אודות "התנועה הקומוניסטית הפאןהלכה וצברה תאוצה, החלו ב

צרכי קהל היעד הפוטנציאלי על מנת להפוך את  לעמהלך זה נועד בראש ובראשונה לענות  8ערבית."

  9.לגורם אטרקטיבי התנועה המהפכנית

המפלגות הקומוניסטיות של צפון גם לפק"פ בלבד.  תה ייחודיתיילא ה הערביזציה חובת

נדרשו להיפטר מגורמים "קולוניאליסטיים" בדמות חבריהן  - האלג'ירית והתוניסאית  -ריקה אפ

תהליך נועד בסופו של דבר להביא לסילוק כל הזרים משורות ההנהגה המפלגתית, גם אם ההצרפתים. 

  10לבנונית.-הסורית במפלגה המרוניםים או הארמנמדובר בבני מיעוטים מתושבי המקום, כגון 

" הזרה לרוחו של המזרח התיכון ומאינטרן את היישוב היהודי כ"חברה נצלניתתפיסת הק

שעברו על הארגון בעקבות  ,. השינויים הכללייםיה של שנות השלושיםניבמחצית השהחלה להיסדק 

 ,ישראל. ההוראה הכללית- בפעילותו בארץבאו לידי ביטוי גם  ,השינוי במדיניות החוץ הסובייטית

, כי על פק"פ להתקרב אל היסודות הלאומניים הערביים, כגון המופתי חאג' השניתנה לפעילים קבע

אימפריאליסטי בקרב העם [הערבי]." אך במקביל, -ילחץ האנטהחוסייני, בכדי לחזק את "- אמין אל

הציונית, בעיקר עם "פועלי ציון"  ם האגף השמאלי של תנועת העבודהלנסות לפתח קשרים עגם  הומלץ

   11"ונגד סכנת המלחמה. פשיזם"הרוויזיוניסטים תומכי ה נגדתמוך במאבקם בכדי לו"השומר הצעיר" 

                                                
יהודי שאינו מסוגל לראות  כ"גטו הגדירה את המפלגה ,1931שהתקיימה בינואר  פק"פ,עידה השביעית של הווכך,  6

 :Grigorii Kosach, Prioritety "klassa" i prioritety natsiiמצוטט עפ"י:  "בבירור את המתרחש מעבר לחומותיו.

palestinskie kommunisty 1920kh-1930kh gg., (Kazan', 2011), pp. 164-165.  

 .157-155סבא תשנ"א, עמ' - , שבנא הסופר, כפרישראל- אדומים: המפלגה הקומוניסטית בארץשמואל דותן,  7
  .332-322 , עמ'2005אביב - , כתר, תל1943-1919לחוד או ביחד: יהודים וערבים במסמכי הקומינטרן, לאון זהבי,  8
9 Grigorii Kosach, Kommunisty Blizhnego Vostoka v SSSR, 1920-1930-e gody, (Moscow: RGGU, 2009), pp. 

128-129.  

, 1948-1919קומוניזם כאימפריאליזם תרבותי: הזיקה בין הקומוניזם הארצישראלי לקומוניזם הערבי זקן, - אבנר בן 10

  .332-322, עמ' לחוד או ביחד; זהבי, 119-114, עמ' 2006אביב - רסלינג, תל
  .Balashov, Politika, p. 190מצוטט עפ"י:  11
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  -   1936( תרצ"ט- התרחש במאורעות תרצ"ובגישת הקומאינטרן  זו תמורההמעשי ל המבחן

, שבאו לידי ההנהגה במוסקבה החלה לגלות, בהדרגה ובצורה מוגבלת למדי, עמדות פרקטיות .)1939

הנהגת המפלגה לא זו בלבד שלעומת זאת,  ליצירת מגע עם גופים ציוניים. ביטוי בהצעות מסוייגות

ו ניסתה לשוות להיא גם התקופה,  , ברוח, אלאללא סייג תמכה במרד הערביבארץ הקומוניסטית 

, שלאיש לא היה ספק הטמפלרים משרונה. כך, המתיישבים הגרמניים יפשיסט- תדמית של מאבק אנטי

בקשירת קשרים עם הציונים במגמה למכור  1936בראשית ת, הואשמו לגבי אהדתם למפלגה הנאצי

אימפריאליסטיות משותפות, - הוראת הקומאינטרן להקמת חזיתות אנטימנגד,  12להם את אדמותיהם.

כי פי שידעו - על- אףאת קשריהם של הקומוניסטים הערביים עם המופתי הירושלמי,  , כאמור,חיזקה

  13איטליה.הלז מקבל סיוע כלכלי מגרמניה ומ

תהליכי ההקצנה שעברו על התנועה הלאומית הערבית והתקרבותה אל מדינות "הציר," לא 

על כך.  והתריעגם שלא אחת  ,הנהגת הקומאינטרןההנהגה הסובייטית ואת יכלו שלא להדאיג את 

ישראלית מבריטניה נוכח המאורעות, תעורר -מנגד, במוסקבה קיוו שהתרחקות ההנהגה הערבית הארץ

 התנהלותלהפריעו ההוראות הסותרות  14.גם יחד פו של דבר מאבק באימפריאליזם ובלאומנותבסו

לעיל, לא ראתה כל  הוצגשכפי , פ"פקבעוד שהנהגת  ,המפלגה וגרמו לסכסוכים פנימיים קשים. כך

היה אביב, ש- תלהמפלגה בפסול בשיתוף הפעולה בין ההנהגה הערבית לבין גרמניה ואיטליה, סניף 

  15במלחמת האזרחים בספרד. "הציר"יצא בגינוי חריף של מעורבות , רובו מיהודיםבמורכב 

. בתוך המפלגה הופיעו פ"פקרוב רובם של חברי היהודים עדיין היוו את חרף הערביזציה, 

גורמים, מזעריים במספרם האבסולוטי, אך משמעותיים ביכולתם התעמולתית, שהטיפו נגד 

דתם לגבי הטרור הערבי, אותו גיעה פיזית בבני עמם (בניגוד לעמם בפהיהודי םחבריהמעורבותם של 

מוצדק). בנוסף, נוצרו גם מחלוקות על רקע אידיאולוגי ועצם המשך הקשר עם הקומאינטרן, ראו כ

                                                
  .17אביב תש"א, עמ' - ., תלממסתרי פ.ק.פ; 236דותן, אדומים, עמ'  12
13 Kosach, Kommunisty Blizhnego Vostoka v SSSR, p. 139 ,בתהום הבגידה וההתכחשות: הפרקציה ; ז. ברנרד

  .9השומר הצעיר, מרחביה [חש"ד], עמ'  –, הוצאת הקיבוץ הארצי למשפט ציבור הפועלים
14 Mikhail Agapov, Istoki sovetsko-izrail'skikh otnoshenii: "Evreiskii Natsional'nyi Ochag" v politike SSSR 

1920e-1930e gg, (Tiumen': Vector Book, 2011), p. 141ישראלית בעיתונות -; מיכאיל אגפוב, "השאלה הארץ

  .43, עמ' 2009, 38 קשרהסובייטית בשנות העשרים והשלושים," 
ארכיון - מכון לבון]. 1936פ, [נובמבר "אביבי של פק-"לכל ציבור הפועלים והעמלים בארץ," כרוז הסניף התל 15

 .IV-425-19, )אה"ע –(להלן  העבודהתנועת 
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כל זה פגע ללא  16.בשנות השלושים המועצות- אשר זכה לביקורת לאור גל הטיהורים שפקד את ברית

ישראל. מספרם - ועוד יותר ליישם את מדיניות הקומאינטרן בארץ ,ספק ביכולתה של המפלגה לתפקד

ידי גורמים לאומיים ערביים צמצמו -וניצולם המובהק עלבארץ הכולל הקטן של קומוניסטים פעילים 

הפעילות הקומוניסטית גם סיכול  במקביל, הוגבר. ההשפעה שלהם על המתרחש תלחלוטין את יכול

  17מצדו של היישוב היהודי.

יטוי אד הוק לרגשות לתת בלכאורה נועדה , 1937בשנת הסקציה היהודית בפק"פ של הקמתה 

בפועל, ככל שתהליכי  18על מנת לנתבם לערוצים הרצויים להנהגת המפלגה. ,יםהחברים היהוד

, הלך הקרע הלאומי ההקצנה של החוגים הלאומיים הערביים סחפו גם את בני עמם בתוך פק"פ

, בזהירות ובהסתייגויות רבות, לאתר דרכי לנסותרי הסקציה חבהחלו ך, כתוצאה מכ .במפלגה והעמיק

ההנחיות גם בערוץ זה  ,אולם 19ידי הקומאינטרן.-, כפי שלמעשה הונחו עלהכללי גישה אל היישוב

בסופו של דבר לפיזורה של הסקציה היהודית בקיץ . הדבר גרם סתירותב רוויות והישהגיעו ממוסקבה 

גם היישוב מצדו התייחס בחשדנות  20ניסיונות לגישור עם תנועת העבודה הציונית.על רקע גינוי ה 1939

התכסיסים המפורסמים" של שאותם ראה כעוד אחד מן "לניסיונות ההתקרבות הזהירים, 

  21."הקומאינטרן "שכוחם יפה רק לשעה קלה

גורם היה גם ישראליים - בעניינים הארץעקבית של הקומאינטרן -ייתכן ולמדיניותו הבלתי

-שפקד את ברית הטרור המדינינתון ללחץ פוליטי בעקבות גל היה הארגון  1936נוסף. מאז שנת 

היה הקומאינטרן למוסד  השלושים. למעשה, אחרי הצבא האדוםהמועצות במחצית השנייה של שנות 

אשמים והמתח המתמיד והחשש להיות משניזוק בצורה הקשה ביותר כתוצאה מהטיהורים. הסובייטי 

ועל אחת כמה וכמה לקבל החלטות  ,אנשיו לתפקד ם שלפגעו קשות ביכולת סטיות פוליטיות"ב"

                                                
פ ובו האשימו את סטלין ואת הקומאינטרן בפגיעה בתנועה "ראו לדוגמא מכתב גלוי שפרסמו פורשי פק 16

-Ukhod iz Kominterna," Biulleten' Oppozitsii (Bol'shevikov"ום הפשיזם. הקומוניסטית ובדחייתה אל עבר תה

lenintsev), Nos. 66-67 (Paris, May-June 1938).  

17 Kosach, Prioritety "klassa" i prioritety natsii, pp. 240-242 פעילים  113גורשו מן הארץ  1938-1936. בשנים

 Nir Arieli, "Induced to Volunteer? The Predicament ofלים עזבו מרצונם. פעי 99שנדונו לגירוש. עוד  116מתוך 

Jewish Communists in Palestine and the Spanish Civil War," Journal of Contemporary History, Vol. 46, No. 

4 (2001), p. 858.  

תיגר והצבת אתגר: זהותם של החברים על בעיית זהותם של חברי הפק"פ היהודים ראו: מוריאל רם, "קריאת  18

  .100-73, תש"ע, עמ' 2 ישראלים," 1939-1929היהודים במפלגה הקומוניסטית הפלסטינית (פק"פ) 
19 Kosach, Prioritety "klassa" i prioritety natsii, pp. 228-229.  

20 Agapov, Istoki sovetsko-izrail'skikh otnoshenii, p. 142. 

  .21.5.1939, דבר 21
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הניסיונות עלולים היו לכן, סביר להניח כי על רקע הבהלה וחוסר הוודאות הכלליים,  22יות.אעצמ

את במידה מסוימת הזהירים להתקרב לגורמים ציוניים להיתפס כ"סטיות," גם אם בפועל הם תאמו 

  .חה החדש של מדיניות החוץ הסובייטיתהקו המנ

חוסר היכולת לפרוץ את מכתוצאה ים אצל החברים היהודשנוצרה והבלבול תחושת התסכול 

רבים מחברי המפלגה  ,הניעה, ככל הנראההאימון והדעות האידיאולוגיות הקדומות,  היעדרחומות 

 - 1936האזרחים בספרד ( מלחמתישראל. - קילומטרים מארץהיטותם במרחק של אלפי לחפש מוצא לל

ישראליים היוו את - תשומת לבו של היישוב היהודי כולו, אולם הקומוניסטים הארץ משכה את )1939

" מהם נמנעש"ליישם את מה הכוח העיקרי שראה בקרבות הניטשים בחצי האי הפרינאי הזדמנות 

 24שטבע יעקב חזן, יד"בעוד שתנועת העבודה הציונית דגלה בעיקרון "חניתה עדיפה על מדר 23בבית.

היוו, לעתים שלא ביודעין, את תרומתו המשמעותית ביותר של היישוב היהודי לכוחות  פ"פקאנשי 

  הרפובליקניים בספרד.

, על אף המודעות ההולכת וגוברת ראייה הערביתהישראל באמצעות -תפיסת המתרחש בארץ

שגה שהקומאינטרן  מהעובדה ראשונהנבעה בראש וב 25לעוצמתו וליכולותיו של היישוב היהודי,

בהערכותיו. השאיפה לחולל מהפכה ערבית בהתבסס על הדגם האירופאי, הייתה בסופו של דבר 

-ארץשל  היותבהבנת ייחוד החוסר הרצון להשקיע יתר על המידתוך יו של ארגון זה. מנגד, מכרבעו

ובפעילות  ,כללב הארגון בתקופה הנדונה בפעילותגורם משמעותי לא הייתה  היא, אנו למדים שישראל

  במזרח התיכון בפרט.

עיצוב המדיניות לא היה משמעותי במהלך שנות יוצאי הארץ בשל  משקלם ותפקידםגם 

רוקן כמעט לחלוטין את המאגר  ,1934המועצות מאז שלהי -גל הטיהורים שפקד את בריתהשלושים. 

                                                
22 Aleskandr Vatlin, Komintern: idei, resheniia, sud'by, (Moscow: ROSSPEN, 2009), pp. 348-372.  

תגובת הישוב  –"חניתה עדיפה על מדריד" פ במלחמת האזרחים בספרד ראו: משה בכר, "על חלקם של אנשי פק 23

; 1998אביב, - וח, אוניברסיטת תל, חיבור לקבלת תואר מוסמך למדעי הרישראל למלחמת האזרחים בספרד- בארץ

Arieli, Induced to Volunteer, pp. 854-870 .  

האמירה הושמעה במהלך ויכוח חברים בקיבוץ כפר מנחם לאור בקשתו של דוד קרון (לימים, מהדמויות הבולטות  24

, פרש ונסע בקהיליית המודיעין הישראלית) לצאת ולהילחם בספרד. קרון, שלא קיבל על עצמו את דין התנועה

  . 13לספרד, שם נלחם בשורות הבריגדה הפולנית מס' 
על הניסיונות לזכות באהדת הסובייטים על בסיס הצגת הישגיו הכלכליים של היישוב היהודי ראו להלן פרק  25

2.2.  
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 בין הראשוניםשהיה  ,ברגר ברזילי למעשה, למעט יוסף 26ישראלי במנגנוני הקומאינטרן.-הארץ-היהודי

לעומת זאת, רוב רובם  27פק"פ לא שרד.מבין חבריו להנהגת  , איש1935להיעצר ולהיכלא כבר בראשית 

לכך השפעה מכרעת על הייתה ואין כל ספק ש ,ממוצא ערבי השל הבאים למוסקבה בתקופה הנדונה הי

תובנות ה 28.היישוב היהודי בפרטבכלל ו ישראל- עיצובו של הקו הכללי של הארגון כלפי ארץ

הן הפכו לחלק וגם מעטות מדי ומאוחרות מדי, של המחצית השנייה של העשור היו "המקלות" 

האינטרנציונל מבית היוצר של הוועד הפועל של שיצאו  ,מסכת ההוראות הסותרות והבלתי עקביותמ

  .השלישי

  

  ישראל-בירוביג'אן כאלטרנטיבה לארץ

יה של יתכנית ההתיישבות היהודית בחצי האי קרים במחצית השנההכרזה הסובייטית על 

הבהלה שאחזה במנהיגי היישוב שיחקה בסופו של דבר  29שנות העשרים התקבלה בארץ בחרדה.

תכנית  –המיזם וכישלונו חישלו את התנועה הציונית והכינוה להתמודדות חשובה יותר  – םלטובת

  .היא תכנית בירוביג'אן – במזרח הרחוק הסובייטי היהודיתההתיישבות 

סובייטי החלטה בדבר התיישבות יהודית - קיבלה נשיאות הוועד הפועל הכלל 1928במרץ  28- ב

 ).Bidzhan) וביג'אן (Biraבירה ( הנהרותבין היה אזור שומם כמעט במזרח הרחוק. חבל הארץ שנבחר 

  30את הסיבות להחלטה זו ניתן לחלק לשתי קבוצות עיקריות:

, ראו השלטונות חשיבות רבה ביישוב אחד מאזורי הספר ייטית ממלכתיתסובמבחינה   )א

לעתים באמצעות , יהם של הסינים והיפנים לחדור לאזור, במיוחד נוכח ניסיונותהמרכזיים

                                                
 "Kosach, Prioritety "klassa; 271-249המועצות ראו: דותן, אדומים, עמ' -על גורלם של אנשי פק"פ שירדו לברית 26

i prioritety natsii, pp. 170-178.  

 .1956ברזילי עצמו שהה במחנות הסובייטיים למעלה מעשרים שנה ושחרר בשנת -ברגר 27
28 Agapov, Istoki sovetsko-izrail'skikh otnoshenii, pp. 138-139.  

  .1.2על יחס היישוב לתכנית קרים ראו פרק  29
ב, קרית שדה גוריון בנג- , אוניברסיטת בןהמועצות: תולדות מיעוט לאומי- יהודי רוסיה ובריתבנימין פינקוס,  30

 David Vaiserman, Birobidzhan, mechty iעל ההתיישבות היהודית בירוביג'אן ראו גם:  .178בוקר, תשמ"ו, עמ' 

tragediia: Istoriia EAO v sud'bakh i dokumentakh, (Khabarovsk: RIOTIP, 1999); Robert Weinberg, Stalin's 

Forgotten Zion: Birobidzhan and the Making of a Soviet Jewish Homeland: An Illustrated History, 1928-

1996, (Berkley, Los Angeles, London: University of California Press, 1998); Ber Boris Kotlerman, In 

Search of Milk and Honey: The Theater of "Soviet Jewish Statehood" (1934-49), (Bloomington: Slavica 

Publishers, 2009).  
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מזרח -שבצפון) Manchuria(בחבל מנצ'וריה שמצאו מקלט  31",קבוצות של קוזקים "לבנים

בידי היפנים והדבר העלה עוד יותר את משמעותם  חבל זה נכבש 1931יש לזכור, כי בשנת . סין

לכך, שאף המשטר לנצל את  נוסף ו.שגבלו ב המועצות- ברית שטחיצבאית של - הביטחונית

שבדומה לתכנית קרים גם  ,באמצעות אוכלוסייה איכותית באזוראוצרות הטבע הרבים 

 .תמשוך הון זר

שאיפה הסובייטית לפתור את ל הבראש ובראשונה ע , מצדם,מצביעים ההיבטים היהודיים  )ב

. כלכלית- הן ברמה האידיאולוגית והן ברמה החברתיתהמועצות, -בבריתיה היהודית הבע

העברת היהודים למזרח הרחוק תקטין את החיכוך בינם לבין המקומיים ותצמצם את 

של השלטונות הסובייטיים שביעות הרצון . לכך נוסף גם חוסר המתיחות בין שתי האוכלוסיות

בדומה לקרים, נועדה בירוביג'אן לשמש  ".שנתפסה כ"השתלטות יהודית ,ית קריםמתכנ

  ישראל.- לארץ את זיקתהשתשבור  ,"מולדת חדשה" ליהדות הסובייטית

התכנית להתיישבות התקשתה עצות והן מחוצה לה, המו- הן בברית ,חרף השאיפות וההשקעה

מכלל עשרים ושלושה אחוזים  תה עלאוכלוסייתו היהודית של החבל מעולם לא על. לצבור תאוצה

) ל"מחוז natsional'nyi raion" (לאומיתמ"נפה של החבל דרוג מעמדו המשפטי גם ש 32התושבים.

  33.לתוצאות רצויות לא הביא, 1934בשנת ) 'avtonomnaia oblastאוטונומי" (

ות כי גיוס המתיישבים לבירוביג'אן, בדומה לקרים, לווה לא אחת בקריא מעניין לציין

 אין זה צירוף מקרים, 34יתגשם." –ית" ו"אם תרצו היהודאל המדינה המזכירות סיסמאות ציוניות: "

-רבים ממובילי התכנית היו בעברם ציונים ואף ראו בה "מעין תשובה ניצחת לפתרון הציוני בארץשכן 

 ארצישראלית- ביותר על האידיאולוגיה הדתית " ש"תנחית [...] את המהלומה הכבדה,ישראל

כשל והנהירה ההמונית של יהודים למזרח  כפי שראינו, גם מהלך זה ,אולם 35מדינית."- והציונית

                                                
 שם כולל למתנגדי המהפכה הבולשביקית ברוסיה והמשטר הסובייטי שקם בעקבותיה. –"לבנים"  31
 נפש. 60,000-האוכלוסייה היהודית של בירוביג'אן הייתה אמורה למנות כ 1933פי תכנית החומש, בשנת - על 32

נפש  19,000- נאמד מספר היהודים בחבל כ 1937בלבד. בשנת  6,000- מהגרים נותרו במקום כ 18,650-בפועל, מתוך כ

נפש. ליתר פירוט ראו:  76,000- ), כאשר כל האוכלוסייה מנתה כ1928יהודים שהיגרו למחוז מאז  43,250(מתוך 

ההיסטורית הישראלית, ירושלים תשכ"ה, עמ'  , החברהההתיישבות היהודית בבירוביג'אןיעקב לבבי (באביצקי), 

  .180המועמות, עמ' -; פינקוס, יהודי ברית107
 .179המועמות, עמ' - פינקוס, יהודי ברית 33
34 Agapov, Istoki sovetsko-izrail'skikh otnoshenii, p. 243.  

 .51ה 178המועצות, עמ' - פינקוס, יהודי ברית 35
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. כשל גם הניסיון להביא לבירוביג'אן מתיישבים יהודיים מחוץ לארץ. כך, הרחוק מעולם לא התממשה

שמוצאם מחוץ  ,יםמתיישבים יהוד 1,370-מחוז היהודי האוטונומי כהגיעו ל 1936-1931בשנים 

 36ישראל.-מארץשבעים וארבעה המועצות, מתוכם -גבולות בריתל

להוצאת המונים מן הארץ לבירוביג'אן. תהליך זה החל מיד עם  חהאכן דחפה בכל כו פק"פ

 37וצבר תאוצה בראשית שנות השלושים. ,היוודע התכנית הסובייטית ליישב יהודים במזרח הרחוק

עשרים  כאשר לחבל הגיעה קבוצה ראשונה של, 1932בקיץ  היציאתם המסודרת של מגויסים החל

ילדים. הגעתם זכתה לסיקור שבעה מבוגרים ו עשר- שמונהישראל, מתוכם - מהגרים מארץ וחמישה

  38לכבוד המהגרים קבלת פנים חגיגית במוסקבה.אף נערכה עיתונות היהודית הסובייטית ובנרחב 

קריאה "אל ציבור  ובו הארץ גילוי דעת שהופץ ברחביישראל - מארץבמקביל, פרסמו היוצאים 

כלל גם ת עהפועלים והעמלים בפלשתינה" לנטוש את "עבודות הפרך" ולנסוע בעקבותיהם. גילוי הד

"נשק בידי האימפריאליזם," כאשר האגף כשהוגדרה  ,מתקפה חריפה על תנועת העבודה הציונית

ציוני שחור הקשור קשר "כוח ריאק ה" אף כונ,השמאלי שלה, בדמות "פועלי ציון" ו"השומר הצעיר

 ,שיצאה בעקבותיה הקבוצה השנייה 39מהודק בריאקציה הישבנית [=קולוניאליסטית] העולמית."

   נפש, לרבות ילדים. עשרים ותשעהמנתה 

ישראלים הגיעו לבירוביג'אן בשנת -הארץשבעים וארבע לפי החישובים של יעקב לבבי, כל 

-1932בשנים שיצאו לבירוביג'אן  ,ישראלים-ארץ 150-140מספר . לעומתו, נוקב שמואל דותן ב1932

, נקבה 1932בדצמבר  31-ממשלת המנדט, בדין וחשבון שנתי שהוגש למועצת חבר הלאומים ב 1933.40

הקשורות ברובן  משפחות 66ידי - שמומשו על ,בתי אב קבלו היתרי יציאה 115 - במספר שלישי 

היוצאים בחרו שלא להגיע ליעדם ן , שרבים מניתן לשער, כי ההבדל במספרים נובע מכך 41לפק"פ.

, כפי תםאו אף בחרו לשוב ארצה זמן קצר לאחר עזיב ,המועצות-ונשארו במקומות אחרים בתוך ברית

                                                
 .115ג'אן, עמ' לבבי, ההתיישבות היהודית בבירובי 36
 .1.2על ראשית התהליך ראו פרק  37
  .110לבבי, ההתיישבות היהודית בבירוביג'אן, עמ'  38
 .IV-426-27. אה"ע, 17.8.1932גילוי דעת אל ציבור הפועלים והעמלים בפלשתינה,  39

  .210-209(תשנ"ד), עמ'  114 האומהישראל," -שמואל דותן, "בירוביג'אן כאלטרנטיבה לארץ 40
41 Report by His Majesty's Government in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to the 

Council of the League of Nations on the Administration of Palestine and Trans-Jordan for the year 1932. 

52565D80053B611#sthash.x8ak5Nf9.dpufhttp://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/73F844E0122D67720 .

  חלק ממקבלי היתרי יציאה לבירוביג'אן כלל לא היו יהודים, אלא ארמנים. ,פי הדו"ח-על
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ובתקופה מאוחרת באופן ישיר לא  חוקייתכן גם, כי היה מי שהגיע למזרח הר .שמסר הדו"ח הבריטי

  42יותר.

איש), אך כשמונים אחוזים מהם  300- וה יותר (כמכל מקום, מספר המעוניינים לצאת היה גב

פ ובתנועת הנוער שלה, מה שלא היה לרוחו של הקומאינטרן מאחר ולא יכול היה היו קשורים בפק"

לקריטריונים שנקבעו  םלא התאיכלל הנרשמים ן . זאת ועוד, חלק מלשרת את צרכי תועמלניו

נים לצאת עלול היה לפגוע בתפקודה התקין ל חברים המעוניישגדול מספר  43למהגרים פוטנציאליים.

תוצאות משמעותיות. לפיכך,  היו לו של המפלגה, מה גם שתהליך הערביזציה היה עוד בחיתוליו וטרם

ישראלים, שכן הוחלט -יסים הארץנה האחרונה ליציאה מסודרת של המגוהייתה גם הש 1932שנת 

  44.להפסיק את התהליך על מנת לא לרוקן את המפלגה מחבריה

ישראלים -ארץמעט במחוז היהודי האוטונומי נותרו עדיין שנות הארבעים בשלהי  ,ככל הנראה

כמזכירה הראשון  1949-1948לשעבר. על כך אנו למדים מזיכרונותיו של מרדכי נמיר, ששימש בשנים 

י כ, נמיר סיפרהמועצות. - כציר ישראל בברית - 1950-1949 ובשנים ,של הצירות הישראלית במוסקבה

ומאחור יותר עברה לבירוביג'אן. לדבריה, בעיר  ,שעזבה את הארץ בשנות השלושים עם אישה פגשנ

לתרגל דיבור עברי בינם לבין עצמם נהגו ואף  ,ביניהם ששמרו על קשר ,ישראלים נוספים-התגוררו ארץ

  45.ועם יהודים מקומיים

קומוניסטית מספרם המועט של הנכונים להירתם לתהליך ההגירה, חרף התעמולה ה

המאסיבית, מראה כי תגובתו של היישוב היהודי הייתה צוננת בלשון המעטה. דומה, כי בראש 

. בנוסף, ורישראל בראשית העש-ארץבו הייתה נתונה ובראשונה יש לייחס זאת למצב הכלכלי הטוב 

שקולה  קיבלה את "הגזירה הסובייטית החדשה" בצורה ,הנהגת התנועה הציונית למודת ניסיון קרים

. ייתכן, וצעד זה התאפשר גם נוכח ההבנה שהסובייטים ואף דאגה להכין לה מענה תעמולתי ,יותר

פועלים במכוון על מנת לפגוע בתפקודו של היישוב הן באמצעות תמיכת הקומאינטרן בפורעים הערבים 

. מכל הן באמצעות המפלגה הקומוניסטית המקיימת תעמולה אגרסיבית לירידה מן הארץ ,1929- ב

-נמנעו לבקר את ברית שעד כהבפרט, תנועת העבודה וב ,תנועה הציונית בכללמקום, חוגים נרחבים ב

                                                
 .312-311אביב תשל"א, עמ' - , עם עובד, תלשליחות במוסקבהמרדכי נמיר,  42
  .161דותן, אדומים, עמ'  43
 עיונים בתקומת ישראלהרהורים על מחקר חדש ובעייתי,"  –ל ישרא- בנימין פינקוס, "קומוניזם נגד ציונות בארץ 44

 .506, עמ' 1993, 3
 .312-311, עמ' שליחות במוסקבהנמיר,  45
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אלא באופן מצומצם למדי על רקע רדיפת הציונות בלבד, פתחו במתקפת נגד תעמולתית,  המועצות

  46שכוונה ברובה נגד מהותה של ההתיישבות היהודית בבירוביג'אן.

שבועון "העולם," ביטאונה הרשמי של ההסתדרות הציונית פרסם  1931באפריל  28- ב

התייחסות קצרה לניסיון הסובייטים לגייס מתיישבים לבירוביג'אן מחוץ לגבולות המדינה.  העולמית,

" שמעולם לא גילו רצון ,הכתבה, שהתפרסמה בעילום שם, לא חסכה ארס מפני "תכסיס הבולשביקים

עשיהם נועדו להראות כי הם הם היחידים המסוגלים להביא "לעשות דבר טוב ליהודים," אלא כל מ

"דבר" בחר לאפיין את מפעל ההתיישבות העיתון גם  47לפתרון "השאלה היהודית" על חשבון הציונות.

" אלא כ"פתרון הבעיות של מוסקבה" במזרח הרחוק, ,בבירוביג'אן לא כ"פתרון השאלה היהודית

   48מצעותם.כאשר הדבר ייעשה על חשבון היהודים ובא

, דאג "העולם" 1932ישראלית הראשונה בקיץ -קבוצת המהגרים הארץליציאתה של בסמוך 

בידז'ן" -וכותרת "סכנה בבירהסובייטיים בחבל. כך, תחת -להציף את סוגיית מצבם של המהגרים הלא

ה"מוכרחים  ,הקורא לסייע למהגרים זרים מגרמניה ומארגנטינה מברק סובייטיהעיתון פרסם 

  49ולל בשדה בתנאים נוראיים."להתג

" ,יישראל- מאת "פועל ארץ ותכתבמספר  ב"דבר" התפרסמו 1933שנת  במחצית הראשונה של

 50.הצליח לשוב ארצהה במקום ילאחר כמה חודשי שהישיצא לבירוביג'אן בקבוצת המהגרים השנייה ו

אשר המסר המועצות, כ-קשיים המצפים למי שיבחר להגר לבריתההמחבר תיאר בפרוטרוט את 

"ארץ הפועלים והאיכרים" אינה מסבירה פנים לאדם העמל. אף כי המחבר  :המרכזי היה ברור

גם אם  51ישראל לוין, חבר פק"פ.כ ואל דותןידי שמ-הוא זוהה על תיבות "י.ל."ההסתתר תחת ראשי 

ו תאמו חטאיו, דברי שימחלו לו עלרצון הניקח בחשבון, כי מה שהניע את לוין היה בראש ובראשונה 

  היטב את הצורך התעמולתי של היישוב ונוצלו במלואם.

כתובה, אלא גם באה לידי ביטוי באמצעים מוחשיים יותר. ההתעמולה לא הסתפקה במילה 

ושנושאה המרכזי היה  ,)1934במרץ  1אביב בפורים תרצ"ד (-ידע המסורתית שהתקיימה בתלבעדלא

                                                
 .164-162דותן, אדומים, עמ'  46
 .28.4.1931, העולם 47
 .28.10.1931, דבר 48
 .4.8.1932, העולם 49
  .7.3.1933, 1.2.1933, 25-27.1.1933,דבר 50
 .16ה 561דותן, אדומים, עמ'  51
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עיתון "דבר" את המחזה ההמועצות. כך תיאר -נות הוקדש ליהדות בריתוקרה , אחדשבטי ישראל

  52שראו תושבי העיר:

חולצות אדומות ומכנסיים כחולים. מנגנים במפוחית יד. על גבי אבטומוביל 

"תורת עמעס", בירוביג'אן, גולי ציון במשמר חיילים; בית כנסת חרב  –גדול 

  ועליו שלט אדום חדש: "קלוב."  

צביעה על מ ,כך רצינית בדרך היתולית- ה כלם להתייחס לסוגיתהלוכה הרשו לעצמשמארגני ה ,העובדה

בעוד שההתיישבות בקרים נתפסה כסכנה קיומית, ההתיישבות  שינוי היחס למהות הבעיה:

  נראתה כבר פחות מאיימת או לא מאיימת כלל.בבירוביג'אן 

-רץמפעם לפעם בעיתונות האלהיות מוזכר חוז היהודי האוטונומי המהמשיך בהמשך העשור 

שבסגנונו  ,ישראלית. אך ברוב המקרים הקו התעמולתי החריף ויתר על מקומו לטובת סיקור עיתונאי

 ,1937שנת  גל הטיהורים שלובכל זאת, יכול היה להתאים לכל מקום אחר שאינו טעון כמו בירוביג'אן. 

ולדת כי גם ה"מ יחסות מיוחדת, כאשר הודגש בהבלטהזכה להתי, החבלשלא פסח גם על הנהגת 

   53שמקימיה טענו אחרת.פי -על- אףהיהודית הסובייטית" אינה פטורה מחטאים אידיאולוגיים, 

המקשר בין המחוז נוסף ישנו נושא  , כי מעבר לסוגיות האידיאולוגיותכאן המקום לציין

בין בירוביג'אן לבין  ,ישראל, או במובן המצומצם יותר-המועצות לבין ארץ- היהודי האוטונומי בברית

פי סגנון -תוכננו ונבנו, כל אחת בדרכה כמובן, עלהללו במהלך שנות השלושים, שתי הערים : אביב-תל

הבאוהאוס. סימן ההיכר של "העיר העברית הראשונה" אמור היה להיות גם סימן ההיכר של "המולדת 

 54סוציאליסטית החדשה."-היהודית

הבאוהאוס היה האדריכל השוויצרי בסגנון הבנייה בבירוביג'אן מי שעמד מאחורי רעיון תכנון 

, ששימש כראש המחלקה לאדריכלות בבית הספר לבאוהאוס בדסאו )Hannes Meyerהאנס מאייר (

)Dessauביקר בבריתישראל החשיבוהו למורה שלהם-) שבגרמניה. מאייר, שרבים מאדריכלי ארץ ,-

אף הצטרף אליו תלמידו (לנסיעה זו לביקור קצר  ,1928בשנת  ,בפעם הראשונה: פעמייםהמועצות 

בפעם השנייה שהייתו של מאייר הייתה ו, ), לימים מבכירי האדריכלים במדינת ישראלאריה שרון

                                                
  .2.3.1934, דבר 52
 .30.5.1937, 10.3.1937, דבר 53
שנה להתיישבות היהודית במזרח  80באוהאוס בבירוביג'אן: לפרטים ראו: בער בוריס קוטלרמן ושמואל יבין,  54

 .2008אביב, - , מרכז באוהאוס, תלהמועצות- הרחוק של ברית
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אמנם  55, במהלכה עסק רבות בתכנונה של בירוביג'אן.)1936-1930שש שנים (כיותר וארכה  ממושכת

ק מהם בתכנית המתאר ישם חלשנים תלמידו אריה שרון יהרבות במיזמים רבים שהגה לא מומשו, אך 

  56בהיותו מנהל אגף התכנון במשרד ראש הממשלה. החמישים שבע, שאותה הוביל בשנות- בארשל 

  

מחצית הראשונה המועצות ב-ברית לאיחסו של היישוב היהודי  -אהדה? יריבות? כמיהה? חשש?  

 שנות השלושיםשל 

טרה באהדה ולכן למוסקבה ולמש , רובו של היישוב היהודי התייחסבמהלך שנות העשרים

ארגונים דוגמת "מגן" בדבר יחסם של הסובייטים יהם של לקריאות להיענות, ה, או לא רצההתקש

לראות ישראל -האוכלוסייה היהודית בארץהמשיכה גם בראשית שנות השלושים  57לציונות.

ם משטר מוסרי. תמיכת הקומאינטרן בפורעים הערבים במאורעות תרפ"ט, וכן הפעילות בבולשביז

המועצות מנהלת -כי ברית הבנהלאט -אטגרמו  ,התעמולתית של פק"פ לגיוס המתנדבים לבירוביג'אן

  ישראל.- מלחמת חורמה נגד הציונות לא רק מבית, אלא גם בארץ

של המובהקים מתנגדיה היו נפוצים בעיקר בקרב שעד אז הדימויים כי  זוהי אולי הסיבה

בראשית שנות השלושים ארץ. כך, בלנחלת כלל הציבור המועצות, הפכו במהלך התקופה הנדונה -ברית

 ,םכפורעי ידי אנשי התנועה הרוויזיוניסטית,-, בעיקר עלהוצגו ישראל-סוכני הקומאינטרן שפעלו בארץ

דימוי , לקראת שלהי העשור, במרוצת השנים 58.ביהודים גועהמסיתים את "האספסוף" הערבי לפ

ה"ליגה  ת אלו שלם, לרבויבפרסומים כללימופיע כבר  "מחרחרי פוגרום"כם הסובייטים ועושי דבר

  59עובדת."ישראל ה-למען ארץ

"מסיתים" התייחס בעיקר לעניין נקודתי. כפי שראינו כגם דימויים של הסובייטים  ,אולם

הקומאינטרן והן בתעמולה נגד ניסיונות גיוס המתנדבים לבירוביג'אן, תגובת לעיל, הן ביחס לפעילות 

. היא מעולם לא תקפה את יסודות המשטר לניתלא הייתה כולוהתנועה הציונית הנהגת היישוב 

                                                
 William Richardson, "Architecture, Urban Planning and Housingהמועצות ראו: - על ביקורו של מאייר בברית 55

During the First Five Year Plans: Hannes Meyer in the USSR, 1930-1936", Urban Studies 26, 1989, pp. 

155-163.  

  .45קוטלרמן ויבין, באוהאוס בבירוביג'אן, עמ'  56
  וגם בהמשך. 1.2על "מגן" ופעילותה ראו פרק  57
  .Rassvet, 5.6.1932; , עמ' ס"א1932אביב - , תלירושלים מחכההשל ייבין, יהושע  58

 Bezalel Sherman, The Communists in Palestine: The Mufti'sאביב תש"א; -., תלממסתרי פ.ק.פראו לדוגמא:  59

Moscow Allies (New York: The League for Labor Palestine, 1939), pp. 22-23.  
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 מוסקבה תתעשת ותתמוך בתנועה הציוניתמא ש תקווההם ננה בלביק עדייןהסובייטי ואורחותיו, שכן 

לסכל את הפעילות הסובייטית בראש ובראשונה היה  . תפקידה של התעמולהמטרותיה המדיניותבו

-בדימויה של ברית פגעה התעמולה בהכרחאם בפועל , גם היישוב היהודי בלבד המכוונת נגד ,המידית

  המועצות.

הקודמים, השפעתה של רוסיה על היישוב היהודי ועל התנועה הציונית כפי שהוצג בפרקים 

במישור האידיאולוגי,  היומקורותיה של השפעה זו לא רוב עם זאת, יחד הייתה משמעותית ביותר. 

המוסריות הרוסית כמודל לחיקוי בלא כל קשר לאידיאולוגיה מתפיסת בראשונה בראש ואלא נבעו 

 בעבר מוסריות, שימשה לא אחתנורמות לאותן  המקור המרכזי הספרות הרוסית, שהייתה 60מפלגתית.

ולכן הותירה רושם עמוק  ,זה עתה נטשו את תחום המושבשם לעולם הגדול עבור הצעירים היהודיפתח 

  על נפשותיהם.

תנועת לדעת  של זאב צחור, קביעתופי -על. פעה דומה אנו עדים גם במהלך שנות השלושיםלתו

"להוכיח שאפשר לגייס צעירים למען רעיון  :שני תפקידים בלבדהיו המועצות -לבריתהעבודה הציונית 

משקפת פן הנחה זו " .ומאובןולהוכיח שבשביל לנצח די באוונגרד נחוש הנלחם נגד ממסד שמרני 

ה בתקופה הנדונה חברה יתהי ישראלית- החברה הארץ 61ידי היישוב.- בתפיסת הסובייטים על מרכזי

הזקוקה למודל שיאפשר לה, למרות הפילוג הפנימי והקיטוב הרעיוני, ללכד שורות ולחתור  ,סתמגוי

המרכזי של צחור, כי המעטפת טיעונו  עםאפשר להסכים או לא להסכים  להשגת מטרה משותפת.

לכד שורות התוכן, אך דומה, כי לא היה אחד שפקפק ביכולת הסובייטית לן יותר מ הייתה חשובה

  לא נתפס כתופעה חיובית. הבולשביזםולחתור בנחישות למען המטרה, גם אם בסופו של דבר 

לא לחינם הוגי תנועת העבודה  ;"הקסם הבולשביקי" מאז המהפכהנמשך אל הנוער הציוני 

ת של האידיאולוגיה נירסתה הההשפעהרבו להתריע מפני  ,משה בילינסוןלסון וכגון ברל כצנ ,הציונית

חוץ לחוק, שכן באמצעותה ממי שהציע להוציא את התרבות הרוסית אל  אף היה 62הסובייטית.

דרכה של ש אם נניחגם אך  63בולשביקיים ללבו של הנוער היהודי בארץ.- חודרים רעיונות סובייטיים

המעטפת על השתלטה ותו לא, בשלב מסוים  אמצעיכ שימשולה והאידיאולוגיה שהמועצות -ברית

                                                
  .1.2או פרק ליתר פרוט ר 60
  .145-143, עמ' 2007אביב -, עם עובד, תלעיצוב הישראליותזאב צחור,  61
 .1.2ראו פרק  62
  .16-15אביב תרצ"ד: עמ' -, תלישראל- פעילות אנשי מוסקבא בארץאחווה, -בן 63
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מוסקבה גם ברמה שתמכו בההנהגה להתאים את עצמה לתפיסת החניכים,  את ואילצההתוכן 

  64האידיאולוגית.

בעולם. המאבקים הפנימיים  גיאופוליטיליחס האמביוולנטי כלפי מוסקבה תרם גם המצב ה

אשמות הופאית, שברמה התעמולתית באו לידי ביטוי בדמוקרטיה האיר-בין הקומאינטרן לסוציאל

הביאה בסופו של דבר להיחלשותה של תנועת הפועלים הבינלאומית ולעלייתם של  65,פשיזםבהדדיות 

מול פני  .ספרדבו באיטליה פשיזםהנאציזם בגרמניה ובאוסטריה וה - האמתיים"כוחות הריאקציה" 

המועצות - חרף המודעות ליחסה של ברית .ישראל-ארץתמורות אלה התקיים שיח אידיאולוגי מוגבר ב

הסובייטים אל כי הקרבה הרעיונית  ,שגרסו בתנועת העבודה הציוניתלציונות, היו לא מעט גורמים 

סכנת האימפריאליזם העתידי מול  המחייבת אותם להתייצב ללא סייג לימינה של מוסקבה במאבק

, ישתנה יחסה לציונות המעשית לאהדתם המועצות-בריתשר תתוודע אכהמתחזק. יתרה מזאת, טענו, 

  על נקלה.

התאגדו לתנועת  1927" שמאז אפריל ,מי שהוביל את השיח האמור היו חברי "השומר הצעיר

גם המועצות חורגת מתחום המחקר הנוכחי, מה - "הקיבוץ הארצי." בחינת יחסו של השוה"צ לברית

מקומו של המשטר  עם זאת, הבנת 66ת.יועזכתה להתייחסות מרובה בספרות המקצשהסוגיה כבר 

שאפיין את תנועת העבודה ובמיוחד את השוה"צ, יש בה בכדי  ,הבולשביקי במרחב האידיאולוגי

  ישראל בשנות השלושים.- ששרר בארץ ,את היחס לסובייטים העריךל

להשמיע את קולו השומר הצעיר"  –הפועל של "הקיבוץ הארצי החליט הוועד , 1932יוני ב 4- ב

-היחלשותה של תנועת הפועלים העולמית, שלדעת חבריו עלולה הייתה לפגוע אנושות בבריתוכח נ

 מכתב פרי) (לימים,ואליעזר פראי ראשי התנועה מאיר יערי, יעקב חזן פרסמו  ,המועצות. לאור זאת

שכותרתו "על סכנת מלחמה עולמית חדשה  ,העובדים הכללית הסתדרותגלוי לוועד הפועל של 

 "דבר"העיתונים ת ולמערכ ונשלחהמכתב עותקים של " .המועצות- נגד ברית] [=פלישהנציה ואינטרב

                                                
  .146-145צחור, עיצוב הישראליות, עמ'  64
 ובייטית.פשיסטים מפי התעמולה הס-כך, למשל, זכו הס"ד לכינוי סוציאל 65
; 1991אביב - , ספריית הפועלים, תל1948-1913 המועצות- יחסו של השומר הצעיר לקומוניזם ולבריתמשה צ'יז'יק,  66

יערי, תשס"ג; אביבה חלמיש, -, הוצאת ידמבט מבפנים –הסחרור והעיוורון: השומר הצעיר והקומוניזם יצחק פטיש, 

  .2009אביב -, עם עובד, תל1947-1897שונות, מאיר יערי: ביוגרפיה קיבוצית; חמישים השנים הרא
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ו"חבר  ות "הקיבוץ המאוחד"וילמזכירוכן  ,פועלי ציון שמאלו מפא"י ילמרכז ו"הפועל הצעיר;"

  67הקבוצות."

"בחזית ההגנה" להתייצב "בכל התנאים ובכל המצבים" תבעו מראשי ההסתדרות  םכותביה

עם שאלות לא גם נאלצו להתמודד לצד זאת, הם  .האימפריאליזם המתחזקמפני המועצות -בריתעל 

של היהדות הסובייטית מזה. הפתרון ולמצבה  ,ות ביחסם של הסובייטים לציונות מזהפשוטות הקשור

המועצות לבין פעילותם - בין המצב בתוך ברית "השומר הצעיר"ראשי ידי -נמצא בהבחנה שנעשתה על

  ישראל.-וסקבה בארץשל שליחי מ

היהודים הסובייטיים אמנם אולצו לעבור תהליך של התבוללות, אך גרסו, במישור הפנימי, 

וחודרים לכל ענפי מלאכה ובנייה סוציאליסטית." יתרה מזאת,  משתחררים מפרזיטיותהם "מאידך 

טוריאלי לריכוז הטרי יהודים אלה "בזמן מן הזמנים" עתידים לשמש "משעןטענו כותבי המכתב, 

אפשר לדאוג ליהודים - אימנגד, ל על מנת להבטיח את שלומם. וולכן חשוב לעשות הכ "ישראל-בארץ

המועצות, שכן רק בזכות המשטר הבולשביקי היהודים "מוגנים בפני - מבלי לדאוג לשלומה של ברית

  68פרעות."

תחת ברורה פעילות הקומאינטרן הוצגה כחתירה  לעומת זאת, ישראלי,- במישור הארץ 

" ,יסודות המפעל הציוני, תוך שהיא פונה "ליצרי הביזה, השוד והקנאות [של הפיאודלים הערבים]

גרם לדעת אנשי השוה"צ, , מצב זה 69ומצביעה "על העמל ועל הקרקע של היהודים בתור פרס ותגמול."

ות כוח ידי-מה שעתיד להיות מנוצל על ,המועצות ולמפעלה-לרבים מבני היישוב להתנכר לברית

 םז'בוטינסקי להקמתתכניתו של זאב  ,. כך, הן ברחוב היהודי והן בתנועה הציוניתולטובתם הריאקציה

הוצגה כמזימה  יגנו על היהודים במקרה של פלישה,שיצטרפו לכוחות המערביים ו ,מיוחדות יחידות של

, כך טענו, תפגע מזימה זו 70של "מתבולל רוסי היושב בפריז בין האמיגרנטים הרוסיים שואפי הנקמה."

  בסופו של דבר בתדמיתה של התנועה הציונית.

                                                
, הוצאת 1935-1927החלטות וסיכומים ," המועצות- על סכנת מלחמה עולמית חדשה ואינטרבנציה נגד ברית" 67

של ירחון "השומר  1932נוסח שונה במקצת התפרסם בגיליון יוני  .35, עמ' 1935השומר הצעיר,  –הקיבוץ הארצי 

השומר  ,"המועצות- על סכנת מלחמה עולמית חדשה ואינטרבנציה נגד ברית"ראו: בטאון התנועה.  –הצעיר" 

 .5-1, עמ' 1932, יוני הצעיר
, עבודת גמר לקראת התואר מוסמך 1941-1918המועצות, - יחסו של "השומר הצעיר" לבריתמשה צ'יז'יק,  68

 .43, עמ' 1976אביב - אביב, תל-באוניברסיטת תל
 .37-36עמ' , המועצות-אינטרבנציה נגד בריתה ועל סכנת מלחמה עולמית חדש 69
  . ידי ממשלת המנדט- ישראל על-נאסרה על ז'בוטינסקי הכניסה לארץ 1929מאז שלהי שנת . יוזכר, כי 38שם, עמ'  70
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גוריון, מתח הוועד הפועל של ההסתדרות ביקורת של -ידי דוד בן- בתשובתו, שנחתמה על

 מלחמה בלא קשר לאידיאולוגיה שלבסכנת עמדתו של השוה"צ, בטענה כי כל מדינות העולם נתונות 

מוטלת על כתפי  היאלדעתו של הוועד הפועל טרן, משטריהן. באשר לאחריות על פעילות הקומאינ

 ציונית של ארגון זה בחוסר ידיעה של הממשלה- ולכן אין לתרץ את הפעילות האנטי המשטר

  71.הסובייטית

 הנאמנות .המועצות-מורכבות היחס לבריתהמקרה הנדון משקף היטב את כפי שניתן לראות, 

ציונית והחתרנות -שיות. אולם, הפעילות האנטיבאה בסתירה גמורה עם העובדות הממ האידיאולוגית

יימים ביישוב כתופעות זמניות שתתוקנה. יתרה מזאת, הובעה סידי כוחות מ-יישובית נתפסו על-האנטי

ולכן כל מי  ,המועצות מיהם ידידיה האמתיים-אף תקווה מרומזת, כי ביום מן הימים תיווכח ברית

  האזרחית והמעמדית: עמדתולגלות את  יקר ללבו צריך שהמשטר הסובייטי

גם אם בודדים אנחנו כיום בקרב תנועת הפועלים, הרי מבחינה היסטורית 

מגמת תנועת ] [כך!הציונות והסוציאליזם חופפים על  של האינטרסים

ברית ומסייע למפעל השחרור שלנו - ולרכישתה כבן [.]הפועלים המהפכנית

 ות הנזקים והאכזבותמאמצינו למר כל] –על [צ"ל מופנים צריכים להיות 

של הקומאינטרן ביחס לציונות  המרות, אשר מנחילה הטקטיקה הנוכחית

  72ישראל.-הן ברוסיה והן בארץ

כשנתיים וחצי קודם לכן, שכן כזכור,  "יבסקציה"יכי לחיזוק גישה זו תרם פירוק ה ניתן לשער

מכל מקום, אנו עדים כאן . המשפיעה לרעה על יחס הבולשביקים לציונות ,היא נתפסה כתופעה שלילית

המועצות, חיובית -רצה לנקוט עמדה כלפי בריתששכל מי , היבטים עקרוניים חמישהם של לשילוב

  ם:כשלילית, חייב היה לתת את דעתו עליה

 יחס הסובייטים לציונות;  )א

 המועצות;-יחס הסובייטים לחיים יהודיים בתוך ברית  )ב

 ;גיאופוליטיכח המצב ההמועצות ביחסי הכוחות בעולם נו-מקומה של ברית  )ג

 ישראל;-יחס לפעילות הקומאינטרן בארץה  )ד

                                                
  .IV-208-1-328A. אה"ע, 23.6.1932השומר הצעיר,"  –גוריון לוועד הפועל של "הקיבוץ הארצי -דוד בן 71

  . 38-37, עמ' המועצות-מית חדשה ואינטרבנציה נגד בריתעל סכנת מלחמה עול 72
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  .המועצות- היחס למצב הפנימי בברית  )ה

קביעת היחס, משפיעים על הבלבד הם  שלושה ,הללו ההיבטים חמשתכי מתוך , דומה עם זאתיחד 

 הדעההמועצות -היהודים בברית פעילות הקומאינטרן ולתמורות בחיילחיוב או לשלילה. לגבי 

מנגד, גם אלו שבאופן  עמדת השוה"צ.ל, כפי שקרה הסתייגויות אחדותית הייתה שלילית, עם ונקרהע

 הכוח העולמין עקרוני ביקרו את מוסקבה על יחסה ליהודים ולציונות, ראו בה חלק בלתי נפרד מ

על סמך האמור  ,המסוגל לבלום את התחזקותה של הריאקציה בדמותם של הנאציזם והפשיזם. לכן

ישראל בשנות השלושים התקשה לקבוע באופן - כי רוב רובו של היישוב היהודי בארץ לומרניתן  ,לעיל

  המועצות.-משמעי ונחרץ את עמדתו כלפי ברית-חד

שיחסו כלפי המשטר משה בילינסון, מהווה זו לגישה לא אחידה הדוגמא הטובה ביותר את 

כיצד ביקר את הבולשביקים על נטישת  םבפרק הקוד. כבר ראינו ביותר שלילי וביקורתיה הסובייטי הי

ועל אחת כמה וכמה על ניסיונם לנתק את היהדות  ,דרכה המוסרית, לתפיסתו, של הספרות הרוסית

כחודשיים בלבד , 1933בשלהי מרץ לאומי ועל מאבקם בציונות. ואולם, - מן המכלול היהודי תהרוסי

"כשגולה שלמה תחת הכותרת מאמר  לאחר עלייתו של היטלר לשלטון בגרמניה, מפרסם בילינסון

ובתוכה גם זו היהודית,  ,מתבוססת" ובו דברי ביקורת על חוסר אחדותה של תנועת הפועלים העולמית

, מתייחס 1933במאמר אחר, מספטמבר  73.הניצבת בפני אתגר גדול בדמותו של המשטר הנאצי

  74ר.""כוחות הלוחמים בהיטלן ההמועצות כחלק מ- בילינסון בעקיפין לברית

המועצות היה נחרץ הרבה יותר: -בריתל םרוויזיוניסטיהשל  םשלא כמו תנועת העבודה, יחס

יתרה מזאת,  הדוק ולדמיון רב בין הבולשביזם הסובייטי לבין הנאציזם הגרמני.הם טענו לקשר 

-היטלר גם תנועת העבודה הציונית בדמותו של בן-לצמד סטליןצורפה מפלגתי - במסגרת המאבק הבין

 טאונה של התנועה הרוויזיוניסטית, על "חגיהכריז "חזית העם," ב 1933במאי  1-יון. וכך, לקראת הורג

                                                
      אביב תש"ט, -, כרך ב', הוצאת "דבר," תלכתבי משה בילינסוןמשה בילינסון, "כשגולה שלמה מתבוססת,"  73

  .383עמ' 
 .395-394משה בילינסון, "המדיניות העברית החדשה," שם, עמ'  74
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העיתון  1935במאי  1- שנתיים לאחר מכן, ב 75גוריון והיטלר."-של סטאלין, בן הפועלים" כ"החגא

  76:את הקשר המשולש הממחישה ,"דואר היום" אף פרסם קריקטורה של יהושע אדרי

  

ציון כ"ץ, שאף נימק את עמדתו - גם שותפים שלא נמנו עם חוגי התנועה, כגון בן לדעה זו היו

מדובר בשני  . לדבריו,1933 במאי 21-"הארץ" בשפורסם בעיתון " ,ובולשביזםבמאמר "היטלריזם 

היונקים מאותה באר אידיאולוגית של קיצוניות ודיכוי הפרט. יתרה מזאת, גרס כ"ץ, היטלר  ,משטרים

  77את לנין ואת סטלין ועל כן על מנת להבינו יש "לחקור את המקור." מחקה במעשיו

השימוש בדימוי הנאצי לא ייחד את הרוויזיוניסטים בלבד. גם תנועת העבודה חטאה בכינויים 

אנשי בית"ר כונו "סגני היטלר ברחוב היהודי" ואילו ז'בוטינסקי עצמו זכה לכינוי מן הסוג הזה. כך, 

                                                
-"חזית העם" חזר על המוטיב גם ב באדיבותה של נילי פרייז.הקריקטורה מובאת  .28.4.1933, חזית העם 75

היטלר" תקף את ראש המחלקה המדינית של  –גוריון -בן –, כאשר מאמר, שכותרתו "ברית סטאלין 16.6.1933

הסוכנות היהודית, ד"ר חיים ארלוזורוב, על קשריו עם גרמניה. יום לאחר מכן, כידוע, נרצח ארלוזורוב על שפת 

  אביב.- ימה של תל
. מעניין לציין, כי מוטיב הקשר המשולש לא אפיין את התנועה הרוויזיוניסטית לבדה. אותו 1.5.1935, דואר היום 76

מוטיב מופיע גם בקריקטורות, שראו אור ב"דער עמעס" הסובייטי. כך, בקריקטורה מאת א. הפטר רואים נאצי, 

, גריםאנ המועצות. ראו: א. העפטער, - ציה נגד בריתדמוקרט ורב צועדים יחדיו כחיל החזית של הריאק- סוציאל

  . 1933פארלאג "עמעס," מאסקווע 
  .21.5.1933, הארץ 77
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גוריון -שניסה בן ,אך מה שמעניין יותר, הוא הדימוי הנוסף 78גוריון.-של בן "ולדימיר היטלר" מפיו

אביב בעקבות הפרתם -בבית העם בתל 1933בפברואר  18-שהתקיים ב ,להצמיד לבית"ר: במהלך הדיון

בכל הדימויים השליליים כלפי התנועה שהשתמש  ,גוריון- תקווה, בן-של הבית"רים את השביתה בפתח

  79"ביריוני היבסקציה ההיטלריסטית." הבית"ריםבלהט הוויכוח את אף כינה  הרוויזיוניסטית,

גוריון חיפש דימויים שליליים שיכולים היו להמחיש לציבור הרחב את האופי - אין ספק, שבן

ולכן קישר, בעקיפין, בין רוסיה הסובייטית לבין גרמניה הנאצית. קישור  ,הרוויזיוניסטיםהשלילי של 

בלוצרן  1935ספטמבר - שהתקיים באוגוסט עשר,-תשעהכצנלסון בקונגרס הציוני העשה גם ברל דומה 

שבשווייץ. בדברו אודות גורלה של יהדות גרמניה, קרא כצנלסון לבאי הקונגרס "ללמוד משהו מן 

בדבריו התכוון  80"[...] כאשר היינו עדים לכך כיצד נקרעו מיליוני יהודים מעל עמם. הטרגדיה הרוסית

-פשרות שיהודי גרמניה עלולים להתנתק מן המכלול הלאומי, כפי שקרה ליהודי בריתאללא ספק ל

הפוגעים  בין שני המשטרים ,אם כי עקיפה ,ברורה עם זאת ניתן לראות כאן גם השוואהיחד המועצות. 

  .ביהודיהם

מצד איש המחנה הסוציאליסטי הינו בין הבולשביזם לנאציזם  להשוותהבולט ביותר הניסיון 

שהתקיימה  ,של הקיבוץ המאוחד עשרה- אחתלבנה) במועצה ה (לימים,ו של אליעזר ליבנשטיין נאומ

כשליח  1935-1933בשנים  "י ותיק, שימש. ליבנשטיין, חבר מפא1936ביגור בראשית אוקטובר 

מי כההסתדרות בגרמניה ולכן הכיר היטב את המשטר הנאצי. מאידך, כיליד האימפריה הרוסית ו

היטיב להכיר גם את הבולשביקים. בדבריו תקף ר מספר שנים ברוסיה הסובייטית, שהספיק להתגור

ואף הזהיר את  ,הן בעולם הסוציאליסטילבבות הן בעולם הקפיטליסטי את הטוטליטריות שכבשה 

  81."הטוטליטרי] כך![חברי תנועתו לבל ייתפסו ב"מקסם המשגב 

זכו לכינוי "אינסינואציה" [=רמז ה ואף דבריו של ליבנשטיין גרמו לוויכוח סוער במליא

" שבעצמו זכה "בחליפין" ,לויטה, מראשי "הקיבוץ המאוחדלובה  82אהרון.-מפיו של יצחק בן משמיץ]

המועצות על פעילותו הציונית, התנגד לדברי ליבנשטיין באומרו, כי יש -מברית 1924גורש בשנת כאשר 

                                                
- ; דוד בן834-833, עמ' 1993אביב - , כרך ב', הוצאת דביר, תלביוגרפיה של זאב ז'בוטינסקי –ז'בו שמואל כץ,  78

, דבראביב תרצ"ג; -ישראל העובדת, תל- , הוצאת הליגה למען ארץתנועת הפועלים והרוויזיוניסמוסגוריון, 

21.3.1933. 
 .21.3.1933, דבר 79
  .109אביב תש"ה, עמ' -, הוצאת מפא"י, תל4, כרך כתבי ברל כצנלסון 80
 .115-113, 105, עמ' 1937, עין חרוד 2-7.10.1936, יגור המועצה הי"א –הקיבוץ המאוחד  81
 .114שם, עמ'  82
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 סוציאליסטיתשביקי, הוא בניין חברה פי יעדו של המפעל הבול-לבחון את היחס לסובייטים על

שכמוהו  ,יהודה)- בר (לימים,ישראל אידלסון  83ולא על סמך "עליות וירידות בתכנים." ,שוויונית

אמנם את הגדרתו של  ציונית, דחההמועצות אחרי שנאסר בעוון פעילות - מבריתכלויטה גורש 

כל המועצות הסותר, לדבריו, את -ליבנשטיין, אך בה בעת ביקר בחריפות את המצב הפנימי של ברית

אמות המידה של החברה הסוציאליסטית: "את אותה השיטה הסטליניסטית אשר מחניקה את כל מי 

  84שמעיז [כך!] לא לחזור בדיוק נמרץ על דברי סטלין ואנשי סודו."

אז שעד  ,המועצות- הסוער נסוב סביב המצב הפנימי בתוך ברית ניתן לראות, הוויכוחשכפי 

הביקורות על גם יישוב השתדלו להימנע מלהביע את דעתם עליו ועל אחת כמה וכמה לבקרו. רבים ב

כלפי המשטר  כביקורתגיוס המתיישבים לבירוביג'אן היו מצומצמות וזהירות, שמא הדבר יישמע 

  הסובייטי עצמו.

, של תפיסות ישנותוהתחזקותה של גרמניה, חייבו גם בחינה מחדש  גיאופוליטיהמצב המנגד, 

המשיכו אנשי "השומר הצעיר" המועצות של סטלין. -היחס הבעייתי לבריתאת שכללו בין היתר גם 

יאליזם" לנהל מול "ארצות האימפרהסובייטים  עתידים המרכזי םמאבקאת לפיה ש ,בתפיסהלדבוק 

לשנות את  ושהציעלמשל, גוריון -דוד בןכמו אנשים, ובראשן האימפריה הבריטית. לעומתם, היו 

, הוא הזהיר מפני עלייתו 1936בפברואר  18-שלים בשהתקיימה במועצת פועלי ירו ,סחה. בישיבההנו

המועצות הן לבריטניה - אין כמותו הן לבריתמשכלל איננו אימפריאליסטי, אך בה בעת מסוכן  ,של כוח

שלום  לשתף פעולה נוכח סכנת הפשיזם למען היא גרמניה הנאצית. ולכן, גרס, שתי המדינות חייבות –

  85העולם כולו.

  

משטר המועצות במחצית השנייה של שנות השלושים נוכח -ברית לאיחסו של היישוב היהודי 

 משתנה

לשינוי משמעותי במדיניות החוץ לא רק המחצית השנייה של שנות השלושים הביאה 

דמוקרטיה. התקופה -נאלצה לצמצם את התחרות עם הסוציאל האיומים החדשים שלאורהסובייטית, 

לידי ביטוי במסע טיהורים  השבא ,סטליני במישור הפנימיההמשטר נדונה התאפיינה גם בהקשחת ה

                                                
ת עונש מאסר או גירוש לסיביר או לאסיה מרכזית ביציאה לצמיתות מגבולות . על "חליפין," החלפ121שם, עמ'  83

 .1.1המועצות, ראו פרק - ברית
  .128שם, עמ'  84
  .IV-208-1-850A. אה"ע, 18.2.1936גוריון במושב מועצת פועלי ירושלים ביום -דברי בן 85
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 ולווה במשפטי ראווה כנגד בכירים לשעבר 1938-1936בשנים היה טיהורים אלה  ם שלשיארחב היקף. 

לבקר את ממאוד  , כאמור, נזהרושעד כה ,רבים ביישובהמועצות. -במפלגה הקומוניסטית של ברית

, שכן התופעה על המתרחש את דעתםלהביע כעת נאלצו הפנימיים,  ולענייניהנוגע כל בבמיוחד שטר, המ

  ניסו להציג. םשהסובייטי ,נוף האידיאולוגימן החרגה עד מאוד 

חושף יחס מורכב מאוד לתופעת הטיהורים ומשפטי הראווה  ם בארץהפולמוס שהתקיי

באותה תנועה ממש נתגלו גישות שונות  ראינושכפי ה, שה כה רחביתהדעות הי קשתהמועצות. - בברית

-שנמנו אמנם עם תומכיה הנלהבים של ברית פועלי ציון שמאל,בקרב ניתן לראות זאת ואף מנוגדות. 

  ישירה על הנעשה. להימנע מביקורתהם  גם המועצות, אך נוכח הטיהורים התקשו

כבר  "משפטי מוסקבה."ל מיוחדת הקדיש הרצאה ,זאב אברמוביץ', אחד ממנהיגי המפלגה

ואין הם צריכים  ,מטרהלא ם וגל הטיהורים הינם אמצעי וכי התנהלות המשפטי הצהירבראשית דבריו 

על אופן התנהלות  גם השמיע ביקורת אברמוביץ'עם זאת, למשטר הסובייטי.  היחסכלל להשפיע על 

על ספסל  ושביםהיהמשפטים, כאשר למעט ההודאות הפומביות באשמה, לא הוצגו ראיות נגד 

פוגעת " ה,ל תנועת הפועליםאף הגדיר את המשפטים "כדמורליזציה שהוא הנאשמים. בהמשך דבריו 

ידו, כאשר סיים - יגה עד מהרה עלגרי העתיד. אולם גם ביקורת זו סובאחדות תנועת העבודה נוכח את

  את דבריו באמירה הבאה:

זה  .יני רוסיההתערבות לעניזה [הביקורת] לא תמיכה בטרוצקיזם ולא 

להיפך נאמר מתוך רצון להגנה על רוסיה הסובייטית [...] ערך רוסיה לא ירד 

בגלל משפט זה או אחר. המפעל שהיא הקימה לא יופחת בגלל שגיאה זו או 

  86אחרת, אבל יש צורך למנוע [כך!] משגיאות.

התנהלות של גישה דומה לזו של אברמוביץ' גילו גם חברי השוה"צ, שאמנם ביקרו את דרכי ה

המועצות "לא רק בימי התקדמות, השמחה -אך במקביל קראו לשמור אמונים לבריתהמשפטים, 

של "הקיבוץ עשרה - שלושלצורך זה המועצה ה 87, כי אם גם בימי אכזבה וצער."[כך!] וההעפלה

אף דרשה לאפשר למשטר הסובייטי להסביר את הצורך העומד  ,1937" שהתכנסה בראשית ,הארצי

 עאת אותה הדרישה השמי 88המשפטים באמצעות וועדת חקירה סוציאליסטית בינלאומית. מאחורי

                                                
  נ.ק. –לי . ההדגשה ש IV-104-1-23הרצאת זאב אברמוביץ' על משפטי מוסקבה. אה"ע,  86

 .54, עמ' 1941-1918המועצות, - צ'יז'יק, יחסו של "השומר הצעיר" לברית 87
  .55שם, עמ'  88
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בראשית שלושים וחמש יעקב ריפתין, בא כוחו של "הקיבוץ הארצי," גם במועצת ההסתדרות ה

  1937.89פברואר 

המועצות הייתה - ההתנהלות הפנימית בבריתכלפי  עומת זאת, עמדתה הרשמית של מפא"יל

המפלגה הקומוניסטית בלנינגרד  ריזכמ), Kirov. מאז הירצחו של סרגי קירוב (שלילית לחלוטין

(שבפועל שיקף את  טאונה של ההסתדרותי" ב,, "דבר1934בדצמבר  1-ב ,ומתחרהו המרכזי של סטלין

  ביקורת כלפי המשטר הסובייטי.לא חסך , כוח המוביל בארגון)העמדת מפא"י, 

בנקמנות כלפי מוסקבה עקב עמדותיה של זו  בשלב מסוים אף הואשמה מערכת העיתון

שמאז מהפכת אוקטובר ראה בבולשביזם סטייה מדרך הישר האחרונה כלפי הציונות. ברל כצנלסון, 

מסיבת העיתונאים שערך "דבר" לנציגי הקיבוצים מהלך ב נאלץ להבהיר המוסר הרוסי המהפכני,של 

על דפי העיתון נובעת מהתרחקותה של הביקורת המושמעת מ, כי 1936והקבוצות בשלהי פברואר 

  90"מעשה נקמה ציוני." המוסקבה מערכי הסוציאליזם ואיננ

  

המועצות וזאת באמצעות -הנעשה בברית עלגם ביקורת ויזואלית העיתון אפשרה מערכת 

חלק כקריקטורות אלה, שהיו ארסיות למדי, הציגו את הטיהורים  .אריה נבוןפרי עטו של קריקטורות 

אפילו לנין עצמו, "לולא הסתלק סל את ההנהגה הבולשביקית הוותיקה. של סטלין לח וממזימותי

                                                
 . 17, עמ' 1937אפריל -, מרץ4, גיליון ישראל- פנקס ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ 89
 .407אביב תש"ח, עמ' - , הוצאת מפא"י, תל7, כרך כתבי ברל כצנלסוןראו:  90
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בהקדם," היה מודה בכל העבירות והפשעים. גם חששותיו של המנהיג הסובייטי מפני תחרות הוצגו 

  91המועצות.- בלעג כניסיון לחסל את כל המתחרות בתחרות היופי של ברית

קריאת ופרסמה ה דיון נפרד למשפטי הראווה הקדיש שלושים וחמשההסתדרות המועצת 

מחאה "נגד גל משפטי הדמים ברוסיה, המחללים את כבוד האדם והפועל ומכשילים את תנועת 

חקירה ועדת ם בעולם." המועצה גם קראה להקים בעמדה במערכה מול הפאשיז הפועלים הבינלאומית

להסביר את התנהלותו,  ד הסובייטי," לא רק תאפשר לצעמדת "השומר הצעירבינלאומית, שבניגוד ל

אז ארגוב),  (לימים,גישה לוחמנית זו הובילו מאיר גרבובסקי  92אלא תבחן את עצם מהות המשפטים.

ושלמה לביא, מוותיקי העלייה השנייה ומבכירי מפא"י, שאף טענו כי  ,תקווה- מזכיר מועצת פועלי פתח

   93]."כל נוסח מעודן אחר לא יהיה אלא "שקר כלפי [הציבור?

בשורה של מאמרים מאת אליעזר  1937מאי - לשיאה באפריל ההגיעעל המשפטים הביקורת 

ון בין הזהיר מפני הדמי ליבנשטיין, שכזכור 94המועצות.- בריתבשהוקדשו למצב הפנימי  ,ליבנשטיין

האמיתי" הטוטליטרי  ם"את פרצופ פושחש ,םביקר באופן חריף את הסובייטיהבולשביזם לנאציזם, 

רי. המשפטים כשלעצמם, גרס, אינם חידוש עבור המשטר הבולשביקי, שכן כבר בשלהי שנות והאכז

בין  ,משפטים דומים. אך מה שמבדיל, לדעתו של ליבנשטיין ראשית שנות השלושים התנהלו –העשרים 

דין של - ש"המשפטים ההם לא נגמרו בהתזת ראשים, אלא לכל היותר בפסקי ,שתי התקופות הוא

  95פרך."-ם עבודותמאסר ארוך ע

 היבטיםל הנעשה במוסקבה, לביקורת מצד גורמים יישוביים היו גם שהאידיאולוגי לצד הפן 

-בריתנתפסה ) 1937יוני -הסובייטיים הבכירים (מאי לאחר משפטי הקציניםים ברורים. גיאופוליטי

ביומנו, ימים גוריון -כך כתב דוד בן הסכנה העולמית. ת עוצמתה מול פניהמועצות כמי שהחלישה א

"ירית שמונת הגנרלים מסלקת את רוסיה  סם דבר הוצאתם של הקצינים להורג:אחדים לאחר שפור

מה בכל אופן) מעל הבימה העולמית [...] סטלין לא יכול היה להגיש מתנה יותר חשובה להיטלר - (לזמן

  96ומוסוליני."

                                                
אדיבותו הקריקטורות מובאות ב.63-62, 60-59אביב תרצ"ח, עמ' -, הוצאת "דבר," תלשחור על גבי לבןון, אריה נב 91

  פרופ' דוד נבון.של 
 .11.2.1937, דברלנוסח הקריאה ראו:  92
  .IV-207-25. אה"ע, 7.2.1937המילה האחרונה אינה קריאה. פרוטוקול מועצת ההסתדרות הל"ה,  93

  .26.5.1937; 24.5.1937; 12.5.1937; 9.5.1937; 5.5.1937; 28.4.1937; 26.4.1937, דבר 94
  .26.4.1937, דבר 95
  , שדה בוקר.גוריון- ארכיון דוד בן. 21.6.1937גוריון, -יומני דוד בן 96
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אידיאולוגי הדוק הסובייטי וראו את עצמם קשורים קשר משטר שהתייחסו בחיוב לאלה 

שותפיו "העירוניים" של "הקיבוץ כך,  .להתמודד עם יחסו השלילי לציונותבכל זאת  , התקשואליו

-, כי הם רואים בבריתתקנון מפלגתםב 1936שנת קבעו ב ",אנשי "הליגה הסוציאליסטית ",הארצי

אשר להכרה . בל הפרולטריון בעולם להגן" עליהשעל "כ ",המועצות "את מדינת הפועלים הראשונה

המועצות ושל הקומאינטרן את - של ברית העליוניםבציונות, כתבו, כי "הליגה תדרוש מהמוסדות 

תקווה דומה הובעה גם בהצעת הסיכום של הוועידה החקלאית  97הלגאליזציה של התנועה הציונית."

את עמדתה  ובה קריאה להנהגה הסובייטית לבחון מחדש ,ידי פועלי ציון-שהוכנה על ,של ההסתדרות

  98ישראל."-"המפעל המעמדי הנועז של הפועל היהודי, מלחמתו ושליחותו המהפכנית בארץ כלפי

 היישובראו המסויגת על הנעשה ב"ארץ הפועלים והאיכרים," ולמרות הביקורת הישירה 

המסוגל להטות את המאזניים לטובת הריבונות  ,המועצות כוח-היהודי והתנועה הציונית בברית

 הסובייטיתעמדה של ה הציונית הבינה את כל מורכבותה ת התנועההגהנישראל. - היהודית בארץ

 מוסקבה תשנה את דעתה וביום התקווה כי יבוא הביעו בהזדמנויות שונות רבים  ,ובכל זאת כלפיה

ידי חוגים - שנתפסה על כפי "אמת האידיאולוגית,"רק על התקווה זו הושתתה לא כלפי הציונות. 

 גיאופוליטיליסטיים דוגמת השוה"צ, פוע"צ שמאל ואחרים, אלא גם מתוך ההבנה, כי המצב הסוציא

-ישראל. עמדה זו סיכם היטב דוד בן-היהודית בארץ התומכת בריבונות ,מחייב חזית רחבה ככל שניתן

  .1938שהתקיימה ברחובות במאי  ,מפא"י עידה הרביעית שלגוריון בהרצאתו בוו

יטי הפך ל"דיקטטורה של יחיד, המהווה תערובת מודרנית משונה של לדבריו, המשטר הסובי

ומושיט, ע"י סוכניו  –משטר זה "רודף את הציונות ברוסיה  איוואן גרוזני (האיום) ועבדול חמיד."

ולכנופיות השופכים דמי ילדים, פועלים, נשים  הקומוניסטיים בארץ, את עזרתו וברכתו למופתי

  הודים." ובכל זאת:אשר הם יורק ב וזקנים, אך

יינו רוצים בלי ספק שרוסיה הסובייטית, בין שאנו מסכימים לכל הכולנו 

שיטות פעולתה ובין שאיננו מסכימים, לא תתנגד למפעלנו בארץ ולא תרדוף 

את התנועה הציונית ברוסיה. רוסיה הסובייטית היא גורם עולמי גדול. ואם 

לאומית, כאשר עשה - יןמשטרה הפוליטי לא יוסיף לערער את עמדתה הב

                                                
, רמת טבנקיןיצחק יד  –ארכיון התנועה הקיבוצית . 1936העקרונות האידיאולוגיים,  –הליגה הסוציאליסטית  97

 .15-20-1אפעל, 
  .IV-208-1-333B. אה"ע, 1931הצעת פועלי ציון לוועידה החקלאית, יוני  98
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בזמן האחרון, הריהי עלולה להיות בעתיד, ואולי בעתיד הקרוב, גורם עוד 

  99יותר גדול. ותנועתנו מעוניינת בהבנה ובאהדה של הגורמים העולמיים.

"משגה פטלי לראות את רצוננו זה  כי יהיה זה גוריון את דבריו באומרו- סייג בן עם זאת,יחד 

את לפעמים, שקיימת שותפות גורל בין מפעלנו ובין רוסיה זכאשר עושים כעובדה קיימת ולהכריז, 

צדדית ולא עובדה." מדבריו אלה משתמע באופן ברור, - . שותפות זו היא שאיפה, שאיפה חדתהסובייטי

שכעשור גוריון את המשטר הסובייטי. בעוד -כי במהלך שנות השלושים חל שינוי ניכר בתפיסתו של בן

הרדיפות נגד הציונות לא יכלו לערערה, הרי שבשלהי ואף ייתה חיובית יותר, עמדתו הקודם לכן 

להיות מפוכחת יותר, פרגמטית יותר ומחושבת הרבה יותר. יתרה גישתו התקופה הנידונה הפכה 

שותיהם של כצנלסון וליבנשטיין בראותו דמיון בין שלושה את גידבר  בסופו שלמזאת, הוא אף אימץ 

וש ארצות גדולות, בארץ של פושקין, טולסטוי ובאקונין, בארץ של קנט, גיטה שקמו "בשל ,משטרים

  100, בארץ של דנטה, מיכל אנג'לו [כך!] וגאריבלדי."[כך!] ווגנר

  

  המועצות כאמצעי לקבלת מידע על המתרחש בה-ביקורים בברית

צות, המוע-כי בתקופת שלטונו של סטלין, בריתהוא,  ושם השורר במערב עד עצם היום הזההר

לכאורה, לאזרחים זרים "מן השורה" לחצות את  , לא אפשרה,בהיותה מדינה טוטליטרית סגורה

ובמיוחד בשנות  ,הייתה שונה לחלוטין. במהלך שנות העשריםהמציאות גבולותיה ולבקר בה כתיירים. 

ה גם עודדהיא המועצות לא הייתה סגורה בפני תיירים זרים, אלא - בריתלא זו בלבד ש ,השלושים

"אינטוריסט"  ,חברה ממשלתית לתיירות זרה 1929בשנת הוקמה  לשם כך אף. לבקר בהאותם 

)Intourist,( תה אחראייתלא רק במונופול בתחום התיירות הנכנסת, אלא היה החזיק 1933שנת מאז ש 

בשנים שקדמו למלחמת  101.במדינה הסובייטית המבקריםעל הטיפול הכללי בכל האזרחים הזרים גם 

במחצית  - )70,000-תיירים זרים, רובם המכריע (כ 100,000-המועצות כ- השנייה, הגיעו לברית העולם

                                                
. פורסם גם ב: דוד S25/483, ארכיון ציוני מרכזי. 1938גוריון בוועידה הרביעית של מפאי, מאי - נאומו של דוד בן 99

  .24-15, עמ' 27.5.1938, 16-15מס'  הפועל הצעירגוריון, "תפקידנו בשעה זו," - בן
 גוריון מעולם לא שינה את יחסו החיובי ללנין, שבו ראה מדינאי דגול.-זאת, כאמור, בןעם  שם. 100
- נוספת, אך תפקידה הוגבל לטיפול במומחים זרים, שהגיעו לברית פעלה חברה ממשלתית 1936בפועל, עד שנת  101

 Igor Orlov, "Rozhdenie i pervye shagi 'Inturista'." State University - Moscowהמועצות לצרכי עבודה. ראו: 

Higher School of Economics. http://www.hse.ru/org/persons/67220  
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שיפור תדמיתו החיובית במערב, מגמה אשר בהמשטר היה מעוניין  102השנייה של שנות השלושים.

   103הבינלאומית. המדיניתהוחלט להגביר את המעורבות הסובייטית בזירה כאשר  התחזקה

לדבר  בתקופה הנדונההמועצות לבין בריטניה ומושבותיה כבר הפך -ן בריתהקשר התיירותי בי

ית שנות הצעירה עוד בראשרוסיה הסובייטית שבשגרה. התיירים הבריטיים הראשונים ביקרו ב

פעילי תנועות העבודה והאיגודים המקצועיים. המצב  –אחים למעמד" אלה ברובם " והעשרים. הי

כבר כללה יותר אתרים  ,הזרים מבקריםה לשהוצע ,ית התיירותיתהעשור והתכנשלהי השתנה לקראת 

  104בתי חרושת ומפגשים עם פועלים ואיכרים. –היסטוריים מאשר "נקודות ביקור פרולטריות" 

-ישראל, כחלק מהאימפריה הבריטית, לא הייתה זרה לעניין התיירותי בברית- גם ארץ

 שהזמינו את כל המעוניינים להצטרף לקבוצות המועצות. ריבוי מודעות ופרסומות בעיתונות המקומית

לרגל פתיחת עונת ההצגות הסובייטיים , לחלופין, לבקר במיטב התיאטראות או התיירים המאורגנות

, כי לחלק בל נשכח גם ארץ.בציבור בקרב ההחדשה, מצביע בבירור על ביקוש לטיולים מן הסוג הזה 

, מה שהיווה ולא היו בעיות שפה המועצות-לברית תתרבותיזיקה אז הייתה ניכר מן היישוב היהודי 

  גורם משיכה נוסף לביקור.

גם שבחרו לרכוש נסיעה כזו בהיותם  ישראל, היו- מארץישיר לצד האפשרות לצאת לביקור 

המועצות - , ככל הנראה מתוך הנחה, שבאירופה יהיה קל יותר לקבל אשרת כניסה לבריתבחוץ לארץ

תמיד כפי שיוצג בפרק הבא, שלטונות המנדט לא סובייטית.  יתלומטבשל הימצאותה של נציגות דיפ

לפיכך, ההנחה התמימה גרסה,  המועצות.-ראו בעין יפה ביקורים אפשריים של אישים ציוניים בברית

שבחוץ לארץ אפשר יהיה לקבל את האשרה בקלות יתרה ובכך, אולי, גם לעקוף את העמדה הבריטית. 

אשרה. כך, בשנת תמיד ערובה לקבלת  הכמה שיותר תיירים לא היוו זאת, האינטרס למשוך יחד עם

                                                
102 Igor Orlov, Marina Kressova, "Inostrannyi turizm v SSSR v kontse 1920-kh – nachale 1930-kh godov: 

problemy stanovleniia 'freemen industry'." State University - Moscow Higher School of Economics. 

http://www.hse.ru/org/persons/67220.  

103 Igor Orlov, et al, Sovetskoe "zazerkal'e." Inostrannyi turizm v SSSR v 1930-1980-e gody, (Moscow: 

FORUM, 2007). State University - Moscow Higher School of Economics. 

http://www.hse.ru/org/persons/67220.  

104 Igor Orlov, "Sovetsko-Britanskie turistskie sviazi v 1920-1930-e gody." State University - Moscow 

Higher School of Economics. http://www.hse.ru/org/persons/67220.  
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שתי המדינות ב"מלחמת אשרות," מה פתחו , כאשר החריפו היחסים בין מוסקבה ללונדון, 1938

  105שהקשה על קבלת היתרי כניסה עבור אזרחיהן.

ישראלית כתבות על חיי החברה -כי בשנות השלושים הופיעו בעיתונות הארץ ינור ראכב

 תעמולה נגד ניסיונות הגיוס של מתנדבים –אולם, לכתבות אלה היה תפקיד אחד ויחיד  .הסובייטית

שהעלו על הכתב תיירים מן השורה. כך, בראשית  ,לבירוביג'אן. לעומת זאת, היו גם כתבות ורשמי מסע

-ץפרסם "במעלה, "בטאון "הנוער העובד," סדרה של כתבות מפי "ישראל א'," סטודנט אר 1933

  106המועצות.- לביקור קצר בברית 1932שלמד בברלין ונסע בשלהי  ,ישראלי

רשמיו, מעלה הכותב את סוגיית אסירי ציון, במוסרו את תוכן הוויכוח שהתנהל בראשית כבר 

שהיה המועצות טוב לאין שיעור מ-כי מצבם של האסירים בברית ,שציין בינו לבין מדריך קבוצתו

רצויה הציגים לקורא את התמונה רית. הערות אגב ורסיסי שיחות מבתקופה הצאהאסירים מצבם של 

: ילדה קטנה התוהה בתור למאוזולאום של לנין, מדוע אי אפשר בפועלמחסור כלפי חוץ ושל שפע 

זכו לו ש" הפיקוח ההדוק, יות ולמכרן תמורת "סוכר וקמח לבן;להוריד את כיפות הזהב מהכנס

  107.ועוד ישראלי)- הארץ ר רוסית (הסטודנטהתיירים, משהתברר שבקרבם נמצא דוב

מקום נכבד בתיאור מסעו מקדיש הכותב ל"דור העתיד" של היהדות הסובייטית. דעתו ברורה 

נדונו לכליה מבחינת שיוכם אל המכלול הלאומי: "נצח ישראל [...]  םיהודי רוסיה הצעירי –לחלוטין 

אך בה  "עמדות,"הים חופש וגישה לכל ברוסיה הוא משקר." אמנם המדינה הסובייטית נתנה ליהוד

הכללי של המדינה, מסיים "ישראל א'" את דבריו  הלאופייבעת היא מנעה מהם את יהדותם. ובאשר 

"רוסיה מוקפת חומות. כמעט שאין יוצא, וכל ידיעה המגיעה אליה עוברת דרך המסננת  :בזו הלשון

  108הפוליטית."

מפרסם "במעלה" רשמי מסע נוספים, גם הם  ,1934נובמבר - כשנתיים לאחר מכן, באוקטובר

רובם ככולם  :רשמים אלה שונים בתכלית מרשמיו של "ישראל א'" 109ירוק."- הר "ש. -תחת שם בדוי 

חברה הסובייטית: בעבודה, בתחבורה הציבורית, בשעות הפנאי. העדר חיי היום יום בתיאור הווי  –

  ורא.ו של הקילעינ תעמולתי ניכר-מוחלט של הפן הפוליטי

                                                
 שם. 105
  .10.2.1933, 27.1.1933, במעלה 106
 .27.1.1933, במעלה 107
  .10.2.1933, במעלה 108
 .30.11.1934, 9.11.1934, 12.10.1934, במעלה 109
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בהיותו עיתון  .תמקרי הדומה, כי בחירתו של "במעלה" כבמה לפרסומם של רשמים אלה איננ

 ,בו מקור השראה והשפעה על הדור הצעיר. לפיכך המתפרסמיםפופולרי בקרב הצעירים, היוו הדברים 

ן , מפני הרצופ"פקחשוב היה לנצלו על מנת להרתיע את הצעירים, שתמיד היוו יעד מרכזי לפעילות 

משחלפה הסכנה, שב וזאת נוכח תעמולה מוגברת לגיוס מתנדבים לבירוביג'אן.  המועצות-לרדת לברית

  ידע לבני הנוער אודות הנעשה בעולם.תפקידו המרכזי כמקור  העיתון למלא את

, אלא גם המועצות- בברית לא רק עיתונות לבני הנוער שימשה במה להצגת רשמי ביקור

ם מקום נכבד, במיוחד אם מאחורי דברים אלה עמדו סופרים, עיתונאים בעיתונות היומית הוקדש לה

 1933אוקטובר -שזכו לקבל אשרת כניסה סובייטית ולממשה. כך, באוגוסט ,או אף פעילים פוליטיים

התפרסמה ב"דבר," בעילום שם, סדרת מאמרים בשם "רשמי מסע ברוסיה." מי שעמדה מאחורי 

בין היתר גם ב"דבר" וב"דבר  ,שפרסמה ,ברתית ועיתונאיתפעילה ח ,הפרסום הייתה מרי יציב

שלימים נודע  ,בעלה, יצחק יציב, היה עיתונאי ב"דבר" ונמנה עם מייסדי המוסף לילדים 110הפועלת."

  כ"דבר לילדים."

סובייטי, בחרה המחברת להציג לקוראיה את -את מעבר הגבול הפולני המתאר כבר בפתיח,

לרכוש כיכר לחם בצהרי היום היא לא יכלה  :אמצעות "סיפור הלחם"המועצות ב- מצב השורר בבריתה

לאסוף "כל פירור  ן, שהקפידוועמן נסעה בקרשבנות, סעודת שתי  –ומנגד  ,מפאת סגירת החנויות

שאינה משאירה מקום  ,גם את ביקורה בקייב, פותחת יציב בהערה 111שנשאר והזינו בו את נפשן."

  112דלות בולטות לעין."זובה, הזנחה ו"ע "פני העיר השתנו לרעה .לספק

שפקד את  ,ואולם, את המראות הקשים ביותר היא מספקת באמצעות תיאור הרעב הגדול

רחובותיה של קייב מכוסות בגוויות של  –נשים וגברים, ילדים וזקנים  113אוקראינה בשנים הללו.

למשטר  צמה יציב ללעוגאך גם כאן, מרשה לעהמתים מרעב, כשלצדם חנויות יוקרה מלאות בכל טוב. 

  114מתים מרעב, אלה מתים שלא אכלו די שבעם."ת דברי ההסבר ששמעה: "אצלנו אין במוסרה א

                                                
. כתב היד הלא מתוקן של 8.10.1933, 19.9.1933, 6.9.1933, 27.8.1933, 22.8.1933, 20.8.1933, 16.8.1933, דבר 110

  .IV-104-68-2 ,IV-104-68-5, אה"ע ".1933הכתבות שמור ב: "מסע ברוסיה 

  .16.8.1933, דבר 111
  .20.8.1933, דבר 112
(הרעבה למוות), פקד את הרפובליקה הסובייטית  Holodomorהגדול, המוכר בשמו האוקראיני  הרעב 113

ידי השלטונות וקיפח את חייהם של כמעט - כתוצאה מהחרמות מזון יזומות על 1933-1932האוקראינית בשנים 

  ארבעה מיליון בני אדם.
 .20.8.1933, דבר 114
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של מרי יציב: רוב רובה של באשר לחיי היהודים, קשה שלא להתרשם מעמדתה הנחרצת 

הלאומיים  וומתרחק ממקורותי ך, אך בו בזמן הולוהיהדות הסובייטית חי חיי נוחות בארצ

המפלגה של  ם האדוקים ביותרנאמנישהפכו ל ,ורתיים. בראש המתבוללים צועדים ציונים לשעברוהמס

 זכר מעשיהו, ה"יבסקציה" פוזרה אך לפני שנים אחדות 1933מדובר בשנת כי , בל נשכחהקומוניסטית. 

י היהודים האשמה בהתבוללות איננה מוטלת על כתפ 115היטב ברשמים. . מגמה זו מורגשתעודנו חזק

הופכים  ,כמו קולחוזים ומשקים חקלאיים ,מוסדות יהודיים  -המשטר צמם, אלא גם ובעיקר על ע

 ,זו באה להמחישמעין אמירה ניתן להניח, ש 116בסופו של דבר למשותפים וייחודם היהודי הולך ונעלם.

ל הוא התבוללות ולא חזרה א ,כגון קרים או בירוביג'אן ,כי סופם של מיזמי ההתיישבות היהודית

  .הקרקע

ן של  האנטישמיות. בהציגה את העדרבאחת מכתבותיה הראשונות, עוסקת יציב גם בסוגיית 

ועיים, מתייחסת הכותבת גם למקומם וביטחונם האישיים והמקצ ואת חירותם ,היהודים לגבי מגבלות

יחס אליהם מצד האוכלוסייה הסובבת. בשתי פסקאות עוקבות, לשל היהודים בחברה הסובייטית ו

כי חרף החרויות, היהודים לא זו בלבד שמרגישים  היא פוסקת ,יזה ולאחר מכן בפה מלאחילה ברמת

את עצמם שונים, אלא גם "מתחילה להיות מורגשת קנאה" לגביהם על "שתפסו את המקומות [של 

  117הגויים]."

, אינו הביקורת המרומזת לקוראיהלהעביר המחברת שרוצה  ,אחד המסרים המרכזיים

המועצות כלל איננו - על המשטר הבולשביקי בלבד, אלא גם האמירה, כי מה שמתקיים בבריתוהגלויה 

על שוויון ואחווה אינם אלא רמאות. על מנת להעניק תוקף לטענה חמורה הדיבורים ואילו  ,סוציאליזם

  של קצין בכיר בצבא האדום: אשתוזו, מביאה מרי יציב את תוכן שיחתה עם 

] כך![ובחברה ללא מעמדות. מתוך בשרה חזתה אין היא מאמינה בשויון 

בעלה חיים בדירה בת חמשה חדרים, לידם משפחה גדולה  זאת. היא והגנרל

סירב ולא  –בחדר אחד. כשהציעה לבעלה למסור חדר אחד למשפחה הזאת 

נתן. זה יהיה לא נוח בשבילו. "על כך נלחמנו." וכן: אכזריות השלטון פגעה 

אחד, שהממשלה החליטה לעשותו מקום מרפא. בהוריה. הם ישבו במקום 

מלבד הבגדים אשר על בשרם  [דבר] האנשים גורשו ולא הורשו לקחת אתם

                                                
  .27.8.1933, 22.8.1933, דבר 115
 .22.8.1933, דבר 116
 שם. 117
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[...] בחוסר כל השאירום במקום החדש והם גוועים מרעב [...] לשם מה 

   118]...[ הקורבנות האלה על לא דבר, למה האכזריות הזאת? למה הסבל הזה

פרי דבר," פורסמה ב"דבר הפועלת" רשימה קצרה נוספת שפרסמה את רשמיה ב"כשנה לאחר 

של מרי יציב, גם היא בעילום שם. הביקורת החריפה על המשטר הסובייטי שנכתבה ב"דבר," עטה 

 :של העיתון הכתיב אמנם את תוכן הכתבה, אך המסר נותר על כנו ביתר שאת. אופיו הפעם ההורגש

עין בלבד. הציבור הרחב רעב ללחם, מתגורר בתנאים לא אלא למראית שוויוני המשטר הסובייטי איננו 

מדיחים אותן "הרעב ותנאי החיים הנוראים של הפועלות  :תנאים והכל בשכר זעום ביותר. והגרוע מכל

  119לגברים, כדי להיטיב את מצבן הכלכלי."לעתים להתמסר 

ציב, חורגים מרי י ה שלהסובייטי של רשמיתוכנם החריף ומסרם התוקפני כלפי מהות המשטר 

שלא  ,באופן בולט מן המגמה שאפיינה את העיתונות היישובית (במיוחד את זו של תנועת העבודה)

הסוציאליסטית. ניתן  על אחת כמה וכמה להטיל ספק במהותה, המועצות-בריתלבקר במופגן את 

ורשמים 'אן, בדומה לכתבות שנכתבו בסמוך למסע הגיוס של המתנדבים לבירוביג ,לשער, כי דבריה

, ייתכן ובאמצעות עדותה הבלתי עם זאתיחד גיוס מן הסוג הזה בעתיד. נועדו למנוע ניסיונות  ,נוספים

אמצעית של יציב, ניסו עורכי "דבר," כגון ברל כצנלסון ומשה בילינסון, להשמיע את עמדותיהם כלפי 

  הבולשביזם, שממנו, כידוע, סלדו.

ת השלושים התאפיינה בביקורת גלויה יותר כפי שהוצג לעיל, המחצית השנייה של שנו

שנת המועצות והנעשה בתחומיה. מגמה זו לא נעדרה גם מרשמי מסע. כך, בשלהי -בעיתונות כלפי ברית

-ביקר במוסקבה דב רבין, מפעילי מפא"י בירושלים. הוא הגיע לברית 1937 שנת או בראשית 1936

ים. בעקבות נסיעתו העלה את רשמיו המפורטים עשר ימ-המועצות דרך פולין ונשאר בגבולותיה שניים

על הכתב. לא עלה בידי לאתר לאיזו מטרה, אך מאופי החיבור ומתוכנו דומה, כי ככל הנראה עשה זאת 

  120כהרצאה.ככתבה או  –ברבים לצורך פרסומו 

בדקדקנות רבה מתאר רבין את התרשמותו מן הבירה הסובייטית ומן האנשים המאכלסים 

לאי התפעמות נוכח הישגיו של המשטר וההטבות המגיעות לאדם העובד, שביתר העולם אותה. דבריו מ

                                                
 .6.9.1933, דבר 118
 .130-129), עמ' 30.8.1934, שנה א' (6מס'  דבר הפועלתא' [מרי יציב], "מרשמי תיירת ברוסיה הסוביטית,"  119
. המסמך בכתב יד וללא תאריך. IV-104-1007-55-57]. אה"ע, 1937-1936ר. דוב [דב רבין], מביקור במוסקבה, [ 120

-, שכן מוזכרים בו משפט שישה1937ראשית שנת  – 1936לשלהי שנת יתן לתארכו עם זאת, לפי המידע המופיע בו נ

) כאירועים 1936) וסיום השביתה הערבית (אוקטובר 1936עשר חברי "האופוזיציה הטרוצקיסטית" (שלהי אוגוסט 

  שהתרחשו בסמוך לביקור. 
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. מנגד, הוא גם מתאר בפרטי פרטים ַמְלאים למדי את אורחות חייהם של נותר רק לחלום על שכמותם

הם מתמודדים. ההשוואות החוזרות ונשנות בין עמו  האזרחים הסובייטיים ואת יוקר המחייה,

הארץ עדיפה על "ארץ  :ראל לבין המציאות שראה, אינן משאירות מקום לספקיש-המציאות בארץ

"דיקטטורה לא תיתכן בלי 'מנהיג נערץ' ובלי  :גם מן המציאות הפוליטיתהוא לא מתעלם המועצות." 

שאינה  ,אישיותו של סטלין נעשה בשפה קולחת וברצינות מחרידה 'קו רשמי'." תיאורו את פולחן

המצב המתואר אף גרוע יותר מאשר בגרמניה הנאצית, שכן שם מותר לאזרחים משתמעת לשתי פנים. 

  121לא. –המועצות -להחזיק בביתם עיתונות "ליברלית" ואילו בברית

המועצות לא יכול היה להיות מושלם ללא ההתייחסות לחיי -מובן, כי תיאור החיים בברית

  היהודים:

המיוחדים: ניכר ובארשת פניהם  םבחוטמשונים הם מיתר הקהל לא רק 

בהם האינטליגנט הענוג שאין לו נגיעה בעבודה הגופנית הגסה ולא נעלם גם 

מן העין, כי על שכבה שבמעלה המדרגה יימנו [...] יש בזה משום אי תקינות, 

מיעוטי קטן יתרכז רק בשלבים העליונים של עבודה "אינטליגנטית"  - שעם 

א ייעלה כלל על דעתם [...] מה המעניקה זכויות  יתרות ומשכורות ברווחה. ל

שנים, כשעמי רוסיה יקימו לעצמם את האינטליגנציה  15-10יהיה לאחר 

האם אין סכנה שתתחיל אז התחרות ומלחמה על העבודה  –הדרושה להם 

  122]...[ הקלה [...] ואם לא יגרום תהליך זה לאנטישמיות חדשה

: למסרה של מרי יציב כשלוש שנים קודם לכןזהה לחלוטין וברור הינו המסר שמעוניין רבין להעביר 

תוך זמן להשתנות היהודים נהנים אמנם משוויון זכויות ומהטבות יתר, אך מצב זה הינו זמני ועלול 

אינם הם . מעמדם הגבוה וחייהם הנוחים גרמו להם להתרחק מכל דבר יהודי. גם בבירוביג'אן קצר

 ",אך גם אלה כבר "עברו לתעשייה או הסתדרו בערים שכן התכנית היא "ליהודי העיירות." ,מעוניינים

לכישלון. דברי רבין כלל אינם אופטימיים. יתרה מזאת,  נהולכן תכנית ההתיישבות במזרח הרחוק נדו

ונחרד לגורלם  1933שנת לפני מהמועצות לבין יהודי גרמניה - הוא אף מזהה דמיון רב בין יהודי ברית

  שני הקיבוצים הגדולים הללו.של 

                                                
 שם. 121
  שם. 122
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זהר, -שמחה אבןהותיר לנו המועצות -את אחת העדויות החשובות ביותר על המצב בברית

. את אשרת 1937אוקטובר -ספטמברביחד עם אשתו רבקה בה ביקר שמבכירי ההסתדרות וההגנה, 

באולימפיאדת הקיץ השתתפה ש "הכניסה קיבל בבלגיה, שם שהה במסגרת משלחת אגודת "הפועל

-. לדברי בנו, איתמר אבן1937באוגוסט  1ביולי לבין  25ערכה באנטוורפן בין שנ ,הפועלים השלישית של

-זהר, אביו הסתיר את מוצאו "הרוסי" ולכן כניסתו אושרה. לעומת זאת, היו גם משתתפים ארץ

יחד  123.בקשתם נענתה בשלילהשביקשו לקבל אשרה סובייטית, אך  באולימפיאדה ישראליים נוספים

שבהם היה  ,במתן אשרות כניסה, למעט מקריםעיקרי לא היווה שיקול  המוצאדומה, כי  עם זאת

ידי המשטר -עלממנה גורשו או  1917מהפכת המועצות לאחר - בריתעזבו את שבאנשים מדובר 

כי לסירוב הסובייטי היו גם סיבות נוספות. כך, למשל, דב הוז שבמהלך  ,ן להניחלכן ניתהבולשביקי. 

גוריון -, בעוד דוד בןפעם אחר פעםנענה בשלילה כניסה סובייטית,  שנות השלושים ניסה לקבל אשר

   124.יכול היה לקבל אשרה כזו, אילו הנסיבות המדיניות היו מאפשרות זאת

זהר, בשם בדוי, רשמי ביקור בעיתון הנוער "במעלה" -פרסם שמחה אבן בעקבות הנסיעה

על אורחות גלויה עדים לביקורת  גם כאן אנו 1938.125יוני -סדרת מאמרים במהלך ינוארצורה של ב

המועצות כמדינה מתקדמת הן -המציגה את ברית ,המשטר הסובייטי ובעיקר על שקרי התעמולה

שעות הערב, חוסר בזרם החשמל שייתית: תנאי מחייה קשים, ניתוק מבחינה חברתית והן מבחינה תע

הצלחות מסחררות "כי ההצגה כת מציגים אפילו הצגות תיאטרון כושלו 126שוויון בין פועלים ואיכרים.

  127היא ממלכתית."

הם חיי  הםאמנם חיי :קודמיו מזו שלבאשר לחיי היהודים אינה נבדלת גישתו של הכותב 

אפילו בתיאטרון היהודי במוסקבה הקהל מדבר  128רווחה, אך מעמדם זה בא על חשבון היותם יהודים.

אך את הרושם הקשה ביותר הותיר עליו  129בינו לבין עצמו ברוסית, אף כי ההצגות מועלות ביידיש.

את  130.במגעלבוא עמו שחששו  עובדים יהודים רביםשם פגש בהביקור בבית חרושת לנעליים בקייב, 

                                                
  המועצות שמסר לי.- ור הוריו בבריתזהר על המידע אודות ביק- ברצוני להודות לפרופ' איתמר אבן 123
- . על המגעים לקראת נסיעתו של דוד בןIV-104-53-21(נוסח ראשון). שם,  4.11.1937דב הוז לוולתר סכוונלס,  124

  .2.2המועצות בשנות השלושים ראו פרק - גוריון לברית
  .17.6.1938, 29.4.1938, 31.3.1938, 14.3.1938, 25.2.1938, 10.2.1938, 28.1.1938, במעלה 125
 .31.3.1938, 25.2.1938, 10.2.1938, 28.1.1938, במעלה 126
 .29.4.1938, במעלה 127
  .31.3.1938, 25.2.1938, במעלה 128
 .29.4.1938, במעלה 129
  .10.2.1938 במעלהעל הביקור ראו:  130
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 ,לבכירי ההסתדרות. הייתה זו תקופה קשה ו, במכתבי1939רגשותיו תיאר כעבור כשנתיים, בשלהי 

שהצליחו לצאת  ,ישראליים-ם ארץחישלוותה בוויכוח פנימי במפא"י בעקבות הגעתם ארצה של שלי

במכתביו ניסה  131המועצות עם פרוץ מלחמת העולם השנייה.-ידי ברית-שנכבשו על ,שטחי פוליןאת 

ומנגד להציג את  ,זהר להשליך את אשר ראה על גורלם האפשרי של יהודי המחוזות הכבושים- אבן

  רי יציאה:לקבל הית עלה בידיהםהמציאות עמה נאלצו השליחים להתמודד בטרם 

עובדיו ] כך![שרב [כך!] כשנזכרים באותו ביהח"ר הגדול לנעלים בקיוב 

ובמבטים הנוגים שלוו אותי בכל צעד ושעל בלי  –פועלים ופועלות  –יהודים 

להוציא אף הגה למרות שהשתדלתי להיכנס אתם בשיחה (באמצעות מורה 

"רובוטים"  עבודת –דרך, כמובן), קשה לתאר חיים עוד יותר קשים מאלה. 

  132.][כך! וללא אפשרות של שיחה חפשית

זהר גם -צות כתב אבןהמוע-ים לאחר צאתו מבריתשהודפסו, ארבעה חודשסף על רשמיו נו

 ",יחד עם מה שפורסם ב"במעלה 133על פגישות ושיחות עם אזרחים סובייטיים. רשמים פרטיים

 המסר המרכזי ועלים והאיכרים."ב"ארץ הפאלה כתב אישום חמור ביותר על הנעשה  רישומיםמהווים 

המראה החיצוני נועד להטעות את מי שאינו יודע ואינו  אין תוכה כברה: -  המועצות- בריתהינו, כי 

"הממשלה הרוסית [...] דואגת לטפל [...] בתיירים [...] על מנת להפכם לסוכני אהדתה בעולם  .מבין

התגלו , יפה לראות כדומים לקיבוציםהקולחוזים, שאותם צ 134ולמפיצי עקרוני תוכנתה [כך!]."

יכול היה  ,כי הסתיר את שליטתו ברוסית הובדבזכות הע 135טיפוסיים.ככפרים רוסיים ואוקראיניים 

להאזין לשיחות בין מורה הדרך שהוצמד אליו לבין אזרחים סובייטיים מן השורה ולהיווכח, כי אין 

 136רה התואמת את צרכי התעמולה.ידם מתורגמים לו כלשונם, אלא בצו- הדברים שנאמרים על

התגלמות חיה לפולחן אישיותו של סטלין, בעוד המנהיגים האחרים, לרבות היו  המקומות הציבוריים

                                                
 .3.2על הפולמוס ראו פרק  131
  .IV-104-134-8. אה"ע, 19.12.1939זהר, תוספת לכתב יד של "ביקור ברוסיה המועצתית," -שמחה אבן 132

 .4-6-1934-468), אמ"ע –, בית ברל [להלן ארכיון מפלגת העבודהזהר, "ביקור ברוסיה המועצתית." -שמחה אבן 133
  שם. 134
 . 28.1.1938, במעלה 135
  .25.2.1938, במעלה 136
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האזרחים מפוחדים ואינם ששים למגע עם מי שאינו  137הגדול. אינם אלא צלו של המנהיג, לנין עצמו

  138מוכר להם.

ל פגישתו עם סולומון (שלמה) לוזובסקי זהר לקוראיו ע-כהוכחה מרכזית לדבריו, סיפר אבן

)Lozovskii) המזכיר הכללי של הפרופאינטרן ,(Profintern (– הבינלאומי של איגודים  להאינטרנציונ

כיצד הלז ניסה  י הזיהוי של בן שיחו, הראה הכותבמקצועיים קומוניסטיים. מבלי למסור את פרט

מעבר  139העדר שוויון בחברה הסובייטית. משמעית לשאלות בדבר-לחמוק ממתן תשובה ברורה וחד

-זהר, כי מה שנבנה בברית-לכתוב, ובדמיון מוחלט לדברי מרי יציב ואחרים, הדגיש שמחה אבן

  140המועצות איננו משטר סוציאליסטי, אלא משטר של דיכוי וטרור.

  

  באירופה המועצות-מהגרים יוצאי רוסיה ובריתבעיני היישוב היהודי 

- המועצות מהווים רשמי מסע בארץ-מדתו של היישוב היהודי כלפי בריתמקור ייחודי להבנת ע

וביקרו  ,1917ידי המשטר לאחר מהפכת אוקטובר -, שברחו למערב או גורשו עלישראל של מהגרים

החל במונרכיסטים  ,בארץ בהזדמנויות שונות. מדובר בקבוצה מגוונת מאוד מבחינה פוליטית וחברתית

  את המשטר הבולשביקי.כולם לא קיבלו  :מכנה משותףלהם , שהיה וכלה בסוציאליסטים

ישראל ויקטור צ'רנוב -הגיע לארץ ,פי הזמנתן של מפא"י וההסתדרות-, על1934בדצמבר  31- ב

)Chernov ,(מנה בעברו עם מנהיגיה , שנהסוציאליזם האירופאי אחת הדמויות הבולטות ביותר בחוגי

ם) ושימש כחבר בממשלה הזמנית שקמה ברוסיה לאחר רבולוציונרי-של מפלגת הס"ר (סוציאליסטים

. בביקורו בארץ שארך כארבעה חודשים, נפגש צ'רנוב עם מנהיגי תנועת העבודה 1917מהפכת פברואר 

הציונית והופיע בסדרה של הרצאות פומביות. ביקורו היה לא מקרי, שכן מאז ראשית שנות השלושים 

  141ישראלי.-היטב לציבור הארץנהג לפרסם את מאמריו ב"דבר" והיה מוכר 

                                                
  .29.4.1938, 14.3.1938, במעלה 137
 .4-6-1934-468זהר, "ביקור ברוסיה המועצתית." אמ"ע, - אבן 138
 .17.6.1938, במעלה 139
 זהר.- מתוך עדותו של איתמר אבן 140
141 Vladimir Khazan, "O poezdke V.M.Chernova v Palestinu," Oleg Budnitskii et al (eds.), Istoriia i kul'tura 

rossiiskogo i vostochnoevropeiskogo evreistva: novye istochniki, novye podkhody (Moscow: Dom evreiskoi 

knigi, 2004), pp. 324-325.  
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נפגש צ'רנוב עם חברי הוועד הפועל של ההסתדרות והרצה  ,1935בינואר  1- למחרת הגעתו, ב

בפניהם על מהות הסוציאליזם. בדבריו ניסה גם להשוות את המפעל הציוני בצורתו הסוציאליסטית 

יצירתו של  פריי הינו ישראל-הסוציאליזם הארץ :המועצות. עמדתו הייתה נחרצת-למה שקורה בברית

המועצות הניסיון להגשים את -"השתתפותם הערה של ההמונים." לעומת זאת, בברית ,האדם העמל

הסוציאליזם נעשה "לא ע"י האוכלוסיה [...] אלא ע"י השלטון, העומד מעליהם ועושה את הניסיון בלי 

  142להתחשב עמהם."

של רבים מבני הדור הצעיר  אהדתםוב גם מעיניו של צ'רנ מהלציונות, לא נעלהחיובי חרף יחסו 

למשטר הסובייטי. את הסיבה לכך ראה בהעדר מידע אמין ואיכותי על החיים  ומחברי הקיבוצים

זוהי, אולי, גם הסיבה כי עם עזיבתו את  143התעמולה הבולשביקית. ה שלובהשפעת ,המועצות- בברית

יה סוציאליסטית בלבד, אלא גם העוסקים לא בתיאור ,מאמרים ישראל הרבה לשלוח ל"דבר"- ארץ

  ., שבהם עמד בהרחבה על טיבו של המשטרהמועצות-בענייניה הפנימיים של ברית

קצין  ,), משורר ועיתונאי רוסיLadinskiiישראל אנטונין לדינסקי (- ארץלהגיע  1936בשנת 

נחשב לנפוץ ה ",Poslednie novostiששימש גם ככתבו של עיתון פריזאי בשפה הרוסית " ,"לבן" לשעבר

"מסע תחת הכותרת ולפופולרי ביותר בקרב יוצאי רוסיה באירופה. בעקבות ביקורו פרסם ספר 

נעדרת את החיים בארץ נוכח המרד הערבי הגדול. "הנקודה הסובייטית" בפירוט ר תאלפלשתינה" המ

מה -דבר" :כי מי שעומד מאחורי המאורעות הם הסובייטים ,. ובכל זאת, רומז המחברכמעט מן הספר

נראים. אינני מדבר על התעמולה אפילו, -מוזר קורה במזרח. ממוסקבה הרחוקה נמשכים חוטים בלתי

החברה גרס, מנגד,  144אלא על הרוח חסרת המנוחה הנושבת ממוסקבה על כל העולם המזרחי."

עוד יותר על האווירה שמשפיע עת לא רק ממוסקבה, אלא גם מברלין הנאצית, מה פמוש הערבית

  המאפיינות את שני הצדדים. ,ועל העמדות הבלתי מתפשרות הקשה

תיאור  :עניין את קוראיוינסקי מקום נרחב גם למה שנוסף על העיסוק בפוליטיקה, מקדיש לד

 כאן ובאתרים שהיו בבעלות רוסית בתקופה הצארית. מן הראוי להזכירביקוריו במקומות הקדושים 

. בביקורו אצל חנה רובינא (אותה הוא מכנה ישוב היהודיאת "העולם הרוסי" לי שתי נקודות הקושרות

יחס חבריה השחקנים לתרבותה של רוסיה את רגשות את יחסה ותבטעות רוניבקי) מתאר המחבר בה

                                                
 .2.1.1935, דבר. מצוטט עפ"י: 326שם, עמ'  142
143 Anatolii Avrus & Aleksandr Novikov, "Avanpost sotsializma." Rossiiskie sotsialisty i anarkhisty posle 

http://socialist.memo.ru/books/html/avanpost.htmlOktiabria 1917. .  

144 Antonin Ladinskii, Puteshestvie v Palestinu, 1937, p. 131.  
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אביבי -ניגוד לעולם התרבותי התלב 145אט משתכחת מפיהם."-רוסית אטהולמורשתה, אף כי "השפה 

אותם פגש בטבריה, השואפים שרם של הסובוטניקים את סיפו הכמה למילה רוסית, מביא לדינסקי גם

ציונים של ממש, זוכים מפי הסובבים אותם לכינוי "לשווא להשכיח מלבם את השפה הרוסית וה

  146רחמנא ליצלן."

-שביקרו בארץ ולאחר מכן פרסמו את רשמיהם, היו גם תושבי ארץ ,יםלצד התיירים הרוס

ים. כך ידוע על דמויות בולטות בקרב המהגרים הרוסעם או עבודה ששמרו על קשרי ידידות  ,ישראל

), שר החוץ לשעבר בממשלה Miliukovפבל מיליוקוב (לבין זאב ז'בוטינסקי בין ידידות רבת השנים ה

הפריזאי. העיתון בעריכתו הקדיש מקום נרחב  Poslednie novostiהרוסית הזמנית ועורכו הראשי של 

. בספטמבר 1936שנת לבקר בארץ ב ת כתבו אנטונין לדינסקיכאמור, א ישראל ואף שלח,-לנעשה בארץ

מאמרו המזים את ההאשמות באהדה כאשר פרסם את במה לז'בוטינסקי מיליוקוב העניק  1934

 Sotsialisticheskii" ,ונגד תנועתו בעיתונם של המנשיביקים נגדושפורסמו  ,לפאשיזם ולטרוריזם

vestnik".147  

) Burtsevים והשלושים התכתבות ענפה עם ולדימיר בורצב (פנחס רוטנברג ניהל בשנות העשר

, שנודע עוד בתקופה הצארית כחושף פרובוקטורים וסוכני בולשת בקרב מפורסםפובליציסט רוסי 

של "הפרוטוקולים של  האמתיהתנועה המהפכנית. במישור היהודי ידוע בורצב כמי שחשף את טבעם 

בתסיסה  סובייטיםמעורבותם של ה למעקב אחרזמנו זקני ציון." בתקופה הנדונה הקדיש חלק מ

במגע עם רוטנברג ומשה בורצב כך עמד תוך כדי . במאורעות תרפ"ט בפרט וחלקם ,בעולם הערבי בכלל

שביקי של רוטנברג דעך, לבו-לקראת המחצית השנייה של שנות השלושים מרצו האנטי 148נובומייסקי.

                                                
. שלא ביודעין, הצביע לדינסקי על תחילתו של תהליך ההתרחקות של הציבור 15. השוו גם לעמ' 101שם, עמ'  145

הספרות הרוסית, שקבעה נורמות התנהגות בקרב רבים מאנשי מוסרית של - ישראלי ממורשתה הרוחנית- הארץ

התנועה הציונית. תחילה הייתה זו התרחקות מילולית של הדור הצעיר, שהמשיך לספוג את הקוד האתי, אך 

בעקיפין באמצעות תרגומי היצירות. מאוחר יותר, במהלך שנות החמישים והשישים, משהצטמצמה באופן טבעי 

-ציוניות של ברית-הראשון של יוצאי רוסיה, חלה גם היפרדות רוחנית נוכח עמדותיה האנטיהשפעתם של בני הדור 

המועצות מזה וההבנה, כי המשטר הסובייטי הפר את כל הנורמות והמידות המוסריות שקבע, לכאורה, בעצמו. 

 :Anita Shapira, "Izrail' i Rossiiaהיפרדות זו, כפי שהגדירה זאת אניטה שפירא, "שמה קץ לרומן הלא יוצלח הזה." 

istoriia bezotvetnoi liubvi," Vestnik Evreiskogo Universiteta v Moskve, Vol. 9(27), 2004, p. 158.  

  .97-89שם, עמ'  146
147 Poslednie novosti, 7.9.1934 :3.10.1934, הירדן, הגרסה העברית של הכתבה פורסמה ב.  

148 Vladimir Khazan, Pinkhas Rutenberg: ot terrorista k sionistu, vol. 2 (Jerusalem & Moscow: Gishrey 

Tarbut – Mosty Kul'tury, 2008), pp. 655-698.  
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הוא ייעץ לבורצב לעשות כמוהו, שכן "אין זה עתה  ייתכן ובהשפעת עלייתם של הנאצים. מכל מקום

  149זמן יאה להיאבק בממשלה הבולשביקית."

במקסיקו: פגישתם של בבה  1937אחד המפגשים המרתקים ביותר עם מהגר רוסי נערך ביוני 

בשיחה שנמשכה  150ושל לב טרוצקי. ,ישראל-ארץביה הבולטות של תנועת הפועלות ותאידלסון, ממנהיג

הן מבחינה חברתית הן מבחינה פוליטית.  זה האחרון התעניינות רבה בנעשה בארץ הביעכמה שעות, 

לאחר ששמע כי הקומוניסטים אינם מעורבים בבניית הקיבוצים, אף העיר, בנימה של צחוק, כי גם 

  151המועצות אין אנשי המפלגה בונים קומונות "זה אין להם גם ברוסיה."- בברית

בשלהי שנות העשרים  ,אולם 152נות ידועה וכבר עסקנו בה לעיל.לציולב טרוצקי התנגדותו של 

, כתב 1929ידי הפורעים הערבים בשנת - בחברון על עשבוצ ,הטבחזו. בעקבות  מסוים בעמדתוחל שינוי 

-, עורכו של "אונזער קאמף," כי אמנם ההתקוממות הערבית נבעה מיסודות אנטיללזר קלינג

המשיך אף כי  153יהודי."-יאקציה איסלמית ופוגרומיזם אנטיראימפריאליסטיים, אך שולבו בה גם "

 סק טרוצקי רבות במחשבות על מציאתעלשלטון לציונות, עם עלייתו של היטלר לדבוק בהתנגדותו 

 .עם אידלסוןשקיים כך היה גם בשיחה  154ישראל.- מקלט ליהודים הנרדפים ובין היתר חשב גם על ארץ

ישראל "לא נפחד [לקבל -רוצקי לבחון אפשרות לעבור לארץיתרה מזאת, זו האחרונה אף הציעה לט

יוסף נדבה, של כדבריו בסופו של דבר,  155את טרוצקי], כי האידאה שלנו חזקה מכל פחד מפני אדם."

שבה העם היהודי יוכל  ,טרוצקי אמנם לא הפך לציוני, אך הודה כי ישנו צורך בטריטוריה מיוחדת

  156ניות כגון הנאציזם.ופוגע להיות מוגן מתופעות הרסניות

  

* * * * *  

המועצות לציונות שינויים משמעותיים - יחסה של בריתלא עבר  במהלך שנות השלושים

כנטע זר  היישוב היהודי המשיך להיתפס. , לכל הפחות בהיבט האידיאולוגיבהשוואה לעשור הקודם

                                                
  .692-683שם, עמ'  149
 .6.7.1956, דבר 150
  .169-168, הוצאת רפאל חיים הכהן, ירושלים תש"ן, עמ' טרוצקי והיהודיםשם. ראו גם יוסף נדבה,  151
 .1.1ראו פרק  152
 .164 , טרוצקי והיהודים, עמ'נדבה 153
 .166-164שם, עמ'  154
  .6.7.1956דבר,  155
 .166נדבה, טרוצקי והיהודים, עמ'  156
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רב המקומיים. מן השורש באמצעות ליבוי הרגשות המהפכניים בק שיש לעקרו ,בסביבה הערבית

לא שינה במאומה את הגישה הסובייטית.  ,חזית המאבק בציונותשעמדה ב ",חיסולה של ה"יבסקציה

הקומוניסטים היהודיים היוו אמצעי לביצוע מדיניות הלאומים הסובייטית  ,כפי שהוכח בפרק הקודם

א היוו את הגורם ית, אך ללתרמו לעיצוב התפיסה השלי . אין כל ספק שהםהעיקריים יוזמיה היו ולא

  להיווצרותה.המרכזי 

-הגיאוהאינטרסים שכן המזרח תיכון הרחק מתחום  לאורך כמעט כל שנות השלושים

הפעילות הכמעט בלעדית של  למרחבולכן הוא הפך , הרשמית מוסקבהשל  המידייםאסטרטגיים 

מים ערביים הקומאינטרן. חוסר ההתמצאות הסובייטית בנבכי האזור והסתמכותם העיוורת על גור

ערבית החלה ללא כל זיקה -הובילו בסופו של דבר לידי כישלון חרוץ. המהפכה הפאן ","לאומיים

לסוציאליזם הסובייטי. אדרבא, מנהיגים ערבים רבים גילו עניין בהתקרבות לגרמניה הנאצית. הנהגתו 

מתרחש גרם לשינוי, אך העדר הבנה עמוקה של הלגרום של האינטרנציונל השלישי ניסתה אמנם 

  סובייטיות.-שנשלחו לתנועות הפרו ,לבלבול ולחוסר אחידות בהוראות

 "ציונות לא נבדל מיחסה ל"גורמים בורגנייםה להמועצות א-ה של בריתיחסניתן לקבוע, כי 

, מהאיבה לציונות ה יותרדמוקרטיה הייתה חזק-אחרים. העוינות כלפי האימפריאליזם והסוציאל

. גם האיבה כלפי היישוב שטיפח בקנה מידה עולמי משמעותיים ומשפיעים יריביםהיות והם נתפסו כ

המאבק ב"יסודות קולוניזטוריים זרים" המשותף למרחב מ שונה במהותהלא הייתה  ,הקומאינטרן

  נים בלבנון.ורצרפתים באלג'יר או מ, ישראל- יהודים בארץ –כולו ולא היה משנה במי מדובר 

הן במהלך וביסודות ערביים הן במאורעות תרפ"ט ינטרן של הקומאיגת ומס-תמיכתו הבלתי

העדר לאמנם מאותו חוסר ההתמצאות, אך גם  , נבעה1939-1936בשנים הערבי הגדול"  "המרד

 .כלל וכללהמרחב לא עניין אותם לפי שעה  –ההתעמקות הסובייטית במתרחש היה תפקיד לא מבוטל 

לי שעלולה הייתה להיתפס כסטייה מן "הנורמה חריגה מן הקו הכללכך יש להוסיף את החשש מפני 

שאפיינו את מסע המקובלת" ולגרור אחריה האשמה בריגול לטובת מדינה זרה. הלכי רוח אלה 

וביכולת אנשיו לבחון אל נכון את השינויים המתרחשים  קומאינטרןתפקוד הקשות ב ופגע ,הטיהורים

שעיצבו את דרכי פעילות  ,המועצות-ברית לפיכך, גם התמורות במדיניות החוץ של. במזרח התיכון

על ו ,הארגון מאז מחצית שנות השלושים, השפיעו בצורה עקיפה בלבד על פעילותו במזרח התיכון בכלל

  ישראל בפרט.-בארץפעילותו 
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מתנדבים להתיישבות בבירוביג'אן מהווים את הדוגמא הטובה ביותר ם של גיוסלניסיונות ה

את המפה. לא זו בלבד, שהמצב נכון סובייטיים, שלא ידעו לקרוא -רולהתנהלותם הגסה של גורמים פ

קרים גיוס המתיישבים למרבים לעזוב, אלא גם ראשי היישוב למדו לקח דחף הכלכלי הסביר בארץ לא 

  ופיתחו מנגנוני התמודדות אפקטיביים, לכל הפחות במישור התעמולתי.

בם העגום של המתיישבים ה העיתונות היישובית על מצהביקורת הזהירה שהעביר

בפומבי התנועה הציונית לבקר ראשי העקבית של  תחילה בקנה אחד עם הימנעותםה תלע ,בבירוביג'אן

. עם זאת, מאחר וניסיונות גיוס המתנדבים נעשו בצורה גסה ובמגמה מכוונת המשטר הסובייטיאת 

את  גם לא חסכהמפעם לפעם וארסית ולעגנית יותר הפכה ל םלפגוע באחידותו של היישוב, גם תעמולת

יעדה של ביקורת זו כלל  חשוב להבהיר, כי עם זאת המועצות.-ה הפנימית של בריתשבטה מהתנהלות

  בולשביקיים.קסמי שווא" שהוזהר מפני הליכה אחרי "מ ,עצמוה מוסקבה, אלא היישוב לא הי

ם של המחצית העיסוק באופיה הפנימי של החברה הסובייטית הלך והתחזק נוכח גל הטיהורי

המרומזת והעקיפה ויתרה על מקומה לטובת ביקורת גלויה. השנייה של שנות השלושים. הביקורות 

הפכו לנפוצות יותר יתרה מזאת, הדעות שבמהלך שנות העשרים היו נחלתם של חוגים מצומצמים, 

של הבולשביזם הסובייטי כלל איננו סוציאליזם, אלא התגלמותה : מחצית העשור הנדוןהחל ב

ייתו של היטלר לשלטון גרמה ובכל זאת, על נאציזם הגרמני.היוצרת קרבה בינו לבין ה ,טוטליטריות

יזם ושהחלוקה הישנה לסוציאלשלא היה כמותו  ,כי העולם ניצב בפני כוח חדש והרסני להבנה

  .עוד ינה קובעתוקפיטליזם א

של חוסר היכולת ת לפוליטי המשתנה היווה את אחת הסיבות המרכזיוהגיאוהמצב , שדומה

. למרות אופיו הטוטליטרי של משטרה, רבים המועצות-לקבוע גישה חד משמעית לבריתהיישוב היהודי 

לצדה של גרמניה. אולם, תעמוד נאצי, מאשר -מחנה האנטיתהיה חלק מן המוסקבה עדיף שהבינו, כי 

יישוב לא מעט גם לצד השיקולים המדיניים בבואו לקבוע את יחסו למשטר הסובייטי, הושפע ה

משקפים היטב את  1938בוועידת מפא"י במאי גוריון - משיקולים יהודיים גרידא. דבריו של דוד בן

רוסיה להכמיהה הבלתי מרוסנת מחד גיסא,  :שהתנועה הציונית הייתה נתונה בה ,הסתירה הפנימית

לפי הציונות, עמדתה כ שקרב היום בו תשנה מוסקבה את ,תרבותה והתקווה הכמעט אובססיביתלו

יהודים  -פועלים במכוון נגד היישוב היהודי באמצעות שליחיהם שהסובייטים  ,נההבהומאידך גיסא, 

  וערבים כאחד.
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  2.2פרק 

ות היישוב והתנועה פעיל :ההכרה המדינית כסוגיה יהודית
הפעילות הציונית מוסקבה ולמען הכרה מצד הציונית למען 

  המועצות-בריתיהודי ו

-אל ברית הומוגני גאופוליטיים הקשו על יכולתו של היישוב היהודי לקבוע יחסבעוד שגורמים 

רות מלאה, אך ימח נהנואמנם כיחידים היהודים  :בהבסוגיות היהודיות הייתה הסכמה רחהמועצות, 

ל התסריט הגרמני הדהד באוויר הזיקה שלהם אל עמם. החשש מפני חזרתו שהלכה ונעלמה בה בעת 

זאת ועוד, עם הוצאתה הסופית של  אף הוסיף שמן למדורה. ,שרבים מצאו בין שני המשטרים ,מיוןוהד

ורבים מהם מצאו את עצמם פעיליה חמירה רדיפת , ה1928שנת הציונות אל מחוץ לחוק בראשית 

  המועצות. - ללא כל סיכוי לצאת מברית ,מאחורי סורג ובריח

הבינלאומית הציונות התנועה  מנהיגיכישלונות שנחלו בעבר, לא ויתרו הועל אף  ,נוכח מצב זה

ניה עלולה תה של מוסקבה כלפי תנועתם. התחושה, כי עמדתה של בריטעל ניסיונותיהם לשנות את עמד

מצד מעצמות ומדינות , הביאה לכדי הבנה שכל תמיכה להשתנות לרעה נוכח ההתנגדות הערבית

של האסירים והגולים  גם גורלם עשויה בבוא היום לשחק לטובתה של הריבונות היהודית.אחרות 

חו לא אחת בזכות חבריהם שהצלי נגד עיניהם של ראשי התנועה הציונית,לעמד  המועצות-בריתבתוך 

  ציוני-היום היהודי רדלעלות ארצה ועשו רבות בכדי שסוגיה זו לא תרד מס

מדינית ות את כף המאזניים לטובת הכרה הנחת היסוד של פרק זה הינה, כי הרצון להט

ם של התנועה השתדלו לנהל, באי כוח ווהדאגה ליהדות הסובייטית עמדו ביסוד המגעים שניהלו, א

ללבטים היה אם ההמועצות. לאור זאת יבחן הפרק, - ציגיה של בריתעם נהיהודי שוב ייהציונית וה

בלא כל זיקה לאידיאולוגיה הם התנהלו  או שמא הגאופוליטיים משקל כלשהו במגעים אלה,

 היהודים הסובייטייםלמען ישראל ומחוצה לה - תיבחן הפעילות שנעשתה בארץלשם כך . הסובייטית

יות שמנעו את הרחבת זאחת הבעיות המרככי , נשכח בל .הפעילים הציונים בפרטלמען ו ,בכלל

בחינה מהן  ,אל המשטר הבולשביקי ה יחסם החיובי של יהדות הארץ והעולםיתוץ זה היהפעילות בער

מובילי  האם ,הפרק יבדוק הסובייטית. פעילות מכוונת מצד התעמולהמה היסטורית הן כתוצא

במהלך התקופה  בהצלחה תמודד עם גורם זהלההפנימו את לקחי העבר הלא רחוק והשכילו המאבק 

  .הנדונה

שרווחה אז בקרב  התפיסההאם  לבחוןהינה מטרת הפרק שלהלן  ,באשר לזירה המדינית

הייתה  ,המשטר הסובייטי עשוי לשנות, ולו במקצת, את גישתו לציונותלפיה הפעילים הציוניים, 
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המועצות לקיים מגע עם - ו את בריתשהניע ,גורמים ואינטרסים אחריםמציאותית, או שמא הופעלו 

מצדה של הכרה מדינית במטרה לזכות בננקטו פעולה דרכי באי כוחו של היישוב. ייבדק, אילו 

שהבולשביקים מאז ומתמיד  עם ידיעה ברורה התמודד היישוב היהודי ל,ו, למרות הככיצדו ,מוסקבה

ל ההיבטים האידיאולוגיים מה היה משקלם ש .לא היו מוכנים להכיר בציונות כתנועה לאומית

הם והאם  המהלכים הללושל  םמה הייתה מידת תועלת ם אחרות?נמצאו דרכיהאם  ?בניסיונות אלה

  הובילו בסופו של דבר לשינוי כלשהו?

  

  ו"הוועדה לענייני רוסיה" ופעילותןאגודת "מגן" 

להירתם  ישראלי- מאז הקמתה נאלצה אגודת "מגן" להתמודד עם העדר נכונות הציבור הארץ

אמין שהמשטר הסובייטי, אשר הלהיישוב התקשה המועצות. - למאבק למען הפעילים הציוניים בברית

גרמה בהדרגה  . גישה זוירדוף פעילים ציוניים באופן ישיר, חרט על דגלו את סיסמאות הצדק והשוויון

שוב נוכח מן היי קשהכזבה לאהובילה ובמידה מסוימת אף  ,האגודה בקרב הפעילילתסכול עמוק 

  המצב.

של  לגורלם הקשההציוני בארץ את עיני הציבור  לפקוחהניסיונות החוזרים ונשנים של "מגן" 

יה הסובייטית" מעל את "הסוג העלותלכי יש הובילו לכדי הבנה,  המועצות-בריתהפעילים הנרדפים ב

בראשית יולי  שהתקיים עשר,-שבעההקונגרס הציוני ה -החשובה ביותר  הבמה הציונית הבינלאומית

ידי בנימין וסט, אחד מראשי -עללקראת הקונגרס  שהוכנה פעולהמעיקרי תכנית ה באזל.ב 1931

 ,חבריה לגדולות ונצורות. אמנם ציפו בינלאומית לא-הזירה היהודית האגודה, ניתן להבין כי גם מן

את תשומת וסט  מסב אך במקבילכוח חי ופעיל, הפעילים הציונים עובדת היותם של בתכנית מודגשת 

וסט  ףכך שאבעשותו כי  ,ניתן לשער המועצות כולה.-לב הקוראים למצבה העגום של יהדות ברית

. סובייטיתההקשורות ליהדות  ,בעיית הנרדפים לחלק ממכלול גדול יותר של בעיות יהודיותלהפוך את 

וצאם "הרוסי" של שמבתקווה ניסיון זה בא לפרוט על מיתרי מצפונה של העשייה היהודית הכללית, 

את  1עמדה "מגן." שבראשו ,ויקרבם אל המאבק ,לידריותמראשיה יעורר, אולי, תחושה של סו רבים

- שתטפל ביהודי ברית ,דבריו סיכם וסט בקריאה להקים מחלקה מיוחדת במסגרת הוועד הפועל הציוני

  המועצות.

                                                
 .16.6.1931, העולם 1
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ר פורסם בשלהי כרוז אשבבסיסו של  העמד השאיפה לפרסם את מאבקם של חברי האגודה,

 "."מגןלסייע בידי  , ובו קריאה "לציבור היהודי בכל העולם [...] לנוער הציוני לכל שדרותיו"1931שנת 

הבנה, כי אין על גם ובה בעת מצביע  ,הארגוןבאנשי משקף את הלך הרוח הפסימי שאחז  תוכן הכרוז

  2".זרה ההולכים וגדליםלספק את צרכי הע ,ישראל-"שפעלה עד כה אך ורק בארץ ,בידי האגודה

ם למטרה להיאבק למען ששמו לה אחריםישראל גם גופים -לצדה של "מגן" פעלו בארץ

שפעלה ליד ההסתדרות  ",לענייני רוסיההיהדות הסובייטית. בראש ובראשונה יש להזכיר את "הועדה 

ממייסדי  ,ברגלייב גולד- ובראשה עמדו המשורר הלאומי חיים נחמן ביאליק, יצחק ,הציונית העולמית

ציון כ"ץ, -ובן ,ישראל-בטאון ההסתדרות הציונית "העולם" ואחד מבכירי גואלי הקרקעות בארץ

התרכז בהפצת מידע  השל הוועד הקר פועלעי 3עוד מימי רוסיה הצארית. אים העברייםמבכירי העיתונ

  ברחבי העולם. קרב המוסדות היהודייםהמועצות ב- על גורלם של היהודים בברית

ה לעמיתיהם ב"מגן," גם אנשי הוועדה חשו תסכול עמוק נוכח חוסר היכולת למלא את בדומ

ייעודם ולהשפיע על הרחוב היהודי להירתם למען היהדות הסובייטית. תסכול זה בא לידי ביטוי 

. במהלך הדיון הופנתה האשמה חמורה 1932במרץ  27-אביב ב-במהלך ישיבת הוועדה שהתקיימה בתל

על התעלמותה המוחלטת מסוגיית היהדות  ,יורק-נות הידיעות היהודית," שמרכזה בניו"סוכ ,נגד יט"א

ישראל. לטענת אנשי הוועדה, כל -ולות המחאה המתקיימות בארץובמיוחד מסיקור פע הסובייטית

לה החלטה שגינתה בזאת ועוד, בתום הישיבה התק המידע הדרוש הועמד לרשות יט"א מבעוד מועד.

  :כולה נהלותה של העיתונות היהודית העולמיתבצורה בוטה את הת

שהעתונות הישראלית בכל הלשונות איננה ממלאה את [כך!] הועדה מוצאה 

החובה האנושית והישראלית בשאלה הנוגעת למאות אלפי יהודים ברוסיה. 

את הדין על היחס הקר לחיי אחינו המעונים וחלק מן [כך!] היא עתידה לתן 

  4היחס המחפיר.לקלון על  העתונות ראוי

שהופיעו  דחה את כל ההאשמות ובו ,מכתב גלוי ,יעקב לנדאו ,אפרסם המנהל הכללי של יט" ,בתגובה

של ביאליק, בציינו, כי יט"א דואגת לתת פומבי למצבם  גישתוהוא אף מחה על  בהחלטת הוועדה.

  5ופעילי התנועה הציונית בפרט. ,המועצות בכלל-וגורלם של יהודי ברית

                                                
 .24.11.1931, העולם 2
  הוועדה נודעה גם בשם "הוועדה לענייני היהודים ברוסיה הסובייטית." 3
  .14.4.1932, העולם 4
 .29.7.1932, דואר היום 5
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ביאליק האשמות נגד העיתונות היהודית. כחודש בה השמיע הפעם הראשונה ייתה זו לא ה

אביב אסיפת מחאה נגד רדיפת - בתלבאולם "אהל שם" בפברואר, התכנסה  25- לפני ישיבת הוועדה, ב

 ,מאיר דיזנגוף ,אביב-באסיפה ראש עיריית תלנטלו חלק המועצות. לצדו של ביאליק, -היהודים בברית

ישראל. בנאומו -"הרצליה" לשעבר ומבולטי המחנכים בארץ מוסינזון, מנהל גימנסיהציון -וד"ר בן

שאלת  אתהשתלח ביאליק בעיתונות היהודית, שאותה אף כינה "פושעת ובוגדת," על השתקתה 

  6היהדות הסובייטית.

המועצות ויחסה אל הציונות גרמה לוויכוחים -ביאליק בכל הקשור לבריתעמדתו הנחרצת של 

עמדה מאחורי המחאה של פועלי ציון שמאל לקראת יום גם בזירה היהודית העולמית, אלא לא רק 

. כך, אנשי תנועה זו, שהאשימו את ביאליק בשנאת 1933שנחוג בשנת  ,של המשוררהולדתו השישים 

הסתדרות להקדיש ישיבה ההוועד הפועל של לטרפד את ניסיון על מנת "רוסיה הסובייטית," פעלו 

 1933.7בפברואר  התקיימהש ,של הארגון רביעיתון מאורע זה בוועידה המיוחדת לצי

מלמדים  שחזרו על עצמם פעם אחר פעם, ,מן הסוג שהוזכר לעילוהפרסומים ריבוי הקריאות 

סק בפעילות למען היהדות הסובייטית. חוסר היכולת להשפיע על עעל עומק התסכול שאחז בכל מי ש

כפי מהעדר ההבנה של יעדי המחאה מצד הציבור היהודי הרחב.  נבעבארץ ובעולם  תהיהודידעת הקהל 

ידי תועמלני -המוצגים כלפי חוץ על ,זה התקשה לזהות בין האידיאלים הנאוריםציבור , לעילשהוצג 

ידי קומץ מתנגדים -שצוירה על ,המשטר סובייטי, לרבות אלו ברחוב היהודי, לבין התמונה הקודרת

  יחס אליה היה מורכב מאוד.הועה הציונית, שגם המזוהה ברובו עם התנ ,קטן

 ",תמונת מצב עגומה זו עולה ביתר שאת מהחלטת הסיכום של הוועידה השלישית של "מגן

על חוסר  . ארבעה מתוך שבעת סעיפיה מדברים1933באוגוסט  16-15-אביב ב-שהתכנסה בתל

 כיעל הלינו אנשי "מגן" ועוד,  טית. זאתן היהדות הסובייעמעורבותו הנרחבת של היישוב בפעילות למ

היחס הנכון לפעולת 'מגן' ואינם ממלאים את  טרם גילו את ארץ"מאות גולים בעבר הנמצאים ב

  8חובת חברים לתנועה הציונית ולנרדפים עליה ברוסיה." –חובתם 

  

  

                                                
 .1.3.1932, דואר היום 6
  .20.2.1933, דואר היום 7
 .24.9.1933, דבר 8
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  יישובית-ה פוליטית בזירה הפניםאבק למען היהדות הסובייטית כסוגיהמ

שחברי "מגן" היו להוטים לקרב, שיוכם האידיאולוגי אל תנועת  יפ- על-ניתן לומר, כי אף

: כפי שראינו, הם התקשו לקבוע באופן נחרץ את יחסם למשטר העבודה הציונית היה בעוכריהם

לציבור הכללי. זאת  םמנעה את הרחבת פעילות 9. מחויבותם לקודים ולנורמות התנועתיים,הסובייטי

שפעולותיהם השיקו אלה לאלה, דוגמת "מגן" ו"הוועד לענייני  ,םועוד, גם החיבור בין גופים שוני

  10ישראלית.-היה בלתי אפשרי מחמת השתייכותם לשתי קצוות הקשת הפוליטית הארץ ",רוסיה

הפעילות למען היהדות הסובייטית התנהלה, במקביל, במספר ערוצים שונים, שבסופו של דבר 

הפילוג, פגע ללא ספק ביעילות שנוצר בשל רומות מטרה. הצורך המתמיד בתאותה את ניסו להשיג 

לא מרובה נוכח היחס הבעייתי מצד רוב רובו של היישוב היהודי. כך, ממילא העשייה, שהייתה 

ליטול חלק פעיל בימי התגייסות לדוגמא, בעוד ש"מגן" נאלץ לצאת מדי פעם בקריאה לציבור הפועלים 

מים לאיסוף תרומות או תרומת ימי עבודה לטובת ם היים (לשון נקיה שהייתה מקובלת באותכללי

אל אנשי עסקים, חברות מסחריות ובנקים לאותה בקריאה אנשי "הוועדה"  יצאומטרה זו או אחרת), 

  11מטרה ממש.

השיקה לא רק בגיוס תרומות. שני הגופים דאגו לפרסם, כמובן כל הארגונים השונים פעילות 

המועצות ועל הפעילים הנרדפים. כך, בעוד שמעל דפי -בבריתטאוניו הוא, ידיעות על הנעשה יאחד בב

"דואר היום" פרסמו  /ועל גורל חברי ההסתדרויות הציוניות, "העולם" או"דבר" למדו הקוראים 

  12לעלות ארצה. ל הצליחוושלמרות הכ ,עדויות על תלאותיהם של אלו

-ען יהודי בריתהבעייתיות של "הפן הפוליטי" זוהתה כבר בראשית המאבק המאורגן למ

, שזכתה ישראל-של ארץ אביב התערוכה המסחרית החמישית-התקיימה בתל 1932המועצות. באביב 

שהציגה  ,זו הפעם הראשונה בשם "יריד המזרח." בתערוכה השתתפה, בין היתר, גם משלחת סובייטית

לתי אמצעי את "מגן" ראו בכך הזדמנות טובה להזכיר לסובייטים באופן באנשי  13ביתן גדול ומפואר.

-של בריתשימוקם בסמוך לביתן  ,האגודהלהקים ביתן קטן של  הוחלטגורל חבריהם. לשם כך 

                                                
דשים אחדים לפני השלישית של "מגן" נפתחה בדברים לזכרו של חיים ארלוזורוב, שכזכור נרצח אך חוהוועידה  9

  כן, שכללו בין היתר גם גינוי של הרוויזיוניסטים.
, נמנה עם אלו, שניסו להוכיח את חפותם של אברהם סטבסקי וצבי רוזנבלט, ציון כ"ץ, מבכירי הוועדה- כך, בן 10

  החשודים ברציחתו של חיים ארלוזורוב.
 .11.2.1935, 29.7.1934, דבר 11
  .25.9.1933, דבר; 19.1.1933, העולם; 6.4.1932, דואר היוםראו לדוגמא:  12
 ראו בהמשך. 1932המועצות ביריד המזרח בשנת - על האירועים סביב השתתפותה של ברית 13
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 לדעתם. וסיכלו את המהלך הביעו התנגדות נחרצת "מגן"מפא"י שבהנהלת  נציגי. ואולם, המועצות

  לפעילים הנמצאים במאסר ובגירוש.מהלך כזה עלול היה להזיק 

לוי דעת שבאמצעותו האשים ילטענתו אחד מחברי "מגן," גהיה שלבטוב,  פרסם א.בתגובה, 

 המפלגהאת התנהלות אנשי בפירוט בדבריו סקר לבטוב  14את מפא"י בחבלה מכוונת בפעילות האגודה.

שיקולי דעת זרים לאינטרס המשותף של כל  ם שלברורות להימצאות האשמותתוך  ,בפרשת הביתן

גוריון - שראשיתו בסירובו של דוד בן ,במהלך מתמשךהיה ובר המחבר מד חברי "מגן." זאת ועוד, לדעת

את מאמרו מסיים לבטוב  1928.15לגנות את הסובייטים על הוצאת החלוץ מחוץ לחוק בראשית 

פה שכן "חר "," שתביא לסילוקם של "אלמנטים חובבי הסובייטים,בקריאה לרפורמה ארגונית ב"מגן

הקרובים יותר ברוחם לרודפים מאשר עומדים אנשים  אם בראש 'מגן' היא לתנועת התחיה העברית,

  16."לנרדפים

גם גופים אחרים ששמו להם פעלו ישראל -" בארץ,רוסיהבמקביל ל"מגן" ול"וועדה לענייני 

הוא שגם  ,יחסן של ההסתדרות הכללית ו"מגן" לגופים אלה למטרה לפעול למען היהדות הסובייטית.

יש עוד יותר את מהות הפן הפוליטי ביחסי הכוחות שבזירת " ממח,לא היה נטול שיקולים "מעמדיים

 ",][כך!][ "הוועד לעזרה תכופה ליהודי רוסיאאביב -בתלהוקם  1933פברואר שלהי כך, ב המאבק.

שלמה הכהן  ,אביב-של תל הראשייםרבנים הכגון  ,תרהחשובים ביוישראל -רבני ארץשביסודו עמדו 

  17.(הרב הספרדי) יר חי עוזיאלציון מא- ובן(הרב האשכנזי) אהרונסון 

, שהתקיימה באותם הימים ממש, התקבלה קריאה הרביעיתלאחר שבוועידת ההסתדרות 

יוכלו לשתף פעולה עם הם " ש,הניחו אנשי "הוועד 18ליישוב להושיט עזרה דחופה ליהדות הסובייטית,

זה , אנו למדים כי לבין הוועד הפועל של ההסתדרות לה בינםשהתנה ,מתוך התכתבותתנועת העבודה. 

התרכזה בשליחת של "הוועד" שעשייתו  פי-על-אף, תחילה את ההצעה לשיתוף פעולהה האחרון דח

כי "בפעולה הנוגעת לרוסיה  ,היה סיוע חומרי וחבילות מזון ליהודים. הנימוק המרכזי של ההסתדרות

                                                
] 1932לא עלה בידי למצוא פרטים על האיש ועל הבמה בה פורסם גילוי הדעת. ראו: א.לבטוב. "מפא"י ו'מגן'," [ 14

  .IV-104-53-231, )ה"עא –(להלן  העבודהתנועת ארכיון - מכון לבון

 .1.2ראו פרק  15
 ההדגשה שלי. .IV-104-53-231] אה"ע, 1932א.לבטוב. "מפא"י ו'מגן'," [ 16

הנראה, . הכרוז הופיע, ככל 24.2.1933, דברישראלית. ראו: -כרוז היסוד של הארגון פורסם בעיתונות הארץ 17

המועצות ושקראה -שהוקדשה ליהדות בריתשהתקיימה בירושלים באמצע החודש,  בעקבות אסיפת רבנים גדולה

  .23.2.1933, העולםלמתן סיוע חומרי מידי. 
  .213, 67-66אביב תרצ"ג, עמ' - , הוצאת הוועד הפועל, תלהוועידה הרביעית של ההסתדרותלתוכן הקריאה ראו:  18
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מתוך טעמים יהודיים הסובייטית אנו יכולים להשתתף רק עם אלה, שיחסם לס.ס.ס.ר. נובע אך ורק 

  19לאומיים, ולא מתוך חשבונות מעמדיים."

ששמה טעמים מעמדיים  ,תגובת ההסתדרותבתשובתם הביעו ראשי "הוועד" השתוממות נוכח 

 כך על הוועד הפועללפני נורמות אנושיות ויהודיות. זאת ועוד, הם אף לא היססו לגעור בראשי 

עריצות ואלימות, שמד ורעב בכנפיה" חשובה בעיניהם  אשרש"הדיקטטורה 'הפרולטרית' רבת החנינה, 

ה של תדברי תוכחה אלה תרמו במקצת לשינוי גישאין לדעת אם  20יותר מאחיהם בני ישראל.

לבון) כבא כוחה של ההסתדרות  ,כבר בראשית יוני מונה צבי לוביאניקר (לימים אךההסתדרות, 

  21"וועד."ב

לחוגים נרחבים ביישוב, שההסתדרות ו"מגן" מטבע דומה, כי עצם היכולת של ה"וועד" להגיע 

ואכן, תוך חצי שנה בלבד הצליח שינוי. יבה המרכזית ללהגיע אליהם, הייתה הסיכלו  הדברים לא

 3,103-ל     ששימשו לרכישת חבילות סיוע  ישראליות (לא"י)-ירות ארץל 2,600הוועד לגייס מעל 

אנו  זאת ועוד, על כוחו המעשי של "הוועד" 22צות.המוע- מקומות ישוב ברחבי ברית 423-משפחות ב

מותיהם תיבח ,אביב-מטעם הרבנות הראשית למחוז יפו ותל 1933למדים מקריאה שיצאה באוגוסט 

 23וחיפה. אביב, יפו-רבני תלאברהם יצחק הכהן קוק,  ,ישראל-של ארץרבה האשכנזי הראשי של 

תיהם ותושבי הארץ לתרום אחוז אחד מהכנס כי החליטו לחייב את ,באמצעות הכרוז הודיעו חותמיו

ם "לתרום תרומה עודפת המועצות. זאת, לצד קריאה לבעלי אמצעי-ת לטובת יהודי בריתושנתי-החצי

לא"י  7,500- , במהלכן גויסו כ1936כשלוש שנים עד לשנת  פעילותו של הוועד נמשכהלפי יכולתם." 

 1933אביבי, בשלהי -במקביל ל"וועד" התל 24המועצות.- משפחות יהודיות בברית 12,500-לטובת כ

                                                
ליהודי רוסיא" אל אביב ו"הוועד לעזרה תכופה - הרב שלמה הכהן אהרונסון בשם הרבנות הראשית למחוז יפו ותל 19

. דוד רמז בשם הוועד הפועל של הסתדרות העובדים הכללית ל"וועד לעזרה תכופה 28.2.1933הסתדרות העובדים, 

  .IV-208-1-591B. אה"ע, 3.3.1933ליהודי רוסיא," 

 . שם. 20.3.1933"הוועד לעזרה תכופה ליהודי רוסיא" לוועד הפועל של הסתדרות העובדים,  20
ידו של דוד רמז אל צבי לוביאניקר על גבי מכתב "הוועד לעזרה תכופה ליהודי רוסיא" אל הוועד תופסת בכתב  21

 . שם.13.6.1933הפועל של ההסתדרות, 
. שם. על משמעות המונח "חבילות 27.7.1933"הוועד לעזרה תכופה ליהודי רוסיא," דין וחשבון כספי ומעשי,  22

  סיוע" ראו בהמשך.
  ]. שם.1933אביב, כרוז, [אוגוסט - יפו ותל הרבנות הראשית למחוז 23
, ארכיון המרכז לחקר התפוצות. 11אב תרצ"ז, עמ' -אביב מנחם-, תלישראל- ידיעות התאחדות עולי רוסיה בארץ 24

  .A-2/201אביב, -אוניברסיטת תל
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 2,500- הצליח לגייס תרומות בסך כ ות פעילותוהוקם וועד דומה בחיפה, אשר תוך פחות משלוש שנ

  25המועצות.-משפחות בברית 3,599י לטובת לא"

ישראל -בתחום זה בארץפעלו הסובייטית, לצד גופים וולונטריים ששיגרו חבילות סיוע ליהדות 

לארץ. בעיתונות של התקופה הנדונה ניתן -ים מחוץיחריות וכן נציגויות של ארגונים יהודגם חברות מס

המועצות. -הקוראות לתושבי הארץ לשלוח סיוע חומרי ומזון לקרוביהם בברית ,למצוא מודעות לרוב

לאחר מסירתו לנמענים, ניתן לשער רק כי התשלום עבור המשלוח ייגבה  ,מאחר ומודעות רבות קובעות

  26.הבטחה זו היוותה מענה לתופעה של גניבת משלוחים וחבילות כי

דה הן להפיץ ידיעות על עשנו ,התקיימה בארץ גם פעילות של יחידים ,נוסף על פעילות מאורגנת

הן לגייס תרומות עבור היהודים שם. דומה כי פעילויות אלה זכו גם הן  ,המועצות- הנעשה בברית

"התאחדות  . כך למשל,ם זו באה לידי ביטוי במישרין או בעקיפין, בין אמוסדות היישובמצד לתמיכה 

תלמידי בתי הספר והסתדרויות הנוער" החליטה להטיל על חבריה תשלום חודשי קבוע "לעזרה לאחינו 

ביוני  20אביב בישיבתה מיום -עיריית תל ה שלהנהלדוגמא נוספת היא החלטת ההאסירים והגולים." 

-המוקדש לטובת יהודי ברית ,לנשף מיוחדמ"מס השעשועים"  50%דל של בסדר גו להעניק הנחה 1934

  27המועצות.

  

  המועצות- ה מבריתיינבחרות בעניין העלסוגיות 

לא רק להקלות הניתנות לפעילות למען היהדות  אביב התייחסו-תלהחלטות עיריית 

כלכלית להורים מצבם הכלכלי של פקידיה, אשר נאלצו לסייע ב, אלא נגעו במישרין גם הסובייטית

קבעה הנהלת מועצת  1935ביולי  24מיום  המועצות. בישיבתה-שטרם הצליחו לעלות ארצה מברית

לארץ אינם זכאים - פקידיה התומכים כספית בהורים המתגוררים בחוץפי ש- על- , כי אףהעירייה

ת זו באופן חריג לתוספזכאים המועצות יהיו -לתוספת משפחתית, אלו אשר הוריהם נמצאים בברית

  28ברוסיה." התנאים המיוחדים של היהדות[כך!] "בהתחשב עם 

                                                
 שם. 25
  על משלוח חבילות מזון וסיוע כספי ראו גם בהמשך. 26
 –(להלן  אביב- ארכיון עיריית תל, ללא תאריך. הספר והסתדרויות הנוערהתאחדות תלמידי בתי קול קורא מטעם  27

 .19-05-004שם,  .20.6.1934אביב, - החלטות ישיבת הנהלת עיריית תל ;(4)5824, מיכל 1-?6-193), אעת"א

 .19-05-005. שם, 24.7.1935אביב, -החלטות ישיבת הנהלת עיריית תל 28
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סוכנות הש תהייתה לאחת הבעיו המועצות-הנתמכים שהתגוררו בבריתסוגיית ההורים 

יותר  יםגבוה ושל אלה לעלות היה קלוש, אך בכל זאת הי םהגם סיכויי היהודית נדרשה לטפל בהן.

הורים קשישים לאפשר ביתר קלות את יציאתם של  צעירים: הסובייטים נהגוהם של המאשר סיכויי

שהקלה על  ,יה של הסוכנות היהודיתי. גם התערבותה של מחלקת העללפניהםשילדיהם עלו ארצה 

המועצות דרשו תשלומי יציאה גבוהים - הרשויות בברית 29, לא הועילה.שיונות להורים קשישיםימתן ר

ה של "חבילת היציאה" (שכללה דרכון . כך, עלותהרישה שאך מעטים בארץ יכלו לעמוד בבמטבע זר, ד

בעוד  לירות שטרלינג (ליש"ט) 125לאזרח סובייטי עמדה על יפו) -אודסה הלאנייחוץ וכרטיס 

, ניתן למצוא מכך . כתוצאהלא"י 20באותם הימים על עלתה  לאשהמשכורת הממוצעת ביישוב 

ובראשם  ,מוסדות סובייטיים פה בין פועלים ומוסדות הסתדרותיים בארץ לביןהתכתבות ענ

רכישת דרכוני יציאה עבור בחברת התיירות הסובייטית, בדבר מתן הנחה  ,)Intourist"אינטוריסט" (

יצוין, כי הסובייטים לעתים הלכו לקראת המבקשים והעניקו להם הנחות ברכישת  30הורים.

עלות בעל הורדה משמעותית "אינטוריסט" אף הודיע באופן רשמי  1936זאת ועוד, ביוני  31הדרכונים.

בפועל, לשינוי זה לא הייתה כל משמעות אולם,  32ליש"ט בלבד. 33.10- ליש"ט ל 125- "החבילה" מ

  ישראל.-השלטונות הסובייטיים התירו לבודדים בלבד לעלות לארץ 1934מעשית, שכן מאז 

ריטיים, חשדות מצד השלטונות הב היו ,נאלצו מוסדות היישוב להתמודדשעמה  ,בעיה נוספת

עברם הסוציאליסטי של  33קומאינטרן.הסוכני לכל הפחות המועצות -יוצאי רוסיה ובריתכל שראו ב

בעיתון הפריזאי בשפה התפרסמו  1930זאת ועוד, בשנת אף הוסיף לחשדות אלה.  העוליםן מרבים 

ן ראש המודיעי ,)Agabekov( " זיכרונותיו של גיאורגי אגאבקובPoslednie Novostiהרוסית "

(מבלי חשיפת קשריהם של מנחם אלקינד וישראל שוחט  לצד למערב. הסובייטי במזרח התיכון שערק

והקומאינטרן את האו.גה.פה.או  יםמחדיר גם כיצדאגאבקוב עם הסובייטים, תיאר  להזכירם במפורש)

                                                
 .30.6.1935 דבר; 17.3.1932, העולם 29
; הסתדרות העובדים IV-208-1-519, אה"ע, 4.12.1934ראו לדוגמא: הסתדרות העובדים הכללית לאינטוריסט  30

; הסתדרות העובדים הכללית לאינטוריסט, IV-208-1-775], שם, 1935הכללית לוועד הפועל הכול סובייטי [

  . שם.7.5.1936
 .IV-208-1-519. שם, 9.11.1934אינטוריסט להסתדרות העובדים הכללית,  31

. אה"ע,     21.6.1936ישראליים, -של מחלקת העלייה של הסוכנות היהודית אל המשרדים הארץ 219חוזר מס'  32

IV-104-53-33.  

-Mikhail Agappov, "Deiatel'nost' sovetskoi razvedki v evreiskoראו גם:  .1.2אודות סוגיית הריגול ראו פרק  33

palestinskom soobshchestve (1920-e gg.), Sotsium i vlast', no. 5 (43), 2013, pp. 125-130.  
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המידע שפורסם גרם  34.המועצות-לארץ במסווה של פעילים ציוניים המגורשים מברית סוכניהם

של להדק את הפיקוח, בעוד שההנהגה הציונית נאלצה לעסוק בסוגיית אמינותם טונות המנדט לשל

  .מקבלי הסרטיפיקטים

לבין  ,מראשי מחלקת העלייה של הסוכנות היהודית ,כפי שעולה מההתכתבות בין חיים ברלס

שני ניצבו  , בעקבות פרסום דבריו של אגאבקובשל ההסתדרותחיים הלפרין, ראש מרכז העלייה 

ל סמך המידע העולים. יתרה מזאת, ע מהימנותאת  לממשלת המנדטהגופים מול צורך מידי להוכיח 

והלפרין נתבקש לבחון  ,ניות שעל סיפונן עלול היה להימצא אחד הסוכניםשפורסם, סומנו שתי א

 35.ישראל-ארץדמת על א רגלוכף דרכה בקפידה את אשר עלה בגורלו של כל אחד ואחד מנוסעיהן מאז 

 מסר אגאבקוב וטען, כי אין להוציא מכלל אפשרותשבתשובתו, הטיל הלפרין ספק באמינות המידע 

לערוב אחד לשני.  המועצות ומכל מקום, העולים יכולים-העלייה מברית עצםבלפגוע  דעשהפרסום נו

הבדיקה שמרכז העלייה עורך למועמדים  כי עצםבמידה רבה של נאיביות,  ,הלפרין גם ציין

  36מצמצם לכדי אפס כל סיכוי להחדרת סוכן סובייטי. ,יאלייםפוטנצ

בעקבות החקירות החוזרות ונשנות מצד משטרת המנדט של אלה אשר הצליחו מכל מקום, 

שורה של התייעצויות. כך, בדיון שנערך  1931בראשית הסוכנות היהודית לקיים  נאלצה, לעלות ארצה

ונל פרדריק קיש, מנהל המחלקה המדינית של קולפרס  ,1931בפברואר  15-בה יבמחלקת העלי

את חששות ממשלת המנדט מפני חדירת סוכנים סובייטיים. לדבריו, על ההנהגה הציונית  ,הסוכנות

להיות ערבה לכל עולה כפי ש"אנו צריכים להיות בטוחים בעצמנו." נציגי הארגונים המייצגים את 

כי הפעילים הציוניים "בעצמם משגיחים זה  יןרוחזרו על דברי הלפאת הטענה, וכל העולים דחו מכל 

הוקמה אמנם וועדה לבדיקת  :מכל מקום, ההחלטה שהתקבלה לבסוף תאמה את דעת כולם 37על זה."

  רכבה מנציגי ארגוני העולים עצמם.הו אמינות העולים, אך היא

 את העולים הפוטנציאליים בטרם ןהמועצות תבח-בריטית בבריתהנציגות הבמקביל, הוצע ש

יציאתם, דבר שעשוי היה לחסוך זמן עבור אלה שעמדו בפני החמרה בעונשם ושהגירוש לצמיתות 

                                                
34 Georgii Agabekov, ChKa za rabotoi (Moscow: Assotsiatsiia "Kniga. Prosveshchenie. Miloserdie," 1992) .

; 11.11.1930, העולם; 11.11.1930, דברבעיתונות בארץ. ראו למשל: עדויותיו של אבאבקוב זכו להד תקשורתי רחב 

  .IV-104-53-164ישראל." אה"ע, -"שליחי מוסקבה בארץ

  .IV-208-2-58. אה"ע, 28.11.1930חיים ברלס לחיים הלפרין,  35

  . שם.5.12.1930חיים הלפרין לחיים ברלס,  36
. כפי שראינו לעיל, בארץ אכן נערכו משפטי חברים כלפי . שם15.2.1931יני גולים מרוסיה, פטריכל ישיבה בעני 37

אלה, שהוחשדו בשיתוף פעולה עם השלטונות הסובייטיים. יחד עם זאת, ספק אם לפעילות המעקב והחקירה 

  יכולת ממשית לחשוף סוכנים סובייטיים. העצמיות הייתה
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 .חששות הבריטים נותרו על כנם אולםמגבולות המדינה היווה מבחינתם את הסיכוי האחרון להינצל. 

-, לרבות עללונדוןלעבור סדרה של בדיקות בהיה ההסדר החדש לא התקבל וכל עולה פוטנציאלי חייב 

, מה שהאריך רבות את התהליך. מכל מקום, חלון ההזדמנויות עבור יציאת ידי השירותים החשאיים

, כאשר הסובייטים חדלו מלאפשר הגירה במקום 1934 שנת בראשיתבאופן סופי פעילים ציוניים נסגר 

  38עונש מאסר בפועל או גירוש לסיביר או למרכז אסיה.

  

  רה הבינלאומית הכללית והיהודיתהמועצות בזי-פעילות למען יהודי ברית

המועצות. -התאפיינה בשינוי אווירה כללי בעולם כלפי בריתהמחצית של שנות השלושים 

בלגיטימיות מצד לבסוף הכרה בינלאומית, זכתה  לשמראשיתה נאלצה להיאבק ע ,המדינה הסובייטית

 18-ר הלאומים במוסקבה לחב שיאו של תהליך זה היה בהצטרפותה שלמדינות וגופים בעולם. 

  .1934בספטמבר 

לבוא המועצות פתחו בפני התנועה הציונית הזדמנות נדירה - ברית שלאלה במעמדה  תמורות

לשוב ולהעלות את השאלה הציונית על מנת  במגע ישיר עם נציגים סובייטיים במסגרות בינלאומיות

ן," אשר במהלך אסיפת ידי יצחק רבינוביץ' מראשי "מג-מגמה החדשה הובהרה היטב עלה בפניהם.

לנצל את כניסתם של הסובייטים לחבר הלאומים  קרא 1935בינואר  8-י של האגודה בהסניף הירושלמ

  39פעילות הארגון שאולי, הפעם, גם תניב תוצאות חיוביות.על מנת להרחיב את 

 היה ,בינלאומיתהבזירה לחידוש הפעילות למען היהדות הסובייטית תמריץ ה היוושגורם נוסף 

ידי רבים בארץ כאחד הגורמים - גוף זה נתפס על .1930שנת פיזורה של ה"יבסקציה" בראשית 

, להביא לשינוי לדעתםהמועצות, והסתלקותו הייתה עשויה, -המרכזיים לרדיפת הציונות בברית

זו" -איש גם המיוחל. כך, זמן קצר לאחר היוודע דבר הפיזור, התפרסמה ב"דבר" כתבה בחתימת "נחום

, כי והתקווה ",יתעללו בך , כי "לא אחיך בני עמךהשמחה שינוי האפשרי:ה לשיג את ההשלכות בה הצ

," יעשה ואהדה לענייניים יהודיים וציוניים מאשר ה"יבסק שגילה בעבר יותר הבנה ",ה"קומוניסט הגוי

  40יבסקציה" "לא תהיה באמצע."זאת גם עתה, כאשר ידה של ה"י

                                                
 Ziva Galili & Boris Morozov, Exiledפרטים נוספים על המאבק להקלות בתהליך בדיקת אמינות העולים ראו:  38

to Palestine: The Emigration of Zionist Convicts from the Soviet Union, 1924-1934, (London and New 

York: Frank Cass, 2006), pp. 59-64.  

  .10.1.1935, דבר 39
 .4.4.1930, דבר 40
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, עליהן ידובר בהמשך ,נציגים סובייטיים לאציונית ההתנועה  ראשיידי - פניות ישירות עללצד 

שבמוסקבה חפצו ביקרם.  ,אישים שונים בעלי מעמד בינלאומי קשר עם גםלשם מילוי משימה זו נוצל 

לבירה הסובייטית משלחת בכירה מטעם הפדרציה הבינלאומית של הגיעה  1937נובמבר ב 22- כך, ב

 . חבריהבלגי )Schevenelsנלס (ר סכוותהכללי וולאשה מזכירה ובר ,)IFTU( מקצועייםהאיגודים ה

), ראש המועצה המרכזית של האיגודים Shvernikלהיפגש עם ניקולאי שברניק ( עתידיםהמשלחת היו 

 המזכיר הכללי של, )Lozovskii( סולומון (שלמה) לוזובסקיועם  ,המקצועיים הסובייטיים

הבינלאומי של איגודים מקצועיים קומוניסטיים. מטרת  לונהאינטרנצי, )Profinternהפרופאינטרן (

יגודים המקצועיים המועצות והא-של ברית םהצטרפותלקראת משא ומתן  ו שלהנסיעה הייתה פתיחת

  41לשורותיה של הפדרציה."האדומים" 

המחלקה המדינית של ההסתדרות החליטה לנצל את הנסיעה על מנת להעלות בפני 

וגולים  םאסיריאת מצבם של ו בכלל, המועצות-צבם של היהודים בבריתהסובייטים את סוגיית מ

סקירה תמציתית אודות רדיפת . ראש המחלקה, דב הוז, פנה ל"מגן" בבקשה להכין בפרט ציונים

מתוכה ניתן ללמוד על המשימה המרכזית שהאגודה הציבה בפני ו זו הוכנהכהציונות. ואכן, סקירה 

  1934.42שנת דר "החליפין" שבוטל, כזכור, בראשית השבת הס: בתקופה הנדונה עצמה

מפרט את לא זו בלבד שתוכנה  43שהועברה לידי סכוונלס. ,ה איגרתהסקירה הוכנעל בסיס 

בקשות לפעולה, אלא גם יוצר מעין תפיסה כוללת באשר לעמדתה של ההסתדרות כלפי ההנחיות וה

לתפיסה זו שותפים לא ראשי היו נדונה בתקופה ה כפי שיוצג בהמשך,יחסם של הסובייטים לציונות. 

המפלגות תנועת העבודה בלבד, אלא גם רוב ראשי התנועה הציונית, שבחלקם הגדול היו יוצאי 

  מם:בעצהרוסיות   הסוציאליסטיות

 המועצות את הציונות מושתתת על עמדתה העוינת של ה"יבסקציה"-תפיסתה של ברית  )א

 אמצעי בלא "מתווכים" עוינים;והסתלקותה פתחה פתח לדיאלוג ישיר ובלתי 

                                                
 :Walther Schevenels, Quarante-cinq annéesהמועצות ראו: - לפרטים אודות ביקורו של סכוונלס בברית 41

Féderation syndicale internationale, 1901-1945 (Brussels: Editions de l'Institut E.Vandervelde, 1964), pp. 

158-161 ;Daniel F. Calhoun, The United Front: The TUC and the Russian 1923-1928 (Cambridge: 

Cambridge University Press, 1976), pp. 404-405.  

  .IV-208-1-1486; "על רדיפת הציונים ברוסיה." אה"ע, 2.11.1937ב הוז, בנימין וסט אל ד 42

  .IV-104-53-21(נוסח מוקדם). שם,  4.11.1937דב הוז לוולתר סכוונלס,  43
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המועצות - סוציאליסטית מעולם לא דבקה בעמדות העוינות את ברית- התנועה הציונית  )ב

 ומשטרה;

חלט ליצור קשרי שותפות עם ובאופן מידי וממוכנה ישראל -בארץתנועת העבודה הציונית   )ג

 רואה כידידה ולא כאויבת;היא המועצות, שאותה -ברית

 ;סובייטיים- אינם אנטי הכתובים בה אקציונית והתכניםהשפה העברית אינה שפה רי  )ד

קשר גם עמו משמעותי ולסובייטים ישתלם לקיים ח וישראל הינו כ-בארץ היהודיהיישוב   )ה

  בחינה כלכלית.מ

ידי לפעילים גן" התרכזו בעיקר בתחום הסיוע המוסט ו"משניתן לראות, בעוד שההנחיות של  כפי

כינונם של קשרים  ת של ההסתדרות הייתה רחבה הרבה יותר.הציוניים, גישתה של המחלקה המדיני

וות לההיה השיפור בתנאי הנרדפים אמור  יעד מרכזי, בעודכהמועצות הוצג -עם בריתאמצעיים -בלתי

  השינוי המיוחל.ן נגזרת ישירה מ

משימתו העיקרית לכונן שותפות גם  44.של סכוונלס לא יצאה אל הפועלהציונית" "משימתו 

עשו  IFTU-סובייטיים ב-גורמים אנטי כשלה:ו לבין האיגודים המקצועיים הסובייטיים נבין ארגונ

נוכח התעקשותה של מוסקבה לפתח דרכי פעולה במיוחד ל על מנת לטרפד את השותפות, והכ

שינוי בעמדת ראשי הפדרציה, חיבורה  חל 1939ביולי פי ש-על-ות הנאציזם. אףמשותפות נגד התחזק

יה בספטמבר קברו את המהלך באופן ילגרמניה באוגוסט ופרוץ מלחמת העולם השנהמועצות -של ברית

את הנהגת ההסתדרות הכללית להעלות מחדש את  ההניע IFTU-התמורה בעמדת ה 45.סופי ומוחלט

המשתנה סתם עד  גיאופוליטיאולם, המצב ה 46המועצות לציונות.-סוגיית אסירי ציון ויחסה של ברית

 סיון זה.ניגולל גם על את המהרה 

כי התנועה הציונית אינה עוינת את  סכוונלס לניסיונותיו של הוז להוכיח לסובייטים באמצעות 

 ,אנליטי מוצק. הדעה שרווחה בקרב תנועת העבודה הבינלאומית בכלל היה בסיס ,המועצות-ברית

בשל עצות המו- בבריתהפעילים הציוניים נרדפים  כי ,הייתהמפלגת הלייבור הבריטית בפרט, בקרב ו

, מסר הוז על שיחותיו 1934באוקטובר  23- סובייטית. במכתב ששלח למרכז מפא"י ב- עמדתם האנטי

שלדעתם הסיבה המרכזית  ,לונדון, כאשר רובם ככולם אמרו לועם מנהיגי הלייבור בעת ביקורו ב
                                                

  . אה"ע.8.6.1939ראו דברי דב הוז. פרוטוקול מישיבת הוועד הפועל של ההסתדרות,  44
45 Calhoun, The United Front, pp. 404-405. 

  . אה"ע.8.6.1939טוקול מישיבת הוועד הפועל של ההסתדרות, פרו 46



133 

ו אינה עמדה זש היה לו ברורפי ש- על- אף 47נעוצה בפעילותם נגד המשטר. הציונים לרדיפת הפעילים

להדגיש את על מנת רק ר להזכיר את עניין ה"עוינות" במכתבו לסכוונלס לא ה, ניתן להניח כי בחנכונ

כדי להקל על עסקן סוציאליסטי ליטול על עצמו את עצם , אלא גם המועצות- עמדת תנועתו כלפי ברית

  המשימה לפעול למען הפעילים הציוניים.

זירת הפעילות העיקרית למען ים כאלה ואחרים, לצד הניסיונות להגיע לגורמים בינלאומי

. כבר ראינו וארגוניהעל מוסדותיה  במהלך שנות השלושים נותרה הזירה היהודיתהיהדות הסובייטית 

הן  ,ישראל-הן מצד היישוב היהודי בארץ ,הבנהסקים במלאכה נתקלו לא אחת בחוסר לעיל, כי כל העו

 ובמרכז העשייה היהודית היוהעמדתו צם התעוררות העניין כללי בעולם. לפיכך, ע-מצד הציבור היהודי

  המועצות.- לאחת המטרות המרכזיות של הפעילות למען היהודים בברית

למועצה המכוננת של הקונגרס התאחדות"  –הגישו יוצאי מפלגת "צעירי ציון  1934בפברואר 

שעמדה בפועל מאחורי  מי 48.המועצות-של היהודים בברית תזכיר על מצבם'נבה זהיהודי העולמי ב

שיה. הסקירה פורסת עם חבריה ורא שרבים מיוצאי המפלגה נמנו ",המהלך הייתה אגודת "מגן

של היהודים הסובייטיים מאז ראשית שנות העשרים, תוך עמידה על השינויים  םבהרחבה את מצב

רת של המסו רדיפתןנדונה. ההמועצות בתקופה - המשמעותיים שעברה החברה היהודית בברית

  תרבות העברית.דגש מיוחד על חיסולה של הב, בהבלטהבה הוצגה  והתרבות היהודית

מכיל אמנם נקודות המתייחסות אל הסוגיה  התזכירסעיף ההצעות והדרישות שמעלים מחברי 

היהודית, פעילות חופשית של מוסדות תרבות לימודי ההיסטוריה להיתר מתן היהודית בכללותה, כגון 

גם נקודות ציוניות  משולבותקהילות מאורגנות ומוסדות דת. אולם לצד כל אלה מפלגתיים, -בלתי

מראה נושאים העברית. השילוב בין שני הישראל ולימוד השפה -מובהקות, כגון העלייה לארץ

הציבור היהודי הרחב  יתוףהדרך היחידה לשש הבינו ,ב"מגן," ויש להניח שגם בגופים ציוניים אחריםש

ת הסובייטית הינה באמצעות הבלטת הצרכים היהודיים הכלליים ולא עמידה על במאבק למען היהדו

  .בלבדהדרישות הציוניות 

הכינוס הראשון  אתיהסובייטית במל שאלת היהדותהועלתה  ,1936כעבור שנתיים, באוגוסט 

דה קדם לה דיון נרחב בין יו"ר הווע צורה הרבה יותר מפורטת ומקיפה.בהקונגרס היהודי העולמי,  של

                                                
  .IV-104-53-33. שם, 23.10.1934דב הוז אל מרכז מפא"י,  47

התאחדות ברוסיה, הוגש למועצת  –מתוך תזכיר של מרכז מפלגת צעירי ציון  –הסובייטית" "היהודים ברוסיה  48

. הקונגרס היהודי העולמי עתיד להיווסד בשנת IV-104-53-56. שם, 1934 בפברואר –הקונגרס היהודי בז'נבה 

1936.  
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" בעניין העלאתה ,לבין בנימין וסט, מראשי "מגן ,ד"ר נחום גולדמן ,האדמיניסטרטיבית של הקונגרס

אין להקצות הרצאה נפרדת לנושא, אלא כחלק  :. עמדתו של גולדמן הייתה נחרצתושל שאלה זו בדיוני

הם רגונילעצם השתתפותם של אגם התנגד הוא הנושאים הקשורים ביהודי העולם. כמו כן, ממכלול 

בקונגרס, בדומה לאיסור על השתתפות "אירגוני אמיגרנטים"  המועצות-ובריתיוצאי רוסיה  של

. באשר להשתתפות נציגי או, לכל הפחות, הרצאה מיוחדת דיון נפרד לעומתו, התעקש וסט על  49שונים.

, רים בארצםן הם מהגהעיר, כי איישראל, -בארץהמועצות -הארגונים הציונים של יוצאי רוסיה וברית

בסופו של דבר  50אסירים וגולים ציוניים.נו יאלא ממלאים את שליחותם של אלה שמנועים מלדבר, הי

 ."תאחדות יוצאי רוסיהשל "הנציג כולא כגוף רשמי הוסכם, כי בקונגרס ייטול חלק נציג "מגן" 

  משימה זו הוטלה בסופו של דבר על וסט עצמו.

בראשית  51המועצות.-למצבם של היהודים בבריתדמן התייחס נחום גולבנאום הפתיחה שלו 

הסובלים מאנטישמיות  ,דבריו הוא מיהר להבחין בין מצבם לבין מצב היהודים בגרמניה הנאצית

במדינה "הפחות  , לפי הגדרתו,ומרדיפות מכוונות. לעומת אלו האחרונים, היהדות הסובייטית חיה

כלליים מאשר -היהודייםהיבטים יותר ה בלטואומו נב 52והיותר שוויונית לגבי היהודים." תאנטישמי

תייחס פי היהודים, האל המשטר הסובייטי לשנות את גישתו כלובכל זאת, בקריאתו  ציונייםאלו ה

 ל המצבע בדברוגם אל ההיבט הציוני. זאת ועוד, י פנים משתמעת לשת בצורה שאינהגולדמן 

-האנטי במחנה ,התנועה הציונית בפרט אתו ,בכללאת היהדות העולמית  מיקםהוא הבינלאומי, 

-"הקומוניסטים בעולם כולו עומדים לצד מתנגדי העם היהודי במלחמתו על ארץפי ש- על-, אףיפשיסט

משטר ת היחסים בין הציונות לרכאנשי ה"יבסקציה" בהעאת גולדמן גם האשים בנוסף, ישראל." 

  .ם הקרובתקווה לשיפור הסובייטי, תוך הבעת

המועצות בצורה חריפה על רדיפת התרבות היהודית -את ברית ימין וסטבנ לעומתו, תקף

כללי והציוני, בהבליטו -, הוא שילב בנאומו את ההיבטים היהודי1934משנת וחיסולה. בדומה לתזכיר 

חלק בלתי נפרד מן העם היות והיא מהווה היותה ציונות, אלא בשל את היותה של הציונות נרדפת לא 

   53ישראל, שנשמרו במשך דורות." שנרדפים "מנהגיהיהודי, בדיוק כפי 

                                                
 .IV-104-53-11. שם, 30.6.1936, 4.6.1936נחום גולדמן לבנימין וסט,  49

 . שם.23.6.1936, 17.6.1936בנימין וסט לנחום גולדמן,  50
 על חלקו של ד"ר נחום גודלמן בפעילות למען היהדות הסובייטית בשנות השלושים ראו בהמשך. 51
  .III-19-47-1-6). אה"ע, 1936באוגוסט  14-8שאלת היהדות הרוסית בקונגרס היהודי העולמי בג'ניבה ( 52

 שם. 53
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הן דברי וסט משקפים את עמדתה של התנועה יהם השונות, הן נאומו של גולדמן חרף גישות

כלשונו של  ,"המועצות ו"המצב האבסורדי-הציונות אינה יריבתה של ברית :הציונית בשנות השלושים

של  ם וזירות הפעילות המגוונות, גישתההרבי אף הניסיונות-ובכל זאת, על גולדמן, חייב להשתנות.

זאת היטב במגעים ניתן לראות  במאומה. לא השתנתהבשנות השלושים כלפי הציונות  מוסקבה

  אמצעיים בין נציגי התנועה הציונית לבין דיפלומטיים סובייטיים.- הבלתי

  

  בעניין הפעילות הציוניתרשמיים ם יסובייטינציגים מגעים עם 

המועצות כלפי הציונות, פסקו גם המגעים הישירים -עת הוקשחה עמדת ברית ,1928-1927מאז 

בראשית שנות מגמה זו השתנתה בין נציגי התנועה הציונית לבין אישים סובייטיים רשמיים. 

עלייתו של היטלר לשלטון  . נוכח השינוי הפוטנציאלי במאזן הכוחות באירופה בעקבותהשלושים

עולמית ומגבירה את הפוליטיקה הגישתה כלפי את  משנהבה מוסק, החלה 1933 שנת בראשית

הסובייטית חדלה להיות מושא לחרם מצד מדינות הדיפלומטיה  54מעורבותה בזירה הבינלאומית.

 המערב.

ידי גורמים ציוניים עוד בטרם כניסתם -המועצות נוצל על- שינוי מעמדה הדיפלומטי של ברית

דית בין , חודשים אחדים בלבד לאחר ההכרה ההד1934של הסובייטים לחבר הלאומים. בחורף 

) Troianovskiiהאמריקנית הציר הסובייטי אלכסנדר טרוינובסקי (בבירה  מוסקבה לוושינגטון, נפגש

  55הברית.-עם חיים גרינברג, מראשי "פועלי ציון" בארצות

החוגים הציוניים בצפון מטעם עצומת מחאה  ה שלהעילה הרשמית לשיחה הייתה מסירת

, כי טרוינובסקי זהיר בדבריו ואף נצמד המפגש ניכר היהבראשית מריקה על גורלם של אסירי ציון. א

המועצות ונהנים ממלוא הזכויות -על המידה, באומרו כי היהודים אינם נרדפים בבריתלקו הרשמי יתר 

ין עם זאת, מביחד "עוַשת דברו של האימפריאליזם האנגלי." בעוד הציונות הינה  ,האזרחיות

-הקלישאות האידיאולוגיות שהשמיע, ניתן גם להבין כי הציונית הוצאה אל מחוץ לחוק בברית

                                                
המועצות ובעלות בריתה ויחסיהן עם העם היהודי, הציונות ומדינת - "יחסים מיוחדים": בריתבנימין פינקוס,  54

  .63עמ'  גוריון, שדה בוקר, תשס"ז,- , בהוצאת מכון בן1959-1939ישראל 
- שיחת חיים גרינברג עם הציר הסובייטי טרויאנובסקי [כך!] על הציונות ברוסיה. נרשם מפיו של חיים גרינברג על 55

  .IV-104-53-100. אה"ע, 1954ידי בינמין וסט, 
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המועצות מאחר והינה "תנועה פוליטית [...] הרי אין הציונות תנועת ספורט, או אספרנטו, או תנועת 

  56."של בולים =אספנים][קולקציונרים 

כי הציונות אינה רואה את עצמה  ואמור ציין חזורואף  ,ניסה להזים את הטענות מצדו גרינברג

נובע בעיקר וכי הינו "בלתי אורגני"  ,ציין באשר לקשר עם הבריטים המועצות.- כגוף העוין את ברית

-ו"בתנאים אחרים, יכלה, למשל, שבדיה" לקבל את המנדט על ארץ ,הכוח השולט בארץהיותם מ

  57ישראל.

שערך  ",ניסוי כלים" ודמתה יותר ל"תשאול"מעין השניים הייתה כי השיחה בין  ,ניתן לומר

שהמפגש  ,שני הצדדים הבינומה בטרם הפגישה. -הנציג הסובייטים לבן שיחו, עליו כנראה גם למד דבר

 ,בסוף השיחה הסכים טרוינובסקי ,אמנםתקוות מרובות.  לא יניב תוצאות חיוביות ואין ליטול בו

במקביל הביע גם ביטחון, כי "בבואם למעבר  ש"יש לשחרר את האסירים ולתת להם דרכונים," אך

  58מהפכניים [...] ומפני זה יש לחשוש."- הגבול יתקשרו האנשים עם כוחות אנטי

שהנהגת התנועה הציונית נקטה נוכח התמורות במדיניות החוץ  ,אחד המהלכים המידיים

תסדיר את משלחת רשמית מטעם ההסתדרות, שהמועצות -בריתהסובייטית, היה הניסיון לשלוח ל

לשנות את עמדתם כלפי  םלשכנע את הסובייטי עניין העברת העולים מאודסה ליפו, ובמקביל, תנסה

חברת התיירות הסובייטית שליח , בשיחה שהתנהלה בין 1934הציונות. כבר בשלהי ספטמבר 

י ישראל- גוריון, הוצע שנציג ארץ- לבין המזכיר הכללי של הסתדרות העובדים דוד בן "אינטוריסט"

ניות הסובייטיות לתיירות מעבר. האבעניין העברת העולים לארץ ובניצול חוזר של ייסע למוסקבה לדון 

גוריון הביע נכונות לנסוע - בן 59תיירים אלה אף יוכלו לזכות באשרת כניסה סובייטית למספר שבועות.

  .הללובאופן אישי על מנת לטפל בעניינים 

דרש כאלפיים  "אינטוריסט"מרכזיות. בא כוחו של  משתי סיבותנכשלה  עם זאת, התכניתיחד 

נוסעים בחודש, בעוד שהיישוב יכול היה לספק כששת אלפים תיירים פוטנציאליים בשנה לכל היותר. 

(לא"י), בעוד שעלותה של נסיעה דומה דרך רומניה  12- כ –עלותה הגבוהה של הנסיעה נוספה לכך גם 

תו עם בפגיש :יים, הייתה גם התנגדות משמעותיות יותרלצד המכשולים הטכנ 60הייתה נמוכה יותר.

                                                
 שם. 56
  שם. 57
 שם. 58
 ).אב"ג –, שדה בוקר (להלן גוריון- ארכיון דוד בן. 29.9.1934גוריון, -יומני דוד בן 59
 . שם.5.10.1934גוריון, -דוד בןיומני  60
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"שהוא מחייב את רצוננו [לבוא במגע עם  פי- על- הנציב העליון ארתור ווקופ, כי אףגוריון אמר - בן

עדיין לא התקבלה  1934בשלהי נובמבר  61וזיר [שר] המושבות התנגדות."והסובייטים], אבל אולי יש ל

נעשה ניסיון לשנות את  1935ביולי  62העניין אינו רצוי.נרמז, כי של משרד המושבות ולבסוף  תוהחלט

  63ללא הועיל. עמדתה של הממשלה הבריטית, אך

  

  המועצות-נחום גולדמן למען יהודי ברית פעילותו של

הדרך שנבחרה ליצירת המגעים עם הסובייטים הייתה עקיפה ומלכתחילה לא נשאה אופי של 

 22-המועצות. לפי עדותו של נחום גולדמן, ב-ות הציונית בבריתשתדלנות לשינוי עמדתם כלפי הפעיל

שהשתתף ), Litvinovהוא נפגש בג'נבה עם קומיסר החוץ הסובייטי מקסים ליטבינוב ( 1934בנובמבר 

היה לעבור לשליטתה של גרמניה  ), שעתידSaarהסאר ( ללגורלו של חב ווקדששהבדיוני חבר הלאומים 

לסכל על מנת ררה אוכלוסייה יהודית ניכרת, פעלו הארגונים היהודיים הנאצית. מאחר ובמקום התגו

פנו גם לנציגי המדינות הגדולות. ליטבינוב, שתחילה נרתע מבן שיחו הציוני, התחיל לדבר ואת המהלך 

  64ביתר חופשיות, משהבין כי הפגישה תוקדש ל"בעיות יהודיות כלליות."

יהודי - לאשאם היה אומר אותה יע הערה, השניים נשבר לאחר שהסובייטי השמהקרח בין 

הייתה עלולה להישמע כאנטישמית: "המוסדות היהודיים העולמיים [...] ישיגו את מה שהם רוצים." 

פגישה זו  65זכה לדברי התנצלות.וטבעה של אמירתו, על  מיד לליטבינובגולדמן העיר לפי עדותו, 

צוהר להמשך המגעים עם דיפלומטים  אפשרה ליצור קשרי עבודה בין שני האישים, ואף פתחה

  66סובייטיים הן במסגרת חבר הלאומים והן במדינות אירופה בכלל ובצרפת בפרט.

לאחר פגישתם הראשונה, נאות ליטבינוב לדון עם גודלמן גם בסוגיות הקשורות זמן קצר 

דיון  1935בינואר  10- בנערך המועצות. לשם קביעת תכנה של הפגישה, -לפעילות הציונית בברית

. בסופו הוחלט לבחון אפשרות להגעת משלחת ציונית למוסקבהאשר בהנהלת הסוכנות היהודית, 

דה בעינה, המשלחת הייתה אמורה להישלח מטעם מהבריטית עהממשלה מאחר והתנגדותה של 

                                                
 . שם.27.10.1934גוריון, -יומני דוד בן 61
  . שם.6.1.1935, 20.11.1934פרוטוקול מישיבת הנהלת הסוכנות היהודית,  62
 . שם.4.7.1934גוריון, -יומני דוד בן 63
 .152, ויידנפלד וניקולסון, ירושלים תשל"ב, עמ' זכרונותנחום גולדמן,  64
 מאיר וולך. –מקסים ליטבינוב היה עצמו ממוצא יהודי. שמו האמיתי . 153שם, עמ'  65
 .131גולדמן, זכרונות, עמ'  66
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ההסתדרות הציונית העולמית. כן הוחלט, כי כל משא ומתן עם גורמים מטעם ארגונים יהודיים ולא 

בין אם מחוץ לגבולותיה, יתרכז בשאלת היתר הפעילות  ,המועצות-בברית אםיים רשמיים, בין סובייט

  67ישראל.- לארץחופשית, לרבות עלייה הגירה וכן  ,איסור על השפה העברית ותרבותהההציונית, הסרת 

רעיון לקיים פגישה עם  לצד ההכנות לשיחה עם קומיסר החוץ הסובייטי, הגה בנימין וסט

 ביוני 5-המועצות בפריז. במכתבו לנחום גולדמן מ-), צירה של בריתPotemkin( פוטיומקיןולדימיר 

יותר,  ציע וסט לבחון אפשרות כזו, שכן לפי דעתו השיחה עם הדיפלומט הסובייטי תהיה נוחה, ה1935

 68ואף למד את השפה העברית. ,מאחר ועל אף היותו לא יהודי התעניין בעברו בתרבות היהודית

מז וסט לחששותיו מפגי משא ומתן עם דיפלומטים סובייטיים ו להיפגש עם פוטיומקין, רבהצעת

 "פילושמי,-הרוסי"פוטיומקין ציונות. לעומת זאת, כלפי הרלי ניטהבלתי ממוצא יהודי, מחמת יחסם 

נראה כדמות מתאימה יותר, שכן הוא נעדר את כל ה"תכונות השליליות" שהיו, לדעת וסט, לליטבינוב 

-בכותבו "אינני סבור שבעומק לבו היה [ליטבינוב] אנטי בזיכרונותיו,סברה זו מאשר גולדמן  מיו.ודו

ציוני, אך במעמדו העדין כיהודי בתפקיד הרם [...] לא יכול היה, מן הסתם, להרשות לעצמו לסטות 

  69כמלוא הנימה מן הקו הרשמי."

בינוב. הקשר שנוצר בין השניים לחלוטין משיחות עם ליט , כי גולדמן נרתעפירוש הדבראין 

מגע בין ההסתדרות הציונית לבין אישיות סובייטית בכירה, גם אם בפועל לא הניב את הסייע לתחזק 

 ,תוצאות של ממש. השניים המשיכו להיפגש במסגרת חבר הלאומים וגולדמן אף היה בין המעטים

 1938.70בעקבות הסכם מינכן בשנת ולחצו את ידו שהריעו לנאום התוכחה של קומיסר החוץ הסובייטי 

 - 1941הברית בשנים -המועצות בארצות- שגריר בריתכשל ליטבינוב בתקופת כהונתו הקשר נמשך גם 

  אותן השנים.בהמתרחש במזרח התיכון  ם אתהסובייטישל ואף תרם, ככל הנראה, להבנה  1943

לא  ,בג'נבה 1935במאי  20-שתוכננה ל ,קומיסר החוץ הסובייטיעם גולדמן פגישתו של 

שהוקדשה רובה  ,הפגישה 71זאת, עלה בידיו לנהל שיחה ארוכה עם פוטיומקין.לעומת התקיימה. 

הייתה ראשונה ומתוך כך גם לפעילות הציונית, המועצות, -בבריתהחיים היהודיים ככולה לענייני 

                                                
  . אב"ג.10.1.1935פרוטוקול מישיבת הנהלת הסוכנות היהודית,  67
 .IV-104-53-11. אה"ע, 5.6.1935בנימין וסט לנחום גולדמן,  68

 .167גולדמן, זכרונות, עמ'  69
  .140-139שם, עמ'  70
  . שם.22.6.1935; נחום גולדמן לבנימין וסט, 9.5.1935ם גולדמן לבנימין וסט, נחו 71
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-יומקין לבריתובו של פוטעד לש שנה וחצי,כשנמשכו לאורך  ,בסדרה ארוכה של מפגשים בין השניים

  , כאשר מונה לסגן קומיסר החוץ.1937באביב  המועצות

סוגיית מצבה של גם לזמן רב בראשית השיחות הוקדש רידא, לצד הנושאים הציוניים ג

היהדות הסובייטית. כפי שראינו, אחד הנושאים שהדאיגו רבות את היישוב היהודי, היה "ניוונם" של 

כהתערבות  ומיים. אמנם הדבר נתפס בידי רביםהמקורות הלא המועצות וניתוקם מן-היהודים בברית

גורלם של היהודים ש ,היו בארץ גם גורמים שסברו אך בו בזמןבענייניה הפנימיים של מוסקבה,  בוטה

המטרה מקדשת את האמצעים ויש ולפיכך  ,הסובייטיים עלול להידמות לגורלם של יהודי גרמניה

  72הנזק עד כמה שניתן.לפעול לצמצום 

את הסוגיה היהודית הבינו, כי מהלך זה גם התומכים הנלהבים ביותר בהעלעם זאת, יחד 

. יתרה מזאת, גם הדרישה לחידוש מיתרונותיובלתי אפשרי וחסרונותיו יהיו רבים יותר  כשלעצמו הינו

המועצות לא תועיל, שכן בדומה למצב בשנות העשרים, הרשויות ישלטו -הפעילות הציונית בברית

הומלץ לרכז את המשא ומתן  ,לפיכך ".י שקרה ל"חלוץ הליגלי, כפןה וינתבו אותה לצרכיהבעשיי

למצבה של היהדות  בעקיפין, כאשר בתוכם ישולבו גם סוגיות הקשורות הבאים היבטיםהבארבעת 

  :הסובייטית

 מודה;יסור הקיים על השפה העברית וליביטול הא  )א

 ;מתן אפשרות להגירה יהודית והוזלת הפספורטים  )ב

 ישראל;-מתן אפשרות לעליה לארץ  )ג

 73שחרור הגולים והאסירים הציוניים ועלייתם ארצה.  )ד

מכן, משהתברר כי המשא ומתן עם פוטיומקין יתנהל מטעם ההסתדרות הציונית, מספר ימים לאחר 

השפה העברית  מרכזי, בעוד התרתהנושא הרביעי להסעיף את והפך תיקן וסט את סדר העדיפויות 

  74הוצגו כנקודות משניות בלבד. ה היהודית הכלליתוסוגיית ההגיר

                                                
סובייטית -ראו למשל מכתבו של בנימין וסט לנחום גולדמן ובו דברי עידוד נוכח העלאת הסוגיה היהודית 72

ון הכללית בפני פוטיומקין, שכן הדבר עשוי לעצור את ההתנוונות וגם להשפיע לטובה "בשטחים אחרים, כג

  . שם.21.7.1935בשאלת עליתם של הגולים הציונים." בנימין וסט לנחום גולדמן, 
 . שם.13.10.1935בנימין וסט לנחום גולדמן,  73
  . שם.19.10.1935בנימין וסט לנחום גולדמן,  74
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המועצות. -דעות בקרב הפעילים למען הציונות בבריתהחילוקי את הצעתו זו של וסט חשפה 

כבר ראינו, כי הפעילות הושפעה לא אחת מטעמים פוליטיים ואידיאולוגיים, אך הפעם נוצרה פלוגתא 

שהועברה להנהלת הסוכנות היהודית  ההצעהל בחוות דעתו עיכת ל"מגן." ובתוך אותה קבוצה, המש

כי  ,יהודה)-פי בקשתו של ראש המחלקה המדינית משה שרתוק, כתב ישראל אידלסון (לימים, בר-על

מנגד, תמך  לרכז את המשא ומתן בעניינים פרקטיים ולא תיאורטיים, כגון התרת השפה העברית. יש

ונית, גם זאת מטעמים "קונקרטיים" כלשונו: אידלסון בהכללת הדרישה ללגליזציה של הפעילות הצי

את האפשרות בזמן מו"מ במקום לגליזציה [...] לאשר עליה לא"י או משרד  [לסובייטים] "ניתן להם

  75א"י וכו'."

רבה בשינוי עמדתה של מטרה וראו חשיבות אותה הן וסט והן אידלסון חתרו בסופו של דבר ל

ורה של התרת עלייה ושחרור האסירים. עם זאת, ככל מפעל הציוני ולו בצהמועצות כלפי ה-ברית

שהועתקה גם  ,הציונית הרוסית ביניהם חשפה מתיחות בין פלגים שונים בתנועההנראה, המחלוקת 

ישראל: אידלסון ייצג את חברי מפלגת צ"ס (ציונים סוציאליסטים), בעוד וסט היה נציגה של - לארץ

חדל וסט מלחתום בשמו בלבד, אלא הקפיד  ו הבאיםהביקורת, במכתבימפלגת "התאחדות." בעקבות 

ברוסיה" על מנת להעניק משנה  ל מפלגת העבודה הציונית 'התאחדות'להוסיף "בשם משלחת חו"ל ש

הן מצדו של  ",ים של חלק מאנשי "מגןלמידור מסוייתכן גם, כי המחלוקת גרמה  76תוקף לדבריו.

ם שכתב במכתביש העובדה,ן מכך ניתן ללמוד  עלשל הנהלת הסוכנות היהודית.  גולדמן והן מצדה

התנהלות אודות את מלוא המידע  מנונו מקבל מנהלין וסט על שאילגולדמן סביב אירועים אלה, 

חדד את הסוגיות החשובות הנהלת הסוכנות היהודית ללאפשרה , המחלוקת נגדמ 77המשא ומתן.

  במשא ומתן עם הסובייטים.

ה חוסר יתציונית בבואה להחליט על אופי המגעים, היבעיה נוספת שעמדה בפני ההנהגה ה

יכולתם לערוב למידת עצמאותם של פוטיומקין וליטבינוב בכל הקשור לקבלת החלטות ולעמידה 

ניתנה לתנועה בה זו הפעם הראשונה מזה כעשור הייתה אולם, מאחר ו 78מאחורי התחייבויותיהם.

 ,ות הסובייטיים ולשטוח בפניהם את צרכיההציונית הזדמנות לפנות באופן בלתי אמצעי לשלטונ

  על אף החששות.הוחלט לקיים את הקשר 

                                                
 .IV-104-53-19. שם, 21.10.1935ישראל אידלסון למשה שרתוק,  75

  .IV-104-53-11. שם, 10.11.1935בנימין וסט לנחום גולדמן,  76

. שם. בתשובתו ציין גולדמן, כי יסכים להעביר לווסט את כל 19.11.1935, 10.11.1935בנימין וסט לנחום גולדמן,  77

  . שם.27.11.1935גוריון. נחום גולדמן לבנימין וסט, -המידע הדרוש לו, ובלבד כי יהיה הדבר מקובל על שרתוק ובן
  . שם.15.9.1935בנימין וסט לנחום גולדמן,  78
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פוטיומקין לדימיר והגיש נחום גולדמן לו ,בשם הסוכנות היהודית, 1935בנובמבר  16-בואכן,  

את המסמך ניתן לחלק לשלושה חלקים עיקריים. ראשיתו  79"על מצב היהודים ברוסיה."תזכיר 

של העם היהודי "כקולקטיב  תכנציגתו הרשמילאומי של הסוכנות היהודית מגדירה את מעמדה הבינ

לא את  תהעובדה, כי הסוכנות היהודית מאחדהודגשה בו ל מנת להימנע מהאשמות בציונות, עאחד." 

  ישראל.-ארץבציוניות -לאהקהילות את ה, אלא גם בלבד חברי ההסתדרות הציונית

התנועה הציונית מעוניינת להביא לשינוי העמדה  החלק השני של התזכיר עוסק בנושאים בהם

  הסובייטית הרשמית:

 שחרור האסירים; -רדיפת הציונים וכפועל יוצא הפסקת   )א

ישראל, לרבות עבור אלמנטים "שאינם מסתדרים עם השיטה הכלכלית -התרת עלייה לארץ  )ב

 הסובייטית;"

תאם למדיניות בשפה זו בה יתספרותעל השפה העברית והתרת היצירה ה האיסורהסרת   )ג

  ;הנועצות-הנהוגה בברית ,הלשונית

כפי שניתן לראות, השתדלו כותבי התזכיר להימנע מהתערבות כל שהיא בענייניהם הפנימיים של 

המועצות -, תקלנה על שני הצדדים: בעוד שבריתשלפי תפיסתםהסובייטים, אלא הציעו הצעות, 

 –עובדות. באשר לשפה העברית ומעמדה  ישראל בידיים- סוציאליים, תזכה ארץ-תיפטר מיסודות א

העברית  ,המשמשת חברה שלמה בלא קשר לדעותיה הפוליטיות. קרי ,הודגשה עובדת היותה שפה חיה

  איננה כלי ציוני ולפיכך הרדיפות נגדה אינן מוצדקות.

בין המועצות ל-בין בריתהמסחריים חלקו האחרון של התזכיר עוסק בכדאיות הקשרים 

לצד זאת  שאף יתחזקו באם תחליט הממשלה הסובייטית לאפשר ליהודים לעלות. ,יישוב היהודיה

מביעים הכותבים את תקוותם, כי ההכרה הסובייטית בשאיפה היהודית לריבונות תהיה "אקט של 

  80מצדה של מדינה "המיוסדת על פרינציפ של האוטונומיה של הגופים הלאומיים השונים."צדק" 

                                                
 .IV-104-53-33, שם. הגרסה העברית: IV-104-53-11: שם, מקור התזכיר בצרפתית 79

 .IV-104-53-33מצוטט עפ"י הגרסה העברית: שם,  80
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, מבלי להזכיר את ישראליים-הארץ המעשייםבליטה את ההיבטים המ, כי גישה זו, יש לציין

המליץ משה שרתוק, כי השיחות עם פוטיומקין  1935ד ביוני נבחרה לא בכדי. עו ,ציונות במפורשה

   81צד המוסרי שבהם.בולא רק  ,תתרכזנה בצדדים העובדתיים והממשיים של הצלחות המפעל הציוני

שיחו -כי בן ,, ציין גולדמןן במעמד מסירת התזכירהשיחה שהתקיימה עם פוטיומקילאחר 

שמעשיו אינם רשמיים ומשא ומתן של ממש ייפתח אך ורק לאחר שהממשלה הסובייטית  הבהיר לו

 ,תביע עניין בכך. בהמשך, העיר פוטיומקין כי הוא באופן אישי ישמח לסייע לשינוי העמדה הסובייטית

  82ישראל.-בות בארץואף התעניין במצבם של היהודים בעולם, לר

אין לדעת, מה עמד מאחורי גישתו החיובית של פוטיומקין. ייתכן, כי עמדותיו הפילושמיות 

כי סייג את נכונותו לקיים מגעים עם נציגי התנועה הציונית  עוהו לעשות כן. מכל מקום, העובדההני

הזדרזו להמליץ  . האחרוניםישראל-בהסכמת הממשלה הסובייטית עוררה דאגה בקרב הפעילים בארץ

תוך ניצול שיפור  ,לחץ משני על הסובייטיים באמצעות גורמים אוהדים באירופה ו שלעל הפעלתמיד 

  83.היחסים בין מוסקבה ללונדון

במקביל לשיחותיו עם פוטיומקין, יצר נחום גודלמן קשר גם עם מרסל רוזנברג, סגן המזכיר 

מלצה להיפגש עם רוזנברג, קיבל גודלמן המועצות. את הה-הלאומים מטעם בריתהכללי של חבר 

פתיים ולימים ראש הממשלה היהודי , ממנהיגי הסוציאליסטים הצרלאון בלוםמ 1936בשלהי פברואר 

לסטלין ולבעל מאוד הסוציאליסטי הראשון של צרפת. לדבריו, הדיפלומט הסובייטי נחשב למקורב 

רוזנברג התקיימה בראשית בין גולדמן להפגישה בין  84המועצות.-על מנהיגה של ברית תהשפעה ניכר

מוסקבה הוא לשיפור היחסים בין התנועה הציונית לבין גם ובמהלכה הבטיח האחרון לפעול  1936 מרץ

  85והגולים הציונים. שחרור האסיריםולסייע ב

ה בניגוד לדיפלומטים סובייטיים אחרים, מוצאו היהודי של רוזנברג לא הי יש לציין, כי

 מזאת, לדברי נחום גולדמן,. יתרה על יחסו לציונות ישראלי,-הצד הארץ תעד, לפיעולא הש בעוכריו

"אשר ברוב  ,ועצותהמ-ים בבריתתם השלילית של הקומוניסטים היהודרוזנברג אף ביקר את השפע

-ציוני קיצוני יותר מחבריהם הלא- בנטיות ציוניות נוקטים קו אנטי יראתם מפני החשדה [כך!]
                                                

  .S25/1940), אצ"מ –(להלן  ארכיון ציוני מרכזי. 30.6.1935משה שרתוק לנחום גולדמן,  81

; נחום IV-104-53-11. אה"ע, 22.11.1935, 16.11.1935ס ביום פרטי השיחה עם מר פוטימקין, הציר הרוסי בפרי 82

  .S25/1935. אצ"מ, 16.11.1936גולדמן לזליג ברודצקי, 

 .IV-104-53-11. אה"ע, 5.12.1935בנימין וסט לנחום גולדמן,  83

 . שם.28.2.1936נחום גולדמן לבנימין וסט,  84
  . שם.6.6.1936נחום גולדמן לבנימין וסט,  85
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אלף יהודים בא"י  400כי " להודות הממאנים ,לחברי הפק"פמה גילה גם ביחס עמדה דו 86יהודים."

  87אינם קפיטליסטים, אלא אנשי עבודה."

הכנות הסובייטיים עלה גם במהלך -קומוניסטים יהודיםהשפעתם השלילית של החשש מפני 

שיחותיו עם נציגים סובייטיים הביע גולדמן תקווה להשתתפותה בהיהודי העולמי. לכינוס הקונגרס 

המועצות. אולם, במכתב בהול שקיבל מבנימין וסט, התריע הלז מפני סכנת - של משלחת יהודית מברית

[כך!] בקונגרס היהודי, באם רק  תנתן [כך!] בירובידזן  [כך!] "פרופגנדה גדולה מצד הקומוניסטים לענין

כי הדרך  ,למן את טענת וסט, אך בה בעת צייןבתשובתו קיבל גוד 88בו." להם האפשרות להשתתף

-התקרבות ליהדות בריתידי - עללקיום משא ומתן פרודוקטיבי עם הסובייטים היא ביותר הטובה 

-החששות מפני השתתפותה של משלחת יהודית 89המועצות באשר היא ולא באמצעות מלחמות שווא.

רו לא רק בקרב נציגי היישוב היהודי. חברי התנועה הציונית המועצות התעור-קומוניסטית מברית

היהודים של  ןמנגד, חבריה .הסתייגות דומההביעו  ",ובמיוחד חברי "פועלי ציון ,הברית-בארצות

, מאחר ואינם יחרימו את דיוני הקונגרס , כיהודיעו הברית-בצרפת ובארצותת והקומוניסטי ותהמפלג

מגמות  90.חודשים אחדים לפני כן ישראל- מאורעות שפרצו בארץפ במעוניינים לגנות את עמדת פק"

ומכל מקום, התשובה שהבטיחו שתינתן  נברגזשותיהם של פוטיומקין ורועל גי לרעהאלה השפיעו 

הייתה  –וכאשר ניתנה  ,בדבר מימוש משא ומתן, לא ניתנה במועדה 1936מאי - לגולדמן בסוף אפריל

המועצות בספרד הרפובליקנית והקשר עמו -ברית רוזנברג לנציג , מונהבינתיים 91.שלילית לחלוטין

  נותק.

ביקורת שהושמעה ייטים, שככל הנראה הייתה קשורה לבעקבות תשובתם השלילית של הסוב

, הציע בנימין וסט לנחום גולדמן 1936המועצות בדיוני הקונגרס היהודי העולמי באוגוסט - על ברית

בייטים. ראשית, גרס, יש לחדול מהבלטת "הטובות שהעניקה הגישה בפגישותיו עם הסולשנות את 

את הבקשה למשלחת לעת עתה ליהודים ברוסיה." שנית, אין לשוב ולהעלות  הממשלה הסובייטית

הסובייטים הבהירו את עמדתם השלילית בנדון. שלישית, יש לרכז את היות ו ,המועצות-יהודית לברית

                                                
 .167זכרונות, עמ'  גולדמן, 86
  .S25/1940. אצ"מ, 7.7.1936נחום גולדמן לבנימין וסט,  87

 .IV-104-53-11. אה"ע, 11.3.1936בנימין וסט לנחום גולדמן,  88

 . שם.18.3.1936נחום גולדמן לבנימין וסט,  89
 .S25/1940. אצ"מ, 7.7.1936נחום גולדמן לבנימין וסט,  90

 .IV-104-53-11. אה"ע, 4.6.1936נחום גולדמן לבנימין וסט,  91
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לאור גל הטיהורים ההולך ומתגבר, קיימת סכנה שכן ולים, מירב הפעילות למען שחרור האסירים והג

  92ממשית לחייהם.

הנושא עלה שוב ושוב ציונית למוסקבה, -מלדון בשיגור משלחת יהודית חרף ההפצרות להימנע

בשיחה שהתקיימה בין כך,  93הן בשיחות עם פוטיומקין והן בשיחות עם דיפלומטים זרים אחרים.

הברית בצרפת ששירת לפני כן כשגריר במוסקבה, - ), שגרירה של ארצותBullitגולדמן לוויליאם בוליט (

היחס הוא היחיד שבכוחו לשנות את היות ויעץ האחרון לנסות ולהגיע לשיחה אישית עם סטלין עצמו, 

אף  הואגולדמן לנסוע ולהיפגש, בעזרתו, עם סטלין. הציע לגם ולדימיר פוטיומקין בעצמו   94נות.לציו

, בשובו אתזעם יחד  95בביקור המולדת הקרוב. לפגישה כזו ת הסידורים הדרושיםהבטיח לערוך א

, כי המהלך איננו אפשרי עקב "אווירת הבהלה" השוררת במוסקבה נוכח משפטי הוא רמז לפריז

שגריר מונה המועצות ובמקומו -זמן קצר לאחר מכן הוחזר פוטיומין לברית 96הראווה והטיהורים.

  .חדש

הנהגת הסוכנות היהודית תקווה בהבטחתו. בשיחה עדיין תלתה פוטיומקין, עזיבתו של אף -על

יעצות מורחבת בנושא בהשתתפות הוחלט לקיים התי 25.4.1937-גוריון ב- בין נחום גודלמן לבין דוד בן

יעקב סוריץ  ,, הוחלט על ניסיון ליצירת קשר עם מחליפו של פוטיומקיןבמקביל 97חיים וייצמן. ד"ר

)Surits(, בשל יהדותו של סוריץ או מחמת החשש מפני הטיהורים האפשריים, אם עלה יפה שלא, 

  98הסובייטי. שאחז באותה עת בשירות החוץ

בראש של פוטיומקין, רוזנברג ובמידה פחותה גם של ליטבינוב, שיקפו דומה, כי עמדותיהם 

האישים היו את דעותיהם האישיות ללא כל קשר לעמדה הסובייטית הרשמית. שלושת ובראשונה 

 ,ואת תפקידם הרבה מעבר למשבצת הצרה םנציגי האסכולה הבולשביקית הוותיקה וראו את עצמ

                                                
 . שם.10.9.1936בנימין וסט לנחום גולדמן,  92
  . שם.27.10.1936נחום גולדמן לבנימין וסט,  93
  . שם.18.1.1937נחום גולדמן לבנימין וסט,  94
. שם; פרוטוקול מישיבת 5.3.1937הציונות ברוסיה בין נחום גולדמן ומשה שרתוק, לונדון,  יתוכן השיחה בעניינ 95

אביב תשל"ב,     -, עם עובד, תל1937, יומן מדיני תרצ"ז משה שרת. אב"ג; 19.4.1937נהלת הסוכנות היהודית, ה

  .53-52עמ' 
  .168גולדמן, זכרונות, עמ'  96
 .IV-104-53-11. אה"ע, 26.4.1937נחום גולדמן לבנימין וסט,  97

ות כלום. כולם נמצאים בפחד ובפניקה." נחום החדש בפריס אין לעש בעניין זה: "עם הצירכך כתב גולדמן לווסט  98

. שם. כשנה וחצי לאחר מכן היו דבריו של גולדמן נחרצים יותר: "לא כדאי בשבילי 8.12.1937גולדמן לבנימין וסט, 

לדבר עם הציר הרוסי בפריז. אני מכיר אותו, הוא יהודי פחדן והוא לא יעשה כלום." נחום גולדמן לבנימין וסט, 

 שם.. 12.7.1939



145 

לכך מהווים דבריו הקשים של מרסל רוזנברג ביותר הדוגמא הטובה את ידי סטלין. - שהוקצבה להם על

מנם, דברים אלה עלו, א 1936.99שנת המרד הערבי ב במהלךעל התנהגותה הבלתי אחראית של פק"פ 

החוץ הסובייטית החדשה, אך כפי שראינו לעיל, לא תאמו את הקו הכללי של  ניותימדבקנה אחד עם 

את דרכי פעילותו במזרח התיכון נוכח התחזקות הפשיזם. לכן,  לנהלהקומאינטרן, שהתקשה בעצמו 

למלא אחר האישים הסובייטיים הללו משמעי אם אכן התכוונו - לפי שעה לקבוע באופן חדקשה 

- כי המצב הפנימי בברית גל הטיהורים וההבנהראשית , לנחום גולדמן. מאידךההבטחות שהעניקו 

 יזום של קשרגרמו לניתוק  מרצם ובסופו של דבר המועצות משתנה ללא היכר, צוננו ללא ספק את

  מצדם.

הן אמצעיות עם דיפלומטים סובייטיים רשמיים יצרו ציפיות רבות -השיחות הבלתימנגד, 

, המועצות. הפתיחות- החוגים שריכזו את המאבק למען יהודי בריתבקרב הנהגה הציונית הן בקרב ה

יחד של השיחות הללו. ראשיתן מצדם של הסובייטים הצליחה לגבור על החששות שליוו את  לכאורה,

הודית חתרו בראש נגד עיניו דרך שונה לפעולה. כך, ראשי הסוכנות הילעם זאת, כל גורם ציוני ראה 

כוללת במעמדו ובהישגיו של היישוב היהודי, לעתים תוך עמעום מכוון של אשונה להכרה סובייטית ובר

משפטית גוררת אחריה גם את ההכרה בתנועה הציונית -תהרכיב הציוני. לדידם, הייתה ההכרה המדיני

אמנם קיבלו  ,התנועהמן המועצות, כחלק אינטגרלי -כולה. לעומתם, יוצאי המפלגות הציוניות בברית

 :גם "מטרות קונקרטיות," כלשונם עצמםלאת הצורך בשיפור יחסה של מוסקבה, אך בה בעת הציבו 

  החשת סיוע לחבריהם שנאסרו או הוגלו.

היה גודל האכזבה. העדר התקדמות בהיבטים המדיניים והתעלמות כך כגודל הציפיה 

אמצעיים. יתרה - בלתי םיצרו בסופו של דבר רתיעה ממגעי ,"מוחלטת מן ה"בקשות הקונקרטיות

נציג סובייטי בודד, בכיר ככל שיהיה, להביא לשינוי של אין ביכולתו מזאת, התחזקה ההבנה כי 

חוגים בקרב יותר הייתה האכזבה אף קשה המועצות כלפי הציונות. -המיוחל בעמדתה של ברית

עברת פרטיהם וה התמסרותם ללא סייג לטיפול בבעיות האסירים והגולים :הפעילים סביב "מגן"

שאותם מסרו  ,ידי עצמם כבגידה בחברים-לפוטיומקין ולרוזנברג, בתקווה שיזכו להקלות, נתפסה על

  לצורר במו ידיהם.

  

  

                                                
  . שם.5.3.1937תוכן השיחה בענייני הציונות ברוסיה בין נחום גולדמן ומשה שרתוק, לונדון,  99
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  מדיניתהפעילות נגזרת של הכ קשרי מסחר

מגע מדיני בין התנועה הציונית לבין הסובייטים מאז המחצית השנייה של שנות  ו שלהיעדר

היוו  ם. קידום קשרי המסחר וחיזוקיםחלופי ערוצי תקשורתהיישוב לחפש העשרים, הוביל את ראשי 

את אחד הפתרונות היעילים לכך, לפחות לדעת ההנהגה הציונית. יתרונם של קשרים אלה היה טמון 

המועצות - נבע מעצם ההכרה העקיפה, לכאורה, שברית הוא .ר כל זיקה לאידיאולוגיהבהיעדרק לא 

ת. סירובם העיקש של הסובייטים לפתח והכלכלי יכולותיווודע לתוב לכשתהייתה יכולה להעניק לייש

ישראלי -היכרות עם המשק הארץכחוסר  א בהיבט האידיאולוגי, אלאקשרים אלה נתפס אף הוא ל

  שניתן לתיקון באמצעות חשיפה רחבה ככל האפשר להישגיו של היישוב. ,הציוני

סובייטית הביעה נכונות ליטול חלק -לוהככאשר לשכת המסחר  ההזדמנות לחשיפה כזו ניתנה

במגמה ליצור פלטפורמה נוחה  1932במאי  9 - באפריל 7-אביב ב-בתל ךשנער ,"יריד המזרח" החמישיב

הביתן הסובייטי ביריד  100ישראליות לבין גופים זרים.-לקשירת קשרי מסחר הדדיים בין חברות ארץ

בספרים ותקליטים וכלה ד של מוצרים, החל היה אחד הגדולים והמפוארים והציג מגוון רחב מאו

ועדות השופטים המקצועיות מצאו את מיצגיו ראויים לציונים יתרה מזאת,  101במכונות חקלאיות.

לשבח בתחומים הבאים: הצטיינות כללית, סידור פנימי כללי, סידור סטנדים, מחלקת קרמיקה, 

  102תוצרת עץ, בדים רקומים ובדים מודפסים, שטיחים ועוד.

ף ההשתתפות המרשימה, נמנעו הנציגים הסובייטיים במפגיע מיצירת קשרים הדדיים עם חר

הופנה בראש ובראשונה למציאת שווקים חדשים לתוצרתם. גישה זו באה . מרצם חברות מקומיות

ישראליות כצעד ראשון -כוונת המארגנים לנצל את היריד לקידום הסחורות הארץלבסתירה מוחלטת 

אביב -יעה נכונותם של סוחרי תלצבזה מ מהלךעל חשיבותו של  103יישוב היהודי.להכרה סובייטית ב

בעקבות  ,להפסיק את החרם על התוצרת הסובייטית שהוכרז שבועות אחדים בלבד לפני פתיחת היריד

, זאת ועוד, אלכסנדר יבזורוב (לימים 104המועצות.- הידיעות על רדיפות כלכליות נגד היהודים בברית

                                                
 .1932, מאי 6, מס' מסחר ותעשיה 100
. ראו גם אוסף תצלומים מיוחד, שהוכן בעקבות הביקור בביתן הסובייטי 7.4.1932, 1, מס' ידיעות יריד המזרח 101

למר נדב מן, מנהל אוסף "בתמונה" שהעמיד לעיוני העתקים של תצלומים ידי הצלם יוסף עירוני. אני מודה -על

 אלה.
  .IV-18-1. אה"ע, 1932רשימה זמנית של פרסים וציונים למציגים ביריד המזרח,  102

בולטין שנתי של ; 8392, מיכל 31-0133 אעת"א,. 1932אביב ויפו, סקירות לעיתונות, אפריל -לשכת המסחר תל 103

  .17, עמ' 1932-1931ב ויפו לשנים אבי- לשכת המסחר תל
  .17.3.1932, העולם 104
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אביב ויפו אף סייע באופן אישי לנציגים הסובייטיים בארגון - כת המסחר תלמראשי לש ,עזר)

   השתתפותם ביריד.

מיד עם תום היריד עד כי מחוסר שיתוף הפעולה מצד הסובייטים הייתה כה רבה, האכזבה 

אביב לישיבת חירום מיוחדת, במהלכה הוחלט על נקיטת צעדים "נגד ריבוי -התכנסו סוחרי תל

באסיפתה הכללית של  105ישראל כמעט ולא כלום."- ת מרוסיה, שאינה מכניסה מארץהסחורות המובאו

, עלתה שאלת המסחר עם הסובייטים ביתר 1932ביוני  16- אביב ויפו שנערכה ב- לשכת המסחר תל

שאת, כאשר הנוכחים אף קראו להחמיר את החרם נוכח רדיפות הציונות וסירובה של מוסקבה לקיים 

  106.ולא ברמה המצומצמת ביותר ישראל-ארץעם הדדיים קשרי מסחר 

" המשותפת לארגוני ,"וועדת המסחר עם רוסיה ,מיוחדת הלצורך קידום החרם הוקמה וועד

החלטה לפנות ההתקבלה  ,ביולי 15- אביב ב-סוחרים מכל רחבי הארץ. בכינוסה שהתקיים בתל

המסחר בין בריטניה  את נוסח ההחלטה בדבר קשרי לשכות המסחר הבריטית בבקשה לקבל לפדרציית

ישראליים ל"פתיחת השוק -ארץשל גופי מסחר  יה משפטית לדרישתםשתשמש ראי ,המועצות-לברית

   107הרוסי לא רק בפני פרי הדר הא"י כי אם בפני התוצרת המקומית בכללה."

הייתה העובדה, כי בעוד היקף  המועצות בהיבט המסחרי-כלפי ברית אחת הטענות המרכזיות

ואכן, מבדיקת  108ישראלי נותר זעום.- , הייצוא הארץעלה 1931-1930יטי לארץ בשנים הייבוא הסובי

 75,034- מ(הנתונים של היקפי המסחר עולה, כי בעוד שהייבוא בשנים הללו כמעט הכפיל את עצמו 

לא"י  1,938- ו 1930שנת לא"י ב 662(, הייצוא נאמד במספרים זניחים ביותר )לא"י 140,203- לא"י ל

  109.)1931שנת ב

ירד היקף הייבוא הסובייטי  1932אין לדעת, אם החרם המסחרי נתן את אותותיו, אך בשנת 

סביר יותר להניח, כי  110לא"י). 441לא"י (לעומת ייצוא מזערי ביותר בסך  99,020- ישראל ל- לארץ

                                                
 .1932, מאי 6, מס' מסחר ותעשיה 105
 .19.6.1932, דואר היום 106
 .17, עמ' 1932-1931אביב ויפו לשנים - בולטין שנתי של לשכת המסחר תל 107
 .19.6.1932, דואר היום 108
109 Government of Palestine: Statistics of Imports, Exports and Shipping for the Year Ended 31st December 

1931, (Alexandria: Whitehead Morris LTD, 1932), p. 21.  

110 Government of Palestine: Statistics of Imports, Exports and Shipping for the Year Ended 31st December 

1935, (Alexandria: Whitehead Morris LTD, 1936), p. 24.  
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מנגד,  1932.111לונדון באוקטובר בין הירידה היא תוצאה של ביטול הסכם המסחר בין מוסקבה ל

-עלייה מתמדת בהיקף הייבוא, אלא גם היקפי הייצוא הארץשהייתה  לא זו בלבד 1935-1933 בשנים

המועצות עלו באופן ניכר, בהשוואה לשנים קודמות, אף שבמספרים אבסולוטיים -ישראלי לברית

   112נותרו עדיין זניחים ביותר:

  )בלא"י(ישראלי -ייצוא ארץ  ייבוא סובייטי (בלא"י)  שנה
1931  140,203  1,938  
1932  99,020  441  
1933  157,637  3,423  
1934  215,033  8,402  
1935  234,607  9,992  
1936  126,897  10,598  
1937  98,921  8,152  
1938  89,785  316  

  

תפוזים), בעוד בעיקר המועצות היוו פירות הדר (-ישראלית שיוצאה לברית- את עיקר התוצרת הארץ

צרי עץ, פחם, שיפון, חיטה, מלט ובראשית העשור גם סוכר ודלקים שהסובייטיים ייבאו עץ גולמי ומו

ראשית סימנה מפנה לרעה ביחסי המסחר.  1936כפי שעולה מן הטבלה, שנת  113(בנזין וקרוסין).

ניסיונות הוועד הערבי העליון לפגוע בהתנהלותו התקינה של המסחר ועליית בארץ, המאורעות 

  114לצמצום ניכר בהיקפו. תרמו ,זר הטילה ממשלת המנדט על יבואהמיסים ש

ליצירת קשרי מסחר עם הסובייטים.  פעלויזמים פרטיים ממסדי, גם -לצד המנגנון הציוני

 ,באמצעות מניה שוחט ",קבוצה של יוצאי ארגון "השומר" ו"הקיבוץ החשאיפנתה  1930שנת  בשלהי

שכיהן באותה תקופה  ",שמאל ואיש "פועלי ציון יליד רוסיה ), כלכלן יהודיBarouאל ד"ר נח ברו (

-ביסוד הפנייה עמדה הצעה להעביר לרשותה של ברית כמנהל סניף הבנק הסובייטי הממלכתי בלונדון.

ידי משה וילבושביץ', אחיה - שהומצאה כשנה קודם לכן על ,המועצות טכנולוגיה ייחודית לייצור לחם

להצעה זו וסקבה לפעילות הציונית. שינוי יחסה של מבשל שוחט. בתמורה קיוו חברי הקבוצה לזכות 

 לירות 10,000-8,000בעבור הסיוע הטכני להפעלת פס הייצור, ציפתה שוחט לקבל  :היה גם היבט כלכלי

                                                
111 Mikhail Agapov, Istoki sovetsko-izrail'skikh otnoshenii: "Evreiskii Natsional'nyi Ochag" v politike SSSR 

1920e-1930e gg, (Tiumen': Vector Book, 2011), p. 197.  

112 Government of Palestine: Statistics of Foreign Trade for the Year Ended 31st December 1941, 

(Jerusalem: Azriel Press, 1942), pp. 26-27.  

113 Dmitrii Makeev, "Sovetsko-palestinskie torgovye otnosheniia v mezhvoennyi period," Politika velikikh 

derzhav na Balkanakh i Blizhnem Vostoke (1932-1945), (Sverdlovsk, 1984), pp. 28-31 .  

114 Agapov, Istoki sovetsko-izrail'skikh otnoshenii, p. 198; Makeev, Sovetsko-palestinskie torgovye 

otnosheniia, p. 32.  
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הפטנט וכן הסובייטים  . ניסיון זה לא עלה יפה, מאחר והתעוררה מחלוקת לגבי הבעלות עלשטרלינג

  115י בשינוי השיטה.לחם ולא ראו כל עניין כלכללפסי ייצור  כבר הפעילו

 ,אביב שמורים שלושה תזכירים בשפה הגרמנית שמחברם אינו ידוע-עיריית תלבארכיון 

 1936וממרץ  1935נובמבר משהוגשו ככל הנראה לגורם סובייטי כלשהו. תזכירים אלה, מינואר ו

ישראלי ככוח קנייה ממשי עבור - פורסים בצורה נרחבת ומפורטת את כדאיותו של המשק הארץ

שתחלוש  ,אגודה מסחריתה של עשייה הסובייטית המתפתחת. יתרה מזאת, אף הוצעה הקמתהת

ושתתחייב לרכישת תוצרת סובייטית בסדרי  ,המועצות-באופן בלעדי על הקשרים הכלכליים עם ברית

לא הניבה כל  מגלומאנית זוגם יוזמה  116למשך שלוש שנים. לא"י בשנה 1,000,000-800,000גודל של 

  .תוצאה

ישראל - המועצות לבין ארץ-אף ההצהרות והתקוות שהובעו, הסחר בין ברית-על, וב לזכורחש

כי מוסקבה לא התכחשה  ,הקשרים הפיח תקווהרעיון ך עצם א ם.מעולם לא הגיע להיקפים משמעותיי

ולכן, חשיבותם של קשרי המסחר הוזכרה לסובייטים  117לחלוטין לקיומו של היישוב היהודי בארץ.

תזכיר באת אחד משלושת הנושאים המרכזיים קשרי המסחר היוו ת אפשרית. כך, כזכור, בכל הזדמנו

  1935.118 בנובמבר 16-ן הוולדימיר פוטיומקין מ לאהסוכנות היהודית מאת 

דוגמת היישוב הרשמיים וארגוני הסוחרים, ניסו גם גופים מגזריים, מלבד מוסדות 

מטרה לקדם את סוגיות המסחר מתוך יים ההסתדרות הכללית, ליצור קשר עם גורמים סובייט

, שיגר צבי 1935באפריל  14-ב ובה בעת לזכות בהקלות בעלייה ואף בהכרה בתנועה הציונית. ,השונות

של ההסתדרות  וועד הפועלה לאלבנה), איש העלייה השנייה וממייסדי נהלל, מכתב  ,ליברמן (לימים

המועצות בדבר מתן היתרי עלייה לפעילים -ומתן מידי עם שלטונות ברית ובו הצעה לפתוח במשא

  119.במסווה של משא ומתן כלכלי ציוניים

                                                
, 1960-1906ונגדו: מניה שוחט, אגרות ותעודות  עם הזרםיהודה ריינהרץ, שולמית ריינהרץ ומוטי גולני (עורכים),  115

 .309-304צבי, ירושלים תשס"ה, עמ' -יד יצחק בן
. 1936, מרץ 1935, נובמבר 1935המועצות, ינואר -בר הקמת אגודה לעידוד קשרי מסחר עם בריתתזכיר בד 116

 .31-0147אעת"א, 
לא כך הוצג הדבר בפרסומים אקדמיים בתקופה הסובייטית המאוחרת, מהם נעלם לחלוטין אזכורו של היישוב  117

המועצות לבין האוכלוסייה -בין בריתשמדובר בקשרים  ,רושםההיהודי ולקורא הלא מנוסה יכול היה להיווצר 

  .Makeev, Sovetsko-palestinskie torgovye otnosheniia, pp. 19-32ישראל בלבד. ראו: -הערבית של ארץ

 .IV-104-53-33, שם. הגרסה העברית: IV-104-53-11: אה"ע, מקור התזכיר בצרפתית 118

  .IV-208-1-1140. שם, 14.4.1935" צבי ליברמן לוועד הפועל של ההסתדרות, "קשרים עם רוסיה, 119
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בניגוד לאווירה השלילית ששררה בין מוסקבה  .את העיתוי למכתבו בחר ליברמן לא במקרה

גוריון לבאי כוחו של "אינטוריסט" כשנה קודם לכן, - התנהל משא ומתן בין דוד בןכאשר לונדון בין ל

כי ממשלת הוד  ,היה ברור .שיפור ביחסים בין שתי המדינות גם בהיבט הכלכליסימלה  1935שנת 

את המועצות. יתרה מכך, ליברמן אף לקח בחשבון - מלכותו לא תתנגד למגע בלתי אמצעי עם ברית

הוזלת עלות הדרכונים על בסיס מסחרי: בישראלית שתדון - נכונותם של הסובייטים לקבל משלחת ארץ

ובמקביל, חלק  ,שתנהל משא ומתן כלכלי ,למוסקבה משלחת הסתדרותית פי תכניתו תשוגר-על

  120.אמחבריה יפעלו גם בנושאים ציוניים גריד

קשרי ש ,נוכחים הבינוכי כל ה ,, ניתן ללמוד1935ביולי  1-שהתקיים ב ,מפרוטוקול הדיון

דו, פירות צדדיים, כאשר המשק היישובי יוכל לספק, מצ-המועצות יהיו ברובם חד-המסחר עם ברית

 ההדר בלבד. אולם, כדברי המזכיר הכללי של ההסתדרות דוד רמז, בזכות הקשרים הללו ניתן יהי

 121ישראל."-לארץ[כך!] "להשיג אולי גם הקלות ליציאת יהודים [...] ומתן רשות לאסירי ציון ללכת 

מטרה  מתוךאף הופץ שאלון מיוחד למוסדות ההסתדרות ולחברות המסחריות שבבעלותה לשם כך 

קרי, האם יהיו מוכנים לרכוש באופן  ."חלק מן התצרוכת שלהם" יוכלו להקצות למטרה זו לבחון איזה

  122.סובייטיתיזום ומכוון תוצרת 

כיצד ניתן לדרבן את הסובייטים להדק קשרי מסחר  נוספת: מעניינתשאלה הועלתה זה בדיון 

כול) ודב הוז הציעו להגביר את קשרי אש ,לוי שקולניק (לימים ?צדדית- עם היישוב ולו בצורה חד

זה יעשה "רושם חזק על  תקווה שמהלךמתוך המסחר עם גרמניה הנאצית, במסגרת "הסכם ההעברה" 

בדומה לתכניות  123ס.ס.ס.ר." ויגרום למוסקבה להתחרות בברלין מתוך אינטרסים גיאופוליטיים.

 המדיני- בהשפעת המצב הפנימי בין אם ,אל הפועל אחרות, גם תכנית זו לא יצאה בסופו של דבר

  ין אם מסיבות גיאופוליטיות.או ב ,המועצות- בברית

חוסר הצלחתן לכונן קשרי מסחר הביטו בכאב על הנהגת היישוב היהודי והתנועה הציונית 

וולתר  ,IFTUהמועצות. אכזבה זו עולה באופן ברור ממכתבו של דב הוז למזכ"ל -תקינים עם ברית

                                                
 שם. 120
 IV-208-1-1066. שם, 1.7.1935ס.ס.ר., קשרים מסחריים עם ס. 121

. 3.7.1935דוד רמז לבנק הפועלים, המשביר המרכזי, יכין, הית, ניר, סולל בונה, "קשרים מסחריים עם ס.ס.ס.ר.,"  122

  שם.
 . שם.1.7.1935קשרי מסחריים עם ס.ס.ס.ר.,  123
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, כי אמנם לחלק הכלכלי היה כאן ברור 1937.124ו למוסקבה בשלהי נובמבר לקראת נסיעת ,סכוונלס

משקל חשוב, אך הסיבה העיקרית לאכזבה נבעה מאובדן הזדמנות נוספת להוכיח למוסקבה את 

  של היישוב ובכך, אולי, להביא לשינוי בעמדתה כלפי התנועה הציונית כולה.יכולותיו 

נדט התייחסו בחשדנות לקשרי המסחר בין היישוב כפי שהוצג בפרקים הקודמים, שלטונות המ

המשטרה לדוגמא,  125מכשולים להתנהלותו התקינה. המועצות ולעתים אף העמידו-בריתבין היהודי ל

נמל יפו. כך, בין סובייטיות שעגנו באניות הטיפול בהתקינה תקנה מיוחדת המסדירה את הבריטית 

היה לעבור חיפוש גופני, לעתים גם בטרם עלייתו היתר, כל מי שבא במגע עם צוותי הספינות חייב 

נבדקה במטרה להביא לחוף סחורות או נוסעים, לסיפון. כמו כן, כל סירה שהפליגה מן הספינה 

לסיפון: סוורים, לעלות , שלהם הותר התפקידיםהתקנה גם הגדירה מפורשות את בעלי  126בקפידה.

 ישראל. נוסף- את האינטרסים הסובייטיים בארץפקידי מכס, ספנים ובאי כוחן של החברות המייצגות 

  127על כך, העלייה על הסיפון הותרה לפקידי הסוכנות היהודית בליווי נציגי ביקורת הגבולות בלבד.

ישראליים לעלות על הסיפון חל גם על דמויות ציבוריות וכך, ישראל -האיסור על נתינים ארץ

הביעו עניין לבקר  1934ברת מועצת העיר, שביוני ושושנה פרסיץ, ח ,אביב-סגן ראש עיריית תל ,רוקח

על כל ספינה הוצבה שמירה, לרבות  128נדרשו לקבל היתר מיוחד מטעם המשטרה. ,בספינה סובייטית

והצוותים היו זקוקים לאישור מיוחד על מנת לרדת אל החוף, אישור שלא תמיד בשעות הלילה, 

  129.התקבל

  

  ועצותהמ-סיוע חומרי וכספי לבני משפחה בברית

: יישוב היהודיבין הביחסים בין הסובייטים להיה תחום כלכלי נוסף המסחריים לצד הקשרים 

המועצות. סוגיית הסיוע ברכישת -ישראל לקרוביהם בברית- שהעבירו תושבי ארץ ,עזרה חומרית

נה בשנת עד לפתרו לעלות, שכבר נדונה לעיל, היוותה דרכוני יציאה ותשלומים נלווים לאלה שהורשו

שהעיבו על ניסיונותיה של הנהגת היישוב לזכות באהדתה  ,את אחד הנושאים המורכבים ביותר 1936

                                                
 .IV-104-53-21(נוסח ראשון). שם,  4.11.1937וולתר סכוונלס, דב הוז ל 124

  .1.2ראו פרק  125
  חשוב לזכור, כי הירידה אל החוף בנמל יפו נעשתה אך ורק באמצעות סירות ולא הישר מן האוניה. 126
 .1950/5- ), ירושלים, מג"מ –(להלן  גנזך המדינהתקנות לטיפול בספינה סובייטית [ללא תאריך].  127
 . שם.20.6.1934פקד משטרת יפו לממונה על הנמל, סגן מ 128
. שם; 16.1.1932. שם; מפקד משטרת יפו לממונה על הנמל, 4.1.1932ראו לדוגמא: יצחק הוז למפקד משטרת יפו,  129

 . שם. 19.4.1932סגן מפקד משטרת יפו לממונה על הנמל, 
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גוריון וראשי ההסתדרות מול - שנקטו דוד בן ,של מוסקבה למפעל הציוני. לבד ממהלכים

בשלב הראשון של שיחות נחום גולדמן עם דיפלומטים גם  רכוניםדסוגיית הנדונה "אינטוריסט," 

אפיקי עזרה נוספים, שאינם קשורים כלל לפעילות  בג'נבה ובפריז. בנוסף, היו גם שניסובייטיים 

  סיוע כספי ושליחת חבילות מזון וביגוד. :הציונית

באופן משמעותי  השפיע ,המועצות-הראשונות של ברית שאפיין את שנותיה ,מיהנידוי הבינלאו

שהחל  ,קידום התיעושלייתה זקוקה לו שהמדינה הצעירה ה ,מצרך חשוב ביותר –על העדר מטבע חוץ 

 ,)Torgsinבמחצית השנייה של שנות העשרים. הפתרון נמצא בדמותה של אגודת "טורגסאין" (

. בשיתוף פעולה 1930ביולי  18-שהוקמה ב ,)torgovlia s inostrantsami( "מילולית "מסחר עם זרים

עם , יםמופקע ים, במחירעסק במסחרש הדוק עם "אינטוריסט," היווה "טורגסאין" את הגורם הבלעדי

  130המועצות.-כל אזרח זר שביקר בברית

שהתקבלו  ,לארץ-תיירים, הפך הארגון לנמען הרשמי להעברות כספים מחוץלבנוסף לשירות 

עבור אזרחים סובייטיים. בפועל, המשטר הידק את פיקוחו על משלוחי כספים מחו"ל כבר במחצית 

 לצרכי התיעוש. לשם כך ,המועצות-יתהמועבר לבר ,כל המטבע הזרשנות העשרים במגמה להפנות את 

שהיה נמוך  ,כפו המוסדות הרשמיים על הצד המקבל להמיר את המטבע ברובלים לפי שער רשמי

הקרובים מחו"ל ניסו לחפש דרכים חלופיות להעברת כאשר פרח השוק השחור  מכךמאוד. כתוצאה 

מחשש כי תאונה להם רעה מצד , לקבל את ההעברה בו גם מקרים של סירוב הנמעניםהכספים. ר

  131.השלטונות

דרבן אזרחים  ,המועצות בראשית שנות השלושים-ריתבם נרחבים משפקד חלקי ,הרעב

ו"טורגסאין" מיהר לנצל את המצב  ץ לארץסובייטיים רבים לפנות בבקשת עזרה לקרוביהם בחו

המתאימים לרכישת מצרכי מזון  ,יוחדיםדרכו. הנמענים קיבלו שוברים מכל הסיוע נותב  :לטובתו

יתה משאירה את במחירים לא גבוהים יחסית, בעוד המדינה היהמשויכות לאגודה וביגוד בחנויות 

  המטבע הזר ברשותה.

או  "ו"ישרה ,רכישת סל מזון מוגדר מראש –"ייעודית" : לשניים נחלקוההעברות הכספיות 

בדרך זו הפך  132ה לפי ראות עיניו של המקבל.שישמש לרכיש ,משלוח כספי –בלתי ייעודית" "

                                                
130 Elena Osokina, Zoloto dlia industrializatsii: Torgsin (Moscow: ROSSPEN, 2009), pp. 19-21.  

  .147שם, עמ'  131
  .151, 148-147שם, עמ'  132
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לא  הוא ,"טורגסאין" לגוף הרשמי האחראי גם על קבלת חבילות סיוע, שכן בניגוד לדואר הסובייטי

השולחים התחייב ליידע את ואף שיכלו להכפיל ואף להשליש את עלות החבילה,  ,גבה עמלות גבוהות

  על ביצוע המסירה.

ועיתונות  ,אביב, ירושלים, חיפה ויפו-ורגסאין" פעלו בתלנציגויות של "טהבארץ ישראל 

 ," בפועללוח חבילות מזון לקרובים שברוסיה.מלאה במודעות המזכירות על "משהייתה התקופה 

השולח היה משלם, לבחירתו, עבור אחת מתוך מספר חבילות "ייעודיות," שתכולתן, כאמור, כבר 

  נקבעה מראש.

השלטונות קיבלו המועצות - בעקבות שיפור המצב הכלכלי בברית , כאשרחל שינוי 1936בינואר 

במצבה הבינלאומי של מוסקבה, פחת  לטובההחלטה על סגירת "טורגסאין." זאת ועוד, לאור השינוי 

המהיר החל להניב פירות הצורך בחיפוש מקורות "בלתי שגרתיים" למטבע חוץ, שכן גם התיעוש 

דה, עובהאת הגורם השלישי לסגירת הארגון היוותה  ץ לארץ.חוזכתה לפופולריות ב תותוצרת סובייטי

סחר במטבע חוץ, סתר לחלוטין את האידיאולוגיה  ,ולו בצורה מסורסת ,כי קיומו של מוסד המאפשר

עם סגירתו של  133הבולשביקית ואת מגמת המשטר לשלוט בכל תחומי חייהם של האזרחים.

 המועצות.- קרית למתן סיוע חומרי לקרובים בבריתדרך העיכ"טורגסאין" שב משלוח החבילות לשמש 

הן בשל ו ,עם זאת, היקפי הסיוע הצטמצמו באופן משמעותי, הן בשל עלותו הגבוה של המשלוחיחד 

  המועצות.- הפנימי של ברית שעברו על מצבה ,השינויים

  

  קשרי מדע ותרבות

שאיפות היישוב  ההיבטים המדיני והכלכלי היוו את שני התחומים המרכזיים שאפיינו את

 ,גם תחום נוסף עם זאת, היהיחד ך שנות השלושים. המועצות במהל-לכינון קשרים תקינים עם ברית

תחום זה  גםאמנם מדע ותרבות. קשרי  :משמעותי פחות, שהתנהל בצורה תקינה ומסודרת יותר

מאחר אולם,  ., שכן שלטונות המנדט בדקו בקפידה כל ניסיון למגע עם הסובייטיםהושפע מגורמי חוץ

מן כליל עתים הוא נעלם לוהיקפו היה לא גדול ותרומתו להשגת המטרות המדיניות הייתה זניחה, 

שעמדו  ,ניתן לנסות ולהבין את המניעיםבחינתו  עם זאת, דווקא באמצעותיחד  השיח אודות התקופה.

אף ההתנגדות מאחורי ההחלטה הסובייטית לקיים קשרים עם היישוב, בעיקר התחום הכלכלי, על 

   לציונות.

                                                
 .237-236שם, עמ'  133
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תהליך התיעוש ראשית שאף צברה תאוצה מאז  ,המועצות- התפתחותה המהירה של ברית

משכו  ,תוח החקלאות הסובייטית במסגרת הקולקטיביזציהופי ,שנייה של שנות העשריםהבמחצית 

ויה הביקורת הסממסחרי, -. בדומה לתחום הכלכליה מצד גורמים רבים ביישוב היהודיתשומת לב רב

לקיומם  לא היוותה מכשול הסובייטי והתנהלותו כלפי היהודים כללעל צורת המשטר ביישוב והגלויה 

  של קשרים מקצועיים.

לאור זאת, אנו עדים לשורה ארוכה של פניות מצד מוסדות וגופים ביישוב אל מוסדות 

ידוע  134ים אותם.פעמיים בנושאים המעניינ- לקבל ספרות מקצועית ופרסומים חדבבקשה  ,סובייטיים

המועצות על מנת ללמוד ולהכיר -ישראליים לברית- בהם נשלחו נציגים ארץגם על מספר מקרים, 

המועצות -זהר לברית-תחומים שונים בהתנהלותו של המשק הסובייטי. כך, טיולו של שמחה אבן

רית ב, לימוד דרכי עבודתה של מקבילתהלרות ידי ההסתד- נוצל על 1937שנת במחצית השנייה של 

  135.סובייטית-לוהאיגודים המקצועיים הכ

במוסקבה משלחת  ביקרה ,, שבועות אחדים לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה1939באוגוסט 

המועצות. חבריה, משה -השתתפות בפתיחת התערוכה החקלאית של בריתהסתדרותית לצורך 

בלבד שהתרשמו מן לא זו  איש ארגון עובדי הפלחה, ,ואברהם צוקר ממייסדי נהלל, ,טרטקוב

המיצגים, אלא גם ערכו מספר פגישות ענייניות במוסדות סובייטיים במטרה לבחון אפשרות לרכישת 

כפי שעולה מדין וחשבון ששלח משה טרטקוב  136שבעבר נרכש מגרמניה. ,ציוד חקלאי מתקדם

המשק רסט, מראשי המשביר המרכזי, בני שיחם אמנם הביעו התעניינות בהתפתחותו של אהם לאבר

ודרשו לקבל מידע מפורט יותר בכדי לאמוד  ישראלי, אך לא נתנו תשובות חד משמעיות-החקלאי הארץ

פי עדותו של זאב וולטר לקויר, בנוסף לפעילותם המקצועית, -עלכי , יש לציין 137.את כדאיות העסקה

                                                
, VSEKOPROMSOIUZ ,(9.7.1931ראו לדוגמא: ההסתדרות הכללית אל איגוד הקואופרציה הצרכנית ( 134

; IV-208-2-445, . אה"ע15.12.1931המועצות, -; ההסתדרות הכללית אל איגוד פעלי הדפוס של ברית18.8.1931

ישראל לאיגוד - ; איגוד פועלי הרכבת של ארץIV-208-4-319. שם, 8.12.1937זהר ל"פרופאינטרן," - שמחה אבן

; ההסתדרות הכללית למכון לחקלאות בינלאומית IV-237-31]. שם, 14.4.1938המועצות, [- פועלי הרכבת של ברית

-ללית ללשכת העיתונות של איגוד הכימאים של ברית; ההסתדרות הכIV-208-1-775. שם, 8.9.1935במוסקבה, 

  . שם.7.12.1936המועצות, 
-IV. שם, 16.7.1937סובייטית, - ההסתדרות הכללית אל הוועד המרכזי של ברית האיגודים המקצועיים הכול 135

אד זהר למוסקבה תוכננה מראש ולא היוותה החלטה -. ממכתב זה ניתן גם ללמוד, כי נסיעתו של אבן209-4-319

  הוק נוכח חלון ההזדמנויות שנוצר.
  . שם.25.7.1939פרוטוקול מישיבת מזכירות הוועד הפועל של ההסתדרות,  136
 .IV-123-2-108. שם, 14.8.1939משה טרטקוב אל אברהם ארסט,  137
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ת העשרים שירדו מן הארץ בשלהי שנו ",קיימו השניים גם פגישה עם מספר חברות ב"קבוצת אלקינד

  138הקבוצה. חברילהם על מאסרם של חלק מושם נודע 

המועצות השפיע לרעה על הקשרים המקצועיים עם -המצב הפנימי בבריתבהם היו גם מקרים 

, הוחלט 1932מוסדות יישוביים. בעקבות הצלחת הביתן הסובייטי ב"יריד המזרח" החמישי בשנת 

הגיעה תשובה שלילית, ככל הנראה בעקבות  , אך ממוסקבה1934להקימו גם ביריד השישי בשנת 

 1936גם הניסיונות להזמין נציגים סובייטיים ליריד השביעי באביב  .העכרת היחסים עם בריטניה

נכשלו. חודשים אחדים לפני תחילתו, פנה עקיבא יעקב אטינגר, מראשי ההתיישבות החקלאית, לפרופ' 

המועצות ליריד. ואווילוב, - ת משלחת מטעם בריתבבקשה לסייע בהזמנ )Vavilov(ניקולאי ואווילוב 

נאלץ לסרב להזמנה, מאחר ובאותה תקופה כבר  ,1926נובמבר -ישראל באוקטובר-ביקר בארץכזכור ש

  139נאסר עליו לצאת לחוץ לארץ עקב היחס העוין שרחש לו סטלין.

ביישוב  ישראל ולא אחת פנו לגורמים-גם מוסדות סובייטיים הביעו התעניינות בנעשה בארץ

המועצות, אלא גם - לפעול בבריתהמשיכו שעוד  ,לא רק מוסדות יהודייםבבקשות דומות. היו אלה 

ידי של המשק הסובייטי בהכרת יתרה מזאת, הצורך המ 140.ממלכתיות כלליות- מסגרות ארציות

 ,הניעו את מוסקבה לאפשר ביקורים של מומחים זרים ,הקדמה הטכנולוגית והחקלאית במערב

שעבד במחלקה  ,ליאון- של ד"ר ז'אן דהבקשתו המקצועי יוכל לתרום למטרה זו. כך,  שעיסוקם

שתו עלתה מאחר ואבשלילה  1927נת בשהמועצות נענתה - להיכנס לברית ,לחקלאות בממשלת המנדט

עבודה,  הוזמן לביקוריהוא  1935-1932ככל הנראה לאחר המהפכה. לעומת זאת, בשנים  ,מרוסיהלארץ 

שמוסקבה  ,ליאון בגידול תולעי משי- התמחותו של דה :הסיבה .גם את בני משפחתו כללההזמנה וה

יקים לימים חתן פרס ישראל במדעים מדו גם מחקריו של ד"ר מרקוס ריינר, 141הייתה מעוניינת לקבלן.

המנדט, נמצאו "מועילים עבור  תפקיד במחלקת העבודות הציבוריות של ממשל –ובאותם ימים 

                                                
ד, , עם עובישראל- מק"י: קורות המפלגה הקומוניסטית בארץ –פ.ק.פ.  –מפ"ס ג.ז. ישראלי (זאב וולטר לקויר),  138

 .48אביב תשי"ג, עמ' -תל
 Nikolai. בתוך: 28.12.1935; ניקולאי ואווילוב לעקיבא אטינגר, 8.12.1935עקיבא אטינגר לניקולאי ואווילוב,  139

Vavilov, Nauchnoe nasledie v pis'makh: Mezhdunarodnaia perepiska, vol. 4: 1934-1935 (Moscow: Nauka, 

2001), pp. 154, 226-2271.2ישראל ראו פרק -ביקורו של ואווילוב בארץ . על.  

]; האקדמיה למדעים של אוקראינה 1935האקדמיה למדעים של אוקראינה למערכת "המשק השיתופי, [מאי  140

סובייטית בטביליסי למרכז -; הנהלת תערוכת העיתונות הכולII-51-47-3. אה"ע, 5.1.1935למערכת "דבר הפועלת," 

 .IV-208-1-353A ;Agapov, Istoki sovetsko-izrail'skikh otnoshenii, p. שם, 17.4.1932החינוך של ההסתדרות, 

208.  

  .Agapov, Istoki sovetsko-izrail'skikh otnoshenii, pp. 207-209). אב"ג; 1966-1921ליאון, זכרונות (-ז'אן דה 141



156 

לעומת זאת, ד"ר אלכסנדר איג, ראש המחלקה לבוטניקה  142לנינגרד."במוסקבה ובמוסדות אקדמיים 

, שעסק בין היתר בסוגית "הפרחת בירושלים באוניברסיטה העברית ומייסד הגן הבוטני על הר הצופים

מדע המאחר ומחקריו לא יכלו לתרום דבר לתפארת  ," לא זכה לקבל אשרת כניסההשממה

  143הסובייטי.

  

* * * * *  

ישראל - המשטר הסובייטי פעל בהתמדה נגד המפעל הציוני בארץ .דות דיברו בעד עצמןהעוב

 ,אידיאולוגיות ותנועות אחרותמנת לפגוע בו באמצעות שליחיו, בדיוק כפי שעשה נגד ועשה רבות על 

, התבטאו על כך בפומבי. מאידך שלא תאמו את תפיסת עולמו. רבים בהנהגה הציונית הבינו זאת ואף

לחפש תמיכה רחבה  הציונית את ראשי התנועה ההניע הבית הלאומיבריטניה מתמיכתה ברעיון נסיגת 

לא זו בלבד כך יתחזק הסיכוי למימוש הריבונות היהודית. תתמוכנה,  מדינותשיותר ככל  יותר:

גם הייתה בית לאחד היא המועצות נתפסה כאחד הכוחות המשפיעים בזירה העולמית, אלא - בריתש

ל היה אך וה לציונות למרות הכהניסיון לפעול לשינוי יחס ,יהודיים הגדולים ביותר. ולכןהקיבוצים ה

חרף האמירות הקשות באשר למשטרה, עדיין נותר לרוסיה ולמורשתה המוסרית מקום ש גםמה  טבעי,

. הרגש והשכל הישר עלו הפעם בקנה אחד. הביקורת אמנם נותרה הציוניים חשוב בלב המנהיגים

   הצרכים המדיניים גברו על כל החששות. אך בעינה,

יצרו  ,ה של שנות העשריםיהמועצות מאז המחצית השני-השינויים שעברו על בריתזאת ועוד, 

. חיסולה של ה"ייבסקציה" , לכל הפחות כלפי חוץרושם כי המשטר הבולשביקי התמתן בגישותיו

ההכרה הסובייטית אפשרית על ש ,והפתיחות, לכאורה, שגילתה מוסקבה כלפי המערב הפיחו תקווה

  אף המכשולים האידאולוגיים.

, היא נותרה עדיין הגורם רעיון הבית הלאומישבריטניה נסוגה מאהדתה כלפי  ,למרות ההבנה

הציונית. לפיכך, בניסיונותיהם לכונן מגעים עם הסובייטים, היו המשפיע ביותר על התנועה הבינלאומי 

הקשר מדתו של הריבון המנדטורי, שלא תמיד ראה בעין יפה את בעגם ראשי היישוב חייבים להתחשב 

להנהגה הציונית,  נוחיםזו גם הסיבה שמגעיו של נחום גולדמן עם הסובייטים היו  .עם הבולשביקים

ביחסים בין  ,ולו הקטן ביותר ,כל שיפורשכן הם התקיימו הרחק מעינה הפקוחה של בריטניה. מנגד, 

                                                
142 Agapov, Istoki sovetsko-izrail'skikh otnoshenii, p. 210.  

  .212-210עמ' שם,  143
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בין אם באופן ו ,אופן מידי לקידום המגעים, בין אם בגלוי בזירה המדיניתלונדון נוצל בבין מוסקבה ל

  קשרי מסחר. עקיף באמצעות 

שנות השלושים זימנו שורה ארוכה של הזדמנויות, בהן היישוב היהודי יכול היה להציג בפני 

ת באשר הגישה שהייתה רווחת בקרב ראשי הציונוגורמים סובייטיים את מפעלו על הישגיו. זאת ועוד, 

במגמה  ,לאומי- הציוניהמעשי על פני ההיבט -היישוביבחשיבות הצד לקשרים עם מוסקבה דגלה 

ה בצד רכלהממילא יל למעשה, גרסו, ההכרה בצד הפרקטי תובעל עמדתה. לטובה  להשפיע

  האידיאולוגי.

 –המאבק למען הפעילים הציוניים וביריעה רחבה יותר על האפילה  מעשית-הגישה המדינית

נוכח האהדה גם נחלו כישלון  מובילי המאבקת. זאת ועוד, הסובייטי ותלמען כלל היהד על הפעילות אף

כי יש  הבינו הם ,. לכןשרווחה בקרב הציבור היהודי בעולם ,הסמויה והגלויה למשטר הבולשביקי

כם , לתו, כגון סיוע חומרי והדרישה לזכות ההגירההיהודיים גרידא ההיבטיםעל  את עשייתם לבסס

  .ישולבו גם היבטים ציוניים

לא שינתה כמעט במאומה את היחס  ,הינו טוטליטרי ביסודוכי המשטר הסובייטי  ההבנה

המועצות לביקורות -בהיבטים המדיניים זכתה בריתש. בעוד ישראלי-הארץהמועצות ברחוב -לברית

דות הלאומי, היההתרחקותה מן המכלול  כי חרף ,חריפות, בהיבטים היהודיים הדעה הרווחת גרסה

אפליה או פגיעה פיזית ומצבה זה עדיף על מצבם של יהודי גרמניה או לסכנת  הסובייטית אינה נתונה

  פולין. 

בין גם יריבויות הדדיות ופנימיות בפעילות פגעו לצד ההעדפה הברורה של הפעילות המדינית, 

ריבוי של גופים  –ת והתוצאה על כך יש להוסיף גם איבה אידיאולוגיחברי מפלגות ותנועות שונות. 

העוסקים במלאכה ולעתים אף מתחרים אלה באלה, תוך התעלמות מוחלטת זה מרעהו. אין ספק כי 

  .ממילאסגנון התנהלות זה פגע במהות המאבק והקטין את סיכויו להצלחה, שהיו נמוכים 

נועה ידי הת-שיינקטו על ,עם זאת, התקופה הנדונה גם עיצבה את דפוסי הפעילותיחד 

במאבק למען היהדות הסובייטית. השילוב בין פנייה  ,ידי מדינת ישראל-חר יותר עלוומא ,הציונית

ישירה לבין שיתוף גורמים בינלאומיים אמנם נכשל בשנות השלושים, אך משירדה הסוגיה המדינית מן 

יותר אף  למען הפעילים הציוניים ובטווח ארוך , דבר לא מנע את המשך הפעילות1948הפרק בשנת 

נוכח העובדה כי מוסקבה לא שינתה במאומה את גישתה כלפי  ,במיוחד למען היהדות הסובייטית.

  הציונות.
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מעוניינת לבסס את יחסיה איתם  המועצות-בריתכי  ,שקיבלו ראשי התנועה הציוניתהרושם 

 נתה שלביותר מבחיהיה שולי ישראלי - הנושא הארץ .היה נכון באופן חלקי בלבד ,על בסיס מעשי

גישה פרקטית,  . היא אכן הנהיגהכל היבט אחרמוסקבה בתקופה הנדונה, לא בהיבט המדיני ולא ב

נכונות לקיים מגע עם "גורמים בורגניים" בלא כל זיקה לאיבה האידיאולוגית. אולם,  גילתה לפיה

במישור בין אם את האינטרסים הסובייטיים בין אם בזירה המדינית  אך ורקלשרת גישה זו נועדה 

נצלנית, שכן משהשיגה את -פרקטית –יצרני. לכן יהיה נכון יותר לכנות את הגישה הזו -הכלכלי

מבוקשה, נהגה מוסקבה לשוב ולגלות את העוינות הישנה כלפי כל מי שזה לא מכבר הייתה חפצה 

  ביקרו.

גורם בראשיתם, שכן כל כבר כי כישלון המגעים עם הסובייטים היה טמון  ניתן לסכם ולומר

ולא הוסמך לדבר בשם המדינה, על הוא מעשיו לערוב אך ורק לבמקרה הטוב יכול היה סובייטי רשמי 

ראשי התנועה הציונית ש פי-על- אף יות, שכלל לא עמד על הפרק.אחת כמה וכמה לקבוע שינוי במדינ

גם  ,לכן .קסמה להם מאוד ,הבינו זאת היטב, ההזדמנות שנפתחה בפניהם לאחר שנים רבות של ניתוק

האכזבה והנפילה היו קשות מאוד ואף השפיעו באופן ניכר על המשך הקשר עם הסובייטים. אין לדעת 

-את התקווה לשינוי בעמדתה של ברית ו מובילותהי בעקבותיה ורתיעה שנוצרוהאכזבה הלאן 

  .מלחמת העולם השנייהפרצה  אלמלאהמועצות, 



  חלק שלישי

1941-1939  
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  3.1 פרק

היישוב יחסו של : מולוטוב-לו של הסכם ריבנטרופבצ
  המועצות-אל בריתהיהודי 

 ,1939בספטמבר  1-פלישת הכוחות הגרמניים לפולין במלחמת העולם השנייה, שהחלה עם 

רוחות מלחמה נשבו אמנם זה זמן רב עוד . בזירה הגלובאליתשינתה ללא היכר את כללי המשחק 

היו מוכנים לקראת הבאות. השתייכותה מתי מעט  –אך כאשר החלו הקרבות בטרם פרצה הלחימה, 

יהודית שנקט המשטר - המדיניות האנטיישראל אל האימפריה הבריטית מזה ו- הרשמית של ארץ

  אחד הצדדים הלוחמים.עם של היישוב הזדהותו מזה, לא הותירו צל של ספק לגבי הנאצי 

מארצות  מוחלטק ותנינוספת שהיה על היישוב לתת את הדעת עליה: בעיה המלחמה הולידה 

 ישראל והזין-רמים הפוליטיים בארץהמאגר האנושי החשוב ביותר ששימש את כל הז - מזרח אירופה 

תחת  1940-1939בשנים  ו את עצמםמצא אלהארצות  רוב רובם של יהודי אותם למן העלייה הראשונה.

בין אם   ,1939-כיבושה של פולין המזרחית ב – מצעות פעולה צבאיתשלטונה של מוסקבה, בין אם בא

  .1940-ב סיפוחן של המדינות הבלטיות, צפון בורובינה ובסרביה – מתוך תכססנות פוליטית

לבין תחילת  1939, שיעסוק בתקופה שבין פרוץ מלחמת העולם השנייה בספטמבר פרק זה

המועצות - את יחסו של היישוב היהודי אל ברית שונהראש ובראב יבחן ,1941מבצע "ברברוסה" ביוני 

 של ההשלכותבחינה זו הינה בלתי אפשרית ללא הבנת עם גרמניה הנאצית.  המפתיעה הבריתלאור 

ה: הסכם אי ההתקפה עם גרמניה הנאצית מהלכהמועצות ב- חלקה של ברית שלהמלחמה ובמיוחד 

. ובייטים אל הלחימה לצדה של ברליןמולוטוב") והצטרפותם של הס- (המכונה "הסכם ריבנטרופ

נאמדה ערב ש המועצות כמעט הכפילה את אוכלוסייתה היהודית- ברית הרחבת שטחה,כתוצאה מ

  .1939בכחמישה מיליון נפש, לעומת כשלושה מיליון בשנת  1941הפלישה הגרמנית ביוני 

עבור המועצות -ברית –משמעותה המיוחדת של ברית גרמניה  - הדיון בסוגיות האידיאולוגיות 

שנושאים אלה כבר נבחנו גם חורג ברובו מתחומי עיסוקו של מחקר זה, מה  - מפלגות השמאל בארץ 

עם   1, ודומה כי בהעדר חומר רלוונטי חדש אין צורך לערוך מחקר חוזר.ידי אחרים-על לעומק בעבר

-יינטציה פרוזאת, קיימת חשיבות רבה בהבנת התהליכים שעברו על מפלגות וארגונים בעלי אור

                                                
, מהדורה ראשונה, שבנא הסופר, כפר סבא תשנ"ב; ישראל- בארץ : המפלגה הקומוניסטיתאדומיםשמואל דותן,  1

, היחידה למחקר היסטורי של אוניברסיטת מולוטוב- הוויכוח ב"השומר הצעיר" על הסכם ריבנטרופק, משה צ'יז'י

, עם עובד, 1947-1897מאיר יערי: ביוגרפיה קיבוצית; חמישים השנים הראשונות, ; אביבה חלמיש, 1985חיפה, מרץ 

-, י.ל. פרץ, תל1946-1919שראל, י- אנאטומיה של שמאל: פועלי ציון שמאל בארץ; אלקנה מרגלית, 2009אביב -תל

 צבי, ירושלים תשנ"ב.-, יד יצחק בןאמת או אמונה: טבנקין מחנך חלוציםאביב תשל"ו; אייל כפכפי, 
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מן ההווי היישובי של אותם הימים  , מאחר והם היוו חלק בלתי נפרדמלאה או חלקית סובייטית

כי הוויכוח סביב יחסו של היישוב  פניו נראה-עלולא זו בלבד, שכן  על כל תחומי החיים בארץ.והשפיעו 

-של החוגים הפרונחלתם והיה ברובו במישור האידיאולוגי נמצא מולוטוב" -אל "הסכם ריבנטרופ

אל  ו הכללי של היישוביחסכפי שכי  אולם, הנחת היסוד של פרק זה הינה, סובייטיים בקרב היישוב.

הדיון סביב ההסכם חרג בהרבה מן טהרת האידיאולוגיה בלבד, כך גם המועצות לא התבסס על -ברית

  אם מוסקבה "בגדה בעקרונות הסוציאליזם".השאלה, ה

  

  עמדת המפלגות

במוסקבה  שעתיד להיחתםהמועצות לבין גרמניה - דבר הסכם אי ההתקפה בין בריתההודעה ב

הטיל עיתון "הגה" מבית "דבר": ההכתה את העולם בתדהמה, או, כלשון  1939באוגוסט  23- ב

גינה את ההסכם,  רק"דבר" מאמר מערכת ארוך, שלא פורסם ב יומיים לאחר מכן 2"הפתעת פצצה".

ל "חטאי העבר": "מה ששימש רק לפני זמן קצר אמתלא מספיקה כדי אלא גם הזכיר לסטלין את כ

מעשהו  השליט."-לטהר בעיני ההמונים את הריגת אבות המהפכה הרוסית, הפך לשיטה של התלין

תמו על הסכם אמנם, בהתנהגותם של ראשי בריטניה וצרפת, שח הוסבר,של המנהיג הסובייטי האחרון 

- מוטחת גם ביקורת על הבגידה בעקרונות שעליהם הושתתה בריתאך בה בעת  מינכן כשנה קודם לכן,

הצורך  3המאמר מסתיים בקריאה לכל נאמני מוסקבה וחסידיה בעולם ל"חשבון נפש." המועצות.

  .1939בספטמבר  1- אף העמיק עם פרוץ המלחמה ב "חשבון הנפש"ב

, סובייטית-פרוציה בעלי אוריינט נציגי תנועות וארגוניםלהידרש לכך היו הראשונים כצפוי, 

השומר  -כגון המפלגה הקומוניסטית, מפלגת "פועלי ציון" על התפלגויותיה, וכן חברי "הקיבוץ הארצי 

בעוד המפלגה הקומוניסטית קיבלה ללא סייג את עמדתה של מוסקבה,  ו"הקיבוץ המאוחד." הצעיר"

מן הקשות ביותר:  יוניתסתירה רעסוציאליסטיות מצאו את עצמן ניצבות בפני - התנועות הציוניות

המועצות עם העובדה, כי מוסקבה כרתה ברית עם מדינה ששנאת -כיצד ניתן ליישב את נאמנותן לברית

-ם ללחימה בוהצבא האדהסתירה אף העמיקה כשהצטרף שלה.  תווךהיהודים הייתה לאחד מעמודי ה

מולה הסובייטית "מערב התעמכונת ידי - בספטמבר, בכבשו חבלים נרחבים של פולין, המכונים על 17

של סטלין למלחמה, אותה כינה "אימפריאליסטית," העקרונית ביילורוסיה ואוקראינה." התנגדותו 

                                                
 .22.8.1939, הגה 2
 .25.8.1939, דבר 3
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העובדה, כי הנהגת היישוב ניצבה ללא סייג נוכח לא הקלה אף היא על חברי תנועות אלה, במיוחד 

  .גרמני-המחנה האנטי ןלימי

הסתירה יחסית. בלת ההסכם הייתה קלה קבאשר לעמדת המפלגה הקומוניסטית, הפק"פ, 

גרמנית, לא מצאה את ביטויה בפרסומי -בבסיסה של הברית הסובייטיתהאידיאולוגית שעמדה 

עם " הפשיזם, 'הלוטש עיניו לפלשתינה'.'תושבי הארץ' מפני הוזהרו " 1939אוגוסט בראשית המפלגה. 

טאון המפלגה "קול העם," ואילו יבבהלך למחאות מהיוודע דבר הפלישה הגרמנית לפולין, זכה ה

"העם הפולני  ג כהגנה עלבספטמבר הוצ 17-ידי הצבא האדום ב- ל פולין עלשחציית גבולה המזרחי 

  4מגורל העם הצ'כי והסלובקי."

מוסברת בראש ובראשונה באמצעות הנאמנות ללא את ההסכם  הפק"פהקלות שבה קיבלה 

 קומיסר החוץ הסובייטי ויאצ'סלב מולוטוביו של דברסייג שרחשה המפלגה הקומוניסטית למוסקבה. 

פי מכונת התעמולה הסובייטית, כי -יסוד להאמין, כך על באוקטובר, נתנו 31-ברדיו מוסקבה ב

זאת ועוד, טען  5צרפתי.האידיאולוגיה הנאצית אינה מסוכנת יותר מאשר האימפריאליזם הבריטי וה

לסיומה המהיר " כמי שחותרהוגדר  משטר הגרמניהתהפכו היוצרות, והמאז חתימת ההסכם  מולוטוב,

  6של המלחמה ולכינון השלום."

, הפק"פ הודיעהבנובמבר,  7- ב ביקיתשלקראת ציון יום המהפכה הבולכבר לאור זאת, 

המועצות, אלא מוכרח -באמצעות כרוזים שהופצו, כי "היטלר זה [...] איננו יכול לערוך מסע נגד ברית

" ניטרליותמפני " הזהירהלגה, שחודשים אחדים לפני פרוץ המלחמה המפ להישמע להוראותיה."

מלחמה חוצץ נגד הצטרפותם של הפועלים ל"", יצאה עתה לפשיזםשבגללה "הוסגרה ספרד 

  7ידי בריטניה וצרפת.-האימפריאליסטית" המנוהלת על

ו המועצות הגיע-פי התפיסה הקומוניסטית, היהודים שהתגוררו בשטחים שסופחו לברית-על

שנקטו לגבי גורלה של האוכלוסייה היהודית  העמדהמעניינת ל"גן העדן עלי אדמות." לעומת זאת, 

אל המשטר  של חברי הפק"פ התמורה האידיאולוגית ביחסםעצמה תחת הכיבוש הגרמני. שמצאה 
                                                

 .314, 310-309דותן, אדומים, עמ'  4
גרמניה הנאצית. התבטאות זו מדובר בהתבטאות פומבית ראשונה של מנהיג סובייטי רם דרג בשאלת היחס ל 5

היוותה שיא לתהליך של שינוי התפיסה האידיאולוגית כלפי גרמניה שהתבצע מאז חתימת ההסכם בשלהי אוגוסט 

  יהודית.  - ובא לידי ביטוי בהעלמת כל אזכור שלילי של המשטר הנאצי, לרבות עמדתו האנטי 1939
, הוצאת מגנס, המועצות- חסי גרמניה הנאצית עם בריתההיבט היהודי בימצוטט בעברית עפ"י: יוסף גוברין,  6

המועצות ובעלות בריתה ויחסיהן עם - "יחסים מיוחדים": בריתבנימין פינקוס, . ראו גם: 122ירושלים תשמ"ו, עמ' 

  .83גוריון, שדה בוקר, תשס"ז, עמ' - , בהוצאת מכון בן1959-1939העם היהודי, הציונות ומדינת ישראל 
  .314, 310-309עמ' דותן, אדומים,  7
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שזעקו נגד "גיוס" הנוער היהודי  ,יהזטאוני המפלגה וכרויה זו. בגם על סוגיהנאצי לא פסחה 

פסחו בשתיקה רועמת על מה שצפוי לקרוביהם של אותם  ,"תינה" באמצעות "הבטחות שקרל"פלש

כי עם  על האמונה נשענהשמואל דותן טוען, כי תפיסה זו  8הנערים "המפותים," שנותרו מאחור.

אולם, קשה  9חתימת ההסכם חלפה סכנת המלחמה וחיי היהודים באירופה עתידים לפרוח מחדש.

כי עמדת אנשי הפק"פ הושתתה  לשכוח איןכן ויש בהם ממש, אך הדברים. ייתלהסכים עם פסקנות 

  ישראל באשר הוא ולא על חיוב חיי היהודים בגולה. - בראש ובראשונה על התנגדותם לקיום יהודי בארץ

האנטישמיות הגרמנית נמצא מחוץ למסגרת המחקר כלפי המועצות -של ברית עמדתהדיון ב

מגוון השינויים שעברו על התפיסה ל, ככל הנראה, לא היו מודעים שבני התקופהגם הנוכחי, מה 

ובמיוחד שלאחר מלחמת העולם השנייה,  בשניםממה שנודע  המועצות.-הלאומית של מנהיגי ברית

נגד עיניהם למעולם לא עמדה הנאצית  ת האנטישמיותיסוגילהניח כי  בשני העשורים האחרונים, ניתן

ת, וכתוצאה מכך גם צנטריּו-רוחות הרוסו זאת ועוד, 10.מולתי בלבדשל הסובייטים, אלא כאמצעי תע

ייה של שנות שהחלו ללבלב בקרב ההנהגה הסובייטית למן המחצית השנ האנטישמיותהנימות 

הציע  1940כאשר בראשית על ההתקרבות לגרמניה הנאצית. מכל מקום, מה -השלושים, הקלו במידת

ם מגרמניה, אוסטריה, צ'כוסלובקיה ופולין אל שטחה של הצד הגרמני להעביר כשני מיליון יהודי

כי "לפי ההסכם בין  יג'אן), דחו זאת הסובייטים בטענהבבירולמערב אוקראינה ולהמועצות (-ברית

המועצות זכאים - אל שטחה של ברית היבדבר פינוי האוכלוסי המועצות וגרמניה-ממשלות ברית

  11רותנים) ורוסים בלבד."להתפנות אוקראינים, ביילורוסים, רוסינים (

נקבעו בראש ובראשונה  צעדיהכי  חה מוסקבהמולוטוב הוכי- חתימת הסכם ריבנטרופידי -על

 -כאשר העיקרי שבהם  ,ואסטרטגיים . השאיפה להגיע להישגים מדינייםמעשייםה מתוך שיקוליה

                                                
 .310שם, עמ'  8
  שם. 9

 ,Gennadii Kostyrchenko, Tainaia politika Stalina: Vlast' i antisemitizm; 88-79גוברין, ההיבט היהודי, עמ'  10

(Moscow: Mezhdunarodnye otnosheniia, 2001), pp. 177-222. 

11 Pavel Polian, "Nedostaiushchee zveno v predystorii Kholokosta. Razmyshleniia nad perepiskoi Eikhmana 

i Chekmeneva tsenoi v dva milliona zhiznei," Mezhdu Aushvitsem i Bab'im Yarom: Razmyshleniia i 

issledovaniia o Katastrofe, (Moscow: ROSSPEN, 2010), p. 9  . :מתתיהו מינץ, "המדינה הסובייטית ראו גם

, עמ' 2011, 89מס'  ילקוט מורשת, הצלה או הפקרה", 1941יוני  – 1939ים ב'עידן המסווג', ספטמבר ומצוקת היהוד

בספטמבר  21- אייכמן מישיבת היידריך עם מפקדי האיינזצגרופן בברלין ב לאדולף; מתתיהו מינץ, "תרשומת 74-53

  .178-167," שם, עמ' 1939
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הקו הכתיבה את  12השבתם של אזורים שהיו תחת שליטה רוסית ערב מלחמת העולם הראשונה,

, הקומאינטרן, הכלי המרכזי בקידום יצוא האידיאולוגיה 1939בספטמבר  8-האידיאולוגי. כבר ב

, במהלך בנוסףהסובייטית, הפיץ הנחיות למפלגות הקומוניסטיות התואמות את הסדר העולמי החדש. 

יוסיף  עם )Dimitrovהמזכיר הכללי של הוועד הפועל של הקומאינטרן גיאורגי דימיטרוב (פגישתו של 

כי "המלחמה לא תעניק דבר לפועלים ולעמלים, מלבד סבל ומחסור." אולם,  האחרון סטלין, ציין זה

ברעהו,  זהלתמרן, לשסות את הצדדים  יםהמועצות] יכול-כי "אנחנו [ברית הוא גם העירבאותה נשימה 

  13כדי שיתחילו ללכת מכות כהוגן."

צייתנות לקו המועצות ואוהדיה -יתמתומכי ברפי חוץ, שלא בחדרי חדרים, נדרשה לכ

ותיה האויב, בעוד גרמניה ושותפהן אירופיות -המערבהמדינות האימפריאליסטיות  :התעמולתי הכללי

בין חברי לאחות את הקרעים ישראל - מפלגה הקומוניסטית בארץסייע לברית. קו זה ה בעלות -

  14ביים הנוטים לפשיזם!""לא היה הכרח לגנות מנהיגים ערשכן  ,המפלגה היהודים והערבים

י הרחוב שהיו אלה הסובייטים דווקא, אשר נותרו חשדניים כלפי רח בסתירה לעמדה זו

ה של שנות השלושים, ילדעותיו של היטלר במחצית השני אהדהמנהיגי ערב  גילוהערבי. למעשה, מאז 

התנועה אימפריאליסטי של - אופיה האנטילגבי הספקנות  מהם.הלכה והתרחקה המועצות -ברית

ישראל עלתה בקנה אחד עם החשדנות שגילו הסובייטים כלפי בעלי בריתם - לאומית בארץ-הערבית

ירופאית הגרמניים. השאיפה להשיב לעצמם את אזורי ההשפעה האבודים לא הסתכמה בזירה הא

ורנר פון - הגיש קומיסר החוץ מולוטוב לשגריר הגרמני במוסקבה פרידריך 1940בנובמבר  25-בלבד: ב

הצעה להרחבת ההשפעה הסובייטית לאזור המפרץ הפרסי בנוסף  )von Schulenburgשולנבורג (

הייתה לשם כך  15המפתח לים התיכון. –דרדנלים הלדריסת רגל צבאית בסמוך למיצרי בוספורוס ו

  מוסקבה זקוקה לבעל ברית, אותו לא יכלה למצוא, לפי שעה, בערבים.

 סכנהנשי "פועלי ציון שמאל" (פועצ"ש) במלחמה שהחלה בניגוד למפלגה הקומוניסטית, ראו א

(שהייתה מן המפולגות ביותר בקרב  המפלגהיהדות פולין. אנשי ביהדות אירופה ובפרט העלולה לפגוע ב

                                                
היו תחת ריבונותן של רומניה, פולין, ליטא, לטביה, אסטוניה מדובר בשטחים שערב פרוץ מלחמת העולם השניה  12

  ופינלנד.
 ,Politbiuro TsK RKP(b)-VKP(b) i Komintern: 1919-1943, dokumenty, תוך: 7.9.1939יומן גיאורגי דימיטרוב,  13

(Moscow: ROSSPEN, 2004), pp. 780-781.  

  .317דותן, אדומים, עמ'  14
יטיים עם הישוב היהודי בארץ ועם מנהיגים ציוניים בימי מלחמת העולם השניה, יוני יעקב רואי, "מגעים סובי 15

 .527-526א', ירושלים תשל"ד, עמ'  שלם ",1945פברואר  – 1941
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כוחות המניעים ה"נחרבה הרזרבה העיקרית של  עם נפילתה של פולין היטיבו להבין, כיהשמאל הציוני) 

לתהות,  המועצות, גרם ההסכם לפועצ"ש-בריתעל אף אהדתם את  16להגשמת הציונות הפרולטרית."

שמא נטשה מוסקבה את עקרונותיה והותירה את יהודי פולין קורבן בידי היטלר. במועצת המפלגה 

מעט, כאשר הרוב  מתיסטלין, אך היו אלה שצידדו ב, נשמעו אמנם קולות 1939שנערכה בנובמבר 

זה בשליטה הגרמנית וזה בשליטה  -  פולין שלדים בשני חלקיה לגורל היהו אמיתיתהביע דאגה המכריע 

   17הסובייטית.

שבפניה ניצבו אנשי המפלגה, הייתה האיסור על המשך פעילותה  בעיה עקרונית נוספת

לבין דבקותם ברעיון  ידי הסובייטים. הסתירה שבין נאמנותם לרעיון המהפכני- בשטחים שנכבשו על

מחיר ראוי  כיליון החיים היהודיים, הינו –שמא הקרבן המבוקש  ותלתהלרבים לאומי, גרמה -היהודי

במועצת  ןעבור הצלחת המהפכה. יעקב זרובבל, מראשי המפלגה ומבכירי האידיאולוגים שלה אף טע

גם יצחק  18דעתו זו לא הייתה דעת יחיד. המהפכה אשר מביאה לכיליוננו."כי "ארורה , 1941אפריל 

טי של פועצ"ש, אשר התנגד לעצם קיום המלחמה (ואף נאסר בשל כך יצחקי, מנהיג הזרם המרכסיס

ברית עם  שכרתההמועצות -ביקר בחריפות את עמדת ברית ידי שלטונות המנדט באשמת "הסתה"),-על

  19גרמניה.

שכרתו הברית  המהות הרעיונית שללצד הסוגיות היהודיות, נדרשו פועצ"ש להתייחס גם אל 

 מידה רבה של צדקה מרגלית אשר חקר את הסוגיה, כינה אותה בהסובייטים עם הגרמנים. אלקנ

ף ותקוותיה להצטר ,השונים על זרמיה סובייטית של המפלגה- זאת ועוד, האוריינטציה הפרו "מבוכה."

את מועמדותה בשל "הסטייה בראשית שנות העשרים שלא נגוזו מאז דחה הארגון  ,לקומאינטרן

אידיאולוגי של ממש. אמנם, הברית עם היטלר נתפסה כניסיון  מבחןל 1939הלאומית," הועמדו בסתיו 

הייתה עבור אנשי שיזם יון הסוציאליסטי והליכה לימין הפלעצירת הנאציזם, אך עצם ה"בגידה" ברע

טיבי שבין הנאמנות יאולי כאמצעי להתמודד עם הדיסוננס הקוגנהמפלגה קשה מנשוא. לפיכך, 

נאצית, צמחה לבסוף התקווה כי -מה של הברית הסובייטיתהאידיאולוגית למוסקבה לבין עצם קיו

                                                
 .305-304מרגלית, אנאטומניה של שמאל, עמ'  16
 שם. 17
  .306שם, עמ'  18
  ).אב"ג –(להלן  , שדה בוקרגוריון- ארכיון דוד בן, 28.11.1939גוריון, - יומן בן 19
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בקדמת המאבק של  - הטבעי וההיסטורי מקומה המועצות ותתפוס את -תעשת בריתשבו ת קרב היום

   20.בהיטלר בעלות הברית

ולבסוף  את עמק השווהבעוד שהמפלגה הקומוניסטית ופועצ"ש מצאו, כל אחת בדרכה, 

סתירות  א"יפ, חשף הוויכוח במהאידיאולוגיתתפיסתן על  סכםהההשלכות עם בהתמודדותן הצליחו 

נמנו  ,גוריון וברל כצנלסון- ובראשם דוד בן ,השוללים את ההסכם פנימיות עמוקות בין חברי המפלגה.

עם "סיעה ב'" האופוזיציונית ועם ברובם המצדדים נמנו לעומתם,  הממסדי של המפלגה.עם הגרעין 

ניתן אף  21אופוזיציה רעיונית בתוך המפלגה. ,יווה, במידה מסוימתשגם הוא ה ","הקיבוץ המאוחד

הובילו את הקו  ",כי עמדותיו של יצחק טבנקין, מנהיגו הבלתי מעורער של "הקיבוץ המאוחד לומר

  22במפא"י. סובייטי- פרוה

ניסו להצדיק את צעדה של מוסקבה נמצאו כאלה אשר בדומה למפלגות האחרות, גם במפא"י 

הנהגת "הקיבוץ גישתה הרשמית של המועצות להתגונן מפני גרמניה. זו הייתה -י של בריתבצורך הפנימ

-הקדישה דיון נרחב להשלכות הסכם ריבנטרופו 1939המאוחד" שהתכנסה בעין חרוד בנובמבר 

אביב, הנחשב לאחד המנהיגים של "סיעה -מולוטוב. טבנקין ויצחק בן אהרון, מזכיר מועצת פועלי תל

ו לטעון כי לצד הניסיונות הסובייטיים לעצור את ההתפשטות הגרמנית מזרחה, דואגת אף ניס ",ב'

מזאת, השלטון הסובייטי  היתר ה באמצעות הרחבת גבולותיה.נהמועצות גם להרחיק את הסכ-ברית

   23הוא "איננו מסכן חיי אדם, שכן הוא דואג לעבודה וללחם." - הפולנימשטר הפני - על עדיףנתפס כ

את מעמדם ניצלו ראשי הממסד המפלגתי במפא"י  בהמשך, לעומת טבנקין ואנשיוכפי שיוצג 

על מנת להביע את התנגדותם  העובדים הכללית, הסתדרותעיקר בוב המוסדות הלאומייםבהנהגת 

תקפה אידיאולוגית כנגד למ"הקיבוץ המאוחד"  א, נוצלה עמדתואיפבמישור הפנימי,  24להסכם.

המועצות, הלכה השקפתם של אנשי "הקיבוץ - ור ליחס לבריתשכן בכל הקש ","השומר הצעיר

כזכור ן, שברל כצנלסוהמתקפה היה שעמד בראש מי  ."המאוחד" והתקרבה להשקפת "השומר הצעיר

כלפי תומכיה והן המועצות - מובילי הקו הנוקשה הן כלפי בריתנמנה עם  1917מאז מהפכת אוקטובר 

                                                
 .309-308שם, עמ'  20
 .1978אביב -, עם עובד, תלסיעתיות בתנועת העבודה: סיעה ב' במפא"יעל "סיעה ב'" ראו: יעל ישי,  21
  .612-611אביב תש"ס, עמ' - , עם עובד, תלברל: ביוגרפיהאניטה שפירא,  22
 .39-38כפכפי אמת או אמונה, עמ'  23
  .89-88פינקוס, יחסים מיוחדים, עמ'  24
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אף אוהדי מוסקבה כלפי מעשיה ו שלעל חוסר הביקורתיות ביסס את גישתו . הציונית בתנועת העבודה

  25נתונה מראש." כינה עמדה זו "אינדולגנציה [מחילת חטאים]

מעל בימות שונות במסגרת מפא"י. הוויכוח בין הגישה המצדדת לבין הגישה הביקורתית ניטש 

-ם שסופחו לבריתלצד הסוגיות האידיאולוגיות והפוליטיות הוא נגע גם בשאלת מצב היהודים בשטחי

בי מוסקבה. עיקרה הביקורת כלפי מחייהמועצות. גישתו של ברל ושוללי ההסכם התבססה, כתמיד, על 

 מןגם הצד הגרמני, אלא מן לא רק שגורל היהודים נתון בסכנה פיזית ובעיקר רוחנית  היה נעוץ בהבנה

את הגישה  ייצגטבנקין . הייתה חלוקה צד הסובייטי. לעומתם, עמדתם של אנשי הקיבוץ המאוחדה

נית הפעילות הציואיסור לדעתו,  המועצות גם בהיבט היהודי.-שי בריתמעהמצדדת בהמכסימליסטית, 

תוכל להמשיך להתקיים, במחתרת, גם תחת המשטר זו פעילות  נתפס ככורח השעה, כאשר בפועל

ידלסון (בר יהודה) ישראל אכגון  ,לעמדה זו התנגדו חברי הנהגת "הקיבוץ המאוחד" האחרים חדש.ה

היהודים ננטשו שואברהם תרשיש, אשר טענו כי עצם הברית שכרתה מוסקבה עם היטלר מצביעה על 

הביעו ספקות בצדקת  ",מחנות העולים," תנועת הנוער של "הקיבוץ המאוחדהגם ראשי " 26לנפשם.

הנוער, כתב כי  המועצות. כך, יצחק כפכפי, איש קיבוץ מעוז חיים וממייסדי תנועת- רכה של בריתד

בידי  המוסקבה הכזיבה ביחסה ליהודים "בהבטיחה לעמים הקטנים זכות להגדרה עצמית, בסייע

    27מבעיר העולם."

 "הקיבוץ המאוחד"של שליחי  ביתר שאת עם בואם ארצה נדוןגורלה של האוכלוסייה היהודית 

את  28.לאחר פרוץ המלחמהמספר חודשים  המועצות-שהצליחו להימלט מפולין והגיעו לארץ דרך ברית

השליחים בראשות  29בקובץ "בימי שואה," שעורר פולמוס רב בתוך מפא"י.חוויותיהם הם פרסמו 

ידי הסובייטים לא נשקפת כל סכנה. אדרבא, חיילי -ליובה לויטה טענו, כי ליהודי האזורים שסופחו על

היו כמעט מאסרים פוליטיים. רב. לויטה אף חזר והדגיש: "לא  הצבא האדום מתייחסים אליהם בכבוד

                                                
  .612שפירא, ברל, עמ'  25
 .39כפכפי, אמת או אמונה, עמ'  26
 .23ט', ת"ש, עמ' -ח'הפועל הצעיר יצחק כפכפי, "שני כינוסי נוער,"  27
על חזרת שליחי "הקיבוץ המאוחד" מארצות אירופה ראו: יחיעם ויץ, "חזרת שליחי 'הקיבוץ המאוחד' מאירופה,  28

, עם העפלה: מאסף לתולדות הצלה, הבריחה, ההעפלה ושארית הפליטה," אניטה שפירא (עורכת), 1941-1939

  .123-108אביב תש"ן, עמ' - עובד, תל
ליובה לויטה, אחד ממחברי הקובץ, ציין הקיבוץ המאוחד, עין חרוד [ת"ש].  בימי שואה: מפי שליחים ל"החלוץ," 29

"השואה", אלא  –יא עתידה להיוודע כעבור שנים, כי לא הייתה להם כל כוונה לכנות את התקופה בשם, שבו ה

ליד המכון ליהדות  פה- המדור לתיעוד בעל. 1970הכל נבע מן הצורך בשם מליצי ותו לא. ראו: עדות ליובה לויטה, 

  .10א'. עמ' 1) חלק 50(22). מת"ב –זמננו ע"ש אברהם הרמן, האוניברסיטה העברית בירושלים (להלן 
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כי מדובר בתקופת מעבר וייתכן  השליחים אמנם הבינו 30לא שמענו כלל על מאסרים בגלל הציונות."

עלולה להשתנות בעתיד הקרוב.  ,המיטיבים עתה עם יהודי האזורים המסופחים ,השלטונותעמדת ש

 תי חרושת לנהל את המפעלים."אפילו בעלי ב ים"נקרא :נו מחופש יחסיילדבריהם, לא רק הציונים נה

היישוב והתנועה הציונית ניצבים בפני חלון הזדמנויות  כי , הניחו השליחיםמעודדים ממראה עיניהם

רות שהן "לבוא בדברים עם השלטונות הסובייטיים על האפהמועצות - הן לחדש מגע עם ברית חד פעמי

  31ישראל משטח [כך!] הנכבש החדש."- של העלאת יהודים לארץ

מגע עם היהודים צון העז והכמיהה הבלתי פוסקת מצד רבים מראשי היישוב לבוא בהר

בטעם מר של כישלון. רבים זכרו את היחס העוין ואף אכזרי שהפגינו  הסובייטיים נמהלו לא אחת

זכור היה הכישלון לחוות יחס זה על בשרם.  אף זכווסובייטיות כלפי הפעילים הציוניים הרשויות ה

לא פלא אפוא, כי ה של שנות השלושים. יחות עם דיפלומטים סובייטיים במחצית השניהכואב של השי

א לויטה לבחון מחדש את השקפותיהם לכל אלה קר זכור דברי השליחים נתקבלו בחשדנות רבה.

  "לגלות קצת כשרון לשכחה," כדבריו: המועצות.- היסוד את גישתם אל ברית מןלשנות ו

שנה או גם לפני  16כפי שהכרנוה וידענוה לפני אינה רוסיה, רוסיה של עכשיו 

שנים. אינני אומר בזה, שהיא טובה יותר או רעה יותר. אבל היא בכל  10

  32.אחרתאופן 

. מחד גיסא, ישנה חשיבות רבה אף יותר לויטה על אופים של היהודים הסובייטיים שפגש של דבריול

עליו." אך מאידך, חזר לויטה והדגיש פעם  ] וגאותםים אלה כ"דבוקים למפעל [הסובייטיהוצגו יהוד

המועצות -אחר פעם, כי יש הבדל מהותי "בעצם המבנה הסוציאלי של היהודים בהשוואה ל[עמי ברית

ה]אחרים": השאיפה להשיג השכלה גבוהה ו"מקצוע חופשי." תכונות אלה, רמז, הן אשר פוסלות את 

ים שפגש: לדבריו, יסובייט םוא אף ציטט יהודיה המפעל הציוני. נקודת מבטו שלמ תהיהדות הסובייטי

  33שעות בטרקטור." 8לא נראה סביר, "שאיש בעל השכלה גבוהה ינהג 

, או כפי אותה ראההוא דבריו של לויטה שיקפו לא רק את המציאות כפי ש, כי כן םאדומה 

חבריו  ו ושלנעוצה הדאגה של בעמדה זוכפי שיוצג בהמשך, קיימת סבירות גבוהה ששחשב שראה. 

                                                
(להלן  העבודהתנועת ארכיון  -  מכון לבון. 29.11.1939ועל של ההסתדרות הוועד הפמזכירות פרוטוקול מישיבת  30

 ).אה"ע –
 .613שם. השוו ל: שפירא, ברל, עמ'  31
 נ.ק. –. ההדגשה במקור אה"ע ,29.11.1939הוועד הפועל של ההסתדרות מזכירות פרוטוקול מישיבת  32
 שם. 33
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להעלות ארצה יהודים על מנת  אל ליבה של ההנהגה הסובייטיתלניצול המהיר של "חלון ההזדמנויות" 

בטרם  . נוצר צורך לנצל את המומנטוםמבין תושבי האזורים שזה עתה סופחורבים ככל האפשר 

ים השלימו את תהליך הסובייטיזציה, שבסופו יאמצו את דפוסי ההתנהגות של היהודים הסובייטי

את הזיקה לציונות לחזק על מנת  לבלתי רלוונטיים מבחינתו של המפעל הציוני. ויהפכו "הוותיקים"

לסייע בארגון הפעילות הציונית לשגר שליחים לשטחי הכיבוש הסובייטי במטרה הועלתה אף הצעה 

  34שם, ולו בתנאי מחתרת.

"הקיבוץ המאוחד"  ידי מנהיגי-תיאורי השליחים תאמו, אמנם, את הקו הכללי שהוצג על

לביקורת חריפה מצד הממסד המפלגתי. היו שבחרו בה בעת זכו כפי שנאמר לעיל, בראשות טבנקין, אך 

אסמכתא ללעוג ל"מיצג הפסטורלי" בטענה כי ראייה חטופה "בימים טרופים" אינה יכולה לשמש 

שר ראו בעת שהותם גם לא כל השליחים היו להוטים להציג באור ורוד את א 35ראויה לאמיתות המצב.

אשר בדומה ללויטה הביע ספקות בנוגע פייבוש בנדורי, איש גבעת השלושה, כך, בשטח הסובייטי. 

הודה כי אילו היה נשאר בשטח מפעל הציוני, המועצות להתאים לרוחו של -יכולתם של יהודי בריתל

יטיב לבטא זלמן את עמדת הספקנים האולם,  36הכיבוש הסובייטי "היו מוסרים אותי לשלטונות."

: "אל תחזקו אשליה , אשר רמז כי דעת השליחים הייתה משוחדת מלכתחילהארן) ,אהרנוביץ' (לימים

  37מזיקה ומסוכנת כי המעבר מגרמניה לרוסיה היה מעבר מתופת לתופים."

בראשית דבריו רמז ברל כצנלסון.  מצד השליחים ביותר לצד כל האמור לעיל, על העוון החמור

"לא אומר אף מילה על : הסתייג ואמר 1939בנובמבר  29- עד הפועל של ההסתדרות בבישיבת הוו

ל השליחים ערוסיה." לבו ודבריו של ברל כוונו אל היהודים שנותרו בשטחים הכבושים וכעסו יצא 

במעשה השליחים כישלון מוסרי ראה ברל  ,כפי שמציינת אניטה שפירא 38צרה.בשעת שנטשו אותם 

   39לאומית שניסה להקנות ו"נמצא מאוכזב ביום מבחן."לחינוך למנהיגות 

-להסכם ריבנטרופהאחרות מיחסן של המפלגות והתנועות נבדלת "השומר הצעיר" עמדתו של 

חרף כל המחלוקות הפנימיות, שלא היו מעטות, בחרו חברי תנועה זו להציג חזית אחידה . מולוטוב

ח דיאולוגי שהתנהל אל מול מפא"י, במיוחד נוככלפי חוץ. הסיבה המרכזית לכך נעוצה בוויכוח האי

                                                
 .117-116ויץ, חזרת שליחי "הקיבוץ המאוחד" עמ'  34
 .613רא, ברל, עמ' שפי 35
  .אה"ע ,29.11.1939הוועד הפועל של ההסתדרות מזכירות פרוטוקול מישיבת  36
 שם. 37
  שם. 38
 .120-118; השוו ל: ויץ, חזרת שליחי "הקיבוץ המאוחד" עמ' 614-613שפירא, ברל, עמ'  39
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שנפתח בסמוך לפרוץ מלחמת העולם  ,המשא ומתן לאיחוד שתי תנועות הפועלים המרכזיות בארץ

צ להכליל בדיון סעיף "משא ומתן על השרטון, בין היתר בשל דרישת השוההעד מהרה עלה  40ה.יהשני

כמת מפא"י לצעד זה תרמה לכישלון אי הס 41המחייב את "הבנייה הסוציאליסטית שברוסיה."

  42השיחות.

זיסים" (ראשי תפועל של ה"קיבוץ הארצי" לדיון ב"התכנס הוועד ה 1939נובמבר  9-7- ב

ה" שחיבר יעקב חזן, אחד מראשי התנועה. בין המלחמה העולמית השני"תנועת הפועלים ושל פרקים) 

מוסקבה מהלך פסול כאשר  , ביצעהופי תפיסת- על .ההסכםהיתר בחר חזן להעביר ביקורת חריפה על 

הוא אמנם הצדיק את  43בחרה לכרות ברית עם אחד האויבים הגדולים ביותר של מעמד הפועלים.

דרך אחרת, ובלבד בך לדידו היה על הסובייטים לבחור המועצות להגן על עצמה, א- ניסיונה של ברית

יפה בכנותו את ההסכם פשע "שפגע קוט לשון חרחזן אף בחר לנ 44שלא תיכרת ברית מדינית עם היטלר.

  46.מהנוכחים בכינוסתה לתמיכתם של חלק עמדה זו זכ 45כולו. "במעמד הפועלים

מאיר יערי העדיף כלל לא להעלות את הסוגיה לדיון  צ"השוהלעומת חזן, שותפו להנהגת 

ם משלא ניתנה לו הזדמנות כזו, בחר להתייחס להסכ 47, או כלשונו "לא ששתי לוויכוח."בתנועה

המועצות לפרטיהם, חלקם הצדיק וחלקם ביקר בזהירות [...] -בזהירות: "ניתח את מהלכי ברית

גם עמדתו של יערי זכתה לתמיכה של  48הצדקת ההסכם." –התחתונה של עמדתו הייתה ברורה  רההשו

רת ע במיעוטו," כאשר החלופה היא חדיווועד הפועל, אשר ראו בצעדי מוסקבה "הרם אחרים בחברי

  מה אל תוך השטח הסובייטי.המלח

מעניין לציין, כי בין חברי השוה"צ היה גם מי שנוכח החיבור בין מוסקבה לברלין הרחיק לכת 

והזהיר מפני הפיכתו האפשרית של הקומוניזם הסובייטי לפשיזם. אמנם לא היו אלה אמירות 

                                                
  .156-153על המשא ומתן לאיחוד ראו: חלמיש, מאיר יערי, עמ'  40
 .1939בנובמבר  29דבר,  41
, המרכז הקיבוצי, מולוטוב- הוויכוח ב"השומר הצעיר" על הסכם ריבנטרופ; משה צ'יז'יק, 611שפירא, ברל, עמ'  42

 .7, עמ' 1985, 8אוניברסיטת חיפה, חוברת מס' 
 –(להלן  ארכיון "השומר הצעיר" –יד יערי . 7יעקב חזן, "תנועת הפועלים והמלחמה העולמית השניה," עמ'  43

  .2.השוו ל: צ'יז'יק, הוויכוח, עמ' 2.10-5(3)עת חביבה, אהשוה"צ), גב

 .164-163, גבעת חביבה תשנ"ז,עמ' חיים, יד יערי חזן: תנועתשם. השוו ל: זאב צחור,  44
 .8חזן, "תנועת הפועלים והמלחמה העולמית השניה," עמ'  45
 .3-2צ'יז'יק, הוויכוח, עמ'  46
  .2.10-5(5), אהשוה"צ, 2, עמ' 7.11.1939ארצי, פרוטוקול מישיבת הוועד הפועל של הקיבוץ ה 47

 .257חלמיש, מאיר יערי, עמ'  48
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לושים, אך העובדה, כי פוסקניות נוכח אמירותיהם של ברל כצנלסון או אליעזר ליבנשטיין בשנות הש

המשטר הסטליניסטית התנסה כבר באכזריות טוטליטרית בעת משפטי הראווה הגדולים והטיהורים 

חיבור לא יהפוך את שני מחברי התנועה לתהות, שמא הכוח שב , גרמה לאחדים1938-1936של השנים 

  49המשטרים לתאומים סיאמיים.

המועצות קוממה את חברי -כלפי ברית ידי מנהיגי מפא"י- הביקורת החריפה שהושמעה על

מאוד, מעניינת גישה זו  50הדרך הסוציאליסטית.ואף גרמה להם להאשים את מפא"י בנטישת  צ"השוה

ולא כפו את ותומכיו את טובת התנועה שכן, חרף עמדתם הנחרצת ביחס להסכם, העדיפו יעקב חזן 

הסבירוהו באילוצי המציאות "תומכיו ההסכם וגם  מתנגדידעתם על האחרים. מכל מקום, גם 

   51הסובייקטיבית."

 בפני אנשי השוה"צ ניצבותנועה יריבה,  כנגדחרף הצורך להתמודד עם המאבק האידיאולוגי 

מבוכה בתוך תנועתם הם. העובדה, כי מיליוני יהודים מצאו את עצמם מחולקים בין שתי מעצמות, 

המועצות לפעילות -ילית שרחשה בריתגרמה לאי נוחות בקרבם. זאת, במיוחד, נוכח העמדה השל

שנמנע מכל וכל להיכנס לוויכוח בסוגיה זו  ,הציונית בשטחים המסופחים. גישתו של מאיר יערי

שמא כל  נצור את לשונו,דומה, כי לבסוף הוא העדיף ל 52מעלה תהיות רבות. ",באמתלה כי "הוא עייף

תנועתו. יערי  ממילא בחברישאחזה ית" לה הרעיונל"בה ףוסיתבעוכריו ומילה או נקיטת עמדה תהיה 

אף הודה בכך בעצמו במהלך הפולמוס הכתוב שניהל עם ברל כצנלסון בעקבות כישלון המשא ומתן 

   53לאיחוד: "המשכיל בעת ההיא ידום."

בנובמבר  30-פלישת הצבא האדום לפינלנד ב –עוררה גם "מלחמת החורף" מחלוקת דומה 

אנשי  54המועצות על מעשיה,- עמדה נחרצת יותר וביקרו את ברית. בעוד שאנשי פועצ"ש גילו 1939

אנשי "הקיבוץ המאוחד" כך, מפא"י והשוה"צ לא הצליחו להגיע לעמדה אחידה בתוך תנועותיהם. 

גבולות  עלבראשות טבנקין קיבלו ללא עוררין את הטענה הסובייטית כי המתקפה נועדה להגן 

                                                
יד  –ארכיון התנועה הקיבוצית . מובא עפ"י: 1939מנחם גסון, מובאות מספרו "פאשיזם" שיצא לאור בנובמבר  49

 .15-20-1אי"ט),  – להלן, רמת אפעל (טבנקיןיצחק 
 .6צ'יז'יק, הוויכוח, עמ'  50
  .4; צ'יז'יק, הוויכוח, עמ' 164עמ'  צחור, חזן, 51
 .257חלמיש, מאיר יערי, עמ'  52
 .9מצוטט עפ"י: צ'יז'יק, עמ'  53
  .309-308מרגלית, אנאטומניה של שמאל, עמ'  54
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ה מאיר יערי, דווקא, אשר גילה גישה ביקורתית כלפי לעומת זאת, בתוך השוה"צ היה ז 55המדינה.

המועצות, באומרו כי "הפלישה הסובייטית לפינלנד פורשת ענן כבד מעל לראש כולנו ומעל לכל -ברית

יתרה מזאת, לדעת יערי "רוסיה הסובייטית הושיטה מכה מוסרית עצומה  56הגישות גם יחד."

  57לעצמה."

ההסכם. דומה, כי גישתם הביקורתית כלפי  סטים כלפיידוע על עמדת הרוויזיוניבלבד מעט 

 . כפי שבראשית שנות השלושיםתקופה ארוכהתנועת העבודה בראשות מפא"י לא השתנתה במהלך 

המפלגות הסוציאליסטיות כך קרה גם בשלהי העשור.  58גוריון,"- בן-סטלין-הותקפה "ברית היטלר

סוציאליזם הגרמני. -נלהנאציוו הסובייטיזם הקומוני לצד" ,האדוםש הוצגו כצלע השלישית ב"משול

את "השותפים  והינו דוגמא טובה לכך. בין היתר תקפו מחברי 1940כרוז נגד מפא"י שהופץ בשנת 

  59היטלר" המביאים כליה על המרכזים היהודיים באירופה.- הדיקטטורים סטלין

בוטינסקי, אשר כינה מנהיג התנועה הרוויזיוניסטית זאב ז' גילהעמדה נחרצת ובוטה אף יותר 

לעצמו להשתלח בסובייטים,  הרשהזאת ועוד, הוא אף  60את ההסכם "נעיצת סכין בגבה של פולין."

 ,אולם 61באומרו כי שותפותם עם היטלר העמידה אותם "מחוץ לתחום החברה של מהלכי שתיים."

ם על פני השלטון בנשימה אחת ז'בוטינסקי נאלץ גם להודות כי הכיבוש הסובייטי עדיף עבור היהודי

..] כל מחוז חדש, שנחמס .[ הגרמני: "התקדמותו של השטן האדום היא [...] ריוח והצלה מעינויי שאול

  62"ידי הסובייטים פירושו: כאן, לכל הפחות, לא יהיו פוגרומים.-על

המועצות לגרמניה נוצל גם לניסיון לפייס בין תנועת העבודה - כי ההסכם בין ברית מעניין לציין

שפורסמה ככל הנראה לקראת פורים ת"ש,  מאת מולא צייטליןקריקטורה ין הרוויזיוניסטים. לב

עוד ב -  הממאנים להשלים גוריון וזאב ז'בוטינסקי- דוד בן -  דוד'ל וזאב'ל" –מתארת שני "ילדים רעים 

  63כבר עשו זאת. ,שאפילו יריבים מרים כגון סטלין והיטלר

                                                
  .612שפירא, ברל, עמ'  55
 .9פי: צ'יז'יק, הוויכוח, עמ' -מצוטט על 56
 .3.1.1940, דבר 57
 .16.6.1933; 1.5.1933, חזית העםראו לדוגמא:  58
 ], אב"ג.1940כרוז "אל הישוב העברי" [ 59
 .83, הוצאת ת. קופ, ירושלים תש"א, עמ' חזית המלחמה של עם ישראלזאב ז'בוטינסקי,  60
  .84שם, עמ'  61
 .85-84שם, עמ'  62
אוסף קריקטורות ואיורים היתוליים  –לא עלה בידי לאתר את מקור הקריקטורה. ההעתק שלה שמור באה"ע  63

  לפורים.
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  המפלגתית שלא במסגרתהיישוב היהודי עמדת 

לא רק מפלגות השמאל מצאו את עצמן במבוכה נוכח ההסכם. דומה, כי כל היישוב היהודי 

תדהמה. בהתחלפה  גרמני-התקווה כי מדובר בתכסיס תעמולתי. עליולמשמע הידיעות השתאה כולו 

 את עצמו כבעלהעמיד כי סטלין להבין באירופה אך העמיק תדהמה זו, שכן רבים החלו  המלחמהפרוץ 

עם פלישתו של הצבא התחזקו אויבה של בריטניה. הנחות אלה שהפך אותו לבריתו של היטלר, מה 

  .1939בספטמבר  17- האדום לפולין ב

בעוד המפלגות היו עסוקות בניסיונות להבין את צעדיה של מוסקבה באמצעות ניתוח 

ים מדיניים, כאשר תוך התחשבות במשתנזאת נאלץ לעשות ככלל ציוני - אידיאולוגי, הממסד היישובי

אין זה אומר, כמובן, כי ההיבטים  .בריטניהההחלטה להילחם בגרמניה לצדה של היה העיקרי שבהם 

ו על בסיס פריטטי, בהרי רוב רובם של מוסדות היישוב הורכ וניים נעדרו כליל מן השיח הממסדי.הרעי

על קבלת החלטות בעלות מטען אידיאולוגי, המפלגות והתנועות, דבר שהקשה  כלוייצגו כמעט את 

  המועצות.- דוגמת היחס לברית
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עד מהרה  הפכה 1939בספטמבר  11- כך, ישיבת הוועד הפועל של הסתדרות העובדים הכללית ב

לוויכוח בעניין תמיכת תנועת העבודה בצדדים הנלחמים. בעוד נציגי השוה"צ בראשות יעקב ריפתין 

כגון יוסף  ,מה אימפריאליסטית, הזרה לתנועת הפועלים, אנשי מפא"יחזרו והדגישו כי מדובר במלח

הדגישו את חשיבותו של המאבק לא לצדה של בריטניה,  ,נמיר) ,שפרינצק ומרדכי נמירובסקי (לימים

גם  64נגד היטלר." אנינגד היטלר, אלא ש מיאלא כנגד היטלר. כדברי שפרינצק: "אותי אין מעניין 

גוריון אף רמז, תוך לעג מסוים, כי אנשי - וויכוח זה. דוד בןמלא נעדר  המועצות-מקומה של ברית

ובמיוחד  "א הלכה לפי הפרוגנוזה המרכסיסטית,על אף "שההיסטוריה ל ההשוה"צ מיהרו לנקוט עמד

בהמשך דבריו הוא הדגיש את הסכנה הנשקפת לארץ  65נוכח העובדה "שסטאלין התאחד עם היטלר."

  מבוכה האידיאולוגית ולהקדיש את מלוא מרצם להגנה על הארץ.וקרא לכולם להתעלות על ה

על ניסיונותיו לפרוץ את מגבלות הגישה האידיאולוגית מצביעה גוריון - עמדתו זו של בן

דמותו של המנהיג כלפי יחסו הביקורתי כאן ניתן לראות את גם  אולם 66.בצורכי השעהולהתמקד 

-ולו פעם אחת את בריתגוריון - בןריו לא הזכיר לא אחת בעבר. בכל דבאותו הביע שהסובייטי, 

המועצות, אלא דיבר על מנהיגה בלבד. זאת ועוד, הוא אף הרשה לעצמו התבטאות חריפה ביחס 

הוא לא אחר מאשר סטלין עצמו מי שנושא באחריות בלעדית  גרמני, כאשר מבחינתו-סובייטיהלהסכם 

  ולא איש מלבדו:

השומר הצעיר"] רוצים בזה, אבל אני נעשה ויכוח אידיאולוגי אם אתם ["

מיעץ לכם לא לעשותו. כרגע צריכה ההסתדרות לפעול, כי נטושה מלחמה. 

אנו נלחם נגד  המלחמה איננה בארץ, אבל אותותיה ניכרים בארץ [...]

אם הוא יהיה יחד עם היטלר. אינני רוצה כרגע להגיד, על יסוד  סטאלין

או לא. מאיימת עלינו סכנת יצטרף להיטלר  סטאליןסברה בלבד, אם 

  67המלחמה וצריך לפעול.

אשים את הגוריון נתון היה במבוכה לא מעטה ואף כי - כפי שניתן לראות מהתבטאות זו, בן

היטלר ובכך ירחיב עוד יותר  יצטרף למלחמה לצד סטליןכי  עדיין סירב להאמיןנוצר, שסטלין במצב 

ות שז"ר) חזר בדבריו על חשיבלימים, רובשוב (גם זלמן  בין מוסקבה לברלין. את שיתוף הפעולה

                                                
  נ.ק. –, אה"ע. ההדגשה במקור 11.9.1939פרוטוקול מישיבת הוועד הפועל של ההסתדרות,  64
 שם. 65
  .87-86פינקוס, יחסים מיוחדים, עמ'  66
 נ.ק. –, אה"ע. ההדגשה שלי 11.9.1939פרוטוקול מישיבת הוועד הפועל של ההסתדרות,  67
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בראש המלחמה  עתהכי יש לתמוך בבריטניה, מאחר והיא "עומדת  המלחמה נגד הנאציזם, תוך ציון

ניתן לשער, ולו כסברה בלבד, כי הסתייגות קטנה זו של רובשוב מצביעה על התקווה, כי לא  68הזאת."

  המועצות.-ינה אחרת, הלא היא בריתבמד יחלוף זמן רב ו"בראש המלחמה" תוחלף בריטניה

ברי איפוא, כי הדיונים בהסתדרות לא נעדרו כל היבט פוליטי, בשל אופיה והרכבה. ובכל זאת, 

טמון בגישת הפלג של העמדה . מקורה הגבולות המפלגתייםהעמדה הנחרצת שנקטו ראשיה, חצתה את 

בלא קשר לזיקה האידיאולוגית היה זה,  הממסדי של מפא"י, אך העיסוק בצרכיו המדיניים של היישוב

  מולוטוב.- אשר קבע בסופו של דבר את עמדת ההסתדרות כלפי הסכם ריבנטרופ

חתימת ההסכם על המנהיג לעיקרית הגוריון את האשמה -כפי שנאמר לעיל, הטיל בן

מן  החודש הראשון למלחמה.במהלך במיוחד גוריון רבות -העסיקה את בןשל סטלין דמותו  .הסובייטי

גוריון אמנם סלד מן ההסכם, אך בסתר לבו נטה (בדומה - ספטמבר עולה, כי בןב 22-הרישום ביומנו מ

 כצעד זמני. זאת ועוד, הוא אף גרסל"קיבוץ המאוחד" ול"שומר הצעיר"), לתרץ את הברית עם היטלר 

ע למדינות כי הפלישה הסובייטית לפולין ויצירת גבול משותף עם גרמניה הינה, למעשה, מעין סיו

הגרמנים ייאלצו להחזיק כוחות צבא רבים בגבול עם הסובייטים ובכך  –הנלחמות בחזית המערבית 

  69יחלישו את החזית השנייה.

גוריון ראו -ככלל, דמותו של סטלין העסיקה רבים בקרב הנהגת היישוב היהודי, שבדומה לבן

הדמוקרטיה הניצבים מול סכנות בו ובו בלבד את האשם המרכזי לחתימת ההסכם ולבגידה בכוחות 

ראשוני הרושם את ה, אשר נועד לסכם 1939באוגוסט  25- הנאציזם. כך, מאמר המערכת של "דבר" מ

  70מההסכם, הטיח ב"שמש העמים" האשמה ברמיסת תקוות העולם למאבק "נגד 'הציר' המתקיף."

 המפלה לאחרמאוד נפגעה  וריון לגבי עוצמתו של הצבא האדוםג- האופטימיות של בן

גוריון - בןביטא , 1940ת אוקטובר שהסובייטים ספגו במלחמתם עם פינלנד. כך, כעבור שנה, במחצי

  כלית:תדעה שונה ב

                                                
  נ.ק. –שם. ההדגשה שלי  68
  ב"ג., א22.9.1939גוריון, -יומן דוד בן 69
 .25.8.1939", דבר" 70
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הכוח העצום של צבא רוסיה אין לה שחר.  ל התפארות חסידי סטלין עלכ

ורק נצחונה של אנגליה יציל  - יטלר ה אין לסטלין כנראה הכוח לעמוד בפני

   71י היטלר והיפנים.ול בידפרוסיה מ תא

היהודית התעלמה בישיבותיה מסוגיית  כי בניגוד להסתדרות, הנהלת הסוכנות ,מעניין לציין

 ו) זכ1939. במהלך ארבעה חודשים (מסוף אוגוסט עד לסוף דצמבר , לכל הפחות באופן רשמיההסכם

ל סיבה מתקבלת ם. קשה להצביע עדיוניבלאזכורים מעטים בלבד ומהלכיה המדיניים המועצות -ברית

הייתה השפעה  סובייטייםה כי למהלכים לות מסוג זה, במיוחד נוכח העובדההתנהלעל הדעת 

מאידך, ידוע כי הפרוטוקולים של הישיבות עברו עריכה משמעותית על גורלם של יהודי מזרח אירופה. 

, סוגיות רבות . זאת ועוד,המודפס ותיקון וייתכן, כי הקטעים הרלוונטיים הוצאו מן הנוסח הסופי

ר את המידיינים להתפלמסות ארוכה עלולות היו לגרו בעיקר הנסובות סביב שאלות אידיאולוגיות,

   וחסרת תכלית ולפיכך נדונו מאחורי הקלעים מחוץ למסגרת המתועדת של ישיבות ההנהלה.

 בישיבת הוועד ,הערתו הקצרה של אליהו דובקין, ראש מחלקת העלייה של הסוכנותדומה, כי 

-מהווה הד לדיון "מחוץ למסגרת," בסוגיית היחס לברית ,1939בשלהי נובמבר הפועל של ההסתדרות 

 יהודיעליתם של  עללהצעת ליובה לויטה לקדם משא ומתן עם הסובייטים  בתשובתוהמועצות: 

כי הנהלת הסוכנות ערכה בירורים בדבר משא ומתן עם  , הדגיש דובקיןלארץ האזורים המסופחים

לגרום מאחר והדבר עלול להימנע מכך בשלב זה, כי רצוי מסקנת הבירורים הייתה  72.מוסקבה

באופן  לפעול הוצעבמקום מגעים ישירים  73.המסופחיםהרדיפות כנגד הציונים בשטחים להתגברות 

כן, כי בראשית המלחמה העדיפו  םאדומה  74עקיף "בדרך של סידור דברים קונקרטיים קטנים."

 המועצות, פן- אל מהלכיה של בריתפומבית של היישוב להימנע מכל התייחסות  מנגנוניו המדיניים

  יבולע לפעילים שנקלעו לשטחה.

התייחסות למהות ההסכם ולהשפעת המלחמה על יהודי  גםאין זה אומר, כמובן, כי לא הייתה 

גם מנית. גר-סובייטיתהגוריון הביע דעה נחרצת בנוגע לברית -האזורים המסופחים. כבר ראינו כי בן

לם, דברים אלה לא נאמרו או 75ברורה בנדון.לו עמדה  כי הייתה מדברי משה שרתוק ניתן להתרשם

                                                
 .16.10.1940שם,  71
  על הבירורים ראו בפרק הבא. 72
  על המגעים עם הסובייטים ראו בפרק הבא. 73
 .אה"ע ,29.11.1939הוועד הפועל של ההסתדרות מזכירות פרוטוקול מישיבת  74
- , עם עובד, תל1939צ"ט יומן מדיני: תר. מובא ב: משה שרת, 21.9.1939דברי משה שרתוק בישיבת מרכז מפא"י,  75

  .374אביב תשל"ד, עמ' 
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רים הציבוריים היו וביפרטיות, בעוד הדבשיחות מפלגתי או  פורוםבפי רוב -על, אלא פומביותבמסגרות 

בוים, אשר יצחק גרינהם מאמריו של הדוגמא הטובה ביותר לכך, שקולים ומדודים הרבה יותר. 

  ביטאון ההסתדרות הציונית העולמית. - ב"העולם" פורסמו 

בין דברי  באוקטובר פרסם גרינבוים מאמר מפורט, הדן בחלוקתה החדשה של פולין. 4- ב

כי הן סטלין והן היטלר מנסים להשיב את מה בחיוב, הביקורת המרומזת על ההסכם, הוא גם ציין, 

הסכם שכעבור כשבוע, שב גרינבוים והדגיש  76הראשונה. שנגזל ממדינותיהם לאחר מלחמת העולם

זו, גרס, תשמש בסופו מולוטוב נועד לספק את תאוות ההתרחבות של שתי המדינות. ברית -ריבנטרופ

ים וקיימ יםשריר יםמאזן אימה בין שתי המדינות, שחשדותיהן וחששותיהן ההדדי של דבר מעין

שלא לחשוב, כי דעת המחבר דומה לדעתם של רבים בעת קריאת שני המאמרים, קשה  77למרות הכל.

אפילו  ,סטלין שואף לממש את מטרותיו הידועות לו בלבד ולצורך זה הוא נכון לנצל כל אחד :ביישוב

עולה מתוך דברי  הברית המדינית הזו תקרוס. במקבילאת היטלר בכבודו ובעצמו. אך יבוא יום, ו

עתידים היו  ים שנקלעו בין שני הכוחות. אף כי לדעתוגרינבוים גם חרדה אמיתית לגורלם של היהוד

מרכזים יהודיים היסטוריים בארצות הכבושות להיעלם ממילא, לטובת "מרכז חזק וגדול לאומה 

  קרה הדבר בדרך הטבע.יהיהודית בארצו [כך!]," מוטב, לו 

י גילה גרינבוים גם לגבי הכיבוש הסובייטי של הארצות הבלטיות ושל חבל הדומ העמד

ן יכהמשכו הטבעי של "מאזן האימה" ב ויד-. מהלך זה הוצג על1940בסרביה וצפון בוקובינה בקיץ 

המועצות את כל השטחים שאיבדה -ראשונה להשיב לבריתבנועד בראש ווברלין, בין מוסקבה ל

  בעקבות המהפכה ומלחמת האזרחים:

תהו  עכשיו לאחר עשרים ושלוש שנים, כשהתגברה רוסיה פחות או יותר על

 –ובוהו והחורבנות שגרמה להם המהפכה, הטירור ומלחמת האזרחים 

  78הופיעה שוב כמעצמה והריהי מחזירה לעצמה את כל מה שאבד לה.

המועצות, אף כי ממיטה חורבן על עמי הסביבה, תביא - פי תפיסת גרינבוים, התרחבותה של ברית-על

  בסופו של דבר להתנגשות בינה לבין גרמניה הנאצית.

 היהודים הוותיקים.  םחורבן למרכזיהינם בגדר כיבושים הסובייטיים שור היהודי, הבמי

" ,כניסתם של כוחות יהודיים "שורשיים למשל, , בניגוד לעמדת ליובה לויטהבמקביל, מקווה גרינבוים
                                                

 .36, עמ' 4.10.1939, העולםיצחק גרינבוים, "חלוקת פולין ושלום,"  76
 .50, עמ' 12.10.1939, העולםיצחק גרינבוים, "בן רוסיה לגרמניה,",  77
  .646, עמ' 4.7.1940, העולםיצחק גרינבוים, "הפלישה לבסרביה,"  78
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בייטית ולהשיבה אל המכלול עשויה להחיות את היהדות הסושקשריהם עם יהדותם מעולם לא נותקו, 

  :הלאומי

כך היא דרכה של ההיסטוריה. מתוך חורבן מתחיל בנין. לא הרי שלושה 

מתרכז קיבוץ של חמשת ששת  במיליונים כחמשה ויותר. וברוסיה שו

מיליונים יהודים, שבתוכו יתחילו לפעול כוחות מחיים ומרעננים שיגבירו 

  79את ההתנגדות לכוחות ההריסה ויחזקו את היצירה העברית והציונות.

  

פורסם  1939ביקורת המרומזת היו גם קולות אחרים, נחרצים הרבה יותר. בשלהי לצד ה

פני רוסיה הסובייטית?" מפרי עטו של מנדל זינגר, איש "פועלי ציון"  תקונטרס קטן בשם "לאן מועדו

, יצא בחריפות נגד ההסכם ונגד חלוקת והסביבה האוסטרי. זינגר, ששימש כתב "דבר" לענייני חיפה

על אפשרות קיומו  המועצות ואף רמז- ואה את הנולד, הוא התריע בפני התפשטותה של בריתפולין. כר

                                                
  .694, עמ' 25.7.1940, העולםהקיץ...," יצחק גרינבוים, "הקיץ  79
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אין לדעת על מה ביסס  80דרישות טריטוריאליות נוספות.בנוגע להסכם חשאי בין סטלין והיטלר של 

ים את השערתו, אך ייתכן כי פשוט היטיב לקרוא את המפה המדינית והעריך נכונה את שאיפות הצדד

  ים בחתימת ההסכם הגלוי.המעורב

קריקטורה מאת אריה נבון, המעטרת את שערו: באה לידי ביטוי גם בשל זינגר הקונטרס רוח 

קריקטורה , סולל דרך לסטלין הצועד קדימה בניחותא. וורס שטיח על גבי גופות חיילי צבאהיטלר, הפ

בראשית  בערב" 9" שבועוןשינוי גרסה לקריקטורה אחרת מאת אריה נבון, שפורסמה במעין זו מהווה 

, עוד בטרם פלש הצבא האדום לפולין. בקריקטורה זו נראה היטלר רכוב על משוריין, 1939ספטמבר 

ניתוחן של שתי הקריקטורות מחזק את הסברה, כי הצטרפותו של  81בעוד סטלין דוחף אותו מאחור.

מת ההסכם, בעוד גרמניה ידי חלק ניכר מן היישוב כסיבה העיקרית לחתי-סטלין למלחמה נתפסה על

  לא הייתה אלא כלי בידי המנהיג הסובייטי.

יהושע קריקטוריסט ה. כך, ללא קשר להשתייכותם הפוליטית לדעה זו היו שותפים רבים

 15-אדרי, איש התנועה הרוויזיוניסטית, שהצליף לא אחת בעפרונו באנשי תנועת העבודה, פרסם ב

לוב ומשחרר את הדוב הרוסי, שיעשה עתה כטלר פותח בה נראה הישקריקטורה,  1939באוקטובר 

סטירי הגם יוסף בס, שבאותה עת כבר נחשב למתחרהו של נבון, פרסם בשבועון   82כרצונו באירופה.

  83גרמנית.-כוח המוביל בברית הסובייטיתכקריקטורה, המציגה את סטלין "סיכות" 

המועצות - האמיתי לברית םחסיאת ככלל, רבים מעיתוני הארץ העדיפו באותה תקופה להציג 

לעתים הם גם ניצלו  עמדות ביקורתיות נוקבות. היתוליבאמצעות איורים וקריקטורות, המציגים באור 

קונטרס "צבר" שיצא לאור הל היישוב פנימה. כך, עאת אירועי העולם הגדול בכדי להעביר ביקורת 

לריב ביניהם, בעוד שאפילו היטלר  לכבוד פורים ת"ש לעג לרוויזיוניסטים ולתנועת העבודה המרבים

  84התפייסו.הצליחו ליישב את המחלוקות ביניהם ווסטלין 

המאיירים בלבד. של המועצות באמצעות סטירה לא הייתה נחלתם -העברת ביקורת כלפי ברית

 לפלישת הצבא האדום לפינלנדבתגובה גם סופרים ומשוררים עשו זאת באמצעים העומדים לרשותם. 

                                                
, הוצאת ספרים מדינית, לאן מועדון פני רוסיה הסובייטית? הסכנה בפלישת הצבא האדום לפוליןמנדל זינגר,  80

 של פרופ' דוד נבון. באדיבותו. הקריקטורה מובאת ]1939חיפה [
  .7.9.1939, בערב 9 81
שונה, אך דומה כי היה זה אחד מעלוני הצה"ר או אף הופצה לא עלה בידי לאתר היכן פורסמה הקריקטורה לרא 82

  , ירושלים תש"ה.צחוק ודמעכיצירה נפרדת. ראו: יהושע אדרי, 
  .1940, 5, מס' סיכות 83
 , פורים ת"ש.צבר 84
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, "אינטרנציונל"את הובסגנונו , פרסם נתן אלתרמן "שיר לכת" המדמה בקצבו 1939 להי נובמברבש

בשירו זה  85.המועצות-ברית כהמנוןבינלאומית, ששימש באותה עת גם התנועת העבודה  של המנונה

הפעילה מכונת  במהלך הלחימה של מוסקבה לכבוש את פינלנד הקטנה.לעג אלתרמן לכישלונה 

כי לא מדובר בפלישה, אלא שנועד לשכנע את העם הפיני  רך הסברה מאסיביהתעמולה הסובייטית מע

ל"הסבר" מורחב  אלתרמןכתה אצל זמדינתם מידי הקפיטליזם. סיסמה זו עמלי של בניסיון שחרור 

דור אחיו!" בהמשך לועג אלתרמן גם לסיסמאות סובייטיות כ –: "ידע נא הפועל הפיני שהכדור יותר

  86.ליםבדבר אחוות העמ אחרות

הייתה השפעה חיובית על היישוב במישור הצבאי.  החורף"מלחמת "מעניין לציין, אגב, כי ל

סקירה קצרה בשם "לקחי  1940" פרסם בראשית ינואר ,של "ההגנה הביטאונ"במחנה,"  קונטרסה

הקטנה, הדלה בכוח אדם מדינה הקורא לבני היישוב ללמוד מפינלנד." מחבר הסקירה עלום השם, 

הסיבה   87ית הרוסי."ילו, אשר הצליחה לעמוד בגבורה בפני "גיםובאמצעי לחימה מתקדממיומן 

תרון דבר שהעניק להם י ,להכיר את ארצםהייתה נעוצה, לדעתו, בכך שהיטיבו  ונם של הפיניםצחילנ

אסטרטגי על הפולש הסובייטי. סקירה זו מסתיימת בקריאה ללמוד ולהכיר "את ארצנו זו כמו 

אויבינו בפנים, להכירה ולאהבה בלי מצרים... ואם לכוחנו הממשי יתווסף כוח -שכנינו שמכירים אותה

   88זה [הכרת הארץ] נעמוד גם אנו ביום פקודה."

כי יבוא היום וסטלין יתעשת ויבין, כי  טמנה בחובה תקווה הנוקבת ביותרביקורת הגם אולם, 

אל חיקן של אומות העולם הנלחמות  צה ועליו לשובינאצית הגיעה לקהדרכו המשותפת עם גרמניה 

פרסם יוסף בס ב"סיכות"  1940. כך, לקראת סוף , גם אם מתוך האינטרסים הפנימיים שלובהיטלר

"הרווחת דייך, חבר  ,חייל סובייטי לוחש לאוזנו של סטלין, המשחק קלפים עם היטלרבה קריקטורה, 

  89סטאלין! קום מן השולחן."

  

  

                                                
 . אני מודה לד"ר מרדכי נאור על שהפנה את תשומת לבי לשיר זה.10.12.1939, דבר 85
, הטור השמיני: מסע היסטורי בעקבות הטורים האקטואליים של נתן אלתרמןלניתוח השיר ראו: מרדכי נאור,  86

 .57-56אביב תשס"ז, עמ' - הוצאת הקיבוץ המאוחד, תל
 .1, עמ' 13.1.1940, 38מס'  במחנה"לקחי פינלנד,",  87
 שם. 88
 .1940, 34, מס' סיכות 89
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* * * * *  

מולוטוב הכתה את העולם בתדהמה. דומה היה, כי - , חתימת הסכם ריבנטרופכפי שראינו לעיל

 רוב רובו של היישוב היהודי ה.פשיסטי נגוז-המועצות תעמוד בקדמת המחנה האנטי-התקווה שברית

  בידיעות הזורמות ממוסקבה ומברלין. ןמיאן לתת אמואף תחילה בו, במבוכהאכן היה 

הקומוניסטית, אשר התאימו את השקפותיהם חיש הראשונים להתעשת היו אנשי המפלגה 

מהר ויישרו קו עם הוראות הקומאינטרן. זאת ועוד, הם אף ניצלו את השינוי האידיאולוגי בכדי לסיים 

הערבים, שנוצרה על רקע התקרבותו של הרחוב הערבי  וקת בין חברי המפלגה היהודים לאלואת המחל

 וופתעהאנשי התנועה הרוויזיוניסטית לעומתם,  ת.בראשות המופתי הירושלמי אל גרמניה הנאצי

תגובתם , לכן בהיטלר ובסטלין שותפים לדרך.זמן רב בטרם נחתם ההסכם, ראו וכבר , מאחר פחות

  המועצות עוד בטרם פרצה המלחמה.-החריפה על ההסכם עלתה בקנה אחד עם יחסם כלפי ברית

נפלה על כתפי המפלגות רמני ג-השלכות שיתוף הפעולה הסובייטיעיקר ההתמודדות עם  

המשתייכות לתנועת העבודה הציונית. אף כי כל אחת מהן בחרה להתמודד עם הסוגיה בדרכה, בסופו 

 פתרונות.מאשר  יותר סימני שאלהכשלה וסיפקה  למהות ההסכםיתנה של דבר הפרשנות הרעיונית שנ

ת הבלטיות וסיפוחם של חבלי כי בסופו של דבר, במיוחד נוכח כיבושן של הארצו זאת אולי הסיבה

, הובעה תיקווה זהירה כי היטלר וסטלין עלו על מסלול התנגשות, 1940בסרביה וצפון בוקובינה בקיץ 

  נאצי הוא רק עניין של זמן.- האנטי המחנהושיבתה של מוסקבה אל שורות 

-הדיסוננס הקוגנטיבי שנוצר בקרב מפלגות השמאל הציוניות תרם להחמרת הפולמוס הבין

של  הכללימפלגתי. יתרה מזאת, כפי שראינו במקרה של "השומר הצעיר" ועימותו עם מפא"י, הקו 

אולם,  90עמדותיהם האישיות של החברים וזאת בכדי לשמר את ייחודה הפוליטי.האפיל על  התנועה

בסופו של דבר עיקר הוויכוח הן במפא"י, הן ב"פועלי ציון" והן ב"שומר הצעיר" נסב סביב סוגיית 

  .תהרעיוני נאמנותהקדימות של האינטרסים הלאומיים (המדיניים) לעומת ה

צרכיו המיידים של העם היהודי, שהפך ליעד לפורענות הנאצית, מאפילים על המוסר  ,אכן

יתייצב היישוב נגד  גוריון כי במידת הצורך-. יתרה מזאת, דבריו הפסקניים של דוד בןהאידיאולוגי

ה עם גרמניה, מצביעים על המשמעות שניתנה למצבם של היהודים לאור שותפות המועצות-ברית

ליטיות למחצה, בניגוד למערכות הפוליטיות והפוכי  זו גם, אולי, הסיבה 91שנקלעו לזירת העימות.

                                                
 בלבד. 1946למפלגה במלוא מובן המילה בשנת  הפךהשומר הצעיר"  –"הקיבוץ הארצי  90
 , אה"ע.11.9.1939פרוטוקול מישיבת הוועד הפועל של ההסתדרות,  91
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בצד בפומבי  לעסוקלא הרבו  ,כגון הסוכנות היהודית או הוועד הלאומי ,המערכות הציבוריות

לא הייתה עמדה בנושא, אך איש כי ל אין בכוונתי לטעוןלוטוב. מו-של הסכם ריבנטרופ האידיאולוגי

, בלא קשר למשמעויותיו האידיאולוגיות. גם שנוצר בעקבותיולטיפול במצב  עיקר המאמצים הופנה

המועצות שכנה במישור המדיני ופחות - ביקורת הסמויה והגלויה שהועברה על מהלכיה של בריתה

הנהגת היישוב גילתה ביחסה להסכם אחריות ציבורית וראייה  ניתן אף לומר, כי במישור המפלגתי.

מערכתית כוללת והעדיפה לעסוק בנושאים משמעותיים, כגון גורל היהודים בשטחים הכבושים, מאשר 

זאת ועוד, הדאגה לגורלם של היהודים הייתה לגורם המאחד  להסתבך בפלונטר אידיאולוגי ללא מוצא.

  יון או שרתוק לבין ז'בוטינסקי, מנהיג הרוויזיוניסטים.גור- בין מנהיגי השמאל כגון בן

לתת את דעתם  בכללוהיישוב על הן ועל המפלגות הן כנגזרת ישירה מהשלכות ההסכם, היה 

ן הכלל. מיוצא מעט ללא כבכך הודו כולם,  היהודים שמצאו את עצמם תחת משטרים עוינים. על גורל

עים על היחסים בין היישוב לבין ישמעותיים המשפכאחד הגורמים המ מקומה של הסוגיה היהודית

המועצות בתקופה הנדונה, ייבחן בפרק הבא. אולם כבר בשלב זה ניתן לומר כי אובדנם האפשרי -ברית

ישראל בלא הבדלים פוליטיים וחברתיים. - של המאגרים האנושיים במזרח אירופה הדאיג רבים בארץ

היה לאחד הנושאים המרכזיים שבפניהם  תה הסובייטיזאת ועוד, הטיפול בסוגיה היהודית גם בזיר

  ניצבה הנהגת היישוב היהודי.

להתמודד עם ההשלכות המהותיות של המנטלית ניתן להעריך, כי השילוב בין חוסר היכולת 

ולו בהיבטים  זירה המדיניתב שדית למתרחיה מגובמולוטוב לבין הצורך בת-הסכם ריבנטרופ

-תיפרדנה דרכי היטלר וסטלין וברית לטיפוח האמונה כי מרכזיתהיווה את הסיבה ה ,יהודייםה

נאצי. ייתכן אף, כי גישה זו תירצה את הניסיונות ההדרגתיים של -המועצות תשוב אל המחנה האנטי

על אף היותם של אלו האחרונים באותה עת בעלי בריתה של  הנהגת היישוב לבוא במגע עם הסובייטים

  גרמניה הנאצית.

ה יהמועצות בראשית מלחמת העולם השני-מולוטוב והתנהלותה של ברית-ופהסכם ריבנטר

. מאחורי מסכת התירוצים ישראל-רוב החוגים הציוניים בארץגרמו למבוכה רבתי בקרב 

מפלגתי הסתתר בסופו של דבר חוסר הבנה למהלכיה של -האידיאולוגיים והפולמוס הפנימי והבין

יניים כאחד, הביאו לשיתוק באמצעות כלים רעיוניים ומד מוסקבה. העדר היכולת להסביר את הנעשה

עצרה  1941ביוני  22-המועצות ב-עד אז, ורק הפלישה הגרמנית לברית ושלא היה כמותרעיוני -פוליטי

  את התהליך.
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  3.2 פרק

פני  המועצות מול-היישוב היהודי וברית: מלחמה כשלום
  הימלחמת העולם השני

צדה של גרמניה הנאצית תפסה את להמועצות למלחמת העולם השנייה - הצטרפותה של ברית

. בפרק הקודם ראינו כי חרף הלא מוכנ ,ואת הנהגתו בפרט ,ל היישוב בכללשהמערכת הפוליטית 

אף - על. במבוכה נתון, היישוב היה לתרץ את המהלך הסובייטים והמדיניים הניסיונות האידיאולוגיי

 ,של עולים  פוטנציאליים מבוכה זו, שלעתים אף גבלה בבהלה, החשש מאובדן המאגר האנושי העיקרי

לבחון לנסות והניע את ראשי התנועה הציונית  ידי הצבא האדום,-הלא הם יהודי האזורים שנכבשו על

שעליה הושתת היחס אל הבסיסית מציאותית. עד מהרה ההנחה  מבטנקודת את המצב שנוצר מ

בין שני יש להבחין זמנית, ומכל מקום בגדר תופעה עם ברלין הינה  הבריתכי  ,הייתה מוסקבה

    שאלה היהודית.בכל הנוגע ל, לכל הפחות המשטרים

מגע בלתי אמצעי יהודי בניסיונותיה למסד הפרק זה יבחן את הצעדים שנקטה הנהגת היישוב 

 שפר ול ישראל-תמיכתה העתידית בעצמאות יהודית בארץ במטרה לגייס אתהמועצות, הן -עם ברית

 שנקלעו לשטחים  גדוליםהיהודיים הקיבוצים הקשר עם ההן לצורך חידוש  יחסה אל הציונות,את 

י פעילים נאלצה הנהגת היישוב להתמודד עם העובדה כ, לכךנוסף בשליטה סובייטית. הנתונים ל

גלגלו אל שטח סוף התעו אף הם לאזורי הקרבות ולבלקישראל, נ-ארץ אנשי, בחלקם ציוניים בכירים

המועצות - לבריתהללו פעילים המה היה יחסם של אחדים מבין בפרק הקודם,  סובייטי. כבר ראינו

 שובם , עםכיצד לבדוקננסה  ,. עתהיחסית בגבולות המדינה הממושכת תםשהייוליהודיה בעקבות 

המועצות בתקופה שבין פרוץ -בכל הקשור לברית פעלו ראשי התנועה הציונית ,של פעילים אלה ארצה

  ).1941ביוני  22 – 1939בספטמבר  1של מבצע "ברברוסה" (ראשיתו  ה לביןימלחמת העולם השני

תמכה האידיאולוגיה הסובייטית בהתחזקותן של התנועות מאז שנות העשרים המוקדמות 

 ואף להביא לסילוקו ,המסוגל להפיל את האליטות המקומיותשבהן ראתה כוח הערביות, ת הלאומיו

ה"חוגים כאשר  לא חשה בנוחמוסקבה של "האימפריאליזם המערבי" מן המזרח התיכון. 

 האידיאולוגיה הנאצית. תלאמץ אבדמותו של המופתי של ירושלים, בחרו האלה,  "הפרוגרסיביים

בין כיצד השפיע המפנה על המגעים ו נוכח המלחמה, למפנה זהצד הסובייטי כיצד הגיב ה הפרק יבדוק

  .המועצות-הנהגת התנועה הציונית לבין נציגי ברית
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כמוהו נציגים סובייטיים לבוא במגע עם שליחי היישוב  ם שלנכונותהוודאות לגבי חוסר 

מה ההולכת וצוברת נוכח פני המלחהחדשים המועצות -לחדש מגע עם היהודים בשטחי ברית שאיפהכ

הפקידה בידיה " הסוכנות היהודית את ה"וועדה לענייני ססס"ר.להקים  נהגת היישובהגרמו לתאוצה 

נתיניה להגיע גם אל  ההשאיפמאמץ למימוש עם מוסקבה במישור המדיני, תוך  יםמגעהקיום את 

בחינה מדוקדקת של להשיב על שאלה זו, תוך ננסה האם עמדה בכל הציפיות שהוטלו עליה? היהודים. 

  .הוועדה פעילות

המועצות -בעוד שבמהלך שנות השלושים הלך המסחר בין היישוב היהודי לבין ברית

נאלץ היישוב לחפש  המלחמהעם פרוץ ל שלטונות המנדט, והצטמצם, לעתים בשל התערבותם ש

-נטרופנתפסה, למרות חלקה בהסכם ריבלייצוא סחורותיו. העובדה, כי מוסקבה  שווקים חדשים

בעיני אנשי , הפכה אותה ביחס למטרופולין הבריטי , לכאורה, על נייטרליות מדיניתמולוטוב, כשומרת

לפיתוח קשרים מסחריים. בפרק זה תיבדקנה הדרכים שננקטו ביישוב על ליעד אפשרי ישראל - ארץ

 לבדוק ננסה גםבנוסף,  מנת לחדש מגע מסחרי עם הסובייטים וכן מידת ההצלחה של מאמצים אלה.

קרקע למגעים מדיניים ה גם להכנתלשמש  , כבעבר,המגעים הללו נועדולצד הפן העסקי,  האם

  .עתידיים

  

  המועצות?-המועצות או היהודים שבברית-יהודי ברית

 ההעסיק ,לעתידם תחת שני משטרים עויניםו לחימהלגורל היהודים שנקלעו לשטחי ההדאגה 

כעדיפה על פני החלופה הנאצית, אך  אמנם טית נתפסהרבות את הנהגת היישוב. החלופה הסוביי

את  הובילישראל - האוכלוסייה היהודית בארץ להרחבתהחשש הכבד מאובדן המאגר הגדול ביותר 

שמא  . התקווה,המועצות- ראשי התנועה הציונית לנסות ולחפש דרכים ליצירת מגע עם שלטונות ברית

ם ליהודי הארצות הבלטיות, בסראביה ובוקובינה) לעלות יותר למי מבין יהודי פולין הכבושה (ולימים ג

געים הייתה מהנכונות ל, הייתה בראשית מלחמת העולם השנייה לכוח המניע בעניין זה. ארצה

שכן, כפי שראינו, רבים בצמרת היישוב והתנועה הציונית האמינו שההליכה המשותפת מבוססת דיה, 

ינהיג את העולם החופשי נגד סטלין יתעשת ו בו ב היוםשל מוסקבה עם ברלין הינה תופעה חולפת וקר

  ר החום", כפי שכונה הנאציזם באותם הימים.בֶ ה"הדֶ 

את היווה חוסר היכולת לדעת מה תהיה תגובת הסובייטים אם וכאשר יוחלט לפנות אליהם, 

ת כל שבפניה ניצבו ראשי היישוב. מבחינת מוסקבה, סיפוח השטחים הפולניים הפך אהבעיה המרכזית 
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תושביהם לאזרחים סובייטיים לכל דבר ועניין. צעד זה עלול היה להוות מכשול משמעותי במשא ומתן 

התערבות כ מוסקבה ידי- לנתפשה עהגירה) של אזרחיה  –העתידי, שכן כל דרישה לאפשר יציאה (קרי 

  המועצות.- ברית גסה בענייניה הפנימיים של

יותר של היישוב היה רב בהמשמעותי כוח האדם המצוקה והפחד מפני אובדנו של מאגר  גודל

מוסקבה. ניתן לראות זאת בבירור כבר בימיה  מצדיותר מאשר עוצמת החשש מפני תגובה שלילית 

, במהלך ישיבת 1939בספטמבר  11-בכך, הראשונים של המלחמה, עוד בטרם פלשו הסובייטים לפולין. 

שז"ר) בזו הלשון: "יהדות גרמניה כבר איננה  ,מיםהוועד הפועל של ההסתדרות, העיר זלמן רובשוב (לי

כוונתו של רובשוב  1בשביל מי נבנה?" –ויהדות רוסיה כמעט איננה ויהדות פולין, אם תחרב אף היא 

 .ישראל-ארץבהציוני אם תיעלם יהדות פולין, לא תהיה המשכיות למפעל  –ברורה לחלוטין 

ת כל זיקה לאירועי המלחמה: אחד מראשי אולם, להערה זו הייתה גם משמעות נוספת, נטול

הקיבוצים היהודיים משלושת אחד הסיכוי למגעים עם התנועה הציונית התייחס בביטול גמור אל 

אמירתו זו של רובשוב תמוהה גם,  2.)הברית-(לצד פולין וארצות הגדולים ביותר באותם הימים

-בארץ לצד היישוב המועצות- ריתביהדות  ולכאורה, נוכח העובדה שעם פרוץ מלחמת העולם נותר

  חציו המזרחי של כדור הארץ. היחידים בקרב יהודי פעיליםהחלקים כישראל, 

 , בישיבתקודם לכןדבריו של רובשוב על היהדות הסובייטית לא היו יוצאי דופן. מספר ימים 

- תל יהודי בריבעקיפין אבספטמבר, התייחס גם מנחם אוסישקין  7- הנהלת הסוכנות היהודית ב

בעולם ישנם "שלושה מרכזים יהודיים גדולים [...] אמריקה, רוסיה ופולין," באומרו, כי  המועצות

  3אינו בא בחשבוןהשניים האחרונים הקשר עם כאשר 

, אלא מצביעות רגעית ידי בהלה-כי התבטאויות אלה לא הוכתבו עלקיים יסוד סביר להניח, 

הלכה שרק המועצות, מגמה - יהודי בריתר עם לקיום מגע ישישל אבדן תקווה על מגמה ברורה 

לא רק כדעת זאת ועוד, ראיית היהדות הסובייטית כאבודה עבור המכלול הלאומי הוצגה  .והתחזקה

בתחילת . כך, ולו למטרות מסויימות גם כעמדה רשמית של התנועה הציוניתדיון, אלא היחידים בלהט 

, שגריר )Maiskii( וייצמן בשיחה עם איוון מייסקיהמלחמה, ציין חיים כשנה וחצי לאחר פרוץ , 1941

היהודים ייטמעו  שלושה עשורים-שנייםכעבור המועצות בלונדון, כי קיים יסוד סביר להניח ש-ברית

                                                
  ).אה"ע –(להלן  העבודהתנועת ארכיון  -  מכון לבון. 11.9.1939פרוטוקול מישיבת הוועד הפועל של ההסתדרות  1
 Mordechai Altshuler, Soviet Jewry on theהמועצות כשלושה מיליון נפש. ראו: - מנתה יהדות ברית 1939בשנת  2

Eve of the Holocaust: A Social and Demographic Profile, (Jerusalem: Ahva Press, 1998), p. 2.  

 ).אב"ג –, שדה בוקר (להלן גוריון- ארכיון דוד בן, 7.9.1939פרוטוקול מישיבת הנהלת הסוכנות היהודית,  3
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כי דברי וייצמן נבעו כפי שיוצג בהמשך, ייתכן,  4.יהודי- מהנוף הכלל בתוך החברה הרוסית וייעלמו

ה מתכוונת בשום פנים ואופן נאינ שהתנועה הציונית ובייטילהבהיר לבן שיחו הס רצון מחושב מתוך

 חשבוןאמירה זו עמד לא רק  אולם דומה, כי מאחוריהמועצות. - להתערב בענייניה הפנימיים של ברית

. אוסישקין ורובשוב הושתתו גם דבריהם שלבסיס תפיסתי שעליו אותו  היא הושתתה עלמדיני, אלא 

  .לעם היהודי באובדנה של היהדות הסובייטיתובתמים כלומר, ד"ר וייצמן האמין באמת 

הגיע אל צמרת השלטון לראשי התנועה הציונית מצד שנים רבות של ניסיונות חוזרים ונשנים 

. אמנם קשר מפני העולם החיצון המועצות נותרו סגורים ומסוגרים-יהודי בריתהעלו חרס. הסובייטי 

 -  עשריםמאז ראשית שנות ה –משפחתית, אך מעולם ואולי גם הית, פרטהשית, איהנשמר ברמה עמם 

ובמיוחד נוכח  ונשנים שלאור הכישלונות החוזרים מערכתית. לכן, לא מן הנמנע- לא ברמה הכלל

תגבר הדעה כי הסיכוי  פוטיומקין שנים אחדות קודם לכן,- הכישלון המהדהד של שיחות גולדמן

  אומי אינו מציאותי.הל יהיה שוב חלק מהמכלול קיבוץ היהודי הסובייטיהש

כי  האמינוביישוב רבים כפי שראינו לעיל, אדרבא,  בעליל. אין לראות בגישה זו גישה שלילית

סיפוק  לכדיהוא טוב והם ברובם המכריע הצליחו להגיע כיחידים המועצות -יהודי בריתמצבם של 

שר החלופה לכיליון כאבחייהם היה פחות משביע רצון, אך  לאומי- אמנם הפן היהודי מקצועי ואישי.

להם  חות לא נשקפתלפ"רוחני זה הייתה כליה פיזית, ברי אפוא, כי המצב כפי שהיה נתפס כעדיף: 

  5כדברי חיים וייצמן "סכנת חיים,המועצות] - [ליהודי ברית

 ,המועצות- מלחמה לארץ דרך שטחה של בריתהפרוץ ששבו עם  ,כך תיארו שליחי ההסתדרות

  ייטית:את מפגשם עם היהדות הסוב

ציון וציונות רחוקים מלבם, מידיעתם ומעניניהם. רחוקים במידה כזאת 

שאינם יודעים גם שנאת ציון. היה זה [...] גילוי חשוב ומעניין. קם דור (והוא 

המכריע) שלא גדל על ברכי המחלוקת הציבורית בישראל מסביב לציונות. 

  6המקור גם כאן התבוללות וזרות.

רבים  :נוסף עוד גורם, אותו ניתן לכנות מעשי היהדות הסובייטית העובדתי בראייתלגורם 

הם אינם מתאימים עוד למפעל הציוני. כפי תהליכי הסובייטיזציה שעברו על היהודים,  כי בשל סברו

                                                
4 Ivan Maiskii, Dnevnik diplomata, Vol. 2, part 1, (Moscow: Nauka, 2009), pp. 327-328.  

  .328שם, עמ'  5
 .אה"ע ,29.11.1939הוועד הפועל של ההסתדרות מזכירות פרוטוקול מישיבת ליובה לויטה,  דברי 6
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החשיפה הבלתי אמצעית של שליחי "הקיבוץ המאוחד," בדרכם לארץ, אל שהוצג בפרק הקודם, 

הבולשביקי  המשטרעשתה אמנם מתוך ראייה אוהדת בעליל של היהודים הסובייטיים הוותיקים נ

דעת השליחים , אך בה בעת היא גם אפשרה לבחון מקרוב את אורחות חייהם של יהודים אלה. מפעלוו

לחיי החלוציות ואף פסולים  זריםהמועצות -בשל אופים ואורחות חייהם יהודי ברית :הייתה נחרצת

גם פליטים  .נכון גורל זהה כנה כי ליהודי החבלים המסופחיםדאגה  ובעהאף המזאת, יתרה  7בארץ.

  8תמונת מצב דומה. , הציגוהמועצות- שהצליחו להגיע לארץ דרך ברית ,יהודיים

היה שמץ של אמת בדבריהם. כי  דומהשליחים, אך הקביעתם של בצדקת אין זה המקום לדון 

ניתוק מוחלט ו של על סף השלמת היהדות הסובייטית הוותיקההייתה ערב מלחמת העולם השנייה 

רק תלאות השואה והקמתו של . לאומימאורחות החיים היהודיים הן בהיבט המסורתי והן בהיבט ה

הקודרות בדבר זהותם הערכות ה 9.ישראל מנעו את השלמת התהליך- ריבוני בארץ-מרכז יהודי

של היישוב אל היהודים , נותרו על כנן והכתיבו את יחסו שהושמעו בשלהי שנות השלושיםהלאומית, 

נציגיה הדיפלומטיים של . עם בואם למוסקבה, נוכחו עשורככעבור  הסובייטיים, עד שהופרכו כליל

  10.המועצות-בריתיהדות הרגש היהודי עודנו מצוי בלבה של כי  לדעת מדינת ישראל

רה עיסוקם של ראשי היישוב בזיעיקר עם פרוץ מלחמת העולם השנייה כי  לפיכך, ניתן לומר

המועצות. אולם, מהסיבות שהוצגו לעיל, לא -להגיע אל היהודים שבשטחי בריתניסיון הסובייטית היה 

יהודי החבלים המסופחים. החשש האמיתי, שמא ב, אלא מדובר ביהודים הסובייטים הוותיקים

ליהודים  ,תהליכי הסובייטיזציה ירחיקו אותם מהמכלול הלאומי, כפי שקרה, או כפי שחשבו שקרה

ברורה מטרה מתוך זאת,  .למניע המרכזי בחיפוש אחר מגע ישיר עם הסובייטייםהפך הסובייטיים, 

  מהסובייטיזציה גם יחד.ומסכנת המלחמה  מי שעוד ניתן היה לחלץ תלחלץ א

                                                
 בימי שואה: מפי שליחים ל"החלוץ,"; אה"ע ,29.11.1939הוועד הפועל של ההסתדרות מזכירות פרוטוקול מישיבת  7

  .201-200הקיבוץ המאוחד, עין חרוד [ת"ש], עמ' 
  .V-503-4. אה"ע 20.2.1941וועד הפועל של "מגן," ; פרוטוקול מישיבת ה203שם, עמ'  8

 :Anna Shternshis, Soviet and Kosherהמועצות ערב מלחמת העולם השנייה ראו: - על זהותם של יהודי ברית 9

Jewish Popular Culture in the Soviet Union, 1923–1939, (Bloomington: Indiana University Press, 2006) על .

 Irena & Nati Cantorovich, "The"מלחמתית ראו: - ואה והקמת מדינת ישראל על זהותם בתקופה הבתרהשפעת הש

Impact of the Holocaust and the State of Israel on Soviet Jewish Identity", Yaacov Ro'i (ed.), The Jewish 

Movement in the Soviet Union, (Washington, D.C. & Baltimore: Woodrow Wilson Center Press & The 

Johns Hopkins University Press, 2012), pp. 119-136.  

ראשי הנציגות הדיפלומטית הישראלית הראשונה  –זיכרונותיהם של גולדה מאיר ומרדכי נמיר  , אתראו, למשל 10

ירח שליחות במוסקבה: מיר, ; מרדכי נ205-179, עמ' 1975אביב -, ספריית מעריב, תלחייבמוסקבה: גולדה מאיר, 

  אביב תשל"א.-, עם עובד, תלזעםדבש ושנות 
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חודשים לאחר פרוץ  כאחד עשרזו ביטא היטב יצחק גרינבוים. את מהותה של תפיסה 

גורלם של יהודי המדינות להתייחס גרינבוים  ",ב"העולםם רסופבמאמרו "הקיץ קץ..." שהמלחמה, 

" ,כוחות מחיים ומרעננים" ,ויהודים אלה גרס, ,ייתכן 11המועצות.- הבלטיות שזה עתה סופחו אל ברית

 חרף האופטימיותו ,במקביל יהדות הסובייטית ובכך ישיבוה אל המכלול הלאומי.ליתנו זריקת מרץ 

"שוב  -פעול במהירה ליצירת קשר עם יהודי החבלים המסופחים, ולא יש לכי  , רמז גרינבויםשבדבריו

  נשב על החורבות ונבכה אותן."

מובן, כי לא תהליכי הסובייטיזציה של יהודי האזורים המסופחים בלבד עמדו כנגד עיניהם של 

יהודיים, ציונים הפעילים את ההמשטר החדש רדיפת זרם גם מידע על במקביל, ראשי היישוב. 

לאזורים נרחבים להבנת המורכבות שנוצרה עם הפלישה הסובייטית כל זה אף תרם  12דאים כאחד.ובונ

  מגעים בלתי אמצעים עם נציגי מוסקבה. ם שלצירתוחייב להחיש את ישל מזרח אירופה 

  

  ישראלים-סוגיית הארץ – המגעים עם הסובייטים

של  השאיפהד ביסוד החשש מפני כישלון המגעים, כפי שחוו במהלך שנות השלושים, עמ

הנהלת הסוכנות היהודית להיחשף בצורה מקיפה להלכי הרוח של החברה הסובייטית בטרם תיעשה 

ארתור לוריא, נציג זימן  1939אוקטובר ב 14-ב פנייה אל נציגי מוסקבה באחת מארצות המערב.

משפחה ב שיחה מפורטת עם קרולמשה שרתוק  בבריטניה, היהודית המחלקה המדינית של הסוכנות

 ליטא בלונדון,מזכירה הראשון של שגרירות הלז,  .)Rabinoviciusאנריקוס רבינוביצ'יוס ( ,רעייתושל 

. בעיני לוריא יורק וגם שירת מספר שנים במוסקבה- בעבר כקונסול הכללי של ליטא בניו שימש

הסיכוי למיסוד  . עמדתו לגביהמועצות-לבר סמכא בענייני בריתרבינוביצ'יוס היהודי נחשב ושרתוק, 

הסובייטים הייתה שלילית ביותר. לדבריו, "יש להיזהר מאוד ולשקול היטב חשש הפסד קשר עם ה

                                                
 .694, עמ' 25.7.1940, העולםיצחק גרינבוים, "הקיץ הקיץ...,"  11
ראו לדוגמא מכתב ששלח משה קליינבוים (לימים, סנה), אז ממנהיגי התנועה הציונית בפולין, שהצליח להימלט  12

מזימת השלטונות הרוסיים לחסל את התנועה הציונית לא ע"י מאסרים המוניים גוריון: "ידוע לי ש-לליטא, לדוד בן

בבת אחת כפי שחיסלו את ה"בונד," אלא ע"י רפרסיות הדרגתיות וממושכות שחריפותם תגדל במשך הזמן." משה 

ר על מצבם . על גישה זו חזר קליינבוים גם בתזכיIV-104-812-2-82. אה"ע 20.11.1939גוריון, - קליינבוים לדוד בן

. ראו: משה קליינבוים (משה סנה), "תזכיר על 1940של יהודי מזרח אירופה, שהציג לנחום גולדמן בראשית מרץ 

-ד' גלעדמצבה של יהדות מזרח אירופה בראשית מלחמת העולם השנייה," מלווה במבוא ובהערות מאת יאיר צבן, 

ת כלפי פעילות יהודית מאורגנת באזורים המסופחים . על המדיניות הסובייטי565-561אביב תשל"ט, עמ' -ה', תל

המועצות בתחילת - . תמורות בחיי היהודים באזורים שסופחו לברית1941-1939תקופה בסוגריים: ראו: דב לוין, 

  .225-224אביב תשמ"ט, עמ' -תל –, הוצאת בית לוחמי הגיטאות, ירושלים מלחמת העולם השניה
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מת השגריר כל ניסיון להעלות סוגיה יהודית או ציונית בפני דיפלומט סובייטי דוג - כנגד תקוות השכר" 

-וניים השוהים בבריתהצי יםלגרום להחמרת מצבם של הפעיל , לדעתו,, עלול היהבלונדון מייסקי

וגם  ,בלבד "בעניינים מוגדרים" רבינוביצ'יוס אף העיר, כי מוטב לפעול מול הסובייטים 13המועצות.

  זאת בדרך עקיפה.

 הברית. אנשי ה"ג'וניט,"-ות בארצותבמקביל לשיחות גישוש בלונדון התקיימו גם התייעצוי

שניהלו עם הסובייטים בשנות העשרים המועצות בשל קשרי העבודה -שנחשבו למנוסים בענייני ברית

, היו תמימי דעין עם עמדת רבינוביצ'יוס: "שום משא ומתן [...] אסור המוקדמות שנות השלושיםוב

אין לדבר על עסקנים ציוניים ואין לדבר על הוצאת פליטים.  –בהחלט להזכיר כל דבר הנודע לציונות 

  14אפשר לדבר רק על הוצאת קרובים."

את נחלק בסבב התייעצויות זה, שנדונו יותר של סוגי האוכלוסייה היהודית לשם הבנה טובה 

  קבוצות עיקריות: 5-סובייטית ל שליטה או השפעהשבבשטחים היהודים שנמצאו 

 פעילים ציוניים במחתרת, בהגליה ובמחנות המאסר;המועצות הוותיקים, לרבות -י בריתיהוד )1

 חים סובייטיים מעצם הסיפוח;השטחים הפולניים המסופחים שהפכו לאזריהודי  )2

 ושנתינותם אינה מוגדרת; לאזורי הכיבוש הסובייטימהנאצים שנמלטו רבתי יהודי פולין  )3

 ישראלית;- ארץ יהודים בעלי אזרחות זרה, לרבות )4

ויהודי פולין או בעלי אזרחויות זרות שנמלטו לשם.  יהודי הארצות הבלטיות העצמאיות )5

, כאשר 1940וחן של ליטא, לטביה ואסטוניה בקיץ קבוצה זו המשיכה להתקיים עד לסיפ

  בהתאמה.  4-2התחלקו בין קבוצות  היהודים ששהו בשטחן

עה מחוץ להישג ידם של ראשי התנונותרו  המועצות-שבבריתכפי שניתן לראות, רוב רובם של היהודים 

 הטח הסובייטי היאזרחות זרה לעזוב את הש כן, סיכוים של בעליל די.הציונית, לכל הפחות בטווח המי

שיבת לש הצבא האדום לפולין, הועלתה בי, היום בו פ1939בספטמבר  17- הטוב ביותר. ואכן, כבר ב

, וכן השלטונות הסובייטיים על מנת שיאפשרו ליהודים אלהאל הנהלת הסוכנות היהודית הצעה לפנות 

                                                
  .401-400אביב תשל"ד, עמ' - , עם עובד, תל1939יומן מדיני: תרצ"ט משה שרת,  13
  אה"ע. .29.11.1939-ב של ההסתדרותראו דברי אליהו דובקין בישיבת מזכירות הוועד הפועל  14



190 

בחופי הים  דסהאודרך נמל ישראל - לארץלצאת  ,להימלט לרומניהלפליטים יהודיים שהצליחו 

  15.השחור

כאלפיים עם פרוץ המלחמה פי הערכה גסה, בשטחים שהיו תחת שליטה סובייטית שהו -על

שביקרו בפולין מסיבות משפחתיות ומי י התנועה הציונית שליחכמה עשרות ישראלים: -ארץאזרחים 

שבי הארץ, ישראלית או לתו-ארץ הכוונה הייתה לבעלי נתינות ברור אםלא  16.או בענייני עבודה

נבחנה אפשרות  1939ספטמבר  בראשיתשבחלקם נשאו בנתינויות ארצות מוצאם. מכל מקום, כבר 

המועצות ולשוב -לפנות אל הרשויות הסובייטיות בבקשה לאפשר לאנשים אלה לצאת את גבולות ברית

ן יציאת הציע נחום גולדמן לפנות לוולדימיר פוטיומקין מיודעו בעניי 1939בשלהי אוקטובר  ארצה.

  17ישראל.- ישראלים והפליטים היהודיים מאזורי הכיבוש, דרך השטחים הסובייטיים לארץ-הארץ

 קרוב משפחתהאת אף הציע לשתף במהלך זה נשיא האוניברסיטה העברית יהודה לייב מאגנס 

הברית -), שהתמנה לא מכבר כשגרירה של ארצותSteinhardtהרדט (רנס שטיינולשל אישתו, 

ובה ילדברי ללסיוע האמריקני נודע תפקיד חשוב. אך  ,לא ידוע אם פניה כזו אכן נעשתה 18במוסקבה.

שהתקבצו אנשי קבוצתו, עשרה במספר, פנו שהיה מראשי השליחים,  לויטה, איש "הקיבוץ המאוחד"

אל נציגי הרשויות הסובייטיות החדשות בבקשה , וגליציה הליןוו) על גבול Gusiatinעיירת הוסיאטין (ב

 8-ב מספר שבועות לאחר שנלקחו מסמכיהם, 19מעברם בשטח הסובייטי בדרכם לארץ.פשר את לא

, פנו העשרה אל הקונסוליה הבריטית במוסקבה ובסיועה, לצד סיוע הקונסוליה 1939בנובמבר 

מחוץ יציאה אשרות ו אודסהל רבאישור מע להם תנוינו, נבחנותעודותיהם  ,האמריקנית בוורשה

, עלו חברי הקבוצה על סיפונה של אוניית אודסהלאחר כשבוע ימים ב .עצותהמו-לגבולות ברית

                                                
  . אב"ג.17.9.1939פרוטוקול מישיבת הנהלת הסוכנות היהודית,  15
 .15.10.1939, דבר, אב"ג; 27.9.1939גוריון, -יומן דוד בן 16
  .2.2 פרק. על המגעים בין נחום גולדמן לבין ולדימיר פוטיומקין ראו 447תרצ"ט, עמ' שרת, יומן מדיני  17
- , כרך א', המרכז למורשת בןגוריון , הנהגת היישוב וניסיונות הצלה בשואה- חץ בערפל: בןשם; טוביה פרילינג,  18

 . 49-48גוריון, שדה בוקר תשנ"ח, עמ' 
ליד המכון ליהדות זמננו ע"ש אברהם הרמן, האוניברסיטה  פה- עלהמדור לתיעוד ב. 1970עדות ליובה לויטה,  19

לעיל, וביתר פירוט אצל:  3.1. על יציאת השליחים ראו: פרק א'1) חלק 50(22, )מת"ב –העברית בירושלים (להלן 

העפלה: מאסף ," אניטה שפירא (עורכת), 1941-1939יחיעם ויץ, "חזרת שליחי 'הקיבוץ המאוחד' מאירופה, 

  . 382-378, 123-108אביב תש"ן, עמ' -, עם עובד, תלת הצלה, הבריחה, ההעפלה ושארית הפליטהלתולדו
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מעניין לציין, כי  20לארץ. הבנובמבר שבו בטיס 24- " והפליגו לאתונה ומשם בSvanetia" נוסעיםה

   21גוריון שהגיע לשם בדרכו מלונדון.-דוד בן אתפגשו במקרה הם בהגיעם ליוון 

לחת ההסתדרותית הגדולה והבכירה ביותר שביקרה שלא במתכוון, חברי הקבוצה הפכו למש

 ,גוריון, דוד רמז ולוי שקולניק (לימים-המועצות מאז ביקרו בה שליחי ההסתדרות דוד בן- בברית

סובייטית, כפי שראינו -אשכול) בשנות העשרים. אף כי ברובם השתייכו אל זרמים בעלי נטייה פרו

המועצות ובעיקר כלפי יחסו אל -י המשטר בבריתלעיל, הם הרשו לעצמם גם ראייה ביקורתית כלפ

ראשי התנועה הציונית לא ינקטו אמצעים מהירים  אםהיהודים והנזק הרעיוני שעלול להיגרם להם, 

  להעלאתם לארץ. 

מספר גם נעשו ישראליים משטחי הכיבוש הסובייטי, -לצד הניסיונות להוצאת אזרחים ארץ

ישראלים -לארץאשרות מעבר ובלטביה בבקשה להעניק פניות אל הנציגויות הסובייטיות בליטא 

המעבר יוענקו לא  כי כל מקרה ייבחן לגופו ואשרות ם הייתהלמדינות אלה. תשובת הסובייטי נקלעוש

  22באופן גורף. ואכן כך היה.

ישראלים נבעה בראש ובראשונה - הארץשל  היציאהדומה, כי החלטת הסובייטים לאפשר את 

לעומת זאת, מי שנשא בנתינות פולנית בלבד,  23נתיני האימפריה הבריטית.בדובר מהיה העובדה כי מ

ידם כתושב מקומי ולפיכך זכה ליחס שונה. מקרה מייצג - על ישראל, נתפס-על התגורר בארץואף כי בפ

 נסע לפולין על 1939ובאביב  1936יוליוס) מרגולין, אשר עלה לארץ בשנת -הוא גורלו של יולי (יהודה

שהתגוררו בפינסק. לאחר סיפוח ביילורוסיה המערבית, במשך כשנה לא קיבל  הוריו מנת לבקר את

 5-ישראל נדון ל-פולין המתגורר דרך קבע בארץ, נעצר וכאזרח 1940לבסוף, ביוני רשות לצאת לארץ ו

שוחרר, חזר לפולין ומשם שב  תקופת המאסרמלוא ריצוי שנות מאסר בעוון ריגול ופעילות ציונית. עם 

                                                
אביב תשנ"ז,   - , עם עובד, תל)1940אפריל  – 1939נילחם כאומה (זכרונות מן העיזבון: ספטמבר גוריון, -דוד בן 20

 .6, ה271עמ' 
 , אב"ג.23.11.1939גוריון, - ; יומן בןא'1ק ) חל50(22מת"ב,  .1970עדות ליובה לויטה, על הפגישה ראו:  21
 .10.10.1939, 4.10.1939, 13.9.1939-) מJTAראו הודעות יט"א (יידישע טעלעגראפישע אגענטור,  22

), סגן שר החוץ הבריטי Butlerראו לדוגמא דברי השגריר הסובייטי מייסקי בשיחתו עם ריצ'ארד אוסטין באטלר ( 23

)Parliamentary Under-Secretary of State for Foreign Affairsהממשלה הסובייטית העניקה 15.2.1941-), ב" :

 G.Mamedov et al (eds.), Dokumentyתמיכה משמעותית ביותר לפינוי האזרחים הבריטיים מהמדינות הבלטיות." 

vneshnei politiki SSSR: 1940 – 22 iunia 1941, vol. 23, part 2(1), (Moscow: Mezhdunarodnye Otnosheniia, 

1998), p. 399 גם ההנהגה הציונית הבינה זאת ודחקה לא אחת במשרדי החוץ והמושבות הבריטיים לנצל יתרון זה .

), משרד המושבות Bennettישראלים מן השטח הסובייטי. ראו: סיכום שיחת חיים ברלס עם ג'ון בנט (-להוצאת הארץ

  .A282/1), ירושלים, אצ"מ –(להלן  . ארכיון ציוני מרכזי20.3.1940הבריטי, 
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שהיה לתיאור המפורט הראשון  ",ה'ָק -הבספר "המסע לארץ ה'זֶ  תלאותיופרסם את  1952בשנת . לארץ

  24בעולם של המתרחש במערכת הגולאג הסובייטית.

  

  מפולין סוגיית הפליטים –המגעים עם הסובייטים 

בין . וילנה, בירתה ההיסטורית של נסיכות ליטא הגדולה, לא הייתה חלק מליטא העצמאית

שהצבא  אחרי, יום אחד בלבד 1939בספטמבר  18-פולין. ב תחת שליטתנמצאה היא  1939-1922השנים 

 28-עשרה ימים לאחר מכן, ב ידיים סובייטיות.ל, העיר נפלה ממזרחהאדום פרץ את הגבול הפולני 

נוסף  -בספטמבר, קומיסר החוץ הסובייטי מולוטוב ושר החוץ הגרמני ריבנטרופ חתמו על נספח סודי 

לפיו ליטא עברה לתחום ההשפעה הסובייטית בעוד  - 1939באוגוסט  23- י על נספחיו מהלהסכם המקור

המועצות וליטא על - חתמו ברית ,באוקטובר 10-ב 25שמחוזות לובלין וורשה הועברו לשליטה גרמנית.

הסודי, הותר  עפ"י הנספח לריבונות ליטאית. ,והמחוזהעיר  ,יו הועברה וילנהלפחוזה ההגנה ההדדית, 

על חוזים דומים חתמה מוסקבה  26אנשי צבא. 25,000המועצות להחזיק בשטחה של ליטא עד -יתלבר

עזב הצבא האדום את  1939באוקטובר  27- לטביה ואסטוניה. ב –גם עם המדינות הבלטיות האחרות 

  באוקטובר, נכנסו לעיר יחידות ליטאיות. 28-וילנה ולמחרת, ב

די הגבול ציפולין משני קרב יהודי גלים ב מסירתה של וילנה לריבונות ליטאית הכתה

גרמני. הם "לא איחרו להבחין באפשרויות שווילנה פתחה לפניהם שהרי [...] ציפה להם -הסובייטי

-ההסכם הסובייטי עם היוודע 27מאסר עולם." –בתחום הכיבוש הנאצי גזר דין מוות, ובזה הסובייטי 

פרצה זו נסגרה  28הגבול הפרוץ אפשר זאת. אל תוך העיר, שכן החלה נהירה של יהודים ,ליטאי

                                                
24 Iulii Margolin, Puteshchestvie v stranu Ze-Ka (New York: Chekhov Publishing House, 1952) מאוחר יותר .

  .Forward, 7.1.2011, 8.1.2011, הארץמרגולין ראו: על תורגם הספר לאנגלית ולצרפתית. 

 Polpredy soobshchaiut: Sbornik dokumentov ob otnoshcheniiakh SSSR sהנספח הסודי מובא במלואו ב:  25

Latviei, Litvoi I Estoniei, avgust 1939 g. – avgust 1940 g., (Moscow: Mezhdunarodnye otnosheniia, 1990), 

p. 61.  

פח הסודי), . לנוסח העברי, כפי שפורסם בעיתונות בת הזמן (ללא הנס94-92החוזה מובא במלואו ב: שם, עמ'  26

  .12.10.1939, דברראו: 
מאמצי  – 1941-1939ריכוז הפליטים היהודיים בווילנה בשנים עדות ד"ר זרח ורהפטיג. מצוטט עפ"י: דינה פורת,  27

 .7אביב תשל"ג, עמ' -, עבודת גמור לקראת התואר "מוסמך למדעי הרוח", אוניברסיטת תלהיציאה
שרה גם בזכות מעורבותם של החיילים הסובייטיים, שעזרו להם לעבור דומה, כי כניסת הפליטים לווילנה התאפ 28

  .3, ה9-8את הגבול. ראו: פורת, ריכוז הפליטים, עמ' 
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, כאשר הוא נאטם 1940, אולם הפליטים המשיכו לגנוב את הגבול עד אמצע ינואר 1939נובמבר ב

  29.סופית

 לגאלי, את הגבול חצו- שבהם ניתן להגיע לליטא באופן לגאלי ובלתיבמהלך ארבעת החודשים 

הגיעו לווילנה  10,000-והן הסובייטי. מתוכם, כמשטחי הכיבוש הן הגרמני  פליטים יהודיים 14,000- כ

לפעול למען העלאתה פליטים אלה היוו את הקבוצה השנייה, שניתן  30לקובנה. 4,000-3,000- ועוד כ

ואילו לפליטים, שהם  ימיםך ילכולם היה ברור כי עצמאותה של ליטא לא תאר , שכןישראל- לארץ

ה בדרכם לכל מדינה ביותר לצאת את גבולותיהקלוש  אזרחים פולניים לשעבר, יהיה סיכוי ולו

  31שתסכים לקבלם.

, שימש הקו )1940מאי -עד לתחילת מסע הכיבושים הגרמני בצפון אירופה ובמערבה (אפריל

נוסף לעלות . יהודים םנתיב מילוט עיקרי לפליטי /טריאסטמרסיי-אמסטרדם-שטוקהולם-ריגה- קובנה

לא תמיד היה בטוח, שכן חיל הים הגרמני שלט בים  הכספית הגבוהה, המעבר הימי מלטביה לשבדיה

שבשטחן עברו הפליטים לא ששו  מדינותיו אך מקומות פנויים בודדים. גם הבאלטי, ואילו בטיסות ה

, עזבו את ליטא 1940ובכל זאת, עד תחילת קיץ  32ות ספורות בלבד.עהם אשרות מעבר ולו לשללהעניק 

עם נפילתה של צרפת וכניסתה של איטליה , 1940ביוני  33ישראל.-לארץ איש, ברובם הגדול 550- כ

בין היתר נעשו  .ליטים היה לחפש דרכי יציאה אחרותלמלחמה לצדה של גרמניה, נסגר נתיב זה ועל הפ

  34., שלא נשאו פריהברית ואף לממשלת גרמניה- יות לממשלת ארצותנפ

מנת לקבל היתר - המועצות על-עם תחילת המלחמה נבחנה אפשרות פנייה לרשויות בברית

יתנכלו למבקשי היציאה  , שמא הסובייטיםחששטים בשטחה. אפשרות זו נפסלה בשל מעבר לפלי

ובמיוחד לציונים שביניהם. ובכל זאת, ככל שדרכי היציאה האחרות הלכו ונסגרו בפני הפליטים, 

  דרות" בלבד.הצורך לבחון מחדש פנייה למוסקבה הלך ונעשה מוחשי יותר ולו בצורה של "פעולות מוג

                                                
מיד עם תחילת המלחמה; השני, העיקרי וההמוני ביותר  –דינה פורת מונה שלושה גלי פליטים מרכזיים: הראשון  29

באופן  –; השלישי 1939טובר ועד סגירת הגבול בנובמבר עם פרסום הידיעות על מסירת וילנה לליטאים באוק –

 .10, 8. שם, עמ' 1940עד אמצע ינואר  1939בלתי לגאלי, מנובמבר 
  .15-10שם, עמ'  30
מעבר סובייטיות לפליטי פולין -לגבי מעמד הפליטים בליטא ראו: דינה פורת, "נסיבות וסיבות למתן ויזות 31

  .57-56, תשל"ט, עמ' 6 שבות" ,1941-1940היהודיים בווילנה בשנים 
; 247-246, סדרה שנייה / מאסף א', תש"ל, עמ' דפים לחקר השואה והמרדחיים ברלס, "מבצע עליית ליטא,"  32

 .47-43פורת, ריכוז הפליטים, עמ' 
 חברים במועצת- מלחמה: דברי- בחבליאליהו דובקין, "העליה בימי המלחמה," השוו ל:  56; 48, 43פורת, שם, עמ'  33

 .49-48אביב תש"א, עמ' -, תל, כסלו תש"א1940האיחוד העולמי בעיינות, דצמבר 
 .56-51ליתר פירוט ראו: פורת, ריכוז הפליטים, עמ'  34
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ידי - 'נבה עלזמלחמה והתנהל בלהמגע הראשון עם הסובייטים נוצר כבר בחודשים הראשונים 

 450בהעלאתם ארצה של  לסייע –ומטרתו  35חיים ברלס, ראש מחלקת העלייה של הסוכנות היהודית

בר דרך נערים ונערות יהודיים מגרמניה ומליטא, שנמצאו בשבדיה ולא יכלו לעזוב, אלא באמצעות המע

אינה  , לכאורה,האידיאולוגית שהאיבהכך הצביע על אף כי ניסיון זה נכשל לבסוף, הוא  36אודסה.

  מהווה מכשול להידברות מצדם של הסובייטים.

- של הרב האשכנזי הראשי לארץ מוגדרת" מהווה שתדלנותובה ביותר ל"פעולה הדוגמא הטו

 37רבנים ותלמידי ישיבות. - פליטים  2,400- כ להוציא מווילנהישראל ד"ר יצחק אייזיק הלוי הרצוג 

כי ברובם הגדול  נהלת הסוכנות היהודית בשל העובדהאנשי קבוצה זו לא נהנו לפי שעה מתמיכת ה

-ציוניים ואילו לרבנות הראשית לא עמדו משאבים דרושים על מנת להעלותם על-דובר ביסודות לא

גם המוסדות התורניים בארץ לא יכלו  .)BIIש (קטגוריית לכלי קוד בסיס סרטיפיקטים מיוחדים

כך של תלמידי ישיבות, מה שמנע את הכללתם בקטגוריית "עלייה מיוחדת" - לקלוט מספר רב כל

)BIII.(38 לממש את  יין עלייתם הוסדר בכל זאת, סירבו מצדםראשי ישיבות ורבנים חשובים שענ

  39זכאותם ללא תלמידיהם.

חר התייעצות עם ראשי הממסד הדתי ועם פקידי כל זה הניע את הרב הראשי הרצוג, לא

 יממשלת המנדט, לבחון אפשרות פנייה משולבת לשגריר הסובייטי בלונדון מייסקי על מנת לבקש היתר

, כמחווה מיוחדת, את עלייתם של הרבנים ותלמידי מעבר ולשלטונות הבריטיים בכדי שיאשרו

י שתדלנותו של הרב ואף ניסתה להניאו, ככל הנהגת היישוב לא ראתה בעין יפה את מאמצ 40הישיבות.

כי דאגתם של  דומה 41.הסרטיפיקטיםהנראה מתוך חשש שמא רישיונות העלייה יבואו על חשבון כלל 

ראשי הסוכנות היהודית נבעה גם מחששם מפני מגע עם דיפלומט סובייטי בכיר דוגמת מייסקי, בדיוק 

                                                
  שימש בתפקיד זה לצד אליהו דובקין. 35
 .1) חלק 18(4 מת"ב,. 1962-1961, ברלס חייםעדות  36
... כאילו... שופך דמי ישראל': הרב הרצוג והשואה," על מאמצי הרב הרצוג ראו: שלומית אליאש, "'כל המתרשל 37

, יד 1948-1933ישראלי ויחסם לנאציזם ולשואה, - שואה ממרחק תבוא: אישים ביישוב הארץדינה פורת (עורכת), 

; יעקב אדלשטיין, "סיפורה של פרשה 57; פורת, נסיבות וסיבות, עמ' 136-103צבי, ירושלים תשס"ט, עמ' - יצחק בן

  .131-125, תש"מ, עמ' 8 כיווניםהמועצות על יציאת יהודים מרוסיה," -שא ומתן הראשון עם בריתנעלמה: המ
 .114אליאש, כל המתרשל, עמ'  38
 .59פורת, ריכוז הפליטים, עמ'  39
  שם. 40
 .114; אליאש, כל המתרשל, עמ' 125, יד ושם, ירושלים תשמ"ד, עמ' פליט ושריד בימי השואהזרח ורהפטיג,  41



195 

כי מאמציו, אם  , טען הרב הרצוגטאי. לעומת זאתידי אנריקוס רבינוביצ'יוס הלי-כפי שהוזהרו על

  42יצליחו, יהוו תקדים גם לפליטים אחרים.

ביקש כי  גרב הרצוהישראל, הוכיח להנהלה הציונית כי מאמציו מכוונים לכלל על מנת ל

לאחר שורה של פגישות עם פקידי ממשלת הוד  43.יתלוו אליו מאגנסלייב - יהודההנרייטה סאלד וד"ר 

 ניאות להפתעת רבים אשר, מייסקיאיוון מש הרב את הבטחתו ופנה במישרין אל השגריר מימלכותו, 

במהלך פגישתם, הציג הרב הרצוג את יציאת הרבנים ותלמידי  1940.44 בתחילת פברואר לקבלו

השגריר,  45רוחני ואין לו דבר עם ענייני מדיניות."-הישיבות כ"הצלת נפש היהדות" שהוא "עניין מוסרי

  46תשובה.וליידעו לכשתתקבל משם טיח להעביר את בקשתו של הרב למוסקבה מצדו, הב

יסקי נודעה, רב הרצוג והשגריר מיהחרף התנגדותם של ראשי היישוב, לפגישתם של 

"עניין מוגדר" דוגמת הוצאת הרבנים ותלמידי הישיבות, אפשר גישה לאחד  מבחינתם, חשיבות רבה:

בגדר חלום בלתי ניתן למימוש. זאת עד אז ה יתהישה איתו שפגיהבכירים בדיפלומטיה הסובייטית, 

ישראל -"הביאה לידיעת הסובייטים, כי ליהדות ארץ ועוד, עמדתו הנחרצת של הרב הראשי הרצוג

והתפוצות יש עניין רב ביציאת הפליטים וקיימת נכונות מלאה לשלם עבורם את כל ההוצאות 

  47הנחוצות."

כי הרשויות  הבריק מייסקי לרב הרצוג 28.8.1940-כעבור כחצי שנה לאחר פגישתם, ב

הסובייטיות מוכנות לאפשר את יציאתם של הרבנים ותלמידי הישיבות מליטא (שאז כבר הפכה 

ת כניסה (כלומר, ות ואשרות מעבר תורכיולרפובליקה סובייטית) ובלבד כי תהיינה בידיהם אשר

הסובייטים,  –תרו בהצלחה באופן חלקי ת. מאמצי הרב הוכובריטי ), סרטיפקטיםעלייה נותרישיו

אף כי  48אשרות בריטיות ותורכיות.אמנם, ניאותו לאפשר מעבר בשטחם, אך עדיין היה צורך בקבלת 

                                                
) יעץ לרב הרצוג לא Mills. גם הממונה על ההגירה בממשלת המנדט אריק מילס (57נסיבות וסיבות, עמ'  פורת, 42

 Jacob Goldman, "Rabbi Herzog's First Rescueלהיפגש עם מייסקי בטענה כי אין לסמוך על הסובייטים. ראו: 

Journey," Niv Hamidrashia 2, 1964,  p. 7.  

 .26.7.1959, מעריב 43
  .Goldman, Rabbi Herzog's First Rescue Journey, pp. 7-8 פירוט הפגישה ראו:ל 44

 .57פורת, נסיבות וסיבות, עמ'  45
46 Goldman, Rabbi Herzog's First Rescue Journey, p. 8.  

 .57פורת, נסיבות וסיבות, עמ'  47
 Goldman, Rabbi Herzog's First Rescue . המברק מובא במלואו אצל:61-60פורת, ריכוז הפליטים, עמ'  48

Journey, pp. 8-9 '128. ראו גם: אדלשטיין, סיפורה של פרשה נעלמה, עמ. 
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המועצות - הסכמתה של מוסקבה הייתה, לפי שעה, פורמלית בלבד, היא הציגה את נכונותה של ברית

  להמשך משא ומתן להוצאת הפליטים.  

סובייטיים גם בליטא  מעבררב הרצוג, נעשו מאמצים לקבלת היתרי במקביל לפועלו של ה

ידי מספר פעילים ציוניים הן המקומיים והן אלו מקרב הפליטים ובראשם ד"ר זרח - , בעיקר עלעצמה

ישראלי בוורשה, לימים חבר כנסת ושר - "מזרחי" בפולין וסגן מנהל המשרד הארץהורהפטיג, מראשי 

הוא הפציר בהנהלת הסוכנות היהודית לפתוח  1939בראשית נובמבר  כבר 49הדתות בממשלות ישראל.

במשא ומתן ישיר עם "הממשלה הסובייטית במוסקבה על דבר הציונות ובייחוד על ענייני עלייה 

דומה, כי עמדת ורהפטיג שיקפה את רחשי לבם של הפליטים, שכן בהמשך מכתבו הוא  50מרוסיה."

ומתן זה כבר -ם הסובייטים] כבר הוליד את השמועה כי משאמציין כי "הרצון הזה [למשא ומתן ע

הצעה זו, ככל הנראה, נדונה לכישלון, שכן, כזכור, בפרק זמן זה  51גוריון יושב במוסקבה."- מתנהל ושבן

  ההנהגה הציונית הייתה פסימית מאוד לגבי הסיכויים למשא ומתן ישיר עם הסובייטים.

לנה במישרין מול שלטונות ליטא ית, פעלו אנשי וילצד ניסיונות השכנוע של ההנהגה הציונ

בעליל בעזיבת הפליטים. ואכן, הליטאים פנו למספר  ם מעוניינים, שכן היה ברור כי האיתמצהע

המועצות ואף לגרמניה הנאצית בבקשה לקבל אשרות כניסה - הברית, ברית- גורמים זרים, כגון ארצות

בחיוב אלה לא נשאו פרי ורק הסובייטים נענו אולם מאמצים  52או היתרי מעבר עבור הפליטים.

והסכימו לאשר מעבר לכל פליט ובלבד כי לא יישא בנתינות פולנית או תהיה ברשותו תעודת פליט 

  המועצות. -אולם, כעבור חודשים אחדים הפכה ליטא לחלק מברית 53רשמית.

                                                
למאמצי הרב הרצוג להוצאת הרבנים ותלמידי הישיבות. לאחר שנים רבות, ציין ורהפטיג כי כלל לא היה מודע  49

  .125ורהפטיג, פליט ושריד בימי השואה, עמ' 
 .514. מובא אצל: ורהפטיג, פליט ושריד בימי השואה, עמ' 7.11.1939הסוכנות היהודית, זרח ורהפטיג אל הנהלת  50
  שם. 51
ד"ר יעקב רובינזון, ראש הוועד המאוחד של יהודי וילנה והפליטים בפני הרשויות אף יצא מטעם ממשלת ליטא  52

אב"ג; פורת, ריכוז הפליטים,      , 11.6.1940למוסקבה לקדם את הנושא. פרוטוקול מישיבת הנהלת הסוכנות היהודית, 

  .54עמ' 
), ציר Zadeikis) מנהל סניף יט"א בוושינגטון לבין פובילאס ז'דייקיס (Frankראו: סיכום שיחה בין הארי פראנק ( 53

. הסיכום חתום בשמו הספרותי של 3/5 – 5אביב, ג- , תלארכיון מכון ז'בוטינסקי. 9.4.1940הברית, - ליטא בארצות

. האמריקנים סירבו להגדיל את כמות 57-56). השוו: פורת, נסיבות וסיבות, עמ' Pat Frankפראנק (פראנק, פאט 

 לשוב לשטח שבשליטה הגרמנית ולו לשם מעבר בלבד. אשרות ההגירה ואילו הפליטים חששו
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הפליטים להחיש היה ברור כי על  1940עם תחילת תהליך סיפוחן של הארצות הבלטיות ביוני 

נוער וכדומה, הם לא שכן בהרכבם: רבנים, עסקנים ציוניים, חברי תנועות ה 54את מאמצי היציאה,

האזורים שהיו תחת שליטתה. כבר  להחיל עלשמוסקבה דאגה  אידיאולוגי-החברתי התאימו להווי

וביניהם  שיםהחל זרח ורהפטיג לפעול ליצירת קשרים עם פקידי הממשל החדיוני מחצית השנייה של ב

המועצות בליטא -וכן עם ציר בריתהליטאי  ) המנהל הכללי של משרד החוץGlovackisפיוס גלובצקיס (

), סגן Dekanozovנציגי הפליטים אף הגיעו לוולדימיר דקנוזוב Pozdniakov(.55 )ניקולאי פוזדניאקוב (

 -הסובייטית חשאית ההמשטרה  - ) NKVD( המועצות וקצין בכיר בנקוו"ד- קומיסר החוץ של ברית

גם בשיחות אלה הודגשה עובדת היותם של  56כדי לפקח על ביצוע הסיפוח.ב 1940קיץ בשבא לליטא 

זה העצמאי והן  ןה הפליטים היהודיים נטע זר שאינו מתאים באופיו ובאורחות חייו להוואי הליטאי

הסובייטית  ההסכמהנתקבלה תשובה חיובית שתאמה את  1940סובייטי. ואכן, בתחילת אוגוסט זה 

  57העקרונית מאפריל: היתרי יציאה יינתנו לפליטים בעלי אשרות מעבר וכניסה למדינות זרות.

דומה, כי יש קשר ישיר בין התשובה הסובייטית שהתקבלה דרך הליטאים לבין התשובה 

ם בין ידי מייסקי מבחינת העיתוי: סיפוחה של ליטא עורר מתחים בלתי רצויי-שהועברה לרב הרצוג על

צורך  כל זה הוליד 58שונים המתגוררים בשטחה: ליטאים, פולנים, יהודים וגרמנים.בני לאומים 

אל מחוץ לגבולות המדינה,  בין היתר באמצעות הוצאת יסודות בלתי רצויים ,להרגיע את הרוחות

 השטח –לשטחו של "הממשל הכללי"  –כאשר גרמנים אתניים יכלו לעבור לגרמניה ואילו פולנים 

ם תרת יציאתהבאמצעות חלקית לפתור , אפוא, ניתן "הבעיה היהודית"את  הפולני שבשליטה גרמנית.

                                                
ובכיסוי  בפיקודים (במחוזות) הסמוכים למדינות הבלטיות החלו בתמרון משותףיחידות הצבא האדום  4.6.1940-ב 54

מלטביה ומאסטוניה לכונן  16.6.1940-דרשו הסובייטים מליטא וב 14.6.1940- התמרון התקדמו אל עבר הגבול. ב

המועצות ולאפשר כניסת כוחות נוספים של הצבא האדום לשטחן. בבחירות הכלליות -ממשלות ידידותיות לברית

הכריזו הפרלמנטים החדשים על הקמת  21.7.1940-סובייטיות. ב-שנערכו בשלוש המדינות זכו מפלגות ותנועות פרו

ידי הסובייט העליון              -אושררה על המועצות. "בקשה" זו- רפובליקות סובייטיות המבקשות להצטרף לברית

  .Polpredy soobshchaiut, pp. 370-508. ראו: 3-6.8.1940- ב

; פורת, 120ג, פליט ושריד בימי השואה, עמ' ולא גלובצקיוס, כפי שמופיע אצל ד"ר ורהפטיג. ראו: ורהפטי 55

. זרח ורהפטיג אף מכנה את גלובצקיס בטעות סגן ראש הממשלה. לרשימת חברי ממשלת 59נסיבות וסיבות, עמ' 

מונה גלובצקיס לראש הרשות לתכנון  1940. בהמשך Polpredy soobshchaiut, p. 400סובייטית ראו: -ליטא הפרו

  טא הסובייטית.) של ליGosplanממלכתי (

 .61פורת, ריכוז הפליטים, עמ'  56
 .60-59; פורת, נסיבות וסיבות, עמ' 121ורהפטיג, פליט ושריד בימי השואה, עמ'  57
המועצות בליטא ניקולאי - המועצות ולדימיר דקנוזוב וציר ברית- ראו סקירות של סגן קומיסר החוץ של ברית 58

  .Polpredy soobshchaiut, pp. 459-461, 10.7.1940, 9.7.1940פוזדניאקוב לקומיסריון החוץ, 
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של הפליטים היהודיים שהגיעו  בכוח "סובייטיזציה"תהליך ה –במקרה דומה זאת ועוד, הפליטים.  של

כי גם הסכמתם של  ,דומה 59לשטחי אוקראינה וביילורוסיה, הסובייטים נחלו כישלון חרוץ.

, באה לשרת בראש 1940ובייטים למעבר הפליטים היהודים מליטא בשטחם שניתנה באפריל הס

  60הסיפוח של המדינות הבלטיות. תמימוש תכניובראשונה את האינטרס הפנימי שלהם, ערב תחילת 

בהתאם לתנאי שהציבו הסובייטים, כי היתרי המעבר יינתנו למי שיש ברשותו אשרות מעבר 

, הפכה קבלתן למשימה העיקרית שעמדה בפני הפליטים היהודיים. על משימה זו למדינות זרות וכניסה

למוסקבה עד סוף  הזרותבארצות הבלטיות העיבה ההוראה להעתיק את כל הנציגויות הדיפלומטיות 

, הצליחו רבים מן הפליטים לקבל כמה אלפי אשרות יתואר-בל. תוך זמן קצר ובמאמץ 1940אוגוסט 

אשרות מעבר  3,500 לכל הפחות שבות הדרום אמריקניות (סורינאם וקורסאו) וכןכניסה הולנדיות למו

ישראליים, להשגת אישורי עליה ואשרות - נוסף לכך, פעלו הפליטים, בסיוע המוסדות הארץ יפאניות.

    61מעבר תורכיות ואיראניות.

אודסה  –בקו מוסקבה דרומה, עיקריים. האחד  מסלוליםזרם הפליטים היוצאים הופנה לשני 

חלק מאלה  62.יפן – )Vladivostok( ולדיווסטוק –בקו מוסקבה מזרחה,  שניהו )איסטנבול( קושטא –

הפסיקו  1941במרץ  63) שבקווקז ומשם דרך איראן הגיעו לארץ.Bakuשנסעו דרומה פנו לבאקו (

זור זה הופנו לא מועדולכן אלה שהגיעו לוולדיווסטוק אחרי היפנים את הכנסת הפליטים לארצם 

כאשר הסובייטים הפסיקו את  1941לאפריל  1940בסך הכל, בין אוגוסט  64הבינלאומי בשנחאי.

-כ, כאשר איש 2,000-מלמעלה  –איש ואילו בשני  1,200- במסלול הראשון עזבו את וילנה כהיציאה, 

  65.בסופו של דבר לשנחאיהגיעו מתוכם  1,300

פליטים יהודיים מן המדינות הבלטיות  לאור כל האמור לעיל, הניסיון להוציא כמה שיותר

שהנהגת בתחום העלייה,  , הפך לפעולה המשמעותית ביותרישראל-ולהביאם לארץ ובעיקר מליטא

                                                
 .61פורת, נסיבות וסיבות, עמ'  59
 .57שם, עמ'  60
זכה  1985. ראוי לציין, כי בשנת 64-62האשרות ראו: פורת, נסיבות וסיבות, עמ' ליתר פירוט על פרשת קבלת  61

  ומות העולם.") בתואר "חסיד אSugihara( הקונסול היפני דאז, צ'יאונה (סנפו) סוגיהארה

 .84-66על המסלולים ראו ביתר פירוט: פורת, ריכוז הפליטים, עמ'  62
  .115אשרות מעבר איראניות. ראו: ורהפטיג, פליט ושריד בימי השואה, עמ'  80בסך הכל הוצאו  63
  .99, 93פורת, ריכוז הפליטים, עמ'  64
), Kobe. לפי דו"ח הקהילה היהודית בקובה (1.10.1941-. מספר הפליטים הגיעו ליפן נכון ל84, 72-71שם, עמ'  65

הצטרפו אליהם מאוחר יותר. כמו  110- ) ועוד כ1941(אוקטובר  860פליטים, מתוכם לשנחאי עברו  1,278ליפן הגיעו 

  .3ה 93פליטים הגיעו לשנאי ישירות מוולדיווסטוק. ראו: פורת, שם, עמ'  330- כן, כ
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המועצות נועד אחד - ניסתה לקדם בשנה וחצי הראשונות למלחמה. כפי שראינו, לבריתהיישוב היהודי 

ידי -על 1940הודגשה כבר ביוני  , כאשר חשיבות "הערוץ הרוסי"במבצע זה התפקידים המרכזיים

למצוא  וקראכינה אותו "הדרך העיקרית לעלייה כיום,"  אליהו דובקין, אשר בישיבת הנהלת הסוכנות

  66"אפשרות לסדר דרך זו."

כאן אולי המקום לציין, כי לפגישה בין הרב הרצוג לשגריר מייסקי הייתה גם משמעות נוספת, 

מותו של איוון מייסקי, או בשמו המקורי יאן ליאחובייצקי העשויה, אולי, לשפוך מעט אור על ד

)Lachowiecki/Liakhovetskiiאו, לכל  67). הגישה המקובלת במחקר הינה כי הלז היה ממוצא יהודי

בדעה זו החזיקו רבים מבני זמנו שבאו עמו במגע, הן הסובייטים והן  68הפחות, אחד מהוריו היה יהודי.

  70והתנועה הציונית חשבוהו ליהודי.וגם ראשי היישוב  69הבריטים

ידי הרב הרצוג נזכרת בקצרה, -פרשיית בירור מוצאו היהודי, לכאורה, של מייסקי על

לראשונה, בתיאור "מסע ההצלה," כפי שהוגדרה נסיעתו של הרב ללונדון. מי שחיבר תיאור זה היה רב 

וגם נכח בפגישה עם השגריר  יעקב גולדמן, מזכירו האישי של הרב הראשי, שהתלווה אליו לנסיעתו

קיים גם תיאור מפורט יותר של העלאת סוגיה זו במהלך הפגישה, המופיע במכתב ששלח  71הסובייטי.

ידי השגריר, - . לדבריו, משנודע כי הרב הראשי עתיד להתקבל על1971גוריון במרץ - הרב גולדמן לדוד בן

יהדותו של מייסקי אכן נכונות. זהו  ידי ד"ר זליג ברודצקי לברר אם השמועות על-הוא התבקש על

   72תיאור השיחה במלואו וכלשונו:

                                                
המחלקות  1940ספטמבר - . אב"ג. בין החודשים אפריל11.6.1940ית, פרוטוקול מישיבת הנהלת הסוכנות היהוד 66

עולים פוטנציאליים,  1,210-הקונסולריות בנציגויות הבריטיות בליטא, לטביה ואסטוניה נתבקשו להנפיק אשרות ל

-Memorandum: Palestine Visas for Jews in the Baltic States and Other Russian) מליטא. 1,000- רובם הגדול (כ

Occupied Territories Who Have Received Immigration Certificates, 30 December 1940, The Letters and 

Papers of Chaim Weizmann, Series A, Vol. 20 (London: University Press, 1975), pp. 82-84.  

67 Jacob Hen-Tov, "Contacts Between Soviet Ambassador Maisky and Zionist Leaders During World War 

II," Soviet Jewish Affairs, Vol. 8, No. 1, 1978, p. 48; Gabriel Gorodetsky, "Maiskii, Ivan Mikhailovich," The 

YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe, The online edition,  

http://www.yivoencyclopedia.org/article.aspx/Maiskii_Ivan_Mikhailovich.  

ישראל בשנות -היישוב היהודי בארץהמועצות והיהודים הסובייטיים ובין -שמעון רדליך, "היחסים בין ברית 68

  .11, ה159-158 כ"ה, תשמ"ט, עמ'- כ"ד ,אילן- ספר השנה של אוניברסיטת ברמלחמת העולם השנייה," 
69 Gorodetsky, Maiskii.  

  .1.8.1963 דברראו לדוגמא:  70
71 Goldman, Rabbi Herzog's First Rescue Journey, pp. 7-8.  

 , אב"ג.23.3.1971גוריון, - הרב יעקב גולדמן אל דוד בן 72
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כידוע בין גולי ווילנא היו הרבה רבנים ובני תורה. שאל מייסקי את הרב 

ישראל. השיב הרב: -משום מה צריכים להביא כלי קודש אלו דווקא לארץ

ם של כל יהודי, ירושלים המקו –המולדת  –נוסף לכך שא"י זה ביתו הטבעי 

 73."כי מציון תצא תורה וכו'האידיאלי לבני תורה לקיים את דברי הנביא "

אולי אין לי צורך לתרגם את  הרב ציטט פסוק זה במקורו ואמר למייסקי

הדברים? השיב מייסקי שלצערו אינו שומע עברית. אז אמר הרב, אבל 

אידיש בוודאי אתה מבין? כאן חייך מייסקי והגיב מתוך צחוק: אני יודע 

  שרבים חושבים שאני ממוצא יהודי, אבל אינני.

כפי שניתן לראות, מייסקי שלל את השמועות על מוצאו היהודי. ייתכן ועשה זאת מאחר 

אם אכן נכון הדבר, שלמותו  74רוסים רבים אכן לא ראה את עצמו כיהודי.-וכמוהם כמהפכנים יהודים

ך להוכיח את עצמו בגילוי יחס שלילי חזקה עד שלא ראה כל צורעם הניתוק מן היהדות הייתה כה 

כלפי עניינים יהודיים. אולם דומה יותר כי דבריו היו אמת לאמיתה. כפי שיוצג בפרקים הבאים, רוב 

הדיפלומטים הסובייטיים ממוצא יהודי גילו יחס שלילי עד כדי עוין כלפי נציגי התנועה הציונית ודאגו 

היה מייסקי, אשר לא זו בלבד שפיתח מערכת יחסים  להבליט את ריחוקם מנושאים יהודיים. לא כך

אישית עם ד"ר חיים וייצמן, אלא גם הפגין בגלוי יחס חיובי כלפי הרב הראשי הרצוג ואישים ציוניים 

גוריון ומשה שרתוק. לפיכך, סביר שהתנהגותו, שלא הייתה כאמור אופיינית - אחרים, כגון דוד בן

, מחזקת את הטיעון כי לא היה יהודי במוצאו. ייתכן 1948ות עד לבכירים סובייטיים ממוצא יהודי לפח

ומקור התפיסה השגויה הוא בהיותו של אביו חובש צבאי (פעלדשער) בצבא הצאר, שכן רבים מבעלי 

  75יהודי. מקצוע זה שהתגוררו במחוזותיה הפנימיים של רוסיה הצארית היו ממוצא

, או מאמציהם של פליטי פולין בליטא וג"פעולות מוגדרות" דוגמת שתדלנותו של הרב הרצ

אולם, ניסיונות אלה  .עם גורמים ציוניים הצביעו על נכונות הסובייטים לבוא במגע ולקיים משא ומתן

 1940יורק ביולי -המועצות בניו-לא תמיד עלו יפה. כך, פנייתה של מניה שוחט לקונסול הכללי של ברית

                                                
  ההדגשה במקור. 73
74 Gorodetsky, Maiskii. 

  ככל הנראה, משפחת ליאחובייצקי הייתה ממוצא פולני. 75
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ווילנה "בקרב המוני היהודים שם לשם ארגון הנוער כדי בבקשה לקבל אשרת כניסה על מנת להימצא ב

  76לאפשר את הוצאתם לפלשתינה בהזדמנות הראשונה שתיווצר" לא נענתה.

להסדיר  הצורךבעקבות לעומת זאת, היה קל יותר לנהל מגעים מחוץ לגבולות המדינה. וכך, 

לזירת  ,1940נייה של המחצית הש מאז, הפכה קושטאהמועצות לתורכיה, -את הסעת הפליטים מברית

. מצד היישוב את המשא ומתן ישראל-לארץ המגעים העיקרית עם הסובייטים בעניין מעבר הפליטים

הוא ניהל שורה של פגישות חשאיות עם נציגי  77לשם משוויץ. עברניהל חיים ברלס, שבינתיים 

ת הדרישות המועצות באיסטנבול. החשאיות, כך העיד, הייתה אח-הקונסוליה הכללית של ברית

פה - הסובייטיות להמשך המגעים. זאת ועוד, השלב הראשון של המשא ומתן התנהל ברובו בעל

  78.בלתי כתובות והתבסס על הסכמות הדדיות

לנציגות הצי הסוחר  1940פעם אחת בלבד, כאשר הגיש בנובמבר  הסודיותמכלל ברלס נסוג 

לתזכיר הייתה  79והעברתם בשטח הסובייטי. מצב פליטי פולין ) תזכיר בענייןSovtorgflotהסובייטי (

משמעות כפולה. ראשית, הוא הצביע על נכונות אנשי היישוב להתמיד במגעים ועל רצינות דבריהם. 

שנית, כפי שמעיד ברלס, התזכיר נועד להפיג מתח מצדם של הדיפלומטים הסובייטיים באנקרה: הוצע 

הפליטים ממוסקבה לאודסה  ) תטפל בהעברתIntourist" ("אינטוריסט הסובייטיתכי חברת התיירות 

כך גרס מהלך זה,  80מאודסה לאיסטנבול. םהמועצות יופקדו על העברת-ואניות צי הסוחר של ברית

לחדירת סוכנים זרים שעלולים היו להימצא על סיפונן של אניות זרות,  לא זו בלבד שימנע סיכויברלס, 

, נוסף למה שכבר שולם על הסעת זר לקופת המדינהאלא גם יכניס סכומי כסף לא מבוטלים במטבע 

: "נראה לי [לחיים ברלס], אף על פי שאינני יכול להוכיח זאת, שזה היה אחד הפליטים בשטח הסובייטי

  81הטעמים שהניע את הרוסים להסכים להצעתי מטעמים מובנים למדי."

                                                
, 1960-1906הזרם ונגדו: מניה שוחט, אגרות ותעודות  עם), יהודה ריינהרץ, שולמית ריינהרץ ומוטי גולני (עורכים 76

  .469-468צבי, ירושלים תשס"ה, עמ' -יד יצחק בן
 ם, ע1945-1942הנהגה במלכוד: היישוב נוכח השואה, דינה פורת, על פעילותו של חיים ברלס בקושטא ראו:  77

  .255-246; ברלס, מבצע עליית ליטא, עמ' 218-217 אביב, תשמ"ז, עמ'- עובד, תל
  .1חלק  ,)18(4 מת"ב,. 1962-1961, ברלס חייםעדות  78
הצלה בימי חיים ברלס, . פורסם ב: A282/1. אצ"מ, 22.11.1940חיים ברלס אל נציגות סובטורגפלוט, איסטנבול,  79

 .225-224ץ המאוחד, ירושלים תשל"ה, עמ' , הקיבושואה
שה באוניה תורכית או שוודית חכורה, אך הסובייטים תחילה הוצע, כי העברת הפליטים מאודסה לקושטא תיע 80

  .429דחו את ההצעה. ראו: ברלס, מבצע עליית ליטא, עמ' 
  . על משמעות הנושא הכספי ראו בהמשך.1חלק  ,)18(4 מת"ב,. 1962-1961, ברלס חייםעדות  81
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ות אישיות במשך מספר חודשים התנהלו המגעים בצורה סדירה, בעיקר באמצעות פגיש

. בתקופה זו 1941למרץ  1940סה הגיעה לשיאה בין דצמבר העלייה מליטא דרך אוד .טלפוניותושיחות 

-סהאוד- מים. בחודשים אלה בקו מוסקבהיצאו מווילנה קבוצות של כחמישים עולים מדי שמונה י

המעבר דרך כאשר , 1941לבין תחילת יולי  1940בין אוגוסט כאמור,  .איש 700-קושטא עלו ארצה כ

שבין פרוץ בסך הכל, בתקופה  82.איש 1,200- עברו כ, במסלול זה הים השחור הפך לבלתי אפשרי

מליטא יצאו  )1941י ניו – 1939(ספטמבר  "ברברוסה" מבצע ראשיתמלחמת העולם השנייה לבין 

חמש מאות הגיעו לארץ  מתוכם כאלפיים ;ומהמדינות הסמוכות כחמשת אלפים פליטים יהודים

   83אל.ישר

-, ועד לפלישה הגרמנית לבריתבין ברלס לסובייטים נפסק הקשר הישיר 1941בפברואר 

המועצות ביוני אותה שנה המשיכו המגעים להתקיים בצורה חד צדדית באמצעות שליחת מברקים 

כאשר הסובייטים החליטו דומה, כי הסיבה לנסיגה הסובייטית נעוצה בתהליכים פנימיים,  84בלבד.

זוהי ככל  85המועצות.-לאזרחי ברית להפכםטים לוותר על אזרחותם הפולנית על מנת לילגרום לפ

  .1941הנראה הייתה גם הסיבה המרכזית להפסקת יציאתם של היהודים מווילנה באפריל 

 ושעמד יםהמניע אחד את דומה, כי היחס של הסובייטים? שינוימה עמד, אפוא, מאחורי 

 , שעלולים היובלתי רצוייםזרים להיפטר מיסודות  יפהשאהכאמור, היוותה,  םמאחורי החלטת

בלאו הכי התייחסה למשטר החדש בעוינות בלתי להתסיס את האוכלוסייה המקומית, אשר 

, רשויות הביטחון הסובייטיות קיבלו הזדמנות נדירה לגייס מספר רב של סוכנים בנוסף 86.מוסתרת

                                                
 1939", שבה בסתיו Svanetia. הפליטים הועברו תחילה על סיפונה של אוניית "70-69פורת, ריכוז הפליטים, עמ'  82

-", שנהגה לפקוד את נמלי ארץChicherinשבו ארצה גם שליחי "הקיבוץ המאוחד" ולאחר מכן על סיפונה של "

  .250ישראל בשנות השלושים. ברלס, מבצע עליית ליטא, עמ' 
 .1חלק  ,)18(4 מת"ב,. 1962-1961, ברלס חייםעדות  83
 שם. 84
 Aleksandr Diukov, "Ot etnicheskoi vysylki k deportatsii 'opasnogo; 61פורת, נסיבות וסיבות, עמ'  85

elementa': litovskie i sovetskie deportatsionnye aktsii v Litve, 1939-1941 gg.," Zhurnal rossiiskikh i 

vostochnoevropeiskikh istoricheskikh issledovanii, 2(4), 2011, pp. 102-103. 

הביטחון הסובייטיות היו מודעות היטב להתארגנויות של פעילים יהודיים שנועדו לסייע ביציאתם  רשויות 86

 ",Dov Levin, "A Report of the NKGB on Jewish 'Nationalist' Activity in Lithuania, 1940-1941מליטא. ראו:

Jews in Eastern Europe, Vol. 1(44), 2001, pp. 65-91 כי בדו"ח שנשלח לקומיסר לביטחון . מעניין לציין ,

-, פעילות זו הוגדרה כ"לאומנית, אנטי29.3.1941-) בMerkulovהמועצות וסוולוד מרקולוב (-ממלכתי של ברית

  .75, 66מהפכנית." ראו: שם, עמ' -סובייטית וקונטר
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 לא להעניק את היתרגיוס הסתכמה באיום פוטנציאליים שיוכלו להגיע למדינות שונות. שיטת ה

  87לשיתוף פעולה עתידי עם המודיעין הסובייטי., אם המבקש לא יביע את הסכמתו היציאה

מסמכים פי - על .גם לו שמור מקום חשובבאשר למניע החומרי, כפי שהעיד חיים ברלס, 

פנתה לקומיסריון  , חברת התיירות הסובייטית "אינטוריסט"1939סובייטיים חדשים, כבר בדצמבר 

המועצות -החוץ בבקשה לאפשר לכשלושת אלפים יהודים מהמדינות הבלטיות לעבור בשטחה של ברית

ישראל. התכנית זכתה לתמיכתו של סגן קומיסר החוץ דקנוזוב, שניסה לשכנע את - בדרכם לארץ

רובל  900,000בסך המעבר יזכה האוצר הסובייטי בהכנסה  הודותממונהו מולוטוב, באומרו כי 

הסובייטיות הרשויות , דינה פורתואכן, כפי שקבעה  רובל מכל נוסע. 300- כ ,כלומר 88דולר). 180,000(

א , עלות הנסיעה לקושט1940" כך, בספטמבר .להבנה שהפליטים הם "פרה חולבתעד מהרה  והגיע

 80 לשלםא שיצאו לקושטנדרשו הפליטים  שלהי אותה השנהב דולרים. 8-רובלים ו 496-ב כבר נאמדה

. זמן דולר 200- כ . אלה שיצאו לוולדיווסטוק שילמובמטבע זר בנוסף לתשלום במטבע הסובייטי דולר

כי כל התשלום ייעשה במטבע זר, כאשר עלות הנסיעה למזרח הרחוק  קצר לאחר מכן התקבלה הודעה

- סלולים בכה בשני המך הכל נאמד התשלום לסובייטים עבור הנסיעבס 89דולר לאדם. 300- הגיעה לכ

 ידי- על מולוולדיווסטוק) שול 142,000-קושטא ול 60,000דולר ( 202,000- כ םכדולר, מתו 300,000

ארגונים אחרים, קרובי משפחה של הפליטים והפליטים ידי -דולר שולמו על 100,000-עוד כה"ג'וינט" ו

  90עצמם.

צד הכספי ודרשו כפי שיוצג גם בפרקים הבאים, ברוב המקרים הסובייטים לא ויתרו על ה

 פירעון מלא עוד בטרם יטופל הנושא ההומניטרי (מעבר פליטים, משלוח חבילות מזון או ביגוד

וכדומה). יצוין, אגב, כי הסובייטים ניצלו את מתן היתרי המעבר לפליטים יהודיים בשיחותיהם עם 

הבריטים לא ידעו צעד, שלדעתם  ,כלפי ממשלת הוד מלכותו כצעד בונה אמון ווהציגו אותהבריטים 

פי -על-ואכן, שלטונות המנדט התקשו להאמין שמוסקבה תתיר את מעבר העולים אף 91לפרש כהלכה.

מועצות, אף התבקש - ), השגריר הבריטי בבריתCrippsשהתהליך כבר היה בעיצומו. סטפורד קריפס (
                                                

87 Ilia Al'tman, "Tranzit evreiskikh bezhentsev v Yaponiiu cherez territoriiu SSSR v 1940-1941gg.," Voina, 

Arkadii Zeltser at el (eds.), Kholokost i istoricheskaia pamiat': Materialy 20-I mezhdunarodnoi ezhegodnoi 

konferentsii po Iudaike, vol. 4 (Moscow: SEFER, 2013), pp. 27-28.  

  לים.רוב 5.3- . שערו הרשמי של הדולר נאמד אז על כ27-26שם, עמ'  88
 .65; פורת, שם, עמ' 21.1.1941, דבר 89
, Minutes of Office Committee Meeting. Emergency Committee for Zionist Affairs. השוו ל: 66שם, עמ'  90

  .A282/3. אצ"מ, 20.3.1941

91 Dokumenty vneshnei politiki SSSR, vol. 23, part 2(1), p. 399.  
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עניק את היתרי לה ןאל הרשויות הסובייטיות על מנת לברר אם אכן היה בכוונת 1940לפנות בשלהי 

  92המעבר.

מלבד קושטא, נעשה ניסיון נוסף לפעול לטובת יציאת הפליטים. ראשי הקונגרס היהודי 

פגישה עם קונסטנטין  1940אוקטובר ראשית קיימו בוושינגטון ב ,נחום גולדמן וסטיבן וייז ,העולמי

מעבר  בעיקר סביבבה והשיחה נסאף כי  93הברית.- בארצותהסובייטי  השגריר ),Umanskiiאומנסקי (

הפליטים, אומנסקי, שהיה יהודי במוצאו, הרשה לעצמו גם להתעניין ביחסה של התנועה הציונית 

  המועצות.-לברית

 ידי מדיניות- אם התעניינותו זו של אומנסקי נבעה מסקרנות אישית או הוכתבה על אין לדעת

הסוכנות היהודית עד כדי כך, מכוונת, אך עצם הבעת העניין הרשימה הן את בני שיחו הן את ראשי 

שגודלמן ווייז נתבקשו להגיש לדיפלומט הסובייטי הצעה לשלוח משלחת ציונית למוסקבה על מנת 

ההצעה אכן הוגשה אך לא זכתה  94בעניין יחסה אל התנועה הציונית. תלדון עם ההנהגה הסובייטי

  הסובייטים. לתגובה מצד

יטא בראשית המלחמה, מחייב גם התייחסות בפליטים היהודיים שהצליחו להגיע ללהדיון 

) 1939ה (ספטמבר ימלחמת העולם השניפרוץ : בתקופה שבין טרם עסק בה מחקר הישראלישהלסוגיה 

משה  ישראליות-) ראשי כל שלוש המחתרות הארץ1941המועצות (יוני - לברית לבין הפלישה הגרמנית

 ,), אלדדילין מור) וישראל שייב (לימים ,יםסנה), מנחם בגין, נתן פרידמן (לימ ,קליינבוים (לימים

מור ובגין) -, יליןהמועצות או בשליטתה. שלושה מהם (סנה- תחת השפעת בריתנמצאו בשטחים שהיו 

בין אם ו ישראלמדינת ידי שרותי הביטחון של -בריגול לטובת מוסקבה בין אם עלמאוחר יותר נחשדו 

, קיצוני להאאכן עברו תהליך השמ מור)-נה ויליןאף כי שניים (ס 95.שרות החשאי הבריטיידי ה-על

  96החשדות בריגול מעולם לא הוכחו לגבי איש מהם.

                                                
92 Memorandum: Palestine Visas for Jews in the Baltic States and Other Russian-Occupied Territories Who 

Have Received Immigration Certificates, 30 December 1940, p. 84.  

  , אב"ג.11.10.1940, 6.10.1940גוריון, - יומן בן 93
  .S25/487. אצ"מ, 28.10.1940נחום גודלמן אל הנהלת הסוכנות היהודית,  94

אביב תשמ"ז,         -, הוצאת עידנים, תלישראל- ריגול סובייטי: קומוניזם בארץעל החשדות ראו: איסר הראל,  95

 ,Begin Menachem, National Archives (Public Record Office), United Kingdom, KV 2/2251; 205-181עמ' 

KV 2/2252.  

ים לגייס מרגלים מקרב הפליטים שיצאו מווילנה. ראו: פורת, עם זאת, ידוע ממקורות שונים על ניסיון הסובייט 96

  .65נסיבות וסיבות, עמ' 



205 

אל המשטר  של ראשי המחתרות כיצד השפיעה חשיפתם קיים קושי אובייקטיבי לבחון

אין גם לדעת אם  97עם גורמים סובייטיים אינטרסנטיים.הסובייטי על המשך דרכיהם והאם באו במגע 

, האם התעניינו הסובייטים בדמויותיהם של אישים אלה ובקשריהם עם כלשהו בשאלה תיעודקיים 

  אכן הייתה התעניינות כזו.שלשער ישראל. נותר רק - ארץ

עם  הנקוו"דאנשי  , לכאורה,מגעים שניהלומור על -עם זאת, קיימת עדות עקיפה של נתן ילין

פעל יחד עם גלוזמן להקמת  שנמלט מפולין מור, שלאחר- רי יליןלדבליטא. בזמן, נציב בית"ר יוסף גל

מיד לאחר הסיפוח  תאים של אצ"ל בליטא, הוזמן הלז לשיחות חשאיות עם אנשי הנקוו"ד בקובנה

היטב לטיב פעילותו והציעו  מודעיםהם לגלוזמן כי אף הם, רמזו  שהיו ממוצא יהודי . הללו,הסובייטי

  98.המועצות- לברית[כך!]  גרמנים לכשיפלשולו לרכז את אנשיו ביחידות פרטיזניות שיילחמו ב

. עם זאת, אמינותה עם מידע מאשש או מפריךזו  עדות לאמתלא קיימת אפשרות לפי שעה 

ידי ילין מור שנים לאחר שנטש את דרכו הפוליטית -הכתב על הדברים הועלו על מוטלת בספק.

ת לסובייטים תדמית של גורם המועצות. ייתכן ובדבריו ניסה לשוו-הקודמת והתגלה כתומכה של ברית

לעומת זאת, כפי שהוצג לעיל, הנקוו"ד אכן הביע  99הדואג לגורל היהודים, דבר הידוע כלא נכון בעליל.

לכן, ייתכן ופגישה מעין זו  100עניין רב בגיוס סוכנים מקרב המבקשים לצאת מהמדינות הבלטיות.

  התקיימה בפועל, אך תוכנה ומטרותיה היו שונים בתכלית.

  

  וועדה לענייני ססס"רה

והניסיונות להעלותם לארץ הבליטו את חשיבותה של היהדות הטיפול בבעיות הפליטים 

כיעד הפעולה המרכזי של ראשי הנמצאת בשטח סובייטי או באזור שבהשפעה סובייטית הפולנית 

 שתפעל רעיון להקמת ועדה מיוחדת לענייני פוליןה היישוב. כבר בחודש הראשון למלחמה נהגה

ועם חבריה נמנו אליהו דובקין, יצחק גרינבוים,  ועדה כזו אכן הוקמה 101.תבמסגרת הסוכנות היהודי

אמיל שמוראק וחיים משה שפירא. תפקידה התרכז בעיקר בהגשת סיוע לפליטים ובטיפול באלו 

                                                
 ידי הרשויות הסובייטיות עומד, כמובן, לחוד.-סיפורו של מנחם בגין שנעצר ונאסר על 97
 .187-182, עמ' 1990, כנרת, [חמ"ד] שנות בטרםמור, - נתן ילין 98
, כרך ב', יד ושם, ירושלים המועצות והשטחים המסופחים- יתתולדות השואה בבריצחק ארד, לפרטים ראו:  99

 .968-965תשס"ד, עמ' 
100 Al'tman, Tranzit evreiskikh bezhentsev, pp. 27-28.  

 .28-27פורת, הנהגה במלכוד, עמ'  101
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לא  ממשלת פולין הגולה, שבלשון המעטהשהצליחו לעלות ארצה. חברי הוועדה גם עמדו בקשר עם 

מוגבלת ביותר  הייתה לתפקד זו ועדה, כי יכולתה של גם התבררבפועל  102לטפל בבעיות יהודיות.ששה 

  נוכח אי נכונותם של הסובייטים לשתף פעולה.

העדפת יהודי פולין על היהודים הסובייטים הוותיקים עוררה גם זעם בקרב החוגים הפעילים 

לאור  103ובם סביב אגודת "מגן.", שהתרכזו ברוהעלאתם ארצה של אסירי ציון למען שחרורם

-הכישלונות ביצירת מגע עם הפליטים, ניסיון פעילותה של "מגן" והכרותה עם המציאות בברית

חרף הגישה הפסימית לגבי היהודים הסובייטיים  משמעותי. נכסלהוות היו  יםהמועצות עשוי

יושב אחדים, דוגמת  לקבל הכרעה זו. , רבים התקשוראשי התנועה הציוניתששררה בקרב  הוותיקים

קראו לא לזנוח אותם ואף הכו על חטא בשל יחס הנהגת  ,מנחם אוסישקין ,ראש הוועד הפועל הציוני

   104היישוב אליהם.

להקים  אמצעותו דרשווב תהגישו אנשי "מגן" תזכיר להנהלת הסוכנות היהודי 1940ביולי 

  מוסד מוסמך שתפקידו יהיה:

וברוסיה הסובייטית, ולדאוג לשמירת  שטחי הכבוש הרוסי לעודד ולעזור לפעולה הציונית בכל  .א

 הקשר והרחבתו עם היהדות הרוסית החדשה והישנה;

לטפל באופן שיטתי וקבוע בשאלות הפעולה הפוליטית בפני השלטונות הסובייטיים בענייני "  .ב

   105"הציונות והיהדות ברוסיה.

יבורית מורחבת על מנת לדון בפניית עם אליהו דובקין, הוחלט לכנס התייעצות צ ודבריםדין לאחר 

  106"מגן."

                                                
 David Engel, "Soviet Jewry in the Thinking of the Yishuv; 98-96פורת, שם; ברלס, הצלה בימי שואה, עמ'  102

Leadership, 1939-1943," Lucjan Dobroszycki and Jeffrey S.Gurock (eds.), The Holocaust in the Soviet 

Union: Studies and Sources on the Destruction of the Jews in the Nazi-Occupied Territories of the USSR, 

1941-1945 (M.E.Sharpe: New York, 1993), pp. 111-115.  

 .2.2-ו 1.2 יםעל אגודת "מגן" ראו פרק 103
. אב"ג. 7.7.1940ראו את דברי אוסישקין בישיבת הנהלת הסוכנות. פרוטוקול מישיבת הנהלת הסוכנות היהודית,  104

המועצות. ראו: -חשוב לזכור, כי גם אוסישקין עצמו נקט עמדה פסימית באשר לסיכוי ליצור קשר עם יהדות ברית

  . אב"ג.7.9.1939ת ההלת הסוכנות היהודית, פרוטוקול מישיב
  .V-503-1B), אה"ע 1941מכתב חוזר. ללא תאריך (ככל הנראה שלהי  –אגודת "מגן"  105

  .S6/4551. אצ"מ 7.8.1940מכתב מאת אליהו דובקין, המזמן את כינוס ההתייעצות,  106
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התכנס הדיון  ,, במשרדו של מנחם אוסישקין בבניין קק"ל בירושלים1940באוגוסט  12- ב

אליהו דובקין כנציגי של אוסישקין ובהשתתפות יצחק גרינבוים, משה שרתוק ו בראשותוהאמור 

יהודה) ויעקב -ישראל אידלסון (לימים, ברכצנלסון, אילן), ברל -והרב מאיר ברלין (לימים, בר הסוכנות,

קבות הדיון הוחלט על בע 107יצחק רבינוביץ'.וחזן כנציגי התנועה הציונית. את "מגן" ייצגו בנימין וסט 

שתפעל לקידום שתי  ,היהודית יד הסוכנות-יני ססס"ר" עלאו ועדה תמידית לעני הקמת "מועצה

למרכז הוועדה מונה נתן ביסטריצקי (לימים, אגמון) סופר  בתזכיר "מגן" הנזכר לעיל. שפורטו המטרות

נאלץ  כעבור תקופה קצרה 108ולעוזרו ויועצו מונה יצחק רבינוביץ'., ומשורר ואיש הקרן הקיימת

ובעוד הניהול הרשמי הועבר לידי אליהו דובקין, בפועל בוצע ביסטריצקי לעזוב בשל עבודתו בקק"ל 

  109גם למזכיר הוועדה.ידי רבינוביץ', שמונה -עלהתפקיד 

שעיקריה הם  הוכנה תכנית פעולה באוגוסט, 19- בשהתקיים  ,בדיון הראשון של הוועדה

  110כדלקמן:

הסובייטיים בלונדון ובוושינגטון בדבר מתן רשות ליציאת הפליטים  יםהשגריר אלפניה   .א

 ;בשליטה סובייטיתשלשטחים  הגיעוש

מועמד  הברית לאתר- כנות בארצותמול שליחי המחלקה המדינית של הסואפשרות  תבדיק  .ב

 המועצות לצורך טיפול ביציאת הפליטים;- מתאים לנסיעה לברית

 ;המועצות-ברית עם בדיקת אפשרות ליצירת קשרי מסחר ומדע  .ג

 הברית.-והפצתם בארץ ובארצות עות על הפליטיםייד הפקת פרסומי הסברה וריכוז  .ד

  ישיבת "מגן" בשאלת הציונים הנרדפים. קיום  .ה

                                                
ישראל בשנת -סוכנות היהודית לארץשם; יצחק רבינוביץ', "סקירה על פעולות הוועדה לענייני ססס"ר שליד ה 107

 .588. פורסם לראשונה אצל: רואי, מגעים סובייטיים, עמ' S25/488, אצ"מ 4.1.1944תשי"ג," 

 .589שם, עמ'  108
. נמנה עם מייסדי 1929מן הפעילים הציוניים ברוסיה ובברית המועצות, עלה ארצה בשנת  –יצחק רבינוביץ'  109

קום המדינה שימש כממונה על הרכוש הרוסי מטעם ממשלת ישראל. ראו: יצחק "מגן" ומפעיליה המרכזיים. לאחר 

  .1957, הוצאת ראובן מס, ירושלים המועצות- ממוסקבה עד ירושלים: המאבק היהודי הלאומי בבריתרבינוביץ', 
לס, ק שלמה. תכנית הפעולה מוזכרת לראשונה אצל: S6/4738. אצ"מ 20.8.1940, 19.8.1940סיכום הדיון ביום  110

, מורשת )1945-1941קשרים עם היישוב בארץ (והמועצות - חלוצית בברית- גבולות, מחתרת ובריחה: פעילות ציונית

. עם זאת, קלס מציין בטעות כי הדיון הראשון של הוועדה 123-122, עמ' 1989אביב - והמכון ליהדות זמננו, תל

  .12.8.1941- התקיים ב
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לראות, עיקר הפעולה כוון לטיפול בפליטים היהודיים, בעוד שסוגיית הפעילים הציוניים כפי שניתן 

שהוכן  ,הוותיקים הוגדרה כנושא משני. רוח דומה עולה גם מנייר המפרט הצעות קונקרטיות לפעולה

בידי "מגן," ואילו הוועדה עצמה  הופקדההדאגה לנרדפים ולאסירי ציון  1940.111בשלהי אוגוסט 

עם הסובייטים. לצורך זה הוצע לשלוח את ד"ר  מדיניים את מלוא מאמציה ליצירת קשרים נתהפה

שיעסוק בחקר כתבי היד של על מנת למוסקבה וללנינגרד  ,יהודה קויפמן, איש האוניברסיטה העברית

. ובה בעת ינסה בעקיפין ליצור מגע עם השלטונות הרמב"ם הנמצאים ברשות הספריות הסובייטיות

שתעסוקנה בקשרים עם  ,המועצות- בריתבקשר במדינות הגובלות הומלץ להקים לשכות , במקביל

  112גם ברוסיה עצמה." ואם אפשרפעילים ציוניים "בשטחי הכיבוש הרוסי, 

דוגמא נוספת לראייה העצמית של הוועדה כגוף העוסק בראש ובראשונה ביצירת קשר עם 

אל  המטעם הוועד 1940בדצמבר רת שנשלחה צאים באיגוהפליטים ויהודי השטחים המסופחים אנו מ

לסייע בגיוס הרב " התבקש ברוסיהבשם "הוועדה המשותפת לענייני היהדות  113הרב הראשי הרצוג.

 ,""היהדות ברוסיה ,דומה, כי השימוש במונח מופשט יותר 114.הפעילותהברית לטובת - יהודי ארצות

יע, ככל הנראה, על הכוונה לפעול במיוחד אינו מקרי ומצב ,""יהדות רוסיה הגדרה המקובלת,הלעומת 

  בקרב היהודים שזה לא מכבר נקלעו אל השטח שבשליטה הסובייטית.

 הצעההאף כי . אל הפועלבסופו של דבר לא יצאו  לפעולה שהועלוכל ההצעות חשוב לציין, כי 

ת שיפעל ליצירת קשר עם היהודים (לשכ המועצות משרד- לבריתלהקים באחת המדינות הסמוכות 

  גם היא נדונה לכישלון. 1941,115י ובמא 1940עלתה שוב בשלהי  קשר)

בשטח הסובייטי לא נעלמו מעיניהם של עם זאת, ניסיונות הנהגת היישוב להגיע אל היהודים 

שוב נבחנה שאלת ההקמה של "לשכת קשר" בסמוך  1941במאי אנשי המודיעין הבריטי: כאשר 

 ממחלקתפנייה לבקושטא  נציגות הסוכנות היהודית זכתה המועצות,-ולותיה הדרומיים של בריתלגב

. תחת שם כיסוי זה, )Inter-Services Liaison Department - ISLDהבריטית ( מוסדית- הקשר הבין

                                                
  .S6/4738. אצ"מ 28.8.1940, הצעות הוועדה לעניין הציונות ברוסיה 111

  שם. ההדגשה שלי. 112
ישראל הגאון רשי"א הרצוג שליט"א, -הוועדה המשותפת לענייני היהדות ברוסיה אל הרב הראשי לארץ 113

  .S6/1494. אצ"מ 11.12.1940

  ההדגשה שלי. 114
; S25/8908אצ"מ  .26.5.1941; מכתב ללא כותרת, S6/4739. אצ"מ 22.12.1940תכנית ותקציב לעבודה ברוסיה,  115

Engel, Soviet Jewry, pp. 116-117 יצוין, כי אין כל קשר היסטורי בין הניסיונות להקים לשכת הקשר ליהודים .

המועצות בראשית שנות הארבעים לבין לשכת הקשר ליהדות מזרת אירופה (הידועה בשם "נתיב") שתוקם - בברית

  . 1952גוריון בשלהי -בן- בהוראתו הישירה של דוד
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). הארגון ביקש MI6(הידוע גם בשם  SISהבריטי החשאי פעל במזרח התיכון שירות הביון  1940מאז 

רת קשר עם היהודים בחצי האי קרים, יעקוב אחר תנועת הצי שבמסווה של פעילות ליצי לגייס סוכן

-רעיון זה לא יצא אל הפועל בעקבות הפלישה הגרמנית לבריתהנראה ככל  הסובייטי בים השחור.

  1941.116המועצות ביוני 

 מאמציה הופנו ועיקר ,הממאוהוועדה כמעט שלא עשתה  בשל נסיבות פעילותהלסיכום, 

דבר לא השתנה עד לפלישת  117המסחרי. , בדגש על התחוםרוסיתהבשפה  להכנת חוברות הסברה

מה -במידתהניסיונות לקדם סוגיות מסחריות סייעו . עם זאת, 1941המועצות ביוני -הגרמנים לברית

ולהעביר, לראשונה מאז  מגע משמעותי יותר עם גורמים דיפלומטיים סובייטיים תרייצב בבידי היישו

  .מדיניהלמישור פרוץ המלחמה, את מהות המגעים 

  

  ניסיונות למגעים מדיניים במסווה של קשרי מסחרחידוש 

תקווה להגיע אל לבם של לצד הסוגיות האקטואליות, לא זנחו ראשי היישוב גם את ה

 גוריון ביומנו-ישראל. כך כתב בן-במטרה לזכות באהדתם בעניין הריבונות היהודית בארץ הסובייטים

  :1939בספטמבר  22- ב

ות הופעת רוסיה במלחמה זו גורם מרכזי, העלול אולי לשנות את עלינו לרא

גורל אירופה, אם לא את גורל העולם. [...] היות רוסיה לגורם עולמי מחדש 

מחייבת גם את המדיניות שלנו. אמנם אין יסוד להניח, שרוסיה הסובייטית 

 רוסיה, עםבדברים לבוא תשנה את יחסה אלינו, אולם עלינו לבקש הזדמנות 

ידי אנשים, או איש נאמן גם עלינו וגם עליהם, אם אפשר למצוא איש -על

  118כזה.

. הסיבה לכך משאלת לבהיה מהלך שכזה בגדר חודשיה הראשונים של המלחמה ב אולם, כפי שראינו

, , שמא פנייתם תיתקלחששות של ראשי היישובגם באי נכונותם של הסובייטים, אלא ברק לא  טמונה

, שדרשו כגון הוצאת הפליטיםזאת ועוד, על הפרק עמדו עניינים דחופים יותר,  ט.בסירוב מוחל שוב,

                                                
116 Clive Jones, "Good Friends in Low Places? The British Secret Intelligence Service and the Jewish 

Agency 1939-1945," Middle Eastern Studies, Vol. 48, No. 3, May 2012, p. 420.  

  .589רבינוביץ', סקירה על פעולות הוועדה לענייני ססס"ר, עמ'  117
  .100אומה, עמ' נילחם כגוריון, -בן 118
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שהפכו  "יםרמוגדיינים לטובת "עננסוגה לאחור לפיכך, השאיפה לקדם נושאים מדיניים  .טיפול מידי

לא נדונה כלל בתנועה הציונית הסובייטית כי שאלת התמיכה  . אין זה אומרלעת עתה לקו המוביל

הדעה בו.  המועצות- פוליטי ומקומה של בריתהדבר נעשה מתוך הבנת המצב הגיאו א, אךבתקופה ההי

הברית עם גרמניה הינה תופעה חולפת ויבוא היום שרווחה בקרב ראשי היישוב הייתה, אמנם, כי 

נאצי. עם זאת, באופן רשמי מוסקבה הייתה בעלת -והסובייטים יתפסו את מקומם במחנה האנטי

גורם השולט ההייתה בריטניה שבינתיים שמצדה הייתה במצב של מלחמה עם בריתה של ברלין, 

  .ישראל-בארץ

על תחומים רבים וביניהם גם על משלוח  השפיעלונדון - המצב המורכב ביחסי מוסקבה

בשנים שבטרם  המועצות-החבילות שגופים ואנשים פרטיים רבים נהגו לשלוח לקרוביהם בברית

הן מצדו והמשלוחים הן מן הצד הסובייטי  שבהם הועברו הערוצים . עם פרוץ המלחמה נסגרומלחמה

של הממשל המנדטורי. כעבור כשנה הודיעו הסובייטים על נכונותם לאפשר את קבלת החבילות 

 , דבר שמנע את משלוחהסכמתם- באישתישלחנה דרך איראן. לעומת זאת, הבריטים המשיכו לדבוק 

  119.החבילות

המועצות, הורגשה ביתר שאת -הבריטית בכל הקשור לברית הרגישות והמורכבות של הגישה

 17-ביותר. ב הידועים הסובייטייםאחד הסמלים  –בפרשת המוצרים עליהם הופיעו "פטיש ומגל" 

, ובו בקשה לאסור ייבוא CID, במזכירות ממשלת המנדט התקבל מכתב מטעם הבולשת 1939בנובמבר 

ולה קומוניסטית סמויה. בעקבות חוות דעת משפטית מחשש לתעמ זה גביהם מופיע סמל- מוצרים שעל

המועצות." עם זאת, - להימנע מאיסור גורף "מאחר ו'פטיש ומגל' הינו סמלה הרשמי של ברית הומלץ

משורת הדין" ולבחון לגופו "כל משלוח  םעל כל צנזור ומוכס הוטל להפעיל שיקול דעת אישי "לפני

  120המכיל מוצרים מן הסוג האמור."

א הטובה ביותר להבנת הרגישות שבניסיונות ליצור מגע עם נציגים סובייטיים אנו את הדוגמ

גוריון לבין הנציגים של פועלי ציון שמאל, יעקב - בין בן 1939בנובמבר  30- מוצאים בשיחה שהתקיימה ב

כי בכוונתם לשגר תזכיר לממשלה  גוריון- עו השניים לבןזרובבל ומשה ארם. בין יתר הנושאים הודי

ליהודים גם ייטית ובו שלוש נקודות עיקריות: אפשרות עלייה לכל, שינוי היחס לציונות ודאגה הסוב

                                                
  .S25/5182ישראל, ח' בחשון תש"א. אצ"מ -הרב קרסיק אל התאחדות יהודי רוסיה בארץ 119

, CID-; המזכיר הראשי לסגן מפקד ה17.11.1939למזכיר הראשי של ממשלת המנדט,  CID-סגן מפקד ה 120

 .57/32- ), ירושלים, מג"מ –(להלן  גנזך המדינה. . 23.12.1939
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גוריון כי אלה אכן גם הנושאים העומדים -בתשובתו, העיר בן 121.[כך!] שנותרו בשטח הכיבוש הגרמני

ד מעייניה של הנהלת הסוכנות, אולם, הכל חייב להיעשות בידיעתם של הבריטים, שחששו מאו בראש

ממגעים עם הסובייטים ואף חשדו כי מוסקבה מעוניינת לגייס מרגלים בארץ ותנצל כל הזדמנות לשם 

  גוריון אף הזהיר את פועלי ציון שמאל לבל יעשו בסתר צעדים פזיזים:-בן 122כך.

אנגליה עומדת עכשיו במצב מלחמה עם אויב חזק ונורא. רוסיה אמנם אינה 

[...] מעוניינת להפוך את רוסיה לאויב,  נלחמת באנגליה ואין אנגליה רשמית

אולם יש לה [לאנגליה] יסוד לחשוד ברוסיה במזימות איבה, והיא מחויבת 

  123להתייחס בחשדנות רבה לכל הקשרים עם רוסיה, בפרט בשעת המלחמה.

ידי אנשי -ועוד, בתגובה להערתו של ארם כי המשא ומתן עם הסובייטים יתנהל בעקיפין עלזאת 

מוסקבה היא גישה  גוריון כי גישתה של-ידי המרכז בארץ, ציין בן-ומיים ולא עלהתנועה המק

כי נציגיה יעדיפו לנהל משא ומתן עם גוף גדול ומייצג, מאשר עם  ריאליסטית, ולכן סביר יותר להניח

  124חלשה." "מפלגת פועלים

סובייטי גוריון. מאחר והתיעוד ה- מוביל אותנו לדיון בשאלה, באיזו מידה צדק בן כל זה

הרלוונטי איננו נגיש ברובו, נותר להסתמך על מידע עקיף בלבד. כבר ראינו, כי הסובייטים אכן הונחו 

ישראלים והפליטים - ידי גישה מציאותית במגעיהם עם נציגי התנועה הציונית בסוגית יציאת הארץ-על

ות השלושים הוכיחו, דיפלומטים סובייטיים במחצית השנייה של שנ עם המגעים שהתקיימוהיהודיים. 

  את המגעים גם בעבר.היוותה גורם שמנע האיבה האידיאולוגית בין הקומוניזם לציונות לא כי 

לאורך העשור שקדם למלחמה, נתנה מוסקבה את אמונה בערבים, וראתה בהם את נציגיו 

נות גם העובדה כי במחצית השנייה של שמעיניה לא נעלמה נטיים של המעמד המדוכא. אולם, תהאו

השלושים החלו מנהיגיהם להתקרב להיטלר. ובכל זאת, ההנהגה הסובייטית המשיכה לתמוך 

חוסייני או רשיד - נאציות, כגון המופתי הירושלמי חאג' אמין אל- במנהיגים ערביים בעלי עמדות פרו

זו היה האינטרס  תמיכהבריטית בעיראק. מה שעמד מאחורי - כילאני, מנהיג ההפיכה האנטי-עלי אל

                                                
 .302, עמ' כאומה נילחםגוריון, -בן 121
גוריון לבין ד"ר תיאודור זלוציסטי, מראשוני הציונות ומפעילי התנועה הציונית - ראו למשל שיחה בין בן בן 122

גוריון על שיחתו עם גנרל בריטי שהביע בפניו חשש מפני פעילות גיוס מרגלים - בגרמניה. הלז סיפר לבן

, אב"ג. אין לדעת עד כמה חששות 16.12.1939גוריון, -בן שמואל. יומן-שהסובייטים מבצעים, כביכול, בקיבוץ גן

  אלה היו מבוססים.
 .303, עמ' נילחם כאומהגוריון, -בן 123
 שם. 124
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מתוך  ןסובייטי ההולך ומתחזק ליצור מתיחות מוגברת באזורי ההשפעה הבריטיים במזרח התיכוה

, בין היתר באמצעות התנגשות אפשרית בינה מגמה לדחוק את רגליה של האימפריה הבריטית מהאזור

זאת ועוד, בדרך זו שאף סטלין להבטיח את  125לבין גרמניה הנאצית, שגם הביעה עניין במרחב זה.

-המקור המרכזי לנפט (קווקז) ולפחם (דרום –המועצות - ם של גבולותיה הדרומיים של בריתשלומ

תחילת מאי  –לשם כך אף קיימו הסובייטים, ככל הנראה באנקרה בשלהי אפריל  126אוקראינה).מזרח 

תיכוניות בהשתתפות השגריר הסובייטי סרגי -בסוגיות מזרחצדדיות ישירות -, שיחות דו1941

). במהלך השיחות התחייב נציגה von Papen) והשגריר הגרמני פרנץ פון פאפן (Vinogradovוינוגרדוב (

צעדים אלה התבררו  127הגרמניים במזרח התיכון." של מוסקבה "לקחת בחשבון את האינטרסים

שקד המטה הכללי של הוורמאכט על הכנת  1940לבסוף כפעולת הסחה גרמנית, שכן, כזכור, מאז שלהי 

  128סה."מבצע "ברברו

למן שלהי העשור החלו מביעים התעניינות בשיבתם לזירה לפיכך דומה, כי הסובייטים, אשר 

לא היו דוחים על הסף פניות של ארגונים ציוניים ולו מתוך  129בלא כל קשר לפעילות גרמנית אפשרית,

נוכח המצב המדיני המשתנה. ככל הנראה, ערב  השאיפה להכיר מקרוב את כל הכוחות הפועלים

כלי שרת ובציונות ישראל -יישוב היהודי בארץ, הסובייטים המשיכו לראות בלחמת העולם השנייהמ

בידי האימפריאליזם הבריטי. ובכל זאת, במוסקבה היו גם מודעים לשינויים שחלו ביחסים בין לונדון 

טי גם הרשמית להנהגה הציונית, וסביר להניח כי היו מנצלים הזדמנות נוספת לעקוץ את האריה הברי

  130היישוב. באמצעות מגע עם שליחי

מנהיגי התנועה הציונית היו מודעים היטב לעובדה, כי במסגרת חידוש הפעילות הסובייטית 

, במזרח התיכון בשאיפותיה של מוסקבהאת אחד היעדים המרכזיים במזרח התיכון, היוותה תורכיה 

כך סברו כלל הנראה, לא ימהרו ישראלי, -לעומת זאת, בערוץ הארץ 131שגם פעלה במרץ בערוץ זה.

                                                
המועצות ובעלות בריתה ויחסיהן עם העם היהודי, הציונות ומדינת - "יחסים מיוחדים": בריתבנימין פינקוס,  125

 .84עמ' , תשס"ז, גוריון, שדה בוקר- , בהוצאת מכון בן1959-1939ישראל 
126 Mikhail Agapov, "Evreiskii natsional'nyi" ochag v politike SSSR (1920-1948), Dissertatsiia na soiskanie 

uchennoi stepeni doktora istoricheskikh nauk, (Tiumen': TGU, 2012), pp. 462, 465-468 .  

127 Oleg Vishlev, Nakanune 22 iunia 1941 goda: dokumental'nye ocherki, (Moscow: Nauka, 2001), p. 40.  

128 Agapov, "Evreiskii natsional'nyi" ochag v politike SSSR, p. 473.  

 יעקב רואי, "מגעים סובייטיים עם הישוב היהודי בארץ ועם מנהיגים ציוניים בימי מלחמת העולם השניה, יוני 129

  .527-526תשל"ד, עמ'  א', ירושלים שלם ",1945פברואר  – 1941
130 Agapov, "Evreiskii natsional'nyi" ochag v politike SSSR, pp. 462-463.  

 .328, 100, עמ' נילחם כאומהגוריון, -בן 131
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 ,הסובייטים לבחור צד. השיחות עם בכירי הדיפלומטים הסובייטיים, כגון אומנסקי ומייסקי, נתנו

  יסוד ממשי להאמין כי זו הייתה כוונתם.לדידם, 

כפי שכבר נאמר, אחת הדרכים האפשריות לקיום מגעים ישירים עם הסובייטים באמצעות 

הלחימה  132ו עוד בחודשיה הראשונים של המלחמה, היה הקשר המסחרי."נושאים מוגדרים" שהוצע

הציע את תוצרת הארץ ללשוב ובאירופה פגעה בנתיבי מסחר, מה שזימן לראשי היישוב סיכוי 

  למגעים של ממש.לסובייטים בתקווה, כי קשרי המסחר יובילו 

-ר בין ארץמאז המחצית השנייה של שנות השלושים חלה ירידה משמעותית בקשרי המסח

המועצות. גם בימים כתיקונם, היקף המסחר לא היה גדול ובא לידי ביטוי בעיקר -ישראל לבין ברית

 1938-לא"י ב 89,785- בייבוא מוצרים מתוצרת סובייטית, ואילו עם פרוץ המלחמה, הצטמצם הייבוא מ

עלייה זניחה  –לא"י  3,944- היקפו ל עלה 1941בשנת  .1940 -לא"י ב 2,491-ול 1939-לא"י ב 9,451-ל

  סעיפי הייבוא המרכזיים בשנים הללו היוו דגנים ועלי טבק. 133לעומת השנים הקודמות.

, כזכור, מעולם לא הגיע להיקפים משמעותיים המועצות-לבריתישראלי -הייצוא הארץ

הוא אף ירד לכדי כמה מאות לא"י  1939-1938והסתכם בכמה אלפי לא"י לכל היותר, כאשר בשנים 

הוא זינק לכדי  1941לא"י ואילו בשנת  1,361-עלה היקף הייצוא ל 1940בלבד. לעומת זאת, בשנת  בשנה

לגבי  1941.135-טון ב 260-ו 1940טון בשנת  80העלייה נבעה מתחילת ייצוא הבננות:  134לא"י. 7,734

ביוני המועצות - ישראלי התרחש עד לפלישה הגרמנית לברית- סביר להניח, כי עיקר הייצוא הארץ 1941

  , כאשר נתיבי המסחר דרך הים השחור נחסמו לחלוטין.1941

וזוהי גם  עוד במהלך העשור הקודם, ידי ראשי היישוב- חשיבות המסחר הובנה היטב על

הסיבה בגינה הסוגיה הפכה לאחת המובילות בפעילות "הוועדה לענייני ססס"ר" בתקופה הנדונה. 

אשר  , השלישי במספר, של הירחון " מסחר ותעשיה,"החלה העבודה על הגיליון הרוסי 1940בשלהי 

הגיליון הודפס בשש מאות  136.ידי שלטונות המנדט- , לאחר שפרסמו אושר על1941יצא לאור באפריל 

                                                
  , אה"ע.29.11.1939ראו דברי אליהו דובקין. פרוטוקול מישיבת מזכירות הוועד הפועל של ההסתדרות,  132
133 Government of Palestine: Statistics of Foreign Trade for the Year Ended 31st December 1941, 

(Jerusalem: Azriel Press, 1942), p. 27 2.2. ראו גם פרק.  

 שם. 134
 Government of Palestine: Statistics of Foreign Trade for the Year Ended 31st December; 79שם, עמ'  135

1940, (Jerusalem: Azriel Press, 1941), pp. 93-94.  

136 Khoziaistvo Palestiny, Mischar w'Taasia Co. Ltd, (Tel Aviv, 1941) גיליונות קודמים בשפה הרוסית יצאו .

בעברית, בגרמנית ובאנגלית. בשנתיים הראשונות הגיליונות  1923. הירחון הופיע מאז 1925-ו 1924לאור בשנים 
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במקביל, שקדה הוועדה על  137עותקים והופץ לכמאה ושישים מוסדות סובייטיים מסחריים ומדעיים.

-ות הקשרים המסחריים בין היישוב לבין בריתהכנת תזכיר בן שלושים עמודים שפירט את כדאי

מובן, כי מלבד הפן הכלכלי,  1941.139התזכיר נמסר לנציגות הסובייטית באנקרה במאי  138המועצות.

שאפה "הוועדה לענייני ססס"ר" להציג בפני הסובייטים גם את הפן המדיני, תוך הבלטת הישגיו של 

  ישראל. - המפעל הציוני בארץ

ים מדיניים," כלשון אליהו דובקין, נוצל במלואו במהלך פגישה "הבסיס המסחרי למגע

 ,איוון מייסקי ,המועצות בלונדון- בין ד"ר חיים וייצמן לבין שגריר ברית 1941בינואר  30-שהתקיימה ב

 ,שהכיר היטב את שני האישים), Wellsהסופר המפורסם הרברט ג'. וולס ( 140שכבר אוזכרה לעיל.ו

של וייצמן להציע כניסיונו לכאורה,  ,הוצגהתלה הרשמית לפגישה ניהם, כאשר האמתיווך בי

הברית בעזרת -לסובייטים פרי הדר מתוצרת הארץ בתמורה לפרוות, שתימכרנה לאחר מכן בארצות

-כי שיחה זו נשאה צורה של הצהרת כוונות ביחס לברית , דומהבפועל 141חברות בבעלות יהודית.

כה היה בגדר משאלת לב: הנהגת התנועה הציונית מעוניינת  המועצות, תוך אמירה ברורה של מה שעד

מייסקי  רישום פרטי השיחה שעשהזאת ועוד, מ 142ישראל.- ביחסה החיובי של מוסקבה למפעלה בארץ

                                                                                                                                             
; 6.4.1941ת עם ממשל המנדט ראו: "מסחר ותעשיה" לממשלת המנדט, אודות ההתכתבו יצאו לאור מדי שבועיים.

  .4322/26-. ג"מ, מ17.4.1941מזכירות ממשלת המנדט ל"מסחר ותעשיה," 
 .589רבינוביץ', סקירה על פעולות הוועדה לענייני ססס"ר, עמ'  137
138 Memorandum o torgovle Palestiny s SSSR אצ"מ .S6/4738.  

  .590-589על פעולות הוועדה לענייני ססס"ר, עמ'  רבינוביץ', סקירה 139
140 Maiskii, Dnevnik diplomata, Vol. 2, part 1, p. 327 ,פרוטוקול מישיבת הנהלת הסוכנות היהודית, לונדון ;

30.1.1941 ,E. Bentsur, B.Kolokolov et al. (eds.), Documents on Israeli-Soviet Relations, 1941-1953, part I, 

(Frank Cass: London 2000), p. 1.  מייסקי ציינו את תאריך הפגישה. אולם, ניתן לקבוע כי מדובר לא וייצמן ולא

בריטי הקשור למחלקה - איבור יוסף לינטון, פעיל ציוני ידי- על סמך מכתב שנשלח למשה שרתוק על 30.1.1941- ב

." ראו: איבור יוסף לינטון למשה שרתוק, the interview took place last Thursdayהמדינית של הסוכנות היהודית: "

. השיחה עם מייסקי התאפשרה לאחר שבלונדון הבהירו, כי לא רואים כל התנגדות לכך. S25/7394. אצ"מ 4.2.1941

  . אב"ג.6.10.1940גוריון, -יומן בן
141 Chaim Weizmann to Herbert G. Wells, 25 January 1941, The Letters and Papers of Chaim Weizmann, 

Series A, Vol. 20, p. 102 ; ,אצ"מ 4.2.1941איבור יוסף לינטון למשה שרתוק .S25/7394הבריק  10.2.1941- . ב

 ,Documents on Israeli-Soviet Relationsמעוניינת בעסקה מסוג זה. המועצות אינה -מייסקי לד"ר וייצמן, כי ברית

part I, p. 2 n5. ומנו, התשובה השלילית התקבלה כשבוע לפני כן. פי הרשום בי- עלMaiskii, Dnevnik diplomata, 

Vol. 2, part 1, p. 327.  

142 Rafael Medoff, "A Soviet View of Palestine on the Eve of the Holocaust," Lucjan Dobroszycki and 

Jeffrey S.Gurock (eds.), The Holocaust in the Soviet Union: Studies and Sources on the Destruction of the 
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, בכלל כי ד"ר וייצמן אף רמז שהציונים אינם בעלי בריתה של בריטניה. אדרבא, הבריטים עולה ,ביומנו

סביר להניח כי הערה זו באה להפריך את  143נם אוהבים יהודים.""אי ואנשי משרד המושבות בפרט,

הטענה הבולשביקית הנושנה על הברית האידיאולוגית בין הציונות לבין האימפריאליזם הבריטי. לצד 

הסובייטיים אינם  היטב לכך שהיהודיםזאת, כאמור, הובהר למייסקי כי ההנהגה הציונית מודעת 

  המועצות.-ב בענייניה הפנימיים של בריתבהישג ידה ואין בכוונתה להתער

כי מספר ההיבטים  דומני זו הצליחה או נכשלה, אולםאין לקבוע באופן נחרץ אם פגישה 

החיוביים עולה על אלו השליליים. הרי בסופו של דבר אחד המנהיגים הבכירים ביותר של התנועה 

של התנועה  את עמדתהובייטי הסהחוץ הציונית הצליח לשטוח בפני אחד הבכירים של קומיסריון 

הציונית ואולי אף משך את תשומת לבם של הסובייטים. אולם מעל הכל, שיחה זו פתחה צוהר לשיחות 

המשך שהתנהלו לאורך כל שנות המלחמה וסייעו בידי מנהיגי היישוב לחשוף בפני הסובייטים את 

  היבטיו השונים של המפעל הציוני.

  

* * * * *  

יאולוגיות, עוררה מלחמת העולם השנייה ויכוח על עצם הישרדותו של האידמלבד הסוגיות 

את עצם המשכיותה של  : מחד, גזירות הספר הלבן השלישי העמידו בספקישראל- בארץ היישוב היהודי

אירופה, המאגר המשמעותי ביותר שהזין את המפעל הציוני,  , ומאידך גם יהודי מזרחהעלייה לארץ

המשך קשריהם עם המועצות, מה שהעלה ספק לגבי -יה לבריתקו בין גרמננקלעו לאזור הלחימה וחול

ולו מתוך שאיפה להוכיח לממשלת המנדט את  ,היישוב. הצורך לשמור על הקשר עם יהודים אלה

עוצמת הזיקה לארץ, הניע את ראשי התנועה הציונית לחפש דרכים ליצירת מגע עם הסובייטים על אף 

  ה בשנים הקודמות לא נשאו פרי.העובדה כי ניסיונות מעין אל

, אלא נבע מההנחה כי גורלם של יהודי מאונסהניתוק החשש הגדול ביותר היה לא מעצם 

המועצות הוותיקה: מלבד כמה מאות או אלפי -האזורים המסופחים יהיה כגורלה של יהדות ברית

ב למשטר הבולשביקי פעילים ציוניים, נראה היה כי רוב רובם של היהודים הסובייטיים הסתגלו היט

בראשית  המועצות."- ולא היה להם כל עניין במפעל הציוני, מאחר ונחשפו ליתרונות החיים "בארץ

                                                                                                                                             
Jews in the Nazi-Occupied Territories of the USSR, 1941-1945 (M.E.Sharpe: New York, 1993), pp. 107-

108.  

143 Maiskii, Dnevnik diplomata, Vol. 2, part 1, p. 328. 
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המועצות אבוד -היהודי הוותיק בברית כי הקיבוץביישוב מלחמת העולם השנייה רווחה האמונה 

ארצות ההודי מי ואיש מבין ראשי היישוב לא רצה, כי גורל זהה יפול בחלקם של ילמכלול הלאו

  המסופחות.

, שלא ככל האפשר למודי כישלונות במגעים, בחרו ראשי היישוב לפעול בדרכים בטוחות

ד"ר חיים המועצות. ההצהרה המפורשת מפי -תתפרשנה כהתערבות בענייניה הפנימיים של ברית

תיטמע הבכירים ביותר בתנועה הציונית, כי היהדות הסובייטית תתבולל ואחד המנהיגים וייצמן, 

בתוך החברה הרוסית נועדה לאותת למוסקבה שביישוב נכונים לקבל את תנאיה באשר להימצאותם 

. יתרה מזאת, ניתן לפרש אמירה מעין זו גם כהבעת ייאוש שיח העתידיה-של יהודים אלה מחוץ לדו

ה של , שכן היא מבציעה על שאיפתבין שלטונות בריטניהנוכח התהום ההולכת ונפערת בין ירושלים ל

  ההנהגה הציונית לחפש בעלי ברית נוספים.

לא היו מוכנים לשבור את הכלים באופן מוחלט מול שלטונות המנדט , ראשי היישוב מנגד

ולפיכך בחרו לנהל מגעים מינוריים עם דיפלומטים סובייטיים זוטרים, תוך הקפדה על "נושאים 

ידי הבריטים) או יציאת הפליטים - והל עלישראליים (שבפועל נ- " כגון פינוי האזרחים הארץ,מוגדרים

היהודיים מהמדינות הבלטיות. הפנייה הבלתי שגרתית של הרב הרצוג אל איוון מייסקי רק מוכיחה 

מדובר באירוע יוצא דופן שגם לא היה לו כל המשך רשמי, למעט תשובתו של מייסקי לרב  –את הכלל 

ת ההנהגה הציונית ללימוד העמדות . מובן, כי מגעים אלה שימשו א1940הראשי באוגוסט 

  הסובייטיות, תוך ניסיון לאמוד את מידת נכונותם למגעים בעלי אופי מדיני.

מבחינת הבריטים, החלו אישים ציוניים לחפש דרכים  לכשרהסובייטים משהפך הקשר עם 

גטון. כגון מייסקי בלונדון או אומנסקי בוושינ ,ליצירת קשרים עם דיפלומטים סובייטיים בכירים

מדיני ולו במסווה של קשרי מסחר או המשך הטיפול בפליטים  במקביל, החל תהליך הכנת משא ומתן

המועצות. גם "הוועדה לענייני ססס"ר" נועדה בראש ובראשונה -היוצאים לארץ דרך שטחה של ברית

רך קידום לא לטיפול באסירי ציון או בפליטים, אלא תפקידה העיקרי בא לידי ביטוי בעבודת רקע לצו

  הקשרים המדיניים.

ישראליים והן על - הסובייטים, מצדם, גילו נכונות למשא ומתן הן על יציאת האזרחים הארץ

בעבר לדון  למדינות הבלטיות. זאת, על אף סירובם המוחלט יציאת הפליטים היהודיים מפולין שנקלעו

פעם נוספת, כי הקביעות  ה הוכיחבסוגיות סובייטיות פנימיות, לכאורה, כגון יציאת היהודים. מהלך ז

את ועוד, אין להוציא מכלל לא קדמו מבחינתה של מוסקבה לגישה הפרקטית. ז האידיאולוגיות
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שהיו מעוניינים להחליש את לכל הפחות אנשי קומיסריון החוץ שביניהם,  ,כי הסובייטים אפשרות

-ערביים בעלי עמדות פרוכוחה של האימפריה הבריטית במזרח התיכון ובשל כך תמכו במנהיגים 

  נאציות מובהקות, רצו לבחון את המפעל הציוני בארץ לשם התאמתו לתכניותיהם העתידיות.

להעביר את המסר שלהם למוסקבה וייתכן ודבר זה  מכל מקום, ראשי היישוב קיבלו הזדמנות

 –לה" אמצעי עם הסובייטים. תחילתה של "מלחמת המולדת הגדו-סייע להמשך ביסוס המגע הבלתי

 ניותיו של סטלין, אך דומה כידחתה את מימוש תכ 1941ביוני  22-גרמניה ב –המועצות -מלחמת ברית

    " שאפיין את המגעים בין שליחי היישוב לבין הדיפלומטים הסובייטיים בשניםהזהיר, הלימוד"

עולם בלו בשנותיה הראשונות של מלחמת ההושתת במידה לא מבוטלת על המידע שקי ,1942-1941

  השנייה.



  חלק רביעי

1945-1941  
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  4.1 פרק

 חסו שלשמחה מהולה בעצב: מפעל העזרה כהשתקפות י
  המועצות-ברית היישוב אל

 23-מולוטוב ב-חתימת הסכם ריבנטרופ בעקבותבארץ  הכו ביישוב היהודישמבוכה ההלם וה

 צותהמוע- לבריתצבאות גרמניה הנאצית  ם שלהיוודע דבר פלישתבאו על תיקונם עם , 1939באוגוסט 

 שמחהמעורבת בההקלה העל המאורע, תוך הבלטת תחושת הודיעו תוני הארץ יע .1941ביוני  22- ב

ביחס הקודם למדינה מבלי להתחשב ו הייתה משותפת לכולם, ללא הבדל השתייכות פוליטיתש

המועצות הצטרפה - הסדר ההיסטורי הושב על כנו, ברית –הסובייטית ולמשטרה: היישוב נשם לרווחה 

 23- ר המערכת של "דבר" מאמאת ההרגשה הכללית ביטא מ נאצי, ששם מקומה הטבעי.-האנטי למחנה

, אשר כינה את ההצטרפות הסובייטית למלחמה "יום היסטורי... אשר בו הצבא האדום 1941ביוני 

, שניתן לתארה כ"חסרת החאולם השמ" .צבאות הלוחמים נגד חיל היטלר...יתפוס את מקומו בין 

הולך ונכבש בידי ה הסובייטי שהתגוררו בשטחיתה מהולה בחרדה לגורל הקרובים הי "מעצורים

הצעות  1.הסובייטית בכללהה של המדינה גורל. חרדה לא פחות כנה הורגשה גם ביחס להגרמנים

  העזרה לא איחרו לבוא.

-בריתנועד להושיט עזרה צנועה ל , אשרשובייי- היה לארגון כללש בגוףפרק זה יעסוק 

כי הנחת המחקר היא,  V."2ליגה " םהידועה בש ",צחון למען רוסיה המועצתיתיהליגה לנ" :המועצות

לעיתים קרובות שימשה הליגה או תנועת העזרה בהקשרה הרחב, כעין תחליף להבעת רגשות כלפי 

ייחסו של היישוב לא רק יבחן ילכן, , חיוביים ושליליים כאחד, על כל המשתמע מכך. המועצות-ברית

, אלא עם הסובייטים המגעים המיוחלים זמןבטרם הקמתה וכן העמדות שגילו נציגיה השונים לליגה ב

ההתנהלות הפוליטית בתוך  דק. כמו כן, תיבבתוך הליגהמסכת היחסים הפנימיים ששררו גם תיבחן 

על סמך  -  לקבוע סיוןיעשה ניי ,במקבילהמועצות. - המפלגות השונות ביישוב בהקשר יחסן אל ברית

כלפי מפעל  מוסקבהאת עמדתה של  - ועדויות של בני התקופה ים שהיו לנגישים לאחרונההמסמכ

  .העזרה

  

                                                
, 23.6.1941 משמר, 23.6.1941 הצופה, 23.6.1941 המשקיף, 23.6.1941 הארץ, 24.6.1941, דבר 23.6.1941 רדב 1

  .26.6.1941, הפועל הצעיר 25.6.1941 השומר הצעיר
  .Victoryמלשון  2
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  "V ליגה"בטרם הקמת  המועצות-לברית עזרההמפעל 

-הביאה עד מהרה לגיבוש תכנית עזרה בקרב החוגים הפרו ,ההתעוררות הרגשית נוכח הפלישה

 1941ביולי  17- סתדרות שהתקיימה בבישיבת הוועד הפועל של ההסובייטיים של השמאל הציוני. 

תכנית סיוע  ,יצחקיצחק אברמוביץ ויאב ז ,החוגים המרכסיסטייםושמאל  פועלי ציוןהגישו נציגי 

 3.להקמת יחידה יהודית לוחמת שתישלח לחזית המזרחית קריאה ,שכללה, בין היתר המועצות-לברית

העובדת" לרוסיה  ישראל-ארץזוהי שעת הכושר להביא את דבר "נוסף על כך, נאמר בהצעה, 

בישיבה, כאשר מרבית המשתתפים דחו את רעיון  ניכרהצעה זו עוררה ויכוח  הסובייטית ויהודיה.

טבנקין, באומרו כי גם הארץ הינה חזית ומוטב צחק היחידה הלוחמת על הסף. ביטוי ממשי לכך נתן י

  4.לשם הגנתה בארץ תישארנהשיחידות צבאיות 

ישראל לא נהגתה כאן - ון להשתתפות פעילה בלוחמה מחוץ לגבולות ארץלעצם הרעיהתנגדות ה

ההצעה לשלוח זכתה ) 1939-1936כבר במהלך מלחמת האזרחים בספרד (כפי שראינו, לראשונה. 

על אף היחס החיובי למאבקה  ,מפלגות הפועלים הציוניות. זאת לוחמים בני היישוב ליחס שלילי מצד

   5התבטא בעיקר במילים של סולידריות ותו לא.אך הוא  ,נגד פרנקושל החזית 

 הסכימו כי נפתחה בפניהם הזדמנות שאין כמותה ,ללא יוצא מן הכלל , כולם,יחד עם זאת

 כלפי הציונות. לחשוף בפני הסובייטים את המפעל הציוני וכך, אולי, להביא לידי שינוי עמדתם

השלושים נעשו ניסיונות מספר לבוא במגע כבר במהלך שנות השאיפות הללו לא היו בגדר חידוש, שכן 

הוצג הנציגים הסובייטיים על מנת להביא לשינוי ביחסה של מוסקבה למפעל הציוני בארץ. כפי ש םע

שנערך  מתוך הדיון, ניסיונות אלה אף התגברו עם פרוץ מלחמת העולם השנייה. בפרקים הקודמים

עלול להביא  המועצות-לברית ציונית משלחתגם חששות לא מעטים, שכן שיגור  יםעול בוועד הפועל,

ואף  נראתה כנוחה, שרפואיתמשלחת עלה רעיון לשגר ואף להוצאתם להורג. לפיכך,  חבריה למעצר

  6מסוכנת.-כבלתי

                                                
 –(להלן  העבודהתנועת ארכיון - מכון לבון. 1, עמ' 17.7.1941פרוטוקול מישיבת הוועד הפועל של ההסתדרות  3

 ).אה"ע
  .37שם, עמ'  4
"חניתה עדיפה על : משה בכר, וכן 2.1פרק  ישראל למלחמת האזרחים בספרד ראו- על יחס היישוב היהודי בארץ 5

 ", עבודת גמר לקראת התואר "מוסמך למדעי הרוח,ישראל למלחמת האזרחים בספרד- ": תגובת הישוב בארץמדריד

  .1998אביב, -אוניברסיטת תל
  .44עמ'  . אה"ע.17.7.1941ועד הפועל של ההסתדרות , פרוטוקול מישיבת הומאירסון ראו דברי גולדה 6
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ניתן להבין כי רעיון המגע בין שנאמרו באותה הישיבה, רמז, דוד המזכיר הכללי, דברי מ

בלא כל תלות עם פרסום הידיעות על הפלישה הגרמנית, מיד הסתדרות העובדים לבין הסובייטים נוצר 

 המועצות-בריתמגעים עם נציגי המתוך ראיה כוללת של מסכת זאת ועוד,  7.אברמוביץ ויצחקיבהצעת 

וסביר  ,ראתה את עצמה "עמלני-סוציאליסטי"כגוף  ההסתדרותבשנות המלחמה, ניתן להסיק, כי 

ביותר כבעלת הסיכויים הממשיים  ,שון של המלחמהבשלב הרא ידי אחרים- להניח כי גם נתפסה על

  המשותפים, כביכול, שביניהם.האידיאולוגיים היסודות  בגין עם הסובייטיםלמגעים 

בו שאלת שדיון נוסף, קיימה הנהגת ההסתדרות  1941ביולי  31- כשבועיים לאחר מכן, ב

נזנח, אם כי הבכורה ניתנה המשלחת הרפואית נדונה ביתר פרוט. גם רעיון המשלחת ההסתדרותית לא 

, כתועמלן הטוב ביותרלאורך השנים הדרך המעשית נתפסה  , כאמור,לנושא הרפואי דווקא, שכן

 לשיגור המשלחתלפעול  . לפיכך, הוחלטשתאפשר גם, אולי, מגע בלתי אמצעי עם היהדות הסובייטיתו

בישיבה זו ניתן להבחין  8.ממשרפואי של הרפואית שתהווה לא רק קבוצה יצוגית, אלא תושיט סיוע 

 חייבהנוכחים הסכימו, כי משלחת מקצועית מכובדת ת רובבלבטים מספר, הנוגעים לטיב המשלחת. 

צורך בשיתוף פעולה עם יהדות  השגתם היהלוב. שיהיאינם עומדים לפי שעה לרשות משאבים רבים, ש

  9.הברית- ארצות

: הצעותו שתי גל ממש. לבסוף הוצסביב שיוכם הפוליטי של חברי המשלחת התלקח ויכוח ש

- חברים המורכבת מרופאים טובים, שאינם פעילים מבחינה פוליטית או קבוצה של כ 80-50קבוצה בת 

כמו  ".המורכבת מרופאים ואחיות, בעלי "תודעה ציונית שאינם נתונים לסכנת ההתבוללותחברים,  20

   10בקות.הוצע לשלוח קבוצה רפואית קטנה של מומחים למחלות מד ,כן

 ,משלחותשתנקוט מוסקבה לגבי החשש גדול נוכח אי הבהירות לגבי העמדה  נוצר ,על כל פנים

, ניכרת דאגה להפסיד את מנגד. הסיוע המוצעיתקבל כיצד  וכן, ההסתדרותית.זו הרפואית והן זו הן 

שב תיח רוסיה למגע עם יהדות השאיפה שמא חששבהולה מ תהי, דאגה שהיההזדמנות ליצירת קשר

  סובייטיים.-האינטרסים הפניםלפלוש לתחום  סיוןיכנ

פחדים. הוגגות החששות ופאנו עדים להת, וועד הפועלשל ה הה הבאבישיבבאוגוסט,  28- ב

פניה הסיבה לתפנית טמונה ב. ה החלטית יותר והדוברים הינם בעלי בטחון עצמי רב יותרתיהיהישיבה 

                                                
  .29שם, עמ'  7
  אה"ע. 31.7.1941פרוטוקול מישיבת הוועד הפועל של ההסתדרות  8
  .5שם, עמ'  9

  .IV-208-1-2269. אה"ע 21.8.1941- ראו גם מכתב בעניין זה, שנשלח ממרכז קופת חולים לגולדה מאירסון ב 10
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 24-שהושמעה ברדיו מוסקבה ב ,אל יהדות העולם צותהמוע-בבריתהרשמית של נציגי הציבור היהודי 

, שגריר )Maiskii( לאיוון מייסקי הפנות תשובה רשמיתבמהלך הישיבה הוחלט ל 1941.11באוגוסט 

הדיפלומט הסובייטי הבכיר ביותר, שאיתו התקיימו מגעים בלתי אמצעיים  – בלונדון המועצות-ברית

להורות למרכז קופת חולים לבצע את כל ההכנות חלט כמו כן, הו מאז פרוץ מלחמה העולם השנייה.

התערבות בענייניה פעילות שתתפרש כהחששות מ ,אולם 12.הנדרשות לשיגור המשלחת הרפואית

ד"ר  הביע, 1941בספטמבר  2-המועצות לא נמוגו. כך, בעת פגישתו עם מייסקי ב- הפנימיים של ברית

גובה ל"ת המועצות- הציבור היהודי בברית קריאת, שמא תביא תשובת היישוב לחשש חיים וייצמן

השגריר מייסקי, בתשובתו, הזים חששות אלה באומרו כי  .מצד השלטונות הסובייטיים "הבלתי רצוי

הרשמית של  תונמסרה תשוב, 1941בספטמבר  8-כשבוע לאחר מכן, ב 13.אינו רואה כל מניעה לכך

לא זו בלבד שקיבלה את התשובה, אלא גם השגריר הסובייטי  14המוצעות.- יהודי בריתהיישוב לפניית 

  15מכן.תוכנה אף זכה להתפרסם ב"איזבסטיה" כשבועיים לאחר 

הפועל שהתקיימו  מזכירות הוועדוישיבות הוועד הפועל של ההסתדרות מהפרוטוקולים של 

. לחששות מהתגובה הסובייטיתעולה תמונה של הפשרה הדרגתית בכל הנוגע  1941במהלך ספטמבר 

וייצמן השכינה בטחון בלבם, ד"ר ישוב מידי ינאותו לקבל את תשובת ה םכי הסובייטיהעובדה, 

איננה עוד שאלה של התניה, אלא לקבלת המשלחת וההסכמה הסובייטית  ,שפנייתם לא תושב ריקם

ידי -על ההמועצות ששודר- אל יהודי ברית הפנייהזאת גם הנימה שעולה מתוך  16.ותו לא ן של זמןיעני

  1941.17 בספטמבר 27 במוצאי שבת"קול ירושלים"  תחנת הרדיו

                                                
יהודים מכל קצוות תבל!" קראה ליהודי כל העולם ליטול חלק פעיל במאבק נגד -, שהחלה במילים "אחיםהפניה 11

אביב -, תלבחבלי הכליה. יהודי רוסיה הסובייטית בשואה הנאציתהמלא ראו: בנימין וסט (עורך), תכנה ל הנאציזם.

  .236-227, עמ' תשכ"ד
   אה"ע. 28.8.1941ות פרוטוקול מישיבת הוועד הפועל של ההסתדר 12
 E. Bentsur, B.Kolokolov et al. (eds.), Documents on :2.9.1941ראו סקירת מייסקי על הפגישה עם וייצמן,  13

Israeli-Soviet Relations, 1941-1953, part I, (Frank Cass: London 2000), p. 9-10.  

  .11-10שם, עמ'  14
15 Izvestiia, 23.9.1941. שכשלושה שבועות קודם לכן פרסם העיתון גם מברק תשובה ששלחו "השומר  מעניין לציין

  .Izvestiia, 4.9.1941הצעיר" והליגה הסוציאליסטית. ראו: 

, פרוטוקול מישיבת מזכירות הוועד הפועל של 18.9.1941פרוטוקול מישיבת הוועד הפועל של ההסתדרות  16

  אה"ע. .30.9.1941ההסתדרות 
בא כח של הוועד הפועל הציוני, חנה  –כבא כח ההסתדרות, מנחם אוסישקין  –רל כצנלסון בשידור נטלו חלק: ב 17

משה סמילנסקי  "בא כח של ה"פן קלוב, –שאול טשרניחובסקי  "ישראל,-באת כח "משפחת האמנים בארץ –רובינא 

ישראל ויצחק -ארץרבה הראשי של  –בא כח הוועד הלאומי, הרב יצחק הרצוג  –צבי - בא כח האיכרים, יצחק בן –

כא כח של הסוכנות היהודית. הדוברים, חלקם ברוסית וחלקם ביידיש הביעו את כמיהתם אל יהדות  –גרינבוים 
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לוותה  לפניית היהודים הסובייטיים בתחילת ספטמבר, הכנת השידור, כמוה כתשובת היישוב

, זמן 1941מעל גלי האתר הועלתה בשלהי יוני המועצות - בלבטים רבים. ההצעה לפנות אל יהודי ברית

לא נענתה. לכך נות המנדט לקבלת רישיון קצר לאחר פלישת הצבא הגרמני, אך הפנייה אל שלטו

נדונה שאלת השידור בפעם נוספת, כאשר פניית  1941באוגוסט  31-בישיבת הנהלת הסוכנות היהודית מ

  18ויהי מה.לקיים את השידור היהודים הסובייטיים השכינה בלב הדוברים ביטחון, כי חובה עליהם 

האם עליה לייצג את היישוב היהודי  –יב התשובה ב סביב טונסויכוח נוסף שהתעורר באותה הישיבה, 

, שמא הסובייטים יסרבו לקבל פנייה ציונית גרידא, כולו, או את התנועה הציונית בלבד. מתוך חשש

אלה כייצגו לכאורה את המגוון הרחב של היישוב, אך בפועל ייבחרו אך הדוברים  –פשרה הוצעה מעין 

  19ת התנועה הציונית, מבלי לומר זאת במפורש.ייצגו א בד בבדשיהיו דמויות מוכרות ו

ראה יי לטווח ארוךאשר  ידי ההסתדרות, נעשה צעד-הרפואית עללהכנות המשלחות במקביל 

שמאל  צ"פועהרעיון המקורי שייך לחוגי גם הפעם, . המועצות-בריתהכרזת מגבית לטובת  – יותר נכוןכ

שביטא את עמדת  ין,תריפעקב שכן, כדברי יההצעה נתקבלה,  20.והחוגים המרכסיסטיים שמאל צ"פועו

לא התכוון  ריפתין 21.המשלחת אינו בטוח" ואילו המגבית תשא את פירותיה בכל מקרה "ענין הרוב:

ביכולת  ,הסובייטים ימנעו את בוא המשלחת, אלא הטיל ספק, מסיבות מובנותשבשום פנים ואופן, 

בית מצביעה גם דחיפותה. הן ענין המשלחת על חשיבות המגלפועל. כה מורכב ישוב להוציא דבר יה

  22.תונותיתפרסמה בעוההודעה על כך ה"ה מהרפואית והן המגבית זכו לאישור מועצת ההסתדרות ה

האופטימית שאפיינה את תחילתו של וניתן לראות כי הנימה  בודדיםשבועות אך חלפו  ,אולם

שוב יפניות הישירות של נציגי היה לבוא;בוששה הולכת ומשתנה. התשובה הסובייטית מפעל העזרה 

                                                                                                                                             
שנות ניתוק. תוכן הנאומים פורסם בכל העיתונים היומיים  20המועצות, שהקשר עמה נוסד מחדש, לאחר - ברית

סקי נעדר מרובם. לתכן המלא (לרבות נאומו של בארץ, כאשר עקב סיבה לא מוסברת, נאומו של משה סמילנ

 "האזינו לקול ירושלים! דבר הישוב הארצישראלי לאחיו ברוסיה, –סמילנסקי) של כל הנאומים, ראו: "יהודי רוסיה 

ארכיון המרכז לחקר . את נאומו של סמילנסקי ברוסית ניתן למצוא גם ב: 2-1, עמ' 3.10.1941 רדיו ירושלים

  .50.175), תיק 2(1מס'  169). אינב' אמח"ת –אביב (להלן - יטת תל, אוניברסהתפוצות
). לדברי אב"ג –, שדה בוקר (להלן גוריון- ארכיון דוד בן. 31.8.1941פרוטוקול מישיבת הנהלת הסוכנות היהודית,  18

מריקה, יצחק גרינבוים "אם הרדיו לא יסכים, אם ימחקו לנו דברים עיקריים, לא נשתמש ברדיו הא"י... נפנה לא

 "אל יהדות רוסיה. –יחד אתנו  –שהם יפנו 
 שם. 19
  אה"ע. 26, עמ' 2.10.1941פרוטוקול מישיבת הוועד הפועל של ההסתדרות  20
  .28שם, עמ'  21
  .23.10.1941 ,דבר 22
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הציפיה הבטוחה מתחלפת  23.ולא נענ ,ישראל-באנקרה, הקרובה ביותר לארץאל השגרירות הסובייטית 

באכזבה בלתי מובנת, כאשר ברור לכולם, כי עתה את מרבית המאמצים יש להפנות להצלחת 

  24.המגבית

מראשי זהר, -אבןחה מהפניות החוזרות ונשנות אל הסובייטים נותרות ללא מענה. ש

הכיר באופן אישי את סולומון (שלמה)  1937-המועצות ב-בעת ביקורו בבריתאשר ההסתדרות, 

 ,ארגון האיגודים המקצועיים הקומוניסטיים (פרופאינטרן)מזכיר כללי של , )Lozovskii( לוזובסקי

 סגן קומיסר החוץמונה בינתיים לתפקיד לוזובסקי, ש 25.שלח לו מברק בבקשה לסייע בקבלת האישור

מבכירי וולאחר מכן גם ( סובאינפורמביורוה -  ראשי לשכת האינפורמציה הסובייטיתגם נמנה עם ו

את יחסם של  26ללא מענה.בחר להשאיר את המברק  ,העתיד לקום) יפאשיסט-האנטיהוועד היהודי 

פאים מן קבוצת רופנתה  1942בראשית הבא:  הסובייטים לפניות מסוג זה מאפיין היטב המקרה

תגובה בהסובייטים  .ציעה סיוע רפואיהו לנציגים סובייטיים שזהותם לא ידועהישוב באופן עצמאי יה

הרופאים יוותרו על אזרחותם הארצישראלית ויקבלו אזרחות ש ובלבד, נכונות לקבלםהביעו 

  27.סובייטית

 היהודית תבשיחות בין נציג המחלקה המדינית של הסוכנוגם נושא המשלחת הרפואית מועלה 

מתוך השיחה עם שגריר אילת) לבין עובדי השגרירות הסובייטית באנקרה.  (לימים,אליהו אפשטיין 

) לא הניתן להבין מה הייתה עמדתם של Vinogradovהמועצות בתורכיה סרגיי וינוגרדוב (-ברית

עולה, כי  יטיהסובי קומיסריון החוץירות לבין ברם, מתוך ההתכתבות בין השגרהסובייטים להצעה זו. 

                                                
 –מתוך המסמכים הסובייטיים עולה, כי הוחלט לדחות את פניה היישוב בדבר המשלחת בדרך הפשוטה ביותר  23

-) בVyshinskii) לסגן קומיסר החוץ אנדריי וישינסקי (Gusev. ראו תזכיר ששלח פיודור גוסב (להתעלם ממנה

20.1.1942:E. Bentzur and B. Kolokolov (eds.), Sovetsko-Izrail'skie otnosheniia, 1941-1953, Vol. 1.1 

(Moscow: Mezhdunarodnye Otnosheniia, 2000), pp. 27-28.  

  אה"ע. 29.1.1942, 6.11.1941ת הוועד הפועל של ההסתדרות פרוטוקול מישיב 24
לוזובסקי ראו      –זהר - על פגישת אבן .IV-209-4-93. אה"ע 27.11.1941זהר לסולומון לוזובסקי - שמחה אבן 25

 .2.1בפרק 
 .5, עמ' 26.5.1942 פרוטוקול מישיבת הוועד הפועל של ההסתדרות 26
  .5עמ'  26.5.1942ישיבת הוועד הפועל של ההסתדרות  27
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היווה גורם  של אפשטיין "הרוסי"מה גם, שמוצאו  28שלילי בהחלט.כנתפס המאורגנת רעיון המשלחת 

  29רשויות הביטחון הסובייטיות. כה לבחינה מדוקדקת שלוז מחשיד

 1,600- על סך כ מקדימהתרומה הוחלט למסור למייסקי בלונדון  1941כבר במהלך נובמבר 

קרן המטוסים "לטובת ) ימינודולר בערכים של  85,000-כשל אז או  דולר בערכים 6,400(לא"י 

 המסירה כשלעצמהידי שליח ההסתדרות בבריטניה ברל לוקר. -עלהתבצעה המסירה  30".והטנקים

את הסברה לגבי ידי המעורבים בה, מחזק -עלאופן תיאורה דומה, כי  אולם. מהווה מאורע היסטורי

ביותר לקיים מגעים מוצלחים עם  הסיכויים הממשייםם בעל כגור התפיסה העצמית של ההסתדרות

  .הסובייטים

מקור  .1,600לא"י במקום  10,000מופיע הסכום  ,במקורות רבים המספרים על דבר המסירה

שהופיע בקובץ בשפה  ",V ליגה"מזכיר שמאל ו צ"פועאיש , טרנופולרייביש הטעות מצוי במאמרו של ל

, בעוד 1941א"י נתקיימה בנובמבר ל 10,000לדבריו, מסירת  1943.31-בבארץ ליגה ההרוסית שפרסמה 

מסירת סכום גדול  ".קרן המטוסים והטנקים"טובת לא"י ל 1,500-כ נמסרו למייסקי 1942שבקיץ 

במקביל לכינוסה הראשון של הליגה. על כך מעיד  ,בלבד 1942, אמנם באוגוסט התבצעה כןשכזה א

ות הוועד מתוך הפרוטוקולים של ישיבמה גם, ש .1942וגוסט בא 20- העתק של ההמחאה שנרשמה ב

 ההסתדרותלרשות  ולא עמד 1941בנובמבר תרומה ה תכי בעת מסיר הפועל של ההסתדרות עולה

  .32כחצי מיליון דולר בערכים של ימינו)דולר בערכים של אז או  40,000- כ( לא"י 10,000

-ן הצגת ההסתדרות הסוציאליסטיתיעני .ההטעיה בקובץ נעשתה בכוונה תחילהכיום ברור, כי 

קנה אחד עם מגמת עולה בלבדו תרומה נכבדה, והמרים מגע עם הסובייטים הכגוף היוזם את  ציונית

בעדות מאוחרת מאשר  ידובר בהמשך. ועלישקומוניסטיים)  –(ברובם ציוניים -המאבק ביסודות הלא

                                                
28 Sovetsko-Izrail'skie otnosheniia, 1941-1953, Vol. 1.1, pp. 25-28.  

בדו"ח שהגיש למחלקה המדינית, התפלא אפשטיין כי הסובייטים לא הגיבו לעובדה שדיבר איתם רוסית. שם,  29

ר חייו של אפשטיין שניסו להתחקות אחכ, ם. אולם, כפי שניתן לראות, הדבר אכן משך את תשומת לב38-28עמ' 

המשלחת הדיפלומטית כלפי אנשי  . בדיקות רקע דומות, אגב, נערכו גם1924המועצות בשנת -בטרם עזב את ברית

 ,Gennadii Kostyrchenko (ed.). ראו: 1948הישראלית הראשונה שהייתה עתידה להגיע למוסקבה בסתיו 

Gosudarstvennyi antisemitizm v SSSR: ot nachala do kul'minatsii, 1938-1953, (Moscow: "Demokratiia" 

Foundation, 2005), pp. 387-389.  

במשק הארצישראלי מיומן של פועל  ים, שכן גובה שכרו החודשימדובר בסכום גבוה למדי בערכים של אותם הימ 30

  .Biulleten' Palcor 2, 20.1.1943, p. 2ראו:  לא"י בממוצע. 15-12- עמד על כ

31 Evreistvo Palestiny – narodam SSSR: Sbornik Ligi V, (Jerusalem, 1943), pp. 12, 18.  

. פרוטוקול מישיבת מזכירות הוועד הפועל 29.1.1942, 6.11.1941פרוטוקול מישיבת הוועד הפועל של ההסתדרות  32

 , אה"ע.29.7.1942של ההסתדרות 
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לפים לירות שטרלינג [כך!] הוגש ע"י נציג טרנופולר בעקיפין את הדברים: "הצ'ק הראשון על עשרת א

... זה היה כעין מחווה ראשון ההסתדרות בלונדון... היה זה הרבה יותר מוקדם, בטרם קמה הליגה

ה באוגוסט אמנם מסירת ההמחא 33".[כך!] של הסתדרות העובדים. הצ'ק הוגש עוד לפני יסוד הליגה

כבר אירע ית, אולם הדבר ההסתדרותמסגרת ב ,1941כמוה כמסירת התרומה בנובמבר  ,נעשתה 1942

   .במתכונתה הסופית חודשים אחדים לפני כן שהתארגנה "Vליגה "קביל לפעילות מב

באוקטובר מייסקי איוון גוריון, אשר בפגישתו עם - הקלף הסוציאליסטי מנצל גם דוד בןאת 

כצנלסון שנישאו רל בריו של בלעומת זאת, ד 34ישראל.- ארץבציג את עצמו כמנהיג הפועלים ה 1941

מאחר ודיבר על כנטולי יסוד סוציאליסטי,  ונתפס 1941ספטמבר  27- ב המועצות- לבריתבשידור הרדיו 

ישראל לבין יהודי רוסיה בלבד, מבלי שיזכיר את אחוות הפועלים. -הקשר ההיסטורי בין יהודי ארץ

היה עלול קול)  (לימים,דני העדר היסוד הסוציאליסטי, כביכול, עלול היה לדעת משה ארם ומשה קולו

שאיפיינה את אנשי תנועת  גישה נאיבית זו, 35.להידבר עם הסובייטים במאמציה להזיק להסתדרות

את הגישה  נושיהקרבה ה"פועלית" של היישוב היהודי והשפה הרוסית שבפי נציגיו  העבודה, כי

ה, עולם השנייה ואף אחרי, תישאר בעינה במהלך כל שנות מלחמת הלטובה הסובייטית כלפי הציונות

  כל האכזבות שנכונו בדרך. למרות

  

  ליגההוהקמת  המועצות-בריתאגודות לעזרת ה

הקורא להקמת  ישוב גילוי דעתיקבוצת אנשי רוח מן הבולטים בפרסמה  1941באוקטובר  18- ב

יסודו בוקודם לכן  חודשים מספר גובשהרעיון  36.במלחמתה המועצות- לבריתארגון שיושיט יד עזרה 

והחוגים  שמאל צ"פועאנשי  חוגים המקורבים אליהם,ו )פק"פמפלגה הקומוניסטית (אנשי ה עמדו

: חנה רובינא, מרטין בובר, ישראל שוחט, דוד כמה מהדמויות הציבוריות הבולטותכן ו המרכסיסטיים

 ת החותמיםמטר צחקי וארנולד צוויג.ישאול, יצחק -מרדכי אביאלכסנדר פן, שור, אביגדור מנדלברג, 

                                                
יד המכון ליהדות זמננו ע"ש אברהם הרמן, האוניברסיטה ל פה- המדור לתיעוד בעל. 1967עדות לייביש טרנופולר,  33

  .2), עמ' 42(23), מת"ב –העברית בירושלים (להלן 
 "גוריון בעצמו: "חשבתי, כי בתור בעל תפקיד בתנועת הפועלים אוכל ליצור קשר עם הסובייטים.- על כך מעיד בן 34

  אה"ע. ,2עמ'  ,12/13.10.1942פרוטוקול מישיבת הוועד הפועל של ההסתדרות ראו: 
, 30-29 , עמ'2.10.1941הוועד הפועל של ההסתדרות ראו את דבריהם של משה ארם ומשה קולודני בישיבת  35

  .אה"ע
  עותקים. 15,000- . גילוי הדעת פורסם והופץ בכIV-104-64-3אה"ע  36
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 חובר בדירתו של ד"ר אביגדורהטקסט  37.המועצות-לברית הסיוערגון שיוביל את מתן הייתה לכונן א

  38כיושב ראש הליגה.עתיד לשמש  1944שעד למותו בשנת  מנדלברג (ויקטור)

הציוני והלא ציוני , היהודי שובישל היהאגף השמאלי את ייצגו החותמים כפי שניתן לראות, 

כגון רובינא, שוחט,  המועצות-לבריתתרבותית -או רוחנית רעיונית-ד בעלי זיקה רוחנית. כך, לצכאחד

את החלטתו  יתרץמספר חודשים מרטין בובר, שכעבור  מו, אנו מוצאים גם אנשים כשור, מנדלברג

דתית, מלחמתה - יציונית ואנט-להימנות על החותמים בכך, כי חרף היותה של רוסיה הסובייטית אנטי

בלבד, אלא המאבק, בהא הידיעה, בין משטר הצדק  איננה מלחמה בין שתי מדינות יה הנאציתעם גרמנ

דעת באשר הוא לעמוד לצד הסובייטים, בלא כל זיקה -על כל ברגרס, לבין משטר הרשע. לפיכך, 

   39.ליחסם לציונות

ל יש לתמוך בכהינו התגלמות הרוע עלי אדמות ו נאציזםלפיה הדברי בובר גילמו תפיסה, 

עם עליית המשטר הנאצי בגרמניה.  בראשית שנות השלושיםהתפיסה הינו מקור הקורא עליו תיגר. 

פרוץ מלחמת העולם השנייה הלכה התפיסה והתעצבה, כאשר שני האירועים לבמהלך העשור, עד 

התקוממות קבוצות ההגנה העצמית הסוציאליסטיות היו ישראל -בארץהמרכזיים שעיצבוה 

)Schutzbund( בשנים ומלחמת האזרחים בספרד 1934 בראשיתד ממשלת אוסטריה הימנית נג     

קיבלה משנה תוקף עם  ,ציוני-אהתפיסה, שהייתה ברובה נחלתם של חוגי השמאל ה 1939-1936.40

בחוברת החוגים הללו ידי -על לה הראשון ניתןהממשי הביטוי המועצות. -הפלישה הגרמנית לברית

החלו להישמע התבטאויות דומות עד מהירה  41אחדים לאחר הפלישה.שפורסמה שבועות  "מערכהה"

                                                
  .5, עמ' NT-229פה, אה"ע -, אוסף עדויות בעל1982עדות לייביש טרנופולר,  37

ציר מנדלברג שימש בעברו כ. 68, עמ' 1985אביב - , [חמ"ד], תלעל עצמי. שנות התהילה והבוזניקוב, שלמה צירול 38

הפרלמנט הרוסי  -) 1907), חבר ב"דומא" השנייה (1903דמוקרטית הרוסית (-בוועידה השנייה של המפלגה הסוציאל

) ושר הבריאות בממשלה 1917(בתקופה הצארית, ראש השרות הרפואי בפטרוגרד הבירה בתקופת הממשלה הזמנית 

מעולם לא היה ציוני,  אף כי. 1921- ) בFar Eastern Republicשל הרפובליקה העצמאית של המזרח הרחוק הרוסי (

ד"ר ראו:  ונשאר בה, כשהוא עובד כרופא כקופת החולים של ההסתדרות. 1922-עלה לארץ בעקבות משפחת אשתו ב

  אביב תש"ו.-ליגה לקשרי ידידות עם ססס"ר, תל, מרכז האביגדור מנדלברג, דפים לזכרו
 בולטין הליגה. 23.5.1942בירושלים  המועצות-בריתראו דברי מרטין בובר בכינוס פתיחת המגבית לטובת  39

22.6.1942. 
- , עם עובד, תלחרב היונה; אניטה שפירא, 416, עמ' 2000אביב -עובד, תל ם, עברל: ביוגרפיהאניטה שפירא,  40

  .357, 319, 315עמ' , 2002אביב 
ישראל, יולי - , אגוד סוציאליסטים אינטרנציונליסטים בארץמערכה: ברית המועצות במלחמה האנטי פשיסטיתה 41

  .9-8, עמ' NT-105. עדות שלמה צירולניקוב, אה"ע 66 צירולניקוב, על עצמי, עמ'. השוו: 1941



228 

המועצות - הרצון להושיט עזרה לברית בהדרגה, וכך, 42.סוציאליסטיים-גם בקרב החוגים הציוניים

 המרכזי למניעיקו זה לזה והיו יחדיו השהשאיפה להביא לידי שינוי ביחס הסובייטים כלפי הציונות ו

צחון יהתאחדו ל"ליגה לנ 1942במאי  5-, אשר בהמועצות-לבריתיוע שהביא לידי הקמת ארגוני הס

  V."43ליגה "הלא היא  ",במלחמתה נגד הפאשיזם רוסיה המועצתיתלמען 

. המועצות-לבריתמספר ארגונים ששמו למטרה לסייע ישראל -הוקמו בארץ 1942-1941במהלך 

הוועדים "ו 44בחיפה "המועצות- בריתלעזרת ית פאשיסט-האנטי הליגה"המרכזיים שבהם היו 

ארגונים דומים הוקמו גם בראשון לציון,  46.ובירושלים 45אביב-בתל ,המועצות-בריתהציבוריים לעזרת 

אלה או ו חברי הפק"פ יהארגונים הללו המי שהחיש את הקמת . ברמת גן, בנתניה ובפתח תקווה

-סדי הוועד התלימיעם כך, שמאל.  צ"פועכן אנשי שהזדהו עמם מבלי להיות חברי המפלגה בפועל, ו

מראשי סיעת "הרשימות הסוציאליסטיות" שחבריה הוצאו ממפא"י שלמה צירולניקוב,  נמנואביבי 

שעתיד  ","אנטיפאפאשיסטי -ארגון אנטימפעילי  1932,47-במשפט "האופוזיציה השמאלית" בעקבות 

 (לייבוש) שיביוליהמקורב לפק"פ  48שאול,- המשורר מרדכי אבי ;למלא תפקיד מרכזי בפעילות הליגה

, (אחיו של סטפן צוויג) ארנולד צוויגגרמני - היהודיבראש הליגה החיפאית עמדו הסופר  49.טרנופולר

 צ"פועתנועת סדי ים ושלמה קפלנסקי, ממיהחברי פק"פ, אך היה מקורב אליאשר אמנם לא נמנה עם 

                                                
 המועצות- לבריתהתרשם, כי הפלישה הנאצית . מתוך הקריאה ניתן ל26.6.1941, הפועל הצעירראו לדוגמא:  42

 מהווה את הפתיחה האמיתית למלחמה האמיתית שהחלה אך עתה.
במלחמתה נגד  המועצות-בריתככל הנראה, תחילה רצו לכנות את הגוף שכונן בשם "הוועד הציבורי לעזרת  43

פיע בנוסח האנגלי של מו Committee to Aid The USSR in Her War Against Fascismהשם הזה  "הפשיזם.

  .IV-519-4התקנון שהוגש לשלטונות המנדט לאישור. בנוסח העברי מופיעה הליגה כבר בשמה הידוע. אה"ע 

. ברם, הליגה החלה את פעילותה 1942תקיימה בפברואר החיפאית ההאסיפה, שבה הוצגה עמדתה של הליגה  44

 .1941כבר בשלהי 
. ברם, הוועד החל את פעולתו כבר 21.3.1942- תקיימה באביבי ה- לבית של הוועד הציבורי התהאסיפה הפומ 45

 .1941בשלהי 
תקיימה ניברסיטה ההאסיפה הפומבית הראשונה של הוועד הירושלמי המשותפת לו ולוועד הסטודנטים של האו 46

 .1942, כאשר הוועד עצמו החל את פעולתו כבר באמצע ינואר 15.2.1942- ב
-Joel Perlmann, Dissent and Discipline in Ben; 41-36 ירולניקוב, על עצמי, עמ'צעל קבוצה זו וגורלה ראו:  47

Gurion's Labour Party: 1930-1932, The Levy Economics Institute of Berd College Working Paper No. 458 

(Annadale-on-Hudson, 2006).  

בש כיפה המלמד בבית ספר דתי" יצר רושם ראשוני של לגביו מעיד לייביש טרנופולר, כי מראהו החיצוני כ"חו 48

נציג החוגים הדתיים שנמנעו מליטול חלק במפעל העזרה. רק כעבור זמן מה נודעו דעותיו האמיתיות של אבי 

  .4-3), עמ' 42(23 מת"ב. 1967שאול. ראו: עדות לייביש טרנופולר, 
, קורותיה של ידידותקי ורות לוביץ. ראו: רות לוביץ, מלבדם, תפקיד חשוב מילאו: צבי נדב, דוד שור, יצחק יצח 49

לוביץ, חברת פק"פ, הייתה בין מייסדי  ות. אגב, ר17עמ' , 1984אביב -המועצות, תל-התנועה לידידות עם ברית

 .1941, שקם בראשון לציון בראשית אוקטובר המועצות-בריתהועד הציבורי הראשון לעזרת 
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ש וועדי העזרה גם אנשי המפלגה הקומוניסטית עמדו ברא. 1930ומנהל הטכניון מאז  באוסטריה

  הוועד לעזרה הירושלמי, שעם ראשיו נמנה מרטין בובר.יוצא דופן הוא  50במקומות אחרים.

אמנם היו אלה אנשים מלאי להט, אך הם הבינו בעצמם כי מפעלם זה אינו יכול להתקיים על 

זרמת כי בלא ה עמד על כך 1942,52תזכיר פנימי, שהופץ מטעם פק"פ באפריל  51.בלבד בסיס רעיוני

וצע להציב בראש ארגוני הבין היתר,  53.לפועל המועצות- לבריתכוחות חדשים לא יצא מפעל העזרה 

, צעד זה, לדעת אנשי פק"פישוב, שאינן מזוהות עם כל מפלגה או תנועה. יהעזרה דמויות מוכרות ב

ות מאחורי תוכל לנהל את הפעילמפלגה הקומוניסטית ישובי, כאשר הי-אופי כללהעזרה  ארגונייעניק ל

  .שמהבהקלעים, מבלי להזדהות 

. כך, בישיבת הוועד הפועל של ההסתדרות, למהלך הזההיטב היו מודעות המפלגות הציוניות 

ד"ר את ראשי הליגה ד"ר אביגדור מנדלברג ו שמאל, צ"פוע, מראשי מכנה משה ארם ,1942במאי  26-מ

ק הרבה יציורי, אך מדויאופן פחות זאת במנסחת  מאירסון גולדה ".יוסף קרוק "דמויות לקישוט בלבד

המפלגה "מכניסים לתוכם [האגודות לעזרה] אנשים ידועים וכל מי שרק ירצה. אך הם [אנשי  :יותר

  54".] מושכים בחוטיםהקומוניסטית

ארגון  הבינו את הצורך להיכנס למסגרת 55גם המפלגות הציוניות שהיו חברות בהסתדרות

היו אלה  ,. תחילהכרחי ליצירת מגע בלתי אמצעי עם הסובייטיםכתנאי ה המועצות- לבריתהעזרה 

-התל החלו במגעים עם אנשי הוועד הציבורי 1942 בראשיתשמאל והשומר הצעיר, אשר כבר  צ"פוע

מוצהר את בגם יתר המפלגות שאפו להיכנס, אך דרשו תחילה להבליט  56.חיפאיתוהליגה ה אביבי

  לציונות. המועצות-בריתביחס של ביא לידי שינוי לה וכן את זיקתה ,אופיה הציוני של הליגה

ויכוח בין נציגי מפלגות ההסתדרות לבין ולגרמה שבלבד  ולא זהבלטת הפן הציוני התביעה ל

, אשר הקדימו במשא ומתן םנציגיה. עצמןמפלגות הבתוך הביאה לידי מחלוקת נציגי הליגה, אלא גם 

כי מפעל העזרה  רית היא להיכנס לתוך הליגה ובלבד) טענו, כי מטרתם העיקצ"השוהשמאל ו צ"פוע(

                                                
  יהו (אליושה) גוז'נסקי, מבכירי המפלגה הקומוניסטית.בנתניה עם ראשי הוועד נמנה אל 50
התקיימה האסיפה הכללית המשותפת לכל ארגוני העזרה, ובה הוחלט להפנות קריאה אל מרכזי  21.4.1942- ב 51

 צ להצטרף."ציון שמאל ושוה-מפא"י, פועלי
  . אה"ע.44, עמ' 1942יוני  – 1941לקט תעודות של פק"פ יוני  52
 .68גם צירולניקוב. ראו: על עצמי, עמ'  עמדה דומה נוקט 53
  . אה"ע.26.5.1942פרוטוקול מישיבת הוועד הפועל של ההסתדרות  54
  .שמאל והחוגים המרכסיסטיים צ"פועשמאל, ו צ"פועמפא"י, הקיבוץ הארצי השומר הצעיר,  55
 .V, 22.6.1942בולטין ליגה  56
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ורק  ,אף ניתן לקבל את הליגה כמות שהיא ך. לשם כהקומוניסטיםשאר בידי ילא י המועצות-לברית

, כי צ"פועחוגים מסוימים בטענו נציגי מפא"י ו ,לאחר הכניסה לתוכה לשנותה מבפנים. לעומתם

יוחלט לגבי עוד בטרם תוצג יותר ויש לדרוש כי ב החשוב הישוב היניהבלטת אופיו הציוני של ה

ועה בהשפעת הקומוניסטים: את שדרשו להקים ליגה נפרדת אשר אינה נג ,. היו אף כאלהההצטרפות

מפעל את ובלנה יש לחסל בחיתוליה, המפלגות הציוניות הן הן אשר ת " במתכונתה הנוכחיתVליגה "

  57העזרה.

מסוים אף בשלב  ות ההסתדרות לבין הנהלת הליגה.ן מפלגכסלע המחלוקת בי ניצבההציונות 

המפלגות שהיו נכונות לוויתור זמני על הסעיפים הציוניים הודיעו, כי תנטושנה את נוצר מצב, שבו 

הקו התקיף ביותר הוביל דוד רמז, את  58., אם לא תצורפנה יתר מפלגות ההסתדרותהמשא ומתן

המשמעותי ביותר  הוויכוח י על המשא ומתן.המזכיר הכללי של ההסתדרות והמופקד מטעם מפא"

בשל היותו השני במצע,  ",סעיף ב'"שזכה לכינוי " במצע המשותף של הליגה, סעיף הציוני"הניטש סביב 

כי ללא סעיף  ,הצהיר רמזבלהט הוויכוח  .כלפי הציונות המועצות-בריתהמביע תקווה לשינוי יחסה של 

 59(כשלג דאשתקד) ".'אויף טרי טיסיאטשי כפרות' עצותהמו-לברית הוא צריך את מפעל העזרהזה "

: ת, אך הרבה יותר קולעתפחות ציורי צורהצבי ניסח עמדה זו ב-כמה שבועות לאחר מכן, יצחק בן

ציונים - ידי אנטי- במה, שתנוצל על נוידי השתתפות פסיבית או אקטיבית של- "למה לנו לעזור ליצור על

  60".נגד הציונות. יש בזה סכנה גדולה

זכה  , לפיה כלל מצע הליגה (שאףידי מרטין בובר- בסופו של דבר נתקבלה פשרה שהוצעה על

  61:שלושה סעיפים )"מצע בובר"לכינוי 

  .המועצות- לבריתישוב במתן העזרה יהגברת השתתפות ה )1

 62מפלגתי.- הינה ארגון על Vליגה  )2

                                                
, אה"ע. במהלך הדיון נוקבים 20-2עמ'  26.5.1942ראו דיון בנדון בישיבת הוועד הפועל של ההסתדרות,  57

המתדיינים לשון חריפה מאוד כלפי הקומוניסטים, בכנות אותם "זוהמה" שאותה יש לטאטא החוצה. מאידך, גם היה 

ברור, כי אנשי פק"פ עשויים לסייע במגע עם הסובייטים. ברם, סיוע זה אמור להיעשות בפיקוח, פן יוביל לתוצאות 

יש לציין, כי סתירה פנימית הזו ביחס למפלגה הקומוניסטית, שנוצרה עוד בטרם כניסת מפלגות  בלתי רצויות.

 ההסתדרות לליגה, לא תיעלם במשך כל שנות פעולתה.
, 1991אביב -, ספריית הפועלים, תל1948-1913 המועצות- יחסו של השומר הצעיר לקומוניזם ולבריתמשה צ'יז'יק,  58

  167עמ' 
 .69עצמי, עמ'  צירולניקוב, על 59
 . 2-003-1930-135). אמ"ע –, בית ברל (להלן ארכיון מפלגת העבודה. 20.5.1942פרוטוקול מישיבת מרכז מפא"י,  60
 .5, עמ' V, הוצאת ליגה סיכומים לקראת הכיוס הארצי השני 61
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מהווה נקיטת , אך אינה המועצות-בריתגילויי אהדה כלפי מבוססת על  ליגהההשתייכות ל )3

  .העמדה פוליטית כלשהי כלפי

 המועצות-בריתמצע סעיף רביעי, המדגיש את שאיפת הליגה להבנה בין ל ניסדרשו להכ צ"השוהאנשי 

   63., אך דרישתם לא נענתה בחיובהעברי והערבי כאחד ציבורל

 תאמתושונה המצע תוך ה ,מפלגות ההסתדרות סה שלכניהערב , 1942י ניושלהי כבר ב ,אולם

ארצי -הכינוס הכלל ידי-ישנה אושר באופן סופי על-המצע בצורתו החדשה 64.המוקדמות יהןלדרישות

ארצי - , שנועד לתת תוקף משפטי וציבורי לארגן הכלל1942בשלהי אוגוסט " Vשל "ליגה הראשון 

הדבר הביא לידי התמרמרות רבה . שהוקם במאי אותה השנה ואיחד בתוכו את כל הארגונים הקודמים

יסדי ישראו את עצמם כמוהחוגים הבלתי מפלגתיים המקורבים לקומוניסטים, רב נציגי פק"פ בק

החוגים דגיש את הסתייגות שההליגה האמיתיים. כך ראה אור גילוי דעת מאת שלמה צירולניקוב, 

גילוי הדעת זכה להסכמתן  ,למעשה 65.מפלגתי של הליגה- האלהללו מהמצע החדש, תוך הבלטת אופיה 

שיביא לשינוים המוחלט של והדומיננטי, ל המפלגות הציוניות, שראו את עצמן ככוח הדינמי מלאה שה

אף זכה הוא אדרבא, . להסב כל נזקכבר  היה לולפיכך, גילוי הדעת כשלעצמו לא יכ 66.פני הליגה

  .1943שנת שפורסם מטעם הליגה בבשפה הרוסית  פרלהיכלל בס

אנשי  ".V ליגה"ת ההסתדרות את השתלטותן על כי תוך שבועות מספר השלימו מפלגודומה, 

מאחר והחברות במוסדות  לחלוטין צומצמה ו הצידה והשפעתםנדחהמפלגה הקומוניסטית ותומכיהם 

דוגמא מצוינת  .פריטטי, מה שהעניק למפלגות הציוניות רוב מוחלט- בסיס מפלגתי-הליגה נקבעה על

בין  :1942באוגוסט  26-25-הראשון של הליגה בלכך ניתן לראות כבר באירועים סביב כינוסה הארצי 

ועד המרכזי של המפלגה ובאוגוסט מפנה ה 18-ב הנואמים לא היה ולו איש אחד שהזדהה עם פק"פ.

                                                                                                                                             
ת שלמה סעיף זה נועד בראש ובראשונה לצמצם את מעורבותה של המפלגה הקומוניסטית כגוף מלוכד. עדו 62

 .16-15). עמ' 93(21. מת"ב. 1978צירולניקוב, 
  .167 המועצות, עמ'- צ'יז'יק, יחסו של השומר הצעיר לקומוניזם ולברית 63
תקיימו שתי פגישות שקדמו להחלטה הסופית על דבר הצטרפות מפלגות ההסתדרות ל"ליגה ה. 23.6.1941דבר  64

V," והשניה בחיפה.  אביב-. הראשונה בתל21.6.1942- וב 14.6.1942-ב 

. השוו: לוביץ, קורותיה IV-104-113-105אה"ע.  28.6.1942אביב, -" בתלVהחלטת האסיפה הכללית של "ליגה  65

 .33של ידידות, עמ' 
"עם כניסת מפלגות ההסתדרות הורחקה סכנת השתלטות יסודות  27.8.1942, 44מס'  הפועל הצעירהשוו:  66

  "עוינים.
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 67.ההסתדרות בענין העדר נואמים קומוניסטיים ברשימה הכללית לראשיהקומוניסטית מכתב 

העובדה כי הוחלט קביעת ר לצד , כאשנוסחה בלשון בוטה אחדיםהתשובה שנשלחה כעבור ימים 

כי הקומוניסטים, בשל מעשי העבר,  מודגש, ות ביותרהבולט הדמויותלבחור בתור נואמים רק את 

סיונות מצד אנשי פק"פ ינמספר במהלך הכינוס נעשו  68.אינם ראויים ליטול חלק במאורע כה חשוב

קומוניסטים ן הציונים להמתח בי 69.אלו שעשו זאת סולקו בבוז ךדוכן הנואמים, א לאלהגיע 

במהלך מסיבה שנערכה  את הלהבה. הציתכדי לניצוץ קט שהיה די ולו בומקורביהם היה כה חזק, 

שהשתתפו בכינוס הליגה ושעליהם  יםסובייטישני דיפלומטים בחיפה לכבוד  1942בראשית ספטמבר 

פועלי חיפה. הלז כינה את ידי אבא חושי, ראש מועצת - נאומו של ארנולד צוויג עלנקטע  ,ידובר בהמשך

הנואם "עוכר ישראל" ואף דרש כי לא ינאם בשפת האויב (צוויג נאם בגרמנית). בדרישתו של אבא 

   70אירוע.שנכח ב , מבכירי מפא"י,חושי תמך גם דוד הכהן

התבטאויות מעין אלה חושפות נושא נוסף, אשר בעקיפין שימש כחלק מהוויכוח על האופי 

ידי יוסף שפרינצק -לת השפה העברית. ההגדרה המדויקת של הנושא ניתנה עלהציוני של הליגה: שא

, שבה נדונה הצטרפותה של המפלגה לליגה. שפרינצק, אשר 1942ביוני  3-בישיבת מזכירות מפא"י ב

טען כי גוף כה טעון מבחינה פוליטית ימשוך לתוכו "כל  ",V ליגה"להצטרפות מפלגתו ל התנגד נחרצות

במהלך יתרה מזאת,  71ציוניים.- ציוניים ואנטי-קרי יסודות א ",קופחים ודוברי לועזיתמיני אלמנטים מ

                                                
-IV-208. אה"ע 18.8.1942 "המרכזי של פק"פ אל "מרכז הוועד הפועל של ההסתדרות. מאיר סלונים, בשם הוועד 67

1-2516B.בין היתר הקומוניסטים הציעו גם שיתוף פעולה מלא עם מפלגות ההסתדרות בכל הנושאים האחרים . 

פירסם . שם. מבלי להמתין לתשובת הוועד הפועל, 25.8.1942הוועד הפועל של ההסתדרות אל מאיר סלונים  68

דעת, שבו לצד קביעת העובדה כי אנשי המפלגה הם מייסדי הליגה גילוי  23.8.1942-הוועד המרכזי של פק"פ ב

" הינה גוף Vהאמיתיים, מובאת גם דרישה לשיתוף המפלגה הקומוניסטית בפעילות, תוך הדגשת העובדה ש"ליגה 

  .IV-519-21מפלגתי. שם, - בלתי

-Documents on Israeli: 30.8.1942וב למשה שרתוק, ישעיהו קלינהיהודית ראש מחלקת ההסברה של הסוכנות  69

Soviet Relations, 1941-1953, part I, pp. 32-33 ביחס דומה זכו הנציגים הקומוניסטיים, כאשר הופיעו בטקסים .

, עמ' 20.5.1943פרוטוקול ממזכירות הוועד הפועל של ההסתדרות . ראו: 1943-לכבוד צאת משלוח האמבולנסים ב

לחוד או ביחד: יהודים וערבים במסמכי העמדה הקומוניסטית כלפי יחס זה מצד הציונים מתוארת ב:לאון זהבי,  .24

  .408-406, עמ' 2005אביב - , כתר, תל1943-1919הקומינטרן, 
של  . כבר בימיה הראשוניםשפה הגרמניתסביב השימוש ב . לא הייתה זו התקרית הראשונה4.9.1942 ,המשקיף 70

. פרוטוקול מישיבת המזכירות , נקטעה אחת מישיבותיה היות ונוהלה בגרמנית1941, בשלהי הליגה החיפאית

נקטע נאומו הגרמני של צוויג בעת  1942. גם בסוף מאי IV-104-113-105. אה"ע V" 25.10.1944ליגה "הארצית של 

תבעו לחדול מ"לנהל ושפה העברית" את עצמם כ"מגני ה ואביב. המתפרעים הציג- כינוס תומכי הליגה בתל

  .1.6.1942 הבוקר ".תעמולה נגד היטלר בשפתו
 . אוסף פרוטוקולים של מפא"י.אב"ג. 3.6.1942פרוטוקול מישיבת מזכירות מפא"י,  71
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הוחלט  ,ליגה שנערכה ימים ספורים לפני פתיחת הכינוס הראשוןישיבת המזכירות הארצית של ה

  72ברוסית. היהלקיים את האירוע על טהרת העברית, למעט נאום הברכה לאורחים הסובייטיים שי

  

  של הליגההכינוס הראשון 

תפקיד מילא גם הכינוס הראשון, מלבד היותו האסיפה שנועדה להסדיר את פעילות הליגה, 

לארץ ובאו במגע ישיר ובלתי לראשונה הגיעו  המועצות- בריתשל  הרשמייםנציגיה  –הרבה יותר חשוב 

ם אזרחישכף רגלם של מתחילת המלחמה, הייתה זו הפעם הראשונה לא  אמצעי עם היישוב היהודי.

בנמל  עגנה 1941 בדצמבר) 8-(לפי מידע אחר, ב דצמברב 2- ב :ישראל- ארץדרכה על אדמת סובייטיים 

בדרך מקרה מהים השחור.  השהגיע )Anastas Mikoian( "אנסטס מיקויאן" חיפה אוניה סובייטית

י ביול 73.כשבועיים ימים וקציניה אף זכו לביקורים במספר קיבוצים ישראל-צוות האניה שהה בארץ

אולם אין לראות  74.החברה הסובייטית להפצת סרטי קולנוע, Sovkino-ביקר בארץ גם נציג ה 1942

  פי הזמנה רשמית.- , שכן איש מבין המבקרים לא הגיע ארצה עלבביקורים אלה ביקורים רשמיים

הליגה הוזמנו נציגים סובייטיים רשמיים: המזכיר הראשון של הצירות הסובייטית לכינוס 

 תונות באותה הצירות ניקולאי פטרנקויוהנספח לע) Sergei Mikhailov(סרגיי מיכאילוב בתורכיה 

)Nikolai Petrenko(.75  בכדי להציג את  חשיבות הביקור והשתדלו לעשות הכלבארץ הבינו היטב את

בה. הם זכו לבקר חהסובייטים תרו את הארץ לאורכה ולרו 76.כמה שאפשר שוב באור חיובייהי

 ביקרו בישיבת הוועד הפועל של ההסתדרות ואף הוזמנו לוועד הלאומיכן שקי עובדים. בקיבוצים ובמ

  77ולסוכנות היהודית.

                                                
. בנוגע לנאומים ביידיש, הוחלט IV-104-64-2, כ"י, אה"ע, V," 18.8.1942החלטות המזכירות הארצית של "ליגה  72

  בודד בשפה זו ייכלל בין הנאומים בתנאי שיושג רישיון השלטונות הבריטיים לשדר את הנאומים ברדיו.כי נאום 
קציני הצוות הוזמנו לסייר בארץ. מאידך, אליהו דובקין, ראש מחלקת העליה של הסוכנות ביקר באניה. הסוכנות  73

י אליהו דובקין בישיבת מרכז מפא"י, ; דברIV-443-2. אה"ע. 22.12.1941, 15.12.1941היהודית, לשכת ההסברה 

  .19-18א'. עמ' 1) חלק 50(22. מת"ב. 1970. עדות ליובה לויטה, 2-23-1941. אמ"ע. 10.12.1941
  .4.2ראו פרק   Sovkino-ביקור נציג ה לע 74

 ואילך. 538ביתר פירוט אודות הביקור ראו: רואי, עמ'  75
  " ראו: רואי, שם.Vהראשון של "ליגה לניתוח ביקורה של המשלחת הסובייטית בכינוסה  76

בוועד הלאומי ביקר פטרנקו בלבד. מיכאיילוב, מתוקף היותו נציג סובייטי בעל דרג דיפלומטי גבוה נמנע  77

 ,Documents on Israeli-Soviet Relations:30.8.1942מהביקור באמתלת שווא. ישעיהו קליטוב למשה שרתוק, 

1941-1953, part I, pp. 32-33 . גם לסוכנות היהודית הגיע פטרנקו לבדו. לדברי ליובה לויטה, מראשי הקיבוץ



234 

הבינו, כי עליהם  הציוניותהשמאל הן הקומוניסטים והן המפלגות  ,סובייטיים- החוגים הפרו

 ורהלכא משתדליםבעוד הסובייטים מנת לזכות "בבכורה" בעיני הסובייטים. - להציג את כוחן, על

גלוי סובייטי המוביל שבא במגע -לכוח הפרו צ"השוההפכו אנשי  78,להימנע מכל מגע עם הקומוניסטים

התנועה, פנימי מטעם  חוזר, הופץ פתיחת כינוס הליגהלפני  ימים חמישה, 20.8.1942-בעם השליחים. 

מפגן המוני זה  79.לבוא בהמוניהם לכל האירועים, בהם יהיו נוכחים הסובייטים החברי ובו דרישה לכל

-כשחקן משמעותי בנוף הפוליטי של ארץ תנועהלהבליט את כוחה של ה צ,"השוהנועד, לדעת ראשי 

בעת ביקור הסובייטים בקיבוץ מעברות, לא התאפק מאיר יערי ובנאום הברכה, שפך את ליבו,  ישראל.

-עם ברית סוציאליסטית- לחידוש האחווה הרעיונית פשוטו כמשמעו. נאומו היה מלא געגועים

   80.ם, שנותקו בעל כורחםחידוש הקשר בין קרוביכהוצג הדיפלומטים בוא המועצות, ולכן 

כל שהיא אחזה בכל הישוב עד כדי כך,  81.היו שותפים להתלהבות כזו צ"השוהלא רק אנשי 

ת הארץ. בבנאומיהם אף האפילה על אה המועצות- בריתת דכי אה נואמים בכינוס הליגה הואשמוה

-לבריתנושא העזרה ש טית האשימו את מארגני הכינוס בכךנשי המפלגה הקומוניסלעומתם, א

  82.ידי הבעת תביעות ציוניות- נדחה הצידה על המועצות

אך  ואת מחויבותם לסייע למלחמתה בנאציזם. כל הדוברים הבליטו את זיקתם לרוסיהאכן, 

, הודגשה גם המועצות-בריתות לצד הדרישות הגלויות לחידוש הקשר עם יהדהנושא הציוני לא הוזנח. 

ויביעו את  ,בעל בריתם האמיתי באזורהיישוב הוא ש במוסקבהסוף יבינו - כל-התקווה, כי סוף

 ,כך .יתלתגובתם של הסובייטים הייתה צוננת משהו, אם לא לומר שליתמיכתם המתבקשת בציונות. 

די רוסיה יעלו ארצה. הנציגים בעת ביקורם בחוות לימוד ליד ירושלים, הביעו התלמידות רצון כי יהו

                                                                                                                                             
) 50(22. מת"ב. 1970המאוחד, פטרנקו הניח כי מדובר בסוכנות עיתונאית ולא במוסד פוליטי. עדות ליובה לויטה, 

  .19א'. עמ' 1חלק 
שמואל מיקוניס, מאיר סלונים  חילו,- בפועל, מיכאילוב הצליח לערוך פגישה סודית עם ראשי פק"פ רדואן אל 78

 . 403עמ'  ,לחוד או ביחדזהבי, ושמחה צברי. דו"ח על הפגישה נשלח לוועד הפועל של הקומאינטרן. ראו: 
 .IV-421-3A. אה"ע 20.8.1942הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, חוזר  79

 .9.9.1942, 37מס'  רהשומר הצעי. 259-255, עמ' 1947, מרחביה בדרך ארוכה "יערי, "יוקם הגשר,מאיר  80
אפילו "הבוקר" ו"המשקיף" שגישתם כלפי כינוס הליגה הייתה ביקורתית מאוד, פרסמו כותרות נלהבות וציטטו  81

. 1.9.1942 הבוקר. 26.8.1942, 25.8.1942 המשקיףו הבוקראת דברי ההתפעלות של שני הסובייטים מהביקור. ראו: 

 המשקיףציונים. -ס, כי הפקידו את השליחים הסובייטיים בידי הלאמארגני הכינו בד בבד, האשים "המשקיף" את

27.8.1942. 
  .76-77, עמ' על עצמיצירולניקוב,  82
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. תגובות דומות המועצות-בריתניניה הפנימיים של עהסובייטיים השיבו, בכעס, כי מדובר בהתערבות ב

  83.להם כאחד המלוויםשימש שמע מפיהם שלמה צירולניקוב, אשר 

התקשו שנוצר רושם, כי אף  הסובייטיםמקריאת העדויות המתארות את ביקור הנציגים 

לנקוט עמדה  הנעשה בארץ, מבלילגבי ה את מאזן הכוחות, הם בחרו ללמוד ולהשכיל להבין תחיל

כלשהי. היו אלה מארחיהם, אשר ניסו לפרש את התנהגותם של מיכאילוב ופטרנקו כסימן לבאות. 

אפילו, כפי שמסתבר, מכתבי הפרידה הלבביים העדר רצון הסובייטים לנקוט עמדה בלט עד כדי כך, ש

  84.ידי שלמה צירולניקוב-ידם, אלא על- תם את הארץ, לא חוברו עלשכתבו בטרם צא

זבונו של צירולניקוב מצויה טיוטה למכתב של מיכיאלוב, ממנה ניתן להתרשם, כי נכתבה יבע

היד אינו תואם -ידי מי, שאמנם שולט היטב ברוסית, אך אינו שרוי באווירתה הלשונית. כתב-על

ידם של -. לעומת זאת, כתבסר לעיתונות ולהנהלת הליגהשנמבהחלט את הכתב, שבו נכתב המכתב 

מלבד התיקונים של שגיאות שנבעו מחוסר  "."הסופי חלק מהתיקונים אכן תואם את כתבו של המכתב

ההכרות עם הריאליות הסובייטיות הלשוניות, ישנם גם תיקונים, שנועדו להפוך את המכתב לאישי 

  85.יותרומופשט יותר, אך בו בזמן גם כללי 

ציונית), מאשר - אנטיגישתם  ת (שלא נאמרוציונהימנעות מכל תמיכה בהזהירה וה תםאת גיש

ידי מיכאילוב עם שובו לאנקרה, לוועד הפועל של הקומאינטרן. כך, דאגת -וחשבון שהוגש על- גם הדין

מארגני כינוס הליגה להרחיק את הנציגים הקומוניסטיים מהשליחים הסובייטיים תוארה 

 נוסףתזכיר דו"ח זה אף מעמיד בספק עדויות עקיפות לגבי  86"."הסתה" ו"מעשי טרור ",כ"התפרעות

כך, לדברי  שהציג, לכאורה, את המפעל הציוני בארץ באור חיובי.וידי מיכאילוב ופטרנקו -שחובר על

, . לדבריותזכירראה את ה ,1943-לארץ ב פולני שהגיע-וולקוביץ', פעיל יהודישמואל לייביש טרנופולר, 

המועצות החליט לנצל זאת -המפעל הציוני תואר בו ברוח חיובית וולקוביץ', ששאף לצאת מברית

                                                
ישראל בשנות מלחמת - ובין הישוב היהודי בארץ המועצות-ברית; שמעון רדליך, "היחסים בין 541רואי, עמ'  83

 קול הפועל ",טרנופולר, "אנשי רוסיהייביש : ל. המקרה מתואר ב161 עמ'תשמ"ט, כ"ד,  אילן- בר ",העולם השניה

) 50(22. מת"ב. 1970עדות ליובה לויטה, . 27.8.1942 דבר(אמנם בלא תגובת הסובייטים). השוו ל 8, עמ' 3.1944

  .26-27א'. עמ' 1חלק 
  ב,עדות שלמה צירולניקו; 31, עמ' NT-105. עדות שלמה צירולניקוב. אה"ע 74צירולניקוב, על עצמי, עמ'  84

  .4, עמ' 3) חלק 50(16. . מת"ב1970-1969
. המכתבים פורסמו בעיתונות לאחר צאת IV-519-17. המכתבים המקוריים: שם, IV-104-896-4Bאה"ע,  85

 (מכתב פטרנקו). 18.9.1942(מכתב מיכאילוב),  14.9.1942 דברהמשלחת הסובייטית. ראו: 
  .407זהבי, לחוד או ביחד, עמ'  86
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לטובתו. בכדי לזכות בהיתר היציאה הוא התחייב להמציא דין וחשבון חפורט ומאוזן יותר, בטענה כי 

  87".אתם [הסובייטים] שלחתם רוסים, הם לא כ"כ מבינים... אותי לא יצליחו לרמות"

. אמנם בימי כינוס הליגה רבתימבוכה בארץ לגרמה  ,נוכח הביקור הרבההתלהבות אווירת ה

רבים החלו מבינים כי הפריזו  ,קצר אך כחלוף זמן דיבוק.אחוזי  לכאורההתושבים היו מרבית 

לאחר מכן טענות  88.היתר-בתגובתם. תחילה היו אלה הרביזיוניסטים, אשר ציינו את עובדת התלהבות

-לבריתכי האהדה  מפורשנאמר בשבה  ","הבורגנית תונות הכללית,ימעל דפי העדומות נשמעו גם 

 ותהגזמבנאלץ להודות מפא"יניקי - יהסוציאליסט "דבר"ולבסוף, גם  89.האפילה על הציונות המועצות

כי הנציגים הסובייטיים  ,גם שלטונות המנדט הבריטיים נתפסו לרושם הכללי 90.בלתי מוצדקת

הציוני. הבריטים אף ניסו להניאם מכך, אם כי לא נתנו לניסיונם זה סיכויים התרשמו לטובה מהמפעל 

  91ליהודי. היות וחשבו את מיכאילובגבוהים, 

טענו אנשי פק"פ והמקורבים אליהם, כי הכינוס יכול היה להיות מרשים יותר,  ,זאת לעומת

אף הביא למריבה  חהוויכו. במקום על העזרה אלמלא המנהיגים הרשמיים הרבו לדבר על הציונות

דוד רמז. זה האחרון האשים את מנדלברג, כי נאומו בפתיחת לבין בין אביגדור מנדלברג  קולנית

שיזם אכי כעת יש לרכז כל מאמץ במיגור הפ ,מנדלברג טען. לעומתו, הכינוס היה נטול כל יסוד ציוני

משלהם בקלוב מחאה " ותו לא. היסודות "הבלתי מסופקים" ו"הלא הסתדרותיים" אף ערכו "כינוס

  92.אביב-הסוציאליסטי בתל

נשא ברל כצנלסון  5- קולות מעין אלה לא היו בגדר חידוש. כבר באביב, בועידת ההסתדרות ה

, יש לדרוש את תמיכתה במפעל הציוני ושחרור המועצות-לבריתנאום, בו ציין במפורש, כי לצד האהדה 

לשלטונות עד הלאומי, הקורא ודעת מטעם הופורסם גילוי  כחודש ימים לפני כן 93.אסירי ציון

                                                
 .8), עמ' 42(23 מת"ב. 1967רנופולר, עדות לייביש ט 87
"אלה שרצו לשפוך את לבם מצאו אוזן קשבת והגיעו לרמת הגזמה שהפתיעה אפילו את גדולי חסידיהם והביאה  88

 .27.8.1942 הבוקר "אותם במבוכה.
 .12.9.1942, 45/46מס'  הפועל הצעיר, 28.8.1942 הד ירושלים 89
 .16.9.1942, 15.9.1942 דבר 90
91 Note of conversation with M. [sic!] Mikhailov, 1st Secretary, USSR Embassy at Ankara ,27.8.1942 .

. תפיסתו של מיכאילוב כיהודי אף הביאה לידי כתיבת שמו בחלק A373/8), אצ"מ –(להלן  ארכיון ציוני מרכזי

לשכת המזכיר הראשי של ממשלת ). ראו: מסמך ללא כותרת, יצא מטעם Michailowiczמהמכתבים כמיכאילוביץ' (

  , שם.10.5.1943המנדט, 
  .77-76ראו: צירולניקוב, על עצמי, עמ'  92
. נאום זה אף זכה בפי אחדים 46, עמ' 19-23.4.1942-של ההסתדרות שנתקיימה ב 5- נאום ברל כצנלסון בוועידה ה 93

  "לכינוי "רביזיוניסטי.
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, כצנלסון ".מגן"אגודת  מראשי, את גילוי הדעת חיבר בנימין וסט 94.לשחרר אסירי ציון הסובייטיים

להבליט נועדה הכללית  תושינה בו דברים רבים, כאשר מגמ ,אשר ערך את גילוי הדעת טרם פרסומו

 תתגובות דומות נשמעו גם ממקורו 95.רי ציוןהתמיכה בציונות ושחרור אסיסוגיות את עוד יותר 

לתת אימון בו קרא לא שהסוכנות תזכיר הגיש למחלקה המדינית של , וסטבנימין אחרים. כך, 

  96סובייטים עד אשר יוכיחו כי גישתם כלפי הציונות השתנתה לטובה.ב

  

  המשלחות לטהרן

י אמצעי עם הסובייטים מגע בלתתה ליצור יהיהליגה ומוביליה המרכזית של מייסדי השאיפה 

 הייתה למגעהזירה המרכזית על מנת להבהיר את טיבה של התנועה הציונות ובכך לזכות בתמיכתם. 

מטעם מתנות ) 1944ובדצמבר  1943(במאי ובדצמבר הזדמנויות שונות שלוש ב מסרוטהרן, שבה נב

המשלוח שיצא רם, ב 97,משלוחים לטהרן היו ארבעה ,השלמע .המועצות- בריתלעמי  היהודי ישוביה

ומלבד כוונת שולחיהם, אין לראות בו מגע של ממש בין ישוב, לא לווה בנציגי הי 1942לטהרן בשלהי 

  98שוב לבין הסובייטים.יוהי "V ליגה"נציגי 

באותם הימים שימשה טהרן נקודת מעבר חשובה מאוד, אשר קישרה בין בעלות הברית 

תחת אירן כולה הייתה ט של טהרן היה בכך, כי כל . יתרונה הבולהמועצות- בריתהמערביות לבין 

ם או בעלות ידי הגרמני-השפעתם של הבריטים או הסובייטים, מה שאפשר מעבר בטוח מפני פגיעה על

  99בריתם.

                                                
 .23.3.1942 דבר 94
-IV. אה"ע 18.3.1942-ברל כצנלסון ב ידי-על, נערכה 15.3.1942-ידי בנימין וסט ב-טיוטת גילוי הדעת. נכתבה על 95

104-53-157. 

  .Documents on Israeli-Soviet Relations, 1941-1953, part I, p. 29-30: 18.6.1942אגודת "מגן" למשה שרתוק,  96

שמן וסבון וכן חיסון נגד טיפוס. ראו:  טונות ברום, 2נשלח לטהרן משלוח, שכלל: לבוש חורפי,  1943בפברואר  97

 .1.2על אגודת "מגן" ראו פרק  .11-10סיכומים לקראת הכינוס הארצי השני, עמ' 
אמבולנסים, מלבד קרון ניתוחים אחד (בית חולים שדה). יתר  2למעשה, רק משלוח האמבולנסים הראשון כלל  98

מכונות חיטוי (המשלוח השלישי). אמנם המשלוח  2-) וקרונות לניתוחים כפולים (המשלוח השני 3המשלוחים כללו 

" Vאמבולנסים, אך הייתה זו מתנת אגודת העזרה היהודית מדרום אפריקה, שנציגי "ליגה השלישי כלל גם מספר 

 נתבקשו למסור לסובייטים בשמה.
ת גדולה, שמרה המדינה הקרובה ביותר לארץ שבה שכנה נציגות סובייטי תורכיה, אשר בתקופה הנדונה הייתה 99

  .אפשרית- בשטחה לאחד הצדדים הלוחמים הייתה בלתיעל ניטרליות ולפיכך מסירת המתנות 
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הוחלט לבנות ו המועצות-לברית"מפעל האמבולנס"  הגה רעיוןנ 1942כבר בראשית 

גם ויצ"ו קיימה  ,במקביל 100.שוב היהודיייולמסרם לסובייטים כמתנת האמבולנסים תוצרת הארץ 

ולם בניגוד למפעל הליגה, היא בחרה שלא להבליט את הנושא הציוני והאמבולנסים אמפעל דומה, 

 101.הצלב האדום ה כללית מאתשוב, אלא כמתניות וללא אזכור הינשלחו ללא כתובות עברימטעמה 

רית בדבר פיתוח והכנה של חמישים נחתם גם הסכם בין הליגה לבין האוניברסיטה העב 1942במהלך 

  102אלף מנות של חיסון נגד טיפוס.

. למודי , שמא יסרבו הסובייטים לקבלםעם השלמת מפעל האמבולנסים הלכו וגברו החששות

שלילית מפני תשובה  חששו ראשי הליגה ,שלון המשלחת הרפואית שלא יצאה לפועליון מכיסינ

עמי ל שוב העבריידבר הי"כל סיכוי להביא את  "קבורת" אףו ,שלון מפעל העזרה כולויתגרום לכש

עם הנציגות הסובייטית בטהרן על מנת  ענפההתקיימה התכתבות  1942לפיכך, מאז שלהי  103".ססס"ר

אותו לקבל את המשלוח המלווה בנציגי הארץ. כן הובעה תקווה זהירה, כי יהסובייטים אכן ישלוודא, 

שאלה ה. בעוד שהמועצות-ברית ה שללשטח גם הכניסהוב לנציגי היישמלבד הנסיעה לטהרן, תותר 

  ה נשארה בלא מענה מפורש.יהראשונה זכתה לתגובה חיובית, השאלה השני

בטקסים שנישאו  יםבנאומ. לוותה בטקסים רבים ברחבי הארץ 1943צאת המשלחת באפריל 

שוב יהיבין ל המועצות- בריתמסירת האמבולנסים תתרום להתקרבות בין תקוות, כי  אלה הובעו

הברית הנאמנה ביותר של - תוכיח, כי התנועה הציונית ובייחוד תנועת העבודה הציונית היא היא בעלתו

ישוב בטהרן. אהרון כהן, מנציגי ילה זכו שליחי הש, קבלת הפניםהחששות נמוגו נוכח  104.הסובייטים

לויי האהדה כלפי כי היישוב הפריז בגיההאשמות שה"שומר הצעיר" אף ציין, כי עתה הוא מבין 

היה  יםיהסובייט מארחיהם , לו זכו מצדהיחס, שכן חסרות כל שחר 1942באוגוסט  מיכאילוב ופטרנקו

שירים. לו עצם מעמד המסירה גרם להתלהבות רבה ביישוב עד כדי כך, שאף הוקדשו  105.טוב פי כמה

באגריסט רויטן  ערב מסירת האמבולנסים, פרסם המשורר אברהם רגלסון את שירו "דער מגן דוד

                                                
" שראתה אור בשיתוף פעולה בין הוועד המועצות-לבריתהקריאה פורסמה בחוברת "לקראת מגבית העזרה  100

  אביבי והליגה החיפאית לעזרה. -הציבורי התל
 . אה"ע.44, עמ' 1.3.1944ועל של ההסתדרות, פרוטוקול מישיבת מזכירות הוועד הפ 101
102 Biulleten' Palcor 2, 20.1.1943, p. 3 

 "צ,". אהרון כהן, חבר "שוה78אביב תשמ"ח, עמ' - , הקיבוץ המאוחד, תלעין חרוד וירושליםאהרון ציזלינג,  103

ת הוועד הפועל של המועצות, אף סיפר בשובו מטהרן בישיב- בריגול לטובת בריתשיואשם בתחילת שנות השישים 

מובא , אם יהיה חשש כי הסובייטים לא יקבלוה. תנועתו, כי אנשי מפא"י הביעו נכונות לבטל את המשלחת

  .173המועצות, עמ' -צ'יז'יק, יחסו של השומר הצעיר לקומוניזם ולבריתלראשונה אצל: 
  .Evreistvo Palestiny narodam SSSR, pp. 30-31; 5.4.1943דבר  104

 . אה"ע.21, עמ' 20.5.1943ל מישיבת מזכירות הוועד הפועל של ההסתדרות פרוטוקו 105
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"מגן דוד יוֵהב בשם  ,ידי המחבר לעברית-יורקי. השיר תורגם על- שטערן" ב"מארגן פרייהייט" הניו

    106" ולאנגלית.,לכוכב האדום גודל

: הידיעה על בואה ישוב לסובייטיםיהכל הסכימו, כי המשלחת הצליחה להביא את דבר ה

תועלת שהמשלחת גע ללוקת בכל הנומחנפלה אולם  107התפרסמה אפילו ב"פרבדה" המוסקבאי.

כהן טען להצלחה מסחררת, תגובת השליחים האחרים הייתה צוננת הרון בעוד א הצליחה להפיק ממנו.

אף הועלו  שבעקבותיה, 1943ה בשלהי יצדדיות העמיקה לאחר המשלחת השני-תחושת החד 108.יותר

מרחק דיפלומטי והדפו כל שמרו על הסובייטים  109.זו תהיות באשר לצורך להמשיך במגעים בדרך

 (לימים, גרשון אגרונסקי ,לבסוף. המועצות-לברית יתר כניסההלגשש בדבר קבלת המשלחת ניסיון של 

כי  נאמר לוהמשך הנסיעה. בתשובה את שאלת  מפורשותהעלה  ","פלסטיין פוסטה, שליח אגרון)

מוטב לשליחים  ,פיכךל 110.חודשיםמספר צריך המתנה ממושכת שתיארך מאך הדבר  ,נתןיהאישור י

  האישור מעולם לא הגיע.מיותר לציין, כי יועבר אליהם.  האישורו, עם הגעתו לשוב ארצה

-שגרת הנאומים והשיחות החדראשונה. מו זו הכ באותה המתכונת פעלהה יהמשלחת השני

נו כל אמבולנס היהמקטרגים הלינו, כי . הלידי התהיות באשר לכדאיות וא, אשר הביהם אלהצדדיות 

ישוב, בעוד שבעיני הסובייטים אינו אלא טיפה בים. הכדאי לנקוט אמצעים יבגדר מאמץ כביר עבור ה

, כאשר המרכזת של ההסתדרות ההנושא נדון בישיבת הוועד ?אלו ולזכות בשיחות בלתי מחייבות בלבד

כי המגע  משלחות הללו: כולם הסכימו במידה זו או אחרת,ה על יעודן של מטיב ההחלטה ניתן ללמוד

עצם המגע,  לא מקבלים את המתנה בברכה ותו לא.ן, איצדדי והסובייטים אינם מגלים כל עני-הוא חד

הייתה  רשמית לו משלחת ציונית עצם הנכונות לדבר עם "הציונים" היא היא ההצלחה הגדולה. ספק

   111.זוכה להזדמנות כזו. זהו המחיר שצריך לשלם

 נתפס כהצלחה רבה יותר. 1944דצמבר - בנובמבר ישלעומת המשלוח השני, המשלוח השלי

. 1944במרץ  הוקדש לזכרו של זה האחרון, שנפטר ",המשלוח, שזכה לכינוי "מפעל אביגדור מנדלברג

                                                
 .282-277, מחברת ב', קיץ תש"ד, עמ' רבעון קטן(אנגלית);  26.11.1944(יידיש),  1.5.1943, מארגן פרייהייט 106
107 Pravda, 2.5.1943.  

 .אה"ע .28עמ'  ,20.5.1943, פרוטוקול מישיבת מזכירות הוועד הפועל של ההסתדרות 108
ראו דיון שהתקיים בישיבת מזכירות הוועד הפועל של ההסתדרות עם שיבת המשלחת השניה. פרוטוקול מישיבת  109

. שם. ככל הנראה היו גם חששות, שמא יאסרו 22-1, עמ' 13.1.1944מזכירות הוועד הפועל של ההסתדרות 

  . שם.41, עמ' 1.3.1944השליחים. פרוטוקול מישיבת מזכירות הוועד הפועל של ההסתדרות 
 .51-50, עמ' 1943, ספריית פועלים, עם האמבולנסים לטהראןאהרון כהן,  110
, פרוטוקול מישיבת מזכירות 13-11, 8, עמ' 13.1.1944פרוטוקול מישיבת מזכירות הוועד הפועל של ההסתדרות  111

 . אה"ע.34, 28, עמ' 1.3.1944הוועד הפועל של ההסתדרות 
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המלחמה נטתה לסיומה והסובייטים בכל זאת נאותו לקבל את המשלחת. יתרה מזאת, מלבד השיחות 

כלפי העתידית מפורשים באשר לעמדתם החיובית , הם החלו משמיעים דברים כבעבר מחייבות- הבלתי

 הלאזור, שהחלחדור עולה בקנה אחד עם המגמה הסובייטית הכללית לשינוי פתאומי זה  112.הציונות

כוח המסוגל להיות מועיל בהדחת כ, כאשר התנועה הציונית נתפסה 1943- קורמת עור וגידים החל ב

  113.הבריטים מהאזור

עד בראש ובראשונה לאוזניים ציוניות, מלמד המקרה הבא: על המפנה ביחס הסובייטים, שנו

תונאים על המפנה יש טרנופולר במסיבת עילייבמזכיר הליגה הודיע , ה של המשלחת השלישיתעם שוב

 , לכאורה,דבריו אלו זכו 114.שחל בעמדה הסובייטית כלפי הציונות, השאלה היהודית והיחס לערבים

נציגם  ידי-לשנאמרו עהדברים כהן: הרון א באמצעות הרעבוהסובייטים, שהלתגובה חריפה מצד 

ה חשיפ. יתרה מזאת, ההכנה מיוחדתמבלי  נועדו לאוזני המשלחת בלבד ואסור היה לפרסמםבטהרן 

בפועל, כפי שיוצג בפרק הבא, קיים רושם כי  לטמיון. ההידברות מאמציעלולה להוריד את כל 

 בדומה 115ת דעת הקהל היהודית לקראת הבאות.הסובייטים סמכו על ההדלפה במטרה לזכות באהד

מיצו את עצמם  הטהרניתחשו נציגי הליגה כי המגעים באמצעות הזירה גם הפעם למשלוח הקודם, 

לכן . אולם בניגוד לפעם הקודמת, עתה ברור היה לכולם, כי המלחמה קרובה לסיומה ומועילים םואינ

  116.אין יותר צורך בסיוע

ה י. כך, במשלחת השנימשלוחים מסוג אחרמשלחות הליגה גם  ד הרפואי העבירוומלבד הצי

ידי המהנדס -על ו) משופר שהומצא"בקבוק מולוטוב"הועברו לסובייטים תרשימים של בקבוק תבערה (

) יוחנן רטנר מהטכניון. בנוסף, כשבוע לפני והנספח הצבאי הראשון במוסקבה (ולימים אלוף בצה"ל

" אדם, שהציג את עצמו בתור פרטיזן יוגוסלבי שנקלע Vה יגלהנהגת "לפנה  ,צאת אותה המשלחת

 קש להעביר לסובייטים צופן מיוחדיבקרא ב"פלסטיין פוסט" על המשלחת ולארץ. לדבריו, הוא 

                                                
 ",V. פרוטוקול מישיבת מזכירות "ליגה 13.12.1944ירות הוועד הפועל של ההסתדרות פרוטוקול מישיבת מזכ 112

  .4.2ראו גם בהמשך, פרק  .IV-104-924-13. אה"ע 17.12.1944

ביקרו בארץ שני נציגים חשובים של קומיסריון החוץ הסובייטי מקסים ליטבינוב ואיוון מייסקי.  1943-כך, כבר ב 113

, סירב 1943, שביקר בארץ במאי הברית- בארצותגן קומיסר החוץ והשגריר לשעבר אולם, בעוד שליטבינוב, ס

בתחילת להיפגש עם נציגי הישוב, איוון מייסקי, גם הוא סגן קומיסר החוץ (והשגריר לשעבר בבריטניה) נפגש 

קהיר ובשנה עם נציגי הסוכנות ואף סייר במספר קיבוצים. באותה תקופה נפתחה צירות סובייטיות ב 1943אוקטובר 

לאחר מכן גם בדמשק ובבירות, ונציגיהן עמדו במגע ישיר ומתמיד עם נציגי היישוב בכלל והליגה בפרט. המגעים 

  . הללו יידונו בפרק הבא
 .17.12.1944 ,דבר 114
  .4.2ראו פרק  115
  .IV-104-924-13. אה"ע V 17.12.1944פרוטוקול מישיבות מזכירות ליגה  116
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. לאחר סידרה של בירורים הוחלט שהמציא על מנת להקשות על הגרמנים לפענח תשדורותיהם

  117להיענות לבקשתו והצופן הועבר לטהרן.

ישראלית לעומת - את ייחודה של הליגה הארץבאופן פומבי להדגיש  הקפידויגה ראשי הל

" V"ליגה  שבועם זאת, ידוע על מקרה אחד לפחות  שפעלו בעולם.היהודיות האחרות אגודות העזרה 

המועצות. בנוסף לציוד הרפואי שנאסף -שיתפה פעולה עם אגודה יהודית לצורך העברת משלוחה לברית

אפריקאית: שלושה -רי המשלחת השלישית גם את מתנת הליגה היהודית הדרוםבארץ, העבירו חב

שדה רפואיים  ה משלוחי חיסון ושניים עשר ילקוטיאמבולנסים, שלושה קרנות ניתוח כפולים, ארבע

מאלפת העובדה, כי המשלוח הדרום  118אפריקאי.- ידי אגודת הנוער היהודי הדרום-במיוחד עלשנאספו 

העיתונות בארץ, שסיקרה ש זוהי הסיבהייתכן שישראלי. - רבה מהמשלוח הארץאפריקאי היה גדול בה

  אפריקה.- דרוםמבהרחבה את המשלחת, בחרה שלא להבליט את המתנה 

בלא כל קשר להצלחת שלוש המשלחות ולשינוי המיוחל בעמדה הסובייטית, היה נושא נוסף 

לם, אך עד לקב וניאותם אמנם שהעסיק רבים ביישוב היהודי והוא גורל האמבולנסים. הסובייטי

הרי מתנות היישוב היו מעוטרות בשלטים בשלוש שפות:  .םלאחרונה איש לא ידע מה עלה בגורל

-אמנם היו עדויות עקיפות, כי המתנות הועברו לברית .ןעברית, רוסית ויידיש, המסבירים את מוצא

  גמורה. בוודאותזאת המועצות, אך איש לא יכול היה לומר 

זו בלבד שקיבל את המתנות, אלא גם העבירן לחזית רר עתה, הצד הסובייטי לא כפי שמתב

ד"ר ניסים לוי הצליח . לפני מספר שנים הרכבכלי לפחות מחלק מ הלוחמת מבלי להסיר את השלטים

 נלחם בגבול 1944שבשנת  המועצות- לקבל עדות של חייל יהודי מבריתמהפקולטה לרפואה בטכניון 

  119.בעברית אה במו עיניו את אחד האמבולנסים, שעליו התנוסס השלטור סלובקי-סובייטיה

  

  יפאשיסט-הוועד היהודי האנטי

 –עם גוף סובייטי רשמי נוסף  מגעים קבועים "V ליגה"קיימה  ,הדיפלומטיםהקשר עם מלבד 

ים שלהם יפאשיסט-האנטי יםכאחד הוועד 1942הוקם בראשית  הוא. שיסטיאפ-האנטיהוועד היהודי 

                                                
  .22-21), עמ' 42(23 מת"ב. 1967 עדות לייביש טרנופולר, 117
. חברי המשלחת IV-519-3A. אה"ע. 1, עמ' 1945אביב -, תל1945-1942" לשנים Vדין וחשבון כספי של "ליגה  118

  המועצות.- אפריקאית בחרו שלא להצטרף, היות והצד הסובייטי סירב להעניק להם אשרות כניסה לברית-הדרום
, 2007, חוברת י"ב, דצמבר 146 הרפואה "ישראל לצבא האדום,-רפואי מארץנסים לוי, "לרוסיה באהבה: הסיוע ה 119

  .25.6.2010. שיחה טלפונית עם ד"ר נסים לוי, 982עמ' 
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מגעים עם גורמים בדומה ל 120.סובייטיים בחוץ לארץ-תפקיד ייצוגי לליבוי הרגשות הפרוטלין ייעד ס

תערובת מעניינת של היוו פאשיסטי -היהודי האנטי, גם המגעים עם הוועד אחרים סובייטיים רשמיים

החלק הרגשי לטובת ולהפניית סיונות לשמירת מרחק ימול נ "Vליגה "אמצעי מצד -שאיפות למגע בלתי

   ., מצדו של הוועדבלבד המועצות-ברית

סיון ילנגם היו רוויות בתכנים יהודיים היסטוריים, אנו עדים  "V ליגה"פניות הוועד לאף כי 

רסם כאשר פ. כך, מטעמו מתמשך לטשטוש התכנים הציוניים בכל פניות הליגה, שזכו להתפרסם

הושמט ממנו את מצע הליגה,  ,יפאשיסט-האנטיהרשמי של הוועד היהודי  וטאוניב ","אייניקייט

נשלח מברק  1944באפריל זאת ועוד, מחאות הליגה נותרו בלא מענה.  121.הסעיף הציוני -"סעיף ב'" 

ברכה מטעם מזכירות הליגה לרגל הכינוס השלישי של הוועד. על המברק חתם דוד רמז. כאשר 

רנולד צוויג, שלמה לצד שמו של רמז שמותיהם של אהופיעו המועצות, -בבריתהתפרסם המברק 

גם  122ציוני.-סובייטי הא-המזוהים עם הפלג הפרושלושתם מראשי הליגה  –צירולניקוב ויעקב רוזנברג 

  הפעם המחאות לא נענו. 

להם הייתה השפעה ישירה על תחושת ש, קשורים שני אירועים יפאשיסט-האנטיבוועד היהודי 

סיון הכושל י. המאורע הראשון הינו הנ1944שלהי בותחושת השינוי לטובה  1943שלהי בהאכזבה 

  להביא את נציגי הוועד לביקור בארץ.

ו בו יפאשיסט- האנטינשלח מברק מטעם מזכירות הליגה לוועד היהודי  1943כבר בראשית 

יצאו  1943 בקיץכאשר כך לבואם. -ר בארץ, שבה מצפים כלהובעה תקווה, כי נציגי הוועד יזכו לבק

חבר הנהלתו, ו מיכאלסשלמה יאטרון היהודי הממלכתי במוסקבה ומנהל התהראש הוועד יושב 

                                                
  .1989שבע - אביב ובאר-, הקיבוץ המאוחד, תלתחיה על תנאיעל תולדות הוועד ראו: שמעון רדליך,  120
ון לוזובסקי, מראשי הוועד, למזכיר המפלגה ויו"ר הליגה, שמסר סולומאודות במזכר . 27.1.1943, אייניקייט 121

), הוא ציין במפורש, כי מדובר בתכסיס של הציונים Shcherbakovה"סובאינפורמביורו" אלכסנדר שצ'רבקוב (

 Shimonשנאלצו להיגרר אחר רצון העם, אך "נקמו את נקמתם בהכלילם את הסעיף המטופש" אודות הציונות. ראו: 

Redlich & Gennadii Kostyrchenko (eds.), Evreiskii Anti-Fashistskii Komitet v SSSR, 1941-1948 (Moscow: 

Mezhdunarodnye Otnosheniia, 1996), p. 205" צעד דומה עשה עיתון סובייטי .Novosti Dnia שיצא לאור "

 Novostiהמשלוח השני.  בטהרן, בהשמיטו משפטים הנוגעים לציונות מתוך נאומו של אהרון ציזלינג, בעת מסירת

Dnia (Tehran), 15.1.1944 ,163. ראו גם: רדליך, תחיה על תנאי, עמ' 20.1.1944. הנאום המלא: דבר.  

 ,Evreiskii Narod v bor'be protiv fashizma (Moscow: 1945)המברק הובא בקובץ שיצא מטעם מזכירות הוועד:  122

p. 145 . כאשר שלחה "ליגה 1942ביוני ,Vלמלחמה,  המועצות- בריתתב ברכה לוועד לרגל יום השנה לכניסת " מכ

את תשובתם מיענו ראשי הוועד לארנולד צוויג דווקא. סביר להניח, כי עשו זאת בשל היותו "בלתי מזדהה" כביכול 

-בריתפעילותם למען ל אה בהוספת השמות מעין הבעת הוקרה מצד הסובייטיםצירולניקוב אגב, רעם הציונות. 

 .82. ראו: צירולניקוב, על עצמי, עמ' ותהמועצ
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קיוו כי לאחר סיום הביקור יעלה בידם לבקר גם  ישוביב, הברית-בארצותלמסע  ,משורר איציק פפרה

 (לימים,ישראל מרמינסקי  הברית-בארצותלצורך זה נשלחה פניה רשמית לנציג ההסתדרות בארץ. 

  מרום) לבדוק הנושא.

 ,זהודוד רמז ואהרון ציזלינג מטעם הליגה מ מזהמרמינסקי אותה ניהלו שת מתוך ההתכתבו

לבקר בארץ, כאשר ככל הנראה על  מיכאלסהוחלט להזמין את  1943תמונה הבאה: באמצע יוני העולה 

לא ידע איש. זאת ניתן להבין מתוך הפרוטוקולים של ישיבת מזכירות לנסיעה של פפר  הצטרפותו

ביוני  18-גם במברק אל מרמינסקי מ 123.בלבד מיכאלסלה נושא שיגור ההזמנה להוועד הפועל, בה הוע

ללא פפר, כאשר  מיכאלסעל כך מעיר מרמינסקי, כי אין להזמין את  124.שמו של פפר אינו מוזכר 1943

 :נציגי הליגהשל  לבטיםהמתוך קריאה במברקים ניתן להבין את  125.ןימצידו הוא ינסה לברר את העני

איש לא ידע  –לגבי טיבה של המשלחת הסובייטית הקשה עליהם להפנות בקשה רשמית חוסר הידיעה 

ואת פפר ישירות, או שמא יש לעשות זאת באמצעות פניה רשמית לוועד  מיכאלסהאם יש להזמין את 

ציע מרמינסקי הלאחר גישושים רבים  126.המועצות- בריתאו לשלטונות  יפאשיסט- האנטיהיהודי 

באופן ולהזמינם  םשליחיהלהיפגש עם גם הוא ינסה  וועד, כאשר במקבילת בקשה רשמית ללהפנו

  127אישי.

-ב מיכאלסעם להיפגש מרמינסקי לאחר ניסיונות רבים, הצליח פועל. ה לאהמפגש יוצא  ,אכן

לאחר נפילה בה  השחקןשבו שהה  ,יורק-העירוני בניו . הפגישה נערכה בבית חולים1943באוגוסט  14

, אך הוא היה זה שיעץ למרמינסקי לא לדחותה פר נעדר מהפגישה מפאת מחלהפ 128.נקרע גיד ברגלו

הביע רצון  מיכאלסעולה, כי  והשיחה תועדה ביומנו של מרמינסקי, ממנ 129.לבדו מיכאלסולהיפגש עם 

יטים לישוב היהודי והליגה ואף נתן עצות מעשיות לגבי העברת משלוחים לפיעז לקשרים עם ה

מעוניין הוא אמר במפורש כי  מיכאלס ,יעדם. כמו כןאכן יגיעו לדי ש, כתהמועצו-בברית היהודיים

                                                
 . אה"ע.16.6.1943פרוטוקול מישיבת מזכירות הוועד הפועל של ההסתדרות  123
 .IV-208-2-404, אה"ע 18.6.1943רמז וציזלינג אל מרמינסקי  124

 .IV-104-87-5, אה"ע 27.6.1943מרמינסקי אל רמז וציזלינג  125

  , שם. 5.7.1943שם, רמז וציזלינג אל מרמינסקי  126
  , שם.25.7.1943מרמינסקי אל רמז וציזלינג  127
. מרמינסקי אל רמז 54, עמ' 1995, יד טבנקין, רמת אפעל 1945-1941 יומני ישראל מרמינסקיחיים גולן (עורך),  128

  .IV-208-2-404, אה"ע 16.8.1943וציזלינג 

 .2), עמ' 18(3 מת"ב. 1961עדות ישראל מרום (מרמינסקי),  129
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כי הדבר יתאפשר אך ורק באישור  מביןהוא  אך .מאוד לבקר בארץ, שבה יש לו מכרים וידידים רבים

  130.הוועד, אליו יש להפנות את הבקשה הרשמית

שיחת מ מעודדיםאך לא זכתה לתשובה,  1943 באוגוסט 5-הרשמית מהזמנה שהלאחר 

כחודש לאחר מכן מגיעה  131באוגוסט. 25- אנשי הליגה הזמנה נוספת ב ו, שלחמיכאלס-מרמינסקי

את כי הוועד מקבל בברכה  עליה חתום מזכיר הוועד שכנא אפשטיין. בתשובה נאמרשהתשובה, 

ארגוניים רבים שנוצרו  ענייניםמצפים להם  :ההזמנה, ברם נציגיו מחויבים לשוב במהרה למוסקבה

, שם ששה יחד עם כל משרדי הממשלה )Kuibyshev( קבות שיבתו של הוועד מקויבישבבע

בחוץ למרות הדחיפות שתוארה במברק, בטרם שובם שהו נציגי הוועד  132.הסובייטיים, למוסקבה

מזכירות הוועד לשלוח את נציגיו לטהרן, בעת ביקור אל גם ההזמנה . שלושה חודשים נוספיםלארץ 

  133.שבה ריקםה, הויהמשלחת השני

מרדכי אורן  "V ליגה"בהנהלת  צ"השוהמפנה נציג  ,1943באוקטובר  6-שלון, ביבעקבות הכ

שה משל  טענתו על. השאילתא מבוססת ןילמזכירות הליגה בדרישה להבהיר את פשר העני שאילתא

מבלי לחכות  134., כי מרמינסקי מנסה למנוע את הביקורהברית- בארצות צ"השוהנציג פורמנסקי, 

בה מעלה תהיות באשר ו"פנקסנות כפולה" בשם מפרסם "משמר" כתבה באוקטובר  25-, בשובהלת

בו ביום מועבר מכתב מטעם מזכירות הליגה לוועד הפועל של  135.בואם של נציגי הוועד לארץ-לאי

                                                
. סביר להניח, כי דבר הפגישה בין מיכאלס ומרמינסקי היה ידוע לסובייטים. הרי 55ראל מרמינסקי, עמ' יומני יש 130

המועצות - , שגריר בריתידי אנדריי גרומיקו-רשמי עלפגישתם של מיכאלס ופפר עם חיים ויצמן אושרה באופן 

בארץ. ספק, אם הנימה הזו הייתה  בוושינגטון שזה עתה מונה לתפקיד. מאידך ברורה גם כמיהתו של מיכאלס לבקר

 Matvei Geizer, Mikhoels. Biografiiaנשמעת לולא נעדר פפר, שהיה סוכן הבולשת, מהפגישה. ליתר פרוט ראו: 

(Moscow: ZhZL, 2004) . והן פפר נצטוו לא ליזום מהלכים כלפי הציונים בעת ביקורם  מיכאלסידוע גם, כי הן

 :22.5.1943ן קומיסר החוץ סולומון לוזובסקי לקומיסר החוץ ויאצ'סלאב מולוטוב, ראו מכתב של סג .הברית- בארצות

Sovetsko-Izrail'skie otnosheniia, 1941-1953, Vol. 1.1, pp. 74-76.  

. רמז וציזלינג אל מרמינסקי IV-519-17, אה"ע 25.8.1943, 5.8.1943 פאשיסטי-רמז אל הוועד היהודי האנטי 131

  .IV-104-87-5, שם, 25.8.1943

 .IV-519-17, אה"ע 17.9.1943שכנא אפשטיין אל רמז וציזלינג  132

 .IV-519-18. אה"ע 24.11.1943פאשיסטי -רמז וציזלינג אל הוועד היהודי האנטי 133

 .IV-519-23. אה"ע V "6.10.1943מרדכי אורן אל המזכירות הארצית של "ליגה  134

  .25.10.1943 משמר 135
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 ושכנאמרמינסקי ישראל מכתבים של הה"שומר הצעיר" ובו מגוללת כל הפרשה, בצירוף העתקי 

   136.אפשטיין

הכתה את  ,כי מעולם לא הוזמנו לארץ בדצמבר 2-ופפר בעברם בקהיר ב מיכאלסעת הוד

 138.עם דרישה להבהרות, שלא נענהבהול נשלח למוסקבה מברק היום למחרת  137.הליגה בתדהמה

תונות יע את קרתוסהבראשית ינואר, מפרסם שלמה צירולניקוב כתבה בכתב העת "חוג תומכי הספר" 

האשמה עיקר  .הביקורהכשלתו המכוונת של מאשים את הנהגת מפא"י בהוא הארץ, בה בין היתר 

תוך מניפולציות מתוחכמות  ,מרמינסקי בשל היותו חבר מפא"י, אשר לטענת צירולניקובעל מוטלת 

, שעליה חתום לוי נוספת "משמר" מפרסם כתבה 1944בינואר  24- ב 139.הצליח לסכל את ההזמנה

הליגה, בה גם הוא מאשים את מפא"י בסיכול מכוון של  זכירותבמר הצעיר" ומגרינבלט, מנציגי "הש

  141.ההאשמות ןחוזר ומפרסם כתבה נוספת עם אותגרינבלט לאחר מכן ספורים ימים  140ביקור.ה

מיוחדת שתבדוק את התנהלות הליגה  ת בירורהוחלט להקים ועד צ"השוהפי דרישת -על

 לנסקי, ד"ר יוסף קרוק ויעקב ריפתין,שלמה קפ :. חברי הוועדהנציגי הוועדההזמנה של בפרשת 

מתוך בירורים  142, אך פגישותיהם לא העלו דבר.1944התכנסו מספר פעמים במהלך האביב והקיץ של 

סיכול הביקור נבע מתוך עמדתם שכי מרבית חבריה נטו להאמין נוספים שקוימו בתוך הליגה עולה, 

  143.יוניםחדו לבוא במגע עם הצהללו פ :של ראשי הוועד "יבסקית"ה

                                                
לידי החבר מרדכי אורן,  "השומר הצעיר, –עד הפועל של "הקיבוץ הארצי " אל הווVמזכירות "ליגה  136

 .IV-519-15. אה"ע 25.10.1943

  .3.12.1943דבר  137
 .IV-519-18. אה"ע 4.12.1943פאשיסטי -רמז ומנדלברג אל הוועד היהודי האנטי 138

 .22-21מ' , ע1944, ינואר חוג תומכי הספר "ש.צ. [שלמה צירולניקוב], "שליחות ו'שליחות', 139
  .24.1.1944משמר  140
 .IV-104-87-341ללא תאריך ומקום פרסום. העתק הכתבה נמצא בעיזבונו של ישראל מרום (מרמינסקי), אה"ע  141

" לבין חברי Vלא עלה בידי לאתר את הפרוטוקולים של הוועדה, אך מתוך ההתכתבות בין מזכירות "ליגה  142

ד סיום פעילותה של הוועדה, חבריה לא הגיעו לכדי החלטה משותפת , מוע1944יולי - הוועדה עולה, כי עד ליוני

" לייביש טרנופולר לבין חברי הוועדה (עותקים של ד"ר Vבדבר כישלון ההזמנה. ראו: התכתבויות בין מזכיר "ליגה 

  .IV-104-924-13. אה"ע. 1944יוני -יוסף קרוק). ינואר

ולודני: "נסינו להזמין את המשלחת לארץ, גם ניסינו להיפגש . מדברי משה ק557עמ'  רואי, מגעים סובייטיים, 143

פרוטוקול מישיבת מזכירות  "צדדית. הוועד נוהג בנו במידה של זילזול,-איתם בטהרן. פעילותנו לא יכולה להיות חד

. אה"ע. היו גם כאלה שהציעו לא להיחפז בהטחת האשמות. "אסור 27, עמ' 1.3.1944הוועד הפועל של ההסתדרות 

דברי שלמה  "פאשיסטי. איננו יודעים מה היחסים בינו לבין הממשלה.-נו להאשים את הוועד היהודי האנטיל

נמנו כל הטענות  29.6.1944- . בדיון שהתקיים בישיבת המזכירות הפעילה של הליגה ב40-39קפלנסקי, שם, עמ' 

   ממצע הליגה שפורסם ב"אייניקייט";) השמטת סעיף ב' 1פאשיסטי, נכון לאותו רגע: - כלפי הוועד היהודי האנטי
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כן הסכסוכים הפנימיים בתוך פאשיסטי לארץ ו- ההזמנה של נציגי הוועד היהודי האנטיפרשת 

שימשו בסיס להתחזקות התפיסה בדבר טיבו ה"יבסקי" של הוועד.  ,שבאו בעקבותיה ",V ליגה"

תפיסה זו נותרה על כנה גם ערב בואם של הדיפלומטים הישראליים הראשונים למוסקבה בסתיו 

בשורות הוועד אכן היו גם יסודות "יבסקיים" אולם דומה, כי גישה זו איננה נכונה ביסודה.   1948.144

ותיקים העוינים את הרעיון הציוני, אך השפעתם על התנהלותו הכללית של הארגון הייתה אפסית. 

גי תפקידו הייצו הסובייטייםשלטונות הפאשיסטי עולה, כי מבחינת - אנטיהמתוך מסמכי הוועד היהודי 

המועצות. -שלא לצורך חיזוק האהדה לברית לארץ- לא כלל מגעים נרחבים עם ארגונים יהודיים בחוץ

שאיפת הליגה להשפיע, באמצעות הוועד, על שינוי העמדה הסובייטית כלפי הציונות לא התאימה 

  ישראל לא היה נחוץ.- לתבנית הפעולה שנקבעה עבורו ולפיכך ביקור השליחים בארץ

-מבריתמשלחת הוועד ביקרה בארץ ולו לשעות ספורות בלבד. בדרכם  ר,לאמיתו של דב

במהלך השהייה הקצרה בשדה התעופה ופפר בשדה התעופה בלוד.  מיכאלסלמערב, עברו המועצות 

צלח, היות מכריו וביניהם חנה רובינא. אך הדבר לא קרוביו וליצור קשר עם מספר מיכאלס ניסה 

  145כבר המריא למצריים.של השניים לאחר שמטוסם  דםו ליעששלח הגיעוהפתקים והמברק 

  

  "Vליגה "המשבר ב

פאשיסטי מתקשר לוויכוח - היהודי האנטי" עם הוועד Vהאירוע השני הקשור ביחסי "ליגה 

  המועצות לציונות.- יחסה של ברית שאיפה להשפיע על שינוילוליגה בשאלת מהותה הציונית של ה

ים הושמע נאומו השלישי של הוועד. בין יתר הנאומהתקיים במוסקבה הכינוס  1944באפריל 

בפרסום דברי הוצאת הספרים שלידה כלפי ומערכת "דבר" של שכנא אפשטיין ובו האשמה כלפי 

ם ספרו של יעקב לשצ'ינסקי "היהודי. עיקר האשמתו הופנתה כלפי פרסום סובייטיים- הסתה אנטי

                                                                                                                                             
) הוספת שמותיהם של צוויג, צירולניקוב ורוזנברג למכתב 3ופפר;  מיכאלס) התעלמות ממברקים בענין דברי 2

  .IV-407-1-20אה"ע  "הברכה לכינוס הוועד.

ראל יש-; צ. עופר, "ארץ12ח', אב תש"ו, עמ'  בטרם "מ. נאדל, "היהדות הסובייטית על פרשת דרכים, 144

; ע. צבי, "יהודי רוסיה רוצים 18-17טבת תש"ז, עמ' - י"ב, כסלו- י"א בטרם "באספקלריה של עתון יהודי בססס"ר,

  .16-14ז', ערב ראה"ש תש"ח, עמ'  בטרם "במדינה יהודית,
עדות ישראל מרום : בנוסףעדות ויקטוריה בישופס, נכדתו של מיכאלס, שברשותה גם נשמר אחד הפתקים. ראו  145

 מיכאלסדברי טרנופולר: "ביום אחד מסרה לנו חנה רובינא, שהגיע פתק של  ;3), עמ' 18(3 מת"ב. 1961ינסקי), (מרמ

עדות לייביש טרנופולר,  "שהיה בלוד... הגיע פתק שהם רוצים מאוד להיפגש, אבל מצטערים מאוד שלא יוכלו.

 .10), עמ' 42(23 מת"ב. 1967
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עסק בספרו במצבה של היהדות  ,יהודי ידוע לשצ'ינסקי, דמוגרף והיסטוריון 146".ברוסיה הסובייטית

המתח  אשר עוררו את חמתו של אפשטיין.הסובייטית. מסקנותיו בדבר מצבם העגום של היהודים, הן 

פאשיסטי מברק ובו הודיע על ניתוק כל קשר -שלח הוועד היהודי האנטי 1944גבר, עד אשר באוגוסט 

 .בחרה כלל לא להגיב ,ששמה נקשר בפרשה ",V"ליגה  147.סובייטית-עם "דבר" בשל עמדתו האנטי

אולם  148.התערבותה-איפנות באופן רשמי למזכירותה ולתהות לפרש לנאלצה מערכת "דבר" לפיכך, 

היהודי  פרסם "הארץ" מברק מטעם הוועד 1944בספטמבר  24-נשכח עד מהרה, היות וב הוויכוח

בשל "הפרה בוטה של  "Vה ליג"מגעיו עם על השהיית אמצעותו הודיע בשי, פאשיסט-האנטי

   149".תקנונה

שהופץ בין מערכות כל העיתונים בארץ, הגיע למזכירות הליגה באיחור מה ובטרם המברק 

עולה בין חברי הנהלת הליגה מתוך התכתבות פנימית  .קיומואת דבר  שלהכחי הראשיהגעתו, נאלצו 

הארגון  לט לכנס את מזכירותהוח הוכח דבר קיומו,מש 150לטיב המכתב.מה בקשר -חוסר הבנה ובלבול

כי גוף סובייטי רשמי העלה האשמות כבדות כלפי הליגה  לנסח מענה הולם. ברם, עצם העובדהבכדי 

-עלומים, שנאגרו בלבבות תומכי הקו הפרוה הרגשותו "תיבת פנדורה"פתח  ,קיום הבטחותיה- באי

  התפרצו החוצה.  ,ציוני- אה-סובייטי

 ר.ספמפלגתי במישורים מ-תנהל בתוך הליגה מאבק פנימי ביןהכפי שהוצג לעיל, מאז כינונה 

חלקם של הקומוניסטים בליגה צומצם באופן  ,חודשים ספורים לאחר הצטרפות המפלגות הציוניות

- לבריתה בהפגנתיות וניתבו את רצונם לסייע ימשמעותי, כאשר אחדים מהם אף עזבו את שורות

                                                
  .Evreiskii Narod protiv fashizma, pp. 77-78לתוכן הנאום המלא ראו: . 28.4.1944; דבר 27.4.1944 ,משמר 146

. בתגובה, ועל מנת להמעיט מערכו של המברק, פרסם נתן אלתרמן שיר "סוכנות המודיעין 6.8.1944 ,משמר 147

האיום שממוסקוה טולגרף, שלח לא -פאשיסטי (את מברק-לצד הלעג למעמדו של הוועד היהודי האנטי "היהודית.

שהמעשה שעשתה מערכת "המשמר" (פרסום המברק וגילוי שמחה לאידו של  הוא גם רמזגרף, כי אם הצינקוגרף), ה

(כי אין אולי  כביכול) עלול לפגוע בניסיון המשותף לשנות את העמדה הסובייטית כלפי התנועה הציונית ""דבר,

. אני מודה לד"ר מרדכי נאור על שהפנה את 11.8.1944, דברסוביטי). - טעם פוליטי ואתי להציג רוב ישוב באור אנטי

 תשומת לבי לשיר הנ"ל.
 .IV-519-15. אה"ע V ,31.8.1944מערכת "דבר" (דוד זכאי) אל המזכירות הארצית של ליגה  148

- . במברק נאמר, כי היות והליגה איננה פועלת כפי שהתחייבה, נשיאות הוועד היהודי האנטי24.9.1944 ,הארץ 149

 את המשך המגעים אתה.פאשיסטי שוקלת 
. כמה ימים לאחר מכן, פרסם "דבר" מכתב הבהרה, אשר אמנם המשיך את ההכחשות, אך ציין, 25.9.1944 ,דבר 150

יש כדי לגרום נזק ליחסים בין שני הארגונים. כמו כן הודגש,  נשלח, באופן פרסומו הפומביכי במידה ומברק זה אכן 

 . 28.9.1944 ,דבר "ציוני.הסעיף ה"את , שכלל  בין היתר גם 1942יץ כי הליגה פעלה לפי הקו המנחה שנקבע בק
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אחרים הבינו, כי אין בכוחם לעמוד כנגד  151.יטיתבאמצעות "קרן הגברת צ'רצ'יל" הבר המועצות

  בבוא העת. את המצב , מתוך שאיפה לשנותלהישאר בפניםבחרו והמפלגות הציוניות 

ציוניים, ברובם המכריע עולי גרמניה שפעלו במסגרת הליגה, -היסודות האיזמו  ,1943שנת ב

ו הרשמית של הוועד היהודי תא שימשה כנציגהי 152."ק)ּפַ (לֶ  "'קדם'לשכת פרסום " את הקמתה של

וכתבות שהגיעו  מאמרים ה,שהוציאהעת "חוג תומכי הספר" - ופרסמה בכתב יפאשיסט-האנטי

, שייצג את קבוצת דוברי ק עמדו ארנולד צוויג. בראש לפ"דברי כותבים מבית , לצדממוסקבה

רצו לפרוש  ףוא. ידוע, כי הם קיימו מגעים עצמאיים עם הסובייטים 153שלמה צירולניקובו ,הגרמנית

סובייטי רשמי, המאשים  הופעת מברק 154.לעשות זאתשלא להם מתוך הליגה, ברם הסובייטים יעצו 

  סימן לפעולה. עבור חברי חוג לפ"ק ההיוו ,בסטיה מדרך פעולתה "Vליגה "את 

מהליגה לקבל את דרישות  תבעובו וגילוי דעת החוג אנשי  פרסמו 1944בראשית אוקטובר 

היסודות הציוניים, לצד  עלויתור מוחלט ולשנות את דרך פעולתה, תוך  יפאשיסט-האנטיהוועד היהודי 

ד התביעה נוסף, שבו לצ כרוזתפרסם ה לאחר מכן זמן קצר 155.המועצות- המוגש לברית הבלטת הסיוע

כספי המגביות ב , בשימושבאי סדרים כספיים "V ליגה"מזכירות  האשמולהיענות להערות הוועד, ה

גם הציעו דרך פעולה "ק אנשי לפסובייטית. -לתעמולה ציונית אנטי המועצות-בריתרת שנועדו לעז

מבחינה בעוד ש :כוונתם ברורה 156.פריטטי, אלא אישי-חדשה, אשר תושתת לא על המבנה המפלגתי

                                                
 Mrs. Churchill's Aid for. אה"ע. 33, עמ' 1.3.1944פרוטוקול מישיבת מזכירות הוועד הפועל של ההסתדרות  151

Russia Fund  ה של . עיקר עיסוק1941הוקמה ביוזמת הגב' קלמנטין צ'רצ'יל, אשת ראש ממשלת בריטניה באוקטובר

  הקרן היה גיוס מכשירים רפואיים ותרופות לטובת הצלב האדום הסובייטי. 
. ראו: Levant Publishing Companyמתוך שמה באנגלית  ""לשכת פרסום קדם" ידועה גם בשם "הוצאת לבנט, 152

  .36-35, עמ' NT-105עדות שלמה צירולניקוב. אה"ע 

  .80-79צירולניקוב, על עצמי, עמ'  153
פאשיסטי התנהל באמצעות מכתבים -כי ברוב המקרים הקשר עם הוועד היהודי האנטי ולניקוב מאשרשלמה ציר 154

- יים מקהיר ומביירות שביקרו בארץ החל בומברקים. אך לעתים נוצר גם מגע ישיר ובלתי אמצעי עם נציגים סובייט

דת הסובייטיים לגבי פרישתם . בנוגע לעמ26-24), עמ' 93(21 מת"ב. 1978. ראו: עדות שלמה צירולניקוב, 1944

-VOKS ,9.8.1944 :Sovetsko-האפשרית של חברי חוג לפ"ק ראו מכתב של סרגיי מיכאילוב לקומיסריון החוץ ול

Izrail'skie otnosheniia, 1941-1953, Vol. 1.1, pp. 94-96.  

  .V .6.10.1944על המשבר בליגה שאול, י.נהוראי, ש.צירולניקוב, - א. צוויג, מ.אבי 155

מצוין  31.10. התאריך IV-519-61. אה"ע V," 31.10.1944ש.צירולניקוב, י.נהוראי, "הצעה לחידוש פני הליגה  156

עצם קיומו כבר מוזכר.  25.10.1944-הנראה: בישיבת מזכירות הליגה שנתקיימה בעל גבי הכרוז, אך אינו נכון ככל 

. רגניזציה או משבר. תשובה למקטרגים על הליגהראוידי לייביש טרנופולר בתגובה: -ראו גם חוברת שחוברה על

. החוברת כתובה בלשון חריפה מאוד ובמקומות מסוימים המחבר אף מרמז לזיוף מכוון מצד IV-519-85אה"ע 

-, אלא אם כן הכוונה היא לגילוי הדעת מה8.10.1944-מחברי הכרוז. בין היתר ניתן להבין, כי הכרוז פורסם ב
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להשיב את הייתה נתונה למפלגות הציוניות, מבחינה מספרית היה בכוחם  תמפלגתית הבכורה הבלעדי

קומוניסטיים היה כה -הפחד מפני ההשתלטות האישית של האלמנטים הפרו 157.מהם העמדות שסולקו

חזק, עד אשר שרות הידיעות של ההגנה (ש"י) הופקד על איסוף פרטים על כל חברי הליגה המזוהים עם 

  158פק"פ.

את טענותיהם של כותבי גילויי הדעת.  םמזיה מכתב חריףמזכירות הליגה פרסמה  ,תגובהכ

חברי המזכירות הארצית של נמנו עם , ש)(ששמותיהם התנוססו גם על הכרוז השני םשניים מהכותבי

ודה צירולניקוב בקיום הנהוראי אף זומנו לבירור, שבמהלכו יצחק וצירולניקוב שלמה : "V ליגה"

   159על הוצאת דיבה. למשפט חברים השניים הוחלט להעמיד אתזה ור רבבי מגעים עם הסובייטים.

לא יצא לפועל. בזכרונותיו, מזכיר צירולניקוב את ענין המשפט, באמרו, ככל הנראה המשפט 

בעוד שיתר הפרטים שמסר  160.לאחר צאת המשלחת הסובייטית 1942- כי הוא אמור היה להתקיים ב

נכונים, צירולניקוב טעה בתיארוך הישיבה, בה הועלה דבר המשפט. מתוך הפרוטוקולים של ישיבות 

, לא מוזכר קיומו של 1942סמוך לצאת המשלחת הסובייטית בספטמבר מזכירות הוועד שנתקיימו ב

שלמה , שהתבטל, היות ואכן דובר על אודות משפט חברים 1944שנת . לעומת זאת, במשפט מסוג זה

 "מכתבי חרטה"היה לנסח צירולניקוב ונהוראי : על מצא נוסחה מפשרת ,קפלנסקי, מראשי הליגה

   161".בנוגע להאשמות "הכספיות

                                                                                                                                             
סדרים כספיים -סדרים כספיים. טענה לגבי "אי-יתכן, שכן שם לא הושמעו האשמות באי. אך הדבר לא 6.10.1944

האמיתיים" מזכיר גם סרגיי מיכאילוב במכתבו  המועצות- בריתבהסתמכו על דברי "ידידי  "לטובת הציונות,

  .Sovetsko-Izrail'skie otnosheniia, 1941-1953, Vol. 1.1, pp. 94-96. 1944לקומיסריון החוץ הסובייטי באוגוסט 

, מהדורה ראשונה, שבנא הסופר, כפר סבא תשנ"ב, ישראל- בארץ : המפלגה הקומוניסטיתאדומיםשמואל דותן,  157

  .346עמ' 
-IV-208-1. ]. אה"ע1944" החשודים בהשתייכות לפק"פ, [Vאביבי של "ליגה - רשימת חברי הסניף התלראו:  158

היסודות הלא אמינים" בקרב חברי הליגה התקיימה עוד בטרם . יצוין, כי מעורבות ההגנה במעקב אחר "3923

איחוד אגודות העזרה ואף המשיכה גם לאחר מכן. ראו: דו"חות ש"י על אירועים מטעם אגודות העזרה לרוסיה 

  .112/207אביב. - , תלארכיון ההגנה. 1942מאי -הסובייטית, פברואר
. באותה IV-104-113-105. אה"ע 9-2, עמ' V "25.10.1944פרוטוקול מישיבת המזכירות הארצית של "ליגה  159

  .27.11.1944- ישיבה הוצע גם נוסח המענה למוסקבה, אשר נשלח לאחר עיבודים וניסוחים רבים ב
בדברו על ביקור הסובייטים הוא לא  20.12.1977- . לעומת זאת, בעדותו מ72-71צירולניקוב, על עצמי, עמ'  160

, עמ' NT-105המשבר הוא פסח לחלוטין. ראו: עדות שלמה צירולניקוב. אה"ע. הזכיר את ענין המשפט. על פרשת 

34-35.  
, שם. שני המכתבים זהים Vנהוראי אל ליגה , יצחק IV-519-5. הא"ע V 3.11.1944צירולניקוב אל ליגה  למהש 161

  לחלוטין.
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נדהמה לגלות כי דבר המברק לא ידוע בנציגות  ,בסמוך לפרשהחת הליגה שביקרה בטהרן משל

-יבסקי"ארגון פאשיסטי -היהודי האנטיהוועד  ם על היותחיזק את תפיסת גילוי זההסובייטית שם. 

הידיעה - אי עובדת מידע אמיתי על התנועה הציונית. המועצות-בריתהמונע משלטונות  "ציוני- אנטי

 יפאשיסט-האנטילאנשי לפ"ק לשגר מברק לוועד היהודי  וגרמהארץ התונות יבע מהפורס בטהרן אף

פורסמו  ,1945, ראשית לערך זאת, באותו זמן לעומת 162.עם בקשת הבהרות או תגובה, שלא נענה

לוועד . הפעם מברק לפ"ק ששבו לביתם לאחר שחרור העיר תונות ידיעות על הפרעות ביהודי קייביבע

-כתב, כי הדבר הינו "מעשה ליסטי הקולמוס האנטינה מטעם מזכירות הוועד נענה. בתגוב

  163".סובייטיים

  

  המצב בתוך הליגה

לארץ פאשיסטי -היהודי האנטי הוועדהזמנת משלחת בשלון יכה: שהוצגו לעיל האירועיםשני 

דולה, הראשון הביא לידי אכזבה ג. בעוד שהאירוע מה בקרב חברי הליגה- ומברק הוועד גרמו לבלבול

התוצאה הישירה של העמדות ה"יבסקיות" של הינם  ם אלה, כי מעשיהאירוע השני חיזק את התחושה

  חברי הוועד.

היסודות  קרבהתקיים גם מאבק פנימי ב ,ותציוני- לאהו ותהציוניהקבוצות  ביןהמאבק מלבד 

 כתנאי חשובנות ציובהכרה הסובייטית הדגיש את נושא הלשאפו שמאל  צ"פוענציגי מפא"י והציוניים. 

החוגים המרכסיסטיים השתדלו להבליט  -  שמאל צ"פועו צ"השוהאנשי , לעומתם .עזרהמתן ל והכרחי

באמצעות המגע הבלתי אמצעי עם תוך ההנחה, כי מ, המועצות-לבריתהסיוע את חלקם במתן 

   .מניה וביהלהכרה , מה שיוביל האידיאולוגיתהסובייטים תיחשף שותפותם 

, 1942באוגוסט ערב פתיחת כינוס הליגה  צ"השוהר הפנימי שהופץ בין חברי זהו הרקע לחוז

בצעד דומה, נעשה נסיון למשוך את . בהמוניהם לכל אירוע, בו יופיעו הסובייטים שבו הם נקראו לבוא

בדרכם  ","באורח פלא צ."השוהמעברות, קיבוצו של ל ,כביכול ",אורחא אגבהמבקרים הסובייטיים "

ת שני בחורים צעירים, שמצדם "הופתעו" לגלות, ייואת עצמם בלו הסובייטים מצאוב אבי-מחיפה לתל

                                                
 .V-212-2פאשיסטי, ללא תאריך. אה"ע - לפ"ק אל הוועד היהודי האנטי 162

ידי - . אודות פרעות ביהודי קייב לאחר שחרור העיר עלV-212-3. אה"ע 20.1.1945יין אל לפ"ק שכנא אפשט 163

 Mikhail Mitsel', Evrei Ukrainy v 1943-1953 gg.: Ocherki dokumentirovannoi istoriiהצבא הסובייטי ראו: 

(Kiev: Dukh i Litera, 2004), pp. 20-69. 
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. בדרך זו הם הוזמנו לביקור המועצות-בריתאינם אלא שליחי  ,כי אלה, החולקים עמם את הרכב

   164.במעברות

ש י, עליו היו מופקדים לייב1943שנת ב "V ליגה"פרסום הקובץ הרוסי של לעומת זאת, 

שהאשימום  צ"השוהמחלוקת קשה מצד חברי עורר  (מפא"י), ואהרון ציזלינגשמאל)  צ"עפו(טרנופולר 

" ופרסם "משמר, חזר 1944במהלך  ,מנגד 165.בגימוד תפקיד תנועתם לעומת תנועות עורכי הקובץ

 צ"השוהשל חברי  , לדעתו,על פעילות הליגה, בהבליטו את חלקם הרבסקירות לא מעטות פעמים 

למסור לסובייטים אלבום  בהנהלת הליגההוחלט הביקור השלישי בטהרן,  , בטרםזאת ועוד. במפעליה

 אזכורם של כי מתוך האלבום הושמט תבררה המשלחת לאיראן אעם בו ,שוב. אולםיעם תיאור חיי הי

מאחר והסובייטים כבר יודעו על דבר  166צ."השוה לאייכים תשמכל הקיבוצים והמושבים שאינם 

 ",מטהרן שהתפרסמו ב"משמר ויתרה מזאת, בדיווחי ברירה הוחלט למסרו. האלבום, בליתקיומו של 

אהרן כהן את עצמו כראשון הדוברים, כאשר למעשה תפקידו הסתכם בתרגום דברי  צ"השוההציג נציג 

   167לרוסית. טרנופולר

באפריל , זכורכ מפלגתי בארץ.- לערב את הסובייטים במאבק הבין אף ניסו צ"השוהאנשי 

, מזכיר הוועד שכנא אפשטיין האשים את יפאשיסט-האנטישל הוועד היהודי  3-כינוס הבעת ה ,1944

לאחר מכן, ימים ספורים לפני הבחירות  סובייטיים. כחודשיים וחצי-בפרסום דברי הסתה אנטי "דבר"

על הפסקת כל  סטייפאש-ת הוועד היהודי האנטיהודעאת פרסם "משמר" , 1944באוגוסט רות להסתד

הפרסום גרם להתנצחות  168.תוןיסובייטית של הע-ה עם "דבר" כתוצאה מהפעילות האנטיקשרי העבוד

סיון לערב את הסובייטים ובכך להשפיע על תוצאות יבנ צ"השוהשהאשים את  ",מילולית עם "דבר

ידעו הבחירות. עורכי "משמר" דחו את הטענות, ברם העירו, כי הדבר נעשה מתוך הנחה, כי הקוראים 

   169.מתוך הידיעה "ות נכונותמסקנ" להסיק

                                                
  .30.9.1942 ,40מס'  השומר הצעיר, 26.8.1942 ,35ס' מ השומר הצעיר, 27.8.1942 ,דבר 164
. עורכי הקובץ הואשמו בכך, כי השמיטו משפטים שמגדירים "את דרכו המרכסיסטית של 15.11.1943 ,משמר 165

אף הושמעה דרישה לסלק את טרנופולר מתפקיד מזכיר  ".המועצות-בריתהשומר הצעיר ומביעים יחס חיובי כלפי 

 הליגה.
 . דברי דוד הכהן. IV-104-102-26. אה"ע 20.12.1944מפא"י  חוזר מרכז 166

 .28.11.1944. נאום טרנופולר פורסם ב"דבר" 15.12.1944 ,משמר 167
 .6.8.1944 ,משמר 168
צ" ". החוזר שהופץ בין חברי מפא"י הכיל האשמות כלפי "שוה8.8.1944 ,דבר; 8.8.1944 ,משמר; 7.8.1944 ,דבר 169

-IV-104-102, אה"ע 11.8.1944בדרך של הבאת גורמי חוץ אל המערכה. חוזר מפא"י בנסיון להטות את הבחירות 

86. 
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 20,000- " כVבשיא פעילותה, בחודשים שלאחר המשלחת הראשונה לטהרן, מנתה "ליגה 

לגוף  כההרעיון להפעם זאת,  170.הציוני רובם ככולם חברים בתנועות השמאל – סניפים 100-חברים בכ

 לא אחת במהלךעלה  ישוביים- סוציאליסטיים, אלא יסודות כלל-שיכיל בתוכו לא רק יסודות ציוניים

-ם הסובייטים בכלל ועם הוועד היהודי האנטיענוכח האכזבה מהמגעים  . הוא בלט במיוחד1944-1943

נה ני בפרט. ניכרת השאיפה לשפר את תפקוד הליגה על מנת להוכיח לסובייטים, כי היא איפאשיסט

לשם  171.היהודי כולו ישובהיכל ארגון בעל שורשים עמוקים ב מהווה מייצגת קבוצה מצומצמת, אלא

כך אף ניתנת חשיבות רבה לביצוע מפעל המגבית "מתן לחזית" שמיסודו נועד להקיף חוגים רחבים 

 ליגה"לקבל תמיכה והכרה מצד הוועד הלאומי ב סיוןינחל כשלון. לא צלח אף הנזה סיון ינ .ככל הניתן

V" לא  172.תפקודהופן חיובי על שפיע באהעשוי היה ללא ספק ל. מהלך שכזה שפועל תחת חסותו גוףכ

בכדי  להטיל את מלוא השפעתםעל מנת  שוביסיונות לערב את הדמויות הבולטות בייצלחו גם הנ

שהוקם (וק"ת)  "המועצות- בריתוועד לקשרי תרבות עם "ה 173למשוך תומכים "אזרחיים" לליגה.

שלא נמנו עם  שוביימצד מרבית הגורמים בבלבד זכה לשיתוף פעולה פסיבי  ,1943בראשית  לצורך זה

  174תנועת העבודה.

                                                
170 Evreistvo Palestiny – narodam SSSR, p. 21 היו ב"ליגה  1942. עם התאחדות אגודות העזרה במאיVכ " -

גדל  1942ט סניפים. לאחר הצטרפות מפלגות ההסתדרות, ערב הכינוס הארצי הראשון באוגוס 19- חברים ב 2,500

-סניפים וכ 95איגדה הליגה כבר  1943. בפברואר 79-איש ואילו מספר הסניפים זינק ל 10,000-מספר החברים לכ

  .14, עמ' 1943אביב, פברואר - תל ",Vידיעות המזכירות הארצית של "ליגה חברים. ראו:  15,000

  ה"ע.א .1.3.1944 ,פרוטוקול מישיבת מזכירות הוועד הפועל של ההסתדרות 171
  שם. 172
כך בתקופת היישוב כונו מעמד הביניים וחוגים בורגניים וזעיר בורגניים שלא נמנעו עם תנועת העבודה או  173

הנהלת הליגה הלינו לא אחת על אי נכונותם של ה"חוגים האזרחיים" ליטול חלק התנועה הרוויזיוניסטית. חברי 

 ",Vו: פרוטוקול מישיבת המזכירות הארצית של "ליגה בפעילותה. על חשיבות השיתוף של "החוגים האזרחיים" רא

אביב -ראו גם מכתב ששלחה חברת הנהלת הליגה מניה שוטח לראש עריית תל .IV-407-1-20. אה"ע. 13.6.1943

, שבו היא ציינה במפורש את החשיבות שבהצטרפות ה"חוגים האזרחיים" לפעילותה. 1.3.1943- ישראל רוקח ב

, יד 1960-1906ונגדו: מניה שוחט, אגרות ותעודות  עם הזרםריינהרץ ומוטי גולני (עורכים),  יהודה ריינהרץ, שולמית

  . 488-487צבי, ירושלים תשס"ה, עמ' -יצחק בן
 ",V"הוועד לקשרי תרבות עם ססס"ר" נמנו: "ליגה עם מייסדי . Evreistvo Palestiny narodam SSSR, p. 28שם.  174

ון האוניברסיטה העברית והטכניון, בית הספרים הלאומי, התיאטראות "הבימה" מוסדות תרבות והשכלה רבים כג

בייחוד בתחום אגודות הסופרים והציירים ועוד. הווק"ת נועד לפתח את המגעים עם הסובייטים,  "ו"האהל,

שנועדו לצרכי התמיכה במאבק המזוין בגרמנים. הוועד אכן קיים קשרים עם האגודה  התרבותי, מעבר לאלו

). אך בפועל, קשר זה לא הביא עמו תועלת של ממש. כמו כן, VOKSובייטית לקשרי התרבות עם חוץ לארץ (הס

 פעל וק"ת בתחום החלפת ספרים וסרטים. ברם, בכך גם הסתכמה הצלחתו.
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בקרב מנהיגיה  שכןשלון הווק"ת, יכמשמעותי ל באופןמן הראוי לציין שהליגה עצמה תרמה 

ידי - עלמבוקר עם הסובייטים אמצעי ובלתי  מגע בלתי היו חששות לגבי קיום ובקרב ראשי ההסתדרות

א קיבל רשות לפעול באופן עצמאי, שלבלבד  , לא זועד לקשרי תרבותהוו ,לפיכך ".יסודות "אזרחיים

   175.לצורך פיקוח מוסדותיונציגי הליגה ישבו בכל הוחלט כי אלא 

ארצית -התערוכה הכללניסיון נוסף לחשוף את פעילות הליגה בפני הקהל הרחב בא באמצעות 

התערוכה, שנפתחה באופן  .1943גה ביישובים רבים בארץ בקיץ ישראל וססס"ר במלחמה" שהוצ- "ארץ

המועצות בצל -החיים בבריתכללה מיצגים אודות  18.7.1943-אביב ב-בבית "הבימה" בתל חגיגי

ישראלי כלל חומרי הסברה של - על העמידה ההירואית של העם הסובייטי. המדור הארץהמלחמה ו

פה על ההתיישבות ביתני הוצאות הספרים "עם עובד" ו"ספריית הפועלים" וכן סקירה מקי ",V"ליגה 

  176אביב, נדדה התערוכה לירושלים, לחיפה ויישובים נוספים.- העובדת בארץ. אחרי שהוצגה בתל

  

במאומה התערוכה לא תרמה , ישראלי-זכתה לתהודה ניכרת מצד הציבור הארץאף כי 

מעבר ," Vלשתף את הציבור הרבה בפעילות "ליגה כי ניסיונות ניתן לומר ובכלל,  להרחבתה של הליגה.

                                                
. שלמה צירולניקוב אומר IV-407-1-20. אה"ע. V," 15.11.1943פרוטוקול מישיבת המזכירות הארצית של "ליגה  175

רשות, כי הוועד נועד בראש ובראשונה לשרת את האינטרסים הצרים של מפא"י וההסתדרות. ראו: עדות שלמה מפו

  .22-21). עמ' 93(21. מת"ב. 1978צירולניקוב, 
  .IV-519-18תכנית התערוכה. ללא תאריך. אה"ע.  "א"י במלחמה, –ראו: תערוכת "ססס"ר  176
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 המאייר והקריקטוריסט יוסף בסידי - על גלויה באירוניה, שהוצג נחלו כישלון חרוץ ,לתנועת העבודה

  177.איור)או (ר

 אמנם ידועה פעולתם ."Vכלפי "ליגה מעט מאוד חומר מצוי על עמדת התנועה הרביזיוניסטית 

דיוקנאות של סטלין בואף הפגיעה המכוונת סובייטיים -נגד היסודות הפרו של אנשי האצ"ל והלח"י

היו נכונים לכל פעולה, שתביא לחידוש המגע עם גם אך בעת ובעונה אחת הם  178במהלך המלחמה.

   179.אמצעי עם הסובייטים-, אף כזו, שתהיה כרוכה במגע בלתיהמועצות-בריתיהדות 

מקור מעניין וייחודי ליחס זה מהווה חוברת קריקטורות מאת יהושע אדרי, איש צוה"ר, אשר 

לך כל שנות מלחמת העולם השנייה תיעד את האירועים החשובים ביותר. כך, בהתייחסו אל במה

על סגידתם ל"ארץ הפועלים  צ"השוהארצית, לועג אדרי לאנשי ההסתדרות ולחברי -הפוליטיקה הפנים

המועצות. - והאיכרים" ועל הלוליינות האידיאולוגית שנאלצו לחוות נוכח השינויים שעברו על ברית

המועצות ובעומד בראשה כוח, -זאת, ביחס לאירועי המלחמה גרידה, רואה אדרי בברית לעומת

מעל פני האדמה. עם זאת, הוא גם מעריך את הסכנה העתידית  המסוגל למחוק את נגע הנאציזם

  180הגלומה בהתחזקות משטרו של סטלין שעלול להטיל את צלו על כל אירופה.

נשמעות הטענות החוזרות ונשנות מצד חברי הולכות ו ,1944במהלך תקופת המשבר של 

ה כי המגעים עם הסובייטים מתקיימים כלל ללא אלא מסווה, היוצר אשלי איננה מפא"י, כי הליגה

מאיר), שהתנגדה  (לימים,גולדה מאירסון  כאשר הפן הציוני נזנח לטובת הסיוע.אזכור הציונות, 

חוזרת ומבליטה את  ,מגע ישיר ובלתי מוסווהדרישה לתוך  1942-ד בוע "V ליגההצטרפות מפא"י ל"ל

עמדתה נוכח המצב. לצידה עומדים מנהיגי מפא"י אחרים, כאשר הבולטים מביניהם הם יוסף 

                                                
יורשי עזבונו  ם שלהקריקטורה מובאת באבידות .9, עמ' 1944ב אבי- , הוצאת מצפה, תל, הימים הללויוסף בס 177

ריקוד רוסי עממי;  –), מילולית: קוזק צעיר Kozachek"קוזצ'וק" ( "הארץ" בע"מ.עיתון הוצאת של של יוסף בס ז"ל ו

אינן דרך רוסית אופיינית לשתיית תה, כאשר קוביות הסוכר  –מילולית: בנגיסות  ),v prikusku"פריקוסקו" (צ"ל 

  מומסות בתה, אלא נוגסים בהן תוך כדי לגימתו.
  .347שם, עמ'  178
179 David Engel, “Soviet Jewry in the Thinking of the Yishuv Leadership, 1939-1943," in Dobroszycki D., & 

Gurock J.S. (ed.), The Holocaust in the Soviet Union: Studies and Sources on the Destruction of the Jews in 

the Nazi-Occupied Territories of the USSR, 1941-1945 (M.E.Sharpe: London & New York, 1993), p. 127 

h24.  4.2ראו גם פרק.  

 , ירושלים תש"ה.עצחוק ודמיהושע אדרי,  180
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, כי היו שטענו 181.שז"ר) (לימים,וזלמן רובשוב  (שגם הוא התנגד להצטרפות מפלגתו לליגה) שפרינצק

חייבים לסגל את עצמם  סובייטיםהכך גם  ,המועצות- לבריתלסגל את עצמה  שלציונות יש צורך שםכ

אירועי  אינן נכונות: אלהטענות  , כילהוכיחבתוך מפא"י לציונות. בניגוד להם, השתדלו נציגי פלג שני 

הרי הם יכלו לוותר  .בעולם החדש םלמצביודעים להסתגל היטב הסובייטים המלחמה הוכיחו כי 

 "אינטרנציונל"הוהקומאינטרן  קים ביותר:בקלות על שניים מסממניהם הסוציאליסטיים המובה

המועצות - לאור השינויים המהותיים שעברה בריתטענו, י. לפיכך, לאומה ןהמנובתור הששימש 

  182כלפי הציונות. יחסםבתקופה קצרה למדי, לא יתקשו הסובייטים לשנות את 

, ענין אאדרב נסיגה מרעיון המגעים הבלתי אמצעיים.כי עמדות מסוג זה התבססו על  אין לומר

, כאשר אף נעשו מספר צעדים בוני אמון בולטים מצד ראשי המגעיםהאהדה ההדדית הושם במוקד 

גוריון מביקורו בתערוכה -של דוד בן רשמי יומנופרסום  אחד מהם היההישוב בכלל ומפא"י בפרט. 

בכלל ולנין אשר מצטיינים בהבעת אהדה גלויה כלפי המדינה הסובייטית , 1923-ב החקלאית במוסקבה

  183.בפרט

כבר בשלבים  הלשיא ההגיע" Vשל חברי הפלג הדורש שינוי בהתנהלות "ליגה פעילותם 

בולטת הדרישה  ,שפרסם מרכז מפא"י על הליגה דין וחשבוןב .1944הראשונים של המשבר בתחילת 

הדו"ח מתוך  184".וסיעה ג' צ"פועשל  ידי "קואליציה משונה-על לשינויים מידיים בפעילות המנוהלת

  לא ישונה. "V ליגה"העדיפויות ב סדראם , כגון פרישה גם איום מפורש לנקוט בצעדים דרסטיים נשמע

 חבר קיבוץ שער העמקים,ו צ"השוהאיש  דמותו של אהרון כהן,מבין חברי המפלגות האחרות, 

משכה תשומת לב מיוחדת מצד חברי מפא"י. האיש נהג מדי פעם לעורר פרובוקציות ואף השתדל 

 להבליט את חלקה של תנועתו, לעיתים בדרך של פגיעה ישירה ומכוונת ביוקרת התנועות האחרות

בכיר חבר לטהרן על מנת למזער את הנזק הוחלט לצרף למשלחת השלישית  185.עיני הסובייטיםב

                                                
] תבוא במקום הליגה. לבון) "הגיע הזמן שההסתדרות [והתנועה הציונית -לימים ראו דברי פנחס לוביאניקר ( 181

  . אה"ע.30, עמ' 1.3.1944פרוטוקול מישיבת מזכירות הוועד הפועל של ההסתדרות  "עלינו להציג את עצמנו בגלוי.
  .52-48שם, עמ'  182
  .1944ספטמבר - , אוגוסטדבר היום, 1944, קיץ מבפנים 183
  .IV-303-1, אה"ע. 29.2.1944דו"ח מפא"י על המצב בליגה  184

כי רק תנועתו יכולה להיחשב  ודיע כהן בשיחתו עם נציג סובייטיה 1943ור הראשון בטהרן במאי כך, בעת הביק 185

דמוקרטיות אפילו. - לסוציאליסטית של ממש, בעוד המפלגות האחרות ובייחוד מפא"י אינן זוכות לתואר סוציאל

דוד הכהן בהתייעצות מרכז  . ראו גם דברי24-23, עמ' 20.5.1943פרוטוקול ממזכירות הוועד הפועל של ההסתדרות 

  .IV-104-102-26. אה"ע 20.12.1944. חוזר מרכז מפא"י 1944מפא"י שהתכנסה לאחר שובו מטהרן בדצמבר 
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 אך לבסוף הוחלט להחליפו בדוד הכהן. בשובו 186,אשכול) (לימים,לוי שקולניק דובר בחילה תמפא"י. מ

בביטויים חריפים את אהרון כהן האשים , שבו מפלגתודין וחשבון מפורט למרכז  הכהןמסר  ,ארצה

כי עוד  תח סביב ההודעה, מסר זלמן רובשובבדיון שהתפ 187.בנסיונות מכוונים לפגוע בתנועות אחרות

את ענין שחרורם  דרש להבליטבעוד שהוא (רובשוב) , 1942-ב הסובייטייםמסיבת הפרידה מהשליחים ב

   188.לדרישה זו במופגן כהןאהרון התנגד , של אסירי ציון

מעקב זה  שולבו אנשי ההגנה.בליגה סובייטיים -אחר היסודות הפרוכאמור לעיל, במעקב 

אנשי היו לטהרן משלחת השלישית בנהגים ה תכך, כל שלושתבצע לא רק בארץ, אלא גם מחוצה לה. ה

אלית לג- ך בחינת דרכים לעליה בלתי, תוצד הסובייטימידע על ה איסוףמלבד  ".מוסד לעליה ב'"הו"י ש

הופקדו אנשי ש"י על  המרוכזים באזורי הספר הגובלים באיראן, של הפליטים היהודיים מפולין

-של כהן שעלולות היו לפגוע בתדמיתו הציוניתבעליל  סובייטיות-פרוהמעקב אחר התבטאויות ה

'" שולבו גם במשלחת הראשונה: על אחד הנהגים, נציגי "המוסד לעליה ב 189.סוציאליסטית של היישוב

פליטי פולין שהגיעו  ועם טהרןיצירת קשרים עם יהודי  ה שלמשימ, הוטלה מרדור (מאיר) מוניה

   190.המועצות- לאיראן מברית

היה כה חזק, עד אשר בקרב בארץ ם יקומוניסטיוהסובייטיים - החשש מפני הגורמים הפרו

ם, הונהג משטר של מידור. כך, מבין חברי המשלחת השנייה, רק ללא ידיעת אם כיחברי המשלחות, 

ניתן להעריך, כי החשש  191תרשימי רטנר והצופן היוגוסלבי. - אהרון ציזלינג ידע על ה"משלוח הנוסף"

                                                
מופיע שמו של  1944ברשימת חברי המשלחת השלישית שהועברה לצירות הסובייטית בטהרן בספטמבר  186

. IV-519-17. אה"ע 1944טית בטהרן. ספטמבר לשגרירות הסוביי Vלצד חברי המשלחת האחרים. ליגה  שקולניק

כחבר המשלחת מוזכר גם במסמכים שהוגשו לשלטונות המנדט לצורך קבלת אישור המעבר  שמו של שקולניק

  לטהרן.
. החוזר שפורסם הגיע לידיו של אהרון כהן, אשר האשים IV-104-102-26. אה"ע 20.12.1944חוזר מרכז מפא"י  187

ון של דבריו ומעשיו. הכהן, מצדו, השיב במכתב חריף ולעגני. עיקר תשובתו התרכז את דוד הכהן בסילוף מכו

בהתנהגותו האישית של מכותבו, שהייתה מעין התרסה בכל הנורמות היהודיות והציוניות. ראו: אהרון כהן אל דוד 

; דוד הכהן אל אהרון )5(7-10-95), גבעת חביבה, אש"צ –(להלן  ארכיון השומר הצעיר - יד יערי , 8.1.1945הכהן, 

  ).8(5-10-95, שם, 26.1.1945כהן, 
  . שם.188
. לתפקיד המוסד לעליה ב' בטהרן ראו: שלמה קלס, 17.11.2000, הארץ "ימים בנובמבר, 11עדה אושפיז, " 189

, מורשת, )1945-1941( המועצות וקשרים עם היישוב בארץ- חלוצית בברית- פעילות ציונית: גבולות מחתרת ובריחה

 .179-169יב תשמ"ט, עמ' אב-תל
 .95-91, עמ' 1965אביב - מערכות, תל ",שליחות עלומה: פרקי מבצעים מיוחדים במערכות "ההגנהמאיר מרדור,  190
 .22-21), עמ' 42(23 מת"ב. 1967עדות לייביש טרנופולר,  191
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באמצעות  םמידע רגיש לידי הערבייגיע מא פחד מפני הסובייטים, אלא מתוך דאגה, שנבע מהלא 

  .ביחסו האוהד כלפיהםאביגדור מנדלברג, שהיה ידוע 

ל עמדה מאוזנת כלפי האחרים השתדלו לשמור ע צ"השוהכהן, חברי אהרון בניגוד ל

הודה  ,ה לטהרןיין, שהתלווה למשלחת השנית. יעקב ריפתהציונימהותם הסובייטים, תוך הבלטת 

פוטו תשפיע על כושר שי המועצות-לבריתמסוייגת - הבלתי תוהערצשחששותיו היה בגדול הבמפורש, כי 

 סובייטי במעברות-בנאומו הפרוגם מאיר יערי,  192.הצורך להבליט את הישגי המפעל הציוניתאפיל על ו

, בנוכחות מיכאילוב ופטרנקו, הבליט את הפן הציוני של תנועתו, תוך הבעת תקווה, כי 1942בשנת 

  193.המועצות- מבריתבקרוב תותר העליה 

משורות המפלגה (אנשי הקיבוץ המאוחד יפרשו  1944חברי מפא"י שבשנת גם  כמוהם נהגו

אהרון ציזלינג, איש הקיבוץ המאוחד, העריך את עוצמת הכמיהה, תוך הבנה, כי וחברי "סיעה ב'): 

עמדה דומה הביע גם שלמה קפלנסקי, אשר בכינוס ועדי  194"."הענינים עם רוסיה אינם פשוטים

בה בעת אך  ".של רגשות אלמנטרייםכינה את היחס כלפי הסובייטים כ"פורקן  ,אביב-הפועלים בתל

  195המחודשת של יחס הסובייטים לציונות.הדגיש, כי יש צורך דחוף בבחינה 

כך,  לא תמיד ניתן היה להישאר אובייקטיבי. ,מפלגתי בארץ-מאבק הביןבמסגרת הברם, 

ו, . בנאומיפאשיסט-עד היהודי האנטיוהשלישי של הו התקיים במוסקבה הכינוס 1944באפריל כזכור, 

-בהאשימו את מערכת בעיתון בעמדות אנטי ",חוצץ נגד "דבריצא מזכיר הוועד שכנא אפשטיין 

אפשטיין השמיע להתעלם ממשפט, שבו  שפרסם כתבה אודות הנאום, בחר ","משמרסובייטיות. 

  196.ציוניים מובהקים-יצחק גרינבוים, תוך נקיטת כינויי גנאי אנטי האשמות כלפי

גם כאלה,  ן היובין חבריהאך  ",V ליגה"ת נטלו חלק בפעילות מרבית המפלגות הציוניו

הצטרפות על במהלך הדיונים כי  לעיל נאמר אף שכברלפעילותה מסיבה זו או אחרת. שהתנגדו 

, חשוב שמרו לאורך כל המלחמה , עליהמפא"י התנגדות נחרצת אחדים ממנהיגיהמפלגות לליגה הביעו 

רובשוב זלמן  ,שפרינצקיוסף  צבי, בבה אידלסון,- יצחק בן ,רסוןמאי של גולדה התנגדותםלהדגיש, כי 

                                                
 .60אביב תשל"ח, עמ' -, ספריית פועלים, תלבמשמרתיעקב ריפתין,  192
 .9.9.1942, 37השומר הצעיר מס'  "יערי, "יוקם הגשר, 193
 .87-86אביב תשמ"ח. עמ' - , יד טבנקין, תלעין חרוד וירושליםאהרון ציזלינג,  194
  .82-81הציונית, ירושלים תשל"א, עמ' הספריה , חייו ופועלו –שלמה קפלנסקי מנדל זינגר,  195
; הביטוי "ציוני מושרש" . במקור מדבר אפשטיין על "ציוני מושרש" יצחק גרינבוים27.4.1944 ,משמר 196

)makhrovyi sionist.הינו בעל משמעות שלילית מובהקת בשפה הרוסית. "משמר" בחר להשמיט ביטוי זה (  
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: לתפיסתם, היה פרקטי לחלוטיןטיבה של התנגדות זו  .סובייטיים-לא נבעה ממניעים אנטי ואחרים

לא  הקשרולפיכך נחוץ היה לקיים את  "מתווך מיותר"לא הייתה הליגה אלא  במגעים עם הסובייטים

  של התנועה הציונית. מפורשאלא בשמה ה ר,מופשט ובלתי מוגדארגון בשם 

. התנגדותם זו התבססה על היא באשרסובייטית - פרופעילות כל היו שהתנגדו ל ,לעומתם

לקבל את הקרנת  ןכי אף אינו מוכהודיע  ","דברבכירי מערכת דוד זכאי, מכך,  .סיבות היסטוריות

מחיאות כפיים  –קל וחומר  ;ים"צאצאי הקוזקים שטבחו ביהודהמהללים את הסובייטיים הסרטים 

התחזקות הלאומנות הרוסית במהלך המלחמה והעלאת קרנם של "גיבורי" העבר,  197".בסיומם

היו גם שלא  198היא מעיני היישוב.אף  עלמהלא נ , כגון בוגדן חמלניצקי,שידיהם הוכתמו בדם ישראל

צאת המשלחת הראשונה  עם: לסובייטים את רדיפות הציונים ותבעו הדדיות מוחלטת ביחסיםשכחו 

 .לטהרן, התפרסם בארץ גילוי דעת מטעם ציוני פולין, שדרשו שחרור חבריהם מהמחנות הסובייטיים

היה שבמכונות הכתיבה העבריות יכי ראוי בוטלת של עוקצנות, כותבי גילוי הדעת ציינו בנימה לא מ

ירי ציון ולא נאומי כתבי חנינה לאס יודפסו יפאשיסט-האנטיוועד היהודי השהועברו לבקשת 

  199".יבסקים"ה

של הסובייטים משחק פוליטי, שנועד לקדם את ציוניים" -היו שראו במהלכים "הפרו

מוותיקי מפא"י  לביא, שלמה היה קבוצה זוב. הבולט והבוטה ותו לא האינטרסים הפנימיים שלהם

  רא בפרוש:עם הקדמה מאת ברל כצנלסון, ק 1944-שבספר כתביו שהתפרסם ב ותנועת העבודה,

אלה בפני כוח אדיר זה, אשר  ]![כך מה לכם, עלובי עולם, לריקודי חניפה

יטיים שלו ישתמש בכם או אינו מודה בקיומכם, ואגב החשבונות הפול

הפקר כלי אין חפץ בו. כשהחשבונות הפוליטיים שלו הורוהו יפקירכם כ

צד לכרות חוזה שלום עם המפלצת הנאצית, אסור היה במדינתו לספר כי

  200.המפלצת הזאת נוהגת ביהודים

                                                
  .1941, דצמבר קול העם: . ראו גם תגובת המפלגה הקומוניסטית348שמואל דותן, עמ'  197
 .48רושלים תשנ"ב, עמ' צבי, י- , יד יצחק בןאמת או אמונה: טבנקין מחנך חלוציםאייל כפכפי,  198
  .IV-519-86פנית קבוצת עסקנים יהודיים מפולין אל היישוב, אה"ע  199

תזכיר שהגיש  . ראו גם210תש"ד, עמ' אביב -לתספריית תנועת העבודה , ספר שני, כתבים נבחריםלביא, למה ש 200

-ן טרם נעשה כל מהלך פרוסובייטי, שכ- " לארגון פרוVבנימין וסט למזכירות מפא"י ובו אזהרה מהפיכת "ליגה 

. כלומר, עד לפני משלוח 11.1.1943-ציוני מצדם של הרוסים, למרות כל הנסיונות מצד היישוב. התזכיר נכתב ב

  .IV-104-53-28האמבולנסים הראשון. אה"ע 
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ראה  ,השתייך לתנועת העבודה שבחלקו הגדולהרוב, . היו דברי מיעוטאלה דברים ובכל זאת, 

הזמן יבות סעל אי הבנה, שנבעה מנפי תפיסתם -על, המבוסס נות לתיקון עיוות היסטורימבליגה הזד

 בוא חשבוןם" ניצלו זאת על מנת לוהמקום: הסובייטים היו צריכים להגן על מדינתם ואילו ה"יבסקי

  עם הציונים.

 , אשר אמורות היו את הנקודות הבאותניסיון להבליט  נעשההסובייטים עם  הליגה במגעי

  201להכיר בציונות: המועצות-לבריתלסייע 

 ;ברובה סוציאליסטית ההיותבחייבת לאהוד את הציונות  המועצות-ברית .1

והאיכרים  ידי שלטון הפועלים-טית המנוהלת עלקיימת שותפות גורל בין רוסיה הסוציאליס .2

 על תנועת העבודה; והציונות, שרובה מושתת

   .תומכת בתנועות פרוגרסיביות והתנועה הציונית הינה כזו המועצות-ברית .3

המשא ומתן עם  היו שטענו, כי אסור להפקיד את המועצות- שחייבו את ברית כנגד אלה

 לבנה), (לימים,אליעזר ליבנשטיין כך, בית לפנים משורת הדין. חיוהם שגישתו כלפי הסובייטים בידי מי

. "הציונות ורוסיה הסובייטית" מאמר בשם המפלגה,מבכירי מפאי" פרסם ב"מלחמתנו, בטאונה של 

אלא על , כי את המגעים עם הסובייטים יש להשתית לא על החיוב ההדדי, במאמר זה טען ליבנשטיין

, כי חייב את עליית הלאומנות הרוסית, היות ולדעתו דרכה יבהגישה פרגמטית גרידא. זו גם הס

  202החדשה של מוסקבה תוביל לכדי מתינות יתרה ביחסה לציונות.

 203.ן שלה, ככתוב בתקנודהיתפקסיים את לאמורה  "V ליגה"עם סיום המלחמה, הייתה 

פוסים דנרכשו  אולם, ברור היה לכל כי חרף כל המחלוקות שנוצרו ועודן קיימות, במהלך פעילותה

ראשי  .יהודית בריבונות מדיניתסובייטית לתמיכה העתידית בקידום השאיפה שעשויים להועיל 

בהמשך המגעים המבוססים על יסודות חיוביים, דבר שלא  היישוב והתנועה הציונית ראו חשיבות רבה

הסעיף השני,  בר מן העולם. אךעאכן  בתקנון הליגה יעודו של סעיף א'היה בנמצא לפני המלחמה. 

ארגון שדגל ביחסים תקינים עם הסובייטים העובדה שכי כמו כן, היו שהניחו . טרם התממשהציוני, 

                                                
  .Evreistvo Palestiny narodam SSSR, pp. 3-9ראו למשל דברי יעקב זרובבל בכינוס הראשון של הליגה:  201

  .48פי: כפכפי, אמת או אמונה, עמ' -מובא על 202
 .IV-519-4תקנון הליגה אה"ע.  203
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-בעיני בריתכולו תדמיתו של היישוב מלחמה יתחסל מיד עם סיומה, עלולה להזיק להבמהלך 

   204.מנת להגיש סיוע לתקופת המלחמה בלבד-להוא נוסד עפי ש -לע-, זאת אףהמועצות

הוחלט לכנס במהרה כינוס כלל ארצי, שני במספרו, נת ליישב את כל הסתירות הללו, על מ

יצא לפועל בשל ריבוי המחלוקות הפנימיות. במהלך הכינוס,  טרםאך  ,שכבר זמן רב דובר על קיומו

ועיקר  "הוסב שמה של הליגה ל"ליגה לידידות עם ס.ס.ס.ר., 1946ראשית  – 1945שהתקיים בשלהי 

המועצות אל היישוב היהודי - בריה הופנה מכאן ואילך להמשך שיפור יחסה של בריתהמאמץ של ח

  ישראל.-והמפעל הציוני בארץ

  

* * * * *  

 המועצות-ברית ביןלהמגעים בין גורמים ציוניים ביישוב נסובו במהלך מלחמת העולם השניה 

סיון לפעול לשינוי ינו המועצות-לברית: מתן סיוע שני נושאים עיקרייםסביב במסגרת מפעל העזרה 

. נושאים ישראל-וחתירתה למען הריבונות היהודית בארץ יחסה של מוסקבה כלפי התנועה הציונית

המועצות עלו אף הם אך - בבריתמפולין  ופליטים יהודיים מצבם של אסירי ציוןדאגה להאחרים, כגון 

סובייטים להציב גבולות בחרו ה, רבהלִק  שאיפת נציגי היישוב היהודי חרף 205במידה מועטה יותר.

 , הםבאשר לגורל האסירים והפליטיםזאת ועוד,  ברורים למגעים אלה ולא אפשרו לאיש לחצות אותם.

    206נגיעה אליו.ן פנימי שאין לכל גורם חיצוני יאף נתנו להבין כי מדובר בעני

 לא הייתה לעוד אחת "יתפאשיסט-הליגה לנצחון למען רוסיה המועצתית במלחמתה האנטי"

עם היוודע דבר הפלישה  ,גשםהכפטריות אחרי  ברחבי העולםסובייטיות שצצו -מהאגודות הפרו

 "V ליגה"ה . בעוד שהאגודות הללו היו בעלות זיקה חזקה לקומוניזם, ייצגהמועצות-לבריתהנאצית 

להרחיב את השפעתה גם  , תוך השתדלות מתמדתאת כל הקשת הפוליטית בקרב תנועת העבודה בארץ

מעצם היותה גוף המורכב מיסודות מגוונים, מעגל הפוליטי הקרוב. וגים הנמצאים מחוץ לעל הח

  מצבי מתח ומשבר בעוצמות שונות.נתונה באופן מתמיד ל ליגהההייתה  ,לעיתים אף מנוגדים זה לזה

                                                
  .IV-104-113-105לייביש טרנופולר לדוד רמז, ללא תאריך. אה"ע.  204

  נושאים אלה יידונו בפרקים הבאים. 205
  .525רואי, עמ'  206
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ראה בה מכשיר לקידום עמדותיו הוא. הקומוניסטים  ",Vליגה "שהרכיבו את כל גוף מאלו 

 207.שצומצמה לא הייתה מבוטלת כלל, ליציאה מן המחתרתלאחר ותם בליגה, אשר אף ניצלו את פעיל

 םהזדמנות לזכות בבכורה בעיני הסובייטי ,סובייטיים ראו במגע שנתאפשר- הגורמים הציוניים הפרו

 כי ההכרה בצביונם הציוני בוא תבוא מאליה.הם אף הניחו  ".למען ס.ס.ס.רהבלטת מעשיהם "ע"י 

סובייטית, - עמדתם לא נבעה מתוך תפיסה אנטי .ליים פחות שאפו להדדיות ביחסיםהגורמים הרדיק

יתורים ו, המבוסס על קירבה רעיונית. הם אף היו נכונים לומאוזןיחס לאלא מתוך שאיפה לזכות 

איש מבין חברי כל המכלול המגוון הזה לא הטיל צל של ספק  ,אולם מסוימים למען השגת מטרתם.

  והשינוי העתידים לבוא. הציוניבמפעל ההכרה  זולתבתרחיש אחר, 

משמשת גוף  על בסיס מתן העזרה לצבא האדום,גה שמובילה את המגע היה ברור לכל כי הלי 

סובייטי, היא לא זכתה - אולם במקביל, מפאת דימויה הפרו .נוח לתקשר איתולסובייטים יהיה ש

שאינן משתייכות לתנועת בות רחבות סיונות לשתף שכי. הנלהכרה מלאה מצד גורמים רבים ביישוב

שיכלול  רחב ליים" למראית עין. השאיפה למגעאהוקמו גופים "ניטרלשם כך לא צלחו, אף כי  העבודה

 עלוליםמבוקרים ה-הייתה מהולה בפחד מפני צעדים בלתי ,ככל הניתןארגונים וגופים יישוביים רבים 

  רצויות לחלוטין.-ניב תוצאות בלתילה

. יחס לליגה עצמההשתקפו לא אחת בכלפי הסובייטים ה, השאיפה והפחד הכמיהה והרתיע

לצד הדורשים להגביר את מאמצי הסיוע על חשבון הדרישות הציוניות, עמדו אלה שדרישותיהם היו 

שינוי המיוחל לשם הבאת ה מפעל העזרה נתפס ככרטיס כניסה לליבם של הסובייטים .קוטביות

לה באו לא אחת לידי ביטוי בנקיטת עמדות חריפות לכאן ולכאן עמדות א ציונית.-האנטי תםבתפיס

  .המועצות-לבריתהליגה. אך לא היה בהם דבר, כדי לגרוע או להוסיף מאומה ליחס פעילות כלפי 

נזדקקה לכל סיוע ולכן הרשתה לעצמה פתיחות מסוימת.  המועצות- ברית 1943-1941בשנים 

 ,ן של זמן. במקבילישלונה של גרמניה הינו רק עניי, כי כהיה ברור 1943הנצחונות המזהירים של לאחר 

הלך  . תחת השיחות הבלתי מחייבות באים מפגשים מעמיקים יותר.תמשתנה גם העמדה הסובייטי

. באור כזה יש המועצות- בריתישוב ליהדות לשמור בין הי ניסועמיק גם המרחק, שהסובייטים הו

 ההפרדה אף הגיעה ,פועל. זאת ועודה לאא יצא לרץ שופפר בא מיכאלסביקור של עניין הלראות את 

 .1944בנובמבר  8-ב ,של שכנא אפשטיין, מזכיר הוועד לידי ביטוי ממשי ומפורש, עם פרסום מאמרו

                                                
 334-335, עמ' ישראל-בארץשמואל דותן, אדומים  207
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כי וב שעתיד לשמש בית לאומי ליהודים, תוך הסתייגות זוטא, ישילהכרה ב אפשטיין קראבמאמר זה 

  208.המועצות-בריתהדבר אינו נוגע ליהודי 

אנו עדים להמשך  ,לצד השאיפה הסובייטית לחדור בעתיד הקרוב למזרח התיכון ,ואכן

מסוגל להדיח את ההמדיניות הפנימית השלילית ביחס לציונות. אף כי התנועה הציונית נתפסה ככוח 

גם הייתה זו תופעה ריאקציונית ובעל ברית זמני בהחלט.  םרגלי הבריטים מן הארץ, בעיני הסובייטי

הראשונים של המלחמה, נתפסים הציונים כאויבי המשטר הסובייטי המוכנים לנצל כל פרצה,  בימיה

שאינו ראוי כלל  מטרדכ והשאיפות הציוניות להכרה נתפסהחמיר: אך הלך וזה מצב  209.בכדי להתקיפו

  210.להתייחסות

 ,המלחמהסיום הסובייטים השתדלו שלא להבליט את עמדתם, אך לקראת כלפי חוץ, 

היה  211.החלו הולכות ונעשות ברורות יותר ויותר המועצות- בבריתכי הציונות איננה רצויה  הרמיזות

ציוני של אפשטיין, אלא גם מקרים דומים נוספים, ברמות -ישובי והאנטי-זה לא רק המאמר הפרו

הוזמנו אנשי המשלחת להקרנת סרט  ,פרטיות יותר. כך, לדוגמא, במהלך הביקור השלישי בטהרן

המספר על ההתיישבות  ,)Iskateli Shchast'ia. הסרט "מחפשי האושר" (עבורםוחד שהובא במי

אמנותית ראויה  יצירהאמנם , מהווה שלושיםשנות ה בשלהי המועצות- בברית שהוסרט בבירוביג'אן,

ביתם הלאומי הינה בירובידז'אן  :. והכוונה ברורהציונית מובהקת- גם תעמולה אנטיהינו לשמה, אך 

  212.המועצות- בריתיפרד מעמי י-בלהמהווים חלק  הסובייטייםשל היהודים 

הסתיימו, אלא הלכו והעמיקו. , המחלוקות הפנימיות לא 1946- עם שינוי שמה של הליגה ב

, הסובייטים אמנם תמכו בכינון המדינה, אך סירובם העיקש 1947בנובמבר  29- כעבור כשנתיים, ב

ביחסים בין שתי המדינות לקראת שלהי העשור  להתיר מגע עם היהדות הסובייטית, המפנה לרעה

פרישתן של , הן בארצות שהיו תחת השפעתה, הובילו להמועצות-בריתהאנטישמי הן ב והמסע

  .1953- ואחריה מפ"ם ב 1949-הייתה מפא"י בלפרוש הראשונה המפלגות הציוניות שהרכיבו את הליגה. 

                                                
  .24.11.1944, משמרתורגם לעברית. ראו: המאמר פורסם ב"אייניקייט" ו 208
צוין, כי העדרו  1942בראשית  המועצות- בבריתכך, כאחת הסיבות שהביאו לידי התחלת פרסום עיתון יהודי  209

-Evreiskii Antiראו:  דתיים, ציונים ובונדאים. עלול לשחק לטובת היסודות העוינים את המשטר הסובייטי כגון

Fashistskii Komitet v SSSR, p. 52.  

 ראו דברי לוזובסקי על "סעיף ב'" שהובאו לעיל. 210
ידי -זאת בניגוד לארצות מערב אירופה, שעבור יהודיהן אמורה הארץ לשמש מקלט. עמדה זו ננקטה על 211

 , שהובילו בסופו של דבר להקמת המדינה היהודית.1947הסובייטים גם במהלך הדיונים באו"ם בשנת 
212 Novosti Dnia (Tehran) 13.12.1944.  אה"ע.13.12.1944פרוטוקול מישיבת מועצת ההסתדרות .  
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הבנה הדדית תוך שילוב בין אהדה בדרך זו הליגה, שעם הקמתה נועדה לשמש כגוף המסייע ב

סובייטית גרידא. כפי בעלי -ציונית, הפכה לארגון, הדוגל במדיניות פרו- סובייטית לבין אהדה פרו- פרו

היו אלה, אשר נותרו בה עד הם  ",Vקומוניסטית עמדו ביסודה של "ליגה - סובייטית- ה פרוינטי

  .הלכיליונ

סמויה, הייתה הליגה והובייטית הגלויה והעמדה הסבתוכה ומסביב לה חרף כל המחלוקות 

 המועצות.- בין בריתשוב היהודי ליצדדי במקצתו בין הי- אם כי חד ממשיביא למגע השכלי שרת חשוב 

הליגה . את הכישלון עולמנ ם של חבריה, ברם לא היה בכוחהכשלנ" Vפעילותה הציונית של "ליגה 

ממש בכדי לתרום לתמיכה  לא היה בוכפי שהראה הזמן אך  ,עם הסובייטים הצליחה למסד קשר

שנה  40- כ ,טרנופולר לייבישכדברי ישראל. -יהודית בארץ ון מדינהנהמועצות בכי-העתידית של ברית

שוב היהודי בארץ ובמיוחד בחוגי ימרבית התקוות שנרקמו בי: "1982לאחר סיום המלחמה, במאי 

  213".התבדו –התפתחות החיובית של היחסים להליגה בקשר 

                                                
  .7, עמ, NT-229עדות לייביש טרנופולר. אה"ע.  213
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  4.2 פרק

עם  מגעים מדיניים פרגמטית:כעמדה השינוי המיוחל 
  הסובייטים

מגע ממשי  אכן הצליח למסדהוא המועצות - מפעל העזרה לבריתשל הערכיים  שלונותיויכחרף 

מו כשלא   -התבדו היישוב לבין נציגים סובייטיים. החששות הרבים  ם מטעםאמצעי בין נציגי-בלתי

להעמיק את נרתעו, אלא התמידו וניצלו את הקשר שנוצר, על מנת  הסובייטים לאבשנות השלושים 

יישובית היו -" והפוליטיקה הפניםVאולם, אופיה של "ליגה ישראל. - ידיעותיהם על הנעשה בארץ

, אשר בלבד דמויות מפתח מעטותלפעילות הליגה הצטרפו י המגעים הללו. בפועל, כרבסופו של דבר בעו

ל איחסה של מוסקבה  של השאיפה לשנות אתלקידום ממשי שינוצל י היה לנהל מגע מדינ ןבסמכות

  המפעל הציוני.

המועצות לבין - המשותף והברית המדינית, כביכול, בין בריתבאויב לעומת זאת, המאבק 

לקיום קשרים הדוקים גם בתחום המדיני, שלא היו אפשריים עילה של ממש שימשו  ,היישוב היהודי

במגע ישיר עם פקידים סובייטיים רמי בעבר באו כבר ם של התנועה הציונית . נציגיה הבכיריקודם לכן

הזדמנות נוצרה ה בין שתי מדינות אלה, מלחמהופרוץ המועצות -בריתהפלישה הגרמנית ל. אך מאז דרג

  היישוב, תוך תקווה לא להידחות על הסף.העתידיים של  וראשונה להעלות בפני הסובייטים את מאווי

" היה מוגבל Vיקף המגעים בין הסובייטים לבין נציגי היישוב במסגרת "ליגה ל, הוככלות הכ

ת המגעים המדיניים סישראל עצמה ובטהרן. לעומת זאת, פרי- והתקיים בשני מוקדים עיקריים: בארץ

יורק וושינגטון. לכל אחד - ירות, ניויישראל ולונדון, אנקרה וקהיר, טהרן וב- הייתה רחבה ביותר: ארץ

  .    מן האחריםם הללו הייתה חשיבות משלו שלא נפלה מן המוקדי

סובייטים בתחום לבין הוהתנועה הציונית שהתנהלו בין נציגי היישוב  מגעיםפרק זה יוקדש ל

השגת התמיכה  –, והם כבר נבדקו ונבחנו. יעדי היישוב במגעים אלה 1945-1941שנים בהמדיני 

והשאיפה להביא לחידוש העלייה  ישראל-בארץ הסובייטית במאבק הציוני לכינון מדינה עצמאית

. עם זאת, היהדות הסובייטיתהמועצות או, לכל הפחות, לחידוש המגעים בין היישוב לבין -מברית

אילו ו חשוב לבחון באילו דרכים ניסו נציגי היישוב להשיג יעדים אלה; כיצד נבנה מערך ההסברה

  1שיטות ננקטו לשם כך.

                                                
  המועצות יידונו בפרק הבא.-מגעים המדיניים. הניסיונות לחידוש הקשר עם יהודי בריתפרק זה יתרכז אך ורק ב 1
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בחינה מקיפה של העמדה ת, חשובה לא פחות גם אליישר-הארץבחינת העמדה צד ל

ייעשה ניסיון לבדוק האם עמדה זו הייתה אחידה לאורך כל לפיכך, הסובייטית כלפי מאמצי היישוב. 

אף כי  או שמא היא השתנתה בהתאם לצרכים הסובייטיים המיידיים והעתידיים. ,תקופת המלחמה

ימת חשיבות רבה גם בבחינת יחסם של הסובייטים הדבר חורג מתחום עיסוקו של המחקר הנוכחי, קי

ישראלית. -כחלק אינטגרלי ממכלול יחסם אל השאלה הארץ עמדה הערבית בסכסוך המתהווהאל ה

, גם לאור המאמצים המוגברים של המנהיגים הציוניים להגיע אל לבם של הסובייטים, עלינו לשאול

כלפי העצמאות המועצות -תה של בריתעמד מידת השפעתם של מאמצי היישוב על , איפוא,מה הייתה

זאת, נוכח נכונות הסובייטים, כביכול, לפתוח את אוזניהם אל דבר היישוב  .ישראל-ת בארץהיהודי

  היהודי והתנועה הציונית.

  

  ראשוניםגישושים  – השלב הזהיר

חל שינוי  1941המועצות ביוני -בריתאל מני כפי שהוצג בפרק הקודם, עם פלישת הצבא הגר

בראש  הנבעתפנית זו דומה, כי . באשר הם ובייטים לקיים שיחות עם הציוניםמשמעותי בנכונות הס

נוכח הכישלונות אפשרית בינלאומית ובראשונה מהצורך הסובייטי הנואש לזכות בכל תמיכה 

התנועה המאסיביים של הצבא האדום בשבועות ובחודשים הראשונים ללחימה. המגע עם נציגי 

סייע בשאיפתם מבחינתם של הסובייטים, ל, המועצות נועד-יתבר- מלחמת גרמניהבראשית  תהציוני

  הברית במאמצם המלחמתי.-לזכות בתמיכת ארצות

המועצות בלונדון איוון -גוריון ושגריר ברית-דוד בן ישתם שלגמפ ,למשלמגמה זו בולטת, 

וריון ג- , כי מוסקבה תעריך אם בןהאחרון: בתום השיחה רמז 1941באוקטובר  9- ב )Maiskii( מייסקי

יביא לידיעת הציבור האמריקאי "את הצורך המידי שלנו בסיוע; אני זקוקים לטנקים, רובים, 

 כי הסובייטים מעוניינים בכל סיוע אפשריגוריון, מצדו, הבין היטב -בן ".מטוסים... בהקדם האפשרי

מהלכים  ישראל ישנם מכרים רבים בעלי- , באומרו כי לו כמנהיג הפועלים בארץאת דבריו ואף חיזק

  2.בוושינגטוןבקרב בכירי הממשל 

                                                
 E. Bentsur, B.Kolokolov et al. (eds.), Documents on, 9.10.1941גוריון עם איוון מייסקי, - סיכום פגישת דוד בן 2

Israeli-Soviet Relations, 1941-1953, part I, (Frank Cass: London 2000), p. 13 על משמעות השימוש שעשה .

  .  4.1ישראל" ראו בפרק -גוריון בתואר "מזכ"ל הסתדרות העובדים בארץ-בן-דוד
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דבריו נועדו  כי להעריך, שכן הוא היטיב גוריון-קשה לומר, אם היה ממש בהבטחתו זו של בן

כי זו גם הערכתו של מייסקי: "ראיתי בעיניו כי הוא  גוריון הבין-תו לא. דומה אף, שבןליצירת רושם ו

ידו - ר שהוגש עליזכתאך מתוך ה 3"י הוא תכסיסן).(אוי, הר 'שב בליבו 'אוי, איז דאס א בלאפערחו

לתפקידה  הקנהמשמעות ש, אנו למדים אודות ה)1941באוקטובר  13( למייסקי כמה ימים לאחר מכן

  4ישראל:- המועצות בקביעת גורלה של ארץ- העתידי של ברית

רוסיה הסוביטית תהיה בין הכוחות הראשיים אשר יקבעו את גורלו של 

יתכן, כי ברוסיה הסוביטית גופה אין  [כך!] לום. אם גםהעולם עם בוא הש

בין מנקודת השקפה יהודית, בין  –כל בעיה יהודית, נועד ערך חשוב מאוד 

ליחסה של רוסיה הסוביטית לבעיה היהודית  –מנקודת השקפה פועלית 

  שמחוצה לה.

העולמי  אם הסובייטים הרהרו בשלב זה של המלחמה אודות תפקידם המיועד בסדר ספק,  

הצבא האדום היה בנסיגה כללית; הכוחות  5:בחלקו המזרח תיכוניבמיוחד , החדש, לכשייווצר

, היה זה מבחינתו של הגרמניים הגיעו לפאתי מוסקבה; זה לא מכבר הוטל מצור על לנינגרד. ובכל זאת

נאות  הרגע המתאים ביותר להגשת התזכיר. העובדה, כי דיפלומט סובייטי בכיר היישוב היהודי

להיפגש עם יושב ראש הנהלת הסוכנות היהודית (ולו במסווה של המזכיר הכללי של הסתדרות 

גם העובדים) ואף הביע נכונות לקבל ממנו תזכיר אודות המצב בארץ, מלמדת אותנו על המפנה שחל. 

יתן , נפגישהשהיו עשויים לבוא לידי ביטוי ב של הסובייטיםהצרכים המידיים את ניקח בחשבון אם 

  .כדוגמתו בעברמאורע היסטורי שלא היה את עצם קיומה כ לפרש

ישראל, הציג תמונה שהייתה אמורה, - התזכיר אשר דן במעמדה של תנועת העבודה בארץ

: מאבק בקפיטליזם ובניינה של לדעת בן גוריון, להתאים להשקפותיו הסוציאליסטיות של מייסקי

                                                
. ניתן לשער, כי זו אכן הייתה עמדתו של השגריר הסבייטי, שכן 1.8.1963 דבר "גוריון קורא לעיתונות,-ראו: "בן 3

ישראל, הוא אף לא זכר במדויק את -פעל הציוני בארץבמכתב התודה ששלח לבן גוריון עם קבלת התזכיר אודות המ

 ).אב"ג –, שדה בוקר (להלן גוריון- ארכיון דוד בן. 14.10.1941[כך!],  גוריוןון מייסקי לדוד של המחבר. איושמו 

  גוריון ניתן ללמוד כי בדומה לבני זמנו רבים החשיב את מייסקי כיהודי.- מתוך דבריו אלה של בן
4 Memorandum Submitted to His Excellency the Ambassador of the USSR, London, (Histadruth - General 

Federation of Jewish Labour, Eretz Israel, October 1941), p. 8פי: "תזכיר לממשלת - . התרגום העברי מובא על

-ות העובדים הכללית בארץ, הסתדר: פרקי דין וחשבון לועידה החמישית1941-1933תשע שנות מערכה,  "ססס"ר,

. יש לציין, אגב, כי התזכיר אף פורסם בעיתונות היומית, אך הצנזורה הבריטית 76, עמ' 1942אביב -ישראל, תל

  . 23.1.1942, דברמחקה את הפסקה המדוברת. ראו למשל: 
החלו לחשוב על  כפי שיוצג להלן, בשלב זה של המלחמה אכן היו מי מבין אנשי קומיסריון החוץ הסובייטי אשר 5

 ההסדרים שלאחר כינון השלום. אולם היו אלה אך אנשים בודדים ועמדתם לא שיקפה, לפי שעה, את עמדת הרוב.
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, אגב, בתזכיר מציג את החברה היישובית 6סעיף  –. יתרה מזאת ישראל-בארץ תברה סוציאליסטיח

מן בלתי נפרד כחלק , 1935בנובמבר  16-מ )Potemkinבניגוד מוחלט לרוח התזכיר לפוטיומקין (

בניגוד למה שהיה סביר להניח כי  6התנועה הציונית, שמצדה הוצגה כגוף מאורגן להפליא וחובק עולם.

גוריון, להעצים את תדמיתה של - לדידו של בן, דימויה בשנות השלושים, בנקודת זמן זו עשוי היה

  שיח.- ישראלית כפרטנר ראוי לקיום דו-התנועה הציונית והיהדות הארץ

גוריון כי אחת המטרות המרכזיות של שאיפות היישוב למגע עם - הדגיש בן בשיחתו עם מייסקי

הציטוט לעיל מתוך ברם,  7".ישראל-ארץ]ב רכת אי ההבנה בדבר [המפעל הציוני"הפ ינההסובייטים ה

החששות, פן נכונותם של הסובייטים למגע עם  יםגוריון לא היו זר-דוד בןלכי גם  ,התזכיר מראה

לפרש את שבה ניתן זוהי הדרך היחידה דומה, כי הציונים תפוג באם ייעשה ולו צעד בלתי זהיר אחד. 

כך חזקים, -החששות היו כל ".דיתאם גם יתכן, כי ברוסיה הסוביטית גופה אין כל בעיה יהוהמשפט "

אל יהודי העולם בשלהי אוגוסט לא הצליחה המועצות - בבריתשאף פנייתם של נציגי הציבור היהודי 

  8.לכלותם

שכבר הוצג בפרק הקודם, החשש מפני תגובה סובייטית שלילית כלפי הציונות ריחף  יכפ

 ,אחר הפלישה הגרמנית. ניתן להניחמכל השיחות שקוימו בחודשים שלבלתי נפרד באוויר והיה לחלק 

לפסוח על  במידת האפשרכיצד לנהוג בציונים והעדיפו  טרם החליטוכי בשלב הזה גם הסובייטיים 

 השגרירות הסובייטיתיועץ  ,ט סובייטי אחר (בדרג נמוך יותר)מדיפלו 9הנושא, מבלי לנתק את הקשר.

של מוסקבה לציונות: העתידי ת שיפור יחסה , אף הפליג בתארו א )Novikovבלונדון קיריל נוביקוב (

כל ארגון פוליטי של לא תותר פעילותה של התנועה הציונית, כמוה כהסובייטית אמנם בתוך המדינה 

בדברי כי  ,ברור 10אחר, אך בטווח הרחוק מותר אף לדבר על היתרי עלייה שיינתנו לכל החפצים.

מכל סמכות שהייתה בידי דיפלומט  כאורה,, לחרגו דבריוממש. זאת ועוד, כל נוביקוב לא היה 

                                                
6 Memorandum Submitted to His Excellency the Ambassador of the USSR, p. 7.  

 ,Documents on Israeli-Soviet Relations, 1941-1953,9.10.1941גוריון עם איוון מייסקי, - סיכום פגישת דוד בן 7

part I, p. 12.  

 .4.1המועצות אל יהודי העולם תגובת היישוב עליה ראו בפרק -על פניית יהודי ברית 8
מוריס ל' פרלצווייג עם שגריר  והרבכך, במהלך פגישה שקיימו נציגי ההסתדרות הציונית העולמית עמנואל נוימן  9

, העיר האחרון, כי היה מעדיף להימנע 17.7.1941- ) בUmanskiiונסטנטין אומנסקי (הברית ק-המועצות בארצות- ברית

דו"ח על פגישת קונסטנטין אומנסקי עם עמנואל נוימן ומוריס ל, פרלצווייג,  מלהיכנס לדיון אודות הציונות. ראו

17.7.1941 :Documents on Israeli-Soviet Relations, 1941-1953, part I, p. 7.  

 1941שלהי יולי . הפגישה התקיימה בלונדון ב8שם, עמ' , 2.8.1941יוסף לינטון למשה שרתוק, -ק איבורמבר 10

  וברל לוקר. זליג ברודצקי בהשתתפות
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-לכן, ייתכן כי הונחה לומר דברים אלה על מנת לדרבן את הציונים לפעול לטובת ברית סובייטי.

  המועצות בתקווה שמעשיהם יתוגמלו כפי הובטח.

גוריון נייר - בעודו בלונדון, ימים אחדים בלבד אחרי שהגיש למייסקי את תזכירו, כתב דוד בן

פעולות מדיניות שעל ב"ראשי פרקים על מדיניות ציונית". הפרק החמישי שבו דן בשם ארוך  פרוגרמטי

הברית. באשר -המועצות, בריטניה וארצות- התנועה הציונית לנקוט ביחס לבעלות הברית: ברית

הינו גוריון, יחסם השלילי כלפי הציונות אינו נובע מעיקרון אידיאולוגי, אלא - לסובייטים, טען בן

  :ולכן ניתן לשנותו באמצעות פעולת הסברה נכונה ומכוונת מדיני בלבד-טקטי

אך ורק כדי לעורר את  תמכו במופתי [במאורעות תרצ"ח] [הסובייטים] םה

רוגזה של אנגליה. אין איפוא הכרח להניח שרוסיה הסובייטית לא תהיה 

ב השונה לגמרי שעשוי להיווצר מסוגלת לשנות את יחסה לציונות במצ

שלאחר מלחמה זו. ייתכן שרוסיה הסובייטית לא תשנה את  לםבעו

מדיניותה ביחס ליציאת יהודים מתוכה; ייתכן אף שלא תשנה את מדיניותה 

על קיומם של ארגונים שאינם ארגונים קומוניסטיים בתחומי האוסרת 

רוסיה. כך יש סיכוי מועט להביא את הרוסים לידי כך שיתירו את עלייתם 

ישראל או את קיומה של תנועה ציונית מאורגנת - לארץשל יהודי רוסיה 

ברוסיה, אך אין דבר ביעדיו ובעקרונותיו של הקומוניזם הרוסי שיחייב 

ישראל או - אותו להתנגד לשיבתם של היהודים שמחוץ לרוסיה לארץ

ישראל כפתרון הריאליסטי ביותר לבעייתם - לכינונה של מדינה יהודית בארץ

  11רוסיים.-של היהודים הלא

ביחסה של הנהגת היישוב אל מוסקבה: האידיאולוגיה לבדה משקפים את הגישה הנושנה דברים אלה 

או לשינוי יאנשי מעש ולכן הנימוקים שיב –. הם סובייטיםאינה עשויה להביא לשינוי דעתם של ה

-בריתת בתמיכת ולא אחרת יש ליישוב היהודי סיכוי לזכו חייבים להיות מעשיים, פרגמטיים יותר. כך,

, החלו ראשי התנועה הציונית להעלות טיעונים פרגמטיים המועצות. ואכן, מיד עם תחילת המגעים

הפכה למובילה במגעים המדיניים שבין נציגי  הפרקטיתגישה האט -אט בשיחותיהם עם הסובייטים.

  המועצות בתקופת מלחמת העולם השניה.  - היישוב לבין נציגי ברית

                                                
. 329-328, מרכז שז"ר, ירושלים תשנ"ז, עמ' 1948-1936במאבק למדינה: המדיניות הציונית בשנים יוסף הלר,  11

  , אב"ג.15.10.1941גוריון, ראשי פרקים על מדיניות ציונית, לונדון -לתוכנו המלא של המסמך ראו: דוד בן
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הנציגים עם לשינוי שהחל להסתמן ביחסים של הסובייטים  אנו עדים 1941לקראת סוף 

התקיימו שתי פגישות בין נציג המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית  בדצמבר 12-וב 8-ב הציוניים.

 12המועצות באנקרה.- שגריר ברית ,)Vinogradovיי וינוגרדוב (רגאילת) לבין ס(לימים, אליהו אפשטיין 

להסביר לצד הסובייטי הציוני ן ניסיוהפגישות אלה נסבו סביב גם ייסקי, גוריון ומ- בדומה לפגישת בן

העדיף להימנע מלדון בלונדון ובוושינגטון, לעמיתיו בדומה את מהותו של המפעל הציוני. גם וינוגרדוב, 

  ללימוד המצב בארץ.שיחות ציונות וניסה לנתב את הארצו לעל יחסה של 

הסובייטי בטהרן אמור  צירהכי האיש אשר יחד עם  של השגריר אנו למדים,הערותיו מתוך 

ניהול המדיניות הסובייטית במזרח התיכון, היה רחוק מהבנת היה, ככל הנראה, להיות אמון על 

מעניין  13לא היה משולל דעות קדומות בנוגע ליהודים. הואה הכוללת. יתרה מזאת, דומה כי נומהת

למזכירות הוועד הפועל של ההסתדרות, הזכיר  1942כי בדין וחשבון שמסר בשלהי ינואר  לציין

אפשטיין פרט המחזק, לדידי, את חוסר הבנתו של וינוגרדוב במתרחש בארץ: עם תום השיחה 

נוהג נדיר בקרב  ","פן נפלה בהם טעות ורישומירשות להקריא את הסובייטי הראשונה ביקש 

  14דיפלומטים סובייטיים.

ראש מחלקת  ,)Kavtaradzeטרדזה (ווידי סרגיי ק- מתוך סקירה אודות הפגישה שנשלחה על

), סגן קומיסר החוץ, ניתן Vyshinskiiלאנדרי וישינסקי ( ,מזרח התיכון בקומיסריון החוץ הסובייטי

נראה על המתרחש בארץ. יתרה מזאת, בלבד באותה תקופה ידעו הסובייטים דברים מעטים ללמוד כי 

הסיוע הרפואי שהוצע (או, כלשון הסקירה: "ההצעה  כי מה שעניין אותם באותה עת היה אך ורק

עליית יהודים  ,שהועלו בשיחהנושאים אחרים ליצור קשרי מסחר... באמצעות אספקת תרופות"). 

 בלתיהמועצות, נמצאו בשלב זה כ"- של נציגי הסוכנות היהודית לבריתואישור כניסתם מבוגרים 

ודאגו לערוך תחקיר אודות עברו ה"רוסי" של  זאת ועוד, הסובייטים לא נסוגו ממנהגם ".נחוצים

                                                
 Documents on Israeli-Soviet Relations, 1941-1953, part,25.1.1942דו"ח אליהו אפשטיין הוגש למשה שרתוק,  12

I, pp. 16-22. רות דוד פי עדותו של אפשטיין, פגישות אלה נערכו לפי בקשתו של המזכיר הכללי של ההסתד- על

הארכיון הציוני . 25.1.1942רמז. ראו: דברי אליהו אפשטיין בישיבת מזכירות הוועד הפועל של ההסתדרות, 

  .S25/22063), אצ"מ –, ירושלים (להלן המרכזי

 .19שם, עמ'  "ישראל "אכן עובדים.-כי בן שיחו הופתע מכך שהיהודים בארץכך, מציין אפשטיין  13
 .S25/22063, אצ"מ. 25.1.1942יבת מזכירות הוועד הפועל של ההסתדרות, דברי אליהו אפשטיין ביש 14
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), ראש מחלקת Gusevגוסב ( יודורוישינסקי פוששלח ל מזכרנימה דומה ניתן למצוא גם ב 15אפשטיין.

  16.בקומיסריון החוץ אירופה השנייה

זה מסכם, למעשה, את עמדת מוסקבה כלפי המגעים בין נציגי היישוב היהודי לבין  מזכר

במהלך  בתורכיה, אלא לכלל המגעים שהתקיימו שנערכותייחסו לא רק לפגישות בה נציגים סובייטיים

גוריון עם איוון מייסקי. המגעים הראשונים שנערכו -שקדמו לכך ובעיקר לפגישתו של דוד בןחודשים ה

גוריון והן -הברית ובבריטניה בסמוך לפלישה הגרמנית, היו זהירים. לעומת זאת, הן בן-בארצות

ישראל - לצד ההצגה הכללית והבלתי מחייבת של ההווי הציוני בארץצעד אחד קדימה ואפשטיין הלכו 

(והשיחות הזהירות אודות גורלם של אסירי ציון), הם גם ניסו להוכיח לסובייטים את טעויותיהם, 

  כעין שלב מקדים לשיפור היחסים העתידיים. -  כביכול, לגבי מהותה של הציונות

-הסובייטים להבין את כוונותיהם של בןהיטיבו ישראל, -ני ארץעל אף חוסר ההתמצאות בעניי

ישראלית להדק קשרים עם - זכר, שאיפת ההנהגה הציונית הארץמגוריון ואפשטיין. כפי שמשתמע מה

לדעת  ,הסברה מאסיבית והן באמצעות שיגור משלחת מדינית לא עלתהמוסקבה הן באמצעות 

. לעומת זאת, המדינה הלוחמת המועצות- יים של בריתצרכיה המייד בקנה אחד עם ,קומיסריון החוץ

כי היה זה דווקא מפעל העזרה, אשר משך לעת עתה את  ,הייתה זקוקה נואשות לכל סיוע. לפיכך דומה

  של הסובייטיים. תשומת ליבם

ידי ראשי הסוכנות וההסתדרות הציונות, -ניסיונות ליצור מגע עם הסובייטים נעשו לא רק על

בוושינגטון התקיימה פגישה  1942בינואר  8-בבאי כוחה של התנועה הרוויזיוניסטית. ידי -אלא גם על

לבין ערי ז'בוטינסקי והארי לוי,  )Litvinov( המועצות מקסים ליטבינוב-בין שגרירה החדש של ברית

ארכה כשעה מעט ידוע על הפגישה, מלבד העובדה כי  נציגי הנשיאות של ההסתדרות הציונית החדשה.

  17יחסה של מוסקבה לציונות.בה  נדוןו

) מיופה כח בשגרירות Gromykoכפי שעולה ממכתב ששלח ז'בוטינסקי לאנדרי גרומיקו (

ניתן , מספר שבועות לפני הפגישה עם ליטבינוב, 1941בדצמבר  16-ב ,הסובייטית (ולימים גם השגריר)

                                                
 E. Bentzur and B. Kolokolov (eds.), Sovetsko-Izrail'skie,31.12.1941סרגיי קווטרדזה לאנדריי וישינסקי,  15

otnosheniia, 1941-1953, Vol. 1.1 (Moscow: Mezhdunarodnye Otnosheniia, 2000), pp. 25-26..  הפנייה)

המועצות, -ברית-פי הגרסה הרוסית של קובץ המסמכים על יחסי ישראל- לתעודות שמקורן בשפה רוסית תינתן על

  נ.ק.). –אלא אם כן יצוין אחרת 
 .28-27שם, עמ' , 20.1.1942פיודור גוסב לאנדריי וישינסקי,  16
 .9.1.1942-) מJTAראו הודעת יט"א ( 17
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יצרו קשר ישיר עם לא הייתה הפעם הראשונה שנציגי התנועה הרוויזיוניסטית כי זו  לשער

  18הסובייטים.

עמד ככל הנראה מסמך בן עמוד אחד שנמצא ההנהלה האמריקאית של הצ"ח  תעודותבין 

  דן ביעדי המגעים והם: ,חלקים. הראשון שלושהמחולק ל תוכנו 19.ביסוד המגעים הללו

פעל הציוני הן ביעדיו הפוליטיים הן המועצות את המ-קבלת תצהיר בדבר אהדת ממשלת ברית  )א

 הטריטוריאליים;

  20קבלת היתר מצד הממשלה הסובייטית להקמת צבא מתנדבים יהודי.  )ב

  מציג את הסיבות לפתיחת השיחות עם הסובייטים:החלק השני של המסמך 

 האמונה, כי בשל מצב המלחמה הסובייטים לא יסרבו לבקשת הפגישה;  )א

יילחם שבא יהודי צצורך להקים הרצון לקבל עזרה מכל גורם יוביל את הסובייטים להכיר ב  )ב

 נגד הגרמנים בכל חזית שהיא;

 המועצות;-הרצון [של חברי נשיאות הצ"ח] לחדש קשר עם יהודי ברית  )ג

 התקווה, כי נכונות הסובייטים למגעים תעלה את קרנה של הצ"ח בעיני הבריטים;  )ד

 המוני יהודים ייחשפו מחדש לרעיונות הציונית הלאומית.   )ה

המגעים, תוך הדגשת השמירה על חשאיות מוחלטת "עד אשר  החלק השלישי מגדיר את אסטרטגיית

  לא יהיו הישגים ממשיים."

בהצ"ח  המועצות-בריתתמיכת  –תמימה ומעשית כאחת המסמך מתאפיין אמנם בגישה 

מחבריו הבינו היטב הן את בו בזמן ניתן גם לומר כי ע לטובה על יחסם של הבריטים אליה. אולם, תשפי

והנכונות הסובייטית פוליטי המצב הגיאונית הכללית במישור הסובייטי והן יעדיה של התנועה הציו

מספר חודשים לאחר פגישתו  .מצדם גם ראו עניין בפגישות אלהלא ברור אם הסובייטים  .להידברות

) "אי הבנות שבינינו Fedotovהשגריר אנטון פדוטוב ( לעוזרבמכתבו זבוטינסקי  של ליטבינוב, מזכיר

                                                
  .5/6 – 4א, )מ"ז –(להלן  ארכיון מכון ז'בוטינסקי .16.12.1941קו, ערי ז'בוטינסקי לאנדרי גרומי 18
  .5/1 – 5. מ"ז, ג17.10.1941, מסמך בשפה האנגלית ללא כותרת 19
  הברית פעל ערי ז'בוטינסקי להקמת "צבא עברי" שיילחם נגד הגרמנים באירופה.- בארצות במהלך שהייתו 20
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: הן ) לנחלת העבר," אמירה שאפשר לפרשה לשתי פניםare rapidly becomingהר (חיש מ ותהופכה

  21כעדות להתקדמות במגעים והן כהודאה בכישלונם.

  

  דומישלב הל

שהתקיימו  ,לבין דיפלומטים סובייטייםנציגי היישוב עיון מדוקדק בתיעוד המפגשים בין   

בדבר מהותה של ח לסובייטים את טעותם מלמד כי התקווה להוכי ,1942שנת בארצות שונות במהלך 

הדוברים הציוניים ומדגישים את מה  נה. ביסודיות מעין אובססיבית שביםכנותרה על הציונות, 

תזכירו מכתב שהתלווה לבלמשל, המועצות. כך, - שלדעתם עשוי לקרב בין התנועה הציונית לבין ברית

יים וייצמן את שלושת ההיבטים המרכזיים , מונה ח1942במרץ  2-מה לאיוון מייסקיהארוך והמפורט 

לתפיסתו, היוו היבטים  .הצד הציוני ידי-לע הובנוכפי שהם , האידיאולוגיה החברתית הסובייטיתשל 

הסיבה  ישראל. דמיון זה היווה את- ת ונבנית בארץגם את מושגי היסוד של החברה ההולכאלה 

  22עמדתם כלפי הציונות:נות לטובה את מדוע על הסובייטים לשלדעתו, העיקרית, 

-הבעלות הקולקטיבית הינה העיקרון המוביל והיעד המרכזי של החברה הציונית בארץ )1

 ישראל;

 החברה הציונית מעניקה שוויון הזדמנויות הן לעובדי הכפיים והן לאינטלקטואלים; )2

 חיי רוח וחיי עמל מלאי תוכן. החברה הציונית מבטיחה )3

המועצות - בין בריתברמה האידיאולוגית להיות מחסומים ואי הבנות לדידו של וייצמן, אין ולא יכולים 

, העמל על ישראלי הינו משק מתוכנן-בדומה למשק הסובייטי גם המשק הארץלבין התנועה הציונית: 

  של אדם חדש בארץ לא מפותחת. עיצובועל הקמת חברה מודרנית ו

בתביעת העשויות לתמוך  ,פרקטיותת גם סיבו רוחני, מונה וייצמן- לצד הפן האידיאולוגי

  :ישראל-התנועה הציונית לעצמאות בארץ

שיקומה של קשה על יוקיום "הבעיה היהודית" באירופה סייע לקידום תכניותיו של היטלר  )1

 לאחר המלחמה;שם האוכלוסייה היהודית 

                                                
  .5/6 – 4"ז, א. מ6.5.1942ערי ז'בוטינסקי לאנטון פדוטוב,  21
  .Documents on Israeli-Soviet Relations, 1941-1953, part I, p. 25, 25.1.1942אליהו אפשטיין למשה שרתוק,  22
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אין ולא תהיה מדינה או חבל ארץ, אשר יוכל לקלוט בפרק זמן קצר מאוד אוכלוסייה רחבת  )2

 , תוך שילובה בכל תחומי החיים;מימדים

 תהם יצטרכו לבנות אתקל על קליטת הפליטים, שכן  ישראל בלתי מפותחת-היותה של ארץ )3

  החברה החדשה במו ידיהם, מבלי להוות תחרות לאיש.

 אשר )Molotovפורסמה בלונדון אגרתו של קומיסר החוץ הסובייטי ויאצ'סלב מולוטוב ( 1942בראשית 

כללה גם תיאור אגרת זו  את פשעי הגרמנים. המועצות- לברית ותי המדינות המואמנהציגה בפני שגריר

. בסוף ינואר בשטח שנכבש כלפי האוכלוסייה היהודיתידי הפולשים - שבוצעו עלקצר של מעשי הזוועה 

על תצלומי השמדת יהודים בשטחים שסופחו , ששבה לארץ משליחות באנגליה, מניה שוחטסיפרה 

ות דומה, כי ידיע 1941.23שנת בבידי הגרמנים ראשונים להיכבש הוהיו  1939שנת המועצות ב-לברית

ישראל -את הצורך בהפיכת ארץלמייסקי וייצמן להבליט בתזכירו  חיים את ואשר הניע ןה מעין אלה

. ניתן לשער בעברולא להסתפק בסקירה כללית, כפי שנעשה  לפתרון האולטימטיבי ל"בעיה היהודית"

היה כאן תפקיד  להיכרות הממושכת ולמערכת היחסים שנבנתה בין שני האישים עם זאת, כי גם

המועצות -מכריע. הרי שבפגישת ההיכרות שערך כעבור כחודשיים עם מקסים ליטבינוב שגריר ברית

, תוך הצעה לספק הברית, בחר נשיא ההסתדרות הציונית העולמית לערוך סקירה כללית-בארצות

דת השלום לכשתתקיים, ש"במהלכה תיפתר, יורך, על מנת להתכונן לוועפי הצ-מידע עללליטבינוב 

  24".כביכול, השאלה היהודית

כבר נסקר בפרק  1942ביקורם של שני הדיפלומטים הסובייטיים בארץ בשלהי אוגוסט 

המועצות שבא לידי ביטוי -כאן הוא המקום הראוי לבחינת השינוי שחל בעמדת ברית . עם זאת,הקודם

י שראינו, בחרו מיכאילוב ופטרנקו לספוג את המידע הרב שנחשפו אליו, מבלי לנקוט במהלכו. כפ

השתדלו להימנע מלבוא במגע עם מוסדות ציוניים רשמיים מחד גיסא, , העובדה כי לעומת זאתעמדה. 

יש בה כדי להצביע על תום "תקופת ההלם  ,מאידך בחרו שלא לכתוב בעצמם את מכתבי הפרידהו

שלאחר הראשונים במגעים עם הציונים בחודשים  הסובייטית היין את הדיפלומטישאפ, הראשוני"

הפלישה הגרמנית. בל נשכח, במקביל לפעילות הדיפלומטית של השגרירות הסובייטית באנקרה, גם 

                                                
-1945הנהגה במלכוד: היישוב נוכח השואה, אודות הידיעות הראשונות על השמדת היהודים ראו: דינה פורת,  23

   .45-44אביב, תשמ"ז, עמ' - , עמ' עובד, תל1942
 ,Sovetsko-Izrail'skie otnosheniia,6.3.1942תרשומת שיחת מקסים ליטווינוב עם חיים וייצמן ונחום גולדמן,  24

1941-1953, Vol. 1.1, pp. 43-44רוב, נייטרלית, -פי- . ניתן לציין, כי בניגוד לסקירותיו של מייסקי, שלשונן, על

  ר.סקירתו של ליטבינוב כתובה בלשון מסוייגת הרבה ביות
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היטיבו להבין והם דווקא  ".Vפאשיסטי החלו לקיים מגע עם נציגי "ליגה -נציגי הוועד היהודי האנטי

שגולמו  ",המועצות אל הציונות-גה (ואף של היישוב כולו) "לשיפור יחסה של בריתאת שאיפות הלי

אולם בניגוד לצרכים הדיפלומטיים, שאיפות אלה היו מיותרות עבור מכונת  .ב"סעיף ב'" הידוע

  25".פשותמטו"התעמולה הסובייטית ולפיכך זכו לכינוי 

 נוכל לראות, כי ",V"ליגה לבין אם נבחן את ההתכתבות בין השגרירות הסובייטית בתורכיה 

לעומת נושאים אחרים, תוך השתדלות המגמה הסובייטית להדגיש את הצורך בסיוע רפואי  בולטת

  26מהצעות שאינן בתחום העזרה הרפואית.להתעלם 

דבר זה   27למרות התמונה שהוצגה לעיל, דרג המשלחת אשר ביקרה בארץ לא היה זוטר.

דרג זה חרג מדרג המשלחת שהובטחה  ,ור מן הצד הסובייטי. מאידךת שניתנה לביקמצביע על החשיבו

בדצמבר בעת פגישתם באנקרה ) Potapov( פוטאפובידי נספח המסחר הסובייטי -לאליהו אפשטיין על

ישראל נציג השגרירות - עתיד לצאת לארץ 1942פברואר -, במהלך ינוארפוטאפובלדברי  1941.28

ח של אחת החברות ומיופה כלכל היותר יפלומטית, אלא הסובייטית שאינו אפילו בעל דרגה ד

, Sovkino. גם מטרת הביקור הייתה אמורה להסתכם בפתיחת סניף של הסובייטיותהמסחריות 

אכן ביקר בארץ למשך  Sovkino-בא כוח של ה 29.בלבד ,החברה הסובייטית להפצת סרטי קולנוע

בודה בלבד והוא נמנע ממגעים עם נציגי היישוב . עם זאת, ביקורו היה ביקור ע1942עשרה ימים ביולי 

  30ואף סירב להזמנות לבקר בקיבוצים ובמושבות.

                                                
 & Shimon Redlich,3.9.1942ישראל, -" בארץVסולומון לוזובסקי לאלכסנדר שצ'רבקוב על מהותה של "ליגה  25

Gennadii Kostyrchenko (eds.), Evreiskii Anti-Fashistskii Komitet v SSSR, 1941-1948 (Moscow: 

Mezhdunarodnye Otnosheniia, 1996), p. 205. 

; סרגיי מיכאילוב 112/33-), מג"מ –, ירושלים (להלן גנזך המדינה, V ",30.5.1942ה סרגיי מיכאילוב ל"ליג 26

  , שם. הסובייטים אף צירפו רשימה של הציוד הרפואי הנחוץ להם.V ",6.6.1942ל"ליגה 

הינה בין דרגות הביניים הגבוהות בהיררכיה הדיפלומטית  "הדרגה של סרגיי מיכאילוב, "מזכיר ראשון, 27

  המקובלת.
-Documents on Israeli-Soviet Relations, 1941-1953, part I, p. 22, 25.1.1942אליהו אפשטיין למשה שרתוק,  28

24.  

. יצוין, כי הסובייטים אכן תכננו את ביקור נציגם הדיפלומטי. אולם ביקור זה אמור היה להיות מוקדש 23שם, עמ  29

המועצות שהתגוררו בארץ באותה עת. לצורך זה הם אף -ברית סובייטיות: רישום אזרחי-למטרות קונסולריות פנים

  , הוא לא יצא את הפועל.1941פנו אל שגרירות בריטניה בתורכיה. אף כי הבריטים אישרו ביקור זה בדצמבר 
 –(להלן  ארכיון "השומר הצעיר" - "יד יערי" , 18.7.1942 "ראו דו"ח מרדכי בנטוב על "פגישה עם ב"כ הסובקינו, 30

  .10-95-(5)8), גבעת חביבה, אהש"צ
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חל שינוי משמעותי בתפיסת הדיפלומטים  1942שנת במהלך המחצית הראשונה של 

עצם הודעתו של המזכיר  ישראל, תוך הפיכתה לנושא שראוי ללמוד אותו לעומק.- הסובייטיים את ארץ

" Vעל כוונתו להיענות להזמנת "ליגה  ,סרגיי מיכאילוב ות הסובייטית באנקרההראשון של השגריר

לבקר בארץ היא ההוכחה המשמעותית ביותר לשינוי ולחשיבות שהסובייטים ייחסו למשלחת. אלמלא 

שנת הדיפלומטי של המשלחת לא אמור היה להיבדל מזו, שדובר עליה בשלהי הדרג כן, ניתן לשער כי 

המשלחת . ייתכן אף, כי יכול היה להשלים את המלאכה בכוחות עצמו Sovkino-ונציג ה 1941

  פועל, תוך הבעת צער או כל תירוץ אחר המתקבל על הדעת.אל הכלל לא הייתה יוצאת הדיפלומטית 

אשר גרם לשינוי זה. מבחינה מדינית, המחצית הראשונה  הספציפי המאורע ומה קשה לקבוע

עים הרי גורל שהותירו את חותמם על מהלך הלחימה ושעשויים היו לא הצטיינה באירו 1942שנת של 

היה בקומיסריון  1941כבר בשלהי  ,ידוע, כי חרף הלחימה הקשהלגרום לשינוי בתפיסה הסובייטית. 

ועדה מיוחדת אף הוקמה  1942 בינואר 28-יום שאחרי תום המלחמה ובהמי שחשב על החוץ הסובייטי 

  31".לאחר המלחמה רופה, אסיה וחלקי עולם אחריםמדיני של ארצות איההסדר ל"

מדובר כאן בהצטברות של מידע, הן בנציגות הסובייטית כי  ניתן להניח במלוא הזהירותלכן, 

לתפנית ביחס לשאלה  םגרבסופו של דבר מידע זה  .תורכיה והן במקומות אחרים, בעיקר בלונדוןב

ישראל החלה בפרק זמן - סובייטית בנעשה בארץכי ההתעניינות ה , דומהעל כל פנים. יתישראל-הארץ

ליישם  זה ולא מאוחר יותר, כפי שהיה נהוג לחשוב עד כה. אין זה אומר, כמובן, כי מוסקבה החלה מיד

החל חבל ארץ זה להוות יעד חשוב  מבחינה מדיניתאך ברור היה, כי  את התעניינותה הלכה למעשה.

ת. ההוכחה העקיפה לכך עשויה להימצא בהתכתבות לפעילותה העתידית של הדיפלומטיה הסובייטי

  .1942יולי - בין קומוסריון החוץ הסובייטי לבין השגרירות בתורכיה ביוני

                                                
שלח סולומון לוזובסקי, סגנו של מולוטוב, מכתב לסטלין ולקומיסר החוץ מולוטוב ובו קרא  26.12.1941- ב 31

להתחיל בהכנות לקראת וועידת השלום הבינלאומית, שתתקיים לאחר שגרמניה ובנות בריתה תובסנה. אין לדעת 

המועצות לבין גרמניה. -דשים ספורים לאחר פרוץ המלחמה בין בריתמה הניע את לוזובסקי להגות את הרעיון חו

 Zaniat'sia podgotovkoi"ניתן לשער, כי דבריו קיבלו עידוד מן התבוסה שנחלו הגרמנים בקרב על מוסקבה. 

budushchego mira," Documents 1-2, Istochnik, No. 4 1995, pp. 114-118 .ס, מוזכר לראשונה אצל: בנימין פינקו

, 1959-1939המועצות ובעלות בריתה ויחסיהן עם העם היהודי, הציונות ומדינת ישראל - "יחסים מיוחדים": ברית

  .133-132, שדה בוקר, תשס"ז, עמ' גוריון-בהוצאת מכון בן
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 יסרגיהמזרח התיכון, ראש מחלקת  מפציר, 1942 ביוני 25-הבמכתבו לשגריר וינוגרדוב מ

כעבור  1941.32בר בדצמ 8-הלהמציא לו בדחיפות הערכה בדבר רצינות דברי אפשטיין מ קווטרדזה,

ח בשגרירות הסובייטית וכהמיופה  ,)Kostylevקוסטילב (מיכאיל שלח  ,1942ביולי  22- כחודש, ב

: ראשית, קוסטילב היבטיםשני חשוב ממכתב זה  33מכתב תשובה. ,באנקרה (בפועל, המשנה לשגריר)

 1941משלהי  יות שהופיעו בהתכתבות הסובייטיתומתקן את הטעמזכיר את המגבית הרפואית ובכך 

תרופות  המועצות-כזכור, מפעל העזרה תואר בהתכתבות זו כניסיון למכור לברית :ביחס למפעל העזרה

בחודשים הראשונים של , שכן כבר נעשה באופן טבעיניתן להניח, כי תיקון טעות זו   34ומכשור רפואי.

בחרו לדווח על הטעות התוודעו באנקרה לטיבו האמיתי של מפעל העזרה. אך העובדה, כי  1942 שנת

  לא יוחסה לה כל חשיבות.לכן שקודם כך , ככל הנראה, על הרק בשלהי יולי אותה שנה מצביע

: "דומני, השל מכתב קוסטילב. וזו לשונ מצוי בפסקת הסיום ,ההיבט השני, המשמעותי יותר

מעות מסחרית, ישראל] לא תהיה עבורנו מש-המועצות לארץ-כי לעובדה זו [קיום קשרי מסחר בין ברית

 ישראל-ארץ. ברם, היישום המעשי [של עובדה זו] יתאפשר אך ורק בתנאי שיהיה לנו באלא מדינית

המידע לאור  35".זו או אחרת ח של חברה סובייטית למסחרובמסווה של מיופה כולו איש סובייטי, 

מביע דעה לגבי הפעם הראשונה שדיפלומט סובייטי העומד לרשות החוקרים כיום, דברים אלה מהווים 

צורך זה אף הכתיב, . מדינית-מבחינה פוליטית ישראל-בארץ את המתרחש מקרוב להכירצורך ה

  ללמוד ולהשכיל מבלי להביע דעה. ואת רצונםטרנקו התנהגותם של מיכאילוב ופ להבנתי, את

ם של מיכאילוב ביקורהמחנות שאחזה ביישוב במהלך  ת, ניתן להניח כי ההתלהבות חוצמנגד

הייתה בסופו של דבר בעוכרי הצד המארח. השאיפה להרשים  ,"Vיסוד של "ליגה הרנקו בכינוס ופט

מנעה שיפוט ביקורתי  ,ואף הכפשה הדדית תנועתית-את האורחים שבאה לא אחת על דרך תחרות בין

  רצה לראות.קיווה ושל העמדה הסובייטית: כל אחד ראה את מה ש והבנה עמוקה יותר

ההסברה של הסוכנות היהודית  תזכיר שחיבר ראש מחלקתההבים, לאור הסיכומים הנל

נראה שקול ומאוזן. קלינוב, אשר שוחח עם הדיפלומטים הסובייטיים במספר , ישעיהו קלינוב

                                                
. יוזכר, כי בהתכתבות בין פקידי קומיסריון החוץ, שבאה בעקבות ביקורו של אליהו אפשטיין 1הערה  31שם, עמ'  32

-בשגרירות הסובייטית, התייחסו הסובייטים בביטול להצעת אפשטיין. זאת ועוד, ההתכתבות אף כללה טעויות ואי

  .Sovetsko-Izrail'skie otnosheniia, 1941-1953, Vol. 1.1, pp. 25-28דיוקים משמעותיים ביחס לדבריו. ראו: 

 .Sovetsko-Izrail'skie otnosheniia, 1941-1953, Vol. 1.1, pp, 22.6.1942מיכאיל קוסטילב לסרגיי קווטרדזה,  33

45-47.  

  .26שם, עמ' , 31.12.1941סרגיי קווטרדזה לאנדריי וישינסקי,  34
  נ.ק. –ההדגשה שלי  .47-46, שם, עמ' 22.6.1942מיכאיל קוסטילב לסרגיי קווטרדזה,  35
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, כי נכונות הסובייטים להידברות, תהא הביןמאידך, הוא גם  הזדמנויות, היטיב להבין את כוונותיהם.

מבליט את חלון  כבר בתחילת התזכיר הואעבור היישוב. וכך, כוונתם אשר תהא, היא שעת כושר 

אם נרצה שמוסקבה תיוודע היטב לשאיפותינו, למצבנו ולפוטנציאל שלנו כאן, : "ההזדמנויות שנפתח

פי - על 36".ישראל, עלינו לנצל הזדמנות נדירה זו על מנת לעשות כן. זה חשוב, בלא קשר לתוצאה-בארץ

שיכלול את כל הידיעות החשובות  ,קבע עלון מידע בשפה הרוסית רךדהוחלט לפרסם המלצת קלינוב 

 ישראל-סוכנות הידיעות של ארץהחלה  1942בדצמבר  15- חל בהמחיי היישוב והתנועה הציונית. וכך, 

  37"פלקור" לפרסם את הבולטין שלה גם בשפה הרוסית.

הפך  המועצות-ן בריתהיישוב לבינציגי המגעים המדיניים בין  ההתחלתי שלכבר במהלך השלב 

הופכת לאחד הכלים  הפרגמטיתההסברה הסובייטית למפעל הציוני למשני.  הרעיונית עניין האהדה

בניסיון המנהיגים הציוניים לשכנע את הצד הסובייטי לתמוך בדרישותיהם שיועלו עם תום  המובילים

אשר  ",ה המועצתית"רוסילצד הבלטת היחס החיובי השורר ביישוב כלפי , , כמובןהמלחמה. זאת

לאיוון  1942במרץ הדרך שבה ניסה חיים וייצמן להוכיח  .של רבים מבניו "הרוסי"מבוסס על מוצאם 

הופכת  ",בעיה היהודית"מייסקי את הצורך המיידי ביישוב הארץ בפליטים יהודיים כפתרון היחיד ל

  במלאכת ההסברה הציונית במישור הסובייטי. תהמרכזימגמה ל

  

  ילקראת שינו

סובייטית בזירה ההמדינית מפנה בכל הקשור להתנהלות השנת את  1943ניתן לראות בשנת 

הצבא המפנה שחל במלחמה בחזית המזרחית.  על שרויבהבינלאומית. הניצחונות בסטלינגרד ובקורסק 

ביוני  22-שאותו חצו ב ניים החלו בנסיגה כוללת אל הגבולמתקפת הנגד והכוחות הגרמב החלהאדום 

1941.  

היקף הפגישות בין אישים ציוניים לבין דיפלומטים סובייטיים הגיע , 1943במהלך שנת 

, שמאז שרת)(לימים,  משה שרתוקקיים כדוגמתם בעבר. כבר בראשית ינואר היו מדים שלא ילמ

                                                
 ,Documents on Israeli-Soviet Relations, 1941-1953:30.8.1942ישעיהו קליטוב למשה שרתוק,  פי-מצוטט על 36

part I, p. 32-33.  

 גיליונות. 83. סה"כ ראו אור 1947-1942הבולטין של "פלקור" בשפה הרוסית התפרסם בין השנים  37
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פגישת היכרות מעמיקה עם איוון  38בעניינים רוסיים,לא עסק המחצית השניה של שנות השלושים 

להראות על מנת גם שרתוק, בדומה לוייצמן כשנה קודם לכן, בחר בקו הפרקטי  ן.מייסקי בלונדו

. במכתב ששלח ישראל-לשגריר הסובייטי את הצדדים הפרודוקטיביים שבפעילות הציונית בארץ

בינואר, פירט ראש המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית את חשיבות תרומתו של  19- במייסקי ל

המועצות -מהלך דומה נקט שרתוק גם בפגישתו עם שגריר ברית 39המשותף.המלחמתי  היישוב למאמץ

צבי, יו"ר הוועד הלאומי, שנפגש -יצחק בן 40כחודשיים לאחר מכן. ,ליטבינובמקסים  ,הברית-בארצות

באנקרה עם השגריר הסובייטי סרגיי וינוגרדוב, בחר גם הוא להבליט את הפן  1943בשלהי אוגוסט 

מאחר  ,עבור היישוב היהודי המאמץ המלחמתי שהינו אך טבעיהדגשת , תוך הפרקטי שבמפעל הציוני

  41והיהודים הושמו לשמד בידי היטלר ועוזריו.

דומיננטית, ראשי התנועה הציונית עדיין התקשו להיפטר אף כי הגישה הפרקטית אכן הייתה 

בתזכיר  42רה.הוא אשר מרתיע את הצד הסובייטי מהתקרבות ית "ציונותהמושג "מהחשש, כי עצם 

, הוא בוחן 1943בשלהי מאי ) Benes(שהגיש נחום גודלמן לנשיא הגולה של צ'כוסלובקיה אדוארד בנש 

המועצות לנטוש את הגישה - את הסיבות לרתיעה זו ומעלה שורה של נימוקים, מדוע על ברית

  43האנטגוניסטית כלפי התנועה הציונית:

 עמים. הוכח, כי זכויות העם היהודילוחמת למען זכויות הכהמועצות מצטיירת -ברית )1

 ;הגנת המיעוטיםחוקים על לא נשמרות גם באמצעות  באירופה

                                                
המועצות הייתה, ככל הנראה, לאחר שיחות - הפעם האחרונה שלמשה שרתוק הזדמן לעסוק במישרין בענייני ברית 38

, כאשר הניח שתינתן לו אפשרות להגיע למוסקבה על מנת להסביר את 1937-1935-זנברג ברו- פוטיומקין- גולדמן

  הנושא הציוני בפני ההנהגה הסובייטית.
 Documents on:19.1.1943, משה שרתוק לאיוון מייסקי, . ראו13.1.1943- הפגישה בין שני האישים נערכה ב 39

Israeli-Soviet Relations, 1941-1953, part I, pp. 51-52.  

 .56-55שם, עמ' 24.3.1943דו"ח על פגישת משה שרתוק ונחום גולדמן עם מקסים ליטווינוב,  40
-), תלאה"ע –(להלן  מכון לחקר תנועת העבודה ע"ש פנחס לבון, הצבי, בקור בצירות הרוסית באנקר-יצחק בן 41

אשר דחה את דברי  בתו של וינוגרדובים, מעניינת תגוצבי על השמדת היהוד-. בהקשר לדברי בןIV-104-7-5אביב, 

צבי: "יש הבדל בשני מובנים: על היהודים -בן שיחו על ייחודה, באומרו כי לא רק היהודים סבלו. על כך השיב בן

  שעבוד." –(ההדגשה במקור) ועל האחרים  שמדהכריז היטלר מלחמת 
עין חלוקה: בעוד שאנשי הסוכנות בטרם אומצה הגישה הפרקטית, בניהול היחסים עם הסובייטים התקיימה מ 42

היהודית פעלו בדרכים רשמיות, תוך הבלטת עניינים יהודיים כלליים, לרבות ענייני העלייה והפליטים, אנשי 

הסתדרות העובדים נטלו על עצמם את משימת החשיפה של הסובייטים אל המפעל הציוני על כל צדדיו. ראו: 

Jacob Hen-Tov, "Contacts Between Soviet Ambassador Maisky and Zionist Leaders During World War II," 

Soviet Jewish Affairs, Vol. 8, No. 1, 1978, pp. 47-48.  

  .66-60שם, עמ'  43
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העם היהודי לקורבנו העיקרי. בעולם שלאחר הפך  מאז עלייתו של היטלר לשלטון )2

 ;המלחמה יש להבטיח כי מעשי הנאצים לא יישנו

רכושם ואת מעמדם בדו את ישראל הינה הפתרון היחיד לבעיית יהודי אירופה שאי- ארץ )3

 ;וריהםבארצות מג

- בארץ המועצות תהיה מעוניינת במשטר אוהד או לכל הפחות נייטרלי כלפיה-ברית )4

הוכיחו על בשרם את נאמנותם לבדם (בניגוד לערבים) ישראל -יהודי ארץש. מה גם ישראל

 ;לניצחון המשותף על הנאציזם

-ם המקובלים בבריתאורחות החיים ביישוב היהודי דומות מאוד לאורחות החיי )5

 המועצות;

  מבני היישוב הם ילידי רוסיה ושומרים חסד נעוריהם לארץ מוצאם. רבים )6

הפרקטית, הרואה במעשיה  –גישות הכפי שניתן לראות, נימוקים אלה מהווים מעין שילוב של שתי 

נית, והרעיו ;הפרודוקטיביים של הציונות את ההוכחה העיקרית לשינוי המיוחל בתפיסה הסובייטית

המועצות. דומה, כי -תרבותית שבין היישוב היהודי לבין ברית- המעלה על נס את הקרבה הרעיונית

התמקדה יה, יהשנ ,להכרה הסובייטית , לכאורה,לסלול דרך בטוחה ניסתהבעוד הגישה הראשונה 

הסובייטית שהינה  הרתיעהאותה עם החשש הציוני הפנימי מוהתמודדה במעין "הרגעה עצמית" 

  44נית מיסודה.רעיו

גרמה לכך, כי כל המועצות -השאיפה להרשים, ולו בדרך העקיפה, כל גורם בעל זיקה אל ברית

 1943כך, בראשית קיץ  זכה לחשיפה רחבה אל הישגי היישוב. ישראל-אזרח סובייטי שנקלע לארץ

-ברו עלידי הבריטים בתוניסיה, לשם הוע-ששוחררו על חיפה מספר שבויי מלחמה סובייטייםביקרו ב

                                                
המועצות שליד הסוכנות היהודית מכתב - שלח יצחק רבינוביץ', מזכיר הוועדה לענייני יהודי ברית 1942בנובמבר  44

ישראל שלאחר המלחמה. -המועצות בפתרון שאלת ארץ-בדבר ראייתו את מקומה של בריתפרוגרמטי למשה שרתוק 

-. לדברי רבינוביץ', מדיניות היישוב כלפי בריתS25/483, אצ"מ, 20.11.1942יצחק רבינוביץ' אל משה שרתוק, 

הסובייטי."  המועצות "צריכה להיות מבוססת על מדניות חוץ גרידא, מבלי להיכנס לשאלות הפנימיות של המשטר

ידי חיים ליפשיץ, עורך הבולטין הרוסי של "פלקור". -כשנה לאחר מכן, קיבל שרתוק מכתב שנשלח אליו על

במכתבו מציע ליפשיץ לבסס את פעילות ההסברה בקרב הסובייטים על העברת מידע מדויק מחיי היישוב ובה בעת 

ישראל: כלכלה, - בתחומים הרלוונטיים לארץ המועצות-להביא לידיעת תושבי הארץ מידע רחב על הנעשה בברית

יעקב רואי, "מגעים , שם. ליתר פרוט ראו: 26.11.1943רפואה, חיי היהודים וכדומה. חיים ליפשיץ אל משה שרתוק, 

 ",1945פברואר  – 1941סובייטיים עם הישוב היהודי בארץ ועם מנהיגים ציוניים בימי מלחמת העולם השניה, יוני 

  .551-549עמ' ם תשל"ד, א', ירושלי שלם
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הגרמניים ככוח עבודה זול לביצור האזור. חברי הקבוצה, שהיו בדרכם למולדתם, הביעו  םידי שוביה

עמק יזרעאל, שם צי ממושכים במושבי הצפון ובקיבווהוזמנו לביקורים  רצון להכיר את היישוב מקרוב

וצה נוספת של , לארץ הגיעה קב1944כעבור שנה, בקיץ  45ישראלית.- נחשפו אל הישגי החקלאות ארץ

בנוסף לשתי קבוצות  46שבויים סובייטיים ששוחררו באיטליה. גם חבריה סיירו בין יישובי הצפון.

ישראל לאירן ככל הנראה עברו קבוצות נוספות של -דרך ארץ 1944-1943השבויים הללו, בשנים 

  47שבויים סובייטיים.

 , מעשי יותר,דף חדש" "לפתוח ישנו פן נוסף המצביע על שאיפת המנהיגים הציונייםובכל זאת, 

שפה הרוסית, המגעים המדיניים בבעוד שמפעל העזרה התקיים ברובו  :תהמועצו-עם ברית םביחסיה

שפה האנגלית. דבר זה נראה תמוה נוכח העובדה, כי בדווקא ברובם (לכל הפחות אלו שבכתב) התנהלו 

ך לידע את הצנזורה הבריטית בדבר הצורשלטו בשפה הרוסית על בוריה.  שרתוקגוריון ו-וייצמן, בן

רוב ההנהגה  בקרבהמידע המועבר לסובייטים אינו משחק כאן, להבנתי, תפקיד משמעותי. הרי 

מאשר האנגלית. מה גם, שריבוי השפות מעולם  הציונית השפה הרוסית הייתה שגורה באותה עת יותר

לית במגעים עם הסובייטים נועד אנגהכי השימוש בשפה  , ניתן לשערלא היווה מכשול עבורם. לפיכך

לפתוח פרק חדש, שהינו נקי נכונות מראה של הנהגת היישוב, בין אם בצדק ובין אם לאו, ללהעניק 

מנגד, אף כי לא אותר לפי שעה חומר רלוונטי ממשקעי העבר ובה בעת ייצוגי ומשמעותי הרבה יותר. 

ל גישה זו על תפיסת הסובייטים את בנושא, ראוי יהיה לבדוק, לכשיתאפשר, מה הייתה השפעתה ש

  הציונות כבת בריתם של הבריטים והאמריקאים.

ביקרו  1943, בשנת בחוץ לארץ דיפלומטים סובייטייםבין מלבד פגישות בין אישים ציוניים ל

, שתפקידם המרכזי בכל ואיוון מייסקי ליטבינוב: מקסים שני דיפלומטים סובייטיים בכיריםבארץ 

שם,  ., ששניהם ביקרו בארץ בדרכם חזרה למוסקבהגםמה  ,לי אינו מוטל בספקישרא- שא הארץהנו

  להתמנות לראשות וועדות מיוחדות לקראת הסדרי השלום העתידיים.היו , עתידים יוצג בהמשךכפי ש

                                                
45 Biulleten' Palcor 22, 15.7.1943, p. 2. ידי צבא -על שבויי מלחמה סובייטיים שהועסקו בעבודות ביצור על

 ,Vladimir Beliakov, "'Russkie raby' Rommelia: vozvrashchenie na rodinu," Vostochnyi arkhivרומל, ראו: 

No. 1(27), 2010, pp. 13-24 ;Anatolii Egorin, "'Russkie raby' Rommelia," Vostok, No. 6 2011, pp. 122-126.  

46 Biulleten' Palcor 42, 16.8.1944, p. 7.  בסך הכל הצבא הגרמני העסיק כעשרים אלף שבויי מלחמה סובייטיים

  בצפון אפריקה ועוד כעשרת אלפים באיטליה. כשליש מהם לא שרדו.
 :Beliakov, 'Russkie raby' Rommelia:1944פנים שנערכה בחיפה בשנת ראו למשל את תיאור קבלת ה 47

vozvrashchenie na rodinu, p. 21.  
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חצית ערך את ביקורו בארץ במ ,הברית- , אשר סיים את תפקידו כשגריר בארצותליטבינוב

יד מספר פקידים בריטיים -, שלווה עלליטבינוב) ו1943במאי  18-17בד (הביקור נמשך יומיים בלמאי. 

מן ההנהגה הציונית. יתרה מזאת, הוא אף  אוממצריים, בחר שלא להיפגש עם איש מן הממשל הבריטי 

כי הדיפלומט  ,לא התייצב, כמקובל, אצל הנציב העליון. מן הדו"ח שהוגש למשה שרתוק עולה

 אך בה בעת גם תהה. מזו האחרונה הוא גם התרשם עמוקות, אביב-בתלהסובייטי ביקר בירושלים ו

  48חמשה מליון יהודים." ישראל-ארץיו בדבר היכולת "לישב בוובאוזני מל

, אך הלז בעניין זהניסה אמנם להיפגש עם ליטבינוב ואף שלח לו פתק (באנגלית)  מצדו, שרתוק

ייתכן, כי בעת ביקורו בארץ  49לעזוב למוסקבה." השיב (גם באנגלית) כי הינו "עייף מאוד ובקרוב חייב

שכן, חרף תשובתו השלילית  .הברית- ליטבינוב כלל לא היה מודע לסיום כהונתו כשגריר בארצות

נסה "לתקן את המעוות בדרכו חזרה וי ,לשרתוק הוא אמר למלוויו כי חש שלא בנוח עם סירובו

  50הברית]."-[לארצות

ית: הוא העדיף לשמור ישראל-מנוהגו כלפי השאלה הארץגה לא חרליטבינוב של  התנהגותו זו

 ,דרכו הייתה אופיינית לדיפלומטים סובייטיים ממוצא יהודי 51על ריחוק מסוים ולהשקיף מן הצד.

ניתן לשער, כי היחס  52לא לגלות את רגשותיהם בשאלה זו.שבחרו  ,יהודיים אשבניגוד לעמיתיהם הל

תופעה שידועה היטב גם ממקרים  –חשו עם מוצאם היהודי הקריר היה תולדה של חוסר השלמות ש

  יהודים בלבד.- אחרים ואינה ייחודית לדיפלומטים סובייטיים

הקרבה שפיתח עם חיים  יייתכן והגישה נבעה מיחס גישה שונה בתכלית.גילה איוון מייסקי 

ות הייתה איתנה. לכן שלמותו עם הניתוק מן היהדנניח לרגע כי אכן היה ממוצא יהודי, אם וייצמן. אף 

                                                
  .S25/486אצ"מ  ",17-18/5"דו"ח על בקורו של מקסים ליטבינוב בארץ  48

. שם. תשובתו של ליטבינוב מופיעה בכתב יד על גבי הפתק ששלח 18.5.1943משה שרתוק למקסים ליטבינוב,  49

 רתוק.ש
  שם. ",17-18/5"דו"ח על בקורו של מקסים ליטבינוב בארץ  50
), מבכירי אנשי המודיעין הסובייטי בתקופת סטלין, "ליטבינוב, Sudoplatovפי עדותו של פבל סודופלטוב (- על 51

הברית, בהתכתבותו עם מולוטוב ועם הנקוו"ד התנגד בנחרצות לכל קשר עם התנועה -בהיותו שגריר בארצות

ישראל... השפעתנו האפשרית על הציונים -המועצות] בפתרון שאלת ארץ-נית וכן, נגד השתתפותנו [של בריתהציו

 :Pavel Sudoplatov, Spetsoperatsii. Lubianka i Kreml' 1930-1950 gg. (Moscowתהיה זניחה לחלוטין." ראו: 

Olma-Press, 1998), p. 467.  

, נחום גולדמן לאדווארד בנש, בסקירה ששלח לאדוארד בנש. ראו נחום גולדמן אף מלין על כך מפורשות 52

273.5.1943 :Documents on Israeli-Soviet Relations, 1941-1953, part I, p. 62 הדיפלומט היחיד שחרג במקצת .

"משך" את נחום גודלמן לשיחה המועצות במכסיקו -ותו שגריר בריתמהגישה הזו היה קונסטנטין אומנסקי, שבהי

  .79, שם, עמ' 15.8.1944אומנסקי, עם קונסטנטין  גולדמןנחום ראו: דו"ח על פגישת  "כנה "כרוסי וכיהודי.



282 

 עמד לסיים אתציונים. מייסקי, אשר הדומה, כי לא חש כל צורך להוכיח את עצמו באמצעות ריחוק מן 

היה שאשתו. בניגוד לעמיתו, לא זו בלבד  יחד עםכהונתו כשגריר בלונדון, ביקר בארץ בדרכו למוסקבה 

הוא אף הביע עניין אלא מנדטורי, פקידי הממשל ההנציב העליון וערך פגישות עם אורחו הרשמי של 

  53עקרוני להכיר מקרוב את חיי היישוב היהודי.

. עוד באותו ערב פקידי השלטון 1943באוקטובר  2 ,הגיע לארץ ממצריים במוצאי שבת מייסקי

 , סגנו של משה שרתוק במחלקה המדינית של הסוכנות היהודית,המנדטורי פנו בשמו אל דב יוסף

גוריון נטל -בןדוד שרתוק שהה באותה עת בחו"ל, וקר במושבות יהודיות. היות את בקשתו לב ווהעביר

, אליעזר קפלן ,הסוכנותגזבר והוא התלוו  ,בשעות אחר הצהריים רתלמח .שימהמעל עצמו את ה

גולדה גם בביקורו במעלה החמישה ובקריית ענבים שבקרבת ירושלים. שם הצטרפה אליהם  למייסקי

  54הפועל של ההסתדרות. הוועד כנציגת מאירסון

עצם רצונו של מייסקי להיווכח במו עיניו במה שסופר לו במשך יותר משלוש שנים מצביע על 

שאיפתו לספוג כמה שיותר מידע. ניתן להניח, כי מאחר ובניגוד לליטבינוב כבר היה מודע לתפקידיו 

ה הסובייטית כבר ייחסה החדשים, ראה בכך את חובתו המקצועית. הרי, כפי שהוכח לעיל, הדיפלומטי

ישראלית תפקיד בהסדרי השלום החדשים שלאחר המלחמה. לפיכך, גישתו הספקנית, - לשאלה הארץ

 את עמדתו האישית, אך ללא כל ספק נבעה בראש ובראשונה מהצורך לקבל מידעאולי כביכול, שיקפה 

  המועצות ביום מן הימים.-שעשוי לשמש את ברית אופרטיבי

והשתדלו לחשוף בפני אורחם את  גישה פרקטיתהסוכנות המלווים  נציגינקטו מצדם, 

גוריון לצרף אליו את אליעזר קפלן, שידע להציג היטב את הצד - בן משום כך בחר. ו של היישוביכולותי

                                                
מעניין לציין, כי בספר זיכרונותיו אמנם התייחס מייסקי לביקורו בארץ, אך בחר להשמיט כל פרט על מגעיו עם  53

 .Ivan Maiskii, Vospominaniia sovetskogo posla: Voina 1939-1943, (Nauka: Moscow, 1963), ppהציונים. 

, אשר הציג תיאור ספרותי של רחוק" שכתב ושהתפרסם כשנתיים לפני צאת זיכרונותיו- . גם ברומן "קרוב387-391

 ,Ivan Maiskiiביקורו בירושלים, התעלם מייסקי לחלוטין ממסירת פרטים על מגעיו עם ראשי היישוב. ראו: 

Blizko-Daleko (Moscow: DETGIZ, 1961), ;pp. 63-91הציונים, הינה עם מגעים ו, להשמיט כל פרט על . גישה ז

המועצות. לכן מפתיע, כי גם - אופיינית לפרסומי הדיפלומטים הסובייטיים שראו אור בתקופת קיומה של ברית

כלשהו למגעיו עם  ביומני מייסקי, שראו אור לאחרונה (ועתידים בקרוב להתפרסם גם בשפה האנגלית), אין ולו זכר

 ,Ivan Maiskii, Dnevnik diplomata, Vol. 2. ראו: 1941-אישים ציוניים, למעט אזכור קצר על מפגשו עם וייצמן ב

parts 1-2 (Nauka: Moscow, 2009).  

: 4.10.1943-מ גוריון להנהלת הסוכנות היהודית-ראו שני דו"חות על ביקורו של מייסקי. הראשון של דוד בן 54

Documents on Israeli-Soviet Relations, 1941-1953, part I, pp. 70-72ידי גולדה מאירסון - ; הדו"ח השני נכתב על

של ההסתדרות: פרוטוקול מישיבת מזכירות הוועד הפועל של ההסתדרות,  ונמסר למזכירות הוועד הפועל

  . אה"ע.2-1, עמ' 7.10.1943
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ו של ניתן להניח, כי כללי משחק אלה התאימו היטב ליעדי 55מעשי של המפעל הציוני.-הטכני, הכלכלי

ימושי. מקרה שאירע במעלה החמישה משקף היטב עמדה זו: בל מידע שמייסקי, אשר העדיף לק

לשאלתו של מייסקי על מצב המשק, בחר אחד החברים "לנאום נאום ציוני ולהסביר לו את מצב 

אני רוצה לדעת  –יסקי הפסיקו ואמר: לא, לא זה מעניין אותי יישראל. מ-החקלאות הציונית בארץ

   56איך גמרתם את המאזן השנה."

-לארץהרב הראשי  –עם נציג היישוב היהודי  יקורו הקצר, ערך איוון מייסקי פגישה נוספתבב

 לא ידוע באילו נסיבות נערכה הפגישה 57.הרצוג, שעמו כבר נפגש בעבר אייזיק הלוי ד"ר יצחקישראל 

ון בידי החוקרים דין וחשבהיום דקות, אך הודות לרב הרצוג או למי מעוזריו, מצוי העשרים וחמש בת 

עוד כלומר,  .1943באוקטובר  3-קר יום ראשון, הבבוזאת ועוד, פגישה זו נערכה  58מפורט אודותיה.

, העלה הרב הרצוג בפני מייסקי שני הנימוסיםמלבד דברי הפגישה עם נציגי הסוכנות היהודית.  לפני

מקלט ליהודי ישראל כמקום - חשיבותה של ארץ - גורל יהדות אירופה והשני –. האחד עיקריים נושאים

גוריון וקפלן בהמשך היום, הפעם בחר מייסקי לא -עם בן ואירופה שלאחר המלחמה. שלא כמו בשיחת

ישראל. לעומת זאת, הוא דיבר בפרוטרוט על גורל יהודי -להתייחס להערתו של הרב הרצוג על ארץ

שלא כדרכם של המועצות שנפלו קורבן לנאציזם. זאת ועוד, מייסקי, -אירופה וביניהם יהודי ברית

  מדי ההשמדה הייחודיים של היהודים.ימודע למהוא אף אישר במישרין כי  ,דיפלומטים סובייטיים

ושם את פעמיו לדמשק , באוקטובר 4- , השניבבוקר יום  ישראל-איוון מייסקי עזב את ארץ

היהודי  ומשם לטהרן. ביקורו הוא אכן אחד מציוני הדרך החשובים ביותר במגעים בין נציגי היישוב

בה  והתנועה הציונית לבין נציגים סובייטיים בשנות מלחמת העולם השנייה. הייתה זו הפעם הראשונה 

נהגותו של מייסקי במהלך עצם התנציג סובייטי בכיר ראה במו עיניו את המפעל הציוני הלכה למעשה. 

  אודות ביקורו. ציוני-פרו יסוד להאמין, כי עם בואו למוסקבה חיבר דין וחשבוןני זמנו בל נהתהביקור נ

דו"ח זה מהווה את אחד היעדים הנכספים ביותר לחוקרי התקופה. הצד הרוסי בחר לא 

. גם כיום, דו"ח 2000בעת הכנת קבצי המסמכים אודות היחסים עם מדינת ישראל בשנת  לחשוף אותו

הפך בהיעדרו הוא  אףייחשף לעיון החוקרים. עם זאת, ומתי זה טרם נחשף ואיש אינו יודע לומר אם 

                                                
גוריון להנהלת - ראו: דו"ח דוד בן "יתי את קפלן כאיש הכלכלה.גוריון אף מודה בכך במפורש: "לקחתי א- בן 55

 ,Documents on Israeli-Soviet Relations, 1941-1953:4.10.1943הסוכנות היהודית על ביקורו של איוון מייסקי, 

part I, p. 70 ,אב"ג.4.10.1943. מצוטט על פי: פרוטוקול מישיבת הנהלת הסוכנות היהודית ,  

  , אה"ע.1, עמ' 7.10.1943מאירסון. פרוטוקול מישיבת מזכירות הוועד הפועל של ההסתדרות,  דו"ח גולדה 56
 .3.2. ראו פרק 1940פברואר , כזכור, בלונדון בנערכה הפגישוה הראשונה 57
  .1.11.1943. התאריך המופיע על גבי הדו"ח הינו IV-104-7-5דו"ח מראיון של הרב הראשי עם מר מייסקי, אה"ע  58
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הדו"ח  ההנחה בדבר קיום מקור 59.המבלי לראות הלמעין אפוקריפה שהחוקרים נוהגים להתייחס אלי

גוריון ללונדון. -כשישה חודשים לאחר ביקורו של מייסקי, הזדמן בן :גוריון עצמו- בןדוד מצוי אצל 

ור הבריטית. לאסקי היהודי, ) מבכירי מפלגת הלייבLaskiשם, בין היתר, עם הרולד לאסקי (הוא נפגש 

גוריון - כאשר שאלו בן ".אשר היה ידוע ביחסו הספקני כלפי הציונות, ציין לפתע כי הפך ל"ציוני נלהב

ישראל שהכין מייסקי לממשלתו והייתי - לפשר השינוי, השיב: "קראתי את הדו"ח הסודי על ארץ

  60לציוני."

הזדמנויות רבות כהוכחה ניצחת לרוח גוריון דאג להזכיר את דבריו של לאסקי ב-אף כי בן

הדו"ח שחיבר מייסקי כביכול, דומני כי דברים אלה נטולים כל תוכן ממשי. ראשית היכן יכול היה 

מייסקי מעולם לא שב אליה  ,1943לאסקי לראות את הדו"ח, שכן עם צאתו מלונדון בספטמבר 

אות את אשר כתב דווקא קי להר). שנית, מדוע לו למייס1950-בתקופת חייו של לאסקי (שנפטר ב

הרי כתביו היו אמורים להיות סודיים ובניגוד לליטבינוב, מייסקי לא נהג לחלוק את אשר על  ,יללאסק

  61לבו עם כל אחד.

את קיומה לכאורה,  ים, המאשרפיםעקי ותמקורשני  םלאסקי, ישנ ו המפוקפקים שלדברי לצד

-דוד בן נפגש 1963ביולי  31-ישראל. ב- ו בארץשחיבר מייסקי על אודות ביקור כלשהיא של סקירה

 ".ב"בית סוקולובועדת עורכי העיתונים היומיים עם שזה לא מכבר פרש מראשות הממשלה, גוריון 

, סיפר אריה הרולד לאסקי אודות של מייסקי בארץ. למשמע הסיפור עלה עניין ביקורוהפגישה במהלך 

ר הצנזור הראשי הראשון של מדינת ישראל, כי כאשר ולשעבת העיתונאים זיו, ממלא מקום יו"ר אגוד

צנזור בתקופת המנדט, הוטל עליו לבדוק את המכתב ששלח מייסקי ובו כתוב, בין השאר, כי כשירת 

זכור קצר זה לא ברור מא 62בין הקבוץ מבחינה סוציאליסטית."ל"אין כל השוואה בין הסובחוז שלנו 

                                                
יחסות מפורטת ל"דו"ח מייסקי" ראו אצל: אורי ביאלר, "פתיתי סודות: מסמכים על הדיפלומטיה הסובייטית התי 59

גוריון ומעורבותה -. ראו גם: מתתיהו מינץ, "בן537, עמ' 2001, 11עיונים בתקומת ישראל  "בשאלת תקומת ישראל,

ישראל  "מלחמת העולם השנייה ואחריה,ישראל בשלהי -של ברית המועצות במאמץ לכונן ממלכתיות יהודית בארץ

  .182-171, עמ' 2005אביב - , תל8
60 David Ben-Gurion, "Three New Friends for Zionism: Bolshevik Diplomat Hails the Kibbutz," Jewish 

Observer and Middle East Review, March 13, 1964, p. 24.  

לאסקי, שלדברי ישעיהו ברלין נהג לומר דברים נטולי אמת ממשית.  גוריון אף היה מודע לבעייתיות דברי-בן 61

 , אב"ג.28.7.1963גוריון - ראו: יומן בן
גוריון קרא לעיתונות -גוריון עם עורכי העיתונים ראו: "בן-, שם. על מפגש דוד בן31.7.1963גוריון -יומן בן 62

גוריון -חזרתי למקצוע' אומר בן –עכשיו אנו חברים ; "'1.8.1963, דבר "להצביע על האור והחיוב בחיינו הציבוריים,

ידי פרסום זיכרונותיו של מייסקי, - גוריון עודדו על-. ייתכן אגב, כי דברי בן1.8.1963, מעריב "לעורכי העתונים,

  בהם, כזכור, פסח על מסכת מגעים עם הנהגת היישוב והתנועה הציונית. 1963שהתפרסמו בשנת 



285 

שקיימים  ,מה גםכציון עובדה ותו לא.  הםן להתייחס אליבאיזה הקשר נכתבו דברים אלה ולפיכך נית

  סימני שאלה לגבי יכולתו של צנזור לעניין בתכתובת של דיפלומט זר בכיר.

  Manuil'skii,(63המקור השני הינו שר החוץ של אוקראינה הסובייטית דמיטרי מנואילסקי (

עם שובו למוסקבה. לדברי  יום עללממוניכי ראה את הדו"ח שהגיש מייסקי  1946ר בשנת יאשר הע

גם  64."ישראל- התקדמות מזהירה שהיהודים השיגו בארץמנואילסקי, הדו"ח הכיל דברים נלהבים "על 

על עדות זו אינה מוסיפה רבות למשמעות הסקירה, מלבד אישור, אמין יותר יש לומר, של דבר קיומה. 

באופן  את אשר ראהניח שלא בחן פנים דומה, כי לאור סקירותיו הקודמות של מייסקי קשה לה לכ

  65בלבד. לאינטרסים הסובייטייםובהתאם מעשי 

  

  המועצות והעמדה הערבית-ברית

ידי גורמים -תחילה מהמידע שסופק על ןישראל ניזו- ארץאודות הסובייטי  הידעאף אם 

על  ויתרההמועצות מעולם לא - הרי ברית אינטרס עצמאי.מקורו הוא בראש ובראשונה בציוניים, 

שאלת הרכוש הרוסי נותרה פתוחה יוזכר, כי בהקשר זה   66.במזרח הקרובלהיאחז  תהרוסישאיפה ה

  67ביחסים עם בריטניה עוד משנות העשרים המוקדמות.

. כך, ישראל-אנו מוצאים ניסיונות סובייטיים לייסד קונסוליה בארץ 1941שנת כבר בשלהי 

אפשטיין) שלח השגריר הסובייטי בתורכיה עם בראשית אוקטובר (כלומר, כחודשיים לפני הפגישה 

סגן הודה למעשה  בתשובתו .ארץוינוגרדוב הצעה לקומיסריון החוץ בדבר הקמת קונסוליה סובייטית ב

יכולה  אינההמועצות - ) בחשיבות הרעיון, בציינו כי בריתDekanozovקומיסר החוץ ולדימיר דקנוזוב (

עיקרון ההדדיות ויבקשו להקים קונסוליה בריטית  מחשש כי הבריטים יעמדו על ,ליזום מהלך שכזה

, כאשר הוצע לשגר 1943הרעיון שוב עלה במאי  68בבאקו שבקווקז או בוולדיווסטוק שבמזרח הרחוק.

                                                
 ייצוג דיפלומטי במוסדות 1945-ינה פדרלית, גם אוקראינה וביילורוסיה קיבלו בהמועצות כמד- מלבד ברית 63

  בינלאומיים כמדינות ריבוניות.
64 Bartley C. Crum, Behind the Silken Curtain (London & New York: Simon and Schuster, 1947), pp. 63-64.  

65 Hen-Tov, Contacts, pp. 52-53.  

בפני בעלי בריתם הגרמנים. ראו:  1940מזרח התיכון העלו הסובייטים לראשונה בשנת את תכניתם לחדירה ל 66

  .526רואי, מגעים סובייטיים, עמ' 
 .1.1על סוגיית הרכוש הרוסי ראו פרק  67
 Sovetsko-Izrail'skie,15.5.1943תזכיר המחלקה הקונסולרית של הקומיסריון לענייני חוץ לוולד ימיר דקנוזוב,  68

otnosheniia, 1941-1953, Vol. 1.1, p. 73.  
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נדחה, מאחר הרעיון ישראל משלחת קונסולרית לרישום אזרחים סובייטיים. אך גם הפעם - לארץ

  69ינה עומדת.והבריטים הודיעו כי דרישתם לעיקרון ההדדיות בע

עניינות הסובייטית במזרח התיכון. יתרה תאחד ממוקדי ההרק ישראל הייתה - לכן, ארץ

היותה של הארץ שטח מנדטורי ולא עצמאי הקשה במקצת על הסדרת  ,מזאת, כפי שהוצג זה עתה

 1943באוגוסט  26- . לא כך היה עם המדינות הסמוכות. בבגבולותיה הפעילות הסובייטית הרשמית

סובייטיים נחתו  ונציגיםן היחסים הדיפלומטיים עם מצריים המועצות על הסכם כינו-בריתחתמה 

שלושה עובדים בלבד: תחילה . צוות הצירות מנה 1943בנובמבר  23- בקהיר כעבור שלושה חודשים, ב

 ) והמזכיר השני עבדרחמןSolod), היועץ המדיני דניאיל סולוד (Novikovהציר ניקולאי נוביקוב (

גם לכל אחד מהם נועד תפקיד מרכזי לא רק בקידום היחסים עם מצריים, אלא  Sultanov.(70נוב (סולט

  ישראל.- בקידום המדיניות הסובייטית באזור כולו, לרבות בארץ

שזה  ,נפתחו במצריים שיחות חשאיות בין הצירות הסובייטית לבין ממשלת סוריה 1944ביוני 

הציר נוביקוב בלוויית שני דיפלומטים הגיע ביולי  11-סים. בבדבר כינון יח עתה זכתה למעמד עצמאי,

קומיסר הודיע , ביולי 23-כעבור כשבועיים, בסובייטיים נוספים לדמשק, שם המשיך במשא ומתן. 

הצעת  , כי ברית המועצות "מקבלת בסיפוק רב אתדמשקהחוץ ויאצ'סלב מולוטוב באמצעות איגרת ל

 ונכונה תוך זמן קצר לשגר ציר ושר מוסמך ]...[ דות דיפלומטייםממשלת סוריה בדבר כינון יחסי ידי

דניאיל  71איגרת דומה נשלחה גם לממשלת לבנון. ,ולקבל ציר ושר מוסמך של סוריה." כעבור שבוע ]...[

לעמוד בראש הצירות  חודשיםסולוד, היועץ המדיני בצירות הסובייטית בקהיר מונה כעבור מספר 

  כנציגות סובייטית רשמית בלבנון. החדשה בדמשק, ששימשה גם

                                                
, ציין משרד החוץ הבריטי כי אין כל התנגדות עקרונית לביקור 18.7.1943- . בתשובתו להצעה מ74-73שם, עמ'  69

קונסולרי מעין זה, אך "בשלב זה אין לדון בנוכחות קונסולרית סובייטית קבועה במושבה בריטית, עד אשר 

 ,Documents on Israeli-Soviet Relations, 1941-1953, part I, p. 58 "ברוסיה. קונסולים בריטיים לא יורשו לפעול

n3 (Doc, 25).  

ארגון מהגרים "לבנים"  "פי הסכם כינון היחסים, הצד המצרי התחייב בין השאר לחסל את ה"משרד הרוסי,-על 70

טים על השיחה בין מאיסקי ונחאס שטיפל בעניין הנתינים הרוסיים במדינה. ראו: נ. וילנסקי אל משה שרתוק, "פר

במצריים בתקופת מלחמת העולם . על הפעילות הסובייטית . אב"ג7.9.1943נ.ק.],  –פחה [ראש ממשלת מצריים 

. יצוין, כי Nikolai Novikov, Vospominaniia diplomata (Moscow: Politizdat, 1989), pp. 144-208השנייה ראו: 

 חר להתעלם בזיכרונותיו מן המגעים הרבים שקיים עם שליחי היישוב.בדומה למייסקי, גם נוביקוב ב
 Rami Ginat, "Syria's and Lebanon's Meandering Road to Independence: The; 234-225; 219-209שם, עמ'  71

Soviet Involvment and the Anglo-French Rivalry," Diplomacy & Statecraft, Vol. 13, No. 4 (December 

2002), pp. 103-110.  
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, כינון היחסים הדיפלומטיים ופתיחת נציגות סובייטית רשמית במצריים, שני האירועים

. החשיפה הבלתי העניקו למוסקבה הזדמנות נדירה להעמיק את הכרותה עם האזור ,לבנוןבבסוריה ו

בפני הצד הערבי בשאלה  אמצעית למזרח התיכון, הובילה את הדיפלומטים הסובייטיים גם לחשיפה

עיקר הידיעות על הצד הערבי סיפקו שליחי היישוב, אשר דאגו להבליט את את ישראלית. בעבר, -הארץ

-האנטי התזה לצביונ- כמעין אנטי ,ואנשיו חאג' אמין אל חוסייני הירושלמיהמופתי של  פועלו

    72.ציונית-ישראל היהודית- ארץפאשיסטי של 

בין דיפלומטים  אמצעי היחיד-מפגש הבלתיים, סוריה ולבנון, העד כינון היחסים עם מצרי

במהלך ביקורם של  םהתקיי , שבו גם הוצגה עמדתם,ישראל-לבין הנציגים של ערבי ארץסובייטיים 

המפגש החשאי עם נציגי הפק"פ אמור גם למען האמת,  1942.73מיכאילוב ופטרנקו בארץ באוגוסט 

ישראל. אולם בפועל, הוא עסק ברובו במצבה - ת בשאלת ארץהיה, לכאורה, לשקף את העמדה הערבי

ישראל תפסה בו - של המפלגה הקומוניסטית תוך עמידה על סכסוכיה הפנימיים, כאשר שאלת ארץ

  74מקום מזערי בלבד.

במסיבה שנערכה לכבוד  ך גם בלתי מייצג:אמנם מעמיק אהיה  היחידהמפגש דומה כי גם 

באוגוסט, בין  26-ב "V ליגה"ביומו השני של כינוס שליד ירושלים, בחוות הלימוד לנערות הסובייטים 

שהציג  ,ם האקדמאים המקורב לפק"פיהחוגים הערבי, איש ּכאגם עבדאללה בנד דיבריתר הנואמים 

פנו בעקבות לא כל הערבים כי  פאשיסטיים. בדבריו טען- ם האנטייאת עצמו כנציג החוגים הערבי

"מעריצים את מלחמת הגבורה של הישנם גם  תקרב האוכלוסייה הערביבהמופתי אל זרועות הגרמנים. 

  75ססס"ר... גם הערבים בצד החזית הלוחמת נגד הנאציזם."

איש הקיבוץ , של ליובה לויטה םהוזמנו מיכאילוב ופטרנקו, בתיווכ ,באוגוסט 27-בלמחרת, 

ת לחם, שם נפגשו עם ביבבנדאכ  עבדאללהביתו של ל, "השומר הצעיר"יש , אואהרון כהן ,המאוחד

                                                
, ציין אליהו אפשטיין "את השקפותיו 1941המועצות באנקרה וינוגרדוב בדצמבר -כך, בפגישתו עם שגריר ברית 72

ישראל ומחוצה -של התנועה הלאומית הערבית בארץ דמוקרטי-הקיצוניות של המופתי ועוזריו... ואת אופיה האנטי

 ,Documents on Israeli-Soviet Relations, 1941-1953, part I:25.1.1942אליהו אפשטיין למשה שרתוק,  ראו "לה.

p. 20.  

המועצות במהלך שנות העשרים והשלושים. - חשוב לזכור, כי מספר חברי הפק"פ הערבים עברו להתגורר בברית 73

השפעה אחדים מהם שולבו בתקופת המלחמה במערך ההסברה הסובייטי בשפה הערבית. לא ידוע, אם הייתה לאלו 

  ישראל.- כלשהי על העמדות הסובייטיות בשאלת ארץ
  .411-399 , עמ'2005אביב - , כתר, תל1943-1919לחוד או ביחד: יהודים וערבים במסמכי הקומינטרן, לאון זהבי,  74
. ראו גם סיכום של "מסיבת הסיום לכינוס הארצי של ליגה 'ו'. 542פי: רואי, מגעים סובייטיים, עמ' -מצוטט על 75

  .IV-208-1-2516Aאה"ע,  "" מאת אברהם ארסט, איש ה"משביר המרכזי.26.8.1942ושלים, חוות הלימוד לנערות, יר
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השיחה הדגישו הדוברים, . במהלך פאשיסטיים הערביים-איש מקרב החוגים האנטי 40-30קבוצה של 

פאשיסטי את יעדם -כי מאבקם הלאומי בבריטים ובציונים הופסק, מאחר והם רואים במאבק האנטי

בצורה הנכונה שאלת  תיפתר ]...[ המועצות במלחמה-כי "עם נצחון ברית תקווה המרכזי. הם גם הביעו

כי  מצדם, בחרו לא להיגרר לוויכוחים והדגישו מיכאילוב ופטרנקו העם הערבי ותתגשמנה שאיפותיו."

-לשני הצדדים לנהוג על וישראל קשורה היסטורית הן אל העם היהודי והן אל העם הערבי וקרא- ארץ

  76.המועצות חיים בשלום זה לצד זה- כל עמי בריתבו פי המודל הסובייטי, 

אט משלב הלמידה -הסובייטים החלו לעבור אט 1943כפי שהוצג לעיל, במהלך שנת 

מעורבות פעילה יותר ואסוף מידע יזום אודות הנעשה במזרח התיכון. של וההסתכלות מן הצד אל שלב 

רחמן המועצות בקהיר עבד-י בצירות בריתשנהבין משה שרתוק למזכיר כך, במהלך הפגישה שנערכה 

לאחר שהלז הציג את עמדת  .להקשות על שרתוקבחר זה האחרון , 1943בדצמבר  21- סולטנוב ב

היישוב בדבר הריבונות היהודית העתידית, הדיפלומט הסובייטי ביקש הבהרות בדבר העמדה הערבית 

כי טרם הבין את השינוי בעמדה הסובייטית,  עולהלגבי התכניות הציוניות. מתשובתו של שרתוק 

  77עמדה הישנה: ההתיישבות היהודית חיונית לפיתוח הארץ.מאחר ובחר לדבוק ב

גם בביקורים שערך בארץ, גילה סולטנוב התעניינות רבה בנעשה בקרב הערבים. הוא עשה זאת 

לכשיפרוץ. נושאי עוצמתו הצבאית של ביניהם, באמצעות ניסיונו לאמוד את עוצמת הצדדים בעימות 

שעמם  סובייטיים- גורמים הפרועם ההנהגת היישוב והן  הן עםבשיחותיו  ,בין היתר ,היישוב הועלו

לעתים, בפגישותיו גילה  79פי הוראה ומה היה פרי יוזמתו האישית.-קשה לדעת, מה עשה על 78נפגש.

                                                
, אה"ע, 30.8.1942ודו"ח אברהם ארסט על המפגש,  29.8.1942דו"ח על המפגש ללא כותרת וללא שם המחבר,  76

IV-407-1-20 ,הוצאת הקיבוץ המאוחד, רונות, מאמריםבתוך עמי, בתוך עירי: רשימות, זכ. ראו גם: אברהם ארסט ,

 .543-542. ראו על המפגש גם: רואי, מגעים סובייטיים, עמ' 382-379ירושלים תש"ל, עמ' 
 ,21.12.1943Sovetsko-Izrail'skie otnosheniia, 1941-1953תרשומת שיחת עבדרחמן סולטנוב עם משה שרתוק,  77

Vol. 1.1, pp. 89-9027.12.1943ל הפגישה: פרוטוקול מישיבת הנהלת הסוכנות היהודית . ראו גם סקירת שרתוק ע ,

, אב"ג. לדעת שרתוק, סולטנוב כמו סובייטים אחרים "ידע את הדברים באופן כללי מאד, באופן סתמי 8-7עמ' 

  מאד."
 ישראל בשנות- היישוב היהודי בארץהמועצות והיהודים הסובייטיים ובין -שמעון רדליך, היחסים בין ברית 78

. שיטות דומות יישם 162כ"ה, תשמ"ט, עמ' - כ"ד אילן- ספר השנה של אוניברסיטת ברמלחמת העולם השנייה," 

עלמי, ממנהיגי הערביים -הוא נפגש עם מוסא אל 11.10.1944- סולטנוב גם בפגישותיו עם נציגים ערביים. כך, ב

ערבית (הכינוס התקיים -ועידה הפאןישראל, אשר שהה באותה עת במצריים בהיותו ציר בכינוס המכין לו-בארץ

). אחד הנושאים שעינינו את הדיפלומט הסובייטי הייתה שאלת עוצמתו הצבאית 25.9-7.10.1945- באלכסנדריה ב

 Sovetsko-Izrail'skie, 11.10.1944עלמי, -תרשות שיחת עבדרחמן סולטנוב עם מוסא אל של היישוב היהודי. ראו

otnosheniia, 1941-1953, Vol. 1.1, pp. 104-105.  
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ידי -י נחוצה. כך, באחת הפעמים הוסע סולטנוב לביתו של שלמה צירולניקוב עלתמופרזת ובל דנותחש

האורח סירב משהגיעו ליעדם,  ".Vה המרכזיים של "ליגה , איש השומר הוותיק ומפעיליצבי נדב

  80הסובייטי שנדב יעלה יחד עמו והלז נאלץ לבלות במכונית שעות לא מעטות.

ם אחרים ניסו לאמוד את כוחו של היישוב יגם דיפלומטים סובייטיבשלב מאוחר יותר, 

ראש המחלקה הקונסולרית ), Agaronovאגרונוב ( ובןביקר בארץ ר 1946קיץ לקראת עימות עתידי. ב

"ליגה ה(אז, כבר  "Vבצירות הסובייטית בבירות. בפגישותיו עם לייביש טרנופולר, מזכיר "ליגה 

התעניין הדיפלומט במצבם של הארמנים בארץ (הוא עצמו היה ממוצא  המועצות"),-לידידות עם ברית

ורו פגישה עם ישראל גלילי, תחילה תוכננה עב ארמני) וכן ביחידות הצבאיות של "ההגנה" והפלמ"ח.

יהודה -לאחר הפגישה עם בר 81ישראל בר יהודה ויצחק שדה, אך לבסוף הוא נפגש עם בר יהודה בלבד.

נפגש אגרונוב, בחשאי, גם עם נציגים ערביים.  ",וטרנופולר, שבה נדונו יכולותיו הצבאיות של "ההגנה

   82על כך לטרנופולר.הדברים נודעו בדרך המקרה למניה שוחט, אשר מיד דיווחה 

אלו למנוגדות הי, החשיפה לעמדות ודעות עם פתיחת נציגויות סובייטיות בלב העולם הערב

המידע זרם מאליו. כך,  –הציוניות הלכה והתרחבה. יתרה מזאת, לא היה כל צורך במאמץ סובייטי 

פניות רבות מאת  בצירות התקבלולקומיסריון החוץ, כי  1944הציר במצריים נוביקוב דיווח באפריל 

ישראל. לדבריהם, -אשר מביעים את התנגדותם להתיישבות היהודית בארץ ","האחים המוסלמים

הארץ שייכת לערבים "בזכות הכיבוש" ואילו תמיכתן של בעלות הברית בהקמת מדינה יהודית "תשים 

  83קץ... לאימון הערבים בהבטחות בעלות הברית."

סובייטים היו מודעים היטב לעמדות של כל הצדדים ואף ה 1943שנת כפי שניתן לראות, מאז 

דאגו להעמיק את ידיעותיהם בהזדמנויות שונות. אחיזתם בעולם הערבי תאמה את המתווה שנקבע 

                                                                                                                                             
 , העיר דניאיל סולוד, אז יועץ הצירות הסובייטית, כי סולטנוב1944כך, בעת פגישתו עם אליהו אפשטיין ביולי  79

ישראל ולכן עמיתיו עתה נאלצים - ישראל "לא ניצל את ההזדמנות להעמיק את היכרותו עם ארץ- בביקוריו בארץ

-Documents on Israeli-Soviet Relations, 1941, 3.9.1944ריון, גו-אליהו אפשטיין לדוד בן "להשלים את החסר.

1953, part I, pp. 82-84.  

), מכון ליהדות זמננו, האוניברסיטה מת"ב -(להלן  פה- המדור לתיעוד בעל. 1978עדות שלמה צירולניקוב,  80

  .29). עמ' 93(21העברית, ירושלים, 
 .20-18, עמ' )42(23. מת"ב, 1967עדות לייביש טרנופולר,  81
  .21-20שם, עמ'  82
-Sovetsko-Izrail'skie otnosheniia, 1941-1953, Vol. 1.1, pp. 90, 15.4.1944ניקולאי נוביקוב לסרגיי קווטרדזה,  83

91. 
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המועצות עם - , לפיו עם תום המלחמה, תתמודד ברית1942-1941שנים ידי סולומון לוזובסקי ב- עוד על

  מוסקבה כשחקן מרכזי בכל הזירות. אתלבסס ך יש צורך ולפיכ בעולם, אמריקאית-השפעה הבריטיתה

  

  לקראת הסדרי השלום העתידיים

שלוש להקמת הצורך לחשוב על העולם שלאחר נפילת הנאציזם הוביל את קומיסריון החוץ 

שנת שפעלה כאמור לעיל, מאז  ,"ועדות שונות, אשר ירשו את תפקידה של ה"וועדה לסידור מדיני

המועצות בנוגע להסדרי -ות הייתה אמורה לבחון היבטים שונים בעמדת ברית. כל אחת מהוועד1942

בראש "הוועדה לשביתת נשק" עמד חבר הלשכה הפוליטית (הפוליטביורו) של  84שלום עתידיים.

ואילו בראש הוועדות ל"הסכמי  ,)Voroshilovמארשל קלימנטי וורושילוב (, המפלגה הקומוניסטית

נזקי המלחמה" עמדו שניים מסגניו החדשים של בעד מה" ול"פיצוי השלום וההסדרים שלאחר המלח

ישראל: מקסים ליטבינוב ואיוון מייסקי - לענייני ארץ תקומיסר החוץ שהייתה להם נגיעה בלתי אמצעי

  85בהתאמה.

שגם מונה לתפקיד  ,ולדימיר פוטיומקין ,בין היתר ,יצוין, כי עם חברי "וועדת וורושילוב" נמנה

ה של שנות השלושים שורה של מגעים עם יוץ. כזכור, פוטיומקין קיים במחצית השניהח קומיסרסגן 

לא הייתה לו כל נגיעה בעניין, והשפעת כך נדמה, , מאז ךא 86ישראל.-נחום גולדמן בענייני ארץ

כלל, הינה מזערית מאוד לגבי תפקוד הוועדות הללו. מה גם, ש"וועדת בו, אם הייתה יתועמד

  ישראל.- ד לשתי הוועדות האחרות, לא עסקה במישרין בשאלת ארץבניגו ",וורושילוב

ובמיוחד "וועדת וועדת מייסקי", הודות לתיעוד שנחשף במהלך שנות התשעים, ידוע כיום כי "

 הגישהישראל. אמנם, נושא זה לא היה בין המרכזיים, אך -עסקו גם בשאלת ארץ ,ליטבינוב"

עמדות של כל הצדדים המעורבים. דיון בתוך  הסובייטית העתידית זכתה לבחינה מדוקדקת,

על  , שאך התגברו,השפעתם של המאמצים הציונייםעל מידת  המסמכים שנחשפו אינם מצביעים

  .ההחלטות שהתקבלו

                                                
84 Maia Lavrinovich, "Izobretaia '''Zheleznyi zanaves'? Budushchee poslevoennoi Evropy v dokumentakh 

NKID," Neprekosnovennyi zapas, no. 4(24), 2002. http://magazines.russ.ru/nz/2002/4/lavr-pr.html 

85 "Zaniat'sia podgotovkoi budushchego mira," Document 3, Istochnik, No. 4 1995, pp. 118-119.  

  .2.2פרק ראו בצרפת,  המועצות-אודות המגעים בין נחום גולדמן לבין ולדימיר פוטיומקין, ששימש אז כציר ברית 86



291 

שלח מקסים ליטבינוב תזכיר לסטלין ולקומיסר החוץ מולוטוב ובו פירט  1943בספטמבר  9- ב

סוגיות אלה, לדבריו, עלו  87ה של הוועדה שבראשותו.את הסוגיות שיעמדו על סדר יומבראשי פרקים 

העוסקים בסדר  הנושאיםבין מגוון דת השלום העתידית. יבמהלך המלחמה ויהוו נושאים לדיון בווע

ה משלוש, תזכירה, כך עולה מ, המורכבתשאלה היהודיתב 28-ההסעיף  דןהעולמי שלאחר המלחמה, 

  88:היבטים מרכזיים

 בארצות שונות; מעמדם המשפטי של היהודים )1

 ישראל;- לארץ ההגיר )2

  .אחריםהגירה מיזמי  )3

 הסובייטיםתחום התעניינותם של מציגים את  ,ליטבינובההיבטים שבחר  תשלושניתן לומר, איפוא, כי 

ישראל - ללא כל זיקה מיוחדת ליעד ההגירה. אזכורה של ארץ ,ההגירה היהודית שלאחר המלחמה –

שעם תום  ) הסובייטים העריכו1943שנייה של (המחצית מראה כי בשלב זה  לצד יעדים אחרים

הלחימה יבחרו יהודים רבים שלא לשוב למקומות מגוריהם ויעדיפו להגר. מאידך, נוצר רושם כי 

ישראל כיעד אפשרי להגירה זו, אך בה בעת ראו גם במקומות - הסובייטים הבינו את חשיבותה של ארץ

היהודי, שהתבקש להכין שכנא אפשטיין, מזכיר  בנושאבודה נייר העדומה, כי אחרים יעדים אפשריים. 

שאלת במישרין ב"לא אמור היה לדון גם , בעקבות תזכירו של ליטבינוב פאשיסטי- הוועד היהודי האנטי

  89כנושא נפרד. "ישראל- ארץ

ישראל. -התייחס לשאלת ארץבכל זאת נדמה, כי בשלב כלשהו שינה אפשטיין את גישתו ו

"דער מאמר ב. עם זאת, 1945ביולי  של כותבו י מעולם לא הוגש בשל מותו הפתאומיהנייר הסופאולם, 

, 1944בנובמבר  8- ב בביטאון הוועד "אייניקייט" שפרסם ,ווידערגעבורט פון א פאלק" (תחייתו של עם)

ביתם "בה את  לפתחישראל, באומרו, כי ליהודים זכות מלאה - מעלה אפשטיין את שאלת ארץ

-כי גישה זו נכונה עבור יהודי המערב בלבד, בעוד שיהודי ברית צייןהוא גם  דבב דב 90"הלאומי.

                                                
87 "Zaniat'sia podgotovkoi budushchego mira," Document 4, Istochnik, No. 4 1995, pp. 119-124.  

. ראו: 16ישראל בסעיף - בנימין פינקוס מציין, בטעות, כי פרט לסעיף זה, מתייחס התזכיר גם לארץ .123שם, עמ'  88

פוא, גם לפי מראי המקום, כי כוונתו היא לתזכיר מאוחר יותר מאת איוון . ברור אי133פינקוס, יחסים מיוחדים, עמ' 

 מייסקי, שעליו ידובר בהמשך.
 .134-133פינקוס, יחסים מיוחדים, עמ'  89
  "ב"משמר. 24.11.1944-המאמר תורגם לעברית ופורסם כעבור כשבועיים, ב 90
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הרי שהם כבר קיבלו אותו, בדמותה של "המולדת  –המועצות אינם זקוקים כלל לבית לאומי 

  ".הסובייטית

כי לא נכון  שנתבקש להכין. אף אם נניחלראות במאמרו של אפשטיין שריד לאותו נייר  מקובל

בין , י היא אכן הייתה ב"סדר ענייניו"ישראל מוכיחה, כ-העלה את שאלת ארץשעובדה הדבר, עצם ה

גם לאחר מותו של . יתרה מזאת, הנייר לא נכתב למטרה אחרתאם לצרכי הכנת נייר עבודה זה או 

"וועדת הגישה  1945בקיץ במקביל, . כל מה שנותר ממנו הוא המאמר ב"אייניקייט."ואפשטיין 

 עליו ידובר בהמשך. ,ישראלית-על השאלה הארץ מאוד מפורטפנימי תזכיר ים ליטבינוב" לממונ

ה נחלתו בלבד, תלא הי של אפשטיין גישתו, לכאורה, בהשחל תמורהכי ה מעובדות אלה ניתן ללמוד

 91ישראל.-ר כאן בשינוי תפיסה רחב יותר, כאשר הנושא היהודי הכללי נקשר עם שאלת ארץאלא מדוב

  , אותה הפגינו למכביר במגעיהם עם הסובייטים!םשל הציוני ישתם המעשיתגגם והרי זו הייתה 

גוריון לאיוון -נות היהודית דוד בןיו"ר הנהלת הסוכשלח  1944באוגוסט  8- ב למשל, כך,

מסמך זה הינו פרי יצירתה של  92ידי מהגרים יהודיים.- ישראל על-מייסקי תזכיר בשאלת יישוב ארץ

גוריון במטרה -ביוזמת בן 1943ידי הסוכנות היהודית במרץ - וף שהוקם עלג –"ועדת התיכון" (התכנון) 

לאמוד את מסוגלותו של היישוב לקלוט מאות אלפי עולים עתידיים. זאת בכדי לסכל את כוונת 

הבריטים למנוע עלייה יהודית באמצעות הפיכתה של הארץ למושבה חקלאית. חלקו השני של התזכיר 

-הורוביץ', בוחן את יכולת הקליטה של עולים פוטנציאליים. כאשר לדברי בן ידי דוד (דוליק)- שחובר על

כי היו אלה הציונים אולם, האם ניתן לומר  93גוריון, יכולת זו נאמדת בכשני מיליון וחצי עולים חדשים.

  אשר השפיעו על השינוי?

, כי כבר לקראת סיום המלחמה החלו הסובייטים מגבשים את שאיפת רושםהנוצר 

 10-אירופה המזרחית). ב –על הסביבה המיידית  או לכל הפחותטותם האידיאולוגית על אירופה (השתל

שר איוון מייסקי לוראש הוועדה ל"פיצוי בעד נזקי המלחמה" שולח סגן קומיסר החוץ  1944בינואר 

  94סדרים שלאחר המלחמה."המולוטוב מזכר ארוך ומפורט "על השלום העתידי והו עלי הממונה

                                                
 .178-177עמ'  "המועצות,- גוריון ומעורבותה של ברית-מינץ, "בן 91
 .Documents on Israeli-Soviet Relations, 1941-1953, part I, pp. 75-77, 8.8.1944גוריון לאיוון מייסקי, -דוד בן 92

 .176-175המועצות, עמ' -גוריון ומעורבותה של ברית- ראו: מינץ, בן 93
94 "Zaniat'sia podgotovkoi budushchego mira," Doccument 5, Istochnik, No. 4 1995, pp. 124-144 המסמך .

) ואנסטס Beriia( העתק המזכר נשלח לסטלין, לחברי הפוליטביורו לוורנטיי בריה. 11.1.1944-מתוארך בטעות ב

 ולדימיר דקנוזוב) וכן לראשי הוועדות האחרים (וורושילוב וליטבינוב) ולסגן קומיסר החוץ Mikoianמיקויאן (

)Dekanozov.( 
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דן הסעיף  המועצות בעולם שלאחר המלחמה,-המציג את צרכי ברית, נושאי המזכרוון בין מג

פי דעתו של הכותב, -ישראל. על- במצב במזרח התיכון, כאשר בין יתר המדינות נזכרת גם ארץ 16- ה

בנוסף,  95באזורים אלה יש לחזק את ההשפעה הסובייטית "בשטחי הכלכלה, התרבות והמדיניות."

המועצות תנקוט עמדה עקרונית חיובית כלפי שאיפת הערבים להקים פדרציה -יתמציע מייסקי שבר

ערבית. ברם, עמדה חיובית זו אין פירושה תמיכה פעילה, היות וצעד זה ייצור חיכוכים בלתי -פאן

  96נחוצים עם הבריטים.

מציין מייסקי, כי אחד תחילתו בכבר אולם, עיקר המזכר מוקדש לגורלה העתידי של אירופה. 

המועצות) - למניעת איום אפשרי על ברית –התנאים המרכזיים למניעת סכנת מלחמה עתידית (קרי 

גם בהמשך הוא שב ומדגיש לא  97הינו "הפיכתה של אירופה, לפחות זו היבשתית, לסוציאליסטית."

המועצות אינה מעוניינת שהמדינות הסמוכות תהיינה חזקות. ומהי הדרך הטובה -אחת, כי ברית

  להפכן לסוציאליסטיות. –עוצמתן? לשלוט ב

, נתקלו ביחס לאחר סיום המלחמה למקומות מגוריהם במדינות מזרח אירופה היהודים ששבו

עוין מצד האוכלוסייה המקומית. לא אחת היו ניצולים אלה לקורבנות של פגיעה מכוונת מצד שכניהם 

תסיס שעלול היה ליצור מתחים מ היהודים היוו שלא ביודעין גורםשלא ששו לקבלם בחזרה. לפיכך, 

לפגוע ביסודות  -ואף גרוע מכך לדעת הסובייטים ולסכן בכך את היציבות במדינות מיותרים חברתיים 

לעומת זאת, יציאת היהודים הייתה עשויה  .תה של מוסקבההמוליכים מדינות אלה אל תחום השפע

בשיקומם של היהודים כאזרחים לשחרר "את המדינות מן הלחצים, העימותים ומורת הרוח הקשורים 

  98בארצותיהם."

לכשתקבל עצמאות  ,ישראל היהודית-וארץ ,ארצות המערב סגרו את דלתותיהן בפני פליטים

כמעט שתסכים לקבלם. לכן הסובייטים, שראו בעין יפה את יציאת  חידהיהמדינה המדינית, תהיה 

                                                
  .133-132 שם, עמ' 95
שאפו הבריטים להקים פדרציה ערבית בחסות סוריה הגדולה,  1945-1944דע שנחשף לאחרונה, בשנים לפי המי 96

גול, בחר הלז, ככל הנראה,  - ישראל. משנודעה כוונה זו לגנרל שארל דה- שתכלול בין היתר גם את שטחי ארץ

 גול נבע מתוך- של דהלהעביר את המידע לסובייטים ובכך סיכל, באמצעותם, את התכנית האנגלית. מהלכו זה 

רצונם של הצרפתים לנקום בבריטים על שהצליחו "לנשל" את הצרפתים מאזורי השפעתם בסוריה ובלבנון. ראו: 

 . 1.2.2008, הארץ "משה זמיר, "בגידת בריטניה, נקמת צרפת,
97 "Zaniat'sia podgotovkoi budushchego mira," Document 5, Istochnik, No. 4 1995, pp. 124-125. 

 Albert Kaganovich, "Stalin'sלדיון מפורט ראו:  .181עמ'  "המועצות,-גוריון ומעורבותה של ברית-מינץ, "בן 98

Great Power Politics, the Return of Jewish Refugees to Poland, and Continued Migration to Palestine, 1944–

1946," Holocaust and Genocide Studies, 2012, Vol. 26(1), pp. 75-83.  
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כל זה מעלה תהיות  99זרם היוצאים.מקלט שתנקז אליה את -היהודים ואף עודדוה, היו זקוקים לארץ

ישראל תהווה מקלט לשרידי -שארץבאשר ליכולתם של הציונים להשפיע על השינוי: הצעותיהם 

הם הם  ,אמנם התאימו לצרכים הסובייטיים המיידיים, אך צרכים אלה בלבד ולא דבר מלבדםהשואה 

  שינוי.גרמו לאשר 

ישראל עניינה גם את המודיעין - ת לשאלת ארץהמועצו-מעניין לציין, כי סוגיית יחסה של ברית

), מקבל המודיעין הצבאי 28.11-1.12.1943, כחודש לאחר ועידת טהרן (1944בינואר  8- הגרמני. ב

ההשתלטות  ) דיווח סודי על הנושאים שעלו במהלך הוועידה. בין סוגיות כגוןAbwehrהגרמני (

אירן, השאיפה הסובייטית לקבל תחת בטחת עצמאותה של ההסובייטית על המדינות הבלטיות, 

המועצות מוכנה -גם המשפט הבא: "ממקור פולני נודע... כי בריתמופיע חסותה נמל בנורווגיה וכדומה, 

  100להכיר... בעצמאותה של המדינה היהודית שתוכרז עם סיום המלחמה."

לא לדיוני  מבלי להתייחס לאיכות הדיווח ומשמעותו, המקור הפולני התכוון כאן, ככל הנראה,

דומה, כי המדווח  101בכל הסוגיות הנזכרות. ומייסקי, אשר דנו ליטבינוב יוועידת טהרן, אלא לתזכיר

) על המועצות-בברית ולטפי התפיסה הנאצית ש-(שעלהפולני השליך מדעותיו השליליות כלפי היהודים 

-תיכון, לרבות ארץ"קידום ההשפעה הסובייטית בתחומי כלכלה, תרבות ומדיניות" בארצות המזרח ה

- , נתפס עלומייסקי שנחשב ליהודי פי ליטבינוב היהודי- ישראל. ולכן, קידום ההשפעה הסובייטית על

  ישראל.- ידי אותו מקור כאישור תמיכתה של מוסקבה בכינון המדינה היהודית בארץ

  

  

  

                                                
והמזרח התיכון שלחו מכתב לסגן קומיסר החוץ דקנוזוב ובו  3- ראשי מחלקות אירופה 17.9.1946- מינץ, שם. ב 99

על פעילות  –השליחים הציוניים בהוצאת היהודים ממדינות מזרח אירופה (קרי בקשה לקבלת מידע על פעילות 

 ".ישראל- ארץמטים הסובייטיים שלא להתערב "ביציאת היהודים ל"הבריחה"). המכתב מסתיים באזהרה לדיפלו

-Documents on Israeli-Soviet Relations, 1941-1953, part I, pp. 146: 17.9.1946תזכיר לוולד ימיר דקנוזוב,  ראו

 Sovetsko-Izrail'skie. ראו:הגרסה הרוסית של קובץ המסמכים. מעניין לציין, כי אזהרה זו הושמטה מן 147

otnosheniia, 1941-1953, Vol. 1.1, pp. 164-165.  

 ידו בארכיון הצבא הגרמני-אני מודה ליעקב פלקוב שהביא לידיעתי את קיומו של המסמך שאותר על 100

)Bundesarchiv-Militärarchiv :לתוכנו ראו .(Iran – kolybel' nezavisimosti Izrailiia? 

http://izrus.co.il/history/article/2008-05-08/575.html.  

לאחר  יומיים, כלומר 10.1.1944-יוזכר, כי הגרסה הסופית של מזכר מייסקי הוגשה למולוטוב ולסטלין ב 101

  שהדיווח על תכנו התקבל בברלין.
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  ישראל- מורכבות העמדה הסובייטית בשאלת ארץ

למקלט עבור פליטי השואה השיקה לצרכיהם ישראל -כפי שהוצג לעיל, הפיכתה של ארץ

 ברישראל נמצאת הרבה מע-העמדה הסובייטית בשאלת ארץהמדיניים של הסובייטים. עם זאת, 

  ומורכבותה מושפעת מגורמים ומשתנים נוספים. לנושא בודד אחד

של ההנהגה הציונית בארץ ומחוצה לה להשפיע על התפיסה  המאומציםעל אף הניסיונות 

איוון  1944בנובמבר  25-כי עליהם להתחשב גם בעמדות הערבים. ב נציגי מוסקבה הבינו, הסובייטית

ואלכסיי שצ'יבורין  ,), ראש מחלקת המזרח התיכון בקומיסריון החוץSamylovskiiסמילובסקי (

)Shchiborinהמועצות במצריים, שני הדיפלומטים הסובייטיים הבכירים ביותר בעלי - ), ציר ברית

העוסק ביחסם אל  ומיסר החוץ ולדימיר דקנוזוב מזכרה לענייני האזור, שולחים לסגן קזיקה ישיר

  ישראל.- ערבית ואל כינון מדינה יהודית בארץ-שאלת הפדרציה הפאן

מת השואפים להק ,מן המזכר עולה המודעות הסובייטית לעוצמתם הפוליטית של הערבים

את מעמדם ולמנוע לחזק באמצעותה  מצדם, ,, שמקוויםערבית שזוכה לתמיכת הריטים-פדרציה פאן

 הברית-ארצותמוצגת  . מאידך,102.הצרפתים מזהולדחוק את רגליהם של  מזה, כניסה סובייטית לאזור

גורם השלישי בסוגיה, כאשר עמדתה השלילית כלפי האיחוד הערבי מנוגדת, כביכול, לעמדתה כלפי כ

- מציעים סמילובסקי ושצ'יבורין כי על בריתלפיכך,  103ישראל.-שאיפות היהודים לכונן מדינה בארץ

המועצות לתפוס עמדת נייטרלית באשר לפדרציה בכדי לא להתעמת עם הבריטים ועם האמריקאים 

  ים.יובכדי לא לעורר יחס שלילי מצד הגורמים הערב

כתיב, לפי כותבי המזכר, גם יחס מ םעם הבריטיגלוי החשש מתגובה ערבית ומעימות 

בעוד הסובייטים מודעים היטב לשאיפת הגורמים הציוניים  104ישראל.- ארץ מתחמק" כלפי שאלת"

                                                
ישראל, היוותה שלב נוסף - הכוללת גם את שטחי ארץ "כפי שהוצג לעיל, התמיכה הבריטית ב"סוריה הגדולה, 102

  תה להשלים את סילוקם של הצרפתים מסוריה ומלבנון, שזה זמן רב נחשבו לאזור השפעתם. במהלך שמטרתו היי
-Sovetsko-Izrail'skie otnosheniia, 1941, 25.11.1944איוון סמילובסקי ואלכסיי שצ'יבורין לוולד ימיר דקנוזוב,  103

1953, Vol. 1.1, p. 109.  

המועצות בתורכיה סרגיי מיכאילוב, שאמור היה, כביכול, -גישה דומה הציג המזכיר הראשון של שגרירות ברית 104

בפגישתו עם דיפלומט  4.10.1944-ב לפתח יחס חיובי כלפי הציונות לאחר שראה במו עיניו את טיבה האמיתי.

ישראל התרשם שהקמת מדינה יהודית בארץ אינה אפשרית - אמריקאי העיר מיכאילוב, כי כבר בביקורו בארץ

כן היא בלתי נחוצה מבחינה פוליטית, היות והיהודים מקבלים מעמד שווה במדינות  מבחינה כלכלית. כמו

מה, כי - בהססנותם דבריו משקפים עמדה סובייטית רשמית, השיב מיכאילוב גוריהם. עם זאת, לשאלת בן שיחו, האמ

ור העדר צורך ישראל, לא- "עד כמה שידוע לו, העמדה הסובייטית הרשמית הייתה מנוגדת למדינה היהודית בארץ

כי  יה הפוליטית שתפותח בעתיד." מכאן הסיק הדיפלומט האמריקאיבמדינה כזאת בחברה החדשה ובאוריינטצ
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 ",המזכר מציע הימנעות מוחלטת מגילויי אהדה כלפי "רעיון כינון המדינה היהודיתלבוא עמם במגע, 

כי שני הדיפלומטים  רושםהנוצר  ,לכאורה 105בלבד. ותתוך המשך קיום מגעים במסגרות תרבותי

כי למעשה מדובר כאן בהנמכת פרופיל  , דומההקשרים עם היהודים. אולםהבכירים מתנגדים להמשך 

בלבד: מחד גיסא, הקשרים יישמרו באמצעות הפעילות התרבותית, שכפי שהוצג בפרק הקודם  גלוי

שימשה לא אחת בסיס למגעים מדיניים דווקא; מאידך, במשפט שקדם להצעת ההימנעות, הם 

  106אד הוק, שנובעת מנסיבות מיידיות בלבד.ת עהצעתם הינה הצמציינים בפירוש, כי 

לא זו בלבד שעמדתם כי  הסובייטית לאותת להנהגה הציונית במישור הלא רשמי, דאגומנגד, 

אלא גם תהווה את אחד הנושאים שיידונו עם תום המלחמה ישראלית טרם הוכרעה, - בשאלה הארץ

" V, עם שובה של המשלחת השלישית של "ליגה 1944כחלק מהסדרי השלום העתידיים. בדצמבר 

, הזכיר זה האחרון שיחתו עם נציג סובייטי, ד"ר בריאןב כילטהרן, חשף ראשה לייביש טרנופולר 

פולנית שבה היה חבר גם ד"ר אמיל זומרשטיין,  ין לכבוד משלחתבקרמלשהתקיימה  סעודה חגיגית

, זומרשטיין הושב ליד סטלין שבחר לא לנאום דברי ברכה לטענת בריאןממנהיגי הציונים בפולין. 

), סגן יו"ר מועצת Malenkovרשמיים. הדובר המרכזי מטעם המארחים היה גיאורגי מלנקוב (

עם הבאומרו כי לאחר המלחה ישראלית, - שאלה הארץבנאומו התייחס גם להקומיסרים העממיים. 

  107"בלי כל ספק צריך היה לבוא על סיפוקו כעם טריטוריאלי במדינתו." היהודי

ריבונות פי הלכאהדה הביע לפיהן מי ש המתארות את האירוע.ישנן שלוש גרסאות נוספות 

קן היידי מוסרי גרסאות אלה, הסופר והשח 108היהודית העתידית לא היה מלנקוב, אלא סטלין עצמו.

                                                                                                                                             
 Foreign Relations of the Unitedמיכאילוב מדבר בשם עצמו והעמדה הסובייטית הרשמית טרם גובשה. ראו: 

States, 1944, Vol. 5 (Washington: U.S. Government Printing Office, 1965), pp. 623-624 :מצוטט בתרגום של .

המועצות בסוריה ובלבנון אמר לציר העיראקי -. גם דניאיל סולוד, ציר ברית573רואי, מגעים סובייטיים, עמ' 

. עם זאת, כזכור, דיפלומטים 637בבירות, כי ארצו מתנגדת באופן בלתי מסוייג לתכנית הציונית. שם, עמ' 

  הביעו דווקא הערכה להצלחות המפעל הציוני מבחינה כלכלית. סובייטיים אחרים
-Sovetsko-Izrail'skie otnosheniia, 1941, 25.11.1944איוון סמילובסקי ואלכסיי שצ'יבורין לוולד ימיר דקנוזוב,  105

1953, Vol. 1.1, p. 109.  

נו ביהודים, שכן הדבר ייתפס כל הבטחה שהיא על תמיכת להשמיע עתה, אין זה משתלם לנו זה "בהתחשב בנתון 106

 ידי האנגלים כצעד המכוון נגדם." שם.-על
; פרוטוקול מישיבת מזכירות הוועד הפועל של ההסתדרות 25 ), עמ'42(23. מת"ב, 1967עדות לייביש טרנופולר,  107

ראו גם  .17.12.1944, דבר; IV-104-924-13. אה"ע V," 17.12.1944; פרוטוקול מישיבת מזכירות "ליגה 13.12.1944

  .4.1פרק 
המועצות במלחמת העולם השניה," - יוסף ליטבק, "קורותיו ופעילותו הציבורית של אמיל זומרשטיין בברית 108

  ק"ס.-תשנ"א, עמ' קנ"חי"ב,  גלעד
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יונס טורקוב, הסופר היידי חיים שושקס ואחד ממנהיגי המרד בגטו וארשה יצחק (אנטק) צוקרמן, 

 1944.109ביולי  25-שכאמור נכח בסעודה שנערכה ב ,מייחסים את מקורן לעדותו של אמיל זומרשטיין

יובית משמעית כמו "אמירת" מלנקוב, אלא היוותה תשובה ח- אמירתו של סטלין לא הייתה כה חד

  קצרה לשאלת זומרשטיין בדבר אפשרות לפתרון הבעיה היהודית לאחר המלחמה.

אין לדעת בוודאות, איזו מן הגרסאות נכונה, אך דומה כי "גרסת סטלין" קרובה יותר לאמת 

ידוע ד"ר זומרשטיין היה מקור ראשוני ושיחק תפקיד מרכזי במתרחש. " שכן ,גרסת מלנקוב"מאשר 

זאת ועוד, שיחתו הקצרה עם  110חות פעם אחת הוא אכן נפגש עם המנהיג הסובייטי.גם בוודאות, כי לפ

ישראל, איש "השומר הצעיר" ושליח - , כאשר אשר בן1945סטלין עלתה לכותרות בראשית יולי 

פטריאציה, ן ראש המשרד הצ'כי לרגרוזנברג, סאימריך ציטט את ד"ר  ,ביטאונו "משמר" בלונדון

  111.לבין סטליןזומרשטיין ים בין חילופי הדברהמזכיר את 

מכל מקום, ל"דברי האהדה" כשלעצמם נועד תפקיד חשוב כאיתות הן לחוגים הציוניים 

הברית בדבר עמדתה החיובית של מוסקבה בשאלת -ישראל, הן לחוגים היהודיים בארצות-בארץ

דה תחזק את הריבונות היהודית. אמירתו הבלתי מחייבת של סטלין אמורה הייתה לטפח תקווה שמצ

  112המועצות.-אהדת דעת הקהל היהודי כלפי ברית

התקיימו שני אירועים בינלאומיים  1945כבר בראשית לצד האיתותים החשאיים, לכאורה, 

האירוע  .באופן גלוי ישראל- שאלת הריבונות היהודית בארץלבהם היה על הסובייטים לתת את הדעת 

 17-7-, שהתקיימה בלונדון בחופשייםהקצועיים מהאיגודים ההוועידה בינלאומית של  –הראשון 

 ".ייסוד הפדרציה העולמית של איגודים מקצועיים ברוח "האומות המאוחדות ומטרתה 1945בפברואר 

חלק גם משלחת נטלה בין יתר הארגונים שייצגו את רוב האיגודים המקצועיים בעולם, בוועידה 

ברל לוקר,  ההסתדרות מנתה שני צירים:ישראל. משלחת - ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ

                                                
 שם. 109
). PKWNיחד עם יתר חברי "הוועד הפולני לשחרור לאומי" ( 21.7.1944- ד"ר אמיל זומרשטיין נפגש עם סטלין ב 110

 Anatolii Chernobaev et al (eds.), Na prieme u Stalina: Tetradi (zhurnaly) zapisei lits, priniatykhראו: 

I.V.Stalinym (1924-1953 gg.), (Moscow: Novyi khronogrof, 2008), pp. 437-438.  

 .4.7.1945, משמר 111
112 Kaganovich, Stalin's Great Power Politics, pp. 83, 93 n137.  
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וכן שני משקיפים:  ,מבכירי ההסתדרות ומפא"י ,שליח ההסתדרות בבריטניה ואהרון (רוניה) רבינוביץ'

  113ישראל אידלסון (בר יהודה) ומרדכי אורן, איש "השומר הצעיר."

 26סעיף מספר הבה נבחן את ישראל. -דנה הוועידה גם בשאלת ארץ בין מגוון הנושאים

  החלטות הפדרציה:ב

ועידה עולמית זו מחזיקה גם כן בדעה כי אחרי המלחמה יש למצוא תרופות 

יסודיות, על ידי פעולה בינלאומית, לתיקון העוולות שנעשו לעם היהודי. 

הרשות הבינלאומית צריכה ליטול עליה את האחריות להגנת העם הזה מפני 

אפשרות לעם היהודי  רדיפות, הפליות ושוד באיזו ארץ שהיא. יש לתת

שהוחל בה בהצלחה כה מרובה  –ישראל כביתו הלאומי - להמשיך בבנין ארץ

  114ע"י עליה, התישבות חקלאית ופיתוח תעשיתי. -

האחד עוסק בצורך להילחם באנטישמיות והשני דן מפורשות בזכותו של  :סעיף זה מורכב משני חלקים

ראל. המשלחת הסובייטית תמכה, יחד עם שישים יש- העם היהודי להמשיך בבניית ביתו הלאומי בארץ

 16-בהצבעה שהתקיימה ב בנוסח זה של הסעיף ,שש משלחות שהתנגדו)לעומת משלחות נוספות (

ההצבעה נבעה מהמגמה הכללית של רוח הוועידה, כאשר המשלחת דומה, כי . 1945בפברואר 

והצבעה כנגד דעת הרוב לא  ת""מלכתחילה נתכוונה למלא תפקיד מכריע בפדרציה המוקמ תהסובייטי

אף כי הדבר בא בניגוד לעמדה הערבית, שבה "התחשבו" אך חודשים ספורים  115תאמה את צרכיהם,

  קודם לכן.

כביכול, אחרי דעת  ",ל"היגררות רבהתמיכה הסובייטית עומדת הרבה מע אולם, משמעות

יגי המשלחת הסובייטית ואף ישראלית עם נצ-נפגשו נציגי המשלחת הארץ 26ערב הדיון בסעיף הרוב. 

גוריון -בןידי דוד -נשלח עלהמציאו להם סקירה קצרה על ההסתדרות, שהייתה מבוססת על התזכיר ש

קרא לפתע אחרי דיון סוער,  116.באמצעות הצירות הסובייטית בקהיר 1944מייסקי באוגוסט איוון ל

                                                
 – (בפא"י) ישראל"-תחילה רצו ראשי ההסתדרות כי אל משלחתם יצטרף גם ג'ורג' נאצר, נציג "ברית פועלי ארץ 113

ישראליים שהתנגדו למהלך, - החוגים הערבים הארץ איגוד מקצועי ערבי הקשור להסתדרות. אך לאחר התערבות

"איגוד בפא"י, משלחות ערביות (ישראל: ההסתדרותית ושלוש -הגיעו ללונדון ארבע משלחות שונות מטעם ארץ

ברל לוקר: דיפלומט ציוני הפועלים הערבי" ו"הפדרציה של איגודים מצקועיים ערביים"). ראו: אהוד מנור, 

 .164-163, עמ' 2010, הספריה הציונית ומוסד ביאליק, ירושלים וסוציאליסט אופטימי
 .13, ניסן תש"ה, עמ' בהסתדרותפי: -הנוסח העברי מצוטט על 114
  .145פינקוס, יחסים מיוחדים, עמ'  115
  .20אדר תש"ה, עמ' -, שבטבהסתדרותראו: דו"ח אהרון רבינוביץ' לוועד הפועל של ההסתדרות,  116
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וב לדוכן הנואמים ולהסביר לאפשר לברל לוקר לש )Kuznetsovנציג המשלחת הסובייטית קוזנצוב (

לאחר מכן קוזנצוב עצמו ביקש את רשות הדיבור ואמר:  117לצירים את עמדת המשלחת ההסתדרותית.

זכויות -שיוויון –"ישנם שני דרכים לפתרון שאלת היהודים: לאלה שיישארו בארצות מושבותיהם 

דבריו של   118."ישראל-יש לאפשר להם זאת בארץ –מלא. ולאלה שיבחרו לעבור לארץ משלהם 

ישראל תשמש מקלט -ארץ –קוזנצוב ברורים ותואמים לחלוטין את העמדה הסובייטית הקודמת 

  119ארצות מגוריהם.שלהם לא יהיה מקום ב ,ליהודים

בפריז WFTU) (יה של האיגודים המקצועיים יכעבור כחצי שנה, בעת הוועידה העולמית השנ

ישראל -ינות אחרות, בחרו שלא להתייחס לשאלת ארץהסובייטים, בדומה לנציגי מד ,1945 אוקטוברב

בחרו ללכת בעקבות דעת הרוב, שייוצג הפעם שוב , כי הסובייטים לחלוטין מדיוניה. דומהוהיא נעדרה 

   120ידי המשלחות הערביות.-על

של הוועד  ", לרבות "אייניקייטהסובייטית, העיתונות על אף הסיקור המפורט של הוועידה

ישראלית בדיווחיה -בחרה להתעלם לחלוטין מאזכור השאלה הארץ יסטי,פאש-היהודי האנטי

- התנהלות זו כלל אינה נראית חריגה, היות והדבר לא תאם את צרכיה הפנימיים של ברית 121הרבים.

לא רצתה מזה ו עמדה על עקשנותה למנוע מנציגים ציוניים גישה אל היהדות הסובייטיתשהמועצות, 

  .מזה ונית בקרב יהודיהלתת פתחון פה להתלהבות צי

 אוהתקיים אירוע שני, ה 1945בפברואר  11-4- בבמקביל לוועידת האיגודים המקצועיים, 

 א. שלישראל-בארץ להתייחס לסוגיית הריבונות היהודית היה על נציג סובייטי הועידת יאלטה, שב

                                                
לא עלה בידי לאתר את שמו הפרטי של הסובייטי. מדברי לוקר עולה, כי לא מדובר בראש המשלחת הסובייטית  117

בייטית של איגודים מקצועיים, אלא בנציג אחר, זוטר יותר, שכונה סו-ואסילי קוזנצוב, יו"ר נשיאות המועצה הכל

מקיטוב עד ישראלית "קוזנצוב הקטן" בכדי להבחין בינו לבין ראש משלחתו. ברל לוקר, -בפי חברי המשלחת הארץ

 .308, הספריה הציונית, ירושלים תש"ל, עמ' ירושלים: מסות, מאמרים ורשמי פעולות
 נ.ק. –ההדגשה שלי  .לוקר, שם פי:-עלמצוטט  118
ידי הנציגים הסובייטיים גם במהלך מגעיהם עם גורמים שונים במהלך הוועידה. ראו דברי -עמדה זו הודגשה על 119

 . אה"ע.13, עמ' 8.4.1945מרדכי אורן, פרוטוקול מישיבת הוועד הפועל של ההסתדרות, 
 .146פינקוס, יחסים מיוחדים, עמ'  120
מודעים להתנהלות זו של העיתונות הסובייטית, אך לא ידעו להסבירה. ראו דברי שם. גם נציגי היישוב היו  121

  . אה"ע.8, עמ' 8.4.1945אהרון רבינוביץ', פרוטוקול מישיבת הוועד הפועל של ההסתדרות, 



300 

פה שלאחר א בהקשר של גורלם באירוכמו בלונדון, ביאלטה כלל לא הועלתה שאלת היהודים, ל

  122ישראל.-מלחמה ולא לגבי עתידה של ארץה

), Griggוייצמן את אדווארד גריג (, ביקש ד"ר חיים 25.1.1945-לקראת הוועידה, באמנם 

) לאפשר לו Minister Resident, Middle Eastהממונה על המזרח התיכון מטעם ממשלת בריטניה (

אש הממשלה ווינסטון צ'רצ'יל ושר החוץ ר ,בעצה אחת 123להיפגש עם סטלין במהלך ועידת יאלטה.

אנתוני אידן החליטו לא לאפשר זאת, היות ו"לא יהיה בזה מן התבונה. אין ספק שהרוסים יבקשו 

ישראל ... ביקור של וייצמן אצל סטלין יעודד -בסופו של דבר להיות שותפים בכל הסדר בינלאומי בארץ

] לנסות לעורר את נ.ק. –רבים והן את היהודים הן את היהודים והן את הערבים [במקור: הן את הע

  .התשובה נמסרה לוייצמן כבר לאחר סיום הוועידה 124הרוסים נגדנו."

ישראלי הייתה בשיחה חטופה - הפעם היחידה שבה הייתה התייחסות כלשהי לנושא הארץ

בפברואר:  10- ב המועצות יוסיף סטלין-הברית פרנקלין ד' רוזוולט ומנהיג ברית- שקיימו נשיא ארצות

כי הינו ציוני ושאל אם גם בן שיחו הנשיא ציין באופן מפתיע בעודם משוחחים על המזרח התיכון, 

רואה את עצמו באור זה. סטלין הסכים, אמנם, עם הגדרתו זו של רוזוולט, אך הדגיש כי הוא גם מודע 

   125למורכבות השאלה היהודית.

ייטי ואם סטלין או מי מטעמו ראו כל ידי הצד הסוב-אין לדעת, אם תוכן השיחה נרשם על

קיים  ,עליה. לפיכך, כל עוד רישומים אלה, אם קיימים, אינם נחלת הציבור הרחב וצורך לתת את דעת

ישראל, כפי שמשתקפת מדברי המנהיג -כלפי שאלת ארץ המועצות- ברית תקושי ממשי לבחון את עמד

                                                
יצוין, כי תחילה רצו הבריטים והאמריקנים לקיים את וועידת הפסגה בירושלים, כאשר לסטלין הוצע להגיע  122

 Winston Churchill to.לבסוף הוחלט לערוך את המפגש המשולם ביאלטה הישר ממוסקבה, אך ובטחתברכבת מא

Franklin D. Roosevelt, 4.11.1944, The Sir Winston Churchill Archive, CHAR 20/174 (71-72).  

123 The Letters and Papers of Chaim Weizmann, Series A, Vol. 21 (London: University Press, 1975), p. 278 ;

צבי, ירושלים תשל"ז עמ' -, יד בן1945-1940ישראל - מדיניות במבוך: מדיניות בריטניה בארץראו: נתנאל קצנבורג, 

  .קל"ה- קל"ד
 National Archives (Public Record Office), United Kingdom, FO, 2.2.1945אנתוני אידן לראש הממשלה,  124

  קל"ה.-פי: קצנבורג, מדיניות במבוך, עמ' קל"ד-וטט עלהעברי מצ , הנוסח954/19

125 Foreign Relations of the United States. Conferences at Malta and Yalta, 1945 (Washington: U.S. 

Government Printing Office, 1955), p. 924 על הנסיבות שהובילו את רוזוולט להציג שאלה זו לעמיתו הסובייטי .

 Joseph Heller, "Roosevelt, Stalin and the Palestineידע שהועבר לאחר השיחה למנהיגים הציוניים ראו: ועל המ

Problem at Yalta," The Wiener Library Bulletin 30, 1977, pp. 25-35 ;Amitzur Ilan, "The Conference of 

Yalta and the Palestine Problem," The Jerusalem Journal of International Relations, Vol. 3, No. 1, 1977, pp. 

28-52.  
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על השאלה ת דעתו האישית של סטלין אלחשוף  העשויהתבטאות קצרה זו לעומת זאת,  הסובייטי.

  .ישראל בפרט- ית בכלל ועל שאלת ארץהיהוד

 ישראל-קיימת עדות נוספת, המציגה תמונה הפוכה של עמדת סטלין כלפי שאלת ארץיצוין, כי 

), יהודי שהציג את Contract/Kontraktovמזו שהוצגה ביאלטה. אלכסנדר קונטרקט (קונטרקטוב) (

 1944סיפר בזיכרונותיו כי בראשית אוקטובר  ,1946- שברח למערב בו טליןשל סשומר ראשו עצמו כ

ישראל, לגרש משם את הבריטים -העיר לו המנהיג הסובייטי שבכוונתו לסייע ליהודים לנסוע לארץ

ישנו קושי אובייקטיבי לקבל את אמיתותה של עדות  126ולכונן משטר הדומה לזה שהוא מתכנן לפולין.

והשבעים עמדה המתאימה לתפיסה שרווחה בשנות החמישים, השישים  זו, היות והיא משקפת

והמנוגדת למה שמציג המחקר כיום, בהתבסס על המידע שהיה לזמין בשלהי שנות התשעים של המאה 

פנים, לא ידוע על קיום של מקור בן הזמן המתייחס לשאלת המשטר של המדינה  להקודמת בלבד. על כ

  היהודית לכשתקום.

, תותו החטופה והבלתי מוגדרת לציונות והדגשת מורכבותה של השאלה היהודילצד התייחס

 קיים בדברי המנהיג הסובייטי מרכיב נוסף, המתייחס לתפיסתו של סטלין את האופי היהודי הלאומי.

כי הניסיון הסובייטי ליישב את היהודים על הקרקע  ,לטוועדיין בתגובה לדברי רוזכך, הוא ציין 

כשל, משום שהיהודים העדיפו חיי נוחות. סטלין גם כינה את היהודים "מתווכים, בבירובידז'אן נ

המועצות הינה תוצאה ישירה של - מנהיג בריתנראה, כי התבטאותו של  127".מפקירי שערים וטפילים

. תשובתו המידית של סטלין, חשפה למעשה את עמדתו ההפתעה שהיה בדבריו של רוזוולטאלמנט 

אף  זהכל  128.בפרט ישראל- ו בהצלחת המפעל הציוני בארץתגבי אמונלובכלל  היהודיםהאישית כלפי 

-ה של בריתמחזק את התפיסה, כי העמדה הסובייטית לגבי המפעל הציוני נבעה אך ורק מצרכי

                                                
 Alexander Contract, The Black Room: My Life with Khrushchev andסובייטי. ראו: -כלומר, משטר פרו 126

Stalin (New York: Vantage Press, 1991), pp. 131-132 .  

127 Charles Bohlen, Witness to History, 1929-1969 (New York: W.W.Norton & Company inc., 1973), p. 

גוריון, -. בניגוד לדיווחים האמריקאיים טען דוד בן511עמ'  במאבק למדינה,פי: הלר, -. הנוסח העברי מובא על203

הברית גרס סטלין כי "נחוץ -כי שמע מ"חבר צרפתי" שבמהלך הוועידה באחת מפגישותיו עם ראשי אנגליה וארצות

. מלבד Hen-Tov, Contacts, p. 54פי: -ינה יהודית משום שהעם היהודי ראוי למדינה משלו." מצוטט עללהקים מד

  ל סטלין. לכן אמינותה מעלה ספקות.גוריון, לא קיים אזכור נוסף לאמירה זו ש-דברי בן
 Erik van Ree, "Heroes and Merchants: Stalin'sלגבי יחסו של סטלין לאופי של לאומים שונים ראו:  128

Understanding of National Character," Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History, Vol. 8, No. 1, 

2007, pp. 41-65 לא סטלין לבדו התייחס בספקנות להצלחת המפעל הציוני מתוך דעות קדומות. כזכור, גם .

  ישראל.- כי יהודים עובדים את האדמה בארץהשגריר הסובייטי בתורכיה וינוגרדוב הופתע לשמוע 
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זאת ועוד,  לא הושפעה כלל מהשידולים הציוניים.אסטרטגיים, ו- גיאו ואפנימיים  המועצות, בין אם

אופיה "ת ההולכים ונשנים של נציגי היישוב לחשוף בפני הסובייטים את ידוע כי על אף הניסיונו

מאמצים אלה נחלו כישלון חרוץ. עד לסיום המלחמה ממש ממשיכים  ",האמיתי של הציונות

  129".סובייטית-הסובייטים לכנות את התנועה הציונית "אנטי

ן עמדת הבריטים או  והצורך להתחשב בגורמים חיצוניים, כגועל אף הנושאים האידיאולוגיים 

-המועצות לארץ- כניסתה של בריתלים, הדיפלומטים הסובייטיים הבינו כי קיימת חשיבות רבה בהער

  קווטרדזה, מציין סגנו 1945במרץ  31-ישראל בכל דרך שהיא. במזכר שהגיש לקומיסר החוץ מולוטוב ב

ים "או בכל מקום אחר כי קיימת חשיבות רבה בהימצאות קבועה של נציג סובייטי רשמי בירושל

הברית -או ארצותבריטניה הצורך במעקב אחר מדיניות ( מלבד הנושאים המדיניים 130."ישראל-ארץב

עצות קיים עניין נוסף בארץ והוא המו-, כי לבריתקווטרדזה קובע ).וההשתלבות הסובייטית באזור

  ערכים של ימינו).מיליון דולר ב 46-(כשטרלינג שאלת הרכוש הרוסי, הנאמד בכמיליון לירות 

ואכן, לאורך כל שנות המלחמה שאלת הרכוש הרוסי עמדה מול עיניהם של הסובייטים ולא 

אף ביקרו בארץ המזכיר השני של הצירות הסובייטית בקהיר סולטנוב  1944נתנה להם מנוח. במאי 

צות. כך, הם המוע- טיפול בנושאים בעלי זיקה לברית) לצורך Gnedykhגנדיך (ולדימיר ונספח הצירות 

בדיקת מעמדו המשפטי של בנוסף, הם עסקו ב 131פתחו בירושלים משרד לרישום אזרחים הסובייטיים.

גם סמילובסקי ושצ'יבורין מזכירים את שאלת הרכוש כאחד ממוקדי העניין  132.הרוסי הרכוש

                                                
, סרגיי ראוהמועצות בתורכיה. -מיכאילוב, המזכיר הראשון של שגרירות ברית יגישה זו מגלה גם סרגי 129

. גם Sovetsko-Izrail'skie otnosheniia, 1941-1953, Vol. 1.1, pp. 95-96: 9.8.1944מיכאילוב לאיוון סמילובסקי, 

-קווטרדזה, במזכר שהגיש לקומיסר החוץ מולוטוב, בוחר להזכיר "חוגים ציוניים אנטי יסגן קומיסר החוץ סרגי

סרגיי קווטרדזה לוויאצ'סלב מולוטוב,  "המועצות.-סובייטיים", העושים רבות "בכדי ליצור קשרים רשמיים עם ברית

  .113-112שם, עמ' , 31.3.1945
 .112שם, עמ'  130
 Upolnomochennyi poהגיע לארץ מיופה כוח מטעם הממונה על השיבה ( 1945במסגרת פעילות המשרד, במאי  131

delam repatriatsiiהמועצות סגן אלוף א. קרסוב (- ) ליד מועצת הקומיסרים של בריתKarasov .( לקרסוב התלוו גם

שוב אזרחים סובייטיים "שהביעו נכונות ל 136, נרשמו פי דיווחם-סובייטית בקהיר. על-נציגי הנשפחות הצבאית

. כתב יד, Mikhail Popov, Sovetsko-Israil'skie otnosheniia (Mai 1948 – Avgust 1991), p. 12למולדת". ראו: 

ישראל כמה מאות אנשים, ברובם ילדים ובני - בתקופה הנדונה התגוררו בארץ אוסף פרטי של פרופ' יעקב רואי.

  .Izvestiia, 15.7.1945 ;Pravda, 16.7.1945אזרחות סובייטית. ראו: או היו זכאים לקבל נוער, שנשאו 

132 Biulleten' Palcor 39, 5.6.1944, p. 6 .אף זכו לתמיכתה של "ליגה  הסובייטיםVש י. ראו: עדות לייב" בנושא

  .26), עמ' 42(23. מת"ב, 1967טרנופולר, 
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ראו  134גיה היה בלתי אפשרי,ואף כי בשלהי המלחמה או מיד אחריה פתרון הס 133הסובייטיים באזור.

  135ישראל.-בו הסובייטים את אחד הגורמים המרכזיים שישפיעו במישרין על עמדתם בשאלת ארץ

ליחסים המדיניים בין במישרין לא נגע נושא נוסף, ש קווטרדזהבנוסף לסוגיית הרכוש, מזכיר 

 –ולו כהמועצות, אך הסובייטים ראו בו נושא חשוב לחיזוק מעמדם באזור - היישוב היהודי לבין ברית

-ישראל לבין ברית-למען גילוי נאות, מאז שלהי שנות העשרים המסחר בין ארץ 136שאלת המסחר.

הנהגת ראתה כזכור,  המועצות לא היה משמעותי, לא אחת בשל התנגדות שלטונות המנדט. ובכל זאת

ראשיתה של עם  137חד הערוצים לשינוי יחסם אל הציונות.ת אהיישוב במסחר עם הסובייטים א

, אלא בלבד גרמניה מאמצים אלה אך התגברו לא מצדם של אישים ציוניים –המועצות -מלחמת ברית

בעת פגישתו עם אליהו אפשטיין, סיפר לו  1941גם מצדם של סוחרים יהודיים מן השורה. כך, בדצמבר 

- , כי השגרירות קיבלה פניות רבות מצד הסוחרים הארץפוטאפובנספח המסחר הסובייטי בתורכיה 

המועצות הייתה מעוניינת בקשרים אלה -יצירת קשרי מסחר. לדבריו, גם בריתבר ישראליים בד

                                                
-Sovetsko-Izrail'skie otnosheniia, 1941, 25.11.1944איוון סמילובסקי ואלכסיי שצ'יבורין לוולד ימיר דקנוזוב,  133

1953, Vol. 1.1, p. 109 :על סוגיית הרכוש הרוסי ראו ;Dov Yaroshevski, "Beyond the “Russian property” 

discourse, 1917–53," Journal of Israeli History, Vol. 22, No. 1 (2003), pp. 56-70.  

, תזכיר יהם בתחום הרכוש הרוסי בארץ. ראודות דרישותמה שלא מנע מהסובייטים להכין תזכיר מפורט או 134

-Sovetsko: 20.10.1945ישראל, -מחלקת המזרח התיכון של הקומיסריון לענייני חוץ על הרכוש הרוסי בארץ

Izrail'skie otnosheniia, 1941-1953, Vol. 1.1, pp. 129-133 . 

ביקר בירושלים הפטריאלך המוסקבאי  1945י כחלק מהניסיונות הסובייטיים לבסס את מעמדם במרחב, ביונ 135

). הפטריארך נפגש עם ראשי הכנסיות הנוצריות במטרה "לחזק את מעמדה של הכנסיה Aleksiiהראשון (אלכסיי 

וכספי לראשי הכנסיות האורתודוקסיות במזרח, כנגד ניסיונות  הרוסית הפרבוסלאבית במרחב, תוך מתן סיוע רוחני

 Pis'ma Partiarkha Aleksiia I v Sovet po delam Russkoi Pravoslavnoi Tserkviראו:  האנגלית להשפיע עליהם."

pri Sovete Narodnykh Komissarov – Sovete Ministrov SSSR, 1945-1970 gg, Vol. 1 (Moscow: ROSSPEN, 

2009), pp. 46-47 n2 . בלבד, כאשר ברית 1964יוזכר, כי שאלת הרכוש הרוסי הגיעה אל פתרונה החלקי בשנת-

צלב במגן דוד: העולם הנוצרי במדיניות החוץ ראו: אורי ביאלר, המועצות מכרה חלק מרכושה לממשלת ישראל. 

עם זאת, מבחינת רוסיה של ימינו סוגיה זו . 220-190צבי,ירושלים תשס"ו, עמ' -, יד יצחק בן1967-1948של ישראל 

 ם ישראל.עודנה אקטואלית ומהווה מוקד מרכזי ביחסיה ע
 ידי מייסקי בתור ערוצי-ידי ליטבינוב והן על- כזכור, הנושא הכלכלי, לצד התרבות והפוליטיקה נזכר הן על 136

 המועצות במזרח התיכון. -ההשפעה המרכזיים של ברית
  .2.2-ו 1.2ראו פרקים  137
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בנוסף, כזכור, ראו הסובייטים את  138בתחומים רפואיים הנחוצים לה, לרבות התחום הפרמקולוגי.

  139המסחר כאמצעי יעיל לקידום מטרותיהם הפוליטיות.

ל התיירות הסובייטית ביקרה בארץ משלחת של הנציגות האיראנית חברת ש 1943באוגוסט 

Intourist) חברי הקבוצה, י.ברנשטיין וטרבקין .Travkin בחרו אפשרות לפיתוח תחום התיירות (

  140לכשתסתיים המלחמה. מלבד זאת הם נפגשו עם ראשי היישוב וביקרו במושבים ובקיבוצים.

 ביקרה בארץ משלחת סובייטית מסחרית שהורכבה משני נציגים: סחרוב 1943באוקטובר 

)Sakharov) נציג הקומיסריון לסחר חוץ ויבפנוב ,(Evpanov שליח הנציגות המסחרית שליד הצירות ,(

הסובייטית בטהרן. חברי המשלחת הגיעו ארצה במטרה כפולה: לנסות לשווק תוצרת סובייטית וכן 

אופן לאסוף מידע על מצב המסחר ביישוב היהודי. המשלחת ניהלה מגעים הן עם מוסדות ציבוריים (ב

במשימה  חהילא ידוע באיזו מידה של הצלאך  V,("141ישיר) והן עם סוחרים פרטיים (באמצעות "ליגה 

המועצות ברשימת מדינות שהמסחר עמן - , ממשלת המנדט כללה לראשונה את ברית1943בדצמבר  .זו

ידי ראשי היישוב כסימן טוב לשיפור היחסים עם -מוגדר בעדיפות עליונה. צעד זה נתפס על

  142סובייטים.ה

המועצות, בריטניה וארצות הברית, -לקשרי מסחר עם בריתאגודה הוקמה בארץ  1944בשנת 

לשכה לקשרי " –) PALABRUS/PALABROSס" (. שמה היה "פלאברּוקווטרדזהיד -המוזכרת על

תקנונה קבע, כי  ".המועצתית יהרוס –ריטניה ב - מריקהא – )שתינהפל( ישראל- כלכלה ומחסר בין ארץ

הן באמצעות תיווך וא תפעל לקידום המסחר עם מדינות אלה הן באמצעות קשרים ישירים הי

-הברית ומבריטניה בברית-שיסייעו בקידום הסחורות מארצות ,ישראליים-הסוחרים הארץ

                                                
-Documents on Israeli-Soviet Relations, 1941-1953, part I, p. 22, 25.1.1942אליהו אפשטיין למשה שרתוק,  138

24. 

 .Sovetsko-Izrail'skie otnosheniia, 1941-1953, Vol. 1.1, pp,22.6.1942מיכאיל קוסטילב לסרגיי קווטרדזה,  139

46-47.  

140 Biulleten' Palcor 25, 29.8.1943, p. 6.  

  .600-599רואי, מגעים סובייטיים, עמ'  141
142 Biulleten' Palcor 31, 15.12.1943, p. 3-4. 
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שנה פרסמה האגודה בולטין בשפה הרוסית שנועד לחשוף את הארץ בפני השוק אותה ב 143המועצות.

  .   המשך פעילותההתקנון והבולטין,  דבר לא ידוע על  למעטעם זאת,  144הסובייטי.

 145ספרות סובייטית,של עלה בעיקר בתחום ייבוא פ" ו"לשכת פרסום קדם" שפלאברוס"מלבד 

גם לגביו לא ידוע  146".ישראל-ארץ –קשר למדעי הרפואה ססס"ר - הוקם בארץ גם "מוסד 1944בשלהי 

"מושג מקיף על הישגי הרפואה הסוואטית" לדור דבר, למעט תקנונו, שלפיו נועד הארגון להקנות 

 הצעיר של רופאי הארץ "שאינם שומעים רוסית וידיעותיהם בספרות הרפואה הסוואטית הן קלושות."

  147ישראליים לעמיתיהם הסובייטיים.-זאת, לצד הבאת הישגי הרופאים הארץ

העניין העיקרי.  בנושאים מגוונים, התחום המדיני נותר תחום תחרף ההתעניינות הסובייטי

מפרסמת הועדה "להסדרי השלום"  ,1945ביולי  27- , בלאחר תום הלחימה באירופהחודשים אחדים 

באמצעות תזכיר זה   148ישראל.-הבוחן את שאלת ארץ ,בראשות מקסים ליטבינוב תזכיר ארוך ומפורט

 הודי על הארץכי היא מכירה בזכותו ההיסטורית של העם הי ודה המערכת הדיפלומטית הסובייטיתמ

עמדה הערבית לגם מודעות הסובייטים  מגליםמאידך, . העכשווי המפעל הציוני בפיתוחהבהישגי ו

בשאיפות היהודים הן ישראלית הינו מורכב ואינו אפשרי בלא פגיעה - ומודים כי פתרון הבעיה הארץ

  והן הערבים.

המועצות -בריתכי  השלמת ההפנמה הסובייטיתשל מסמך זה טמונה בהמרכזית חשיבותו 

מוסקבה  זאת ועוד, לדעתו של ליטבינוב, על ישראל.- כל פתרון שיהיה לגבי ארץבחייבת להיות מעורבת 

הפתרון. לדידו, הן הבריטים והן האמריקאים נתפסים תהליך מציאת ליטול את המושכות ולהוביל את 

המועצות - ת זאת, בריתידי הצד השני. לעומ-כמושפעים על ,ידי שני הצדדים, היהודים והערבים-על

תהיינה כל משתחזיק מוסקבה במושכות יתרה מזאת,  149.נתפסת כנייטרלית ועליה לנצל תפיסה זו

                                                
 .V-224-5, אה"ע, ]1944[ "תקנון "פלאברוס, 143

144 Biulleten' Palestina-SSSR (Tel-Aviv: PALABROS, Torgovaia kompaniia Palestina-Amerika-Britaniia-

Rossiia, 1944).  

 .4.1" (לפ"ק) ראו בפרק על "לשכת פרסום קדם 145
  .600: רואי, מגעים סובייטיים, עמ' . ראו1943הברית בשנת -בדומה למוסד רפואי שהוקם בארצות 146
  .IV-1-4-64-2אה"ע  "ישראל,-ארץ –קשר למדעי הרפואה ססס"ר - תקנון "מוסד 147

 ,Sovetsko-Izrail'skie otnosheniia, 1941-1953,27.7.1945ישראל" מאת מקסים ליטווינוב, -תזכיר "שאלת ארץ 148

Vol. 1.1, pp. 117-122.  

המועצות בכל פתרון -הברית הבינו זאת ולכן הביעו עניין בהכללת ברית- צותגם פקידי מחלקת המדינה של אר 149

ידי עמידה מהצד." -ישראל, "על מנת שהסובייטים לא יוסיפו ליוקרתם הפוליטית בארצות ערב על- שיושג לגבי ארץ
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בנימין פינקוס מציין בצדק, כי  150ההבטחות שניתנו לצדדים, לרבות הצעת בלפור, בטלות ומבוטלות.

 151האמינו במימושם. עצמם ההוועד יכל ההצעות המוזכרות בתזכיר הינן מרחיקות לכת וספק אם חבר

המועצות לקבל לרשותה "אזורי חסות," ששלח ליטבינוב -ואכן, במזכר הדן בשאיפותיה של ברית

ץ בתור אחד האזורים שעבור רישראל, מוזכרת הא-למולוטוב כחודש ימים בטרם הוגש התזכיר על ארץ

זאת נראה, כי עם  152מוסקבה "רצוי ביותר" לקבלו, אך שאיפה זו "אינה מציאותית ככל הנראה."

, דמיוני עד כמה שיהיה, משקף נאמנה את השאיפה הסובייטית להשתלב ישראל-על ארץ התזכיר

מרחיקי הלכת תאמה היטב את צרכיה ולא מאווי הציונים,  ,במציאת הפתרון ויהי מה. הרי שאיפה זו

  של מוסקבה.

  

* * * * *  

ה תהפוכות של ממש במהלך ישראל עבר-המועצות בשאלת ארץ- כפי שניתן לראות, עמדת ברית

. שאיפה לשחק תפקיד מרכזי במציאת פתרוןמלחמת העולם השנייה: החל בחוסר עניין מדיני ועד לכדי 

אמנם מעבר לגבולות הארץ, אך ללא כל ספק היא  חורגהאינטרס הסובייטי בנעשה במזרח התיכון 

ור הן מבחינה מדינית צרה, היוותה את אחד ממוקדי המשיכה המרכזיים של המדיניות הסובייטית באז

  ליבא דסטלין.א realpolitik-הן מתוך צרכי ה

, כי 1942הדיפלומטים הסובייטיים היו הראשונים להבין כבר במחצית הראשונה של שנת 

המועצות למלא - שאיפותיה של בריתהתואמת את מדינית -ישראל ישנה משמעות פוליטית- לארץ

ייתכן והבנה זו הושתתה על השאיפה לדחוק את רגליה ה. תפקיד מוביל בעולם שייווצר לאחר המלחמ

של האימפריה הבריטית שהעסיקה את סטלין בשנים הראשונים למלחמת העולם, בתקופה שמוסקבה 

להעמיק את ידיעותיהם על הנעשה מכל מקום, הסובייטים ראו צורך הייתה בעלת בריתה של ברלין. 

ולכן הדיפלומטים הסובייטיים  ,ם קרובות בלתי מבוססלעתי ההישקיבלו  המידעבארץ. יש לציין, כי 

                                                                                                                                             
 Foreign Relations of the United States, 1945, Vol. 8. השוו: 574ראו: רואי, מגעים סובייטיים, עמ' 

(Washington: U.S. Government Printing Office, 1969), p. 695.  

 ,Sovetsko-Izrail'skie otnosheniia, 1941-1953,27.7.1945ישראל" מאת מקסים ליטווינוב, -תזכיר "שאלת ארץ 150

Vol. 1.1, pp. 121-122. 

 .135פינקוס, יחסים מיוחדים, עמ'  151
 Arkhiv, 22.6.1945טוב, מזכר "על סוגיית קבלתם של 'אזורי חסות,'" מקסים ליטבינוב לויאצ'סלב מולו 152

vneshnei politiki Rossiiskoi Federatsii  הארכיון למדיניות שחוץ של הפדרציה הרוסית, להלן)– AVP ,(f. 0431/1, 

op. 1, p. 5, d. 33, pp. 11-14.  
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בהם ראו מקורות מצוינים  –העניקו חשיבות רבה למפגשים עם נציגי היישוב היהודי והתנועה הציונית 

  להשלמת פערי המידע.

ידי אישים ציוניים הן מתוך חוסר -על כל מה שנאמרבאמון רב  יתן, כי לא נדומהבה בעת 

אנטישמיים ברובם,  מודעים,-בלתיוהן מפאת מניעים  ,שוב אכן הצליח במפעלוהיכולת להאמין כי היי

המועצות - ישראל. זוהי אולי הסיבה, כי בעת ביקורם בארץ כל נציגי ברית-אשר השליכו על יהודי ארץ

הגיבו בהפתעה גמורה למראה עיניהם, אף כי  ,ללא יוצא מן הכלל, בין אם דיפלומטים ובין אם לאו

  ישראל בטרם בואם.-מודעים להיקפי המפעל הציוני בארץ רבים מהם היו

הנהגת התנועה הציונית מצדה, הניחה (במידה רבה של צדק) כי הפן האידיאולוגי עלול להכביד 

ישראלית. החשש שמא הסובייטים -המועצות בפתרון השאלה הארץ-על תפקידה העתידי של ברית

רבים המשיכו לראות  אולם .בדה עד מהירהיירתעו מהמגע בשל משקעי העבר האידיאולוגיים הת

חשיבות בהבלטת הדמיון הרב שבין המפעל הסוציאליסטי ב"ארץ המועצות" לבין המפעל הציוני 

עם זאת, במגעים  , בתקווה כי הקרבה האידיאולוגית, כביכול, תסייע במלאכת השכנוע.ישראל-בארץ

: הבלטת הצלחותיו פרקטיתלטובת גישה המדיניים ויתרה הגישה האידיאולוגית עד מהירה על מקומה 

מדי ההשמדה, היה ישל המפעל הציוני והצורך במציאת פתרון לבעיה היהודית באירופה. משנודעו מ

יהודי אירופה אינם רצויים בביתם ועם סיום המלחמה יתעורר הצורך למצוא מקום מקלט  –ברור לכל 

  עבורם.

וי המיוחל ביחס מצד מוסקבה. הנציגים למרות כל המאמצים, לא הביאה הגישה החדשה לשינ

לרבות עם נציגי התנועה הסובייטיים אמנם גילו נכונות להיפגש ואף יזמו מפגשים בעצמם, 

שכל מעשיה נעים בין "טיפשות"  ם נותרה הציונות אויב אידיאולוגיאך בתוך תוכהרוויזיוניסטית, 

או קווטרדזה  1944רי מיכאילוב בשנת המועצות" כדב-לבין "איבה לברית 1942כדברי לוזובסקי בשנת 

. גם סטלין עצמו, שלא נודע באהדתו היתרה ליהודים, הביט בספקנות רבה אל עבר הצלחות 1945בשנת 

לאחר שלב הלימוד, הושלם השינוי  1943-כי כבר ב , ניתן לומרהיישוב היהודי בפיתוח הארץ. ובכל זאת

, לצד מעשייםעניינות ההולכת וגוברת בהיבטים הבדעת הסובייטים על יכולות המפעל הציוני. מההת

המועצות החלו להתייחס ליישוב בפחות -ניסיון להיוודע לעוצמה הצבאית, אנו למדים כי בברית

  ספקנות.

בדומה למה אך  .אשנב לקראת סיכויים של תמורה הפתחובכל זאת, ההסברה הציונית אולי 

אשר הניע אם לא הבלעדי, הגורם המוביל,  1941, גם לאחר 1941-1939שהיה במהלך המגעים בשנים 
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הצרכים הסובייטיים הפנימיים  וב היהודי גוף שיש לקחתו בחשבון היואת הסובייטים לראות בייש

המועצות לשחק תפקיד מרכזי בעולם ביום שלאחר המלחמה הובילה - . שאיפת בריתפוליטייםוהגיאו

והן בזירות הגובלת בברה"מ יבה הקרובה את קברניטיה לטוות תכניות שתחזקנה את מעמדה הן בסב

כי ככל  הבינו ישראל וליישוב היהודי שבה נועד תפקיד חשוב בתכניות אלה. הסובייטים- חדשות. לארץ

שמעמדם במזרח התיכון יתחזק, כך יוחש העימות הבלתי נמנע עם הבריטים ועם האמריקאים. 

כי התמיכה  ייטים יסוד להאמיןרבי, נתנה לסוברחוב העבהלב החשיפה הבלתי אמצעית לרחשי 

לא תניב פרות לממשלת הוד מלכותו. הסכסוכים הפנימיים  אחדות הערביתהבריטית ברעיון ה

 בקרבוהתככים מצד האמריקאים והצרפתים יסכלו בסופו של דבר את התהליך. גם חילוקי הדעות 

ולם הערבי. לכן, תפקידה מעצמות המערב באשר לכינון המדינה היהודית לא יוסיפו להן כבוד בעיני הע

ישראל, עשוי -הן ביחס לשאלת ארץת, הערבי האחדותהנייטרלי, כביכול, של מוסקבה הן ביחס לרעיון 

  לשחק בטווח הארוך לטובת קידום מעמדה באזור כולו, הן בקרב היהודים והן בקרב הערבים.

ית באירופה שאלה היהודלנוסף לזירה המזרח תיכונית היה על הסובייטים לתת את דעתם 

שלאחר השואה. ברי איפוא, כי הנושא היהודי מעולם לא עמד בראש מעייניהם, לא במהלך המלחמה 

ולא לאחריה. אולם היהודים השבים למקומות מגוריהם החלו להוות מכשול עבור השלמת תכנית 

סייה ההשתלטות על מדינות מזרח אירופה מאחר ויצרו, שלא ביוזמתם, תסיסה חברתית בקרב האוכלו

המקומית. הסירוב העיקש של מדינות המערב לקלוט את הפליטים אצלם מחד, וחוסר הנכונות של 

 שינטרל את התסיסה. ולכן הולידו צורך לחפש פתרון אחר 153הסובייטים לקבלם בשטחם מאידך,

טענות ההנהגה הציונית על יכולתו של היישוב היהודי ליישב בארץ מיליוני עולים התאימו היטב 

  ים הסובייטיים.לצרכ

כבר לקראת סוף  גבשהישראל הת-ניתן להעריך, כי העמדה הסובייטית כלפי שאלת ארץ

מלחמת העולם השנייה או מיד אחריה. כך או כך, היא נבעה לא משידולי הציונים ולא מאיומי 

  .דייםוהמי הישיריםהערבים, אלא בראש והראשונה מהצרכים הסובייטיים 

                                                
להעביר לשטחה כשני מיליון יהודים. ראו:  המועצות להצעת גרמניה- סירבה ברית 1940ידוע, כי כבר בשנת  153

Pavel Polian, "Nedoskoiushchee zveno v predystorii Kholokosta: razmyshleniia nad perepiskoi tsenoi v dva 

milliona zhiznei", Neprikosnovennyi Zapas, No. 3 (2006), pp. 145-169.  
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  4.3 פרק

  המועצות-ין היישוב לבריתכאבן נגף בהיהודית  השאלה

ת בתמיכתם בכינון המדינה מיסוד המגעים עם הסובייטים והשאיפה לזכוכי  כבר ראינו

, בעוד שמפעל . ואכןבראש מעייניה של הנהגת היישוב ושעמד םהיוו את הנושאים המרכזי היהודית

 ,"טים על בסיס של "הבנה הדדית ואידיאלים משותפיםלסלול את הדרך אל לבבות הסוביי נועדהעזרה 

רב מאוד  מספר קלוטלוהיישוב היהודי ישראל -של ארץ בשאלת יכולתםהמערכה המדינית התרכזה 

  ריבונית.-לכשתכונן המדינה היהודית ל עוליםש

, התבררה עובדת ההשמדה השיטתית של האוכלוסייה היהודית באירופה, מש1942שלהי  למן

והדגישו  חזרונציגי היישוב  ,מחדמתקיימות בשני מישורים במקביל: ות עם הסובייטים החלו השיח

מאידך, הודגש לא כמסוגל לקלוט מיליוני עולים. בארץ ישראל יוני בהכרת המפעל הצשאת החשיבות 

, מצדם, העריכו צורך שליחי מוסקבהעולים, שיהוו בסיס למדינה שתקום.  של הגעתםפחות הצורך ב

לא  –סייעו (שמא נאמר : בתום המלחמה הם ואף ידעו לנתבו אל הערוצים הרצויים להם זה נכונה

ה . ואולם, בסוגיסובייטי השפעהשטח כאשר זו הפכה להיות  ,יהודי מזרח אירופה) ליציאת התנגדו

היא  –יהם יהסובייטים לשמור על אטימות ועל ריחוק מופגן מנציגי היישוב ומאוויהודית אחת בחרו 

  ישראל.-המועצות והקשר שלה עם ארץ- של יהדות בריתגורלה 

ההנהגה הציונית על יהודי האזורים ויתרה לא  יהיכבר ראינו כי עם פרוץ מלחמת העולם השנ

 םיהודיהש והתנועה הציונית המעיטו בסיכוייםהמועצות. לעומת זאת, מנהיגי היישוב - שסופחו לברית

שבא בעקבות הפלישה  ,פוליטי-השינוי הגיאו 1ומי.ישובו אל המכלול הלא "וותיקים"ה הסובייטיים

לא כי  " הפיחו תקווה חדשה,והנכונות הסובייטית, כביכול, "להידבר עם הציונים ,1941-הגרמנית ב

 –ל אבוד וקיים סיכוי סביר לחדש מגע בלתי אמצעי עם הקיבוץ היהודי השני בגודלו בעולם דאז והכ

  המועצות.-א יהדות בריתהו

-חידוש הקשר עם יהודי ברית – במרכזםק במגעים שנוהלו עם הסובייטים ופרק זה יעסו

 יבחנוי ,")Vידי שליחי "ליגה -המועצות. לצד הפעילות הדיפלומטית והדיפלומטית למחצה (בעיקר על

 ",על היהודים בססס"ר לשכת המודיעין" פעילותלענייני ססס"ר" והוועדה "של  גם המשך פעילותה

למסד ערוץ הצליחה . ייעשה ניסיון לבדוק, האם פעילות זו על גווניה היהודית תהסוכנופעלו במסגרת ש

                                                
 .3.2פרק ראו  1
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מגעים עם לשלילית כאחת, החיובית והכלשהו לקיום הקשר ומה הייתה תרומתה הכללית, 

  הסובייטים.

לצד הסוכנות היהודית, גם הסתדרות העובדים ניהלה ערוץ קשר משלה באמצעות משרדי 

, אלא פיתחו גם המועצות-עם יהודי בריתישיר חוקי ובלבד ניהלו קשר זו אשר לא  בארץ, "החלוץ"

מגע עם הפעילים הציוניים, ברובם יוצאי  ,בין היתר ,וכללערוצים אלה  .ערוצים אחרים, בלתי לגאליים

קיימת  2,בפרוטרוט ונבחנ ערוצים אלהכי אף . אסיהמרכז הארצות הבלטיות ופולין, שהתרכזו ב

עמידה המועצות, תוך -ילובם במכלול הפעילויות לחידוש הקשר עם יהודי בריתחשיבות רבה בבחינת ש

  על מקומם בפעילות זו.

פעילותם של מוסדות היישוב ליצירת קשר עם פליטים יהודיים יוצאי פולין ומדינות כבושות 

לכן, הדיון שלהלן יתרכז  3אחרות ראויה להתייחסות נפרדת, שחורגת מתחומי העניין של מחקר זה.

המועצות באשר הם, בלא -בפעולות שנקטו מוסדות היישוב לשם יצירת מגע ישיר עם יהודי ברית

לאלה שחוו שלטון  1939בספטמבר  17המועצות לפני - הבחנה בין פליטים שהתגוררו בשטחי ברית

  סובייטי זה מקרוב.

ת בעקיפין מן היחס אל השאלה היהודי יאת אף הנובע בפרק זה ה נוספת אשר תיבדקסוגי

המועצות - של ברית תפקידה מה היה: מצד כלל היישובוכן מן היחס אל הסובייטים  המועצות,- בברית

 ישראל-היישוב בארץהמקום שייעד לה וכן בחינת  ,אודות המתרחש על אדמת אירופהמה שנודע ב

ת, המועצו-ייבחן היחס של הנהגת היישוב היהודי אל סוגיית יהודי ברית בעיקר,ו. בניסיונות ההצלה

שאלה, האם נכונותם של השתי מלחמות העולם, וכן תישאל  אליה נדרשו במהלך כל השנים שבין

הסובייטים לקיים מגע עם שליחי היישוב, הביאה גם לשינוי בדפוסי הניסיונות של ההנהגה הציונית 

  להגיע אל יהודים אלה?

  

  

                                                
-1945קשרים עם היישוב בארץ (והמועצות - חלוצית בברית- ה: פעילות ציוניתגבולות, מחתרת ובריחקלס,  שלמה 2

 .1989אביב - , מורשת והמכון ליהדות זמננו, תל)1941
 ",David Engel, "Soviet Jewry in the Thinking of the Yishuv Leadership, 1939-1943 ליתר פירוט ראו: 3

Lucjan Dobroszycki and Jeffrey S.Gurock (eds.), The Holocaust in the Soviet Union: Studies and Sources on 

the Destruction of the Jews in the Nazi-Occupied Territories of the USSR, 1941-1945 (M.E.Sharpe: New 

York, 1993), pp. 111-129.  
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  הזירה המדינית

השפיע על המערכה המדינית, אלא ש לא זו בלבד םהסובייטיהחשש מפני תגובה שלילית מצד 

ם הורכבה משני יסודות שזה כשנתיי ,נתן את אותותיו גם על הניסיונות להגיע אל היהדות הסובייטית

וביניהם גם פעילים ציוניים  למן שנות העשריםאשר חיו תחת השלטון הבולשביקי  שונים: אלה

אשר  אלה -" (מערביים) Zapadniki"-ו ה,להגליותיקים, שבחלקם נדונו לתקופות מאסר ממושכות ו

. זאת 1939ה בספטמבר יהמועצות מאז פרוץ מלחמת העולם השני- סופחו אל ברית אזורי מגוריהם

אלפי פליטים מאות אלא גם  המסופחים,ועוד, על היסוד היהודי השני נמנו לא רק יהודי החבלים 

  הנאציזם.מת אימיהודיים שנסו על נפשם מאזוריה המערביים של פולין המחולקת 

גדעו כל לראשי היישוב והתנועה הציונית היה ברור, נוכח הניסיונות הקודמים, כי הסובייטים י

מיד לאחר פלישת הגרמנים  לאזרחיהם מתוקף הסיפוח. לכןשהחשיבום  ניסיון ליצור מגע עם אלה

מגעים לאור האשר להתמקד בשני נושאים נייטרליים לכאורה, להמשיך והמועצות, הוחלט -לברית

ובד בבד, יצרו פתח  את הסובייטים ורגיזילא תקווה כי ה תיהיבשנותיה הראשונות של המלחמה 

יהודים. אל השטח הסובייטי נקלע מספר לא מבוטל של יהודים אזרחי פולין עם הביסוס מגע ל

שליחת חבילות  –זימן אפשרות לנסות ולהביאם ארצה. הנושא השני לכאורה כפליטים, מה ששהוגדרו 

בפועל, מסוגיית העזרה לפליטים.  נבע 4",סיוע אל אלה ש"לא הצליחו להסתגל אל אורח החיים החדש

או לכל הפחות לאלה, אשר  המועצות,-בריתהסכמת הסובייטים פותחת צוהר אל כלל יהדות  הייתה

  אסיה.מרכז סיביר והרי אורל, נקלעו אל אזורי הפינוי, אליהם ניתן להעביר סיוע מעין זה: 

להמשיך זאת, כאמור, החששות שמא יתקבל סירוב, הובילו את המתדיינים אל ההחלטה עם 

לדברי ד"ר אמיל שמורק, חבר  5בלבד.המסופחים  םוהאזוריפולין רכז את המאמצים לטובת יהודי לו

 ,משלחתאל אף הביעו נכונות לצרף יהודים אל ישר- הנהלת הסוכנות, נציגי הקונסוליה הפולנית בארץ

  6מטעם ממשלת פולין הגולה. המועצות-תברישתצא ל

, שבוע ימים בלבד לאחר 1941ביוני  29-שהתקיימה ב בישיבת הנהלת הסוכנות היהודית

מדת בפני כי המטרה המרכזית שעו ,גוריון-ל הסובייטי, הדגיש דוד בןשהכוחות הגרמניים חצו את הגבו

                                                
 E. Bentsur, B.Kolokolov: 17.7.1941ייג, דו"ח על פגישת קונסטנטין אומנסקי עם עמנואל נוימן ומוריס ל. פרלצוו 4

et al. (eds.), Documents on Israeli-Soviet Relations, 1941-1953, part I, (Frank Cass: London 2000), pp. 6-7. 

  .Engel, Soviet Jewry, pp. 111-129המועצות ראו: -על פעילות היישוב למען פליטים יהודיים מפולין בברית 5

  )אב"ג –, שדה בוקר (להלן גוריון- ארכיון דוד בן, 29.6.1941ול מישיבת הנהלת הסוכנות היהודית, פרוטוק 6
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דרך הפעולה שהציע לא נבדלה  7".וסיהציון בר-היא "לדאוג קודם כל לשבויי ההנהגה הציונית בשעה זו

לדידו, מוסקבה תוכל לנהוג בציונים האסורים בדיוק  –בהרבה ממה שהיה ידוע ומקובל בימים עברו 

לצמיתות כפי שנהגה בהם בשנות העשרים, עת קיבלו הפעילים אפשרות להחליף תקופת מאסר בגירוש 

  8ישראל.- לארץ

סוכנות, כי האליהו דובקין, ראש מחלקת העלייה של ו גוריון-ו בןבמהלך הישיבה המדוברת גיל

עם קונסטנטין אומנסקי בוושינגטון מפגשים מקיימים זה מספר חודשים נציגי ההסתדרות הציונית 

)Umanskii ,(ההצעה לשחרר פעילים ציוניים בתנאי שיעזבו את  9הברית.- המועצות בארצות-ברית ציר

הוא אף פנה בהצעה זו לדבריהם,  :דווקא צירמה ציונית,, לטענת נציגי התנועה ההמועצות באה-ברית

לכך לא הגיעה, ראה דובקין בנכונותו של אומנסקי, אל הממונים עליו במוסקבה. אף כי תשובה 

  10לנצלה. עצמו היה ממוצא יהודי, להמשיך בקיום הקשר, הזדמנות שישבש

ר עם היהודים הפחד מהרתיעה הסובייטית היה חזק מאוד. גם בניסיונות לחידוש הקש

. כך, הצעתו של נחום גולדמן בדבר דרישה לפעילות ציונית רבהרעיונות "נועזים" התקבלו בחשדנות 

המועצות, שהבריק למחלקה המדינית של הסוכנות, ככל הנראה בתחילת -חופשית בשטחה של ברית

החששות יצא כנגד  11".חברי הנהגת הארגון שהגדירוה כמזיקה "שרק תפריעהבהילה את , 1941יולי 

  12".כי גם הצעה זו "נעשתה על יסוד הבעת דעתו של הציר הסובייטי ןיצחק גרינבוים, אשר טע

במהלך הפגישה  , שכןעל העליונההגישה הזהירה בשלב הראשון הייתה ידה של דומה, כי 

לבין  , מוריס פרלצווייגרב העמנואל נוימן ו ,הברית-בארצותהארגונים היהודיים שהתקיימה בין נציגי 

על אף ניסיונות  13.המועצות וסוגיית משלוח החבילות בלבד- , נדונו סוגיית יהודי פולין בבריתאומנסקי

רשימת הציונים הפולניים והציונים הסובייטים ולמסרן  – הוצע גם להרכיב שתי רשימותהעבר, 

הוזכרה.  סוגיית הפעילות הציונית כמעט שלאלאומנסקי, למען יוכל לפעול לשחרורם. מלבד זאת, 

                                                
  שם. 7
 Ziva Galili and Boris Morozov, Exiled toראו:נוסף פרוט ל .1.2 ראו פרקעל הפרשה, שזכתה לכינוי "חליפין"  8

Palestine: The Emigration of Soviet Zionist Convicts, 1924-1934 (Routlage: London & New York, 2006).  

, עת ניסו נציגי הקונגרס היהודי העולמי נחום גולדמן וסטיבן וייז לפעול 1940בפועל, שיחות אלה החלו בסתיו  9

  המועצות. -ישראל דרך שטחה של ברית-להסדרת מעברם של פליטים יהודיים לארץ
 , אב"ג.29.6.1941פרוטוקול מישיבת הנהלת הסוכנות היהודית,  10
 , אב"ג. 13.7.1941ראו דברי מנחם אוסישקין בישיבת הנהלת הסוכנות היהודית,  11
 שם. 12
-Documents on Israeli: 17.7.1941דו"ח על פגישת קונסטנטין אומנסקי עם עמנואל נוימן ומוריס ל, פרלצווייג,  13

Soviet Relations, 1941-1953, part I, p. 7. 
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יה בשל בקשתו המוקדמת של הציר, ניתן ללמוד, הוחלט לפסוח על הסוגהערתו הקצרה של נוימן, כי מ

ולכן בחר שלא להעלות את הנושא תו בשל עמד סריון החוץ הסובייטיידי קומי-על כי ככל הנראה ננזף

  בשנית.

עמדה רשמית בשו ישראל, טרם גי- נוגעות לארץהסובייטים, בדומה לשאלות המדיניות הככלל, 

נוכח ההכרעות  . מה שלא מפתיעבנוגע לגורל הציונים האסורים, שאותה יכלו להציג בפני הפוניםגם 

. בפרק הקודם הוזכרה שיחה שקוימה בלונדון הגרמניתהמדיניות שבפניהן ניצבו בעקבות הפלישה 

לבין זליג ברודצקי וברל ) Novikovקיריל נוביקוב ( תבין יועץ השגרירות הסובייטי ,1941בשלהי יולי 

כל  לוקר, במהלכה הפליג הדיפלומט הסובייטי בתיאור יחסה העתידי המשופר של מוסקבה לציונות:

לא  14כי הדבר ייעשה לא בפרהסיה. ישראל יוכל לעשות זאת באין מפריע ובלבד- המעוניין לעלות לארץ

יתה מעבר לסמכותו של ברור על סמך מה נאמרו דברים אלה, שכן קביעה פסקנית בנוסח זה הי

  דיפלומט בדרגתו של נוביקוב.

המועצות החלה -לפעילות למען היהודים בבריתהגישה הזהירה בנוגע  1941לקראת שלהי יוני 

נערכה ישיבת הנהלת הסוכנות היהודית, שניתן  1941ביולי  20-יותר. ב נועזתהנסוגה לטובת הגישה 

המועצות. אמיל שמורק - ם של אסירי ציון בבריתמאחר ונדונה בה סוגיית גורל תלהגדירה כסוער

יהודים אזרחי פולין בלבד. כדברי גרינבוים "זהו יש לפעול לטובת כי  הויצחק גרינבוים דבקו בעמד

עניין מאוד לא נעים, אבל הכרחי להדגיש שיש הבדל בין ציוני פולין, שלא היו מעולם אזרחי רוסיה, 

סח ינשמורק  15לא תפשת." –כל התחרות, אלא תפשת מרובה ובין הציונים אזרחי רוסיה, ואין כאן 

  זאת אף בצורה ברורה יותר "אנו עלולים להזיק ליהודי פולין, אבל לא להועיל לאסירי ציון ברוסיה."

בעוד שהסובייטים מתייחסים  –מהותה של הגישה הזהירה  באות מגלמות בתוכן אתושתי המ

-ת הציונית המכוונת ליהודי פולין, שאינם אזרחי בריתבקנאות לכל פעילות בקרב אזרחיהם, הפעילו

, שהוגיה נמנו עם כנגד עמדה זו 16המועצות, לא תתפרש כהתערבות בענייניה הפנימיים של מוסקבה.

, שניתן לכנותם "נציגי גוריון- יצאו מנחם אוסישקין ודוד בןבהנהלת הסוכנות,  "המחנה הפולני"

משה שפירא, איש חיים  טפל באסירי ציון ברוסיה בכלל."הדגישו את המחויבות "לו המחנה הרוסי"

                                                
 .8, שם, עמ' 2.8.1941סף לינטון למשה שרתוק, יו-מברק איבור 14
 , אב"ג.20.7.1941פרוטוקול מישיבת הנהלת הסוכנות היהודית,  15
16 Engel, Soviet Jewry, pp. 114-115, 120-121.  
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-ין הציונים ישוחררו בלאו הכי עלסיכם את עמדת המתנגדים, באומרו כי "פליטי פול ,תנועת המזרחי

  17ידי ההסכם שיבוא בקרוב בין ממשלת פולין ורוסיה."

ת פולין המועצות לבין ממשל- בריתאכן נחתם בלונדון הסכם בין ממשלת  1941ביולי  30- ב

), Maiskiiיקורסקי" על שמם של איוון מייסקי (ש-לה. ההסכם, שידוע יותר בכינויו ,"חוזה מייסקיוגה

) ראש הממשלה הפולנית הגולה, הסיר את Sikorskiיקורסקי (שהשגריר הסובייטי בלונדון, וולדיסלב 

, ההסכםפתר יפין . בעקהמועצות-כל המגבלות שהוטלו על אזרחים פולניים שהגיעו לשטחה של ברית

 בפועל, המצב נותר מורכב 18בעלי אזרחות פולנית.את סוגיית הפעילים הציוניים גם  לכאורה,

 19לצאת את גבולותיהם. ,יםיהודהפולניים, ובכללם גם לאלו ה והסובייטים לא ששו לאפשר לפליטים

מקסים  נעשתה פנייה מרוכזת לשלטונות הסובייטיים באמצעות 1942יתרה מזאת, כאשר בשנת 

מיהודי  3,000-להעניק אשרות יציאה לכהברית, - המועצות בארצות- ), שגריר בריתLitvinovליטווינוב (

   20מוסקבה השיבה בלאו מוחלט.רבנים ובני ישיבה,  600פולין, לרבות 

את, כאשר זיתרה מ להסדר שהושג עם מייסקי בלונדון. גמורהסירוב הסובייטי בא בניגוד 

שאל על כך במישרין את אנדרי וישינסקי  )Romerבה תדיאוש רומר (השגריר הפולני במוסק

)Vyshinskii מכל וכל, תוך הטלת ספק בעצם מתן את קיום ההסדר ), סגן קומיסר החוץ, הלז הכחיש

  21הבטחה.ה

, סוגיית אסירי ציון עלתה שוב בתור הנושא המרכזי. "המכשול הפולני"הוסר לכאורה מש

דרכי , הציעו אנשי המחלקה המדינית 1941קר עם נוביקוב בשלהי יולי לו-מעודדים מפגישת ברודצקי

שיכלול  ,נבחנה אפשרות למסור לשגריר הסובייטי בלונדון תזכיראף ויותר,  אינטנסיביות ולהפע

  22:ת בשטחהיהמועצות בפעילות ציונ-חמישה סעיפים להכרת ברית

 שחרור אסירי ציון; )1

                                                
  , אב"ג.20.7.1941פרוטוקול מישיבת הנהלת הסוכנות היהודית,  17
             , 1988אביב -, הקיבוץ המאוחד, תל1946-1939המועצות, - פליטים יהודים מפולין בבריתיוסף ליטבק,  18

  .184-171עמ' 
19 Engel, Soviet Jewry, pp. 117-118.  

 , אב"ג.4.1.1943פרוטוקול מישיבת הנהלת הסוכנות היהודית,  20
 ,E. Bentzur and B. Kolokolov (eds.), 23.12.1942פרוטוקול משיחה בין אנדרי וישינסקי לבין תדיאוש רומר,  21

Sovetsko-Izrail'skie otnosheniia, 1941-1953, Vol. 1.1 (Moscow: Mezhdunarodnye Otnosheniia, 2000),      

pp. 64-65.  

 , אב"ג.4.8.1941פרוטוקול מישיבת הנהלת הסוכנות היהודית,  22
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 ;ל החפצים בכךעבור כ ישראל-רישיון כללי ליציאה לארץ )2

 ;המועצות-בברית ישראליים- הקמת משרדים ארץ )3

 ציונית;-היתר לפעילות תרבותית )4

 היתר ללימוד השפה העברית. )5

 משקפת גישה נועזת, 1935שבמהותה דומה מאוד ל"תזכיר פוטיומקין" מנובמבר  ,הצעה זו

הבחין בין ציונים ל , לכאורה,בפועל לא עמד מאחוריה כל ממש. ואכן, משירד הצורךופעילה יותר, אך 

שזה  מבין אלה רבים הפעילה.זו  לבין הזהירה ון מה בין הגישהפולניים לבין אלו הרוסיים, חל גם איז

, בהתבססם על אותו יותר לם, הציעו עתה דרכי פעולה מאוזנותלא מכבר דגלו בשתדלנות למען כו

לגישה הזהירה,  המתנגדיםמנחם אוסישקין, שהיה ראשון  ".לא תפשת –"תפשת מרובה של העיקרון 

, כי אין להציג דרישות מרובות, אלא יש לגלמן בדרישה המקיפה: "שחרור אסירי ציון וזכות עליה העיר

  23לארץ."

-לפעול למען היהודים בברית ממשית לכאורהשהתחזקה משניתנה הזדמנות  ,ההססנות

יטי בכל הקשור לנושאים מון שנתנו ראשי היישוב בצד הסובי, חושפת בפנינו את חוסר האהמועצות

רוזנברג בשנים -פוטיומקין-שהגדול שבהם הוא כישלון השיחות גולדמן ,היהודיים. למודי כישלונות

רת יאת רשימות הפעילים שגורלם עוד היה ידוע. הרי, כאמלחשוף  נכונים היובלבד מעטים  ,1937-1935

להם: עלינו לדרוש את שחרור  ידי כך מסכנים חיי אדם מבלי לדעת אם יעזרו-"על ,קפלן אליעזר

  24הגולים מבלי לתת רשימה."

מבחינת גישות אלה ניתן ללמוד על ההבחנה שהתקיימה בין הפעילות המדינית לבין 

פועל יוצא מהיחס הסובייטי  היאהמועצות. הפעילות המדינית, ש-השתדלנות למען אסירי ציון בברית

בפרט, הייתה זהירה והססנית. לעומתה, הפעילות ישראל -לתנועה הציונית בכלל ולמפעל הציוני בארץ

המועצות בכלל, שגם הן פועל -למען הפעילות הציונית בברית –וביריעה רחבה יותר  ,למען אסירי ציון

הרי שתי המגמות הן למעשה  פעילה והחלטית יותר.אמורה הייתה להיות יוצא מהיחס לציונות, 

  אך לא כך היה. .בפעילות הציונית באשר היאלזכות בהכרת מוסקבה  –ספיחים של שאיפה אחת 

                                                
 שם. 23
 שם. 24
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התנהגות זו היה הצורך בהכרה סובייטית בזכותם של היהודים למדינה  כיווןשמה ייתכן ש

כי מנהיגי התנועה הציונית העריכו כבר  גםייתכן  .ישראל, מה שהכתיב את הזהירות- עצמאית בארץ

הציונית מבית לבין העצמאות היהודית אז, שמבחינת הסובייטים קיימת הבחנה ברורה בין הפעילות 

בסופו של דבר ניצחה הגישה טרם נסתם הגולל על השנייה. בעוד לראשונה אין סיכוי, : ישראל-בארץ

יר המועצות, אך יש לעשות זאת באופן זה-בריתשב םיהודיהחשוב לפעול למען כלל  –המעורבת 

  קבה.של מוס זעמהוהדרגתי, מבלי להציב דרישות מוגזמות שרק תעוררנה את 

הפיגה מתח רב  1941באוגוסט  24- סובייטי אל יהדות העולם ב-פניית נציגי הציבור היהודי

גם בישיבת הוועד הפועל של ההסתדרות  25לא ניתק סופית.יהודי ברה"מ והפיחה תקווה כי הקשר עם 

נית באוגוסט, התחלפה הנימה ההסס 31-, וגם בישיבת הנהלת הסוכנות היהודית בבאוגוסט 28- ב

-בגישה החלטית יותר, כאשר כל הדוברים ראו חשיבות ביצירת מגע ישיר עם היהודים בברית

  26המועצות.

שצידדו במתן סיוע לצבא האדום הלוחם שאבו עידוד מהמצב המשתנה  עם זאת, שעה שאלה

 . לפיכך, משמעותהרימו ידייםהיהודים טרם שראו חשיבות עיקרית בחידוש הקשר עם  אלהלכאורה, 

 1941פטמבר בס 27-המועצות, שנערך ב-י הוענקה לשידור מיוחד של "קול ירושלים" ליהודי בריתרבת

  27הבולטות ביותר ביישוב.הדמויות מן ושנטלו בו חלק כמה 

מידה האמינו ראשי היישוב כי יש להם סיכוי ליצור ובכל זאת, כאן אולי המקום לשאול, באיזו 

, מנהיגים מחדך לא תהיה, ככל הנראה, חד משמעית. קשר עם היהודים הסובייטיים? התשובה לכ

 פולין לבין היהודים הסובייטיים , בין יהודיהטקטיתציוניים בכירים יצאו חוצץ נגד ההבחנה 

יש סיכוי מועט גוריון הערכה, כי "-השמיע בן 1941אך מאידך, כבר בראשית אוקטובר  ה"וותיקים."

ישראל או את קיומה של תנועה -ם של יהודי רוסיה לארץלהביא את הרוסים לידי כך שיתירו את עליית

שאותה השמיע באוזני מייסקי בשלהי  ,וייצמןחיים " זאת לצד הערכתו של ,ציונית מאורגנת ברוסיה

  28, כי היהדות הסובייטית אבודה עבור המכלול היהודי הלאומי.1941ינואר 

                                                
בנימין וסט עולם ראו אצל: המועצות אל יהדות ה- את הגרסה העברית של פניית ראשי הציבור היהודי בברית 25

 . 236-227, עמ' תשכ"ד ,אביב-, תלבחבלי הכליה. יהודי רוסיה הסובייטית בשואה הנאצית(עורך), 
אביב (להלן -, תלארכיון תנועת העבודה –מכון לבון , 28.8.1941פרוטוקול מישיבת הוועד הפועל של ההסתדרות,  26

 , אב"ג.31.8.1941דית, ); פרוטוקול מישיבת הנהלת הסוכנות היהואה"ע –
 לעיל. 4.2- ו 4.1על שידור "קול ירושלים" ראו פרקים  27
 ,Ivan Maiskii, Dnevnik diplomata, אב"ג; 15.10.1941גוריון, ראשי פרקים על מדיניות ציונית, לונדון -דוד בן 28

Vol. 2, part 1, (Nauka: Moscow, 2009), pp. 327-328.  
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את הדרישה לשחרורן של לצמצם  תבעבהקשר זה מעניינת עמדתו של אליהו דובקין, אשר 

שלוש קבוצות בלבד: א) הפליטים מפולין; ב) עסקנים ציוניים, הלא הם אסירי ציון; ג) קרובים של 

עמדה זו משתלבת היטב בתפיסה המתוארת, שכן היא מציגה את הקבוצות היחידות,  29תושבי הארץ.

 30לקבל היתר יציאה. יאול הומניטארי, שיוכלומבוסס על היגיון הלגביהם התקיים אז סיכוי קלוש, 

גם  נותרו מעבר למעגל הזה, מאחר והתקווה שיוכלו לעלות לארץ הייתה אפסית.האחרים היהודים 

לחדור אל  1942קבוצה של שנים עשר שליחים, ברובם חברי תנועות נוער ציוניות, שהוכשרו באביב 

לקיים מגע של דבר  בסופו הייתה אמורהמרכז אסיה הסובייטית בכדי למסד קשר עם היהודים, 

כי יעלה בידיהם לבוא במגע בלתי אמצעי גם עם  ולין. עם זאת נותרה עדיין התקווהפליטים יהודים מפ

    31"וותיקה."היהדות הסובייטית ה

בבואם  ראשי היישוב, שבפניו ניצבו לקושי מסוייםכאן ניתן להעריך ולומר, כי אנו עדים 

היה ברור, האם יש בכלל טעם בהצגת תביעות אלה בפני  תמיד אלהמועצות. -בריתשב םיהודילעסוק ב

היו למודי כישלונות מתוכם , רבים ראינוכפי שנה כלל להתייחסות? יהסובייטים ובאם התביעות תזכ

בשתדלנות אצל הסובייטים לאורך כמעט שני עשורים ולכן אמונתם בשינוי הייתה קטנה ביותר. אולם, 

קיצין. שתי התפיסות הסותרות הוני סירב להאמין כי כלו כל חרף ההבנה הפרגמטית הזו, הרגש הצי

ת ואל יהד והרגשית, הן אלו שאפיינו את יחסה של הנהגת היישוב והתנועה הציונית המעשיתלכאורה, 

המועצות, בין אם מדובר בקבוצה קטנה של פעילים ציוניים, לרבות אסירי ציון ובין אם מדובר -ברית

המשיכה לאפיין את יחסו של היישוב אל שנוצרה שניות הזאת ועוד, . בכל היהדות הסובייטית כולה

היהדות הסובייטית לאורך שנים רבות גם לאחר תום מלחמת העולם השנייה. דומה, כי רק החשיפה 

 –המועצות בשלהי שנות הארבעים - הם של יהודי בריתיהבלתי אמצעית של נציגי מדינת ישראל למאווי

  לשינוי בתפיסה זו. ראשית שנות החמישים הביאה

  

  

  

                                                
 , אב"ג.4.8.1941וכנות היהודית, פרוטוקול מישיבת הנהלת הס 29
כך, בפגישתו עם עובדי הצירות הסובייטית באנקרה, ציין אליהו אפשטיין, כי ברצונו לדון בעלייתם של קרובי  30

 Sovetsko-Izrail'skie ,31.12.1941ישראל. ראו: סרגיי קווטרדזה לאנדריי וישינסקי, - המשפחה של תושבי ארץ

otnosheniia, 1941-1953, Vol. 1.1, p. 26  

31 Engel, Soviet Jewry, pp. 122. 
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  המועצות-המגעים עם יהודי ברית

כי הסובייטים לא יראו בעין יפה כל ניסיון ליצירת מגע עם יהדות  חרף החששות המבוססים

הייתה ם אלה להגיע אל יהודי ת היישובשאיפים מפולין), המועצות (לרבות הפליטים היהוד-יתבר

 וי כי ניתן להגיע אל יהודים אלה היה קלוש מאוד., גם אם מבחינת ההבנה המעשית הסיכמאוד חזקה

בהנהגת הסוכנות היהודית חשבו על דרכים שונות ליצירת מגע עם היהודים הסובייטיים ואף קיוו, כי 

אגב, יצוין, ממשלת פולין הגולה תסכים לצרף חברים יהודיים למשלחת הפולנית לכשתצא למוסקבה. 

בירושלים,  כמאוויי לבם של עובדי הצירות הפולניתק אך ורעד מהרה עת הצירוף התבררה כי הצ

  32.שעמדו בקשר עם נציגי היישוב

 המועצות,- עצם הרעיון לצרף את אנשי היישוב למשלחות זרות לכשתצאנה לבריתלמרות זאת, 

ישראליים ילידי רוסיה יצורפו אל - להציע שיהודים ארץו להגות רעיון דומה למשה שרתוק אפשרה

המגיעות למוסקבה: "הכוונה היא לאנשים נאמנים היודעים רוסית ובקיאים  המשלחות הבריטיות

שרתוק אף  33עניני רוסיה שיוכלו לראות ולשמוע מהנעשה סביבם יותר משיעלה בידי האנגלים."ב

), הממונה על המזרח התיכון מטעם Lytteltonאוליבר ליטלטון (הלורד השמיע רעיון זה באוזניו של 

  1941:34ביולי  19-ך פגישתם בקהיר בבמהל ,ממשלת בריטניה

אמרתי: אני חושב שיש לנו אנשים, שיכולים לעזור ברוסיה ... יש לנו אנשים 

, הם ידעו יותר, הם [משימה] מרוסיה, אם תקחו אותם אתכם למיסיה

ישמעו יותר, אפילו מאלה שביניכם שיודעים רוסית, יש להם חושים למקום 

  שרים ליהודים ויגייסו אותם לעזרתכם. שאינם אצלכם, ושנית: הם ימצאו ק

כי שרתוק הצליח לעניין את הממונה הבריטי, שאף ציין כי יש לבחון את ההצעה  רושםהעל פניו נוצר 

  בכובד ראש. אולם דומה, כי היו אלה דברי נימוס ותו לא.

המועצות ישמשו, בתיווך היישוב, מקור מודיעיני לטובת - שיהודי בריתשל שרתוק  הצעתו

שהניע את ראש המחלקה המדינית של הסוכנות מה , כי . דומה, לכאורהנראית תמוהה משל הבריטיהמ

למצוא דרך אל היהודים בשטח הצורך הנואש קמעא של הנהגת היישוב ה, היה היהודית להשמיע

עם זאת, אין להוציא מכלל אפשרות כי הצעה זו התבססה על ניסיונות המודיעין הבריטי  הסובייטי.

                                                
 , אב"ג.29.6.1941פרוטוקול מישיבת הנהלת הסוכנות היהודית,  32
  שם. 33
  , אב"ג.27.7.1941מצוטט עפ"י: פרוטוקול מישיבת הנהלת הסוכנות היהודית,  34



319 

)SIS ( להיעזר, כחודשיים קודם לכן, בשירותי אנשי הסוכנות למעקב אחר תנועת הצי הסובייטי בים

זו למשוך את תשומת לבו של הפקיד  הצעההיה בכוחה של יש להניח, כי לדעת שרתוק  35.השחור

  ובכך לשמש ערובה להצלחת המיזם. הבריטי הבכיר

, 1941 סתיובגוריון לאיוון מייסקי - בןו וייצמןלבין הצעתם של ישנו דמיון רב בין הצעת שרתוק 

ביכולת מימושן האפסית הן בכדאיותן והן אצל הממשל האמריקני, המועצות במהלכים - בריתללסייע 

את  שרתוק בישיבת הנהלת הסוכנות, בה השמיעהזכתה להידון כלל לא  השאלההרי  36ידי היישוב.-על

  . היא גם מעולם לא נדונה בישיבות האחרות.דבריו

עמדו לרשות היישוב מקורות מידע חדשים אודות חזית הרוסית לא במה יפרוץ הלחל סמוך

 ,שהצליחו להגיע ארצההמעטים ידיעות בודדות מפי הפליטים המועצות. למעשה, מלבד -יהודי ברית

לכן, כניסתם של  היישוב ומנהיגיו מאומה על המתרחש בקרב פזורה יהודית זו.אנשי לא ידעו 

 ישראליים- ימנו בפני החיילים הארץוהפיכתם לבעלי בריתם של הבריטים זהסובייטים למלחמה 

במגע ישיר עם חיילי הצבא האדום בכלל, ועם  ואהמשרתים בצבא הוד מלכותו, הזדמנות נדירה לב

אותו יסוד להיישוב חשיפה בלתי אמצעית  אנשי. זאת ועוד, מגע זה אפשר לשביניהם בפרט היהודים

כך - י התנועה הציונית כלש, ושראזה כשני עשורים נותק מהמכלול הלאומיש וותיק,יהודי סובייטי 

תחת  השנמצא ,איראןה של חהתרחש בשט החשיפה. עיקר חששו מלהזכירו במגעים עם הסובייטים

  בריטית.-סובייטית –שליטה משותפת 

דרומה ומדרום והצבא הבריטי מ נה של איראןצפוהצבא האדום מחצו  ,1941באוגוסט  25- ב

 Reza Shahרזא שאה פהלווי ( בה את הגבול והשתלטו על שטחים נרחבים, הדיחו את השאהמער

Pahlavi( הניח באוגוסט  30-29- ב 37.מנעו את המשך שיתוף הפעולה בין איראן לבין גרמניה הנאציתו

הצבא האיראני את נשקו. הפעולה המשותפת נועדה לאבטח את שדות הנפט במדינה וכן להבטיח ערוץ 

                                                
35 Clive Jones, "Good Friends in Low Places? The British Secret Intelligence Service and the Jewish Agency 

1939-1945," Middle Eastern Studies, Vol. 48, No. 3, May 2012, p. 420. 

 לעיל. 4.2על ההצעה לסובייטים ראו פרק  36
, כאשר מבחינה 1935רעיונות הנאציזם זכו לפופולאריות רבה בפרס, שאף שינתה את שמה הרשמי לאיראן בשנת  37

 " ו"אריים" הן בעלות מוצא משותף. בלשנית, התיבות "איראן
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"החכר  מיהמועצות במסגרת הסכ-(המכונה ה"פרוזדור הדרומי") לאספקת הסיוע לבריתדרומי 

  38והשאל."

אף היטיבו לנצלו לקבלת תמונת מצב בינו מיד את חשיבותו של ערוץ זה וראשי היישוב ה

בשני  39סובייטיים.ההמועצות והן על הפליטים היהודיים שנמצאו בשטחים - עדכנית הן על יהודי ברית

זה עם זה באופן עלו בצורה הדוקה מאוד, שירתו יהודים לא מעטים שבאו במגע הדדי שפ הצבאות

 ף.וקבוע. מלבד הכוחות המזויינים, נמצאו באיראן גם עובדים אזרחיים רבים, שגם הם באו במגע תכ

  הגיע.לחרו יאואכן, הידיעות לא 

ארן) מכתב של חבר  הציג זלמן אהרונוביץ' (לימים, 1941בספטמבר  28-י בבישיבת מרכז מפא"

-מן המכתב, המתאר את פגישתו של החייל הארץ 40שם."- ההסתדרות ששירת בצבא הבריטי "אי

ישראלי עם יהודים סובייטיים ששירתו ביחידת שריון, אנו למדים כיצד שורה של אירועים מקריים 

וד, עיתון עברי, ד- זה רבות בשנים: אבזם החגורה המעוטר במגןלו שרבים ביישוב ייחלו הובילה למפגש 

  .ו האחד של השנימוצאאת בנקל סייעו לשני הצדדים לזהות כל אלה  –הערת אגב ביידיש או בעברית 

ודה בעצמו, כי הישראלי -היה ערכו האינפורמטיבי של מפגש זה. החייל הארץמה  קשה לומר

לשמוע מהם המועצות: "כל נסיונותי - לא הצליח לדלות רבות מבני שיחו על מצבם של יהודי ברית

." הסיבה לכישלון הייתה רצונם העז של משהו על יהדות רוסיה, על מצבה וחייה ... לא הצליחו

לא נותר זמן די הצורך  מדווחישראל, כך של-היהודים הסובייטיים לקבל פרטים על ההווי בארץ

  41לשאלותיו הוא.

חדיו אכן הצליחו , שיותנוספ לפגישותאפשרות בניגוד לכישלון הבודד לכאורה, פתח המפגש 

 מכלל אפשרות הלכי הרוח בקרב היהדות הסובייטית. זאת ועוד, אין להוציא לגביליצור הבנה בסיסית 

כי הניסיון שנרכש במפגשים אלה, סייע במידת מה לשליחי מדינת ישראל לבוא במגע עם היהודים 

  42המועצות כעבור פחות מעשור.- בבריתבמוסקבה ומקומות אחרים 

                                                
הברית לסיוע למדינות הנלחמות בגרמניה, -תכנית ממשלת ארצות –) lend lease"הסכמי החכר והשאל" ( 38

 .1941ידי הקונגרס במרץ - שהתקבלה על
אליהו דובקין הודה בכך מפורשות בישיבת הנהלת הסוכנות היהודית לאחר ששב מביקור בטהראן במחצית  39

: "טהרן משחקת כיום מרכז חשוב לרכוז ידיעות ואינפורמציה על הנעשה ברוסיה." ראו: 1942של  הראשונה

 , אב"ג.16.8.1942פרוטוקול מישיבת הנהלת הסוכנות היהודית, 
 .2-23-1941), אמ"ע –, בית ברל (להלן ארכיון מפלגת העבודה, 28.9.1941פרוטוקול מישיבת מרכז מפא"י,  40
 שם. 41
 .374, עמ' 1971אביב - , עם עובד, תלשליחות במוסקבה: ירח דבש ושנות זעםמרדכי נמיר,  ראו לדוגמא: 42
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שהיו מעוניינים  עבור ממשלות וארגונים בינלאומייםמוקד חשוב היוותה בירה ככלל, טהרן ה

את היישוב היהודי שימשה  43המועצות.- ם שנקלעו אל שטחה של בריתהמידע אודות אזרחילקבל 

ששהו באזורים  ,הפליטים היהודיים הזירה האיראנית לחשיפה בלתי אמצעית להלכי הרוח בקרב

  .לגבולהסובייטיים הסמוכים 

שנציגיה ישבו בטהרן דרך קבע, פעלו במקום  ,מלבד מחלקת העלייה של הסוכנות היהודית

הארגונים החשובים ביותר שראויים  שלושתשייצגו את היישוב היהודי.  ,נציגים של ארגונים אחרים

שליד הסתדרות העובדים הכללית ונציגי שרות הידיעות של ההגנה (ש"י)  "החלוץ"לאזכור הם מרכז 

על היהודים  לשכת המודיעין"מלבד הארגונים הללו פעלו במקום גם שליחי  לעלייה ב'. והמוסד

  .מנת לא למשוך תשומת לב מיותרת-הם עשו זאת במסגרת פעילות הסוכנות עלאך  ",בססס"ר

הקשר עם הפעילים הציוניים, ברובם יוצאי פולין, רומניה וליטא, בשטח הסובייטי נוסד כבר 

המכתבים שנשלחו  1941.44המועצות ביוני -חר הפלישה הגרמנית לבריתבחודשים הראשונים לא

תיארו את קשיי החיים בעורף הסובייטי והכילו בקשות לחברים, בני משפחה ואף למרכזי התנועות, 

, כמות המכתבים הגיעה לעתים 1943אט נוסד תהליך ההתכתבות ומאז ינואר -הנחיות לסיוע. אטו

  45למאה או אף יותר מדי חודש.

 ראינו, כי אנשי ש"י התלוו אל המשלחות שיצאו לטהרן מטעם "Vבמסגרת הדיון על "ליגה 

מנדלברג או אהרן כהן. אולם,  דוגמת ד"ר אביגדור ,"הבעייתיים"במטרה לפקח על היסודות  ארגון זה

עם  יצירת מגע – תפקידם הנוסף והחשוב לא פחות היה במסגרת פעילותו של המוסד לעלייה ב'

עיקר יעדם היוו פליטי פולין ומזרח את מסיבות מובנות  46תם ארצה.והאפשרות להעלבחינת והיהודים 

אך היה בכוונתם  , ששהו מן הצד הסובייטי של הגבול,אירופה שהתגלגלו אל הבירה האיראנית וכן אלה

  להגיע לארץ ברגע שהדבר יתאפשר.

ההגנה,  נציגיוהן  ליגההן אנשי ה, םשליחיהביצירת קשר עם הפליטים, כל שחרף החשיבות 

. ששירתו בטהרן במסגרות צבאיות ואזרחיות כאחד סובייטייםה עם היהודייםגם השתדלו לבוא במגע 

לדברי מאיר  .1943ראשית מאי  –הראשון בשלהי אפריל האמבולנסים הדבר בלט במיוחד במשלוח 

                                                
לאומיים, צבאיים - כך מתאר אליהו דובקין את המצב: "באי כח ממשלות שונות עושים בטהרן. מוסדות בין 43

סדות שונים ואזרחיים מתרכזים בעיר זו. לשם הושטת עזרה לאנשיהם הנמצאים ברוסיה הקימו גם הפולנים מו

 .26, ראובן מס, ירושלים, תש"ו, עמ' העליה וההצלה בשנות השואהבטהרן." ראו: אליהו דובקין, 
 .53קלס, גבולות, מחתרת ובריחה, עמ'  44
 .89שם, עמ'  45
 .91, עמ' 1965אביב - מערכות, תל ",שליחות עלומה: פרקי מבצעים מיוחדים במערכות "ההגנהמאיר מרדור,  46
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הארץ השתדלו לשמור על ת, אף כי שליחי חהמוסד לעליה ב' ואחד הנהגים במשל(מוניה) מרדור, איש 

העובדה כי הגיעו  –פרופיל נמוך, לא היה להם כל צורך להתאמץ על מנת ליצור מגע עם היהודים 

  47אליהם רבים. משכהישראל - מארץ

המועצות. אולם, - ועל הווייתם בברית יהםהשיחות עם היהודים לא חשפו מידע רב על

כי הטענה הסובייטית  נתנו יסוד להניחפי אנשי המשלחת, ההתעניינות החיה והאהדה הגלויה כל

שיהודי "ארץ המועצות" שמחים בחלקם ואינם מעוניינים ביצירת קשרים עם נציגי הארץ, איננה נכונה 

רבים מיהודים אלה ידעו במידה זו או אחרת יידיש או עברית ואף יכלו, בקושי, לקרוא את כלל ועיקר. 

התרחש  ישראלית- מאחר וביקור המשלחת הארץ 48הכתובות העבריות שעל גבי דלתות האמבולנסים.

חבריה אוכלים מצות. על כך מעיר אהרן כהן, איש החיילים היהודיים, אם  בחול המועד פסח, התעניינו

עם זאת,  49ישראל!"- "הם חושבים, כי הננו אדוקים. יהודים מארץ נימה של לעג:השומר הצעיר, ב

, שמא ייעשה אצל נציגי הארץ ססנות, של חששותמתוך תיאור הפגישות הללו עולה גם תמונה של ה

  מבין עמיתיהם הרוסיים. , שיסתור את קוד ההתנהגות ויחריג את החיילים היהודייםדבר בל יעבור

ם הסובייטיים ה"שורשיים" הייתה לנציגי היישוב שמעותית ליהודיחשיפה ממלבד טהרן, 

: יו"ר 1943סתיו - פאשיסטי בקיץ-די האנטיהברית, בעת ביקור המשלחת של הוועד היהו-בארצות

מתוך שיחה קצרה שניהל שליח ההסתדרות . השחקן שלמה מיכאלס והמשורר איציק פפרהוועד, 

שמאששת את מה  , עולה תמונהבארבע עיניים מיכאלסהברית ישראל מרמינסקי (מרום) עם -בארצות

עצות ישנם רגשות המו-ק מיהודי בריתחלללכל הפחות  –חודשים לפני כן  מספרשנאמר בטהרן 

זאת ועוד, הם אף מעוניינים בקיום קשר רציף והיו עושים זאת  50ישראל ויהודיה.-חיוביים כלפי ארץ

בשמחה, אילולא איסור השלטונות. לקראת סיום הפגישה, מיכאלס אף יעץ למרמינסקי לאילו אזורים 

  51ים.בוודאות לידי פליטים יהוד נהגעתלשלוח חבילות על מנת שכדאי 

המועצות לא נטשו את זהותם היהודית -הוכיחה כי יהודי ברית פה הבלתי אמצעיתהחשי

תמוהה עדיין ההחלטה  לאומי. לפיכך,- לט מהמכלול היהודימעוניינים לא להיפהיו אף  םובחלק

מלוא המשאבים לטיפול בפליטים . זאת לצד הפניית להימנע ככל האפשר מיצירת קשר ישיר עמם

                                                
 , אה"ע.20.5.1943שיבת מזכירות הוועד הפועל של ההסתדרות, פרוטוקול מי 47
 .36, עמ' 1943, ספריית פועלים, עם האמבולנסים לטהראןאהרון כהן,  48
 .38שם, עמ'  49
שיתף פעולה עם ל פתיחות, אילו בשיחה נכח גם פפר, ששלמידה כזו  האין לדעת אם מרמינסקי היה זוכ 50

  ן ומיכאלס חשד בו בשל כך.השרותים החשאיים הסובייטיים. ייתכ
 .54, עמ' 1995, יד טבנקין, רמת אפעל 1945-1941 יומני ישראל מרמינסקיחיים גולן (עורך),  51
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תוצאה של סיפוח האזורים בהם הייתה ירופה, שאזרחותם הסובייטית היהודיים ממדינות מזרח א

  או אלו, שנסו לזרועות הסובייטים מפני אימת הנאציזם. ,התגוררו

עמד על כנו גם בשנת  1941ההיגיון שעמד מאחורי ההחלטות שהתקבלו בנדון בשנת כי  דומה

היהודית האפיל על השאיפה  תמיכה הסובייטית במאבק למען כינון המדינההרצון לזכות ב – 1943

המועצות. הרי שהדבר עלול היה להכעיס את מוסקבה. לפיכך הוחלט לפעול -להגיע אל יהדות ברית

החשש שהיהודים הסובייטיים המעדיפים מקצועות זאת ועוד,  בכיוונים בטוחים יותר ומסוכנים פחות.

גם הוא, ככל הנראה, את לשון  , הטה1939הצווארון הלבן לא יתאימו לחיי החלוצים, שהובע בסתיו 

אין  ישראל.-מאזניים לטובת קבוצות שהיו מתאימות טוב יותר להתמודד עם מלאכת יישובה של ארץ

 השמספר הפליטים היהודיים מפולין שמצאו מקלט בשטחי לשכוח גם, כי ראשי היישוב הניחו

של יהודים אלה לא קיבלו רוב רובם  52נפש. 500,000-350,000- המועצות נאמד בכ- הפנימיים של ברית

  סיכוי כי יורשו לעזוב ולעלות לארץ.היה נתינות סובייטית ולפיכך קיים 

אין ספק, כי ראשי היישוב היו מודעים היטב להשלכות של מדיניות זו. יתרה מזאת, הם גם 

עלול  ,הוותיקים של היהודים הסובייטיים "על חשבונם"הניחו, כי העיסוק המוגבר בפליטי פולין 

ובכל זאת, הם העדיפו לפעול למען השגת מטרה  המועצות.- הכעיס את הפעילים הציוניים בבריתל

ריאלית יותר, מאשר להשקיע מאמצי סרק, כך הניחו, ולהילחם בטחנות הרוח, מתוך מודעות כי 

בהקשר זה ישראל. -המהלך עלול לפגוע בתמיכתם האפשרית של הסובייטית בריבונות היהודית בארץ

כי "נראה... שיש טענה נגדנו מצד  להערתו של יצחק גרינבוים,היהודית תגובת ראשי הסוכנות מעניינת 

הם בחרו להתעלם ממנה  –חוגים יהודיים ברוסיה, על שאנו עוסקים רק בהצלת יהודי פולין מרוסיה" 

  53המועצות.- לחלוטין ולהתמיד בדיון על גורל פליטים פולניים בברית

להמעיט במתן פומבי לצרכיהם של ההנהגה הציונית בחירתה של  כי ,ניתן לומר על כל פנים

גוריון בקיבוץ -, עת הכריז דוד בן1950עד שנת  בעינהנותרה  המועצות-פעילים הציוניים בבריתה

ניתוק, תחת משלושים שנות  הישראל למרות למעל- ת הסובייטית לארץואפיקים על כמיהתה של היהד

   54שלטון המפלגה הקומוניסטית.

                                                
. ראו: "לגורלה של פליטת 1942עפ"י אמדנו של אליהו דובקין, כפי שנמסר להנהלת הסוכנות היהודית בספטמבר  52

ו,    וההצלה בשנות השואה, הוצאת ראובן מס, ירושלים תש" יהודי פולין ברוסיה," בתוך: אליהו דובקין, העליה

  .28-26עמ' 
  , אב"ג.4.1.1943פרוטוקול מישיבת הנהלת הסוכנות היהודית,  53
, אפיקים במחצית יובלה: קובץ של דברי חבריםגוריון, "הנצחון הגדול," בתוך: אריה אופיר (עורך), - דוד בן 54

 .412-411הוצאת קיבוץ אפיקים, תשי"א, עמ' 
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  ססס"ר" ליד הסוכנות היהודיתעל היהודים בכת המודיעין לש"

, 1940ידי הסוכנות היהודית באוגוסט -"הוועדה (המועצה) לענייני ססס"ר" אשר הוקמה על

, . אולם גם היא, כפי שיוצג בהמשךהמועצות-עם כלל הקיבוץ היהודי בבריתשמירת קשר הופקדה על 

אזורים שבשליטת ל שנקלעועם פליטי מזרח אירופה  יצירת מגע בעיקרהמשיכה לכוון את פעילותה ל

הוכתבה בראש ובראשונה שנועד למסד קשר עם הסובייטים, זה,  ףגוועוד, הקמת המועצות. זאת -ברית

המאגר האנושי העיקרי של היישוב בעקבות פרוץ המלחמה. ואמנם, כפי מתוך חשש מפני אבדן 

, בעוד סוגיית הפעילים הציוניים ילות המדיניתלתפקד ככלי עזר לפעאט החלה הוועדה - שראינו, אט

  .מתהול התייחסותהמועצות נותרה ללא - בברית

המגעים את , הגבירה הסוכנות היהודית 1941ביוני  המועצות- לברית עם הפלישה הגרמנית

ניסתה גם למסד קשר עם עסקנים יהודיים שהתרכזו סביב "הוועד היהודי  דבב דאך ב 55המדיניים,

הם במקביל,  ה זו.ם אנשי הוועדה נחלו כישלון בסוגיג ",Vבדומה ל"ליגה אולם,  56".יפאשיסט-האנטי

החלו לפעול במישור שכבר הוכיח את עצמו בשנות השלושים כנטול סיכונים ממשיים להרגיז את 

ידי -לאזורים שנכבשו עלבעוד שמשלוח החבילות  57סיוע חומרי.מתן חבילות ומשלוח  –הסובייטים 

משלוח כזה לאזורי פרדוכסלית,  1940,58בשנת יקר לפולין ולמערב אירופה מוסד הגרמנים, ובע

  .יתה בעלת ברית של גרמניה הנאציתיההמועצות -בריתכל עוד היה בלתי אפשרי  תהשליטה הסובייטי

לפרוץ סמוך עלתה לראשונה כבר בלאזורים המזרחיים אמנם סוגיית העזרה החומרית 

בלבד.  1942בפועל הנושא זכה להתייחסות משמעותית בשנת  ולםא 59המועצות,- ברית - מלחמת גרמניה 

שליחים שני הלמטעם אגודות יוצאי המחוזות שבשליטה הסובייטית כפי שניתן ללמוד מתזכיר שהוגש 

חבילות  משלוחהמועצות לא ראו בעין יפה -שלטונות ברית אותה השנה,שביקרו בארץ בשלהי אוגוסט 

                                                
  .4.2ניים עם הסובייטים ראו פרק אודות המגעים המדי 55

ישראל בשנת - ראו: יצחק רבינוביץ', "סקירה על פעולות הוועדה לענייני ססס"ר שליד הסוכנות היהודית לארץ 5656

. פורסם לראשונה אצל: יעקב רואי, S25/488), ירושלים, אצ"מ –, ארכיון ציוני מרכזי (להלן 4.1.1944תשי"ג," 

פברואר  – 1941געים סובייטיים עם הישוב היהודי בארץ ועם מנהיגים ציוניים בימי מלחמת העולם השניה, יוני "מ

 .590א', ירושלים תשל"ד, עמ'  שלם ",1945
המועצות בשנות השלושים ראו - חומרי לקרובי משפחה ולפעילים ציוניים בברית על משלוח חבילות ומתן סיוע 57

  .2.2פרק 
  .245אביב, תשמ"ז, עמ' -עובד, תל ם, ע1945-1942הנהגה במלכוד: היישוב נוכח השואה, דינה פורת,  58
-Documents on Israeli: 17.7.1941דו"ח על פגישת קונסטנטין אומנסקי עם עמנואל נוימן ומוריס ל, פרלצווייג,  59

Soviet Relations, 1941-1953, part I, p. 7.  
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שלעתים קרובות הכפיל את עלות המשלוח והפך אותו לבלתי  ן מסמזון וביגוד ואף הטילו עליה

  60אפשרי.

המגדירים את סוגיית משלוח החבילות: יצירת  התזכיר מעלים שני נושאים מרכזייםמחברי 

באשר לנושא הראשון, היה הכרח . כבר נוצר מגע עם הפליטים/המפונים ומתן סיוע לאלה שהקשר עמם

ועם השלטונות המקומיים באזורי  ,יים המטפלים בפליטים מזהביצירת קשר עם הגופים הסובייט

  מפונים מזה. כמו כן, הוצע לבחון אפשרות לפרסום עלון מידע מיוחד שיופץ באזורים אלה.הריכוז 

בקשה לשלוח חבילות ביגוד גם הוצגה  המכסביטול בנושא השני מלבד שאלת  לעומת זאת,

ישראל, איכריה ועמליה, לחלוק [בביגוד - ות לפועלי ארץמשומש, שעבר חיטוי, על מנת "להעניק הזדמנ

תה מאוד י, היביקשו לשלוח ביגוד משומששבגינה  הסיבה זה] עם אחיהם וקרוביהם הפליטים."

אמצעים ל"רכישת פרטי לבוש והנעלה חדשים ולתשלום ההיטלים לא היו הארץ לתושבי  – פרוזאית

לא"י,  3-נאמדה בכ ממוצעתשעלות חבילה בעוד ואכן,  61המועצות."- והמכס על מנת לשלחם לברית

ים, היות ולרשות הנמענים לא עמדו ידי השולח-ששולמו על ,לא"י 7-6-גובה המכס הגיע לעתים ל

   62הסכומים הנדרשים.

 ושבה כתוב התזכיר נצמדה אמנם ללקחי העבר, כאשר הסובייטים ניאות הלשון הנאיבית

חוסר  הדגשתד בבד ניסתה גם לדבר אל לבם, תוך מסירת לקבל חבילות אך ורק מקרובי משפחה, אך ב

הייתה  אמורהשאליה נקלעו הפליטים. התזכיר מסתיים באמירה, אשר לדעת כותביו  הוודאות

להראות את מצבם התלותי והבלתי אפשרי של המפונים: "יצוין, כי רוב רובה של האוכלוסייה 

שבון סיוע קבוע שהתקבל מידי קרובי משפחה התקיימה על ח[מזרח אירופה] היהודית במקומות הללו 

  63ישראל."- שהיגרו לאמריקה, לאפריקה [הדרומית] ולאחרונה גם לארץ

כי כותבי התזכיר לא העריכו נכונה את עמדת הסובייטים,  ה זו מלמדת אותנואמירה אחרונ

ולתה הטלת ספק ביכ -  , ומכאןשל הפליטים ערעור על מצבם החומרי הינהמסוג זה שכן התבטאות 

, כניסיון התערבות , ככל הנראההתפרש, צעד שלדאוג לרווחתם החומרית המועצות-בריתונכונותה של 

                                                
', האזרחים מיכאילוב ופטרנקו מאת ארגונים של יוצאי Vות בוועידת 'ליגה המועצ- תזכיר "לנציגי ממשלת ברית 60

) עי"ר –. עזבון יצחק רבינוביץ' (להלן 27.8.1942 "פולין, ליטא, לטביה, בסרביה, בוקובינה, אוקראינה וביילורוסיה,

 חיים על שמסר לי העתק של העיזבון.-הנמצא ברשותי. תודתי העמוקה נתונה למר יעקב בר
  .שם 61
  , שם.29.5.1944מועצת ארגוני עולים אל הצירות הסובייטית בקהיר,  62
 שם. 63
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. ואכן, כפי שכעבור כשנה הודה מזכיר "הוועדה לענייני ססס"ר" יצחק מוסקבה של הפנימיים בענייניה

   64רבינוביץ', "לצערנו הרב לא הוכתרו המאמצים שלנו בהצלחה."

סיון כושל זה להגיע אל המפונים והפליטים באמצעות פנייה ישירה אל מי שעמד מאחורי ני

כשנה לאחר הפלישה  ".על היהודים בססס"ר לשכת המודיעיןהדיפלומטים הסובייטיים, הייתה "

שהצליחו להימלט מפני אימת הנאצים אל  ,הגרמנית, גבר הצורך בחידוש הקשרים עם קרובי משפחה

אל "הוועדה לענייני בכלל, ות. אל מחלקת העלייה של הסוכנות המועצו- חבליה הפנימיים של ברית

אביב שלהי לפיכך, ב 65החלו להגיע פניות רבות בעניין איתור קרובים ומתן סיוע להם.בפרט, ססס"ר" 

שיפעל במסגרת מחלקת  גוף מיוחד -על היהודים בססס"ר"  מודיעיןהכת שהוחלט על הקמת "ל 1942

ישראל, ואם אפשר גם ליהודי חוץ לארץ להתקשר עם קרוביהם -הודי ארץעליו "לעזור לי יוטלהעלייה ו

"ליהודים הנמצאים בססס"ר להתקשר עם היה מתן עזרה בססס"ר." תפקידה הנוסף של הלשכה 

כפי שעולה משמו של הגוף החדש, עיקר פעילותו  66ישראל, ואם אפשר גם בחוץ לארץ."-קרוביהם בארץ

תיקה, אלא לאלו שערב פרוץ המלחמה נשאו באזרחויות פולנית, כוונה לא ליהדות הסובייטית הוו

  67ליטאית, לטבית, אסטונית, רומנית ועוד.

, מפעילי ארגון כמרכז הלשכה מונה מזכיר "הוועד לענייני ססס"ר" המהנדס יצחק רבינוביץ'

רכז הצליחה הלשכה ל )1942שונים לפעילותה (עד אוגוסט כבר בחודשים הרא 68.המועצות-יוצאי ברית

הבקשות  69המועצות.- פניות מברית 700-פניות בנוגע לאיתור קרובי משפחה, ובתוכם כ 7,000-למעלה מ

 53פורסמו  1942הסובייטיות טופלו בזריזות באמצעות פרסום מודעות בעיתונות היומית: עד אוגוסט 

 זכו לתגובהלא  ,שהופנו לרשויות הסובייטיות ,ישראליות- רשימות כאלה. לעומת זאת, הבקשות הארץ

ראינו, גם הסקירה המיוחדת שהוגשה למיכאילוב ופטרנקו בעת ביקורם בארץ שכלל וכלל. כפי 

הצליחה הלשכה לרכז למעלה  1943לקראת שנת ובכל זאת,  לא הביאה לשינוי. ,1942 אוגוסטב

  70המועצות.- מאלפיים כתובות של פליטים יהודיים שנקלעו אל אזורי הפינוי של ברית

                                                
 .591רבינוביץ', סקירה על פעולות הוועדה לענייני ססס"ר, עמ'  64
 שם. 65
 שם. 66
 .3.2המועצות" ראו פרק -המועצות" לעומת "יהודי ברית-על המשמעות הסמנטית של "היהודים בברית 67
  .3.2 רקעל יצחק רבינוביץ' ראו פ 68
', האזרחים מיכאילוב ופטרנקו מאת ארגונים של יוצאי Vהמועצות בוועידת 'ליגה - תזכיר "לנציגי ממשלת ברית 69

  . עי"ר.27.8.1942 ",פולין, ליטא, לטביה, בסרביה, בוקובינה, אוקראינה וביילורוסיה
70 Biulleten' Palcor 1, 15.12.1942, p. 5.  
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הצליחה הלשכה לרכז יותר  1944הצפויים והבלתי צפויים, נכון לראשית ים למרות הקשי

 1943ישראל. במהלך שנת -מעשרים אלף כתובות של פליטים יהודיים ולקשר בינם לבין קרוביהם בארץ

-הגיעו ללשכה כמה עשרות פניות ביום (ובחודשים האחרונים של שנה זו המספר אף עלה לשבעים

פניות הביאו לתוצאה חיובית "ומאות ן המ 80%-דברי יצחק רבינוביץ', כשמונים פניות כאלה). ל

  71התקשרו ביניהם [כך!] באמצעות הלשכה." משפחות

שהופנו תחילה  ,הבקשות של תושבי הארץרוב המועצות, -לעומת הבקשות שהגיעו מברית

ה ית השנילמחצי ועד 1941משלהי מקום מושבה של הממשלה הסובייטית  - ) Kuibyshev( לקויבישב

ה, לא כל שכן נלמע , לא זכוכוזם העיקרי של הפליטים היהודייםמקום רי -, ולטשקנט 1943של 

הן  ,הצד הסובייטי תירץ את חוסר הנכונות שלו לסייע בחיפוש אחר פליטים יהודייםלתשובה חיובית. 

נהוג לקיים המועצות לא - בכך, כי בברית ,סיוע חומרי משלוחלצורך איתור קרובי משפחה והן לשם 

  פי מוצא לאומי.- הפרדה על

רווחה  בחודשים שבהםהיהדות הסובייטית לא צלחו. גם הניסיונות לבוא במגע עם נציגי 

הלשכה פעלה להכנת חומר הסברה  –פאשיסטי יבקרו בארץ - ההנחה כי ראשי הוועד היהודי האנטי

נכשל גם הניסיון ליצור קשר  72ן.יעשו זאת, נגנז הרעיו עבורם. אך משנחלשו הסיכויים כי מיכאלס ופפר

  1944.73שהתקיים במוסקבה באפריל  ,עם משתתפי הכינוס השלישי של הוועד

המצב שנוצר הניע את היישוב לפעול במספר דרכים בכדי להביא לשינויו. ראשית, הוחלט 

 –ו"להכות בסובייטים בנשקם הם" החבילות משלוח בעניין להישמע לעצתו של שלמה מיכאלס 

לאזורים שבהם היה סיכוי רב יותר כי ללא כתובת ספציפית של נמען והביגוד נשלחו המזון  חבילות

דיפלומטי על הנציגות הסובייטית באנקרה באמצעות הופעל לחץ  ,בנוסף 74יגיעו לידי פליטים יהודיים.

המועצות נכונות -הביעה בריתכפי שיוצג בהמשך, הברית. כתוצאה מכך, - גורמים יהודיים בארצות

סייע בחיפוש קרובי משפחה יהודיים תמורת תשלום. ולכן, לכל פנייה שהועברה לקונסוליה ל

                                                
 .591וועדה לענייני ססס"ר, עמ' רבינוביץ', סקירה על פעולות ה 71
  , עי"ר.20.7.1943משה שרתוק אל יצחק רבינוביץ',  72
 , עי"ר.17.3.1944צבי, -יצחק רבינוביץ' אל יצחק בן 73
  .54על עצתו של מיכאלס ראו לעיל. גולן, יומני ישראל מרמינסקי, עמ'  74
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 75לא"י). 1.2- לירות תורכיות (כ 6הסובייטית באיסטנבול, צורף אישור על תשלום מס קונסולרי בסך 

  הפניות הסובייטיות, לרבות מצד גורמים רשמיים, טופלו ללא כל תמורה.לעומת זאת, 

-ו במספר הזדמנויות להעלות את סוגיות הקשר עם הקרובים בבריתאנשי הלשכה ניס

המועצות בפני הסובייטים בדרכים עקיפות באמצעות באי כוחו של היישוב. כך, במכתבו ליו"ר הנהלת 

צבי, מבקש יצחק רבינוביץ' "להשתמש בחומר הזה [מידע אודות תושבי הארץ - הוועד הלאומי יצחק בן

  76המועצות] בהזדמנות של פגישה עם נציגי הממשלה הסובייטית."-המחפשים את קרוביהם בברית

על הקמת  1943המועצות הוחלט בשלהי אביב -על מנת להקל על ההתנהלות מול רשויות ברית

יג ארגוני "ג'וינט" ונצההמורכבת מחברי הנהלת הסוכנות היהודית, חברי הנהלת  משותפתועדה 

ליך משלוח החבילות, בעוד הלפקח על ת הוועדה הוטל . עלהמועצות-מחבלים שסופחו לברית העולים

והורכבה מאליהו דובקין  מספר שבועותהוועדה הוקמה כעבור כ 77הלשכה תתרכז באיתור קרובים.

כנציג  , שליח ה"ג'וניט" למזרח התיכוןפסמן ש' צ'רלסו"ג'וניט" הויטלס כנציג  ה' כנציג הסוכנות, צבי

ודנה  1943ביולי  19- הוועדה התכנסה לישיבתה הראשונה ב 78.ארגוני העולים ששימש גם כיושב הראש

  79המועצות.-בשאלת הרחבת הסיוע לפליטים היהודיים בברית

כבר בספטמבר הודיע ה"ג'וינט" כי הוא מעוניין ה עד מהרה על שרטון. תפעילות הוועדה על

גבולות הארץ לבחון מחדש את ההסכם עם הסוכנות היהודית, תוך העברת הטיפול בחבילות מחוץ ל

לרשותו הבלעדית. את הדרישה לשינוי ליוו נציגי הארגון באיום הפסקת השתתפותם הכספית במפעל 

יצא יו"ר הוועדה צ'רלס פסמן לטהראן, שם פתח בפעילות נפרדת מטעם  1943החבילות. בנובמבר 

-ות בארץה"ג'וינט". בסופו של דבר הושגה פשרה, שלפיה הסוכנות היהודית תרכז את מלוח החביל

על משלוח החבילות מחוץ לארץ. שני הארגונים ימשיכו לשתף  ראל, בעוד שה"ג'וינט" יהיה אחראייש

  80יחדיו פעולה במגעים עם הרשויות הסובייטיות בטהראן.

                                                
 15-12החודשי של פועל מיומן עמד על  ש"ח בערכים של ימינו, אך סכום גבוה בערכים דאז, שכן שכרו 280- כ 75

לא"י ואילו שכרה של פועלת היה מחצית מסכום זה. ראו גם: רבינוביץ', סקירה על פעולות הוועדה לענייני ססס"ר, 

  .592עמ' 
 , עי"ר.19.8.1943צבי, -יצחק רבינוביץ' אל יצחק בן 76
77 Biulleten' Palcor 19, 8.6.1943, p. 3.  

78 Biulleten' Palcor 21, 3.7.1943, p. 4 :27.6.1943, דבר. השוו אל  

  .S53/1615, אצ"מ 17.1.1944), 1943אוקטובר  – 1942מפעל משלוח החבילות לרוסיה (נובמבר  79

 שם. 80
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במהלך כל שנות המלחמה,  ,ככל הנראה בעיית המיסוי (מכס ותשלום קונסולרי) לא נפתרה,

על כך אנו למדים  81לום, אם הפנייה אליהם תושב ריקם.למעט ההסכמה הסובייטית לא לגבות תש

מזרח התיכון בקומיסריון החוץ ה), ראש מחלקת Samylovskiiמהתכתבות בין איוון סמילובסקי (

, ראש אגף המכס בקומיסריון לסחר חוץ. במכתב )Kuznetsovלבין גבריאיל קוזנצוב ( ,הסובייטי

-ית בקהיר התקבלו פניות רבות מארגונים יהודיים בארץששיגר, ציין סמילובסקי כי בנציגות הסובייט

  82ישראל המבקשים לסייע במשלוח החבילות בדרכים הבאות:

לאפשר תשלום מס קונסולרי בלא"י בקהיר, במקום בדרום אפריקה בשל מורכבות העברת   )א

-, לאחר מכן ללונדון ורק אז לבריתריקהום אפלדרנשלחו תחילה במקום טהרן החבילות (

 ), בשל עמדת שלטונות המנדט המתנגדים להעברת התשלומים לאיראן;המועצות

אם אין באפשרותם של הסובייטים לבטל את המכס עבור משלוחי חבילות על בסיס הומניטרי,   )ב

את  יצמצםשמה  ,פי משקלן- משומש עלהביגוד המכס עבור חבילות לכל הפחות לקבוע יש 

  .כמחצית מהמקובלל קטין את גובהולה , לחלופין,או עלות המשלוח,

ניסיון הפנייה השני אל הנציגים הסובייטיים בדבר יצירת קשר עם קרובי משפחה הנמצאים 

," "הוועד לענייני ססס"ר .1942בנובמבר  9-ול המכס התקיים בבקשה לביטההמועצות ו- בברית

ל הצירות פנו במכתב משותף א ,יד הסוכנות היהודית-עם "הוועדה לענייני יהודי פולין" שעלבשיתוף 

התשובות שהתקבלו  1943.84ביולי  12-ב בפעם השלישית נשלחה בקשה דומה 83הסובייטית באנקרה.

  85לבקשות.) היו מתחמקות ולא הכילו תשובה חד משמעית כאשר התקבלו כאלה(

המועצות באיסטנבול לקבל על עצמה - הקונסוליה הכללית של בריתניאותה בסופו של דבר, 

. על כך הודיעו נציגי הקונסוליה של תושבי הארץ שנקלעו לשטח הסובייטי את מלאכת חיפוש הקרובים

                                                
 , עי"ר.26.5.1944המועצות באיסטנבול אל יצחק רבינוביץ', -הקונסוליה הכללית של ברית 81
 .Sovetsko-Izrail'skie otnosheniia, 1941-1953, Vol,22.7.1944וב, מכתב מאת איוון סמילובסקי לגבריאיל קוזנצ 82

1.1, pp. 91-92.  

], עי"ר. ראו גם מכתב מאת יצחק רבינוביץ' אל 9.11.1942המועצות באנקרה, [- הסוכנות היהודית אל צירות ברית 83

אישי עם מיכאילוב או  חיים ברלס, שליח הסוכנות היהודית ואיש וועד ההצלה בתורכיה, בבקשה להיפגש באופן

מנת לברר "מה נעשה בעניין זה עד עכשיו ומה מוכנים [הסובייטים] לעשות, כדי להקל - דיפלומט סובייטי אחר על

  , עי"ר.14.10.1942את דבר חיפוש קרובים [כך!]." ראו: יצחק רבינוביץ' אל חיים ברלס, 
 , עי"ר.12.7.1943המועצות בתורכיה, -מועצת ארגוני העולים אל שגרירות ברית 84
  , עי"ר.25.6.1943המועצות בתורכיה, - יצחק רבינוביץ' אל המחלקה הקונסולרית של שגרירות ברית 85
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. הסוכנות ובמסגרתה גם "לשכת המודיעין" התחייבו מצדן 1943באוגוסט  23-לסוכנות היהודית ב

  בעינה. סוגיית המכס נותרה 86ידי הסובייטים.- ייקבע עלשפי המתווה -לפעול על

פיתח  ולמותר לציין שלאאלה, להתמודד עם בקשות  דומה, כי גם הצד הסובייטי לא ידע כיצד

), הציע Dekanozovסר החוץ ולדימיר דקנוזוב (דרך פעילות אחידה. כך, במכתב נוסף, לסגן קומי

סמילובסקי את אופן התגובה לפניות שהתקבלו בצירות הסובייטית בקהיר בדבר משלוח חבילות 

לעומת זאת,  87התעלמות מוחלטת מהן. – וםדידי הצבא הא- לשטחי פולין העתידים להשתחרר על

במקביל, דיפלומטים סובייטיים בלונדון לא זו בלבד כי ניאותו לקבל את ראשי הסוכנות היהודית 

סיועם בהעברת החבילות לטהרן ומשם לפולין. הדיפלומט  ת(שרתוק ודובקין), אלא גם הציעו א

סובייטי הח וכה), מיופה Kukinקוקין (אחר מאשר קונסטנטין היה לא  ,הבטחה זונתן הסובייטי אשר 

 –תי היה ידוע למעטים בלבד יאולם, תפקידו האמ 88רירות.בבריטניה שלימים יעמוד גם בראש השג

  עמד קוקין בראש שלוחת מודיעין החוץ הסובייטי באימפריה הבריטית. 1943מאז 

ת ההסבר העדר ניסוח אחיד של גלויוה נוספת אשר התעוררה בהקשר לחבילות הייתה בעי

לכל חבילה. יתרה מזאת, גם איזכור "לשכת המודיעין" כאחד הגורמים השולחים נתפס  הנלוות

סירוב) מצד הסובייטים. לפיכך, הוצע לציין על כל  –כבעייתי ועלול היה "לגרום לאי הבנות" (קרי 

 :Evreiskoe Agentstvo dlia Palestinyחבילה נוסח אחיד של טקסט מלווה בשפה הרוסית: "

Ob''edinennyi komitet pomoshchi89).המאוחדישראל: וועד העזרה -" (הסוכנות היהודית לארץ  

נציג  הודיעבאוקטובר  23-ב .1945הקשר עם הנציגות הסובייטית בתורכיה הסתיים בשלהי 

איסטנבול ל"לשכת המודיעין" על העברת סמכויות הטיפול באיתור קרובי הקונסוליה הכללית ב

שלוש במהלך כ 90רות הכפופה לצירות בדמשק.יהסובייטית בביהמועצות לקונסוליה -בברית משפחה

                                                
, עי"ר; אליהו 23.8.1943המועצות בתורכיה [אל הסוכנות היהודית], - המחלקה הקונסולרית בשגרירות ברית 86

, שם. יצוין אגב, כי ההודעה בדבר נכונות 14.9.1943המועצות בתורכיה, -דובקין ויצחק רבינוביץ' אל שגרירות ברית

  בלבד. 1943הסובייטים לטפל בשאלת איתור הקרובים נמסרה לעיתונות בראשית אוקטובר 
 ,Sovetsko-Izrail'skie otnosheniia, 1941-1953, 18.9.1944מכתב מאת איוון סמילובסקי לוולדימיר דקנוזוב,  87

Vol. 1.1, pp. 102-103. 

 Documents on Israeli-Soviet, 20.11.1944את משה שרתוק ואליהו דובקין אל קונסטנטין קוקין, מברק מ 88

Relations, 1941-1953, part I, p. 90.  

 , עי"ר.24.10.1943יצחק רבינוביץ' אל אליהו דובקין,  89
, עי"ר; "לשכת 23.10.1945ישראלית" [כך!], - המועצות אל "לשכת המודיעין הארץ- הקונסוליה הכללית של ברית 90

  , שם.4.11.1945המועצות באיסטנבול, -המודיעין על היהודים בססס"ר" אל הקונסוליה הכללית של ברית



331 

-נשלחו לברית לוח המרכזי,שששימש כערוץ המ שנות פעילותה של הלשכה, דרך הערוץ הטהרני

  91חבילות מזון וביגוד. 27,000- המועצות כ

ולים ארגוני הע( 92מודיעין"ה תלשכ"כפי שניתן לראות מפרוט הגופים שפעלו במסגרת 

עיקר קהל את  ),ביילורוסיהמערב אוקראינה ומערב , בסרביה, בוקובינה, בלטיות, פוליןהארצות המ

אמנם המועצות עם פרוץ המלחמה. ארגונים אלה סייעו - לברית לה היוו יוצאי האזורים שסופחוהיעד ש

לות שלא ומצבם, אך בדומה למרבית המחלקות של הסוכנות התרכזו בפעו באיסוף מידע על המפונים

  .1917המועצות מאז מהפכת -ששהו בברית ,נגעו במישרין בגרעין של הפעילים הציוניים

ידי -פחה של יהודי הונגריה, אשר גויסו עלשקהל יעד נוסף לפעילות הלשכה היוו קרובי מ

 1943באוגוסט  30-ב 93ונפלו בשבי הסובייטים. נשלחו לחזית המזרחית ",השלטונות ל"פלוגות העבודה

"לשכת המודיעין" אל הצירות הסובייטית באנקרה בבקשה לקבל פרטים אודות יהודים פנתה 

הונגריים שבויים. בהתאם להסדר שזה עתה נכנס לתוקפו, הועברה הבקשה לקונסוליה הכללית 

באיסטנבול, אך משם התקבלה תשובה "כי אין מתפקידה לעסוק בגורל שבויי מלחמה." הבקשות 

  94ל"צלב האדום" במוסקבה הושבו ריקם.החוזרות לצירות באנקרה ו

אסירי ציון ברוסיה  עזרתמראשי אגודת "מגן" לאחד רבינוביץ' יצחק עובדת היותו של 

התקשתה הנהלת הסוכנות לוותר לחלוטין על  ","הביצועי דרגבכי לפחות כך  על הצביעה 95הסובייטית,

, אגודת "מגן" נמנתה עם מממני המועצות. זאת ועוד- החלום ליצור מגע בלתי אמצעי עם יהודי ברית

כל שהיו ידועים בעמדתם הלוחמנית ב ,כי חבריה והרי קשה להניח ",הפעילות של "לשכת המודיעין

  נותנים מזמנם ומכספם לטובת מיזם שלא היה בו ממש מבחינתם. הקשור למגע עם הסובייטים, היו

ודי העולמי, שמהם קיבלו נמצאו במגע ישיר עם נציגי הקונגרס היהאנשי "מגן" כך לדוגמא, 

אחורי פרסום מעמדו הם גם  1941.96מידע על התנהלות המשא ומתן עם הסובייטים בוושינגטון בקיץ 

                                                
לא עלה בידי לאתר מידע לגבי היקפי  , עי"ר.29.5.1944מועצת ארגוני עולים לצירות הסובייטית בקהיר,  91

  המשלוחים דרך ערוצים אחרים, כגון דרום אפריקה ותורכיה.
 .591שם, עמ'  92
 על יהודי הונגריה שגויסו ל"פלוגות העבודה" ונפלו בשבי הסובייטי ראו: דוד הוליץ, "מגויסים יהודים בפלוגות 93

  .47-25, תשס"ט, עמ' 85 ילקוט מורשת'מערך שירות העבודה' ההונגרי בשבי הסובייטי," 
"ר; "לשכת המודיעין על היהודים בססס"ר" , עי6.6.1944אביב, -יצחק רבינוביץ' אל מרכז מגן דוד אדום, תל 94

 , שם.25.2.1945לצירות הסובייטית באנקרה, 
 .1.2פרק על אגודת "מגן" ראו  95
חשוב לזכור כי הערוץ "עוקף הסוכנות" עמד לרשות  .S6/4738, אצ"מ 15.8.1941אריה טרטקובר אל בנימין וסט,  96

  "מגן" גם בשנות השלושים.
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המועצות לשחרר אסירי ציון, כאשר -, שקרא לברית1942במרץ  אסיפת הנבחריםגילוי הדעת מטעם 

הדוק עם ראשי היישוב  אנשי "מגן" עמדו בקשר 97אף נמנה עם מחבריו. ",בנימין וסט, יו"ר "מגן

לבחון את העמדה הסובייטית על  , לעתים קרובות ללא הועיל,ולא אחת הפצירו בהםוההסתדרות 

  כלפי הציונות.הדדיות. זאת על מנת להיווכח ברצינות כוונותיה של מוסקבה הבסיס 

שהועלו  ובייטים בסוגיות היהודיותאם נבחן את הנקודות המרכזיות למשא ומתן עם הס

 ,הפעולה, נוכל לראות דמיון בינן לבין יעדי 1942במרץ  מעל במת אסיפת הנבחריםבגילוי הדעת 

שחרור אסירי ציון; אפשרות  :1940שהוצבו בפני "הוועדה לענייני ססס"ר" בעת הקמתה באוגוסט 

-יהודייםהחיים ההתרת ו סופחות אחרותליצירת קשר עם פליטים יהודים מפולין וממדינות מ

  98בגדר מילים בלבד. וקריאה זו נותר ן יעדי הוועדה והןה. לאומיים

, 1942באוקטובר  12-הוועד הפועל של "מגן" ממזכירות ישיבת של כפי שעולה מפרוטוקול 

חברי האגודה ראו חשיבות רבה בניצול כל המשאבים העומדים לרשות היישוב על מנת ליצור מגע בלתי 

עם זאת, לא הוזנח גם "הנושא  99.לשחרורם המידי של אסירי ציון ולפעול אמצעי עם היהדות הרוסית

בעימות ההולך ומתגבר בין הסוכנות היהודית הוצע להימנע מנקיטת צד הפולני," כאשר להנהלת 

  100מוסקבה לבין הממשלה הפולנית הגולה בלונדון.

נועה תשומת לב מיוחדת העניקה "מגן" לסוגיית מצבם של אסירי ציון. הניתוק מחברי הת

. הנחת העבודה ט, מה שפגע ביכולת לאמוד את מספרםהמועצות היה כמעט מוחל- שנותרו בברית

ברור היה כי נתון זה מיושן ואף ייתכן כי אינו משקף את . עם זאת, כי מדובר בכמה עשרותהייתה 

  101, מאחר וכוחם של רבים לא עמד להם נוכח תנאי מאסר או גלות קשים.המצב לאמיתו

. הדבר לא צלח ",צים למסד קשר עם הסובייטים באמצעות "לשכת המודיעיןהמאמחרף כל 

פעל היטב, אך לא נרשמה כל התקדמות מעבר לכך. ומשלוח החבילות אמנם מערך איתור הקרובים 

, אך כבר שישה חודשים לאחר הקמתה, הוא של הלשכה הפעילות כמרכז לשמשיצחק רבינוביץ' נותר 

                                                
-ברל כצנלסון ב ידי-על, נערכה 15.3.1942- ידי בנימין וסט ב- גילוי הדעת נכתבה על; טיוטת 23.3.1942, דבר 97

  .IV-104-53-157. אה"ע 18.3.1942

  .123שם; קלס, גבולות, מחתרת ובריחה, עמ'  98
, עי"ר. השוו ל: 12.10.1942"הצעת החבר יצחק רבינוביץ' על תכנית הפעולה הפוליטית הקרובה בענייני רוסיה,"  99

  , שם.12.11.1942בינוביץ למשה שרתוק, יצחק ר
המועצות את יחסיה הדיפלומטיים עם ממשלת פולין, לאחר שהאחרונה - ניתקה ממשלת ברית 23.4.1943-ב 100

ניאותה להצעת הצלב האדום לחקור את הרצח של קצינים פולניים ביער קאטין, שבאותה תקופה היה בשטח 

 הכיבוש הגרמני.
 , עי"ר.20.11.1942וק, יצחק רבינוביץ' למשה שרת 101
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ניסיונות הנהלת האגודה להשפיע על פעילות  102תה מטעם "מגן."לכוון את פעולוחדל מלהדריך 

, אך ללא הצלחה 1943"הלשכה" ו"הוועדה לענייני ססס"ר" נמשכו, בפועל, עד המחצית השנייה של 

  103מרובה, בייחוד נוכח ההתקדמות הזהירה בזירה המדינית.

  

  "הוועדה לענייני ססס"ר"

 להוותובכך  ענפהלפתח פעילות  התיימרה"ר" ה"וועדה לענייני ססס ",שלא כ"לשכת המודיעין

." בעוד הליגה, שהייתה נתונה בסתירות Vמשקל נגד לפעילותה של "ליגה במידה מסוימת 

את היו אמורים להפנות , אנשי הוועדה הרעיוני, התרכזה בעיקר בפן מבית אידיאולוגיות חמורות

בפועל, בר בנושאים יהודיים גרידא. , גם אם לא מדוהמעשי שבמיסוד הקשר עם הסובייטיםמרצם לצד 

ן גם הוועדה פעלה בעיקר לטובת יצירת מגע עם פליטים יהודיים מ ,"בדומה ל"לשכת המודיעין

רוב העומדים בראשה העובדה, כי  ת עם פרוץ מלחמת העולם השנייה.המועצו-מדינות שסופחו לבריתה

תנה אמנם יסוד להניח, כי חלק מפעילותה המועצות, נ-יוצאי רוסיה וברית ,םפעילים ציוניים ותיקי היו

  .יופנה בכל זאת ליהודים ה"וותיקים," אך לא כך היה הדבר

סובייטית, החלה ה"וועדה לענייני ססס"ר" לשמש כזרוע -הלחימה בחזית הגרמניתראשית עם 

 ,האחרים , כאשר תפקידיהשל הנהגת היישוב בכלל ושל הסוכנות היהודית בפרט תהתעמולתי

אחרות בסוכנות , הועברו לסמכותן של מחלקות 1940באוגוסט  12- שנקבעו בכפי ברובם, המדיניים 

היה  הסברתי-התעמולתיעיסוקה עם זאת, גם  104.או נעשו תוך שיתוף פעולה הדוק עמהן היהודית

מוסקבה של  התמיכתקבלת ל חלט מדיני ושימש את קברניטי היישוב בקידום שאיפתםברובו המו

שימש החומר שהופק מטעם  ,בעקיפין . אולםישראל היהודית-ארץנית של המדי העצמאותהשגת ב

הפחות לאלו שאכן הצליח להגיע  המועצות, או לכל- ישראל אל יהודי ברית-הוועדה להבאת דבר ארץ

  105אליהם.

                                                
 .591', סקירה על פעולות הוועדה לענייני ססס"ר, עמ' 'רבינוביץ 102
. וסט קרא לדובקין S6/4551, אצ"מ 15.9.1943יו"ר "מגן" בנימין וסט אל הסוכנות היהודית (אליהו דובקין),  103

  המועצות.-י בריתלכנס בדחיפות את ישיבת הנהלת הוועדה על מנת לדון כיווני הפעילות בעניין יהוד
. קלס מכנה את 123-122את רשימת התפקידים של הוועדה ראו אצל: קלס, גבולות, מחתרת ובריחה, עמ'  104

הוועדה "הוועדה לטיפול בענייני יהדות רוסיה," אך כוונתו היא ל"וועדה לענייני ססס"ר." כמו כן הוא מתארך 

  .1940, במקום 1941בטעות את ישיבתה הראשונה לאוגוסט 
המועצות ובעלות בריתה ויחסיהן עם העם היהודי, הציונות ומדינת - "יחסים מיוחדים": בריתבנימין פינקוס,  105

  .127-126גוריון, שדה בוקר, תשס"ז, עמ' - , בהוצאת מכון בן1959-1939ישראל 
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, החוברת הראשונה שהופקה לאחר 1941ובראשית  1940-ב יעשהופ ,התעמולתימלבד החומר 

אשר יצאה "למשק ולנשק" בשם הייתה חוברת מצוירת  ,סובייטיםתחילת המגעים הממשיים עם ה

ידי "לשכת המודיעין" - עלבסיוע קרן היסוד. כמה עשרות עותקים של החוברת נמסרו  1942בקיץ  לאור

במטרה לבחון את " ,Vשל "ליגה  לדיפלומטים הסובייטיים שביקרו בארץ לרגל כינוס היסוד

למעלה מאלף עותקים הוחלט להפיץ את החוברת ברבים.  ,הלקבלהסובייטים משניאותו  106תגובתם.

ספר  החוברת התקבלה ואף הופצה בבתי המועצות,-פי מידע שהגיע מברית- המועצות. על-לברית נשלחו

  107יין בה.פשר לצוערים היהודים לעאלקצינים, מה ש

פי המלצת ראש מחלקת ההסברה של הסוכנות - ועל ,1942-ב הסובייטיםבעקבות ביקורם של 

הוחלט בוועדה להתחיל בפרסום של  ל אגודת "מגן,"שובעידוד ומימון ראשוני  יהודית ישעיהו קלינובה

הגיליון  בעריכת חיים ליפשיץ.בשפה הרוסית  "ישראל "פלקור- נות הידיעות של ארץבולטין סוכ

 גיליונות. 83 התפרסמו 1947-1942בין השנים ל וך הכסוב 1942בדצמבר  15- הראשון ראה אור ב

ת הדיפלומטיות הסובייטיות באנקרה ובטהרן יובולטין יצא לאור שלוש פעמים בחודש והופץ לנציגוה

עיתונים, ירחונים, ספריות,  190-לשם) וכן ל הוא נשלח גם ובדמשק ת בקהיריו(ועם הקמת הצירו

תו הבולטין הכיל מידע רב ומגוון על חיי היישוב, על תעשייהוצאות ספרים, מוסדות מדעיים ועוד. 

גם הפעם התקבל בעקיפין המועצות. - בריתבין בין היישוב ללאותו. מדור מיוחד הוקדש לקשרים וחק

  108ברבים. על הפצתוהחומר ליעדו והגעת אישור על 

שמות של המוסדות ריבוי הפרסומים התעמולתיים בשפה הרוסית הוליד צורך דחוף בקביעת ה

שהתחנך  מייו מסורבלים ומיושנים לאוזנו של . המונחים שהשתמשו בהם עד אז ההלאומיים בשפה זו

המועצות והקשו על הבנת משמעותם. לפיכך הוצע על הקמת ועדה מיוחדת שתקבע את המינוח - בברית

הנכון בשפה הרוסית. עם חברי הוועדה נמנו: דוד רמז, אליעזר (לסיה) גלילי, דן פינס, אברהם ארסט, 

  109ט ויצחק רבינוביץ'.חיים ליפשיץ, העיתונאי הרמן (גרשון) סוויי

המולדת  י: "אל חופבשפה הרוסית נוספות הסברהראו אור מספר חוברות  1944-1943בשנים 

ישראל. כמו כן, ראו - ימית בארץתחבורה הקודמת," "ארבע שנות מלחמה" וקובץ כלכלי על סחר חוץ ו

רגונים נעשתה באמצעות גופים וא המועצות-אור מספר פרסומים קטנים יותר. הפצתם לברית

                                                
  , עי"ר.1.9.1942הודעה לעיתונות מטעם "לשכת המודיעין על היהודים בססס"ר,"  106
 .592ירה על פעולות הוועדה לענייני ססס"ר, עמ' רבינוביץ', סק 107
  .593-592שם, עמ'  108
 , עי"ר.24.10.1943יצחק רבינוביץ' לאליהו דובקין,  109
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הוחלט גם על הפקת סרט תעמולתי בשיתוף פעולה ובמימון  1943בשנת  שהוועדה עמדה בקשר עמהם.

 275-וועדה לענייני ססס"ר." הסרט שאורכו כשל הסוכנות, קק"ל ו"ה ההסברהחלקת ," מVשל "ליגה 

 מחייטקסי משלוח האמבולנסים (בהפקת הליגה) וקטעים  –, הורכב משני חלקים דקות) 10- (כ מטר

  110).היישוב (בהפקת "יומני כרמל"

נפתחה בהחלטת הוועדה לפרסם קובץ מקורי שיוקדש לכלכלת הארץ ולסיכויי  1945שנת 

לאור  יצא ישראל העברית"- של ארץ ודינמיקה סטטיקה" ה בעשר השנים הקרובות. הקובץהתפתחות

  111פעולה עם המחלקה למסחר ותעשייה של הסוכנות היהודית.בשיתוף 

יו פרי תוצרתה הבלעדית תן לראות, הן היוזמה והן המימון לכל הפרסומים הללו לא הכפי שני

. הרי , לכל הפחות בצורתן היאאלמלא "מגן," ספק אם יוזמות רבות היו יוצאות אל הפועל .של הוועדה

גם הגופים המממנים כגון קרן היסוד, קק"ל ועוד הטילו ספק ביכולתם של הפרסומים להגיע לידי 

סובייטיים, בעיקר - במקביל, זכתה לוועדה לביקורת בקרב החוגים הפרו המועצות.-ם בבריתהיהודי

"מגן" וגופים אחרים ניהלו את הפעילות באופן עצמאי, מבלי לכנס את  , כי הסוכנות,בשל העובדה

   112חבריה ולו לישיבה אחת.

ישראליים והן -הסובייטים באמצעות גורמים שונים, הן ארץכל החומר התעמולתי הועבר לידי 

לרשות  להעמיד" שאף ניאותה ,Vהתקבל מידי "ליגה  הסיוע הממשי ביותריהודיים זרים. אולם 

כילה מאות כתובות של מוסדות ה המועצות. רשימה זו-ת התפוצה שלה בבריתרשימהוועדה את 

 ,נאיםסובייטיים ממלכתיים, כלי תקשורת, מוסדות אקדמיים, ואף כתובות פרטיות של סופרים, עיתו

  113.וכן נציגויות דיפלומטיות סובייטיות שונות

סימל שלב  ," שהתקבל עם תום המלחמההוועדה ל"וועדה לקשרים עם ססס"ר שינוי שמה של

המועצות בכל הקשור לריבונות - הסוכנות היהודית להשפיע על עמדת בריתשל  ההנהלנוסף בניסיונות ה

בהוצאה לאור של באופן רשמי התרכז מעתה ה ישן של הוועד-החדשתפקידה  ישראל.-היהודית בארץ

                                                
 , עי"ר.7.6.1943 "" אל "הוועדה לענייני ססס"ר,V"ליגה  110

  , עי"ר.15.1.1945"הוועדה לענייני ססס"ר" אל המחלקה למסחר ותעשייה של הסוכנות היהודית,  111
 .30.1.1944", משמר" 112
 , עי"ר.4.1.1944" אל "הוועדה לענייני ססס"ר," V"ליגה  113
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מנהיגי התנועה, ספרי היסטוריה  שלפרסומים שונים בשפה הרוסית: ספרות מופת ציונית, נאומיהם 

  114יהודית ועוד.

  

  השואהח כהמועצות נו-של היישוב אל בריתיחסו 

בפרק הקודם, הידיעות על גורלה של יהדות אירופה הניעו את הנהגת היישוב  שצוייןכפי 

ישראל - הפיכתה של ארץ לקו המנחה במגעיהם עם הנציגים הסובייטיים: המעשי היסודבליט את לה

הסובייטים,  115.והיהודים הנרדפים בארצותיהם מזה שרידי השואה מזה הריבונית למקלט עבור

גישתו של היישוב ואף ניצלוה לצרכיהם המדיניים. אולם, מלבד הפן המדיני מצדם, הבינו היטב את 

  נדון במגעים אלה גם גורלם המידי של יהודי אירופה.העתידי, 

לילת משמעותה הייחודית של השואה רבות השנים הייתה ממובילי שבהמועצות, אשר -ברית

 6-הייתה גם הראשונה להודיע על גורל היהודים. למעשה, כבר ב 116אף ממכחישיה,ולאחר מכן 

 המנהיג הסובייטי יוסיף סטליןבנאומו ר למהפכת אוקטובר, הזכי 24-, ערב יום השנה ה1941בנובמבר 

  ידי כוחות הכיבוש הגרמניים:-את רצח היהודים המבוצע על

אוהבי השלום של  םהאספסוף ההיטלריסטי הורג ואונס את התושבי

מולדתנו, בלי לרחם על נשים, ילדים וזקנים [...] הם עושים פוגרומים בנוסח 

טר הצאריסטי. המפלגה ימי הביניים נגד היהודים, כפי שעשה זאת המש

ההיטלריסטית [...] היא מפלגה ריאקציונית מימי הביניים ומפלגה של 

  117פוגרומים מן ה"מאות השחורות.

פורסמה אגרתו של  1942בינואר  6- : בהשמדההסובייטים היו גם הראשונים שהודיעו למערב על ה

ובה  ,המועצות-ים בברית), לדיפלומטים הזרים המוצבMolotovויאצ'סלב מולוטוב (קומיסר החוץ 

                                                
- רשימת פרסומים בשפה הרוסית [מטעם "הוועדה לקשרים עם ססס"ר"], ללא תאריך [ככל הנראה, שלהי שנות ה 114

  ], עי"ר.60
הם זקוקים למדינה, אשר  דומה, כי יסוד זה, אשר רעיונו הפרקטי (היהודים נרדפים ונרצחים בכל מקום ולפיכך 115

תשמש עבורם מקלט) נכון היה לרגע הגותו, אך עם הזמן הלך והאפיל על היסודות האחרים: ההיסטוריים, 

נוהגים לתקוף את עצם קיומה של השואה,  הלאומיים וכדומה. ולראיה: שוללי זכותה של מדינת ישראל להתקיים

  ל המדינה היהודית.בראותם בה את הגושפנקא המרכזית, לדידם, להקמתה ש
המועצות ראו: נתי קנטורוביץ', "התגובה הסובייטית למשפט - על יסודות "שלילת השואה" והכחשתה בברית 116

  .122-91, ירושלים תשס"ח, עמ' 2, ל"ה יד ושם קובץ מחקרים," 1965-1960אייכמן: בחינה ראשונית 
, כרך ב', יד ושם, ועצות והשטחים המסופחיםהמ- תולדות השואה בבריתהנוסח העברי מצוטט עפ"י: יצחק ארד,  117

  . 970ירושלים תשס"ד, עמ' 
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באפריל  27- מולוטוב חזר על נתונים דומים גם באגרותיו האחרות מתיאור קצר של גורל היהודים. 

הטוטאלית של  ההשמדהסטלין ומולוטוב לא שמו להם למטרה להבליט את . 1943במאי  11-ומ 1942

 בכדי להימנע מכךם מסוימינתונים עובדות והם אף טשטשו  ,היהודים. אדרבא, כפי שמתברר עתה

שהגיע באמצעותם  ,מכל מקום, המידע (לרבות עדויות מצולמות על רצח היהודים) 118.בכוונה תחילה

  119ישראל, היווה עבור היישוב אות אזהרה ראשון על המתרחש על אדמת אירופה.-למערב ומשם לארץ

הידיעות , בשלבים הראשונים של הלחימה בחזית המזרחית, בטרם הגיעו כפי שראינו לעיל

הרטוריקה ודרך המחשבה של ראשי היישוב תאמו את הדפוס שהיינו עדים לו אודות המתרחש, 

 - 1939המועצות (ספטמבר - ה הגרמנית לבריתיה לבין הפלישירוץ מלחמת העולם השנבתקופה שבין פ

וצות הגעתם ארצה של קבאת שיאפשר  ,ניתנה לניסיונות להגיע להסדר מדיני ): חשיבות רבה1941יוני 

  120שנקלעו לשטח הסובייטי. ,ניכרות מקרב חלוצי פולין

ידי -על , הוגשהאת הגנת היהודים מפני הפורענות הגרמנית הדגישהלמעשה, ההצעה היחידה ש

בטרם  ,גוריון-בןדוד לד"ר חיים וייצמן ולואלי נחמני (איש פועלי ציון שמאל בלונדון) מניה שוחט 

ישראל תשלח צעירים לרוסיה ליצור שם תנועה של - "שארץסקי: נפגשו, כל אחד בתורו, עם איוון מיי

פרטיזנים ושל לוחמי גרילה בין יהודים, לאמור במקום שישחטו יהודים סתם, לארגן אותם שהם יעשו 

-לוחמים מאומנים לברית וחכי הכוונה הייתה לשל במקום אחר טענה שוחט 121מעשי חבלה וכו'."

גוריון "נתן הרבה - מרד בגטאות. מכל מקום, לדבריה, בעוד שבן ויעוררו המועצות שיעברו משם לפולין

נימוקים, מדוע אי אפשר להגשים את הרעיון הנעלה (לפי דבריו)," וייצמן ניאות, לכאורה להציג את 

  122ההצעה בפני השגריר הסובייטי.

טות שקיימו עהקודמים, אין כל זכר להצעה מסוג זה בשיחות הלא מכפי שראינו בפרקים 

מנת להילחם -המועצות על-הארץ לברית אנשים מןן ומייסקי. לעומת זאת, הצעות לשלוח וייצמ

אנשי פועלי ציון על התפלגויותיהם) במהלך  ידי נציגי תנועות השמאל (ברובם-לבגרמנים אכן הוצעו ע

  . מכל מקום, הצעות אלה, כידוע, לא יצאו אל הפועל.1941קיץ בוועד הפועל של ההסתדרות ב הדיונים

                                                
 .974-971שם, עמ'  118
 .45-44, עמ' הנהגה במלכודאודות הידיעות הראשונות על השמדת היהודים ראו: פורת,  119
- בן, כרך א', המרכז למורשת גוריון, הנהגת היישוב וניסיונות הצלה בשואה- חץ בערפל: בןטוביה פרילינג,  120

 .69-68בוקר, תשנ"ח, עמ' -גוריון, קרית שדה
, מצוטט עפ"י: יהודה ריינהרץ, שולמית ריינהרץ ומוטי גולני 28.1.1942הדברים נאמרו בישיבת מרכז מפא"י,  121

-477צבי, ירושלים, תשס"ה, עמ' -, יד יצחק בן1960-1906עם הזרם כנגדו: מניה שוחט, אגרות ותעודה (עורכים), 

476.  
  .494-493, שם, עמ' 3.6.1948וחט אל פנחס שניאורסון, מניה ש 122
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 הוועד ידי- , הוחלט בעצה אחת עלעל הרצח השיטתי והמכווןמשנודע , 1942קראת שלהי ל

בדצמבר. ביום האבל  2- עד ל בנובמבר 30-הלאומי והסוכנות היהודית לקיים שלושה ימי אבל, מ

בנוכחות חברי הנהלת הסוכנות, הרבנים הראשיים נס מושב מיוחד של אסיפת הנבחרים הראשון התכ

 לרבות נציגי הקונסוליות הזרות. עם סיום האסיפה הושמעה פנייה אל עמי העולם ואישים נוספים,

  123ואל העם היהודי לא לשקוט נוכח הזוועות, להציל ולנקום. בראשות המעצמות

המועצות - בעוד הפניות אל שתי מעצמות המערב לא הולידו ויכוח, שאלת הפניה אל ברית

. מתוך ההערות 1942בנובמבר  29- ת ימי האבל, בערב הכרז בישיבת הנהלת הסוכנות עוררה דיון

הושמעו במהלך הישיבה, בולטת קריאתו של יצחק גרינבוים לדרוש מהרוסים להעמיד לדין קצינים ש

כי "גם בגרמניה  ,גוריון, אשר העיר-גרמניים שדם יהודי על ידיהם. דבריו אלו נתקלו בהתנגדות של בן

גרינבוים לא הרפה ואף תבע  124לא יתחשבו בנימוקים שלנו." יש קצינים רוסיים שבויים והם [הרוסים]

תשובה לשאלתו זו לא ניתנה, אף כי לבסוף גם סטלין ין. מדוע לא תיעשה פניה גם אל סטל הסבר,

  הוכנס אל רשימת הנמענים.

צבי -ששלח יצחק רבינוביץ', מזכיר "הוועדה לענייני ססס"ר" ליצחק בן מכתבלשים לב ליש 

. רבינוביץ' קרא להימנע מ"איגנורציה" מכוונת של הסובייטים, שכן גישה 1942בנובמבר  29באותו יום, 

יאה רם יוחלט לפנות בקגיע אל לבה של מוסקבה. לדבריו, באזו עלולה לפגוע במאמצי היישוב לה

  לצ'רצ'יל ולרוזוולט, חובה על היישוב לפנות גם לסטלין מן הנימוקים הבאים:

בין אם  ,סובייטיתני הפלישה הגרמנית נמצאו בשליטה ם שלפהטבח ביהודים מתבצע בשטחי )1

 ;בין אם היסטורית ,1940-1939מתוקף הכיבושים של 

לטבח הזה והם גם אלה שנלחמים  ביותר המיידייםהעדים הצבא האדום והפרטיזנים הם  )2

 בפועל נגד הגרמנים ולכן יש להם יותר סיכויים לשחרר את היהודים;

  125.הראשונים להקים קול זעקה המועצות היו-יהודי ברית )3

  126המועצות.- את דבריו מסיים רבינוביץ' בהצעה להימנע גם מדעות קדומות כלפי ברית

                                                
 .1.12.1942, 30.11.1942 דבר; השוו ל: 77-76פורת, הנהגה במלכוד, עמ'  123
  , אב"ג.29.11.1942פרוטוקול מישיבת הנהלת הסוכנות היהודית,  124
. ליתר פרוט 24.8.1941-רדיו מוסקבה בבהמועצות אל יהדות העולם -כוונתו לפניית נציגי הציבור היהודי בברית 125

  .4.1ראו פרק 
  , עי"ר.29.11.1942צבי, -יצחק רבינוביץ' אל יצחק בן 126
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 נואות יםדבריו של יצחק גרינבוים, שלא זכו למענה, והערת הסיום של יצחק רבינוביץ' מוביל

 קר הפניות נעשהפי שניתן לראות, עיהמועצות בסוגיית ההצלה. כ- בו נתפשה בריתשלדיון על האופן 

הברית, ואילו הסובייטים היוו ברוב המקרים מעין נמען - תמיד אל מעצמות המערב: בריטניה וארצות

  127משני ותו לא.

משכה תשומת לב רבה מצד גורמים שונים ביישוב בהיבט לחימתה בפולש המועצות -ברית

שנוצר סביב  ,יאולוגיהסבך האידבתוך  על תפיסתם את השואה. הא גם השפיעיזאת ועוד, ה .הגרמני

במישור בעיקר  בא לידי ביטויהמועצות -אל ברית הפלמ"ח גם יחסו של ,סוגיית היחס למוסקבה

" כגון אימון חיילים או פיתוח תורת לחימה. ,מעשייםמדובר בנושאים " אף כאשרהאידיאולוגי, 

שראל" קידשו, כל הצעיר" ו"לוחמי חרות י "השומר –למעשה, שני הקטבים על מפת התנועה הציונית 

. מובן, כי גם הם נדרשו לסוגיות האידיאולוגיות, אך הלחימה הסובייטית גבורתאחד בדרכו כמובן, את 

  חסם אל השואה.השפיע גם על יהמועצות - בו בזמן יחסם אל מאבקה של ברית

היחס החיובי ביותר שפיתחו אל "כוחות המחר," הם העולם הקומוניסטי, גרם לראשי 

 ,יעקב חזן, ובמיוחד מאיר יערי, להתייחס בחשדנות, שמא נאמר בשלילה מופגנת –ר" "השומר הצעי

 אסיהמרכז ורות הפרטיזנים או מצא מפלט בשב םשהצליח להגיע ארצה לאחר שלחמי כלפי 

הסובייטית. העובדה, כי ראו במו עיניהם את "ארץ הפועלים והאיכרים" במלא כיעורה ומערומיה, 

מפלגתית שטיפחו המנהיגים, אלא בעיקר להשפיע -רק בתשתית האידיאולוגית עלולה הייתה לפגום לא

הצעיר" ראו דווקא  ראשי "השומרש הסיבהעל עיצוב תפיסת העולם של קברניטי התנועה. זוהי גם 

  128עבורם. מאורע מכונן ,ולא בשואה על זוועותיה וגבורותיה ,מועצות-לחימתה של בריתב

לכן בחר ו המוחלטתהתגלמותה של האמת את  צבא האדום"השומר הצעיר" ראה בניצחונות ה

הונעו אנשי לעומת זאת, " כ"עיוורון., ההתנגדות, לרבות מבית, לבכורה הסובייטית בניצחוןתייג את ל

-בעל אל הגרמנים הוכתבה מן הצורך למצואא. כפי שהחלטתם לפנות קהלח"י ממניעים פרקטיים דוו

מאז ניצחונותיה בסטלינגרד ובקורסק, החלה ריטניה, כך גם שיוכל לקרוא תיגר על ב ,ברית עוצמתי

                                                
חדלה הנהגת היישוב להשלות את עצמה גם ביחס לגבי עמדת בעלות הברית  1944לקראת המחצית השניה של  127

  .478-477המערביות לגורל היהודים. ראו: פורת, הנהגה במילכוד, עמ' 
"מרחביה וסטלינגרד! לא ורשה ולא מצדה: מאיר יערי לנוכח השואה והשלכותיה," דינה פורת אביבה חלמיש,  128

צבי, - , יד יצחק בן1948-1933ישראלי ויחסם לנאציזם ולשואה - שואה ממרחק תבוא: אישים ביישוב הארץ(עורכת), 

אביב - , עם עובד, תלקובנרמעבר לגשמי: פרשת חייו של אבא . השוו ל: דינה פורת, 502-501ירושלים תשס"ט, עמ' 

 .222-219תשס"א, עמ' 
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יתרה  129סקסי.- לוגבעיניהם ככוח המסוגל להדיר שינה מעיני העולם האננתפסת המועצות -ברית

פירוק הקומאינטרן, ביטול ( 1943בשנת  הצעדים "הלא בולשביקיים" שנקט סטליןמזאת, 

נתפסו בעיני ראשי הארגון (בעיקר  )זוק הלאומיותה"אינטרנציונל" כהמנון הלאומי והפנייה אל דרך חי

המועצות למעצמה שעל ארצות המערב יהיה -מור) כהוכחה להפיכתה של ברית- ילין -בעיני נתן פרידמן 

אמנם תהליך שינוי האוריינטציה עבר על לח"י בצורה הדרגתית מאוד,  130לקחת בחשבון בכל מעשיהן.

המאבק בבריטים כונה ות והן במינוח. כך לעתים אט התמורות החלו בולטות הן בתפיס- אך אט

מאבקם של כלל האזרחים בכובש, בדיוק כפי שהוצגה "מלחמת בהתייחסו אל  ",מולדת"מלחמת 

  131המולדת הגדולה."

לאחר היוודע דבר ההשמדה, היה  מיוחד, וביתמזרחחזית הבשלבים הראשונים של המלחמה ב

 132נאצית.- אותו כתעמולה סובייטית אנטי הגדירוב ,ישוב מי שהתקשה להאמין למידע זהבהנהגת הי

זאת, כמובן, לצד החשדנות ה"טבעית" כלפי הסובייטים באשר הם, שהייתה תולדה של שנות הרדיפות 

המידע כאשר הוכח  , גםאולםרבינוביץ'.  לשוןכ ",כל זאת אכן ניתן לכנות כ"דעה קדומהכנגד הציונות. 

, לא חל כל בזירה המדינית מזה ונות להידברות עם היישובגילתה מעין נכומוסקבה  ,מזה על הרצח

  הסובייטים נותרו עדיין בתפקידי משנה בכל הקשור לסוגיות ההצלה.לכן, ו בתפיסה.שינוי ניכר 

 - הזהירות, היות וטרם נמצא מידע המוכיח או המפריך אותם והדברים ייאמרו במלוא -דומה 

הסובייטים, בהנהגת היישוב חשו עדיין אי נוחות כלשהי  מת, לכאורה, ביחסים עםכי חרף הפשרה מסוי

לצד הפניות אל שועי עולם,  שבמערב,בעוד כגון עניין ההצלה.  ,יהודיות טהורותלפנות אליהם בסוגיות 

למעשה את המועצות לא זו בלבד שלא היה -ם או אישים יהודיים מקומיים, בבריתיניתן להפעיל ארגונ

הגוף היהודי הרשמי היחיד, הלכו ונתפסו  ",פאשיסטי- וועד היהודי האנטימי להפעיל, אלא גם אנשי "ה

  .יסוד העוין את עצם מהותו של העם היהודיקרי ה ",ציהכהתגלמותה של ה"יבסק

לא תרמה לשינוי התפיסה. כך, במהלך  הפניה הישירה והמכוונת אל הגורמים הסובייטיים

אליהו אפשטיין, נציג המחלקה המדינית של  , נפגש1944ה של יולי יביקורו בקהיר במחצית השני

                                                
. השוו 13-11, ז', טבת תש"ד, עמ' החזית: עתון לוחמי חרות ישראל "בין הים הבאלטי והים האדרי'אתי [כך!]," 129

              , כרך א', מרכז זלמן שז"ר, ירושלים תשמ"ט,1949-1940לח"י: אידיאולוגיה ופוליטיקה, יוסף הלר, אל: 

 .175-174עמ' 
. לאחרונה התרבו שמועות על נציגי הארגון שישבו בתקופת המלחמה בלבה של התעשייה 179שם, עמ'  130

שמועות אלה נראות מופרכות לחלוטין הן בשל הביטחונית הסובייטית. החלטתי לא לתת את הדעת על כך, מאחר ו

 .מקורותיהן והן בשל סתירות רבות המגולמות בהן
  .15-13, ט', ניסן תש"ד, עמ' החזית: עתון לוחמי חרות ישראלמולדת," -מתהגנה או מלח-"מלחמת 131
 .47-46פורת, הנהגה במלכוד, עמ'  132
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העלה  ). בין יתר הנושאיםSolodסולוד ( דניאילהסוכנות עם יועץ הצירות הסובייטית במצריים 

אפשטיין את הצעת היישוב שהצבא האדום יפציץ את מרכזי ההשמדה בפולין. סולוד, מצדו, דחה 

  133נה מדינית."הצעה זו בטענה כי "אין מקום להצעה מעין זה [כך!] מבחי

פנה הוועד הפועל של  1944במאי  1- פניות כלליות יותר נותרו ללא מענה. כך, לרגל חגיגות הגם 

הברית - ההסתדרות אל ציבור הפועלים הסובייטיים בקריאה לתמוך בדרישת פועלי בריטניה וארצות

רק בהול הסוכנות היהודית מבשגרה  ,1944אוקטובר ב 134מממשלותיהם לעשות הכול למען ההצלה.

הוועד הלאומי פנו , 1945ראשית ב 135לין, בקריאה להציל את היהודים המוצאים להורג בהונגריה.לסט

יסריון החוץ הסובייטי בקריאה להזהיר את שלטונות הונגריה מהמשך מוהרבנות הראשית אל קו

   136שילוח היהודים ובכך למנוע את השמדת אלו שעוד נותרו בחיים.

ישראל ייחסה תפקיד משמעותי לסובייטים, לכל -תונות בארץשלא כממסד היישובי, העי

, במהלך משפט 1943יולי בהפחות בסוגיית הענישה של האחראיים להשמדת היהודים ועוזריהם. כך, 

עיתונות בארץ בתפקידה של העסקה  137י הפעולה עם הנאצים,נגד משתפ )Krasnodar( ראקרסנוד

לא דפי העיתונות נשמעו על בנוסף, מ 138ובענישתם. המועצות בהבאתם לדין של פושעי מלחמה-ברית

קריאות לשחרור מחנות הריכוז והמוות. התופעה התגברה משחצה הצבא האדום את הגבול אחת 

  1944.139הפולני בקיץ 

ה לשינוי ניתן לשער כי גם עמדתם של הסובייטיים, שאיתם באו נציגי היישוב במגע, לא תרמ

הבנה לנוכח הדיפלומטים הסובייטיים הביעו בדומה למייסקי כי לא כל  התפיסה. כבר ראינו לעיל

ות הרשמיות המועצות מעבר לפני-אדרבא, עצם רתיעת היישוב לפנות אל ברית 140מדי ההשמדה.מ

                                                
. ראו S25/22123אצ"מ , 3.9.1944גוריון, "משא ומתן עם הצירות הסובייטית בקהיר," - אליהו אפשטיין לדוד בן 133

  .401-400, עמ' גם: פורת, הנהגה במלכוד
134 Biulleten' Palcor 39, 5.6.1944, p. 6.  

ץ המאוחד, ירושלים , הקיבוהצלה בימי שואה, חיים ברלס, 17.10.1944יצחק גרינבוים אל המרשל יוסיף סטלין,  135

  .433-432; פורת, הנהגה במלכוד, עמ' 29תשל"ה, עמ' 
136 Biulleten' Palcor 48, 19.1.1945, p. 7.  

בעיר  14-17.7.1943-ם בכנגד משתפי הפעולה עם הגרמניהמועצות -מדובר על המשפט הראשון שהתקיים בברית 137

  שבצפון הקווקז. קרסנודאר
138 Biulleten' Palcor 23, 2.8.1943, p. 3. 

139 Biulleten' Palcor 41, 28.7.1944, p. 7-8.  

. התאריך IV-104-7-5], אה"ע 3.10.1943דו"ח מראיון של הרב הראשי [הרב יצחק הלוי הרצוג] עם מר מייסקי, [ 140

: בתחילת ינואר םיהודיהל מייסקי למצבם של שישנה עדות נוספת על יחסו  .1.11.1943המופיע על גבי הדו"ח הינו 
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השגריר באנקרה, , )Vinogradovיי וינוגרדוב (גשל סר עמדתוכי דווקא  הכלליות, מלמדת אותנו

: הדיפלומט שלל את , הייתה נחלת הכלל1943וגוסט צבי בשלהי א-שאותה גילה בשיחה עם יצחק בן

סובלים תחת  ,המועצות- עמי ברית מיוחדייחודה של השמדת היהודים, באומרו כי כל עמי אירופה, וב

  משמעית של סטלין.-זאת ועוד, כיום אנו יודעים כי זו אכן הייתה עמדתו החד 141שלטון הכיבוש הנאצי.

  

* * * * *  

כחוט השני לאורך כל שנות "היחסים  שעבר ,הציר המרכזיעשה למהייתה  הסוגיה היהודית

המועצות -תנועה הציונית לבין רוסיה הסובייטית ובריתשפותחו בין היישוב היהודי וה ,המיוחדים"

העולם השנייה פתח אשנב למגע בלתי אמצעי עם  פרוץ מלחמת. 1917מהפכת אוקטובר  מאז

באופן , אלא ות השלושיםשנכפי היה ב אקראיותפגישות דיפלומטים סובייטיים רמי דרג לא על בסיס 

-הציבה את היישוב היהודי ואת ברית 1941. תחילתו של מבצע "ברברוסה" ביוני קבוע וממוסד

של ההנהגה הציונית למסד ערוצי קשר ישירים עם  סיכוייההמועצות באותו צד, מה ששיפר את 

  מוסקבה.

כל יסוד  י, ברובו נטוליים בתחום המעשנסב על נושאים קונקרטבעוד שהמגע המדיני 

אולם גם בתחום  התעלם מבעיה זו.אידיאולוגי, נושאים בעלי אופי יהודי לא יכלו, מסיבות מובנות, ל

רכישת אהדתם של  ישוב, להקל ולו במקצת עלמעין פשרה, שעשויה הייתה, לדעת ראשי הי הזה נמצא

להפנות את מלוא מרצה לחידוש המגע עם יהודי ה העדיפהנהגת היישוב ה סבוכה זו. הסובייטים בסוגי

ושהצליחו להימלט אל תוככי  1940-1939ידי מוסקבה בשנים -שנכבשו על ,אירופיות- המדינות המזרח

נותר ברובו לוט  לה של היהדות הסובייטית הוותיקההמדינה מפני אימת הנאציזם. לעומת זאת, גור

פליטים יהודים יחודש גם המגע עם היהודים  . ראשי היישוב קיוו, אמנם, כי במגע עםבערפל

  הסובייטיים, אך לא עשו כמעט דבר, על מנת למסד מגע זו.

                                                                                                                                             
), ראש מחלקת פליטים במשרד החוץ הבריטי. Randallהתקיימה בלונדון שיחה בינו לבין אלק וו' ג' רנדאל ( 1943

-י אירופה, ואף שאל, בשם ממשלתו, האם בריתבמהלך השיחה הביע הדיפלומט הסובייטי התעניינות בגורל יהוד

המועצות תוכל לסייע להם בדבר מה. מובא אצל: יהושע פרוינדליך, "האם המטבע אכן נמצא מתחת לפנס או: 

ארכיון: מקראות לארכיונאות תעודה נשכחת על פעולה סובייטית למען היהודים במלחמת העולם השנייה," 

תוך הידוע על הגישה הסובייטית כלפי השואה, קשה להניח כי מייסקי אכן מ. 95-94, תשס"ב, עמ' 12, ולתיעוד

הוסמך על ידי הממונים עליו למהלך שכזה. לעומת זאת, התעניינותו עולה בקנה אחד עם תפיסתו האישית של 

  כי נעשתה על בסיס אישי, ללא תיאום עם קומיסריון החוץ או כל רשות סובייטית אחרת. מייסקי ואף ייתכן
  .], שם1943צבי, בקור בצירות הרוסית באנקרה, [שלהי אוגוסט - צחק בןי 141
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 : למודתהםאחורימשעמד נשמעים חריפים וקשים, ניתן להבין את ההיגיון אף כי דברים אלה 

, יחסית הבטוחקשר ישיר, העדיפה הנהגת היישוב לצעוד בדרך  ו שלשנים רבות של כישלונות במיסוד

של  הרשמי הנציגשל " יוביות. זאת ועוד, התנהלותותוצאות ח דבר תניב בסופו שלניתן להניח כי ש

סודו יפאשיסטי, לא הותירה מקום לספקות בנוגע ל"- הוועד היהודי האנטית הסובייטית," ודהיה

צויים. לא תרם להעלאת שאלת חידוש המגע לדרגים הר שכמובןמה  142,, של הוועדהיבסקי," כביכול

-עם זאת ייאמר, כי מתוך תמלילי הדיונים שהתנהלו בסוגיית המגע עם היהודים בשטחה של ברית

היוותה קושי מוסרי ורגשי ו ,מועצות, עולה בבירור כי ההחלטה הזו לא הייתה חד משמעית ופסקנית

לחדש  ולומר, כי חרף כל הניסיונות העקיפים עבור רובם המוחלט של מקבלי ההחלטות. ניתן לסכם

עבור היישוב עד לבואם של הדיפלומטים  "שאלה נעלמה"בבחינת המועצות נותרה - מגע, יהדות ברית

  .1948הישראליים למוסקבה בסתיו 

היה ברור  מחד, ההצלה. המועצות, העיבו גם על סוגיית- הרתיעה והחשש מפני חמתה של ברית

הנרדפים.  עמוד לצדם של היהודיםמול הפולש הנאצי עשויה ל קיומההמועצות הנלחמת על -כי ברית

פאשיסטי לבין אי נכונות הדיפלומטים -מאידך, הסתירה שבין הכרזות הוועד היהודי האנטי

הסובייטיים, דוגמת השגריר באנקרה וינוגרדוב, לדון בסוגיית ההצלה, יצרה חוסר הבנה ובלבול בקרב 

בשבי שגויסו לפלוגות העבודה ונפלו  ,יהודי הונגריה על גם חוסר הנכונות לחשוף מידע ראשי היישוב.

העדר "מנוף יהודי אוהד" כגון  כי סיכויים להיענות חיובית. בל נשכחלא שיפר את ה ,הסובייטים

  אישים, ארגונים וקהילות, תרם אף הוא לחיזוק הרתיעה.

שלא לפנות בצורה פעילה אל  ר ניתן לקבוע כי בחירתו של היישובומכל מקום, במבט לאח

, שיקפה יותר את הפן יינהצות בדומה למעצמות המערב, תהיינה הסיבות לכך אשר תההמוע-ברית

מכל מקום, קשה לומר שמא צעד זה היה נכון  מאשר את הצורך המעשי. , על חששותיו הנושנות,הרגשי

כי לצבא האדום יותר סיכויים לשחרר את  ,נימוקיו של יצחק רבינוביץ'מחד גיסא, או מוטעה. 

, מאידך .בכלל ובין בעלות הברית בפרט את מאזן הכוחות של הצדדים הנלחמים תאמו ,היהודים

המועצות מעולם לא פעלו במכוון להצלת יהודים, למעט מקרים ספורים -הכוחות המזויינים של ברית

משטר הסובייטי ידע לנצל היטב את הבלבד, שגם הם לא היו תוצאה של מדיניות רשמית מכוונת. 

רבה עבור  הפקת תועלת אך עשה זאת למעןפאשיסטי, -וועד היהודי האנטיעות הדי" באמצ"הרגש היהו

   עצמו ותו לא.

                                                
מובן, כי בהנהגת היישוב לא היו מודעים למגבלות שהוטלו על הוועד בשאלת המגעים עם התנועה הציונית.  142

  מאידך, כזכור, חלק מראשי הוועד, כגון סולומון לוזובסקי, אכן פעלו מתוך תכתיבים "יבסקיים."
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בפועל, מלבד ניסיונות בודדים ליצור קשר עם היהדות הסובייטית והבקשות המהוססות 

המועצות -פעילות היישוב מול בריתהסתכמה לשחרור אסירי ציון, בתקופת מלחמת העולם השנייה 

חומר הסברתי בשפה הרוסית ובניסיונות ליצור קשר עם פליטים יהודיים, בסוגיה היהודית בפרסום 

  ידי מוסקבה עם פרוץ המלחמה בלבד.-ברובם יוצאי פולין ומדינות שסופחו על

מגע ביצירת  פעילות "לשכת המודיעין על היהודים בססס"ר" הפכה ללא ספק לכלי חשוב ויעיל

מה פעם אחר פעם ככלי יעיל, על אף חוסר שיתוף עם היהודים. שיטת משלוח החבילות הוכיחה את עצ

הל ה"וותיקים" היוו חלק זעום מבין ק יהודי רוסיה אך, כפי שראינו,הסובייטים.  שלהמופגן הפעולה 

  .פעילות זו לשהיעד 

שלא כ"לשכת המודיעין," ה"וועדה לענייני ססס"ר" שליד הסוכנות היהודית ייחסה לעצמה 

המדינית מול הסובייטים, אלא גם במיסוד הקשר עם היהודים. בפועל, תפקיד מרכזי לא רק בפעילות 

היעדים שהוצבו. הפעילות  בעל יכולת להשיג אתצמה כגוף מועיל והוועדה לא הצליחה למנף את ע

 ,ברובה ,הסוגיה היהודית טופלה .ידי גורמים אחרים בסוכנות ובהנהגה הציונית-המדינית בוצעה על

-מה שהותיר לוועדה תפקיד הסברתי ",ידי "לשכת המודיעין- יניים וכן עלתם הגורמים המדידי או-על

 –תעמולתי בלבד. גם מעורבותה של אגודת "מגן" הן בפעילות הוועדה והן בפעילות הלשכה לא הועילה 

השונים עם הסובייטים,  במגעים להתמקד בנושאים מעשייםכי יש  הקו הכללי של הנהגת היישוב קבע

של מוסקבה  םתועלה חמת גיות, לרבות שאלת אסירי ציון, לבליות האידיאולוגוהס תבלטולהמעיט בה

או  1942נבחרים לשחרור אסירי ציון במרץ האסיפת  הקריאה שלונציגיה. הניסיונות הבודדים, דוגמת 

לטמיון. יצחק רבינוביץ', איש "מגן"  ירדו ,"מגן" להדדיות ביחסים עם הסובייטים ראשיקריאות 

  בנדון. לא יכול היה לעשות דבר ,י הוועדה והלשכהשנמנה עם ראש

" למעין מרכז הסברתי העניקה לה הלכה וועדה לענייני ססס"רהפיכתה של ה"ובכל זאת, 

. המועצות-על רשמית עבור כל הגופים הפועלים ליצירת מגע עם ברית-למעשה מעמד של מעין מסגרת

פים ואישים סובייטיים בעלי זיקה כלשהי יצירת מאגר מידע גדול ומפורט אודות גומעמד זה אפשר 

המשלחת להפצת חומר הסברה מטעם בבוא העת ישמשו  ,שנאספו הכתובותיהודי. הלעניין 

  143למגינת לבם של הסובייטים. )1948עם הגעתה למוסקבה בשנת (הדיפלומטית הישראלית 

                                                
נקראו צירת ישראל במוסקבה גולדה מאירסון והמזכיר הראשון מרדכי נמיר אל משרד החוץ  7.2.1949-ב 143

הסובייטי, שם ננזפו על הפצת מידע מטעם השגרירות בקרב ארגונים ציבוריים ואישים סובייטיים מאחר והדבר 

ולריאן זורין לבין  "נוגד את התנהגותם המקובלת של נציגים דיפלומטיים." ראו: תמליל שיחה בין סגן שר החוץ

; מברק 7.2.1949המועצות, -פה מאת משרד החוץ של ברית-; הודעה בעל7.2.1949צירת ישראל גולדה מאירסון, 
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הסוגיה  חרף החשש הסמוי והגלוי, כי הסובייטים לא יראו בעין יפה כל ניסיון להעלאת

היהודית מצדו של היישוב, ראשיו בחרו בדרך האפשרית היחידה שעשויה הייתה להניב תוצאה חיובית 

גם במחיר כואב של התעלמות מן היהדות הסובייטית, בייחוד זו ה"וותיקה." לעומת זאת,  שהי,לכ

על  ואינה חלה וב הינה מוגבלתהיישהסובייטים הוכיחו פעם נוספת, כי נכונותם לבוא במגע עם נציגי 

 ,מכל מקום .בלבדהמועצות -של בריתהפנימי  דיים, שאותם המשיכו לראות כעניינההנושאים היהו

מבחינתה נושא כה נטול משקל מושפעו הלא שוך שיקוליה האסטרטגיים מתעמדתה של מוסקבה נבעה 

  המועצות.- בריתשאלה של יהודי כ

                                                                                                                                             
 ,Sovetsko-Izrail'skie otnosheniia, 1941-1953 9.2.1949צירת ישראל גולדה מאירסון לשר החוץ משה שרתוק, 

Vol. 1.1, pp. 460-463.  
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  סיכום

  קר. פתחנו עיתון...בוהתעוררנו ב

  ונשארנו תקועים

  ותוהים: מה פתאום?..

המשורר נתן אלתרמן את התדהמה שאחזה ביישוב היהודי כולו נוכח  ביטאבשורות אלה 

נאום זה ובו תמיכת ארצו  1וחדות.אהאומות המבארגון  הסובייטינציג הגרומיקו,  יאנדרישל נאומו 

. 1947במאי  14- בבדיון מיוחד של העצרת הכללית ישראל, הושמע -בארץבכינון ריבונות יהודית 

, קולו של בנובמבר 29-ב ,התמיכה המילולית הפכה למעשית, כאשר כעבור כחמישה וחצי חודשים

תומכת  המועצות,-, הלא היא בריתותגרומיקו בישר שברית הרפובליקות הסובייטיות הסוציאליסטי

תהייתו של אלתרמן שיקפה את  ישראל.- ערבית, בשטחה של ארץו בהקמתן של שתי מדינות, יהודית

ציוניים האישים הלא ציפה למפנה כה חד במדיניותה של מוסקבה. ייתכן ולמי מבין איש  –המציאות 

אך ספק אם היה בכוחו של רמז כזה או אחר  2היה רמז לבאות,שהיו מעורבים במגעים עם הסובייטים 

-במשחק הארץ היטיבו לשמור על "פני פוקר"אנשי מוסקבה ש: להציג תמונה אמיתית של המתרח

  .ישראלי

-לשליטה הבלעדי של ברית ף סטליןיהפיכתו של יוסמאז ובמיוחד  1917מהפכת אוקטובר מאז 

בכל הקשור שבהנהגתו הוכיחה פעם אחרי פעם ש המועצות במחצית השניה של שנות העשרים, המדינה

לה אין ספור מונים על תכתיבי פרגמטיות מעשית עכוחה של  לאינטרסים המדיניים שלה,

שנות העשרים כאשר ויתרה מוסקבה על רעיון המהפכה העולמית  מחציתהאידיאולוגיה. כך היה ב

כרתו , כאשר הסובייטים 1939באוגוסט  23-לטובת "בניית סוציאליזם בארץ אחת." כך קרה גם ב

תורתם של תזה מוחלטת ל- אנטי ופן תיאורטי,, לכל הפחות באהיווההנאצי שמשטר הות עם ידיד-ברית

הסכנות הכרוכות במדיניותו ותורתו מאז  ולהתריע על וושמוסקבה הרבתה להוקיע מארקס ולנין

  מחושב היטב.מדיני . מאחורי כל מהלך כזה עמד אינטרס עלייתו לשלטון

- דיהיהו במישור –ישראלית וביריעה רחבה יותר -ההתנהלות הסובייטית בשאלה הארץאת 

ניתן לאפיין כמעשית. אמנם  ,במהלך שלושת העשורים שקדמו לכינונה של מדינת ישראל ציוני

                                                
 .16.5.1947, דברנתן אלתרמן, "בטלגרף לגרומיקו,"  1
ראו, לדוגמא, את הביוגרפיה של אבא הילל סילבר מאת נח אוריין, שבה נדונו בין יתר מגעיו עם דיפלומטים  2

, חממה המייסד הנשכח, א.ה. סילבר והמערכה המדינית לתקומת ישראל. נח אוריין, 1947-1946ם בשנים סובייטיי

 .2012אביב - ספרותית, תל
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מנציגי הקביעות האידיאולוגיות הרואות בציונות תופעה חריגה ופסולה נותרו על כנן, אך הדבר לא מנע 

ישוב של הומוסדות גופים  ר עםחסומ י מדעואף לקיים קשרמוסקבה לבוא במגע עם אישים ציוניים 

היסוד לפרגמטיות היה ברור: הסובייטים היו מעוניינים לקבל טכנולוגיות  ישראל.-בארץהיהודי 

שבה   -שפותחו ביישוב או, לחלופין, להפיץ את סחורותיהם במזרח התיכון. משהושגו מטרותיהם 

  האידיאולוגיה ועלתה לקדמת הבמה.

טעמים מדה שורה של יהודית עהמדינה הבהקמת  התמיכהמאחורי גם אין כל ספק ש

ישראל, - בארץ יהודיתריבונית  למימושה של, שאין להם כל קשר לשאיפות התנועה הציונית פרגמטיים

אף כי התיעוד הרלוונטי בנושא הינו חלקי  ידי באי כוחו של היישוב.-כפי שהוצגו פעם אחר פעם על

הגאופוליטי שניהל סטלין ישראל במשחק - תפקידה של ארץניתן לומר במידה רבה של זהירות ש בלבד,

  להשגת מספר יעדים עיקריים: שימש ,במחצית השניה של שנות הארבעים

המועצות חשש שמא שרידי השואה יהוו גורם לאי יציבות חברתית -כך, מנהיגה של ברית

, לכןבמדינות מזרח אירופה, העומדות בפני השתלטות סובייטית, מה שיקשה על מימוש תכניותיו. 

ישראל נתפסה בעיניו בתור היעד המועדף - י בניתובם של היהודים אל מחוץ לאזור וארץראה צורך מיד

  .כלללא עניין אותו  ל אלה שזה עתה שבו ממחנות וגטאות,בגורלם שבעתיד לכך. מה יעלה 

פי המינוח הסובייטי, לא זו - בנוסף, הקמתה של מדינה יהודית בלבו של "המזרח הערבי," על

ערבית כנגד הריבון המנדטורי שלא הצליח למנוע זאת, אלא גם תיצור -הפאן בלבד שתסית את התנועה

הברית, יריבותיה של מוסקבה במלחמה -סדק בברית בין המעצמות המערביות, בריטניה וארצות

הקרה ההולכת וצוברת תאוצה. סטלין, שהיטיב להבין את כוחה ואת השפעתה הצומחת של יהדות 

למדי של מנהיגיה לרעיון הריבונות היהודית, דאג, באמצעות נציגיו, הברית ואת יחסם החיובי - ארצות

לבחון את הלכי הרוח בקרבם ולנתב את עמדתם האוהדת כלפי ארצו לתקיעת טריז בין וושינגטון 

  3ללונדון.

ובריטניה לא זו  ,: מדינות מזרח אירופה הפכו לבנות חסותה של מוסקבהמשהושגו היעדים

יחסו החיובי,  הסתיים –איבדה את מעמד המעצמה העולמית  גם ן, אלאבלבד שסולקה ממזרח התיכו

סובייטית, אשר זכתה לכינוי - תקופת הקרבה הישראלית .לכאורה, של סטלין כלפי התנועה הציונית

שהפכה  ניטרליתלקדם מדיניות  המועצות-ברית. מאז החלה 1949"ירח הדבש," תמה בראשית 

הגל האנטישמי  זאת, לצד תיכוניות.-הקשור לסוגיות המזרחישראלית מובהקת בכל - בהדרגה לאנטי
                                                

        , 1982(א'), עם עובד והספרייה הציונית  2, כרך 1948-1945: וושינגטון, המאבק על המדינהאליהו אילת,  3

 .309-306, 177-175עמ' 
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. פי ההוראה הישירה שהגיעה ממוסקבה-על מדינות הגוש המזרחי בראשית שנות החמישיםששטף את 

שבא בעקבות ניסיון הפיגוע  ,1953בפברואר  12-בהמועצות למדינת ישראל - בריתניתוק היחסים בין 

ופן סופי גולל על התקופה ומיצב באאת ה סתם ים קודם לכן,אביב שלושה ימ- בצירות הסובייטית בתל

  4ומוחלט את שתי המדינות במחנות יריבים.

שאיפותיה של התנועה הציונית לריבונות יהודית שסטלין ראה לנכון לנצל את  העובדהמן 

י מסוגל להחזיק מעמד דם כי היישוב היהודי נתפס בעיניו כ, אנו למדיהמדיניים לצרכיוישראל -בארץ

סובייטים את  לשכנעהיישוב אכן הצליח  –משמעות הדבר  .מלא את תפקידו המיועדלהצורך על מנת 

, וביכולתו עוצמתו הצבאיים והמדינייםבחוסנו ובלקלוט המונים, הן היכול חיותו ככוח כלכלי בהן 

ק ריטניה תסולסובייטיים יתבססו במזרחה של אירופה מזה, וב- להחזיק מעמד עד שהמשטרים הפרו

  .מהמזרח התיכון, מזה

מאז  במגעיהם עם גורמים סובייטייםהיישוב ראשי דרך הפעולה שבה בחרו כי  לכן, ניתן לומר

הציוני  מפעלהמדיני של -הבלטת הצד הפרגמטיהמחצית השנייה של שנות השלושים, התבררה כנכונה. 

ון רדיפת הפעילים , כגלאומיות-אין פשר הדבר, כי הסוגיות האידיאולוגיות הוכיחה את עצמה.

אך הן נתפסו כמשניות לעומת הצורך הממשי  ,הוזנחו לחלוטיןהציוניים או מצבם של אסירי ציון 

. אין ישראל- עצמאית בארץ-ובתמיכתה העתידית בכינון מדינה יהודית לזכות באהדתה של מוסקבה

רוב רובה  - ש"ט במוסקבה בימים הנוראים של תהגדול גולדה בבית הכנסת  ה שלעד להופעתש ,לשכוח

אותם אליבא דהנהגה הציונית, המכלול היהודי הלאומי. מבחינת של היהדות הסובייטית נתפס כאבוד 

של ה תהכריתר על כן, גרסו,  פעולה רחבת היקף. הצדיקודבקים בלאומיותם, לא  שנותרו מעטים

, או לכל הפחות ותהקלות אידיאולוגיתביא גם למוסקבה בשאיפותיה המדיניות של התנועה הציונית 

 16-כפי שנכתב בתזכיר הסוכנות היהודית שהוגש בואם לאו,  תאפשר לכל המעוניינים לעלות ארצה.

כשיציע המועצות -על ברית ינסה להקלהיישוב לכל הפחות לוולדימיר פוטיומקין,  1935בנובמבר 

  משטחה. אנשי דת, ואפעילים ציוניים כגון  ",היסודות ה"בעייתייםלהוציא את 

שאיפה הלא התמקדה מלכתחילה ביישוב היהודי. ישראל -בארץהתעניינות של מוסקבה ה

 פרבוסלבית-ואת נכסי הכנסייה הרוסית הצארים מימיהרוסי את הרכוש לעצמה המתמדת להשיב 

. לעומת היו חשובים יותר מהמגע עם הציונים ,וכן השימוש בשטחה לקידום המסחר עם מצריים, בארץ

לונדון במגעים מדיניים עם שליחי התנועה הציונית באנקרה,  משהחלו, 1941זאת, למן שלהי 

                                                
אביב, פברואר -ת הסובייטית ראו את מאמרי: נתי קנטורוביץ', "הפיגוע בצירות הסובייטית בתלעל הפיצוץ בצירו 4

  .77-66, עמ' 2011, 116 זמנים," 1953
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במלחמה הצעות העזרה מענה ל. תחילה היה זה וגבר במפעל הציוניהלך העניין הסובייטי ושינגטון, בוו

. 1943נוסף לכך גם אינטרס מדיני, שהפך לממשי בשנת  ,1942. ברם, כבר במחצית עם הגרמנים

הייתה הדרגתית ונמשכה לאורך כל , עצמאי וכלכליפוליטי ישוב מהווה כוח שהיההפנמה הסובייטית 

היא ידעה עליות ומורדות ולא הייתה אחידה ועקבית לאורך כל  שנות מלחמת העולם השנייה.

התקופה. אך בסופו של התהליך, היישוב היהודי נתפס ככוח שיש לקחתו בחשבון בכל דיון אודות 

  עתידו של המזרח התיכון.

תנועה הציונית להציג את חיותה הספק על חמה המשותפת באויב הנאצי הקלה ללא כל המל

, אלא ותנועת העבודה על מפלגותיה, י. הדבר נכון לא רק לגבי הממסד היישובםוחוסנה בפני הסובייטי

, ביוזמתםו, שלא קיבל םהסובייטיגם לגבי התנועה הרוויזיוניסטית.  ,קר הנוכחיחהראה המכפי ש

כדוגמתו בעבר. הספקנות שאפיינה שאיפותיה בהיקף שלא היה להתוודע להישגי הציונות והזדמנות 

שלא היו נעדרות גם  את ראשית המגעים של שנות הארבעים ושמקורה בהנחות אידיאולוגיות ישנות,

, התחלפה במודעות ההולכת וגוברת ליכולותיו של היישוב. תשובתו של סטלין יםאנטישמי טעמים

, כי היהודים הם תגרנים ולא אנשי מעש, משקפת את הגישה הישנה. ועידת יאלטהלרוזוולט בו

איננה מסתכמת בסיסמאות, אלא אכן עשויה לגרש את הבריטים , כי המעשיות הציונית השתכנעמש

, שינה המנהיג הסובייטי את גישתו וראה את היישוב היהודי חזק די הצורך לשמש כלי ישראל- ארץמ

  חשוב במשחקו העתידי.

העוינות האידיאולוגית כלפי הציונות מצד הבולשביזם חדלה להוות גורם כי  אין פשר הדבר

 מדיניות של התנועהאת שאיפותיה ה האמנם ניצלהמועצות - ברית. משפיע במדיניות הסובייטית

אך בסיכומו  אל.ישר-מדינית בארץ-בריבונות יהודיתכשהעניקה ליישוב את תמיכתה , הציונית לצרכיה

נותרה הציונות אויב רעיוני, בדיוק כפי שעלה מפעם לפעם ה ישל מוסקבה ושליח מבחינתם של דבר,

וב, כגון סרגי מיכאילפנימית שלא נועדה לצרכי חוץ. יתרה מזו, אפילו אלה - תכתובת סובייטיתמ

המועצות, המשיכו לכנות - שאמורים היו, לכאורה, להיחשף לעמדתו האוהדת של היישוב כלפי ברית

  סובייטיים."- את התנועה הציונית ומפעלה "אנטי

גישה אמביוולנטית זו אינה ייחודית לתנועה הציונית לבדה. גם בנות בריתה הגדולות של 

עוצמת המהפך ביחס חשו את  ,הברית- ות, בריטניה וארצמלחמת העולם השנייהמתקופת  מוסקבה

ישראל על יישובה היהודי -הצורך בשיתוף הפעולה עמן חלף מן העולם. ובכל זאת, ארץכאשר  כלפיהן,

להזדמנות שניתנה לה הודות  במחצית השנייה של שנות הארבעיםהקטן הצליחה להוכיח את עצמה 

  קדמו לכך, על אף הנכונות שגילתה.בפרקי הזמן שהתאפשר לה במלואו , מה שלא ראשית עשור זהב
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ה הצורך לקבוע את יחסו של שהמחקר הנוכחי ניצב בפניהם, הי המרכזייםהקשיים אחד 

ספרותית היה שמור מקום מרכזי - המועצות. לרוסיה ולמורשתה התרבותית- היישוב היהודי לברית

, לניניזם-של המרכסיזם הפן התיאורטין בלבם של ראשי הציונות. אולם, בה בעת רבים מהם הבחינו בי

הקורא לשוויון ולמימוש היכולות האישיות, לבין הפרשנות הגשמית והיישום הטוטליטרי שניתן 

והאמונה ידי המשטר הסובייטי. הסתירה הפנימית והמאבק בין משאלת הלב -לרעיונות אלה על

נות הוקעה ככלי בה הציוש לבין המציאות בשותפות הגורל של ההגשמה העצמית הציונית והסובייטית,

  המועצות.- היישוב היהודי לקבוע גישה ברורה כלפי ברית הקשו על י הבולשביזם,שרת בידי אויב

של פעילי התנועה ומאסרם  םרדיפת, של הבולשביקים לציונותהעוין יחסם כך, למרות 

 ניסומוסקבה  החיובית שתועמלני , רבים ביישוב היהודי התקשו להביט אל מעבר לתדמיתהציונית

המשטר הסובייטי חותר תחת עצם קיומו  –העובדות דיברו בעד עצמן אמנם, . משטר הסובייטילשוות ל

את ההתלהמות ניתבו עמדתם של שליחי הקומאינטרן, ש ותעבאמצ ישראל- של היישוב היהודי בארץ

 לקרים אושל יהודים מהארץ נגד היישוב או הפעילו מערכת תעמולה להגברת הירידה לפעולה הערבית 

יסודות  לעברלא הופנתה כלפי הסובייטים, היא ביקורת  וטחהכאשר הובכל זאת, גם  .לבירוביג'אן

  .שבתוכם יהודיםה בעיקר כלפי האישים והגורמיםמיישמי מדיניותו,  כנגדהמשטר, אלא 

מעורבותם של יהודים ביישום מדיניות הלאומים הסובייטית וברדיפת הציונות הן  ככלל,

ם יחוסר אימון מוחלט כלפי אישים סובייטיביישוב הולידה  ,הן מחוצה לה ,ועצותהמ- בשטחה של ברית

 עובדתית, גרם גם לאנטגוניזם בקרב היה מבוסס מבחינהאף כאשר ממוצא יהודי. חוסר אימון זה, 

כפי שראינו זאת בתגובות לפירוקה של ה"ייבסקציה" בראשית שנות השלושים  ,יישובחלקים נרחבים ב

כחמש שנים יומקין ערכות למגעים בין נחום גולדמן לבין מקסים ליטבינוב וולדימיר פוטאו במהלך ההי

עשוי להיות קשוב יותר נתפס כמי ש"הרוסי הגוי" הקומוניסט  היהודי, לעמיתובניגוד  .לאחר מכן

הוועד החשש מפני "יבסקים מחרחרי ריב ומדון" העיב על המגעים עם  - כתוצאה לבעיות הציונות. 

והקשה על  בתקופת מלחמת העולם השנייה יהודי הרשמי-פשיסטי, הגורם הסובייטי-האנטיהיהודי 

 אחריה, לכל הפחות עד אשר שליחי מדינתלהמועצות -בריתבהבנת השינוי העובר על החברה היהודית 

  הגיעו למוסקבה וראו הכל במו עיניהם.ישראל 

לא בשל איבתה לציונות  המועצות-לבריתהתקשה לקבוע את יחסו  שובייי-הממסד הציוני

בלבם של סתרה את הדימוי החיובי שהשתרש בלבד. הטוטליטריות שאפיינה את המשטר הבולשביקי 

משמעי - אישים ציונים כגון ברל כצנלסון, משה בילינסון ודומיהם עיינו באופן חד רבים מבני היישוב.

היו גלומים בספרות הרוסית, המוסריות ש המועצות מאחר והיא עיוותה, לדידם, את יסודות- את ברית
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 למהותמלכתחילה התייחסו באופן חיובי שגוריון, - כפי שהבינוה. לעומתם אחרים, וביניהם דוד בן

התחזקות מנגד, . לתנועתו הלאומית של העם היהודיהמשטר הסובייטי, התקשו להבין את איבתו 

ח למוסקבה אפילו את הטוטליטריות הסטלינית הרחיקה רבים, גם מבין אלה שהיו מוכנים לסלו

מהלך וועידת מפא"י בהמועצות -בבריתגוריון -הקשים שהטיח בן הדבריםציונית. -עמדתה האנטי

בכל  שהיישוב היהודי היה נתון בהםוהסתירות , שיקפו למעשה את הלבטים הפנימיים 1938באביב 

  .הקשור למשטר הסובייטי

הסובייטי. כפי קבוע את יחסו למשטר רוחות התקופה באו לידי ביטוי גם בניסיונות היישוב ל

 –שראינו, ההשוואה המתבקשת בין משטר טוטליטרי אחד, הלא הוא הבולשביזם, לבין זה האחר 

בחרו השניים הדרכים שבין המעשי . הדמיון במהלך שנות השלושים עולה מפעם לפעם –הנאציזם 

בר וודאי שלא הקל על קביעת ות לפשר הדהגרם לרבים לת, והרעיוניות תום המדינייהתולקידום תור

  מולוטוב.-היחס למוסקבה, על אחת כמה וכמה נוכח הסכם ריבנטרופ

הרוויזיוניסטים,  –המועצות -גם מבקריה הנוקשים והחריפים ביותר של בריתכן, -פי-על- אף

נאלצו להודות: המעשים לחוד והמציאות לחוד. זאב ז'בוטינסקי, שלא חסך במילים בוטות בתארו את 

של זו . עמדתו הנאצי ר בין מוסקבה לברלין, ראה את השלטון הסובייטי עדיף על פני השלטוןהחיבו

ביקורתיים פחות ה, הייתה משותפת לרבים, של התנועה הציונית ן הימניהמנהיג הרוויזיוניסטי, הסמ

  ממנו כלפי מוסקבה.

סה כהשבת , נתפ1941ביוני  22-המועצות ב-לפיכך, אין זה פלא שהפלישה הגרמנית לברית

נאצי, - על חזרתה של מוסקבה למקומה הטבעי במחנה האנטי ביטויי השמחה הסדר ההיסטורי על כנו.

לה אפילחלוטין את התקופה הכמעט  שאותו היא גם עתידה להנהיג, הביאו להקלה רעיונית ומחקו

ביחס  ם. נותרו אמנם מספר קולות ביקורתיי1939באוגוסט  23שנמשכה עשרים ושניים חודשים, מאז 

ראשית שנות השלושים  – , אך גורלם היה כגורל הקולות שניסו בשלהי שנות העשריםלסובייטים

  .המועצות-בברית לחשוף בפני היישוב את מצבם של הפעילים הציוניים הנרדפים

, במיוחד בכל הקשור רבים בחסריםרוויה  עודנה דונההתקופה הנילסיכום ניתן לומר, כי 

שאלת המועצות כלפי - השינוי, ולו לזמן קצר בלבד, בעמדתה של ברית למניעים שעמדו מאחורי

חרף תמיכתה המוצהרת, מוסקבה לא שינתה ולו ואולם, המחקר הנוכחי הראה כי . תהריבונות היהודי

 Realpolitik-ישראלית נעשתה מטעמי ה- במקצת את יחסה לציונות וכל התנהלותה בשאלה הארץ

  אליבא דסטלין.
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של  המדיניים והמודעות לאופיו המורכבלבטויות האידיאולוגיות, החששות על אף ההתמנגד, 

המועצות מעולם לא נחלשו. - המשטר הבולשביקי, יחסו האוהד וכמיהתו של היישוב היהודי לברית

ות והלבטים נעלמו כלא החשש –משנדמה היה כי מוסקבה עשויה לשנות את עמדתה לטובה  –ולראייה 

, אם אין לדעת בוודאותגם את הספקניים ביותר. בממדיה יחה להדהים הצל היו והאהדה שהתגלתה,

 ההעובדה היא, שהם לא השכילו או לא רצו לנתבזו, אך אהדה של ה הסובייטים היו מודעים להיקפ

. כל זה רק מחזק את התהיות בנקלשיכלו לעשות זאת פי -על-אף, לערוצים המדיניים הרצויים להם

  .ל מוסקבהבאשר לכוונותיה האמיתיות ש

ניתוח מעמיק של אירועים היסטוריים לאורך למעלה משני השתדל להעמיד שהמחקר הנוכחי 

שאיפותיה המדיניות ואת להציג את את הסברה, כי התעקשות ההנהגה הציונית אושש , עשורים

סללה את הדרך למרות המודעות ליחסם העוין כלפי הציונות, ישראל בפני הסובייטים, -בארץמפעלה 

, גם אם הטעמים שעמדו מאחוריה היו רחוקים שנות אור מאהדת 1947בשנת  הורה המפתיעלתמ

 השאיפה היהודית לריבונות.
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Abstract 

This study examines the relations between the Yishuv in Palestine and the 

Soviet Union during the years 1933-1945 - a period during which the world went 

through the most tremendous changes of the 20th century at least until the collapse of the 

Soviet Union in late 1991. The Jewish people became, mostly unwillingly, one of the main 

foci of this period: the anti-Semitism nurtured by Nazism and the racial doctrine, which 

became the official ideology in one of the most important countries in Europe, triggered a 

pre-planned systematic genocide on an unprecedented scale. On the one hand, the 

dimensions of the tragedy brought about the realization that the only way to try to prevent 

its repetition was by finding a political solution for the Jews. On the other hand, the 

British Empire's gradual retreat during the 1930s from the principles of the Balfour 

Declaration and the weakening of its position following the Second World War, pushed 

the Zionist leadership to look more intensely for political support by elements that had 

refrained from public engagement in the Palestinian question until then. They hoped that 

such a move would hasten the creation of Jewish national sovereignty. 

The central role, both negative and positive, of the Soviet Union in the historical 

events which the Zionist movement went through, as well as its direct involvement in the 

establishment of the State of Israel in 1948, require a thorough examination of the 

relationship between Zionism and the Soviet state. This examination will have to take into 

consideration the well-known complex attitude of the Bolshevik regime toward the Jewish 

question and its hostility toward Zionism. At the same time, we must assume that the 

shadow of the Nazi threat for the world at large, and later the implementation of this 

threat, influenced almost every aspect that the following research will discuss. First, the 

research seeks to determine whether the negative attitude of the Yishuv toward Nazi 
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Germany generated a positive attitude toward the USSR, in the ideological and other 

contexts. Second, did the fact that the Yishuv and the Soviet state were allies in the war 

against Nazi Germany enable the Zionist movement to present its endeavor in Palestine to 

the Soviet Union? Did this fact influence the improvement of Moscow's attitude toward 

the Yishuv and the Zionist movement, leading eventually to its support of the United 

Nation's decision on November 29, 1947 to establish two states in Palestine? 

Even though there is an objective futile to compare the Yishuv's attitude toward the 

Soviet Union and the attitude of the Soviet Union toward the Yishuv, it is very important 

to look into the reasons and motives behind Moscow's negative attitude toward the Zionist 

movement and its activity in Palestine. The research will examine whether the negative 

ideological approach, which stood behind the attitude of the Soviets, changed during the 

period under discussion, or whether other motives led to the transformation in the Soviet 

position. Finding an answer to these questions will help us to understand the extent of the 

success of the Yishuv's emissaries in their contacts with Moscow's representatives. 

The Yishuv's puzzlement in light of the Soviet support of the Partition Resolution 

demonstrates that there is a possibility that only a few people expected such a sharp 

change in Moscow's policy. It is possible that some of the Zionist leaders, who took part in 

the contacts with the Soviets, had some clue of what was about to come; however it is 

doubtful whether such clues could give a full picture of what was happening: Moscow's 

representatives were very successful in making "poker faces" throughout the Palestinian 

"game". Nevertheless, my research proves that the insistence of the Zionist leadership in 

presenting the Soviets its political goals and activity in Palestine, while being aware of 

their negative attitude toward Zionism, paved the way for the surprising transformation in 

1947, even if the rationale behind this transformation was light years away from favoring 

the Jewish aspiration for sovereignty. 
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From Stalin's decision to exploit the ambition of the Zionist movement for Jewish 

sovereignty in Palestine for his own political needs, we learn that he thought the Yishuv 

was sufficiently strong to exist long enough to fulfil its designated role. All this means that 

the Yishuv was able to persuade the Soviets of its economic strength as well as of its 

political and military prowess. The Soviet understanding that the Yishuv was an 

independent political and economic entity was the result of a gradual process that 

continued – with ups and downs - throughout the entire Second World War. However, at 

the end of the process the Soviets looked at the Yishuv as a power, which they must take 

into account in every discussion about the future of the Middle East. 

Therefore, we can say that the modus operandi, which the leadership of the Yishuv 

chose in its contacts with Soviet representatives since the second half of the 1930s, paid 

off: stressing the pragmatic-political side of the Zionist project proved itself. This does not 

mean that the Zionist leaders completely abandoned ideological-national issues, such as 

the persecution of the Zionist activists and the situation of the Prisoners of Zion in the 

Soviet Union. However, those issues came second after the pressing need to gain 

Moscow's sympathy and future support in the establishment of an independent Jewish 

state in Palestine. Moreover, the common assumption at the time was that recognition by 

Moscow of the political ambitions of the Zionist movement would lead to an ideological 

easing up. 

The meaning of this was not that the ideological hostility of the Bolsheviks toward 

Zionism ceased to be a factor in Soviet policy. The Soviet Union took advantage of the 

political aspirations of the Zionist movement for its own needs when it granted the Yishuv 

its support of Jewish political suzerainty in Palestine. All the while, in the eyes of Moscow 

and its emissaries Zionism remained an ideological enemy. This is evident from inner-
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Soviet correspondence, not intended for foreign eyes, which classified Zionism and its 

activity in Palestine as "anti-Soviets".  

One of the main difficulties in my research was the need to determine the attitude 

of the Yishuv toward the USSR. Russia and its literary-cultural legacy had a central place 

in the hearts of the Zionist leadership. At the same time, many of them made a distinction 

between the theoretical aspects of Marxism-Leninism, which called for equality and the 

realization of personal abilities and the material interpretation and totalitarian 

implementation, which the Bolshevik regime gave to those ideas. The internal 

contradiction and conflict between the desire and the belief in the mutual fate of Zionist 

and Soviet self-fulfillment, and the reality of Zionism being denounced as a tool in the 

hands of the enemies of Bolshevism made it more difficult for the Yishuv to posit a clear 

attitude toward the Soviet Union. 

Notwithstanding the ideological dilemmas, the political concerns and the 

awareness of the complicated nature of the Bolshevik regime, the inherent sympathy of 

the Yishuv's to the USSR never disappeared. Thus, when it seemed that Moscow might 

change its position for the better, the fears and dilemmas vanished into thin air, the scope 

of the sympathy that surfaced in all strata/sectors of the Yishuv amazed even the most 

skeptical. There is no way of knowing beyond any doubt whether the Soviets were aware 

of the dimensions of this sympathy. However, it is certain that they were either not 

sufficiently sophisticated or they did not want to use it to their own political interests, even 

though they could easily have done so. This reinforces the doubts about Moscow's real 

intentions. 

Before focusing on the actual discussion, the first part of my thesis examines the 

place of Russia / the Soviet Union in the way of life of the Zionist Yishuv in contrast to 
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the place and role of Zionism and Palestine in the ideological and political stand of Soviet 

Bolshevism until the early 1930s. This chapter precedes the three main parts of the 

research and is a necessary base for their understanding. The background facilitates the 

understanding of the origins of the spiritual connection to Russia, which the Zionist 

movement established way before the October Revolution in 1917. It also helps to define 

the fields of interest that stood at the basis of that connection at least until the late 1960s. 

In addition, understanding the establishing process of the Bolshevist attitude toward 

Judaism, and later toward Zionism, is a necessary first step towards understanding the 

ideological foundation of the Soviet position vis-à-vis the Yishuv. 

The second part of the research deals with the years 1930-1939: a period 

characterized by deep ideological unrest in view of the weakening of the national workers' 

movement and the strengthening of "reaction" – German Nazism and Italian Fascism. The 

realization that the old outlook, which divided the world by class, was irrelevant caused a 

radicalization of the ideological position of many groups in the Yishuv. They interpreted 

taking, or not taking, a stand on one issue or another as meaning adhering unequivocally 

to one of the two camps. 

Even though this research initiates the examination of the Yishuv's attitude toward 

the USSR in 1933 from the geopolitical point of view, it was necessary to start a few years 

earlier, immediately after the 1929 riots. This short period of time (1930-1933) was full of 

events that make a significant contribution to understanding the unique and inherently 

contradictory attitude toward Moscow, which began to evolve within the Zionist 

movement during those years. On the one hand, it was clear that the Soviets were acting 

deliberately to harm the Yishuv by supporting the Arabs and trying to make people leave 

Palestine. On the other hand, there were those who saw a terrifying resemblance between 

Bolshevik totalitarianism and Nazi ideology – a view that matched the idea of Moscow 
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being a harmful element in the Palestinian field. At the same time, the retreat of Great 

Britain from the promise given in the Balfour Declaration pushed many within the Zionist 

leadership into trying to widen the circle of countries that supported the idea of Jewish 

sovereignty. This brought them to the conception that Moscow might expand its support 

of the Zionist cause out of practical reasons. 

We can determine that during this period the attitude of the Soviet Union toward 

Zionism was not different from its attitude to other "bourgeois elements". The hostility 

toward imperialism and social democracy was stronger than that toward Zionism since the 

Soviets perceived them as significant and influential enemies on a worldwide scale. Even 

the hostility of the Comintern was not essentially different essence from its struggle 

against "foreign colonial elements", which applied to the entire Middle East. It did not 

matter who was involved: Jews in Palestine, the French in Algeria or Maronites in 

Lebanon. 

The debate within the Yishuv about the internal character of Soviet society became 

even stronger in light of the Great Purge of the second half of the 1930s. Implicit and 

indirect criticism gave way to open disapproval. The view that a handful of people had 

held during the 1920s became more common in the middle of the decade under 

discussion: Soviet Bolshevism was not socialism at all, but the materialization of 

totalitarianism, which created closeness with German Nazism. Nevertheless, Hitler's rise 

to power triggered the realization that the world was facing an unprecedented destructive 

power and that the old division between socialism and capitalism had become irrelevant. 

Part three: 1939-1941, deals with a very short period – less than two years, which 

started with the Ribbentrop-Molotov Pact on August 23, 1939, and ended with the 

beginning of Operation Barbarossa – the invasion of the Soviet Union on June 22, 1941. 
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The signing of the Soviet-German non-aggression pact, took the Yishuv by surprise. The 

war, which broke out a week later, cut the Yishuv off from its main human reserve in 

Eastern Europe. It looked as if the fears had become a reality and the alliance between 

Stalin and Hitler would bury any hope for change. 

The cognitive dissonance within the Zionist left around the alliance between 

Moscow and Berlin contributed to the aggravation of the inter-factional polemic, 

especially around the issue of the priority of the national (political) interest over 

ideological loyalty. Indeed, the immediate needs of the Jewish people who became the 

primary target of Nazi hostility overpowered the ideological ethos. Moreover, the Yishuv 

invested most of its efforts to dealing with the situation created with the beginning of the 

war, ignoring the ideological implications. Both hidden and unhidden criticism of the 

behavior of the USSR was now part of the political field and above factions. The 

leadership of the Yishuv as a whole showed public responsibility and comprehensive 

vision in its attitude toward the Pact. The leadership preferred to deal with important 

issues such as caring for the fate of the Jews in the occupied territories, rather than become 

enmeshed in a futile ideological entanglement. Moreover, the fear for the fate of the Jews 

was a solder between the leaders such as David Ben-Gurion and Moshe Shertok, and Zeev 

Jabotinsky, the leader of the Revisionists. 

The leaders of Yishuv received a chance to pass on to Moscow their aspiration for 

Jewish sovereignty in Palestine, and this may have been conducive to the resumption of 

direct contacts with the Soviets. It seems that the "cautious learning", which characterized 

the contacts between the representatives of the Yishuv and Soviet diplomats during the 

years 1941-1942, was largely based on information received in the first years of the 

Second World Wars. 
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The Soviets, in turn, were willing to negotiate about the departure of Eretz-Israeli 

subjects from the annexed territories, as well as that of Polish refugees in the Baltic States. 

This was in sharp contrast to the past, when there had been a definite refusal to discuss 

domestic Soviet issues, such as the departure of Jews. This change proved once again that 

to Moscow ideological positions did not come before the practical approach, although they 

had not disappeared completely. 

The fourth and last part, 1941-1945, deals with the period after the German 

invasion of the Soviet Union. The forced opening of the Soviets to the west enabled the 

Yishuv and the Zionist movement to have extensive contacts with them, such as by 

handing a modest aid effort to a country that was fighting alongside with the Allies. The 

leadership of the Yishuv understood the fact that the USSR agreed to accept this help as 

another opportunity to renew the contact with the Jews on its territory. 

The contacts between Zionist representatives of the Yishuv and emissaries from 

Moscow during the Second World War developed around two main issues: extending 

material help to the Soviet Union and an attempt to cause Moscow to change its attitude 

toward Zionism and its aspirations for Jewish sovereignty in Palestine. Other subjects, 

such as the Yishuv's concern about the situation of Prisoners of Zion and Jewish refugees 

from Poland in the USSR, arose as well, although to a lesser extent. In spite of the 

willingness of the Yishuv's representatives for a rapprochement, the Soviets chose to set 

clear limits to these contacts and did not enable anyone to go beyond them. They indicated 

that the fate of the Prisoners of Zion and the Polish refugees was a domestic issue in which 

no foreign element could intervene. 

The stand of the Soviet Union on the Palestinian question underwent dramatic 

changes during the Second World War: it started with political indifference and ended 
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wanting to play a central part in the search for a political solution. The Soviet interest in 

what was going on in the Middle East went beyond the boundaries of Palestine, but there 

is no doubt that the latter became one of the foci of attention for Soviet policy makers in 

the region both from a narrow political point of view and from that of Stalin's approach to 

realpolitik. 

The leadership of the Zionist movement, for its part, assumed (quite rightly) that 

the ideological side might be a burden on the future role of the Soviet Union in the 

solution of the Palestinian question. The fear lest the Soviets might avoid all contact 

because of past ideological differences proved false. Nevertheless, many people in the 

Yishuv continued to think it important to emphasize the great similarities between the 

development of socialism in "the land of the Soviets" and the development of Zionism in 

Palestine. They hoped that the so-called ideological proximity would help in persuading 

the Kremlin. However, it was not long until the ideological approach gave way to a 

practical approach on the Zionist side too: in their political contacts with the Soviets, they 

came to emphasize the successes of the Zionist endeavor and the necessity to find a 

solution to the problem of the Jews in Europe. 

In my view, the Soviet stand on the Palestinian question was shaped already 

towards the end of the Second World War or immediately afterwards. One way or another, 

it was primarily direct and immediate Soviet interests that influenced this stand, and not 

the Zionist soliciting or Arab threats. 
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