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 תודהשלמי 

 

 ברצוני להודות למספר אנשים שסייעו במהלך ביצוע המחקר וכתיבת העבודה.    

אוניברסיטת  –ד"ר רפאל ואגו )אמריטוס  –למנחים שלי  ענקית בראש ובראשונה אני חב תודה   

שסייעו רבות  –גורן( -ע"ש גולדשטיין אביב( וד"ר לאוניד סמילוביצקי )המרכז לחקר התפוצות-תל

הכווינו, ייעצו, סייעו באופן מעשי, תיקנו והציעו הצעות  –במהלך ביצוע המחקר וכתיבת העבודה 

 תיקון שוב ושוב ובנפש חפצה. 

גורן, ולעומד בראשו, פרופ' -כן אני רוצה להודות למרכז לחקרהתפוצות ע"ש גולדשטיין-כמו   

ונה ועצות מועילות, בזכות לעבודות במכון שמחה גולדין, על הסיוע הרב בביצוע המחקר, בהכו

, ובמלגה הנדיבה שכיסתה חלק מהוצאות שהיו כרוכות בשתי נסיעות לצרכי 2019-2017בשנים 

 מחקר לבלארוס. 

כן ברצוני להודות למרצים שבקרוסים ובסדנאות שלהם השתתפתי במהלך לימודי -כמו   

והקונספטואלית  את גישתי המתודולוגית חידדוהדוקטורט וללא כל ספק העשירו את ידיעותיי, 

והרחיבו את אופקיי. בנוסף, אני מבקש להודות למזכירות בי"ס למדעי היהדות וארכיאולוגיה וכן 

ישראל שתמיד סייעו באופן ענייני, בלב רחב ונפש חפצה.    -למזכירות החוג להיסטוריה של עם

הארכיון הציוני  –רבית המחקר תודה מיוחדת מגיעה לעובדי הארכיונים בהם ביצעתי את מ

בארץ; הארכיון הלאומי של  –המרכזי )אצ"מ( והארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי )אמת"י( 

(, והארכיון הממלכתי של הארגונים ГАГО(, הארכיון הממלכתי של מחוז גומל )НАРБבלארוס )

בהזדמנות זו ברצוני להודות כולם סייעו כמידת יכולתם.  –( ГАООГОהציבוריים במחוז גומל )

 לחוקרים הצעירים בבלארוס שסייעו אף הם כמיטב יכולתם. 

 וכמובן, אני חייב תודה לבני משפחתי היקרים שסייעו, תמכו ועודדו לאורך כל הדרך!!!   
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 מבוא

 

התמורות בפוליטיקה, כלכלה, תרבות וחיים רוחניים שהיו תוצר של ההפיכה הבולשביקית    

סובייטי, השפיעו באופן משמעותי על היווצרות התודעה העצמית של יהודי ברה"מ ועל והמשטר ה

. כל 1941ועד הפלישה הנאצית לברה"מ בשנת  1917גורלם מימי ההפיכה הבולשביקית בשנת 

האירועים שאירעו לאחר מכן, כולל מלחמת העולם השנייה והשואה, השיקום שלאחר המלחמה 

חיות את החיים היהודיים בברה"מ והגירת היהודים לפולין, והניסיונות הלא מוצלחים לה

גרמניה, ארצות הברית, קנדה, ארגנטינה, אוסטרליה, כמו גם העלייה לארץ ישראל, היו בעלי 

השפעה משמעותית על הקמת מדינת ישראל, ותחייתה של ממלכתיות. במקביל, תהליכים אלו  

שמעותית של האוכלוסיה היהודית במרחב ולסיום נוכחות מהובילו להגירה ועלייה המונית 

 .בלארוס

מזרח בלארוס בדגש על חיי היהודים -עבודת דוקטורט זו עוסקת בחקר חיי היהודים בדרום   

( לפלישה הנאצית 1917בעיר גומל )הומל בהגייה הבלאורסית( וסביבותיה, בשנים הבין המהפכות )

(, כאחת התקופות המעצבות והחשובות ביותר בהיסטוריה המודרנית של יהודי 1941לברה"מ )

( לבלארוס RSFSRדי ברה"מ בכלל. מחוז גומל הועבר מרוסיה הסובייטית )בלארוס ויהו

. עיצוב מחדש של הגבולות הפנימיים  לטובת בלארוס 1926( בשלהי שנת BSSRהסובייטית )

סובייטית -הסובייטית על חשבון רוסיה הסובייטית בוצע בעקבות החלטת הממשלה הכלל

ר החיץ בין רוסיה הסובייטית לבין אירופה. מובן במוסקבה מסיבות פוליטיות, למטרת חיזוק אזו

מאליו, כי לא היה מדובר על עצמאות ממשית של הרפובליקות הסובייטיות במסגרת ברה"מ. 

למרחב של גומל היו מאפיינים ייחודיים )דמוגרפיים, אתניים, חברתיים, דתיים וכו'(. זו הייתה 

-מזרח בלארוס, כחלק מ-אוקראינה. בדרוםרוסיה, בלארוס ו -צומת דרכים של שלוש רפובליקות 

"תחום המושב" לשעבר של הקיסרות הרוסית, הייתה אוכלוסייה יהודית משמעותית, בעיר גומל 

ובעיירות במרחב, עם אוכלוסייה דוברת רוסית במרחב העירוני, ואוכלוסייה בלארוסית ברובה 

 במרחב הכפרי. 

 5.2 -( מוגילב, בשטח של כgubernyaל במחוז )( גומuyezdמרחב גומל כלל את שטחו של פלך )   

( 14.4%) 32,000איש, מתוכם יותר מ  224,000עלתה על  1897אלף קמ"ר, שאוכלוסייתו בשנת 

 8 -, היה הפלך חלק ממחוז גומל ברוסיה הסובייטית, ומ1926עד דצמבר  1919יהודים. משנת 
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סל הפלך, ושטחו נכלל במחוז המרחב הועבר לידי בלארוס הסובייטית, אז חו 1926בדצמבר 

(okrug גומל שהתקיים עד יולי )קמ"ר, אם כי גבולותיו  16,000-. שטחו של המחוז היה כ 1930

, האוכלוסייה הייתה גדולה 1926פי נתוני מפקד האוכלוסין משנת -המנהליים השתנו שוב ושוב. על

( גומל. 'oblastנוצר מחוז ) 1938פברואר -יהודים. בינואר 11.2%איש, מתוכם  408,000 -יותר מ 

קושלבסק, וטקה, דוברוש, ז'לובין, ז'וראוויצ'י, -(: גומל, בודהrayonפלכים ) 14הוא כוללת 

קורמה, לויאב, ריצ'יצה, רוגאצ'ב, סווטילוביצ'י, אובארוביצ'י, טרחובקה, צ'צ'רסק. במקביל, 

שדה מוזיר, שסופח -לי בעיר( עם מרכז מנהPolesye( פולסיה )'oblastבחלק מהמרחב הוקם מחוז )

 1,528,600 -אוכלוסיית מחוז גומל הייתה כ 1939. בשנת 1954בסופו של דבר למחוז גומל בשנת 

 .1( יהודים4.42%) 67,578תושבים, מתוכם 

זה היה אזור בו התקיים לרוב אורח חיים יהודי מסורתי, שבלט במיוחד במקומות בהם יהודים    

תרבותיים של -יידיש, דבקו באורחות חייהם  בערכים החברתיים חיו באופן קומפקטי, דיברו

הדורות הקודמים והתמידו בתחום תעסוקתי שהתעצב במשך הדורות, בו המסחר מילא תפקיד 

משמעותי. המקרה של גומל והמרחב מאפשר לנו להתחקות בעקביות אחר השינויים החשובים 

ים רבות בקרב בלארוסים, רוסים, ביותר בחיי האוכלוסייה היהודית בבלארוס, שחיה שנ

 אוקראינים, פולנים ובני עמים אחרים, וכן קבוצות אתניות ותרבותיות שונות.

לאחר ההפיכה הבולשביקית, יהודים, שקיבלו שוויון אזרחי, החליפו למעשה את הפקידות    

-פעיל בהרוסית ואת מעמד הביניים הרוסי, שגילוי עוינות כלפי לשלטון הסובייטי, לקחו חלק 

"תנועה הלבנה " או היגרו לחו"ל. בהקשר זה, עבור היהודים נפתחו ההזדמנויות חסרות התקדים 

אתנית הדומיננטית, לרכוש השכלה וליצור הזדמנות לקידום -להשתלב בקרב הקבוצה הלאומית

מקצועי, ורבים אכן ניצלו זאת. חלק אחר של האוכלוסייה היהודית, לא פחות מבחינה כמותית 

ית, לא מיהר לעשות את בחירתו, מכיוון שבתמורה הוא נדרש לנאמנות ללא סייג למשטר, ויחס

לניתוק  מהדת ומהמסורת, לאימוץ אורח חיים סובייטי, ולהשתתפות בתהליכי הטרנספורמציה 

של המשטר הסובייטי. האיסור על אחזקת רכוש פרטי משמעותי וההפקעות לטובת צרכי המשטר, 

                                                           
1  

А. Селиванов, Гомель, Гомельский уезд. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, т.IX, 

Санкт-Петербург 1893 г., с. 150-151; Демографический ежегодник Республики Беларусь, Минск 

2018, с. 31; 

האוכלוסייה במרחב העירוני ובמרחב הכפרי במחזות של הרפובליקות  – 1939נתוני מפקד האוכלוסין משנת 
  -מקור במרשתת  –הלאומיות לפי לאום )אתניות( ומין 

 http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rer_nac_39_gs.php?reg=18&gor=3&Submit=OK 

http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rer_nac_39_gs.php?reg=18&gor=3&Submit=OK
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ור, השפיעו לרעה על פעילותם הכלכלית של יהודים, והורידו משמעותית וכן הלאמת אמצעי ייצ

 את רמת חייהם ורמת ההכנסה שלהם. 

נכון לעכשיו עדיין אין מחקרים מדעיים, המראים באופן אינטגרטיבי את תהליכי ההתפתחות    

מזרח בלארוס. אין מחקר -הכלכלית, התרבותית והחברתית של האוכלוסייה היהודית בדרום

ינטגרטיבי העוסק במאבק בין המפלגה הקומוניסטית והשלטונות הסובייטים לדיכוי הפעילות א

ציונית, להחלשת השפעתה של הדת היהודית עד כדי איונה, כפיית מודל החינוך הסובייטי, 

השימוש ביידיש ככלי להשפעה על התודעה ההמונית של האוכלוסייה היהודית, המאבק נגד 

 פרדיגמה של המשטר, וכן רדיפת "משוללי זכויות" )לישנצי(. השקפת עולם החורגת מה

מחקר זה מבקש לברר כיצד השתנו חייהם של יהודים באזור זה בתקופה שלאחר נפילת המשטר    

? עד כמה הצליח המשטר הסובייטי למשוך יהודים להשתתף במיזמי 1941הצארי ועד קיץ 

 יבוריים?המשטר בתחומים כלכליים ומשקיים, וכן ובחיים הצ

מה השיגו יהודי בלארוס ומה הפסידו  -מחקר זה מבקש למצוא את התשובה לשאלה היסודית    

תחת המשטר הסובייטי בתחום החברתי, הכלכלי, התרבותי, הפוליטי וכיו"ב. למי היהודים 

לעצמם, לבלארוס, למשטר הסובייטי? ולבסוף, כיצד השפיעו התמורות  -בבלארוס הביאו תועלת 

המשטר הסובייטי על זהותם הלאומית של היהודים, על תודעתם העצמית, על יחסם לדת  שהוביל

היהודית, למסורת, ולהיסטוריה הלאומית? באיזו מידה הצליח המשטר הסובייטי )ובאיזו מחיר( 

לשלב את היהודים ביישום המדיניות הבולשביקית בכלכלה, בתרבות, בחינוך, במדע, במערכת 

ציה של המרחב הכפרי בהתאם למדיניות המשטר, וכן בתהליך התיעוש הבריאות, בטרנספורמ

המואץ של המשטר הסובייטי. לבסוף, מה היו זהותם ותודעתם הלאומית של היהודים, ואיך הם 

הושפעו מבידוד של ברה"מ מהעולם החיצון, ומיצירת ניתוק הולך וגובר מיהודים בעולם. תשובות 

מזרח -ורה בנוגע לאופייה של האוכלוסייה היהודית בדרוםלשאלות אלה יאפשרו לקבל תמונה בר

 .   1941בלארוס ערב הפלישה הגרמנית הנאצית לברית המועצות ביוני 

שאלות אלו תידרש הערכה מחודשת של מחקרים היסטוריים שנעשו עד כה על לצורך מענה 

בלארוס עת( המוקדשים לחיים היהודיים ב-)מדעיים, פופולריים, במונוגרפיות ובכתבי

הסובייטית, תוך התמקדות במסמכים ארכיוניים שלא היו נגישים לחוקרים במשך יותר מחצי 

 מאה.
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פוליטית -לאחרונה התרחב המחקר המדעי העוסק בגורלם של יהודי מרחב בלארוס )כיחידה גאו   

ד עצמאית(. זה הגיוני שכן יהודי בלארוס, יחד עם יהודי אוקראינה, היוו תמיד את מרכז הכוב

, ובברה"מ לפני פרוץ מלחמת 1917הדמוגרפי של האוכלוסייה היהודית בקיסרות הרוסית עד 

העולם השנייה. דוגמה לכך היא המונוגרפיה של אנדרו סלוין "המהפכה היהודית בבלארוס", בה 

המחבר מנסה להעריך מחדש את תפקידם של היהודים בבניין המשטר הסובייטי ואת יחס 

 .2דיםהמשטר לאזרחיו היהו

סובייטי. ברוסיה -לב מחקרית במרחב הפוסט-תולדות יהודי ברה"מ מושכת יותר ויותר תשומת  

יש לציין בהקשר זה את אולג בודניצקי, מיכאיל צ'לנוב ואיליה אלטמן, גריגורי קופובצקי, גנאדי 

קוסטירצ'נקו, ואולגה בלובה. חוקרים מבלארוס עוסקים בתולדות היהודים ותרבותם דרך 

קוזמה קוזאק  -יזמה של ההיסטוריה הכללית של בלארוס. רובם קשורים לחקר השואה הפר

ותמרה ורשיצקאיה, ניאונילה ציהאנוק, אינה גרסימובה, יבגני רוזנבלט. עמנואל יפה, זכאר 

שיבקה, אנדריי זאמויסקי, דמיטרי שבלייב, קונסטנטין קרפקין, אינה סורקינה, אולגה 

ימוב, אירינה וברניוק ואחרים הקדישו את מחקריהם להיסטוריה סובולבסקאיה, אנדריי קישט

 . 1917היהודית של בלארוס לפני ואחרי 

במחקרים הכלליים מהשנים האחרונות היהודים לרוב נתפסו כאובייקט של ההיסטוריה.    

מחבריהם ניתחו את עמדת הרשויות ביחס ליהודים או את היחס ליהודים מצד האוכלוסייה 

וסף, מחקרים רבים שהוקדשו רשמית להיבטים מסוימים בחיי היהודים חשובים הסובבת. בנ

למעשה הרבה יותר להבנת התהליכים הכלליים שהתרחשו עם יהודי ברה"מ בתקופה הנדונה 

 במחקר זה. 

בעשורים הקודמים הטענה הרווחת הינה  כי החיים הלאומיים והחברתיים היהודיים לפני    

רסו על ידי המשטר הסובייטי, אורח החיים המסורתי חדל להיות מלחמת העולם השנייה, נה

אטרקטיבי, על המנהגים הישנים אבד הכלח, מנהג אבות חדל להיות רלוונטי לבניהם, ומספר 

אתניים עלה בהתמדה. האם זה אכן כך? מחקר יסודי על חיי יהודי הפרובינציה -הנישואים הבין

ות באזור אחד, יבהיר את תמונת המצב בנוגע תוך שימוש במקורות חדשים, גם תוך התמקד

 ליהודי ברה"מ בכללותם.

                                                           
2  

A. Sloin, The Jewish revolution in Belorussia: economy, race, and Bolshevik power, Bloomington 

2017 
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הלב למחקרים כלליים -בניתוח החומר שנאסף בנושא המחקר, אני מבקש להפנות תשומת   

(. הם נותנים מושג על האירועים 1941 - 1917שהוקדשו לגורל יהודי  ברה"מ  בין מלחמות העולם )

 ד אירועים אלו השפיעו על היהודים.המרכזיים בתקופה הסובייטית, וכיצ

בנימין פינקוס הציג תמונה היסטורית כוללת של מגוון רחב יחסית של נושאים בחיי יהודי    

. מתתיהו מינץ, בקובץ מאמריו "המצוקות, התקוות והייאוש של יהודי רוסיה 3ברה"מ

-כקולקטיב לאומיהסובייטית", חושף את יחסם המזלזל של מנהיגי ברה"מ לגורלם של היהודים 

. צבי גיטלמן מגיע למסקנה כי המגמה 4אתני ואת שאיפת להתבוללותם המהירה של היהודים

העיקרית המאפיינת את החיים היהודיים במרחב הסובייטי במאה העשרים היא 

, ואילו נורה לוין מחברת בין התפתחות יהדות ברית המועצות לפרדוקס 5האמביוולנטיות

גרינבאום חושף את מאפייני חייהם של יהודי ברה"מ בהתבסס על . אברהם 6ההישרדות

. מרדכי אלטשולר 7הדוגמאות של התיאטרון היהודי, גורל הרבנים ותחום מדעי היהדות בברה"מ

ועזרא מנדלסון ערכו ניתוח השוואתי חשוב של מצב היהודים בברית המועצות ובפולין והצביעו על 

 .8המקרים הדפוסים הכלליים שהיו קיימים בשני

הם פרסמו  1968עבודה חשובה נעשתה על ידי ג. אהרונסון, א. גולדווייסר וי. פרומקין. בשנת    

בארה"ב קובץ מאמרים המספק עיסוק במגוון רחב של נושאים החל מחינוך יהודי ועד רדיפת 

. מחקרים אלה מבוססים על ניתוח מידע גלוי, אך המסקנות אליהן 9ציונים, השואה ועליה לארץ

הגיעו מחבריהם התבררו כנכונות. יורי סלזקין מאוניברסיטת ברקלי, קליפורניה, בספרו "המאה 

כ' הייתה "המאה היהודית" שהביאה ליהודים הצלחה חסרת תקדים -היהודית", טוען כי המאה ה

                                                           
 ו"תשמ בוקר-שדה, לאומי מיעוט תולדות .המועצות וברית רוסיה יהודיב. פינקוס,  3
 ה "תשע אביב-תל, הסובייטית רוסיה יהודי של והייאוש התקוות ,המצוקות, מינץ. מ 4
5  

Z. Gitelman, A Century of Ambivalence: The Jews of Russia and the Soviet Union, 1881 to the Present, 

New-York 1988 
6  

N. Levin, The Jews in the Soviet Union since 1917: Paradox of Survival, New-York 1988 
7  

А. Гринбаум, Евреи в России : историографические очерки : 2-я половина XIX века - XX век, 

Москва 1994; A. Greenbaum, Jewish Scholarship in Soviet Russia, 1918-1941, Boston 1959; A. A. 

Greenbaum, Soviet Jewry during the Lenin-Stalin period, Oxford 1965;  A. A. Greenbaum, Jewish 

scholarship and scholarly institutions in Soviet Russia,1918-1953, Jerusalem 1978 
עיונים ביהדות זמננו מ. אלטשולר, ע. מנדלסון, 'יהדות ברית המועצות ופולין בין מלחמות העולם: ניתוח השוואתי',  8
 64-53, עמ' (1984)
9  

Г. Аронсон, А. Гольденвейзер, Я. Фрумкин (редакторы), Книга о Русском Еврействе 1917-1967, 

Нью-Йорк 1968 
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דינות מגוריהם. המחבר טוען כי שילובם של יהודים בהשתלבות בין האומות המרכזיות של מ

בברה"מ היה מוצדק במלואו במבחן  התוצאות וההישגים, במחיר דחיית התרבות, המסורת 

וההיסטוריה הלאומית. למעשה, סלזקין מצדיק את הטמעתם של יהודי ברה"מ, בסברו כי מדובר 

, מכיוון שמחיר ההשתלבות של . אי אפשר להסכים עם טענה זו10במהלך בלתי נמנע ואף מועיל

היהודים בברה"מ, כפי שאני הולך להוכיח במחקרי זה, היה רב ביותר. הוא כלל לא רק נאמנות 

דמוקרטיים, אלא גם ניתוק הלכה למעשה -סייג למשטר, השתתפות פעילה במעשיו הלא-ללא

 מזהות לאומית. 

וא הכרך השלישי מסדרת ספרים מבין המחקרים הבולטים ביותר שפורסמו בשנים האחרונות, ה   

העוסקת בתולדות יהודי רוסיה וברה"מ, תחת עריכתו המדעית של מיכאל בייזר, מכסה את 

 .199111ועד קריסת ברית המועצות בשלהי  1917התקופה שבין מהפכות 

( מצבם 1ההיסטוריה היהודית של בלארוס בתקופה הסובייטית נחקרה בתחומים הבאים: )   

( מקומם של 2תי של היהודים בברה"מ לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה, )הדמוגרפי והחבר

( הגירה מברה"מ, 4( מדיניות המשטר הסובייטי ביחס ליהודים, )3היהודים בחברה הסובייטית, )

( אגרריזציה של האוכלוסייה היהודית והתיישבות מרוכזת בחבלי ארץ 6( פעילות ציונית, )5)

( חיים דתיים יהודיים ושמירת המסורת 8ידיש הסובייטית, )( תרבות הי7שונים בברה"מ, )

 ( חינוך סובייטי בשפת היידיש.9היהודית )

סקירה מפורטת של המצב הדמוגרפי והחברתי של יהודי ברית המועצות לפני מלחמת העולם    

. 13, ועבודתו היסודית של מרדכי אלטשולר12השנייה ניתנת על ידי המונוגרפיה על ידי ארקדי זלצר

 .14אליהם מתווסף מחקר אקדמי מקיף של וויצ'סלאב קונסטנטינוב

-השפעת תהליכי הסובייטיזציה ושילובם של היהודים בחברה הסובייטית נחקרו בידי ברוך גור   

גורביץ', שהסיק מסקנות חשובות בסוגיית הזהות היהודית ושילוב היהודים בחברה הסובייטית. 

                                                           
 אביב תשס"ט-, תלהמאה היהודיתי. סליזקין,  10
  , ירושלים תשע"ההמועצות-עד נפילת ברית 1411: ממהפכות IIIתולדות יהודי רוסיה מ. בייזר )עורך(,  11
יהודי רוסיה ', א. זלצר )עורך(, 1939-1921דמוגרפית של יהודי ברית המועצות, -א.  זלצר, 'ההיסטוריה החברתית 12

 406-305ג', רעננה תשע"ד, עמ'  במאה העשרים
13  

M. Altshuler, Soviet Jewry on the Eve of the Holocaust. A Social and Demographic Profile, Jerusalem, 

1998 
14  

В. Константинов, Еврейское население бывшего СССР в ХХ веке (социально-демографический 

анализ), Иерусалим  2007 
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הסובייטית בשאלה היהודית בשנות העשרים לא הייתה  הרעיון המרכזי שלו הוא שהמדיניות

עקבית, כללה תקופות "גאות ושפל", אך בסופו של דבר המשטר אפשר ליהודים להשתלב בחברה 

 .15כקבוצה נפרדת

ציוני דרך חשובים ניתנים על ידי עבודותיהם של צבי גיטלמן ומרדכי אלטשולר, שהוקדשו    

פלגה הבולשביקית, בתהליכי החיברות )סוציאליזציה( של לייבסקציות )הסקציות היהודיות( במ

. ההיסטוריון הרוסי פרופסור אולג בודניצקי ביסס את 16האוכלוסייה היהודית בחברה הסובייטית

הסיבות לכך שהיהודים העדיפו את הצד של "האדומים" במהלך מלחמת האזרחים, בחירה 

.  א. דלגטוב עסק 17במרחב הרוסיהמשקפת, לדברי המחבר, את העדפתה שלכלל האוכלוסייה 

, וגנאדי 18בחקר היחסים בין מיעוטים אתניים ודתיים לאחר המהפכה עד ראשית שנות השלושים

. בהקשר זה, יש 19קוסטירצ'נקו ניתח את מדיניות האנטישמיות הממלכתית בברית המועצות

.               20ל יהודיםלציין את מחקריו של בוים על השפעת המדיניות הלאומית של המשטר הסובייטי ע

ניקולאי בוגאי חושף את תהליכי ההגירה הפנימית של האוכלוסייה היהודית בברה"מ, משנות 

. ילנה שקולניקובה ניתחה את השינויים שעברה העיירה היהודית 21העשרים ועד שנות החמישים

 .22המסורתית )שטעטל( בברה"מ בשנות השלושים

                                                           
 לבין והרוסי הסובייטי, הצארי השלטון בין היחסים: להגירה התבוללות בין זהות חיפושגורביץ', -ב. גור 15

ב.  - כאן גם ספר המופיעים הרעיונות את לראות ניתן יותר ומעודכנת מקוצרת בגרסה; ג"תשס ירושלים, היהודים
א',  יהודי ריסיה במאה העשרים', א. זלצר )עורך(, 1939-1921גורביץ, 'השלטון הסובייטי ויהודי ברית המועצות, -גור

  303-181רעננה תשע"ד, עמ' 
16
  ירושלים תש"ם ,: בין לאומיות לקומוניזם1491-1411הייבסקציה בברית המועצות מ. אלטשולר,  

Z. Gitelman, Jewish Nationality and Soviet Politics: The Jewish Sections of the CPSU, 1917-1930, 

Princeton 1972 

17  

О. Будницкий, Российские евреи между красными  и белыми (1917-1920), Москва 2005 
18  

А. Далгатов, Правительственная политика по отношению к этноконфессиональным 

меньшинствам: еврейский вопрос в жизни советского общества (окт. 1917-го - начало 1930-х 

годов), Санкт-Петербург  2002  
19  

Г. Костырченко (ред.), Государственный Антисемитизм в СССР – от начала до кульминации 

1938-1953, Москва 2005 
  16-7)תשל"ה(, עמ'  3 , שבותל. בוים, 'שיטת הפספורטים בברית המועצות והשפעתה על מצבם של היהודים' 20
21  

Н. Бугай, '1920-1950-е годы: переселения и депортации еврейского населения в СССР', 

Отечественная История 4 (1993), с.175-185  
22  

E. Chkolnikova, 'The Transformation of the Shtetl in the USSR in the 1930s', Jews in Eastern Europe 1 

(52), 2004, pp. 91-129 
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פילוסופיים של יעקב בסין. הכותב, שאינו  -ריו ההיסטורייםבהקשר זה יש להזכיר את חיבו    

מתיימר להציג את חיבוריו כמחקר אקדמי, תורם תרומה משמעותית להבנת תפקיד הגורם 

. בהקשר זה יש לציין 23היהודי בפוליטיקה הסובייטית כאשר הוא רואה בבלארוס כמקרה מבחן

רה יהודית מהאימפריה הרוסית עד שנת גם את המונוגרפיה של גור אלרואי, שמחקרו עסק בהגי

192424 . 

נושא נפרד הוא הפעילות הציונית ברוסיה הסובייטית וברית המועצות. ראשית כל, זהו מחקר    

, ויקטור 26, אותו משלימים מחקריהם של זיוה גלילי ובוריס מורוזוב25יסודי של יצחק מאור

-איתי על תולדות תנועת השומר הצעיר. מחקר ייחודי נעשה בידי אברהם 28, אנה סימונובה27גוסב

. אריה רפאלי )צנציפר( היה בין הראשונים שתיאר, באופן משכנע, אם כי פופולרי, 29נצ"ח בברה"מ

 .30את מאפייני הפעילות הציונית בברה"מ

מקום בולט במדיניות הממשל הסובייטי ביחס ליהודים ניתן ליישוב היהודים בקרקע והפיכתם    

רריזציה(. במדיניות זו, ביקשו המנהיגים הקומוניסטים לא רק להתמודד עם חקלאים כפריים )אג

אוכלוסיית יתר בעיירות, אלא גם לעצב מחדש את אורח חייהם המסורתי של היהודים, לשנות 

את דפוסי חייהם, תרבותם ומסורותיהם, לפתוח את הדלתות להתבוללות מואצת, ולשילובם של 

חקלאות והתיישבות כפרית יהודית במרחב הייתה  –אמנם  יהודים במדינה וחברה סובייטית.

                                                           
23  

Я. Басин, Большевизм и Евреи: Белоруссия 1920-е – исторические очерки, Минск 2008; Я. Басин, 

Музы и Тьма – исторические очерки, Иерусалим 2014 
 , ירושלים תשס"ח1499-1111המהפכה השקטה: ההגירה היהודית מהאימפריה הרוסית ג. אלרואי,  24
25
 ו"תשמ ירושלים, ברוסיה הציונית התנועה, מאור. י 

26  

Z. Galili, B. Morozov, Exiled to Palestine: The Emigration of Soviet Zionist Convicts 1924-1934, 

London 2006; Z. Galili, 'Zionism in Early Soviet State Legality and Persecution', Z. Gitelman and Y. 

Ro'I (eds.), Revolution, Repression and Revival, Lanham 2007, pp. 37-68 

(, 2004, )14 כרך ישראל בתקומת עיונים', העשרים בשנות הסובייטית ברוסיה הציונים של הפעולה מרחב, 'גלילי. ז
 508-479' עמ

27  

В. Гусев, 'Сионистское движение в Советской Украине в первой половине 20-х гг. ХХ в.: 

архивы ОГПУ свидетельствуют', Российский сионизм: история и культура: Материалы научной 

конференции, Москва 2002, с.265-277 
28  

А. Симонова, 'Сионистское движение в Советской России в 20-е годы', Российский сионизм: 

история и культура: Материалы научной конференции, Москва 2002, с.278-287  
  1981, ירושלים נצ"ח-נוער צופי חלוצי - קורות השומר הצעיר בס.ס.ס.ר.א. איתי,  29
-, תל1411ספר הציונות הרוסית מראשית "חיבת ציון" עד מהפכת   - הגאולהפעמי א. רפאלי )צנציפר(,  30

 תשט"ז אביב-תל ,ימינו עד 1411 ממהפכת הרוסית הציונות ספר -לגאולה במאבקתשי"ב; א. רפאלי )צנציפר(,  אביב
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, אך המשטר הסובייטי ביקש 31קיימת עוד לפני המהפכה הבולשביקית, על כך עמד מרדכי זלקין

כפרית של האוכלוסייה היהודית ולהעמידה –להרחיב באופן משמעותי את ההתיישבות החקלאית 

הצעד הראשון במחקר על אדנים אידיאולוגיים במסגרת הפרדיגמה הרעיונית הבולשביקית. 

-נושא זה פותח באופן יצירתי על ידי יונתן דקל.33ויעקב לבבי 32התופעה נעשה על ידי חנא שמרוק

סטלין -של תקופת טרום . לאוניד סמילוביצקי כתב על קואופרטיבים חקלאיים יהודיים34חן

 .35בבלארוס

. אנה 36התפתחות התרבות היהודית בברה"מ הוצגה היטב בחיבוריו מאת דיוויד שנייר   

שטרנשיס התמקדה בחיבוריה בחקר התרבות העממית היהודית בברה"מ בשנות העשרים 

ר את . קנת' ב' מוס, שחק38דב קוטלרמן-. בתחום זה יש לכלול גם את סקירתו של בער37והשלושים

 . 39, הוסיף לא מעט ידע חדש למחקר1917-1921עליית התרבות היהודית ברוסיה בין השנים 

בעלי ערך מיוחד הן עבודות העוסקות בחקר חיי הדת היהודיים בברה"מ, תחום שעדיין לא    

נחקר באופן ממצא. עוד פחות מחקרים נכתבו על המאמינים היהודים ועל יחסיהם למשטר 

ית. מבלי להתעכב על הסיבות לכך, אציין כי החוקרים מנסים זה מכבר בבלארוס הסובייט

להבהיר ולהעמיק בחקר נושא זה. ראשית, אני מתכוון לחיבורו של אהרון אליהו גרשוני על רדיפת 

. אליסה במפורד, במונוגרפיה שלה על המסורת היהודית וחיי המאמינים 40הדת היהודית בברה"מ

סבורה כי זהותם הלאומית של היהודים אמנם עברה  1939ד היהודים במינסק הסובייטית ע

                                                           
 553-529, עמ' (ב"תשע) ע"ז, ד' ציון, ליטאית'-היהודית התרבות במרחב וחקלאים 'חקלאות, זלקין. מ 31
, ירושלים (1499-1411הקיבוץ היהודי וההתיישבות החקלאית היהודית בביילורוסיה הסובייטית )ח. שמרוק,  32

  תשכ"א
  34-27)תש"ל(, עמ'  1 בחינותהמועצות', -דרך בהתיישבות החקלאית היהודית בברית-י. לבבי, 'ציוני 33
34  

J. Dekel-Chen, Farming the Red Land: Jewish Agricultural Colonization and Local Soviet Power, 

1924–1941,  New-Haven 2005; J. Dekel-Chen, 'Jewish Agricultural Settlement in the Interwar Period: 

A Balance Sheet', Z. Gitelman and Y. Ro'I (eds.), Revolution, Repression and Revival, Lanham 2007, 

pp. 69-90 
35  

L. Smilovitsky, 'The Jewish Farmers in Belarus During the 1920s', Jewish Political Studies Review 9, 

1-2 (1997), pp 59-71 
36  

D. Shneer, Yiddish and the Creation of Soviet Jewish Culture 1918–1930, Cambridge 2004 
37  

A. Shternshis, Soviet and Kosher: Jewish Popular Culture in the Soviet Union, 1923-1939, 

Bloomington and Indianapolis 2006 
יהודי רוסיה ', א. זילצר ומ. שפרבר )עורכים(, 1949-1919ב. קוטלרמן, 'העולם התרבותי של יהודי ברית המועצות  38

  205-7ב', רעננה תשע"ד, עמ'  במאה העשרים
39  

K. B. Moss, Jewish renaissance in the Russian revolution, Cambridge 2009 
  , ירושלים תשכ"אלקורות רדיפת הדת –יהדות ברוסיה הסובייטית גרשוני,  .א 40
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שינויים משמעותיים, אך לא אבדה לחלוטין, וכי היהודים הצליחו ברובם המכריע להסתגל 

 . 41למשטר הסובייטי

הספר הסובייטי בשפת היידיש כתופעה ייחודית. -מצב דומה קיים במחקר העוסק בתולדות בית   

ה כאמצעי דיאלקטי להשתלבות חברתית בחברת הרוב ובה בעת על ייחודם של החינוך וההשכל

סובייטית עמד אלכס וולדמן. המשטר הבולשביקי -לשמירה על זהות ייחודית עוד בתקופה הטרום

אציין כאן . 42ביקש להתאים את התופעה שכבר הייתה קיימת לצרכיו האידיאולוגיים והפוליטיים

, כמו גם מחקריהם 43תולדות החינוך ביידיש בברה"מאת המחקר של אליהו )אליאס( שולמן על 

הספר -, עבודותיו של ס. פוקס על חקר התכנים הלאומיים בבית45וינוגרד-, ד. סילין44של צ. ליפסט

, מחקרו ל. סמילוביצקי על מערכת החינוך ביידיש 46הסובייטיים ששפת הלימוד בהם בייתה יידיש

ו. סלמנייב על -מחקרם של א. זלצר ו -ולבסוף   ,1921-194147שפעלה בבלאורס הסובייטית בשנים 

 . 48חיסול בית ספר שפעלו בשפת היידיש בבלארוס הסובייטית

את התקופה שבין מלחמות העולם, ואת היחס של המדינה הסובייטית והמפלגה הקומוניסטית    

ת לשאלה היהודית עוזרים להבין מחקריהם הכלליים על תולדות התהוותה של החברה הסובייטי

 וכמה אחרים. 53, נ. לבינה52, ט. גוריאבה51, א. ארטיזוב50, ש. פיטספטריק49של ט. מרטין

                                                           
41 E. Bemporad, Becoming Soviet Jews: The Bolshevik Experiment in Minsk, Bloomington 2013; E. 

Bemporad, 'Behavior Unbecoming a Communist: Jewish Religious Practice in Soviet Minsk', Jewish 

Social Studies: History, Culture, Society 14, 2 (2008), pp. 1-31 
רוסית: תלמידי תיכון וסטודנטים יהודים באימפריה הרוסית של שלהי -לקראת אינטליגנציה יהודיתא. ולדמן,  42

 שבע תשע"ז-, באר: דיסרטציה14-המאה ה
43  

E. Schulman, A History of Jewish Education in the Soviet Union, New-York 1971 
 69-59)תש"ל(, עמ'  1 בחינותהספר היהודיים בברית המועצות ושקיעתם', -צ. ליפסט, 'בתי 44
  109-97)תשל"ד(, עמ'  5 בחינותהמועצות', -הספר היהודי בברית-וינוגרד, 'קווים לדמותו של בית-ד. סילין 45
  112-89)תש"ם(, עמ'  9-8 בחינותהמועצות', -הספר היסודי ביידיש בברית-ס. פוקס, 'תכנים לאומיים בבית 46
47  

Л. Смиловицкий, 'Школа на идиш в первые десятилетия советской власти в Белоруссии, 1921-

1941 гг.',  Новая еврейская школа  - педагогический альманах  11, (2002), с. 171-212 
48  

V. Selimenev, A. Zeltser, 'The Liqudation of Yiddish Schools in Belorussia and Jewish Reaction, Jews 

in Eastern Europe 1, 14 (2000), pp. 11-74 
49  

T. Martin, The Affirmative Action Empire: Nations and Nationalism in the Soviet Union, 1923–1939, 

New-York 2001 
50  

S. Fitzpatrick, 'Ascribing Class: The Construction of Social Identity in Soviet Russia', Journal of 

Modern History 65,4 (1993), pp. 745-770 
51  

А. Артизов, О. Наумов (ред.), Власть и художественная интеллигенция 1917-1953, Москва 1999 
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יש מעט מאוד מחקרים העוסקים בהיסטוריה של הקהילה והאוכלוסייה היהודית בגומל    

מדעיים מעטים -הסובייטית ובמרחב. עד כה לא נכתב אפילו ספר אחד, יש רק מאמרים מחקריים

עת פופולאריים )כולל פרסומים פופולאריים -רים בעיתונים או כתביועליהם יש להוסיף מאמ

במרשתת(. הם משקפים רק היבטים מסוימים מחיי היהודים בגומל ובמרחב, כאשר תוכניהם 

ורמת הניתוח לעיתים חסרים ממד ביקורתי של ממש. מחקרים בתקופת ברה"מ בוצעו במסגרת 

ות הם הציגו את הרצוי בעיניהם כמצוי, לניניסטית. לעתים קרוב-הפרדיגמה המרקסיסטית

התעלמו מדוגמאות ועובדות שלא תאמו את הפרדיגמה הרעיונית, פירשו אירועים מנקודת המבט 

של המאבק המעמדי וניצחון, כביכול בלתי נמנע, של מה שמכונה  "צדק עממי". פגמים רבים 

שרידי העבר. מסקנותיהם בהתפתחות החברתית בברה"מ הוצגו על ידי היסטוריונים סובייטים כ

והכללותיהם היו יותר פרי צמידות לפרדיגמה רעיונית, מאשר צמידות לעובדות ונתונים. אך חשוב 

מכל, היסטוריונים סובייטים )יהודים ובלארוסים כאחד( גרסו כי השאלה הלאומית ניתנת לפתרון 

ר יכולים לשמש דוגמה אך רק במסגרת הפרדיגמה האינטרנציונלית הסובייטית. חיבוריו של פולנ

 .54לכתיבה כזו בהתייחס לאזור גומל

מחקרו של ניתן לציין את בנושא לעומת זאת, כדוגמה למחקר החותר להבנה אובייקטיבית    

. כמו כן יש לציין 55שנה, העוסק במשפטו של הרב ברישנסקי 40 -מרדכי אלטשולר, שפורסם לפני כ

י מאוניברסיטת חיפה המוקדשת לפוגרום גומל עבודת התזה לתואר שני של בוריס טרנופולסק

 .56, אך נושא זה חורג מהמסגרת הכרונולוגית של מחקרי1903בשנת 

סובייטי, לפני -לאחר התמוטטות ברה"מ ופתיחת מרבית הארכיונים במרחב הפוסט   

ההיסטוריונים הופיעו הזדמנויות חדשות מיסודן, שהשפיעו על תכני המחקר המדעי. כיום ישנן 

דות המאפשרות להציג היסטוריה אובייקטיבית של חיי היהודים בבלארוס בכלל  ובגומל עבו

                                                                                                                                                                      
52  

Т. Горяева (ред.), История Советской политической цензуры, Москва 1997 
53  

Н. Лебина, Повседневная жизнь советского города:  нормы и аномалии 1920–1930,  Санкт-

Петербург 1999 
54  

И. Пульнер, 'Из жизни города Гомеля', ред. В. Тан-Богораз, Еврейские местечки в революции, 

Москва-Ленинград 1926, с. 157-196; И. Пульнер, 'Из религиозного мира (города Гомеля)', ред. В. 

Тан-Богораз, Еврейские местечки в революции, Москва-Ленинград 1926, с. 197-219 
55  

M. Altshuler, 'The Rabbi of Homel's trial in 1922', Michael: on the History of the Jews in the Diaspora 

6 (Tel-Aviv 1980), pp. 9-61 
המושב,  בתחום לרוסים יהודים בין היחסים של מבחן : מקרה1419בשנת  בהומל הפוגרוםב. טרנופולסקי,  56

  2007גמר לתואר מוסמך, אוניברסיטת חיפה  עבודת
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(. ראשית כל, אני מתכוון למחקריהם של א. קישטימוב, ו. 1917בפרט ערב שנת המהפכות )

 .57ט. ליטוינובה-מיחדקו, ו. רייסקי ו

סוציאליסטים  המחקרים הרלוונטיים ביותר הם מחקריו של יורי גלושקוב על ארגונים      

, מחקרו של זאסינץ על חינוך יהודי במרחב של גומל 58יהודיים ברבע הראשון של המאה העשרים

, 60ו. פיצ'וקוב על מדיניות הממשל הסובייטי בנוגע לדת היהודית-, א. לבדב ו59בשנות העשרים

דרי , וכן מחקרו של אנ61אתניים במרחב גומל-מחקרה של נ. מינובה על אנטישמיות ביחסים בין

זאמויסקי על מצבם החברתי של מיעוטים אתניים באזור גומל, וכן על מצב היהודים בעיירות 

. כל העבודות הללו נכתבו 62כ'-יהודיות במרחב של גומל בשנות העשרים והשלושים של המאה ה

על בסיס חומרים ארכיוניים שהיו בעבר בלתי נגישים לחלוטין עבור החוקרים. עם זאת, הניתוח 

ידיעתם של המחברים שפות -ות של ההיסטוריונים בבלארוס סובלים לעתים קרובות מאיוהמסקנ

-שאינן רוסית ובלארוסית, פערי ידע בתחום ההיסטוריה היהודית, מסורת ותרבות, וכמובן אי

מן הראוי לציין כי נקודה זו רלוונטית לא רק ביחס לחוקרים ידיעתם את שפת היידיש והעברית. 

 יהודי בתולדות שעוסקים מערביים לחלק מחוקריםסובייטי, אלא גם -בבלארוס ובמרחב הפוסט

 ו/או בעברית. ביידיש, בשפות הסלאביות שולטים לא וברה"מ, אך רוסיה

                                                           
57  

Г. Алексейченко, 'Городское самоуправление и еврейская общественность г. Гомеля во второй 

половине XIX - начале XX вв', Евреи в Гомеле; история и культура (конец XIX - начало XX 

веков), Ред.: А.Л. Киштымов, В.А. Михедько, В.Я. Райский, Гомель 2004, с. 54-60; А.Киштымов, 

'Место и роль предпринимателей-евреев в экономике Гомельщины на рубеже XIX - XX вв', 

Евреи в Гомеле; история и культура (конец XIX - начало XX веков), Ред.: А.Л.Киштымов, 

В.А.Михедько, В.Я. Райский, Гомель 2004, с. 13-31; Т. Литвинова, 'Еврейские дома на улицах 

Гомеля в конце XIX - начале XX веков', Ред.: А.Л. Киштымов, В.А. Михедько, В.Я. Райский, 

Евреи в Гомеле; история и культура (конец XIX - начало XX веков), Гомель 2004, с. 65-68 
58  

Ю. Глушаков, 'Деятельность еврейских социалистических организаций в Гомеле в первой 

четверти ХХ в.', Евреи в Гомеле. История и культура (конец ХIХ - начало ХХ веков): Сборник 

материалов научно-теоретической конференции, Гомель 2004, с. 69-81 
59  

Г. Засинец, 'Еврейское советское образование на Гомельщине в 20-х годах ХХ века', Евреи 

Беларуси: история и культура 6 (Минск, 2001), с. 165-171 
60  

А. Лебедев, В. Пичуков, 'Политика советской власти в отношении иудейской религии на 

Гомельщине в 1920-1930-х гг', Цайтшрыфт 7,2 (2012), с. 28-35 
61  

Н. Минова, 'Проблема антисемитизма в межнациональных отношениях на Гомельщине в 20-30-

е годы ХХ века', Евреи Беларуси: история и культура 6 (2001), с. 152-164 
62  

А. Замойский, 'К вопросу о социальном положении национальных меньшинств Гомельщины в 

20-ые гг.', Творчество молодых 98: Сборник научных работ студентов и аспирантов 

Гомельского государственного Университета им. Ф. Скорины. Часть II, Гомель1998, с. 30-31 



16 
 

שנאסף בפרסומים מדעיים  במחקר זה נעשה שימוש נרחב במסמכים ארכיוניים, בתוספת מידע   

עת. שיטת הניתוח ההשוואתי אפשרה להעריך את -ופופולריים, אוספים סטטיסטיים, וכתבי

מהימנותם של מסמכים, דוגמאות היסטוריות קונקרטיות וזיכרונות אישיים. בעבודה עם מקורות 

הצגת וממצאים, היה צורך להפחית את הממד הרגשי, על מנת לשמור על גישה חסרת פניות ל

 אירועים ולניתוח ההיסטורי. 

במחקר נעשה שימוש בחומרים המצויים בארכיונים הבאים בבלארוס: הארכיון הלאומי של 

(, הארכיון הממלכתי של התאחדויות ציבוריות במחוז גומל NARBהרפובליקה של בלארוס )

(GAOOGO( הארכיון הממלכתי של מחוז גומל ,)GAGOכמו כן, במחקר נעשה שימוש .) 

בחומרים מהארכיון האישי של ד"ר לאוניד סמילוביצקי, הכולל מסמכים מהארכיון המרכזי של 

 ק.ג.ב. של הרפובליקה של בלארוס במינסק ומהארכיון של הנהלת הק.ג.ב. במחוז גומל.

בין הארכיונים בישראל בהם נאסף חומר למחקר, יש לציין את הארכיון הציוני המרכזי )אצ"מ(    

ון המרכזי לתולדות העם היהודי )אמת"י( בירושלים. בנוסף, בעבודת המחקר נעשה וכן את הארכי

-שימוש במסמכים ובחומרים מארכיוני המשפחה של עולים ומהגרים וצאצאיהם שמוצאם בדרום

מזרח בלארוס, המתגוררים במדינות שונות בעולם, כולל ישראל, ארה"ב, קנדה, אוסטרליה, 

, שם הם אוספים ומספקים JewishGenבהם מוצגים באתר גרמניה ופולין. המשמעותיים ש

מתאם את פעילותו עם המוזיאון  JewishGen 2003חומרים ללימוד המורשת היהודית, ומשנת 

 . 63יורק-למורשת היהדות בניו

חומרים ארכיוניים בשילוב מחקרים מונוגרפיים, פרסומים מדעיים ופופולריים, אוספים    

כרונות של בני דור, עזרו לי לקבל תמונה אובייקטיבית של העבר, להבין עת וזי-סטטיסטיים, כתבי

את מאפייני התקופה שבין מלחמות העולם, להעריך את פועלן של הדמויות המרכזיות, ולהגיע 

מזרח בלארוס וספציפית בגומל -לתובנות  בנוגע לדפוסים הכלליים של החיים היהודיים בדרום

 ובמרחב. 

חומרים ארכיוניים סובייטיות משנות השלושים סובלים מפגמים עקב נסיבות ידועות. דיכוי    

ורדיפות הוצאו מהמוסדות הסובייטים עובדים משכילים, מוכשרים ומיומנים שהיו מסוגלים 

לבצע סידור ותיוק ניירות ומסמכים במיומנות, לגבש את התיעוד הדרוש למנגנון המדינה 

. בנוסף, גופי הבקרה של המפלגה הקומוניסטית ושירות הביטחון הממלכתי ולארגונים השונים

                                                           
63 org.jewishgen.www  

http://www.jewishgen.org/
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(GPU, OGPU, NKVD ביקשו לא להשאיר עקבות כתובים ביחס  למעשיהם. התכתבויות )

פורמליסטי, תוך השמטת פרטים חשובים להיסטוריון בסגנון -שוטפות בוצעו לרוב באופן רשמי

כגון פרטי אירועים, ולעיתים קרובות מבלי להזכיר את הדמויות הפועלות.  מוסדות יהודיים רבים 

כ' התפרקו ובוטלו )הייבסקציה, רשויות שיפוט, -שפעלו במהלך שנות העשרים של המאה ה

ואילו המוסדות היהודיים הנותרים איבדו  מועצות הכפר, העיירות והמחוזות, בתי ספר ביידיש(,

את השפעתם ומשמעותם )הסקציה היהודית באיגוד הסופרים של בלארוס הסובייטית, הסניף 

, וכיו"ב(. ארכיוני KOMZET -ו OZETהיהודי של המכון להיסטוריה באקדמיה למדעים, 

משריפות בלארוס הסובייטית סבלו מפעולות לחימה במהלך מלחמת העולם השנייה, וכן 

אספו ארכיונים בשטח הכבוש ולקחו  אנשי הצבא והמנהל הגרמניכי ידוע כי -ושיטפונות, אם

 כפועל יוצא מכך רק חלק מהחומרים הארכיוניים שרדו ונגישים לחוקרים.. 64אותם לגרמניה

רוב החומרים הארכיוניים הקשורים להיסטוריה היהודית הנמצאים בארכיונים במינסק ובגומל    

ם פרוטוקולים יבשים, דיווחים וחוזרים, של גופים מפלגתיים וסובייטים, שקשורים מעט מכילי

יחסית לחיי היומיום של אנשים מן השורה. חלק משמעותי ממסמכים אלה, אפילו זה שחובר על 

ידי ארגוני מפלגתיים וממלכתיים יהודיים, נכתב ברוסית, וזה קשור בחתירה לשליטה על התחום 

הרשויות המרכזיות והמקומיות. ביידיש נשמרו בעיקר התכתבויות של פעילים  הלאומי על ידי

 -יהודיים בינם לבין עצמם ובאופן חלקי גם חומרים הקשורים למפלגות ו/או תנועות יהודיות 

 "בונד", "פועלי ציון", "השומר הצעיר" ואחרים. 

כו מעת לעת על פי הוראות סקירות נושאיות על מצב הרוח הפוליטי של האוכלוסייה, אשר נער   

שירות הביטחון, והופקדו בארכיוני המפלגה לשעבר, התבררו כמקור אינפורמטיבי ומועיל מאוד 

למחקר. בנוסף להתבטאויות המובאות בסקירות אלו, הן מכילות מידע על הכותבים, כולל לאום, 

עיתונות הסובייטית גיל, מקום עבודה ומשרה. זה מאפשר לנתח מגוון רחב של סוגיות שהושתקו ב

בשנות העשרים והשלושים של המאה הקודמת.  המנגנון לאיסוף מידע זה טרם הוברר. או שהם 

התקבלו מ"אזרחים פעילים" )סייעני המשטר וכוחות הביטחון מרצון(, תחת איום מעצר, או מתוך 

קים רשמית בידי הרשויות על החל-אינטרסים אנוכיים. עם זאת, אין ספק, כי שליטה בלתי

נרחבים ביותר של האוכלוסייה האזרחית בברה"מ בתקופה הנדונה התקיימה ללא הרף, 

                                                           
כך למשל ארכיון סמולנסק שעשתה דרך חתחתים מסמולנסק )בשטחי הרפובליקה הפדרטיבית הסובייטת  64

כיום ברוסיה( דרך ווילנה לבבאריה ובשלהי המלחמה נתפס בידי הצבא  –הסוציאליסטית הרוסית בעת מלחמה 
 . 2002האמריקאי והובא לארה"ב. הוחזר לרוסיה בשנת 

https://guides.library.harvard.edu/soviethistoryarchives/smolensk   

https://guides.library.harvard.edu/soviethistoryarchives/smolensk
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והתעצמה מעת לעת בקשר לניהול קמפיין אידיאולוגי זה או אחר. כאשר משתמשים בחומרים 

(, יש צורך להיות מודע ולקחת בחשבון את ההטיה האידיאולוגית OGPU / NKVDכאלה )

 ית נגד היריבים, אמתיים ומדומיינים, של המשטר הסובייטי.שלהם, ואת האוריינטציה השליל

שלא כמו חומרים ארכיוניים, עיתונים ומגזינים מפיקים חומר חי ומגוון יותר. למשל, על יחס    

האוכלוסייה היהודית לחגים דתיים, לחינוך לאומי, קיום מסורת, כשרות, בית כנסת, רבנים, 

ן במיוחד לעיתונים ביידיש שהיו המיועדים לצרכי תעמולה היסטוריה יהודית, ציונות. הדבר נכו

בקרב יהודים מסורתיים שהיו בעלי הבנה לקויה של השפה הרוסית. הייתה נהוגה פרקטיקה של 

מתן מידע סלקטיבי בהתאם לשפת האם של הקורא. לדוגמה, רוב הפרסומים המגנים 

ם נגד שמירת המסורת היהודית יהודית והיוצאי-סטראוטיפים שליליים ביחס לאוכלוסייה הלא

יהודיים הרווחים בקרב האוכלוסייה -הודפסו ביידיש. ולהפך, חומרים כנגד סטראוטיפים האנטי

אורתודוקסים הודפסו בבלארוסית או ברוסית. בהקשר -יהודית ונגד שמירת חגים נוצריים-הלא

שפורסמו בעיתון , נעשה שימוש נרחב בחומרים ברוסית, בלארוסית ויידיש, מרחבשל גומל וה

Polesskaya Pravda ובעיתון ,Gomelskaya Pravda שהחליף אותו אחר כך )לימים ,- 

Homelskaya Prauda .) 

בחומרים שפורסמו ביידיש הייתה פתיחות רבה יותר, מכיוון שהטקסטים הופנו לקורא היהודי.    

של פרסומים על תופעות עורכי עיתונים ברוסית או בבלארוסית, לעומת זאת, חששו מטון חריף 

שליליות, מנקודת מבטן של הרשויות, ביחס לאוכלוסייה היהודית, שיכלו לתרום לצמיחת 

 יהודיים או שנתפסו על ידי יהודים כביטויים של אנטישמיות.-סנטימנטים אנטי

עת ופרסומי עיון -חומרים שפורסמו, אוספים של מסמכים, מונוגרפיות ומאמרים מדעיים, כתבי   

, סייעו לי לקבל מושג רחב על התהליכים הכלליים של 65ים, וכן מידע מספרות יעץשונ

                                                           
65  

Ф. Брокгауз, А. Ефрон (ред.), Еврейская энциклопедiя, том 1-16, Санкт-Петербург 1906-1913 

(интернет версия pdf - https://runivers.ru/lib/book7069/); Г. Брановер, З. Вагнер (ред.), Российская 

еврейская энциклопедия, том 1-7, Москва 1994-2007 (интернет версия - http://www.rujen.ru); 

А.Авнер, Х. Бернарт, Н. Прат (ред.), Краткая еврейская энциклопедия, том 1-11, Иерусалим 

1976-2005 (интернет версия - https://eleven.co.il/); 
 
А. Фiадосау, Г. Пашклоу (ред.), Энцыклапедыя 

гісторыі Беларусі, том 1-6, Мiнск 1993-2004; А. Фiадосау, Г. Пашклоу, I. Шамякiн (ред.), 

Беларуская энцыклапедыя, том 1-18, Мiнск 1996-2004; C. Roth, G. Wigoder (eds.), Encyclopaedia 

Judaica, vol. 1-22, Jerusalem 1971-2006; S. Spector (ed.), Encyclopaedia of Jewish Life Before and 

During the Holocaust, vol. 1-3, New York - Jerusalem 2001; 

תשל"א                                                 –אביב תש"ז -י"ט,  תל-, כרכים א'האנציקלופדיה לחלוצי היישוב ובוניוד. תדהר )עורך(, 

  (/http://www.tidhar.tourolib.org -)גרסת מרשתת 

https://runivers.ru/lib/book7069/
http://www.rujen.ru/
https://eleven.co.il/
http://www.tidhar.tourolib.org/
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סובייטיזציה והערכת ההשפעה של מדיניות זו על יהודים. בנוסף לכל אלה נעשה שימוש במידע 

 . 66נרחב שנאסף במרשתת

 המחקר בוצע במסגרת מתודולוגית המכונה היסטוריה מקומית, המתמקדת בחיי הספר ובחייו    

של "האיש הקטן", על דאגותיו וקשייו, שמחותיו והישגיו. גישה כזו מאפשרת להשוות בין אירועי 

העבר ברמה המקומית )העיר, העיירה, הכפר, המחוז, הפלך, המרחב, וכיו"ב(, לאותם האירועים 

ברמה המדינתית והלאומית. להראות כיצד המדיניות של ה"מרכז" נתפשה על ידי האוכלוסייה 

ת באזורי הספר ויושמה שם הלכה למעשה. הבנת וניתוח תהליכי הסובייטיזציה ברמה המקומי

המקומית אפשריים רק בהקשר הכללי של ההיסטוריה היהודית בברית המועצות, שנקודות ציון 

מרכזיות בה הן  המהפכה הדמוקרטית, ההפיכה הבולשביקית ומלחמת האזרחים שבאה 

במהלך מלחמת האזרחים, הגירה מרוסיה הסובייטית, יהודיים -בעקבותיה, פוגרומים אנטי

כניות החומש הסטליניסטיות ת( , NEP"קומוניזם מלחמתי", "המדיניות הכלכלית החדשה" )

(, הקולקטיביזציה של המרחב הכפרי, תיעוש מואץ, תקופת הטרור הגדול 1937-1933, 1932-1928)

 כ'. -)מה שנקרא "טיהורים"( במחצית השנייה של שנות השלושים של המאה ה

 ידי-מחקר זה עושה שימוש במתודולוגיה של ההיסטוריה המקומית, שכבר נעשה בה שימוש על   

. שסללו את הדרך בשימוש במתודולוגיה זו בהקשר של חקר יהדות רוסיה וברה"מ חוקרים

, אם 67יש לציין, בהקשר זה, את מחקרו המונומנטלי של ישראל קלויזנר על קהילת וילנהראשית, 

, ואינו נוגע בהיבטים של תהליכי סובייטיזציה העומדים בלבו 1939כי מחקרו זה מסתיים בשנת 

מבחינת זיקה יסודית לחקר תהליכי סובייטיזציה והשפעתם על האוכלוסיה  של מחקר זה.

מתכוון למחקריו של מיכאל בייזר מהאוניברסיטה העברית  היהודית בפריזמה לוקאלית אני

, מחקרו של ארקדי זלצר על 68בירושלים על הקהילה היהודית בלנינגרד בין שתי מלחמות העולם

 -, מחקרו של לאוניד סמילוביצקי על עיירת הגבול טורוב 69מזרח בלארוס(-יהודי ויטבסק )צפון

                                                           
מאמרים , המספק מידע רב, כולל בגומל ובמרחב Talakaבהקשר זה ברצוני להצביע על אתר האינטרנט של ארגון  66

  http://nashkraj.infoרוסית. בשפה הבלארוסית ושפה אקדמיים ברמה גבוהה, בעיקר ב
ירושלים דליטא: דורות ראשונים, , ירושלים תשכ"ט; י. קלויזנר, תולדות הקהילה היהודית בוילנהי. קלויזנר,  67

 , לוחמי הגטאות תשמ"ג1494-1111ירושלים דליטא: דורות אחרונים, ר, אביב תשמ"ט; י. קלויזנ-, תל1111-1941
  , ירושלים תשס"ה1494-1411יהודי לנינגרד מ. בייזר,  68
69  

А. Зельцер, Евреи советской провинции: Витебск и местечки. 1917-1941, Москва 2006 

http://nashkraj.info/
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, ומחקרה של אליסה 71, מחקרו של אלברט כגנוביץ' על עיר השדה ריצ'יצה70באזור פולסיה

 .72במפורד על היהודים במינסק

העבודה מורכבת ממבוא, שישה פרקים, סיכום ומסקנות. לכל פרק מסגרת כרונולוגית ותמטית    

שרשרת האירועים בקשר סיבתי ולוגי וכן סיום המוביל לתובנות ומסקנות. משלו, התייחסות ל

האפרט )הערות השוליים( מובא בכל עמוד ועמוד, ולא בסוף הפרק, מה שמקל על הקורא את 

 הגישה למקור. 

 

 :פרקי העבודה

ב : המאפיינים של חיי הקהילה היהודית בגומל ובמרחב, ער1917יהודים בגומל עד  -פרק ראשון    

אקונומית, החינוכית -ההפיכה הבולשביקית. בפרק מוצגת התמונה הדמוגרפית, הסוציו

והתרבותית, רמת האמנציפציה וההשתתפות בחיים הציבוריים לאור שינויים מהותיים במעמדם 

החוקי והלאומי של היהודים במדינה. מטרת הפרק להבין את תמונת המצב של יהודי גומל 

 ים המעצבים שיחלו בשנת המהפכות.והמרחב ערב תקופת השינוי

(: בפרק דן בשאלה כיצד 1918-1917אוקראיני )-שנות המהפכה והשלטון הגרמני -פרק שני    

השפיעו על חייהם של יהודי גומל וכיצד הם לקחו חלק  1917האירועים במרחב רוסיה בשנת 

נת המהפכות ובשנה בקביעת גורלם בנסיבות החדשות ובתמורות פוליטיות דינאמיות ומהירות בש

שאחריה במהלכה גומל והמרחב היו נתונים תחת שליטה של הצבא הגרמני וישויות פוליטיות 

המתחלפות בתדירות גבוהה, כאשר במשך מרבית הזמן המרחב היה נתון להלכה לשלטון 

 אוקראיני שראה אותו כחלק מאוקראינה.

(: השפעת המהלכים 1921-1919מלחמת האזרחים וראשית הסובייטיזציה ) -פרק שלישי    

הצבאיים, האירועים הפוליטיים ותהליכים חברתיים )אנטישמיות, פוגרומים, חוסר יציבות 

צבאית ופוליטית, כאוס כלכלי, עלייה באבטלה, "קומוניזם מלחמתי", אובדן רכוש ומגורים, 

                                                           
70  

Л. Смиловицкий, Евреи в Турове: история местечка Мозырского Полесья, Иерусалим 2008 
71  

A. Kaganovitch, The Long Life and Swift Death of Jewish Rechitsa: A Community in Belarus, 1625–

2000, Wisconsin  2013 
72  

E. Bemporad, Becoming Soviet Jews – The Bolshevik Experiment in Minsk, Bloomington 2013 
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בר ממקומות ואזורים כפריים לערים, התגבשות הצבא האדום והצטרפות ירידה ברמת החיים, מע

( על 1921מרץ  - 1919לשורותיו( על חיי היהודים; השפעת הלחימה נגד צבא פולין )פברואר 

התקרבות היהודים למשטר והשלמה איתו, השתתפות היהודים בממשל הסובייטי ובמיזמים 

 מקדמי סובייטיזציה שיזם המשטר. 

: שינויים במצבם הכלכלי, 1926-1922(, NEPהמדיניות הכלכלית החדשה ) -ביעי פרק ר   

הפוליטי, התרבותי והחברתי של היהודים עקב סיום מלחמת האזרחים ואימוץ מסלול חדש של 

המפלגה הקומוניסטית והממשל הסובייטי. הקלה מסוימת בנוגע לחיים הדתיים והלאומיים, 

ת הלאומיות של היהודים לטובת קידום מדיניותה. בפרק רצונה של המדינה להשתמש בשאיפו

אפליה, גינוי אנטישמיות, חופש סחר חלקי ויוזמה פרטית, מציאת -נדונות סוגיות של שוויון ואי

עבודה ויצירת מקומות עבודה, התמודדות עם אכלוס יתר ואיבוד מקורות תעסוקה ופרנסה 

)הכוונת מבקשי עבודה למה שנתפס כעבודה מסורתיים בעיירות, מדיניות ה"פרודוקטיביזציה" 

חקלאית, מיזמי התיישבות בחצי האי קרים ובירוביג'אן; קיום שיח -יצרנית(, התיישבות כפרית

אמביוולנטי בין המפלגה הבולשביקית לבין מתנגדיה אידיאולוגיים לשעבר ומתנגדי המשטר 

 הסובייטי )מפלגות ציוניות, ה"בונד"(. 

ה מהווה המשך לפרק הקודם, במובן זה שהוא מתייחס לאותה התקופה פרק ז –פרק חמישי    

מבחינה כרונולוגית, אך מתמקד בהתפתחויות בתחומי החיים היהודיים )הדת, החינוך, התרבות( 

בגומל ובמרחב בתקופת הנא"פ. הפרק דן בתקופת הביניים בה המשטר החל ליישם שינויים 

יין נותר מרווח ומרחב לפעילות יהודית עצמאית שיש מעצבים בתחומים המוזכרים לעיל, אולם עד

 תודעתית.-זהותית-בה מימד עומק של המשכיות תרבותית

: הפרק עוסק בתוצאות הפער בין חופש 1932-1927נסיגה ממדיניות הליברליזציה,  -פרק שישי    

ממדיניות  כלכלי לאמביוולנטיות פוליטית הביא לעימות בין תומכי השוק והמגזר הציבורי, נסיגה

הליברליזציה הכלכלית וחזרה להתנהלות כלכלית, חברתית, פוליטית וציבורית ריכוזית 

ציבורית -צמצום הולך וגובר של מרחב האפשרויות של פעילות פוליטית -ומתוכננת, ובה בעת 

 ותרבותית עצמאית והשפעת תהליכים אלה על האוכלוסייה היהודית בגומל ובמרחב. 

ק זה מהווה המשך לפרק הקודם מבחינה כרונולוגית, אך מתמקד בהתפתחויות פר –פרק שביעי    

בתחומי החיים היהודיים )הדת, החינוך, התרבות( בגומל בתקופת הנסיגה ממדיניות 
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הליברליזציה, צמצום מרחב הפעילות בתחומים אלה, והשפעת תהליכים אלה על שינוי דפוסי 

 הזהות וההזדהות של האוכלוסייה היהודית.

: השתתפותם 1941-1933 -התמורות של סטאלין והשפעתם על יהודי גומל והמרחב  -פרק שמיני    

של היהודים בתהליכי הסובייטיזציה על בסיס מצע של "אינטרנציונליות פרולטרית", השפעת 

מדיניות הרדיפות והדיכוי על האוכלוסייה היהודית, מתקפה גלויה על דת וחיים דתיים, על מוסד 

נסת והמאמינים; הגבלה וסגירת מוסדות חינוך שפעלו ביידיש, הגבלת מרחב הפעילות הכ-בית

התרבותית, והשפעת תהליכים אלו על האוכלוסייה היהודית ועל דפוסי הזהות וההזדהות של 

 אוכלוסייה זו . 

הנאצית לברה"מ. תמונת של גרמניה תמונת המצב של יהודי גומל ערב הפלישה  –פרק תשיעי    

הדמוגרפית; ניתוח סוגיית מרחב הפעילות התרבותית, התמורות הזהותיות, שילובם של המצב 

פליטים מפולין במרחב גומל, יהודי גומל ערב השואה. פינוי מאסיבי של האוכלוסייה היהודית 

 בגומל אל תוככי ברה"מ.

לוק התייחסות קצרה ותמציתית לקורות יהודי גומל במהלך השואה, לאחר סי –אחרית דבר    

 .1991הפולש הנאצי ועד לאחר התפרקות ברה"מ בשלהי שנת 

 פרק סיכום,  תובנות ומסקנות.   

מחקר זה יסייע להבין טוב יותר ולהעריך באופן נכון ומדויק יותר את תופעת החיים היהודיים    

בברית המועצות בכללותה ובבלארוס בפרט, ותתרום להרחבת והעמקת הידע וגם להבנה טובה 

ת יותר של התהליכים שהתרחשו בעם היהודי של המאה העשרים, אשר שינו את העולם, וכן ומודע

של המשברים ששינו את העולם בכללותו ללא הכר, ובמיוחד את העולם היהודי. ההבנה מביאה 

להערכה מחודשת של השפעת התהליכים המכוסים ומנותחים בעבודתי. הערכה מודעת של 

הן בהקשר האוניברסאלי של  -הערכת העבר וגם לבניית העתיד ההיסטוריה היא תנאי הכרחי ל

הימנעות מחזרה על טעויות העבר, והן בהקשר הייחודי של האתוס של אומה, אתוס המבוסס על 

 תודעה וזיכרון היסטורי, שצריך להתבסס על מחקר היסטורי אמין וחסר פניות.
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 1411יהודים בגומל עד שנת  - 1פרק 

   

ראשית המאה -את יהודי גומל )בשלהי המאה הי"ט 73בזיכרונותיו מתאר צבי הירש מסליאנסקי   

טיבה מיוהדת לעצמה הם יהודי הומל. העיר הזאת העומדת על הגבול בין רוסיה ח" –כ'( כך -ה

יהודי הומל אינם דומים לא  בה. הדרים ד על היהודיםחם מיותוחהקטנה ורוסיה הלבנה, הטביעה 

ה ואלה. מוצא אתה אל של ממדותיהם בהם יש ,נכון יותר או, רוסיהה ולא ליהודי נגב טיליהודי ל

ם וג ליטה יהודי, כבין, ספרדעי יום על הספרות העברית, האמוני, משכילים, תורהביניהם בני 

 שבאו", מוסקבהכיהודי הנגב. "גולי חיי ריוח יים ח ,מוסייצוני. על הנחעל ההדור ה םמקפידים ה

ם היהודייי חהוסיפו "נופך" משלהם על , י"ט[-]של המאה ה ת שנות התשעיםבראשי לעיר

    .74"דחיים הכלכליים והתרבותיים כאחהמקומיים, על ה

בהיבטים דמוגרפיים,  -מטרת פרק זה להבין את חיי היהודים בגומל ערב שנת המהפכות    

האמנציפציה וההשתתפות בחיי הקהילה כלכליים, חברתיים, חינוכיים, תרבותיים, כמו גם רמת 

, ובכך למעשה לבחון העירונית, כמו גם על החיים הדתיים והפוליטיים של האוכלוסייה היהודית

. זאת על מנת לעמוד בהמשך על התמורות עד כמה דבריו של מסליאנסקי ישבו על קרקע מוצקה

 המעצבות שהתרחשו מאוחר יותר. 

 

 1917. תולדות יהודי גומל עד 1

 ראשית החיים היהודיים בגומל –.א. 1

ההערכה היא כי יהודים הגיעו לגומל כבר בתקופת רוס של קייב, אך ככל הנראה זה קרה    

במהלך שליטתה במרחב של הדוכסות הגדולה של ליטא. מתקופה זו ניתן למצוא אזכורים 

נטע הנובר, "יוון  ט"ו. בפרט מוזכרת גומל בספרו של נתן-ליהודים במסמכים שונים בני המאה ה

. בספר זה ישנה עדות 1648, שעסק בפרעות של מרד הקוזקים בהנהגת חמלניצקי בשנת 75מצולה"

                                                           
היה דרשן יהודי מפורסם, שאף כונה "המטיף הלאומי". פעל במזרח אירופה,  –( 1943-1856צבי הירש מסליאנסקי ) 73

  –בייחוד במרחב הקיסרות הרוסית ובארה"ב. ראה 

M. Sherman, Orthodox Judaism in America: A Biographical Dictionary and Sourcebook, Connecticut 

1996, pp. 147-149 
 11(, עמ' 6.2.1918, גליון ה )העברי 74
75  
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שמואל משברשין על הסירוב ההמוני של יהודי גומל להיטבל -)אם כי לא מאומתת( מאת מאיר בן

בק"ק " –לנצרות כדי להציל את חייהם מהקוזקים שצרו על העיר, ועל מותם לאחר סירוב זה 

. מנקודת מבט זו, מדובר באירוע, שהפך 76"הומיה נהרגו כמה אלפים אין מספר על קידוש השם

כבשו כוחותיו של חמלניצקי  1649במשך שנים רבות לאירוע המכונן של יהודי גומל. באביב 

יהודים שסירבו לקבל  1,500-( את גומל והרגו קתולים )פולנים(, וכן כNebabaבפיקודו של נבבה )

 . 77האמונה הנוצרית הפרבוסלאביתאת 

 

 דמוגרפיה  –.ב. 1

 -( 1640עשרה )-הידיעות הראשונות על כמות היהודים בגומל מתוארכות לתחילת המאה השבע   

יהודים. לאחר מרד חמלניצקי, כמות היהודים בגומל קטנה באופן ניכר. בתחילת  2,000-כ 

 -יהודים בלבד. כמאה שנים לאחר מכן  658( בגומל היו 1765י"ח )-המחצית השנייה של המאה ה

 - 1893איש, בשנת  10,700 - 1881יהודים, בשנת  6,518 - 1863יהודים, בשנת  2,400 - 1847בשנת 

 24,981 – 1899מכלל תושבי העיר; בשנת  55% -איש, שהיוו כ 20,385 - 1897איש, בשנת  14,472

 1912(; בשנת 48.3%) 46,435 – 1911; בשנת 30,708 – 1910; בשנת 26,614  - 1905(; בשנת 56.3%)

תוצאה  -. הסיבה לצמיחה היציבה של האוכלוסייה היהודית בגומל הייתה גידול טבעי 57,81078 –

של שיעורי הילודה הגבוהים באופן מסורתי בקרב האוכלוסייה היהודית, והגירת האוכלוסייה 

יכת גומל לצומת מסילות ברזל היהודית לגומל עקב התפתחות כלכלית ותעשייתית. כך, הפ

. 79רומני ומסילת פולסיה( תרמה משמעותית להתפתחות התעשייה והמסחר-)מסילת ליפאיה

                                                                                                                                                                      
G. Bacon, '"The House of Hannover": Gezeirot Tah in Modern Jewish Historical Writing', Jewish 

History 17, 2 (2003), pp. 179-206 
  57אביב תש"ה ,עמ' -, תלספר יון מצולה: גזירות ת"ח ות"טנ"נ הנובר,  76
77  

Ф. Жудро, И. Сербовъ, Д. Добгялло, Городъ Гомель (Могилевской губ.), Географическо-

статистический очерк – отдельный оттиск из "Записок Северо-Западного отдела 

Императорского Русского Географического общества", Кн. 2 (300),  Вильно 1911, с. 17 
 אברהרדט פיטר הפולני החוקר ידי על ואתנוגרפיים דמוגרפיים ממחקרים לקוחים דמוגרפיים נתונים 78

П. Эбэрхардт, Дэмаграфiчная сiтуацыя на Беларусi: 1897-1989, Мiнск 1997 
 אוקראינה עם( ימינו של בלטביה ליפאיה) הבלטיים הנמלים בין שחיבר רכבת קו - רומני-ליפאיה מסילת הרכבת 79
 – ראה. 1873 משנת גומל דרך עבר(. דרום-צפון וקטור)

'Либаво-Роменская железная дорога', Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, т. XVIIa, 

Санкт-Петербург 1896, с. 629 

  –, ראה 1887- משנת גומל דרך עבר(. מזרח-מערב וקטור) 1907 - 1882 השנים בין נסללה - פולסיה מסילת רכבת

Обзор деятельности Министерства путей сообщения за время царствования императора 

Александра III, Санкт-Петербург 1902, с. 32 
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. 1892-189180סיבה נוספת לגידול הדמוגרפי היה גירוש האוכלוסייה היהודית ממוסקבה בשנים 

הודים ערב מלחמת העולם הראשונה היוו יהודים בגומל כמחצית מאוכלוסייתה, כששיעור הי

תהליכי  בכלל האוכלוסייה משקף את הצמיחה המהירה והמהותית של האוכלוסייה היהודית.

צמיחה דמוגרפית של יהודים במרחב גומל היו שיקוף של תהליכים דומים במרחב האירופאי של 

הקיסרות הרוסית ועניינם גידול טבעי מהיר שעלה באופן משמעותי על הגידול בקרב האוכלוסייה 

ית וניצול ההזדמנויות הכלכליות חברתיות החדשות שנפתחו, כמו גם שחיקה יהוד-הלא

חברתיות שהיו קיימות קודם, הביאו להתרכזות במרחב העירוני -באפשרויות הכלכליות

איש  6איש ) 8-ל 3כ' נע בין -גודלה של המשפחה היהודית בגומל בראשית המאה ה. 81המתפתח

 .82שמרניים-והיה בה שיקוף של הלכי רוח מסורתיים בממוצע(

 

 פיתוח חיי היהודים בגומל -. ג. 1

מרבית , 83חברתי, התעסוקתי ואף התודעתי-על אף תמורות במגמת מודרניזציה בתחום הכלכלי   

באורח במידה רבה דבקה  , בדומה למקומות אחרים בתחום המושב,האוכלוסייה היהודית בגומל

יהודיים )קשרים -הייתה זו תוצאה של שילוב של גורמים משמרים, הן פניםחיים המסורתי. 

משפחתיים, אינרציה ביחס לאורחות חיים מסורתיים, רצון מודע לשמר זהות פרטיקולרית(, והן 

כאלה הקשורים לחברה הסובבת. כך, למשל, החקיקה המגבילה של המשטר הצארי שמראש 

ות בשירות הממלכתי ובכלל לקבלת השכלה גבוהה, יצרה הזדמניות מצומצמות ביותר להשתלב

לפחות בתחומי הקיסרות הרוסית, פגעה ברצונים כמו גם ביכולתם של היהודים להשתלב בתוך 

 . 84החברה הסובבת ולוותר על דפוסי הזהות וההזדהות הייחודיים

                                                           
  – ראה ,1891 בשנת ממוסקבה היהודית האוכלוסייה גירוש של ההיסטורי הפרק על 80

D. Gutwein, 'The Politics of Jewish Solidarity: Anglo-Jewish Diplomacy and the Moscow Expulsion of 

April 1891', Jewish History 5, 2 (Fall, 1991), pp. 23-45 
יוסף דעת: מחקרים ש. שטמפפר, 'דפוסים של הגירה יהודית פנימית באימפריה הרוסית', י. גולדשטיין )עורך(,  81

 253-251שבע תש"ע, עמ' -,בארמוגשים לפרופ' יוסף שלמון לחג יובלו –בהיסטוריה יהודית מודרנית 
82  

А. Яшчанка, 'Яурэйская сям''я  Гомелi у пачатку ХХ стагодзя', Нацыянальныя меньшасцi 

Беларусi 2, Брэст-Вiцебск-Мiнск 1996, с. 35-36 
האירופאי של רוסיה הקיסרית במודרניות  בנוגע לבחירה של החלק המשמעותי של האוכלוסייה היהודית במרחב 83

  ,BerkeleyBeyond the pale the Jewish encounter with late imperial RussiaB. Nathans , 2002 –ראה 
כלכליים בקרב היהודים מתחילת מלחמת העולם הראשונה ועד לסוף -א. זלצר, 'שינויים דמוגרפיים וחברתיים 84

ועד נפילת ברית  1411תולדותיהודי רוסיה ג': ממהפכות שנות השלושים של המאה העשרים', מ. בייזר )עורך(, 
 110-89, ירושלים תשע"ה, עמ' המועצות
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הם מידה מתנגדי, מזה,  ששררה ביני-החסידות, ובמיוחד חסידות חב"ד, מזה,  והזרם הליטאי   

דתית וכן על תפיסת עולמם של יהודי -של עוינות, השפיעו משמעותית על ההתפתחות הרוחנית

 85גומל. בין רבני גומל היו דמויות ששמם יצא למרחוק, כגון יצחק אייזיק הלווי אפשטיין

מתנגדי(. רבנים נוספים ששירתו בגומל היו -)מהזרם הליטאי 86)מחסידות חב"ד( ואברהם אלישיב

י"ט(, מנחם לייב לוין ורפאל מרדכי ברישנסקי )שייצג את -זק )בשנות השמונים של המאה הזליק 

, 87מן הראוי להזכירם הם יעקב כץפעלו בגומל ודמויות רבניות נספות ש התנועה הציונית הדתית(.

י"ט -שפעל ברבנות בגומל במחצית השניה של המאה הצבי דוב לוטקר )לאטקער(,  ,יהודע אבלסון

, ןכן 88השתלבות של יהודים בעבודה יצרנית )כולל מלאכה וחקלאות( וכן אהד את הציונותועודד 

הקיסרות הרוסית הקימה את מוסד הרב הרשמי )הרב "מטעם"(, הפונקציה הזו   .89יהושע אבלסון

 . 91שכיהן גם כיו"ר חברא קדישא ויצחק חבין 90בגומל בוצעה בידי מאיר מיינץ

זאדונאיסקי, נוסף על בתי -של הרוזן פיוטר רומיאנצבה בה גומל הייתה תחת שליטתו בתקופ   

-היו בגומל תשעה בתי 1863כנסת האבן הגדול. ידוע כי בשנת -תפילה יהודיים אחרים, נבנה בית

כנסת. בגומל התקיים מוסד "החדר המתוקן", בו התקיים -בתי 26כבר היו  1897כנסת, ובשנת 

דעת -תחומי הדעת היהודיים המסורתיים עם הוראת השפה העברית ותחומישילוב בין הוראת 

, ואנשי חינוך יהודיים שזכה לתדמית חיובית בעיני אנשי התקופהחילוניים, מוסד שנחשב כמוסד 

. 92ממקומות שונים באו על מנת להתרשם מהמוסד ואף לאמץ מדרכי ההתנהלות של מוסד זה

                                                           
 הישיבה וראש גומל כרב שימש הוא. 1857 - 1780(, האמלער יצחק הרב בשם גם דועהי) אפשטיין הלוי אייזיק יצחק 85

 התנועה של הראשון בדור ד"חב מרבני היה הוא. י"ט-ה המאה של השנייה המחצית ותחילת הראשונה במחצית
 רב גם שימש( אפשטיין של חתנו של בנו) לוטקר צבי נכדו כי לציין מעניין(. מלאדי זלמן שניאור הרב של חסידיו)

ש.  -אפשטיין ראה  על עוד. לוטקר עודד בשם ישראלי אמן היה ל"הנ לוטקר של נינו. אפשטיין של מותו לאחר בגומל
  22-18, א', ורשה תר"ן, עמ' כנסת גדולה: ספר עםבארמען, 'תולדות יצחק', בתוך: י. סובלסקי )עורך(, 

 עבר הוא הראשונה העולם מלחמת במהלך. ימינו של בליטא בשאולאי נולד. 1942 - 1877, לוינסון אברהם - במקור 86
 הזרם של נציג היה. 1924 בשנת ישראל לארץ עלה". רב האמלער דער" בשם גם ידוע והיה כרב שימש שם, לגומל

 .מתנגדי-הליטאי
87

. עבר לגומל מריגה עקב 1919-1915הוביל ישיבת מוסר בשיטת קלם שפעלה בגומל בשנים  –( 1922-1862יעקב כ"ץ ) 
חלק מהישיבה בהובלתו של כ"ץ המשיך לפעול בגומל וחלק עבר לעיר  1916אילוצי מלחמת העולם הראשונה. במהלך 

ק את פעילותתה , אז נאלצה להפסי1919הישיבה התאחדה שוב בגומל והמשיכה לפעול שם עד  1916טולה. בשלהי 
כ"ץ, ' -עבר לוילנה שהייתה נתונה אז תחת שלטון פולין. עוד על פועלו ראה  1920בלחץ השלטונות הסובייטיים. בשנת 

 59תשכ"ז, עמ'  תל אביב ,, ספר א: אישים'כרך ג ,יהדות ליטאמרכז מערכת(,  –)ד. ליפץ ר' יעקב ב"ר ישראל', 

 1(, עמ' 17.5.1900, )100, גליון המליץ; 763-762(, עמ' 7.7.1898, ) 142, גליון הצפירה –ראה  88
כיהן כרב בגומל ובוויסוצק )במערב אוקראינה סמוך לגבול עם בלארוס(. נספה  –( 1942-1888יהושע אבלסון ) 89

 בשואה. 
 1911-1892כיהן בתפקיד בשנים  90
 אשונהובמהלך תקופת מלחמת העולם הר 1911כיהן משנת  91

И. Марченко (ред.), Памятная Книжка Могилевской губернiи на 1914 годъ, Могилевъ 1914, с. 

145  
, בראשית דרכיח. א. זוטא,  –כ' ראה -י"ט וראשית המאה ה-עדויות על "החדר המתוקן" בגומל בשלהי המאה ה 92

 170-165רפ"ט, עמ' , כרך ד', ירושלים תעולמיירושלים תרצ"ב, עמ' ק"מ; מ.ב. הכהן, 
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"רחוב היהודי" בגומל. זה -ניין בחיים הפוליטיים בכ', גבר משמעותית הע-בתחילת המאה ה

התאפשר עקב שינויים עולמיים בהתפתחות החברתית והכלכלית של הקיסרות הרוסית בכלל, 

מערבי בפרט, שכלל את מחוז מוגילב )שחלק מנו היו פלך גומל והעיר -ומה שנקרא החבל הצפון

היתר של העיירות והעדר תעסוקה  גומל(. אורח החיים היהודי המסורתי נקלע למשבר. אכלוס

קיימא, אילץ אנשים לעזוב את בתיהם בעיירות כדי לחפש תעסוקה במקומות אחרים -ברת

 .מצב זה גרם לעיתים להרחבת המעגלים החברתיים של אותם יהודיםולפרנס את משפחותיהם. 

רניזזציה מוד יהודית ועם אוכלוסיה יהודית שעברה תהיליכי-הם באו במגע עם אוכלוסייה לא

ההסתגלות  ולעיים התרחקות מדפוסי ההזדהות המסורתיים או שינוי אופיים של דפוסים אלה.

לאורחות החיים שהיו נהוגים מזה דורות הפכה קשה ומורכבת יותר. האפליה הממוסדת של 

אתני ודתי, שבאה לידי ביטוי, בין היתר, בהגבלת מרבית היהודים -היהודים על רקע  לאומי

ה מוגבל )"תחום המושב"(, והדרתם הכמעט מוחלטת מהחיים הפוליטיים והציבוריים למרחב מחי

. 93וממוקדי השפעה בתחומים אלה, מגבלות על אפשרויות של רכישת השכלה ושל תעסוקה, ועוד

 ופחות עניינ –המדינה הרוסית ביקשה להשיג את מטרותיה באמצעות אמנציפציה של היהודים 

, כמו ההזדמנות לצמצם כמטרה כשלעצמה ים וקידומם החברתיאותה רמת השכלתם של היהוד

העולם היהודי, ולהפוך את האוכלוסייה היהודית לנתונה לשליטה הנבדלות וההתבדלות של את 

)לגרום לה לשלם מיסים, לשרת בצבא הרוסי,  למשטר של הקיסרות הרוסית יעילה יותר וצייתנית

ת התקופה. בנוסף, לאמנציפציה היו גם יעדים וכו'(. מטרות אלה של המדינה תאמו את דרישו

רוח מהפכניים. -העלאת רמת החיים של היהודים הסיחה את דעתם מהלכי -פוליטיים 

האמנציפציה סייעה בפתרון בעיית התעסוקה ואפשרה לשרוד בתחרות עם העולם הלא יהודי 

הודים בגומל הצליחו )שהיה בעל זכויות, שלא היו נחלתם של היהודים(. עם זאת, מעטים מבין הי

י"ט -להתקדם מבחינה חברתית ולהגיע לעמדות של השפעה ציבורית מסוימת בשלהי המאה ה

כ'. מרבית יהודי גומל השתייך למעמד הבינוני הנמוך ולמעמד הפועלים ולא -וראשית המאה ה

נהנה מפירות המודרניזציה והאמנציפציה במלוא היקפם. רוב הנוער היהודי ראה מוצא למצב 

היהודים בקיסרות הרוסית בשלושה ווקטורים עיקריים: הגירה, התבוללות או מהפכה. החיים 

                                                           
ספרות מחקרית רבה נכתבה על מצבם של היהודים בקיסרות הרוסית, ובכלל זה בנוגע למגבלות שחלו על היהודים  93

, 1119-1411תולדות יהודי רוסיה, מחלוקות פולין עד נפילת הקיסרות הרוסית, א. לוריא )עורך(,  –שם. ראה 
 שבע תשמ"ו;-, בארוברית המועצות: תולדות מיעוט לאומייהודי רוסיה ירושלים תשע"ב; ב. פינקוס, 

Z. Gitelman, A century of Ambivalence The Jews of Russia and the Soviet Union, 1881 to the Present, 

Bloomington 2001 
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הפוליטיים היהודיים התפתחו במקביל לכיוונים שונים, כאשר הווקטורים העיקריים היו 

 הווקטור הציוני והווקטור הסוציאליסטי המהפכני. 

 

 יהודים בחיי העיר גומל -.ד.  1

י"ט בקרב האוכלוסייה היהודית בגומל התרחשה קפיצה דמוגרפית כתוצאה -בשלהי המאה ה   

 . 1891"תחום המושב" בשנת -מגירושם של יהודים ממוסקבה וסנט פטרסבורג ל

רבים מהיהודים שגורשו, הגיעו לגומל, ותרמו למסחר, למערכת הפיננסית, ולפיתוח התעשייתי    

בעיר עקב השכלתם, ניסיון חייהם, הזדמנויות כלכליות שנקרו לפניהם, קשרים מקצועיים, וכושר 

 . 94חריים, וכן לבנייני דירות להשכרהעסקי. בגומל הם רכשו מבנים אותם הפכו למפעלים מס

 

 מגורים במרחב העירוני  -. 1.ד.1

יהודים התיישבו באופן קומפקטי ברחבי גומל, ויצרו מעין שכונות שכונו בכינויים כגון     

, אשר שיקפו את ההווי של חיי 97(Kahalny Rovהקהל" ) /גיאו"עמק, 96, "קווקז"95"אמריקה"

של  משכנות עוני. האחרון היה אזור כ'-י"ט וראשית המאה ה-גומל ותושביה בשלהי המאה ה

ידי רעיונות ישנים על סדרי החיים, ביום, מונחים -, בו התגוררו אנשים קשיהאוכלוסייה היהודית

)להלן( אחד המקומות בהם התארגנה  1903-מקום מקלטו של עולם הפשע, ובמהלך פרעות גומל ב 

 קליים. בה בעת המקום היה כר פורה להלכי רוח חדשניים ואף רדי ההגנה העצמית היהודית.

                                                           
94  

Т. Литвинова, 'Еврейские дома на улицах Гомеля в конце XIX – начале XX веков', Евреи в 

Гомеле. История и Культура (конец XIX – начало XX веков): сборник материалов научно-

теоритической конференции 21 сентября 2003 года, Гомель 2004, с. 65-68 
ן השם "אמריקה" קשור בהלכי רוח של נטיה להגירה מהקיסרות הרוסית, בראש ובראשונה לאמריקה, אך ייתכ 95

ושם השכונה היהה קשור גם בחידושים טכנולוגיים בתחומי המלאכה והתעשייה המבטאים מגמת מודרניזציה. ראה 

– 'Америка', Гомель – Энциклопедический справочник, Минск 1991, с. 81-82 
בידי הרוז  מקור השם "קווקז" לא ברור עד הסוף, אולם נראה כי הוא ניתן במחצית הראשונה של המאה ה"יט 96

  –איוון פסקביץ' שהעיר הייתה בבעלותו. ייתכן וזה נבע מחיבתו של הרוזן פסקביץ' לקווקז. ראה 

А. Рогалев, От Гомиюка до Гомеля. Городская старина в фактах, именах, лицах, Гомель2006, с. 

20–21 
השם נגזר מהמילה העברית "קהל" ומבטאת באופן ברור את הדומיננטיות של האוכלוסיה היהודית במקום.  97

לסקירה עיתנאית הכוללת תצ"א, תצלום מקורי מהאזור וכן ציור של מקס בירשטיין שכותרתו "גומל הישנה, העמק" 

  https://gomel.today/2018/07/11/205788.html -( המהווה שחזור ריאליסטי ראה 1938)

https://gomel.today/2018/07/11/205788.html
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 תעסוקת היהודים ומקומם במערכת הכלכלית והמשקית העירונית  -. 2.ד.1

 :98, התמונה בתחום התעסוקה של יהודים בגומל והמרחב נראתה כך1897בשנת 

 :1897נתוני תעסוקה של האוכלוסייה היהודית בגומל ובמחוז על פי מפקד האוכלוסין  - 1טבלה 

 עיסוק גומל פלך

 מנהל - 1

 שירות ציבורי )ממלכתי( 6 5

 משפטנים 4 1

 כוחות הביטחון 136 3

 קודש-כלי 13 7

 תפקידים שונים במוסדות דת 45 38

 חינוך והוראה 210 115

 מדע, ספרות ואומנויות 23 -

 רפואה 60 14

 חקלאות 89 58

 בעלי מלאכה ופועלים 2,264 1,155

 תעבורה 252 82

 דואר, טלגרף, טלפון 94 -

 מסחר ובנקאות 2,040 861

 ללא עיסוק מוגדר 175 78

 אחר 1,569 877

 סה"כ 6,980 3,293

 

                                                           
98   

Н. Тройницкий (ред.), Первая всеобщая перепись населения Российской империи1897 г., XXIII 

Могилевская губерния, Россия 1903, с. 202-205 
 .בעיר גומל עצמה משפחה בני 13,376 -ו גומל בפלך משפחה בני 8,714 עוד להוסיף יש, בטבלה שהובאו בנוסף לנתונים
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בתחומי עסקו בקביעת המגמה ניתן לראות כי רוב האוכלוסייה היהודית בגומל ובמרחב    

המלאכה השונים והייצור התעשייתי, וכן בתחומי המסחר והפיננסים. נתונים אלה תואמים 

 :99מרחב בלארוס, כמוצג בטבלה להלןלנתונים העוסקים בכל 

 1897נתוני תעסוקה של האוכלוסייה היהודית במרחב בלארוס לפי נתוני מפקד  - 2טבלה 

 )באחוזים(

 1897 אחוז

  בעלי מלאכה ופועלים 34.6%

 מסחר זעיר 43,1%

 איכרות 3,8%

 מקצועות חופשיים 6,3%

 –[ Беднота –במקור ] "עניים" 10%

 ככל הנראה קבצנים 

  מוגדר-עיסוק בלתי 15%

 

, אזי טבלה זו תואמת 1917בהתחשב בכך שהמגמות המרכזיות בתחום זה נמשכו עד למהפכות    

במידה רבה את התמונה בתחום המקצועי והתעסוקתי של האוכלוסייה היהודית בגומל ובמרחב 

 ובכלל מרחב בלארוס ערב המהפכות הנ"ל.  

רוב המפעלים התעשייתיים של גומל היו שייכים ליהודים, זאת  19-ן של המאה ה בעשור האחרו   

מכיוון שכתוצאה מתהליכים היסטוריים היה להם הון וידע הנחוצים לפיתוח בהתאם לתנאי משק 

גיסא, וחוסר היכולת להשתמש ביכולותיהם, כישוריהם ובאנרגיות שלהם -קפיטליסטי מחד

יתרה מכך, השגת סטטוס כלכלי נאות איפשרה ליזמים גיסא. -דךמאיוהממלכתי בשירות הציבורי 
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יהודים לפרוץ את מגבלות "תחום המושב", להשתלב במערכת הכלכלית ותעשייתית ברמה גבוהה 

 .  100חברתי-יותר מאשר זו המקומית ולאפשר קידום כלכלי

י"ט והשכלה -כתוצאה מהרפורמות הכלכליות בקיסרות הרוסית ברבע האחרון של המאה ה   

רלוונטית לפעילות עסקית, וכן היכולות בתחום הפיננסי,  אפשרו לנצל הזדמנויות עסקיות 

ו. ברייטמן, מפעלי עיבוד -במהירות רבה. בגומל הופיעו מפעלים מודרניים לעיבוד עץ של ו. לויטן ו

קמח של ז. פבזנר, מפעלים לעיבוד שמנים -מ. פרומקין, טחנת-אגרוסקין, ר. דובינסקי ומתכות של 

א. זאדונאייסקי. -הושכר בידי מ.ויטנברג ו Vezuviשל א. שקולניקוב ומ. שבלב. מפעל הגפרורים 

כ', רוב המפעלים הפרטיים בגומל היו שייכים -י"ט ובתחילת המאה ה-באופן כללי, בסוף המאה ה

י"ט גם לארתור -בתי הדפוס היו שייכים ללייביק זכרין ושלום סוסקין, ובסוף המאה ה ליהודים.

מלב וזלמן קזובסקי. בגומל פעלו סדנאות צילום של אהרון גופמן ושבל ויהודה נמצ'נקו, חנויות 

 ספרים של הירש רומנובסקי, אהרון אפשטיין, אברהם גלטמן ושמואל לוריא. 

בראש חברת  1897היהודים מילאו תפקיד חשוב במערכת הבנקאות של העיר. החל בשנת    

שבל ביחובסקי ומיכאיל  -האשראי בגומל עמד סמואיל לוגינוב, ושלוש שנים לאחר מכן 

יו"ר מועצת המנהלים של החברה היה מרקוס קגן. סניפי הבנקים נוהלו  1906 -פוליאקוב, החל ב

ניף הבנק המסחרי של מינסק עמד בועז גינזבורג, בראש סניף הבנק בראש ס –בידי יהודים 

המסחרי "אוריול" עמד איסאק בראון, בראש סניף הבנק הצפוני עמד ברקה פודיקוב, בראש סניף 

כן, בעיר פעלה חברת אשראי מסחרית שבראשה עמד -. כמוויגודסקיהבנק המאוחד עמד סמיון 

 . 101פישל דובקין

כ' התאפיינה במעין -י"ט וראשית המאה ה-סרות הרוסית בשלהי המאה ההחברה היהודית בקי   

חברתי היותר גבוה )אנשי עסקים, יזמים, -. בקוטב אחד היה המעמד הכלכליקוטביות-דו

יהודית -תעשיינים, משפטנים, אנשי מקצועות חופשיים(, שהיו משולבים במידה רבה בחברה הלא
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תושבי העיירות  –יות האירופאיות, ובקוטב השני ואף בעלי קשרים טובים עם האליטות היהוד

שהתאפיינו בדפוסי הזדהות )נטיה לדתיות, שימוש ביידיש( וכן בדפוסים תעסוקתיים מסורתיים. 

יהודים תושבי הערים היוו, אם כן,  גורם מודרניזטורי ביחס לכלל האוכלוסיה היהודית במרחב 

עתיקות במרחב ליטא, בלארוס ואוקראינה  של הקיסרות הרוסית, אולם בערים בהן היו קהילות

הייתה מסורתיות חזקה יותר מאשר בקרב תושביהן היהודים שקהילות החדשות יחסית בערים 

. ניתן לומר, כי 102מחוץ לתחום המושב ובדרום הקיסרות הרוסית )כגון אודיסה( המתפתחות

 –חברתי -לכליכ' בקרב האוכלוסייה היהודית בגומל יוצג כל המנעד הכ-בראשית המאה ה

מאוכלוסייה בעלת מאפיינים של הערים הגדולות והמתפתחות ועד אוכלוסייה בעלת מאפיינים 

 מובהקים של העיירות. 

 

 חינוך והשכלה  -. 3.ד.1

קהילות יהודיות )הן סוגיה בעלת חשיבות רבה עבור מבחינה היסטורית, חינוך והשכלה היו    

והתרבותיים הלאומיים שהתפתחו בהתאם למסורת כתוצאה מסדרי העדיפויות הדתיים 

היהודית, והן כתוצאה מדרישות החיים הקשורות לתחרות כלכלית וחברתית(. עם התקדמות 

תהליך המודרניזציה, התברר שהחינוך המסורתי כבר לא נתן מענה הולם לצרכי המודרנה. 

נדרש הן עקב תחרות  היהודים היו צריכים להשתלב בחיים המשתנים במהירות סביבם, דבר זה

כך יש להוסיף את מגמת -יהודים והן עקב שינוי בסולם ערכים ובסדרי עדיפויות. על-עם לא

ההטמעה )המגמה האיסמילטורית(, שהייתה נחלתם של חלק מהפקידים בממשל רוסיה 

. מגמה זו 103הקיסרית, ואף תאמה את שאיפותיהם של חלק קטן )אך גדל בהתמדה( מהיהודים

שמרנית בקרב האוכלוסייה היהודית. -לה מוחלטת מצד בעלי הגישה היותר מסורתיתנתקלה בשלי

בין מגמות אלו היו ניגודים בלתי ניתנים לגישור. כתוצאה מכך החלו ליצור דגמים חינוכיים 

המותאמים לצורכי המודרניזציה, בין אם בתחום ההכשרה המקצועית המעשית, בין אם הנהגת 

וסדות חינוך היהודיים, ובין אם הנהגת שיטות מודרניות יותר של דיסציפלינות מודרניות במ
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צרכי הזמן ולהשקפות עולם חדשות והלכי רוח דעת מסורתיים, כדי לתת מענה ל-מילימוד תחו

 . 104מודרניים, שלא תאמו את הפרדיגמה שבבסיס החינוך המסורתי

ספר -בגומל פעל בית 1860-החל בנפתח בגומל בי"ס היהודי המודרני הראשון, ו 1858בשנת    

נערים יהודים, בשנת  78למדו בו  1889יהודי ממלכתי מקצועי מדרגה )קטגוריה( ראשונה. בשנת 

"תלמוד תורה" )מוסד שהיווה מעין -נערים. לשם השוואה, ב 150 - 1905נערים, ובשנת  120 - 1902

-פר התלמידים בביתהגיע מס 1907נערים. בשנת  120מקבילה מסורתית לבית ספר תיכון( למדו 

הוקם בית  1886נערים. בשנת  152"תלמוד תורה" למדו -נערים, ואילו ב 200 -הספר המקצועי ל

ספר מקצועי לבנות, בראשו עמדה אנה סירקינה. הלימודים במוסד זה נמשכו במשך ארבע שנים 

נהלת א. נפתח תיכון )גימנסיה( פרטי לבנים בה 1907תלמידות. בשנת  360ובשיאו למדו במוסד 

אנשי סגל. עם זאת, החינוך  27-תלמידים ועבדו בו  255הספר למדו -בבית 1911רטנר. בשנת 

כך בשנת  -"חדר" לחינוך יהודי יסודי -המסורתי לא נזנח, ורבים המשיכו לשלוח את ילדיהם ל

 .105תלמידים 662חדרים, בהם למדו  45בגומל פעלו  1910

פעלה בעיר חבורת תיאטרון  1914 - 1908תרבות. שינויים התרחשו בתחום התרבות, כך בשנים    

(. החבורה הפיקה הופעות תיאטרליות בניהולו של מ. מרגולין. 1910איש בשנת  240ומוזיקה )

איש(, שארגנה ערבי תרבות רבים על בסיס  40בנוסף בגומל פעלה מקהלה בראשות נ. ארליך, )

 .106כן בגומל פעלו מספר קבוצות תיאטרון יהודיות-היהודי. כמוהרפרטואר 
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 רפואה ובריאות הציבור  -. 4.ד.1

"צביון יהודי". יהודים עסקו ברפואה )כולל רפואת שיניים( וכן באחזקת -תחום הרפואה זכה ל   

נוסדה החברה הרפואית העירונית של גומל, המוסד הראשון מסוגו  1897מרקחת. בשנת -בתי

היו יהודים. יהודים נכחו באופן בולט כמעט בכל  12מייסדי החברה,  21חוז מוגילב. מבין במ

תחומי העיסוק ברפואה, הם היו מנתחים, מטפלים, קלינאי תקשורת, גינקולוגים, רופאי עיניים, 

אורתופדים, רופאי שיניים, וכו'. יוקרתם של הרופאים היהודים הייתה גבוהה מאוד, מכיוון 

מרוס קלאוזוס"  רק הטובים ביותר מבין המועמדים היהודים התקבלו ללימודי רפואה שעקב "נו

ברוסיה, ורבים נסעו לחו"ל כדי לקבל השכלה רפואית גבוהה. בנוסף, עבודתו של הרופא אפשרה 

 יחסית "תחום המושב", וסיפקה לו לרוב רווחה חומרית ועצמאות התנהגותית-לו לחיות מחוץ ל

בעיני  של הרופאים היהודים מעמדםו בבחינת תנא דמסייע לחיזוק במסגרת החברה, שהי

 . 107יהודית גם יחד-האוכלוסיה היהודית והלא

 

  מעורבות חברתית. 5.ד.1 

יהודים היו מיוזמי השינויים בתחום המדיניות החברתית. ניגוד משווע היה בין אלה שהייתה    

בעבודה גופנית לעוסקים בעבודה להם שכלה ובין אלה שלא הייתה להם, בין העוסקים 

אינטלקטואלית, ניגודים אלה קרעו של הקהילה היהודית מבפנים. תופעת לוואי של ההתקדמות 

הכלכלית היה ריבוד חברתי; הניגוד בין עוני של הרוב וההצלחה החומרית של המיעוט הדאיג 

האהדה למהפכנים מאוד את מנהיגי הקהילה. מצב זה איים על שיווי המשקל הציבורי והגדלת 

 מכל הסוגים, שקראו להבניה מחודשת של החברה באופן אלים.

מצד שני, נדבנים יהודים ניסו להסיר את המתח החברתי ולהבטיח את התמיכה בהם בקרב     

הקהילה היהודית ולשמור על יציבות המדינית, בכדי לעכב את התפתחותם של סנטימנטים 

האגודה היהודית לסיוע לנזקקים, תחילה בניהולו של הוקמה  1897מהפכניים בחברה. בשנת 

( 1910 -( בניהולו של הרופא זאב )וולף( זכרין, ואחר כך )החל ב1906גרגורי ברוק, אחר כך )החל ב 
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בניהולו של הרופא נחום אלכסנדרוב. לחברה היה חדר אוכל בו ניתן היה לסעוד במחירי הנחה, 

 . 108מתן הלוואות ללא ריביתסיוע רפואי, תלמוד תורה, וכן אפשרות ל

 

 . השתתפות בחיים הפוליטיים 6..ד1

אך הגיוני היה השתתפותם של היהודים בחיים הפוליטיים של העיר. בתחילת המאה העשרים.    

השוויון המשפטי והחברתי, -גומל הפך לאחד ממרכזי תנועת העבודה. כתוצאה מגידול באי

 רעיונות מהפכניים החלו במהרה לצבור פופולריות בקרב האוכלוסייה היהודית בגומל.

פועלים ובעלי  50 -על בגומל חוג הפועלים הראשון לחינוך עצמי, שכלל כפ 1895 - 1893בשנים    

דמוקרטית, שרובה המכריע -הוקמה בגומל קבוצה סוציאל 1895מלאכה בראשות א. פולק. בשנת 

נוצר האיחוד הגומלי למאבק לשחרור מעמד הפועלים, שהפך לסניף  1898היו יהודים. בשנת 

החל  1901-ו  1900(. בשנים RSDRPדמוקרטית הרוסית )-המקומי של מפלגת הפועלים הסוציאל

-ביצעו הרשויות גל מעצרים של הסוציאל 1900להופיע העיתון "דער קאמפף" )"המאבק"(. בשנת 

, 1901בשנת  Vezuviדמוקרטים בגומל. "בונד "הוביל את שביתות הפועלים במפעל הגפרורים 

"בונד" בגומל, כמו במקומות אחרים, היו -(. ל1902המלאכה בשנה שלאחר מכן )-ואת שביתת בעלי

 דמוקרטים. -יחסים מורכבים עם הסוציאל

"בונד" תבע את הזכות להגן על האינטרסים של -המחלוקת העקרונית בין הצדדים הייתה בכך ש   

לאומית. "בונד" סבר כי על -דבק בגישה על RSDRP -הפועלים היהודיים באופן בלעדי, ואילו ה

היהודים לדאוג לעצמם בכוחות עצמם, ולא להיות גלגלי עזר למהפכה. הם חששו מהמונופול 

בתנועת הפועלים, אותו  בקשו להשיג המהפכנים הרוסים, ואכן חששותיהם התממשו הלכה 

של הפועלים  עמד על כך שהדגשת זכויותיהם הלאומיות RSDRP -למעשה מאוחר יותר. ה

 .109מחלישה את האחדות הפרולטרית הכללית ופוגעת במאבק בהון ובאוטוקרטיה הרוסית
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Social Studies: History, Culture, Society 24, 2 (2019), pp. 107—134 
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כ' סניף ה"בונד" בגומל מנה מאות חברים, היא הייתה מפלגה פעילה מאוד -בתחילת המאה ה   

החרושת, כמו גם בקרב בעלי המלאכה -במאמצי הסברה, בעיקר בקרב הפועלים במפעלים ובתי

 . 110עצמאיים

יהודים גילו פעלתנות חברתית ורצון להשפיע על חיי העיר ומוסדותיה. בבחירות הראשונות    

מושבים במועצת העיר, שהסתכמו בשליש מכל  22-זכו היהודים ב  1876למועצת העיר בשנת 

י"ט השתתפו נציגים יהודים בניהול העצמי -הצירים שנבחרו. במהלך שנות השמונים של המאה ה

והשפיעו על היבטים רבים בחיים העירוניים. בין הנציגים הללו נמנים שמות כמו  של העיר גומל,

 .111משה מיינץ, זלמן אוטבסקי, ברקה צייטלין וצדיק נחמקין

כתוצאה ממדיניות הממשל הצארי שנועדה להגביל את השפעתם ואף את עצם השתתפותם של    

י"ט, הוגבלה מכסת -ל המאה ה, בתחילת שנות התשעים ש112היהודים במערכות המדינה הרוסית

מכלל הנבחרים למועצת העיר. כתוצאה מכך, הייצוג  10% -נציגי היהודים בשלטון המקומי ל

היה במועצת העיר רק נציג יהודי אחד,  1906 -ל 1902היהודי ירד בחדות, ולכן בתקופה שבין 

ם היהודים בצועצת ( היו שני נציגים יהודים בלבד. שיעור הנציגי1914 - 1906ובמועצה הבאה )

הסתכמו  1912העיר שיקף  פער ברור ביחס לשיעורם של היהודים באוכלוסיית העיר, שכן בשנת 

 .113תושבים -102,000תושבים מסך האוכלוסייה שמנתה כ  -57,500 -יהודים בגומל בכ

למרות אפליה לרעה, נציגים יהודים עשו ככל יכולתם כדי להשפיע על התפתחות העיר במגמת    

ודרניזציה בכל תחומי החיים בשגרה ובמהלך מלחמת העולם הראשונה, והמשיכו לעשות זאת מ
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. במהלך תקופה זו, האוכלוסייה היהודית יוצגה במועצת 1917ביתר שאת עד לאירועי פברואר 

 .114י. שיקר-העיר ובמוסדותיה, בידי ק. פייגנברג ו

 

 יום -תרבות והווי, חיי היום –. 6.ד.1  

ירק -, ובמיוחד פרבריה, היה דומה לאזור הכפרי. בנייני מגורים חד קומתיים, גנימראה העיר   

נוי, היעדר מדרכות, מערכת ביוב ואספקת מים לא מפותחת. לבסוף, מראה חיות המשק -וגני

המשוטטות ברחובות העיר, הרחובות עצמם מכוסים בוץ, מה שיצר מעין ביצה כשהבוץ היה 

 . 115שם או משלג שנמסמתערבב בשלוליות הנוצרות מג

ככל שהעיר הלכה והתפתחה במגמת העיור האירופי המודרני, התרחבו האפשרויות של    

התושבים המקומיים בכלל והיהודים בפרט. צריכת מוצרים מודרניים, פעילויות פנאי כמו הליכה 

הקריאה ( ועוד, הלכו והתפתחו. Sozhלאורך אזורים ירוקים ורחובות עיר, שייט על נהר סוז' )

הייתה פופולארית מאוד, הספרות המבוקשת הייתה בעיקר בעברית ויידיש, אך גם ברוסית, 

מה ששיקף שינויים מסוימים בתחומי התעניינות ובאינטרסים בקרב  -פולנית וגרמנית 

שכן אם בעבר הקורא היהודי התעניין  -גישה חילונית ומודרנית יותר  -האוכלוסייה היהודית 

כ' העניין של הקורא נעשה הרבה יותר רחב וכלל גם -דתית, אזי בתחילת המאה הבעיקר בספרות 

ספרות לא דתית העוסקת בנושאים כלליים ויהודיים כאחד. האוכלוסייה היהודית קראה את 

העיתונות התקופתית, הארצית והמקומית, היהודית והכללית, ועיתונים אלה כללו את "צייט", 

)בעברית(, כמו גם עיתונים  "המליץ"-, "המגיד", "הלבנון" ו"הצפירה""היינט" )ביידיש(, "הזמן", 

עיתון  -Gomelskaya Kopeikaו  Polesskaya Mysl ,Gomelskaya Mysl –מקומיים ברוסית 

שכינה את עצמו פרוגרסיבי ובלתי מפלגתי, שעורכו היה יהודי, ושימש לדיון בנושאים יהודיים 
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. זה בלט במיוחד בעיתונים, מגזינים וכתבי עת, 116רוניות כלליותבנוסף על סיקור ודיון בסוגיות עי

שהתרבו בקצב מהיר. חלקם נסגרו במהירות בה הופיעו, ואילו אחרים החזיקו מעמד זמן יותר 

ממושך. עיתונים ומגזינים נאסרו ונקנסו, אך הביקוש למילה המודפסת, כמקור המידע היחיד, 

 Polesskaya Myslם שהופיעו במהלך השנים הללו היו המשיך לגדול.  בין העיתונים והמגזיני

, עיתון Polessye (1912-1909פוליטי וספרותי בעל גישה ליברלית רדיקלית(, -, עיתון חברתי1909)

, עיתון Polesskaya Zhizn (1911-1909ספרותי פוליטי וציבורי בעל מגמה ליברלית רדיקלית(, 

, עיתון Belorusski Golos (1910יברלית מתונה(, פוליטי וספרותי בעל אוריינטציה ל-חברתי

פוליטי וספרותי שהיה למעשה ביטאון של סניף גומל של הארגון האנטישמי הלאומני -חברתי

, עיתון שמרני ומונרכיסטיGomelskoye Slovo (1912-1911 ,)"איחוד העם הרוסי"(, 

Gomelskaya Kopeyka (1917-1911אינו מפלגתי המגדיר את , עיתון אינפורמטיבי וחינוכי ש

"פרוגרסיבי" ומתמקד בעיקר בעניינים הרלוונטיים לאוכלוסייה היהודית ומכוון בעיקר -עצמו כ

. העיתונות המודפסת בגומל מילאה תפקיד 117לקהל קוראים מקרב האוכלוסייה היהודית(

בקרב האוכלוסייה הלאומית, התרבותית, האזרחית והמקומית משמעותי ביצירת התודעה 

 ., בדומה לאופן בו השפיעה העיתונות היהודית גם במקומות אחרים בקיסרות הרוסיתהודיתהי

גיסא כמקור לעיצוב ושימור דפוסים של זהות יהודית, ומאידך גיסא כגורם המקדם -מחד

 .118מודרניזציה

יום של היהודים בגומל ובמרחב, העיור והמודרניזציה בכל תחומי החיים השפיעו על חיי היומ   

, יהודי גומל שמרו על זהותם היהודית ודבקו באורחות חיים מסורתיים פחות או יותר מרבית אך

 . 119גם אם חלו שינויים מסויימים באופניםבהם ביטאו הלכה למעשה את זהותם היהודית
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 יחסים בין יהודים ללא יהודים בגומל -.ה. 1

יהודי. הרבה היה -י והלאכ' הפך למקום של מפגש בין העולם היהוד-גומל בראשית המאה ה   

אתניים -תלוי בהבנה הדדית, יחסי שכנות טובים, שיתוף פעולה עסקי, וסובלנות דתית. יחסים בין

טובים היו בבחינת צורך דחוף ולא מותרות. הרשויות ברוסיה היו מעוניינות לשמור על איזון בין 

ה נדרש למנוע את יהודים, בהכרח לשלום הציבור. עם זאת, במצבים בהם הי-יהודים ללא

ממשלתיים, סוכני שירותי הביטחון החשאי של המשטר הצארי בגומל -אחדותם של כוחות אנטי

היו מוכנים להפר את האיזון ולהוביל למהלכים רדיקליים. כוחות קיצוניים המתנגדים לשיתוף 

מם יכלו לשמור על קיואמנם לאומית. יהודים -אתנית, היו משני צדי גומל הרב-הפעולה הבין

 . 120התיר, מידה שנבאה מהאינטרסים של המשטר הצארירק במידה שהמשטר  , אךהאוטונומי

לעיתים  -יהודית -האצת תהליכי העיור יצרה קשרים חדשים בין האוכלוסייה היהודית והלא   

בצורה של שיתוף פעולה, השפעה הדדית, ותמיכה של אוכלוסייה אחת באחרת, ולעיתים בצורה 

של עימות וסכסוך. האירועים הדרמטיים ביותר נכנסו להיסטוריוגרפיה תחת השם "פוגרום 

, התרחש בגומל פוגרום, במהלכו נהרגו 1.9 -ל 29.8, בין 1903ות הומל"(. בשנת "פרע –גומל" )או 

אין  .עשרה יהודים, רבים נפצעו, ורכוש יהודי רב נפגע ונבזז. עם זאת, גם שמונה מהפורעים נהרגו

כוונה לתאר או לדון כאן בפירוט באירוע ספציפי זה, כבר נערך מחקר מעמיק בנושא זה הבוחן את 

בנסיבות והלכי רוח ששררו בקרב . 121וויות הסתכלות ומפרספקטיבות שונותהאירוע מז

 , הפוגרום בגומל, שהייתה בו122האוכלוסיה היהודית לאחר פוגרום קישינייב באותה שנה

בקיסרות הרוסית  -זעזע את דעת הקהל היהודית התגוננות אקטבית חמושה נגד הפורעים, 
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1903 г.), Евреи в Гомеле. История и Культура (конец XIX – начало XX веков): сборник 

материалов научно-теоритической конференции 21 сентября 2003 года, Гомель 2004, с. 91-97;  

  –ראה לפרספקטיבה השוואתית בנוגע לגורמים לפוגרומים בחלקיה השונים של הקיסרות הרוסית 

D. Staliūnas, Enemies for a day: antisemitism and anti-Jewish violence in Lithuania under the Tsars, 

Budapest New York 2015, p. 212; Д. Сталюнас, 'Модернизация и погромы: Литва и Беларусь в 

начале ХХ в.', Журнал Белорусского государственного университета 3 (2018), с. 49-54 
  –על פוגרום קישייב והשפעתו על דעת הקהל היהודית ראה  122

M. N. Penkower, 'The Kishinev Pogrom of 1903: A Turning Point in Jewish History', Modern Judasim 

24, 3 (2004), pp. 187-225 
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פעילים שהשתתפו בהגנה עצמית במהלך פוגרום  , וגם שימש כזרז להלכי הרוח של123ומחוצה לה

. אירוע זה הפך לחלק בלתי נפרד 124(1914-1904גומל והיוו את עמוד השדרה של העלייה השנייה )

מהזיכרון ההיסטורי הקולקטיבי של יהודי גומל וזיכרון זה השפיע על מעשיהם במהלך שנת 

 (.להלן 3ה פרק המהפכות, כמו גם במהלך אירועים כמו מרד סטרקופיטוב )רא

 

 יהודי גומל בשלהי תקופת רוסיה הצארית -.ו. 1

חבל משמעותי בהפך גומל למרכז כלכלי  1914לקראת פרוץ מלחמת העולם הראשונה בשנת    

מערבי בקיסרות הרוסית. את התפקיד העיקרי בכך מילאו מפעלי התעשייה והסדנאות של -הצפון

החשוב ביותר של הקיסרות הרוסית, שחיבר בין  רומני, עורק התחבורה-מסילת הרכבת ליפאיה

 הנמלים בים הבלטי לבין אוקראינה.

חשיבותו של גומל בקנה מידה ממלכתי, עלתה עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה. בעיר מוקם    

המטה העורפי של הפיקוד הצבאי של וורשה, נפתחו שמונה בתי חולים צבאיים וכן יחידת 

ודת פינוי לאזרחים מקו החזית. מפעלי גומל ביצעו את הזמנות תקשורת, תובלה צבאית, ונק

-הועסקו במפעלי העיר כ  1916הצבא, וסיפקו לחזית את כל הדרוש בהתאם לצרכי הצבא.  בשנת 

עובדים, כולל מפעלים שפונו מאזורי הלחימה. בתי חולים של גומל העניקו סיוע רפואי  25,000

עיר לקחה חלק בסיעוד והלנה של פליטים )עשרות אלפי לאנשי צבא הפצועים והחולים, הנהלת ה

אנשים( מהפרובינציות המערביות, שהפכו לזירת הפעילות הצבאית. גומל הפך מקלט ליהודים, 

ישיבות ורבנים. ישיבת "מוסר" מנובהרדוק, בראשות הרב יואל הורוויץ )"הסבא מנובהרדוק"(, 

 .1915עברה לגומל בשנת 
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Я. Басин, '"Второй Кишинев" и общественная мысль России начала XX в. (К 100-летию 

Гомельского погрома)', Евреи в Гомеле. История и Культура (конец XIX – начало XX веков): 

сборник материалов научно-теоритической конференции 21 сентября 2003 года, Гомель 2004, 

с. 97-105; И. Герасимова, 'Гомельский погром 1903 года в русско-еврейской прессе России (По 

материалам еженедельников "Восход" и "Будущность")', Евреи в Гомеле. История и Культура 

(конец XIX – начало XX веков): сборник материалов научно-теоритической конференции 21 

сентября 2003 года, Гомель 2004, с. 128-137 

124  

Э. Иоффе, 'Активисты еврейской самообороны из Гомеля в Палестине (начало XX в.)', Евреи в 

Гомеле. История и Культура (конец XIX – начало XX веков): сборник материалов научно-

теоритической конференции 21 сентября 2003 года, Гомель 2004, с. 106-113 
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של יחידות צבא בגומל, האופי המתמשך של פעולות האיבה, כישלון הנוכחות של מספר רב    

בחזית וחוסר הרצון להילחם בקרב המוני החיילים יצרו אווירה של מחאה נגד מלחמה שנתפסה 

ציות והתקוממות של יחידות -בגומל היו מקרים של אי 1916 -ו 1915כחסרת תכלית. במהלך 

ות פוליטיות ואף שימשו במה לתסיסה פוליטית צבאיות שנשלחו לחזית, שלוו לעיתים בהפגנ

התרחשה בעיר מרידת חיילים של ממש. לכל אלה  1916ממשלתית, ובאוקטובר -במגמה האנטי

  .125שבהכרח הושפעה מאירועים אלה היהודית בעיר האוכלוסיההייתה השפעה על 

 

 . יהודי גומל ערב המהפכה2

 היבטים דמוגרפיים, חברתיים ומקצועיים -.א. 2

יהודים, שהיוו יותר ממחצית  69,000-בליצה יותר מ -התגוררו בגומל ובפרבר נובו 1917בתחילת    

. יהודים הועסקו כמעט בכל המגזרים במשק העירוני. הם בלטו בענף 126מאוכלוסיית העיר

חינוך, השכלה והכשרה  –הקמעונאות והסיטונאות, בתחום הפיננסי, במקצועות חופשיים 

בתחומי הרפואה והבריאות, היו גם עורכי דין ואף פקידים יהודים ברמה מקצועית, כמו גם 

אם כי לא רבים. יהודים רבים היו בעלי מלאכה. לחלקם היו סדנאות קטנות  –המקומית 

בבתיהם, בעוד שאחרים שכרו עובדים או מתמחים )עובד אחד או שניים(. כדי לתמוך ביצרנים 

. ברוב בתי החרושת והמפעלים שהיו 127מן וד"ר ברוקויזמים נפתח בנק בעלי המלאכה של ליבר

בבעלותם של יהודים הועסקו גם פועלים יהודים: מפעלים לעיבוד המתכות הכבדות, בתי מלאכה 

, בבית מלאכה לתפירה והנעלה, בית חרושת למברשות, Vezuviלמסגרות תיל, מפעל הגפרורים 

ודים שימש מוסדות לחינוך דתי מסורתי, , וכו'. מספר לא מבוטל של יהPolespechyatבית הדפוס 

 . 128רווחה חברתית וסעד, שירותי בריאות, ובתי כנסת של גומל
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Е. Толкачѐв, 'Гомель в годы Первой мировой войны', Гомельщина в XX-XXI веках. Вехи 

истории: материалы научно-исторического семинара, Гомель 2017, с. 129-139 

126  

Бюллетень Гомельского Губернского Статистического бюро, 1923, N1, с. 15 
127  

ГАГО, ф. 1442, оп. 1, д. 2, л. 29 
128  

ГАООГО, ф. 1, оп. 1, д. 1569, л. 107 
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 החיים הדתיים -. ב. 2

היו בגומל שלושה  1917המסורת היהודית השפיעה באופן משמעותי על מהלך חיי היומיום. עד    

( הזרם 2מתנגדי; -( הזרם הליטאי1מרכזים דתיים שמשכו את עיקר האוכלוסייה היהודית בעיר: 

הורוויץ, שעבר לגומל במהלך יוזל ( ישיבה "מוסר" בהנהגתו של 3החסידי )בעיקר תנועת חב"ד(. 

לפי כנסת. -בתי 30 -ת העולם הראשונה מנובהרדוק. מוסדות דת כללו ישיבות, חדרים וכמלחמ

מסורת עדויות של בני התקופה, יהודים ולא יהודים כאחד, בגומל הייתה מידה רבה של שמירת ה

 . 129היהודית, לכל הפחות בפרהסיה

מבחינה דתית ותרבותית, רוב האוכלוסייה היהודית דבקה באורח החיים המסורתי, הזרמים       

לפי מתנגדי וגם הזרם החסידי, וביחוד חב"ד(. -האורתודוקסים בלטו במיוחד )גם הזרם הליטאי

 מויער שבגרויס ןימניב אך י, האר״ נוסח התפללו ברוב בתי הכנסת בגומלעדויות בנות התקופה 

 התפללו שם ,ליאוויאנאוו הגביר של והמנין ,שנסקייבר הרב התפלל שם"(, הגדולה החומה)"

 .130אשכנז נוסח

 

 השתתפות בחיים הציבוריים וארגונים פוליטיים יהודיים -.ג. 2

החיים הציבוריים בגומל התאפיינו על ידי מגוון רחב של תחומי מעורבות ועשייה. הם התקיימו    

כללי  -בעיקר ממיני תרומות ומפילנתרופיה. מצב זה יצר חברה חיה ותוססת במרחב העירוני 

 ויהודי כאחד. מפלגות, תנועות פוליטיות, ארגונים היו בעלי נראות ברורה במרחב הציבורי. 

רחוב היהודי" בגומל, כמו גם בערים אחרות במרחב בלארוס, הגיב באופן סוער לאירועים "ה   

בסדר גודל מדינתי. למפלגות ותנועות לאומיות שפנו לאוכלוסייה תחת סיסמאות של הגנה על 

חירות אזרחית וצדק חברתי היו גוונים רבים. ההיסטוריון הבלארוסי איהאר פושקין מחלק את 

                                                           
129  

В. Пичуков и др. (сост.), Конфессии на Гомельщине в 1920-1930-е Годы: документы и 

материалы, Минск 2013, с. 151-152 
, תרצ"ט-זיכרון לבני ישראל: זיכרונותיו של ר' ישראל דזייקאבסאן במשך השנים תרס"זש. לוין )עורך(,  130

 בבת מנינים חמשה שם מתפללים היו" –פ"ב. וכן מעניין לעיין בתיאור בית כנסת חב"ד בגומל , עמ' ברוקלין תשנ"ו

 הרבה מתפללים היו מנין בכל .בחדרים מנינים ושני ... האמצעייםהספסלים  אצל שנים ,העמוד אצל אחד, אחת

 שם.  –ה" בליל מאוחרת שעה עד מהשכמה ,היום כל במשך מנינים הרבה מתפללים היו וכך .אנשים
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פוליטיים במרחב בלארוס שפעלו בקרב האוכלוסייה היהודית לשלושה -ייםהארגונים המפלגת

 :131סוגים עיקריים

מפלגות וארגונים שתמכו במהפכה הבולשביקית ובמשטר הסובייטי בשלב הראשון ושיתפו עמם    

-בונד" ו-"יוגענד -(; וארגוני נוער YKPפעולה )פועלי ציון, בונד, המפלגה הקומוניסטית היהודית )

Yevkommol .))הנוער הקומוניסטי היהודי( 

פארטיי", ציונים כלליים, -דמוקרטיות )"פאלקס-מפלגות וארגונים שדבקו בעמדות לאומיות   

 ציון", ארגון הנוער הציוני, "החלוץ", "מכבי"(.-"צעירי

צ.ס.(  –מפלגות סוציאליסטיות שהתנגדו למשטר הבולשביקי )המפלגה הציונית הסוציאליסטית    

 פארבאנד(. -ן הנוער שלה )צ.ס. יוגענדוארגו

ניתן לקבל את הסיווג של פושקין תוך הסתייגות מסוימת. שיתוף הפעולה של הבולשביקים עם    

"פועלי ציון" היה לא יותר מאשר מהלך זמני , ביטוי לצרכי השעה, וחדל -מפלגות "בונד" ו

 להתקיים זמן קצר לאחר סיום מלחמת האזרחים.

ל המפלגות הפוליטיות באזורי הספר לא תואמו לרוב עם גופי המפלגה המרכזיים פעולותיהן ש   

שישבו במוסקבה או בפטרוגרד. זאת עקב מספר סיבות. ראשית כל, בגלל הריחוק של הפריפריה, 

-שנית, עקב היעדר יכולות תקשורת מבצעיות וטכניות, שלישית, עקב העדר משמעת פנים

ות מכריעות רבות התקבלו על ידי מנהיגים פוליטיים מקומיים מפלגתית. כפועל יוצא מכך, החלט

 באופן עצמאי. 

התגבשו שלושה כוחות פוליטיים עיקריים שפעלו ב"רחוב היהודי": בגומל  1917לקראת      

-אורתודוקסים-( וחוגים דתייםותנועות פוליטיות אחרות יהודים )"בונד"סוציאליסטים ציונים, 

"המשתלבים"  –סמכים בני התקופה לקבוצה נוספת במכמעט ולא ניתן למצוא הד . 132שמרניים

כיוון  או חוגים ליברליים שיאנם ציוניים. ייתכן כי הדבר נובע עקב העדר תיעוד הולם או לחילופין

 שהלכי רוח אלה לא היו פופולאריים בגומל. 
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I. Пушкiн, Нацыянальгыя Меншасцi БССР у грамадска-палiтычным i культурным жыцце 20 я 

гады XX стагодзя, Магiлѐу 2004, с. 47-51 
 –ממהפכה למלחמה ו. לוין,  –על הפוליטיקה היהודית במרחב הקיסרות הרוסית עקב המהפכות ראה  132

 , ירושלים תשע"ו1419-1411הפוליטיקה היהודית ברוסיה, 
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המים בא לידי ביטוי לרוב  הגבולות בין הקבוצות הללו לא תמיד הוגדרו בבירור. קו פרשת   

בגישות אידיאולוגיות, דתיות, או לחילופין טושטש עקב צורך באיחוד פוליטי זמני. כך, בבחירות 

( הצליחה הקהילה היהודית 1907לדומה )פרלמנט( הממלכתית השנייה של הקיסרות הרוסית )

ס.  –ועמדים יהודים בגומל בזכות שיתוף פעולה קונסטרוקטיבי בין חלקיה השונים בבחירת שני מ

", וד"ר ו. זכרין, שייצג את "הברית למען שוויון אזרחי ליהודים ג את "בונדצייטלין, שייצ

ד"ר אברהם ברוק, רופא עיניים, שהיה חבר בוועדה של המפלגה  –. דוגמה נוספת 133ברוסיה"

גם המהפכנית הסוציאליסטית של גומל, בעלת האוריינטציה על האוכלוסייה הפועלית, עמד 

בראש "אגודת ההגירה היהודית", שייצגה ונתמכה בעיקר על ידי קבוצות אמידות יותר בקרב 

 .134האוכלוסייה היהודית

 

 מפלגות, תנועות וארגונים סוציאליסטיים -. 1.ג.2

כתוצאה מכך, גברה השפעתן של תנועות יהודיות סוציאליסטיות בעלות מגמות רעיוניות שונות    

לאומית, והמגמה הציונית(. רעיונות -)מגמה אסימילטורית, חסידי רעיון האוטונומיה התרבותית

סוציאליסטים נתפסו כאלטרנטיבה לאוטוקרטיה של הצאר, שסירב בעקשנות לכל צורה של 

הבטחת חירויות אזרחיות ושוויון זכויות למה שכונה "זרים" )כלומר מיעוטים  שלטון חוקתי,

אתניים(. לתהליך האמנציפציה, התרחבות ההשכלה, מודעות לאירועי החיים -לאומיים

הציבוריים, העלייה במספר העובדים השכירים, תעמולה אפקטיבית יותר והשפעתה על חלקים 

אלה הייתה השפעה משמעותית על ההתפתחויות  שונים בקרב האוכלוסייה היהודית, לכל

 הפוליטיות. 
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Наша Трибуна 10 (2.1907), с. 28 

 למפלגה רעיונית קהוזי ליברלית עולם תפיסת בעלת, ציונית-הייתה מפלגה לא" רוסיה ליהודי אזרחי לשוויון הברית"
 שוויון בסיס על הרוסית בקיסרות היהודית האוכלוסייה של מלא בשילוב שדגלה, הרוסית החוקתית הדמוקרטית

 –ראה  זו קבוצה על נוסף למידע. תרבותית-הלאומית האוטונומיה לרעיונות מלא, והתנגדה אזרחי

A. Geifman, Russia Under the Last Tsar: Opposition and Subversion, 1894-1917, Malden 1999, p. 68; 

B. Pinkus, The Jews of the Soviet Union: The History of a National Minority. Soviet and East 

European studies, Cambridge 1988, p. 45; Z. Gitelman,  A Century of Ambivalence: The Jews of Russia 

and the Soviet Union, 1881 to the Present, Bloomington 2001, p.62 
134  

Ю. Глушаков, 'Деятельность еврейских социалистических организаций в Гомеле в первой 

четверти ХХ в.', Евреи в Гомеле. История и культура (конец ХIХ - начало ХХ веков): Сборник 

материалов научно-теоретической конференции, Гомель 2004, с. 69-81 
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 בונד –.א. 1.ג.2

דמוקרטית שהגנה על האינטרסים הלאומיים של העובדים היהודים, -", כמפלגה סוציאל"בונד   

החל לפעול בגומל כבר מראשית קיומו. ה"בונד "השפיע על חלקים מקרב האוכלוסייה היהודית 

ילים יהודים בגומל וכה, פועלים, בעלי מלאכה, עניים וחסרי כל. פעבגומל שהיו בעלי הכנסה נמ

 40%, כ 1901, שנה בלבד לאחר ועידת היסוד של התנועה. בשנת 1898"בשנת הצטרפו ל"בונד

", מה שאפשר לארגון זה לקיים את הפגנתו כה היהודים בגומל השתייכו ל"בונדמבעלי המלא

מעורערת של התנועה בקרב הפועלים -על הגמוניה בלתיהראשונה. למרות זאת, אין זה נכון לדבר 

 . 135היהודים בגומל

 

 התנועה הסוציאליסטית הציונית בגומל -.ב. 1.ג.2

כ'. החוגים -התפתחותם והתגבשותם של הרעיונות הציוניים בגומל התרחשו עם שחר המאה ה   

דור הרצל היו הראשונים שבהם אינטלקטואלים יהודיים התכנסו לדון ברעיונותיו של תיאו

. 136. את אחד החוגים הללו הוביל מורה לעברית בשם ריז'יקוב1903-1901קיימים כבר בשנים 

בשנים הראשונות לקיומן של תנועות יהודיות סוציאליסטיות, הגבולות ביניהן לא הוגדרו בבירור, 

פורסם כדוגמא חיה להתנהגות ניתן להביא את הסופר המ -והיו אנשים שפסחו על שני הסעיפים 

. עם הזמן נוצר הצורך לחדד יותר את העמדות 1902-1897137יוסף חיים ברנר, שחי בגומל בשנים 

 האידיאולוגיות.

    

 

                                                           
 קיימת ספרות מחקר רבה על ה"בונד" בקיסרות הרוסית ובשנותיה הראשונות של ברה"מ. להלן הפניה חלקית: 135

סופו שלא כתחילתו: קצו של אביב תשמ"ז; א. גלברד, -, תלבסערת הימים: ה'בונד' הרוסי בעתות מהפכהא. גלברד, 
, ירושלים 1419-1411הפוליטיקה היהודית ברוסיה,  –ממהפכה למלחמה ; ו. לוין, אביב תשנ"ה-, תלהבונד הרוסי

 תשע"ו;

J. Meyers, 'A Portrait of Transition: From the Bund to Bolshevism in the Russian Revolution', Jewish 

Social Studies: History, Culture, Society 24, 2 (2019), pp. 107—134; Э. Савицкий, Бунд в Беларуси, 

1897-1921:  документы и материалы, Минск 1997 
136  

Ю. Глушаков, 'Деятельность еврейских социалистических организаций в Гомеле в первой 

четверти ХХ в.', Евреи в Гомеле. История и культура (конец ХIХ - начало ХХ веков): Сборник 

материалов научно-теоретической конференции, Гомель 2004, с. 69-81 
, כרך ג', האנציקלופדיה לחלוצי היישוב ובוניוד. תדהר )עורך(,  -על י"ח ברנר בהקשר לשהייתו בגומל ראה   137

נר וזיקתה אותיות יהודיות בספרית פושקין: יצירתו של יוסף חיים ברסדן, -; ר. צירקין1117ישראל תש"ט, עמ' 
 . 124-117, ירושלים תשע"ג, עמ' לספרות ולמחשבה הרוסית
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 התנועה הציונית הכללית בגומל – 2.ג.2

ערב מהפכת פברואר היה גומל למרכז ציוני מבוסס, שנהנה מהשפעה והערכה בקרב    

ובחירות  1917האוכלוסייה היהודית. הדבר ניכר מתוצאות הבחירות לרשויות המקומיות ביולי 

(. בין המנהיגים הציוניים המוכרים 2)ראו פרק  1918לקהילה הדמוקרטית היהודית בינואר 

ל היה הרופא ד"ר חוין, שכיהן כ"רב רשמי" )"רב מטעם"( בתקופה שלפני והמוערכים שפעלו  בגומ

המהפכה. תומכיה העיקריים של הציונות הכללית, תומכיה ונושאי רעיונות, הם בעיקר החלקים 

נציגי מקצועות חופשיים, אינטליגנציה ליברלית, סוחרים  -העשירים באוכלוסייה היהודית 

היה דימוי של גוף "מזדקן", ולכן צעירים בתנועה נכללו בתנועת ויזמים. לתנועה הציונית הכללית 

ציון", שנטתה לרעיונות סוציאליסטיים )אם כי הייתה מסויגת משימוש במונח -"צעירי

 "סוציאליזם"(.

 

 תנועה ציונית דתית בגומל –. 3.ג.2

דתית -יתחלק מסוים מהאוכלוסייה היהודית בגומל קרוב יותר לרעיונותיה של התנועה הציונ   

"המזרחי", שהאמינה כי עקרונות דתיים ומסורתיים צריכים להימצא במרכז הפעילות של 

התנועה הציונית. הדמות הדומיננטית בתנועת "המזרחי" בגומל היה רבה של בית הכנסת הגדול, 

לפי עדויות בנות התקופה . הרב מרדכי רפאל ברישנסקי, שכונה "דער געלער רב" )הרב האדמוני(

סקי התאפיין בפעלתנות באופן כללי, ובייחוד למען השכבות היותר נזקקות בקרב ברישנ

האוכלוסייה היהודית בגומל, בייחוד בסוגיות של חינוך וסעד. וכן קידם את הציונות ואת התפיסה 

הדמוקרטית בתוך האוכלוסייה היהודית בגומל. על רקע זה קמו לו מתנגדים מקרב הגורמים 

דרשותיו בבית הכנסת הגדול בגומל  חלק מבעלי הממון היהודים בגומל. היותר שמרניים ומקרב

היו פופולאריות מאוד בקרב שכבות שונות בגומל ואף יהודים מהעיירות במרחב הגיעו כדי לשמוע 

את דרשותיו. בדרשותיו ברישנסקי העיבור ביקורת על עוולות חברתיות, על עוולות של המשטר 

ליהודים בפרט, ועמד על היסודות הלאומיים )כגון זיקה למסורת, הצארי ביחס לבני אדם בכלל ו

בגומל תוך  1903ישראל(. ברישנסקי הספיד את חללי פוגרום -זיקה לשפה העברית וזיקה לארץ

הדגשה שמותם לא היה מוות פסיבי והבלטה לחיוב של הממד האקטיביסטי בפעילותם של אנשי 

היהודי בגומל לסיוע לפליטים בעת מלחמת העולם ההגנה העצמית. ברישנסקי ארגן את הציבור 

( שהגיעו לגומל מהפלכים המערביים בקיסרות הרוסית ברכבות משא. הסיוע כלל 1905הראשונה )
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אכסון, ביגוד, מזון וסיוע רפואי. באופן כללי ברישנסקי גילה מעורבות פעילה במוסדות החסד 

וזמן לכהן ברבנות בית הכנסת האשכנזי יל"ג כהנוביץ' מעיד כי ברישנסקי ה. 138והצדקה בגומל

"חומה גדולה" )או בית כנסת האבן הגדולה( בעת זקנתו של הרב צבי דב לוטקר. כהנוביץ' הנגיד 

 "הרב –בין הרב ברישנסקי למנהיג החסידים )חסידי חב"ד( בגומל שניאור זלמן שניאורסון 

 ישנה, מסורת -שניאורסון  והרב עממית, וחריפות ביחד עם פשטות בגאונות בארישאנסקי  הצטיין

 קהל של אמותיו בד׳ סגור שניאורסון היה רש״ז .. .צנועה ועסקנות אצילים-נימוסי אבות, יחש

 בנאומיו ברמה.  הציונות דגל ונושא ברבים מרביץ תורה היה בארישאנסקי ר״מ והרב החסידים

רב ברישנסקי השתתף ה ."״מזרחי״ האגודה בראש ועמד החרדית נפשות לציונות עשה הנלהבים

תומכי "המזרחי" בגומל השתייכו . 139כנציג ציוניים בגומל 1900בקונגרס הציוני בלונדון בשנת 

בעיקר ל"מעמד פשוטי העם", בעלי מלאכה קטנים, סוחרים, כל מיני מתווכים וברוקרים עניים, 

"המזרחי" היה דימוי שכירים בעלי הכנסות נמוכות. בדומה לתנועה הציונית הכללית, גם לתנועת 

של ארגון לא מתפקד, הנתמך בעיקר על ידי בני שכבת הגיל המבוגרת יותר, ותנועה זו התקשתה 

 . 140למשוך את הנוער והצעירים לשורותיה ופעילותה

 

 פוליטיים-ארגונים ציבוריים יהודיים לא -.ד. 2

 JCA -הועד הגומלי של ה ארגונים יהודיים השתתפו באופן פעיל בחיים הציבוריים. ביניהם היו   

בהנהגתו של ד"ר ו. זכרין; "האגודה היהודית להגירה", בראשות ד"ר א. ברוק, "החברה היהודית 

לסיוע נזקקים", בראשות נ. אלכסנדרוב, סניף גומל של "החברה היהודית להפצת החינוך 

ת א. (, בראשות ש. וויגודסקי; סניף גומל של "חובבי שפת עבר", בראשוOPEברוסיה" )

 ב. חוין; "החברה הקולוניאלית היהודית לילדים" בראשות י. דובקין.  1915 -לוסקוביץ', החל ב

מצב ביחס לכוחות הפוליטיים -האגודות והארגונים שהוזכרו לעיל מאפשרים לקבל תמונת   

חוקיות או מחתרתיות, כשהם ותומכיהם משתדלים -והחברתיים שניהלו פעילויות פתוחות, חצי

 על חלקים נרחבים ככל הניתן בקרב האוכלוסייה היהודית בגומל וסביבתה.  להשפיע

                                                           
 120-119; 9-7, עמ' יורק תשי"ב-, ניואוסף מכתבים מחטביםש. ברישנסקי )מו"ל(,  138
 17שם, עמ'  139
 מבוסס על זכרונותיו של מויסיי גרצ'יקוב 140

https://berkovich-zametki.com/2006/Starina/Nomer7/Gerchikov1.htm  

https://berkovich-zametki.com/2006/Starina/Nomer7/Gerchikov1.htm


48 
 

חלקם קיוו להיכנס למוסדות העירייה ולהיות חלק מהנהלת העיר על מנת לקבל גישה למוקדי    

כוח ולהשפיע על החיים המשתנים של האוכלוסייה היהודית. אחרים האמינו כי המפתח להצלחה 

וך וההשכלה. אחרים היו משוכנעים שאפשר להשיג עתיד טוב יותר טמון ברפורמה במערכות החינ

ליהודים רק בארץ ישראל. היו בהם תומכים בבניית חברה אזרחית שהתבססה על כבוד לזכויות 

האזרחיות והלאומיות של היהודים. אחרים היו מתנגדים קנאיים לאוטוקרטיה הרוסית והאמינו 

מהפכה. כל מגמות המחשבה  -ת מהלכים רדיקליים שניתן להשיג שינויים אמתיים רק באמצעו

הציבורית ב"רחוב היהודי" לא נוסחו בבירור אפילו לא בראשם של מנהיגיהם והוגיהם. גבולות 

הזרמים האידיאולוגיים לא התגבשו סופית, רוב האוכלוסייה היסס, והאנשים נטו פעם לזרם זה 

יים היה הצימאון לשינוי. הזדמנות כזו ופעם לזרם אחר. המשותף לכל הכוחות והזרמים הפוליט

הופיעה עם פרוץ מהפכת פברואר, שהפילה את המשטר הצארי, והכריזה על המבנה הדמוקרטי של 

 המדינה הרוסית. 

 

 סיכום ומסקנות

יהודי גומל היו מצויים במצב מורכב. המלחמה דלדלה עתודות חומריות  1917לקראת מהפכות    

וכוחות רוחניים של אזרחי רוסיה. סיסמאות קודמות על גאווה לאומית וניהול מלחמה עד לסיום 

בניצחון, נאמנות לבעלות הברית ולמונרכיה כבר לא התאימו לכמות הולכת וגדלה של אזרחי 

מצב נהיה מורכב יותר ויותר מכל ההיבטים. המצב הצבאי, הכלכלי, והפוליטי הכתיב רוסיה.  ה

היגיון חדש להתנהגות האנושית. אירועי היומיום הראו כי מתעצמת מגמת הדרישה לשינוי 

 רדיקלי בשלל תחומים והיבטים בחיי המדינה הרוסית. 

טים מהמחוזות המערביים של האוכלוסייה היהודית בגומל, שגדלה משמעותית עקב הגעת פלי   

הקיסרות הרוסית, היוותה כמעט מחצית מהאוכלוסייה העירונית. למרות זאת, היהודים עדיין 

היו מודרים מהשפעה על פתרון הסוגיות הדחופות של החיים העירוניים, והיו למעשה אזרחים סוג 

פעתם )בסחר, בתחום ב'. יחד עם זאת, מבחינה כלכלית, הם לא רק שמרו, אלא אף הגבירו את הש

הן בקרב עובדי התעשייה והן בקרב  -הפיננסי, בפיתוח התעשייה, כמו גם בקרב מעמד הפועלים 

 בעלי המלאכה(. 

בגומל היו הרבה מוסדות דתיים יהודיים, הן בעלי מטרה פולחנית )בתי כנסת, מקוואות( והן    

את, בקרב האוכלוסייה היהודית מדרש(. יחד עם ז-בעלי מטרות חינוכיות )ישיבות, חדרים, בתי
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בגומל נצפו נטיות חילוניות יותר המשקפות את הדרך לעבר המודרניזציה של החיים היהודיים הן 

בתחום האישי והן בתחום הציבורי. בגומל הלכו וצברו השפעה מוסדות חינוך יהודיים חילוניים 

 . שתפקידם היה להכין את הנוער היהודי לחיים עצמאיים בעולם משתנה

ב"רחוב היהודי" פעלו מפלגות פוליטיות שונות ומגוונות, מסוציאליסטים ועד לליברלים,    

מדתיים ועד לחילוניים, מתומכי השתלבות בחברה הרוסית )התבוללות מלאה או חלקית( ועד 

ישראל. בגומל היו חיים יהודיים -ציוניים שראו את עתידה של האוכלוסייה היהודית בארץ

ים, המשקפים את הכיוונים השונים, לפעמים סותרים, של תהליכי המודרניזציה. מגוונים ותוסס

תחושת זהות לאומית,  -יהודי גומל, כמו גם הקיסרות הרוסית כולה, אוחדו על ידי שני דברים 

תוצר של מדיניות אינטגרלית של  –שוויון המשפטי -דתית ותרבותית, ומצב אינהרנטי של אי

ביטלה את אפליה  1917ודית. המהפכה הדמוקרטית בפברואר רוסיה הצארית בשאלה היה

המשפטית הרשמית לרעה של יהודים ברמה הממלכתית. היהודים קיבלו, סוף סוף, את 

ההזדמנות להשתתף בפתיחות לא רק בחיי הכלכלה, אלא גם בחיים הפוליטיים, תוך שהם 

ם אירועים היסטוריים, ולא קובעים באופן עצמאי את גורלם ואת גורל ילדיהם. הם עמדו על ספ

 העלו על דעתם מה מצפה להם לעתיד לבוא.
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 1411-1411, אוקראינית-שנות מהפכה והשליטה הגרמנית - 9פרק 

    

השפיעו על חייהם של  1917בשנת הקיסרות הרוסית הפרק דן בשאלה כיצד האירועים במרחב    

בנסיבות החדשות ובתמורות פוליטיות דינאמיות יהודי גומל וכיצד הם לקחו חלק בקביעת גורלם 

ומהירות בשנת המהפכות ובשנה שאחריה במהלכה גומל והמרחב היו נתונים תחת שליטה של 

הצבא הגרמני וישויות פוליטיות המתחלפות בתדירות גבוהה, כאשר במשך מרבית הזמן המרחב 

 היה נתון להלכה לשלטון אוקראיני שראה אותו כחלק מאוקראינה.

 

 1917. בין פברואר לנובמבר 1

 מהפכת פברואר –.א. 1

סיבות ונסיבות מגוונות היו תוצאה הגיונית של  1917אירועי המהפכה הדמוקרטית בפברואר    

לאומיים, שהלכו והצטברו במהלך כלכליים, צבאיים, משפטיים ופוליטיים, שכללו היבטים 

ה מבחינת ההנהגה המדינית והצבאית הניהול הבלתי מוצלח של מלחמת העולם הראשונ .השנים

רוסיה, והמפלות של הצבא הרוסי בחזית, רק החמירו את המשבר והביאו לפיצוץ פוליטי  של

 .141וחברתי. מחאה ציבורית הובילה להפלת המשטר האוטוקרטי ונפילת שושלת רומנוב

אתניות השונות בקיסרות, ובייחוד הדברים -מהפכת פברואר עוררה את הקבוצות הלאומיות   

"זרים" בעיני המשטר. ההתעוררות הלאומית הובילה -אמורים במיעוטים לאומיים שנתפסו כ

להדגשת שאיפתם של העמים להגדרה עצמית וליישומה הלכה למעשה במסגרת מדינה עצמאית 

 חלק מהמדינה הרוסית. או במסגרת אוטונומית, כ

נקודת ציון משמעותית בתמורות בחיים הדמוקרטיים של גומל הייתה העברת השלטון    

. הממשלה הזמנית הוציאה צו המבטל את כל 1917במרץ  22 -בפטרוגרד לידי הממשלה הזמנית ב

                                                           
מרס -ס. ליאנדרס, 'נפילתו של המשטר הישן ברוסיה, פברואר –קיים מחקר ענף. ראה  1917על מהפכת פברואר  141

; א. שטקסר, 'שתי תרבויות 14-10(, עמ' 2017) 137 זמנים: רבעון להיסטוריהרשנוית חדשות', : ראיות ופ1917
 ;56-44מהפכניות ברוסיה בראשית המאה העשרים', שם, עמ'  

S. Fitzpatrick, The Russian Revolution, Oxford 2017, pp. 41-49; R. Pipes, A Concise History of the 

Russian Revolution, New-York 1995, pp. 1-98 
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. בפעם הראשונה בהיסטוריה של רוסיה קיבלו 142אתני-ההגבלות החוקיות על רקע דתי ולאומי

יהודים את הזכות החוקית להשתתף בחיים הפוליטיים הן ברמת המקומית והן ברמה הארצית. 

המצב החדש אפשר פריצת דרך פוליטית למנהיגים חדשים מקרב מהאוכלוסייה היהודית, ולאו 

דווקא כאלה שהיו חברים במפלגות היהודיות. מנהיגים אלה מיהרו להיכנס לזירה הציבורית. 

(, התבלט לזר RSDRPדמוקרטית הרוסית )-בל פולסיה של המפלגה הסוציאלבוועד האזורי של ח

 .143קגנוביץ', לימים מקורבו של סטאלין

נציגי הקהילה היהודית בגומל החלו להשתתף בעבודתה של הדומה )הפרלמנט( העירונית,    

ן שפעילותה קיבלה אופי של פתרון בעיות דחופות. במסגרת הדומה הוקם וועד עירוני לביטחו

י. ברוק, שניהם נציגי -פנים, ושני נציגים של האוכלוסייה היהודית ישבו בהנהלתו: ש. פבזנר ו

(. בנוסף לכך,  ש. פיינברג נבחר לוועדת הרכש של הדומה SRהמפלגה המהפכנית הסוציאליסטית )

 .144העירונית

היהודית  איזו אווירה שררה ברחובות גומל לאחר מהפכת פברואר בכלל, ובקרב האוכלוסייה   

, שחווה את האירועים כנער, מתאר את האווירה הכללית המתאפיינת 145בפרט? מוייסי גרצ'יקוב

בפוליטיזציה גבוהה של המרחב הציבורי, כאשר מפלגות, תנועות וארגונים שונים ארגנו כינוסים 

די ועצרות באופן אינטנסיבי. אנשי ציבור המוכרים בציבוריות היהודית ברוסיה הגיעו לגומל כ

. ה"בונד" והציונים פתחו מועדונים פוליטיים 146להרצות מטעם מפלגות, תנועות וארגונים שונים

                                                           
  46' עמ, ה"תשע ירושלים, המועצות-ברית נפילת ועד 1411 ממהפכות: 9 רוסיה יהודי(, עורך) בייזר. מ 142
  –על לזר קגנוביץ' ראה  143

E. Rees, Iron Lazar: A Political Biography of Lazar Kaganovich, London and New-York 2013 
144  

Архив ГОКМ ф.5, д. 2, л. 147 
" ציון פועלי" בתנועת פעיל היה משתתף הוא. בגומל בתיכון לימודיו את וסיים 1904 בשנת נולד יקוב'גרצ מוייסי 145

 לעשר ונידון 1937 בשנת נעצר. הרוקחות בתחום ועבד כימאי היה הוא. ללנינגרד עבר 1923 בשנת. שלה הנוער ובארגון
 .1966 בשנת נפטר הוא. 1963 בשנת בוטל להלכה עונשו. מאסר שנות

http://berkovich-zametki.com/Avtory/Gerchikov.htm  

 בשנים (Еврейский Альманах) "עתיקות היהודים" ההיסטורי במרשתת במאסף פורסמו יקוב'גרצ של זיכרונותיו
 :הבאים בקישורים במלואם לקרוא וניתן 2006-2007

http://berkovich-zametki.com/2006/Starina/Nomer7/Gerchikov1.htm  

http://berkovich-zametki.com/2006/Starina/Nomer8/Gerchikov1.htm  

http://berkovich-zametki.com/2006/Starina/Nomer9/Gerchikov1.htm 

http://berkovich-zametki.com/2006/Starina/Nomer11/Gerchikov1.htm 

http://berkovich-zametki.com/2007/Starina/Nomer1/Gerchikov1.htm 
'מאיר גרוסמן', ד. תדהר )עורך(,  – אודותיו ראה, גרוסמן מאיר העיתונאי הגיע להרצות הכלליים הציונים מטעם 146

, זרובבל הרצה יעקב" ציון פועלי" ; בשם1928-1927, כרך ד', ישראל תש"ט,  עמ'  אנציקלופדיה לחלוצי היישוב ובוניו
, כרך ה', ישראל תש"ט,  עמ' אנציקלופדיה לחלוצי היישוב ובוניו'יעקב זרובבל', ד. תדהר )עורך(,  - ראה אודותיו

 של המקוונת האנציקלופדיה - ראה אודותיה( ליפשיץ מלכה-חיה) פרומקינה אסתר הרצתה הבונד ; בשם2301-2298

YIVO - Malke_Khaye_Lifshits/aspx.article/org.yivoencyclopedia.www://http  

http://berkovich-zametki.com/Avtory/Gerchikov.htm
http://berkovich-zametki.com/2006/Starina/Nomer7/Gerchikov1.htm
http://berkovich-zametki.com/2006/Starina/Nomer8/Gerchikov1.htm
http://berkovich-zametki.com/2006/Starina/Nomer9/Gerchikov1.htm
http://berkovich-zametki.com/2006/Starina/Nomer11/Gerchikov1.htm
http://berkovich-zametki.com/2007/Starina/Nomer1/Gerchikov1.htm
http://www.yivoencyclopedia.org/article.aspx/Lifshits_Khaye_Malke
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 1 -. ב(Bolshaya Kamennaya) "חומה גדולהמשלהם. עצרות נערכו לרוב בבניין בית כנסת "

נערכה תהלוכה המונית בהובלת עובדי הרכבת, ובליווי תזמורת שניגנה שירים  1917במאי 

לבן, -בתוכה בלטה קבוצה ציונית שאנשיה נופפו בדגלים אדומים ובדגלים בצבעי כחולמהפכניים, ו

 .147מלווה בשומרים על אופניים, חברי אגון "מכבי"

מושבי  101נערכו בחירות דמוקרטיות לדומה העירונית של גומל. מתוך  1917בתחילת יולי    

-י ציון" ומפלגת הפועלים הציוניתצירים. הגוש הסוציאליסטי: "פועל 52-הדומה, היהודים זכו ב

לאומית -צירים, הרשימה הדתית 7צירים, ציונים כלליים זכו ב  12( קיבלו SERPסוציאליסטית )

( SRצירים. ה"בונד "השתתף בבחירות יחד עם המפלגה הסוציאליסטית המהפכנית ) 4 -היהודית 

מתוך  65ליסטיות קיבלו דמוקרטים המתונים )מנשביקים(. בסך הכל, רשימות סוציא-והסוציאל

 .148צירים. שני צירים בלבד נבחרו מטעם רשימת הפעילים היהודים שאינם מפלגתיים 101

תוצאות הבחירות בגומל העידו על האוטוריטה ההולכת וגוברת של הפועלים והמפלגות    

הסוציאליסטיות מצד אחד, ומצד שני השפעת הלכי הרוח הציוניים, ובה בעת נשמר משקלם 

. נציגי הציבור היהודי דרשו לתת תוקף ברמה 149אורתודוכסיים-יטי של חוגים יהודייםהפול

המקומית באמצעות החלטה הצהרתית של הדומה העירונית להכרזת הממשלה הזמנית בדבר 

דרש נציג הציונים הסוציאליסטים נ.  1917באוגוסט  3 -ביטול כל צורות האפליה ביחס ליהודים. ב

השפה היהודית" )מבלי לציין אם מדובר ביידיש או בעברית(, תוכר כשווה אופרכטיג להכריז כי "

 .150לשפה הרוסית בתכתובת הרשמית של התושבים עם מוסדות הנהלת העיר

לצד השתתפות בעבודת הדומה העירונית, שלטו נציגי המפלגות הסוציאליסטיות היהודיות    

טו של רשות שלטונית אלטרנטיבית. פק-במועצת הפועלים )להלן סובייט(, שהייתה לה מעמד דה

                                                                                                                                                                      
 

147 htm1.Gerchikov7/Nomer/Starina/2006/com.zametki-berkovich://http  
148  

И. Немкевич, 'Первый опыт демократии: органы народовластия в Гомеле 1917 года', Известия 

Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины, 2 (101), Гомель 2017, с. 104-

109 
149  

Л. С., 'В Провинции', Новый Путь 24-25 (15.7.1917), с. 30-31; І. Валкавіцкі, 'Дзейнасць 

гомельскай гарадской думы 1917 года', Гомельшчына: старонкі мінулага, Гомель 1996, с. 88-93 
150  

П. Рабянок (укл.), Памяць: Гістарычна-дакументальныя хронікі гарадоў і раѐнаў Беларусі: 

Гомель, кнiга 1,Мiнск 1998, с. 262 

http://berkovich-zametki.com/2006/Starina/Nomer7/Gerchikov1.htm
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המועצה נבחרה בידי נציגי פועלים וחיילים )ובתיאוריה גם בידי איכרים( וייצגה מפלגות שונות 

 שהזדהו כסוציאליסטיות.

, סיעות ה"בונד" וה"מנשביקי" היו הסיעות 1917בסובייט של גומל, מפברואר עד נובמבר    

הפעילות ביותר. אליהן הצטרפו סיעות סוציאליסטיות יהודיות, כמו מפלגת הפועלים 

, שנבחר 151(, שנציגה הבולט היה לב אבנטובOESRPהסוציאליסטית היהודית המאוחדת )

 הל של הסובייט בגומל, וכן חברי מפלגת "פועלי ציון".כיו"ר הוועד המנ 1917באוגוסט 

הלכה והתפתחה מציאות חדשה, שהייתה רצופה סכנות מזה, אך גם טמנה בתוכה סיכויים    

רבים מזה. ליהודי גומל ניתנה הזדמנות לקחת חלק פעיל בדמוקרטיזציה של החיים העירוניים 

ובארגון מחדש של המרחב הפוליטי ברמה המקומית. באותה עת התנהל מאבק של החלקים 

וכלוסייה היהודית עם ההשפעה האורתודוכסית, ובמקביל אירעה היותר חילוניים בתוך הא

התחזקות הפופולריות של הציונות. בין המגמות השליליות היו הדרדרות המצב הכלכלי, אבדן 

מקומות עבודה, צניחה בהכנסות, רמת חיים נמוכה יותר, איומים על הביטחון האישי, עליית 

ת המסורתית, אובדן הערכים המסורתיים הלכי רוח אנטישמיים, קריסת הקהילה היהודי

 והלאומיים ובהמשך חתירה לאקולטורציה ואף לאסימילציה. 

את הדואליות של ההתפתחות החברתית ניתן לראות בשינויים שחלו בפעילותה של "החברה    

, והייתה בבעלותה הספרייה 1917(. החברה פעלה בגומל עוד לפני OPEלהשכלת היהודים" )

. חלק מאנשי הנהלת החברה האמינו כי על 152בגומל, אותה ניהל חיים גורפינקל הגדולה ביותר

החברה לאחד ולהנהיג את יהודי העיר ערב הבחירות הצפויות. אחרים חשבו שיש להצטמצם 

. הדיון המרכזי עסק בסוגיית שפת ההוראה במוסדות החינוך של 153לתחומים חינוך והשכלה בלבד

OPE
שפת ההוראה תהיה יידיש. העברית הוכרה כסמל הלאומי של . הוחלט כי בשנה הראשונה 154

התקומה התרבותית היהודית. עם זאת, לא צוין מתי בדיוק צריך להתחיל ללמד את השפה 

                                                           
 בונד"ב חבר היה 1921 עד 1920 בשנים. OESRP -ה של המרכזי הוועד חבר היה(, 1962-1889) אבנטוב לב 151

  .הכלכלה חקר בתחום אקדמית קריירה עשה לאחר מכן(, קומבונד) "הקומוניסטי
 הולאמה היא הסובייטית בתקופה. בגומל האוכלוסייה כלל את שימשה, יהודי בכסף ותוחזקה שנוצרה, זו ספריה 152

  – הספרייה במרשתת באתר היום מוזכר זה מידע. הרצן המרכזית ע"ש העירונית לספרייה והפכה

http://ggcbs.gomel.by/100faktov.html 
153  

ГАГО, ф. 3531, оп. 2, д. 20, л. 15-16 
  –ית ראה על פעילותה של "חברת מפיצי ההשכלה" בקיסרות הרוס 154

B. Horowitz, Empire Jews: Jewish Nationalism and Acculturation in 19th- and Early 20th-Century 

Russia. Bloomington 2009, pp. 116-138 

http://ggcbs.gomel.by/100faktov.html
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העברית. במהלך הדיונים הועלו שאלות על עתידה של הקהילה, האם היא תהיה חילונית או 

אלמנט חינוכי עבור הקהילה דתית, ומה תהיה שפת פעילותה? הודגש תפקידה של החברה כ

 .155הדמוקרטית העתידית

, ארגון חינוך ותרבות 156פתחה "אגודת חובבי שפת עבר" בגומל סניף של "תרבות" 1917בקיץ    

יהודי חילוני, שבחסותו בין שתי מלחמות העולם נוצרה רשת מוסדות חינוך חילוניים שפעלו 

 . 157בשפה העברית במזרח אירופה )בייחוד בפולין(

תנועת הספורט "מכבי" הגבירה את פעילותה באופן משמעותי בקרב נוער יהודי בגומל ובמרחב.     

בשורותיה צמחו ספורטאים מפורסמים כמו דוד דובנוב, שלאחר זמן מה נבחר לחבר הוועד 

 .158המרכזי של "מכבי"

ו חוג הקימ 15-14היו גם יוזמות חברתיות עצמאיות, למשל, תלמידי תיכון יהודים בגילאי    

שמו של יחיאל צ'לנוב, ממנהיגי הציונות -ללימוד רעיונות הציונות המכונה "יחיאל" )על

 –(. חברי החוג עסקו בקריאת ספרות והגות בעיתונות היהודית, בעיקר ברוסית 159ברוסיה

( ו"עתיקות היהודים" Yevreiskaya Zhizn(, "החיים היהודיים" )Rassvet"השחר" )

(Yevreiskaya Starina)160. 

                                                           
155  

ГАГО, ф. 3531, оп. 2, д. 20, л. 16-17 
  –מקוונת  גרסה, יקוב'גרצ מויסיי של זיכרונותיו מתוך 156

http://berkovich-zametki.com/2006/Starina/Nomer7/Gerchikov1.htm 
  –על פועלה של "אגודת חובבי שפת עבר" בקיסרות הרוסית ראה  157

J. Veidlinger, Jewish Public Culture in the Late Russian Empire, Bloomington and Indianopolis 2009, 

pp. 114-140 

  –ראה  1919-1917על פועלה של תנועת "תרבות" במרחב הקיסרות הרוסית בשנים 

K. Moss, 'Bringing culture to the nation : Hebraism, Yiddishism, and the dilemmas of Jewish cultural 

formation in Russia and Ukraine, 1917-1919', Jewish History 22, 3 (2008), pp. 263-294 
  –מקוונת  גרסה, יקוב'גרצ מויסיי של זיכרונותיו מתוך 158

http://berkovich-zametki.com/2006/Starina/Nomer7/Gerchikov1.htm 
היה רופא ומנהיג ציוני ששימש במשך שנים כי"ר הקונגרסים של הציונים ברוסיה.  –( 1918-1863יחיאל צ'לנוב ) 159

 3320-3319, עמ' י"ח', ישראל תשט, כרך האנציקלופדיה לחלוצי היישוב ובוניוד. תדהר )עורך(,  -עליו ראה 
  –מקוונת  גרסה, יקוב'גרצ מויסיי של זיכרונותיו מתוך 160

http://berkovich-zametki.com/2006/Starina/Nomer7/Gerchikov1.htm 

העיתונות היהודית רוסית במאה התשעה י'. סלוצקי,  –י"ט והשפעתה ראה -על העיתונות היהודית ברוסיה במאה ה
, ירושלים תשל"א; לסירת העיתונות היהודית בשפות שונות וכן על הזיקות שלה לעיתונות שהופיע מחוץ עשרה

  –לקיסרות הרוסית ראה 

И. Печенин, Еврейская периодическая печать в Российской империи в XIX – начале XX вв: 

справочно-аналитическое издание, Ганновер 2020 

http://berkovich-zametki.com/2006/Starina/Nomer7/Gerchikov1.htm
http://berkovich-zametki.com/2006/Starina/Nomer7/Gerchikov1.htm
http://berkovich-zametki.com/2006/Starina/Nomer7/Gerchikov1.htm
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התאפיינו בהתעוררות  1917לפיכך, שמונת החודשים שבין מהפכת פברואר להפיכת נובמבר    

פוליטית, חברתית ותרבותית גדולה בגומל, כמו גם בכל המרחב שהיה שייך לקיסרות הרוסית ערב 

המהפכה. נפתחו הזדמנויות גדולות בארגון מחדש של מדיניות, בהתפתחות הכלכלית, התרבותית 

ת לא רק עבור העם הרוסי, אלא גם עבור עמים אחרים שאכלסו את הקיסרות הרוסית. והרוחני

היהודים, לקחו חלק פעיל מאוד בניסיון להשפיע על המציאות המתהווה ולעצב אותה בהתאם 

לתפיסות עולמם. אנשים רבים השלו את עצמם בדבר אפשרות  של ארגון מהיר מחדש של החברה 

יון אוניברסאלי. עם זאת, ההפיכה הבולשביקית פגעה בתוכניות הללו על בסיס צדק, הוגנות ושוו

 והובילה לווקטור שונה של פיתוח מדיני, כלכלי, חברתי וכיו"ב. 

 

 1918ועד הכיבוש הגרמני במרץ  1917. ממהפכת אוקטובר של 2

הידיעה על ההפיכה בפטרוגרד הגיעה לגומל מספר ימים לאחר מכן, ולאחר דיונים סוערים   

 5 -בסובייט של גומל, החליט הרוב להכריז על תמיכה במשטר שקם כתוצאה מההפיכה. ב

בנובמבר, על פי לוח השנה שהיה בשימוש ברוסיה באותה תקופה(, פרסמו  22) 1917בדצמבר 

ת של הוועד הפועל של הסובייט של גומל על העברת סמכויות הניהול עיתוני גומל הצהרה רשמי

 .161המקומי לידיו, בעוד שהאוכלוסייה נדרשה לשמור על קור רוח ולהמשיך לנהל חיים נורמליים

בין הפעילים הסובייטים בתקופה הראשונה של השלטון הבולשביקי בגומל, שנמשך שלושה    

צירלין, לזר קגנוביץ'. הלה נבחר כציר לאסיפה המכוננת  , דוד162חודשים בלבד, היו יעקב אגרנוב

-הפך לציר בקונגרס הסובייטים הכל 1917רוסית במסגרת רשימת הבולשביקים, ובדצמבר -הכלל

, סולומון קצף ויו"ר 163רוסי ונטש את גומל לצמיתות. גם מנדל חטייביץ', גריגורי )הירש( לפלבסקי

                                                           
161  

І. Нямкевіч, 'Да пытання аб часе ўсталявання савецкай ўлады ў Гомелі', Гомельшчына: старонкі 

мінулага. Нарысы, Гомель 1996, с.  97–102 
 בשנת, מוהילב )כיום במחוז גומל( שבפלך רסק'צ'בעיירה צ נולד(, 1938-1893, שמאייב שבל-יאנקעל) אגרנוב יעקב 162

 העממיים מועצת הקומיסרים שימש כמזכיר, 1918 בשנת, RSDRP -ה של פולסיה ועד שימש כמזכיר, 1917
, הסובייטים החשאיים השירותים במסגרת ניהולית שימש בעבודה 1919 משנת, של רוסיה הסובייטית (הממשלה)

 .1938 בשנת נעצר ונספה
 דרכו את החל) בולשביק מהפכני, פעיל, בברסט )כיום בבלארוס( נולד -( 1938-1889) לפלבסקי( הירש) גריגורי 163

 והשתתף הבולשביקית רוסית המכוננת מטעם הרשימה-הכלל לאסיפה נבחר אז) בגומל תחילה"(, בונד"ה כחבר
 בשירותי - הסובייטי המשטר של המרכזיים במנגנונים לאחר מכן, .(1918 בינואר 18 -ב והאחרונה הראשונה בישיבתה
 בשנת להורג והוצא נעצר. התובע הכללי עוזר היה האחרון בתפקידו. לתיהתובע הממש ובמשרד החשאיים הביטחון

1938. 
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מילאו תפקיד בולט בביסוס  164ומיסרוב )גורביץ'(( בגומל סמיון קRevkomהוועד המהפכני )

 המשטר הסובייטי בגומל. 

ועד  1917הבולשביקים הצליחו להחזיק בשלטון רק במשך כשלושה חודשים )מתחילת דצמבר    

(. הם ניסו לבלום את המתקפה הגרמנית, לתת מענה לסוגיות של אספקה, 1918תחילת מרץ 

רידותם של העיר והמרחב הכפרי סביבה. מצב זה אילץ להילחם ברעב ובאנרכיה, להבטיח את ש

את באי כוח המשטר בגומל לשתף פעולה עם כוחות פוליטיים אחרים בעיר ובמרחב, לא היה זה 

 זמן מתאים למאבקים על רקע פוליטי ו/או דתי, כגון מאבק בציונות או בדת.

יהם של יהודים בגומל הגל הראשון של התמורות סובייטיות כמעט ולא השפיע על אורח חי   

ובמרחב. הדומה העירונית אמנם העבירה רשמית את סמכויותיה למשטר הסובייטי, אך קיבלה 

רוסית, וראתה בה גורם -שהביעה תמיכה באסיפה המכוננת הכלל 1917בנובמבר  29 -הצהרה ב

 . 165לגיטימי יחיד לקביעת מבנה המדינה ואופי משטרה

המועצה והדומה העירונית. בדומה  -שני מרכזי כוח מקבילים ערב הכיבוש הגרמני היו לגומל    

היו מיוצגות מפלגות דמוקרטיות שונות, רובן בעלות נטייה סוציאליסטית. בראש הדומה עמד 

פיוטר בוגדנוב. איש ציבור בולט היה הרופא אברהם ברוק, ששיתף פעולה בתחום פרויקטים 

-ה שליטת העיר הרשמית בתקופה הטרוםהומניטריים עם הנסיכה אירינה פסקביץ' )שהיית

 . 166מהפכנית(

 

 רוסית ולמוסדות הקהילה הדמוקרטית היהודית בגומל-בחירות לאסיפה המכוננת הכלל -.א. 2

רוסית שיקפו את הלכי הרוח בציבור הרחב. ההכנות לבחירות -הבחירות לאסיפה המכוננת הכלל   

קלפיות  136( גומל היו uyezdבפלך ). 1917167-החלו עוד לפני ההפיכה הבולשביקית בשלהי 

                                                           
 מרץ עד מינואר בגומל המהפכני הוועד ר"כיו שכיהן בולשביק פעיל היה( 1919-1896', גורביץ) קומיסרוב סמיון 164

 .הבא בפרק אעסוק בו, סטרקופיטוב מרד במהלך המורדים בידי ונהרג נלכד הוא. 1919
165  

І. Валкавіцкі, 'Дзейнасць гомельскай гарадской думы 1917 года', Гомельшчына: старонкі 

мінулага, Гомель 1996, с. 88-93 
166  

И. Такова, Гомельская Губерния: как всѐ начиналось – неизвестные страницы, Гомель 2014, с. 

11-13 
167  
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 4רשימות, מתוכן  11קלפיות בגומל עצמה. בפלך גומל בבחירות התמודדו  12במרחב הכפרי ועוד 

(, מפלגת הפועלים 9היו רשימות יהודיות במובהק: הרשימה היהודית הלאומית )רשימה מס' 

( ורשימת 4ימה מס' (, "פועלי ציון" )רש3הסוציאליסטית היהודית המאוחדת )רשימה מס' 

מפלגתי -פאלקספארטיי" ". בנוסף התמודד הוועד היהודי הדמוקרטי הלא -"מפלגת העם היהודי 

 (.7)רשימה מס' 

-למשל ברשימת הסוציאל -מועמדים יהודיים נכללו גם ברשימות שאינן יהודיות במובהק    

(, מפלגת חירות 1(, סוציאליסטים מהפכנים )רשימה מס' 2דמוקרטים )מנשביקים, רשימה מס' 

(. יהודים נעדרו 11(, בולשביקים )רשימה מס' 6קדטים, רשימה מס ' -העם )דמוקרטים חוקתיים 

-( ומרשימת האיחוד הכלל8(, הבלארוסית )רשימה מס' 10פולנית )רשימה מס' רק מהרשימה ה

 (.5רוסי של בעלי הקרקעות )רשימה מס' 

. תוצאות הבחירות מוצגות בטבלה 125,881המספר הכולל של הקולות הכשרים בפלך גומל היה    

 :168להלן

 רוסית בפלך גומל-תוצאות הבחירות לאסיפה המכוננת הכלל - 1טבלה 

 % מס' הקולות הרשימהשם 

 66,414 52.76 (SRסוציאליסטים מהפכנים )

 25.97 32,694 הרשימה הבולשביקית

 6.45 8,127 הרשימה היהודית הלאומית

 4.7 5,909 דמוקרטים חוקתיים( –מפלגת חירות העם )קדטים 

 3.79 4,777 דמוקרטית )מנשביקי( ]כולל "בונד"[ -הרשימה הסוציאל

 2.63 3,318 הרשימה הפולנית

                                                                                                                                                                      
А. Воробьѐв, 'К вопросу о  выборах в учередительное собрание на территории Гомельского 

уезда Могилѐвской губернии', Вестник Мозырского Государственного Педагогического 

Университета им. И. П. Шамякина 1(16), 2007, с. 53-57 
 НАРБ, ф. 863, оп. 1, д. 1, л. 52-54   האחוזים חושבו בידיי כותב העבודה; 168
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 1.32 1,664 מפלגת הפועלים הסוציאליסטית היהודית המאוחדת

 0.77 978 רוסית של בעלי הקרקעות-רשימת הברית הכלל

 0.68 863 ציון-פועלי

 0.5 633 מפלגתי-פארטיי והוועד היהודי הדמוקרטי הבלתי-רשימת פאלקס

 0.4 504 הרשימה הבלארוסית

 100 125,881 סה"כ

 

קולות, מה שהווה הישג משמעותי  11,000הרשימות, שזוהו בבירור כיהודיות, קיבלו יותר מ    

בבחירות. רוב היהודים, לעומת זאת, העדיפו להצביע למפלגות פוליטיות משותפות. זה שיקף 

, 1917שינוי מגמה בהעדפות האלקטורליות של היהודים ביחס לבחירות לדומה העירונית בקיץ 

לו מפלגות יהודיות כמחצית מהקולות של הבוחרים היהודים. על כך יש להוסיף כי במהלכן קיב

בבחירות לדומה העירונית, הגוש הסוציאליסטי, שכלל את ה"בונד", קיבל מספר משמעותי של 

קולות, ביניהם, ככל הנראה, גם קולות של יהודים, אך בבחירות לאסיפה המכוננת, רשימת 

ה"בונד" קיבל קולות מעטים יחסית, ולא ניתן לדעת כמה  דמוקרטים, שכללה גם-סוציאל

מהמצביעים היו יהודים. מכאן ניתן להסיק כי בתקופה שבין המהפכות התגברה הנטייה 

 רעיוני בקרב יהודי גומל.-לרדיקליזציה במישור הפוליטי

המפלגות , וכו'(, ולא עבור RSDRP ,SRרוסיות )-מדוע הצביעו רוב יהודי גומל למפלגות הכלל    

היהודיות? סביר להניח שהסיבה נעוצה בכך שהם ראו כוח פוליטי שיכול להוביל לתוצאות 

הרצויות עבורם. התושבים היהודים בגומל, שהגיעו להצביע, היו מעורבים עמוקות בחיים 

הכלכליים של העיר והמדינה ולא התקיימו באופן אוטונומי. הם היו תלויים לחלוטין במעסיקים, 

שותפי שוק, ולקוחות שלהם. אובדן הקשרים הללו פירושו היה קריסה כלכלית, עם כל ספקים, 

ההשלכות הנובעות מכך. חלקים מהמצביעים היהודים בגומל התרשמו מרעיונות הרדיקליים של 

 המפלגות המהפכניות הרוסיות. היו גם כאלה שראו את עתידם באסימילציה.   

העיקר היה שהייתה התעוררות של פעילות פוליטית בקרב האוכלוסייה היהודית בגומל. מצד    

אחד, זה מוסבר בכך ששררה אווירה חדשה במהותה בחיים הציבוריים ובה בא לידי ביטוי גם 
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ביטול האפליה הרשמית נגד יהודי רוסיה. מצד שני, ההצלחות הבולטות בתחום ההשכלה, 

עד בגומל, שהושגו בזכות ההשתתפות היהודית הפעילה, מה שהוביל את החינוך, הרפואה והס

הציבוריים בעיר, שהובילה לרצון  -היהודים לתובנה כי הם חלק אינטגרלי מהחיים הפוליטיים 

 לקחת חלק פעיל תחיים הציבוריים ובתהליכים הפוליטיים. 

ירור מתוצאות הבחירות רעיוני ניכרים בב-שינויים בתודעת יהודי גומל במישור הפוליטי   

איש,  7,492. בבחירות השתתפו סך הכל 1918169רוסית שהתקיימו בינואר -לקהילה היהודית הכלל

כשליש מכל תושבי גומל היהודים בעלי זכות הבחירה, מה שמעיד על אופיים הסלקטיבי של 

סטים ופועלי סוציאלי-הבחירות. מרבית הקולות הוענקו לנציגי החוגים הציוניים )ציונים, ציונים

(, במקום 24.3%קולות ) 1,823 –(, ה"בונד" זכה במקום השני 47.12%קולות ) 3,533 –ציון( 

(, במקום הרביעי והחמישי, 22.3%קולות ) 1,670 –לאומי -השלישי עם פער קל היה הגוש הדתי

מה שנקרא הקבוצה העמלנית והקבוצה הלאומית )לא לגמרי ברור מה בדיוק ייצגו  -בהתאמה, 

, והקבוצה הלאומית SERP -השערתי היא שקבוצת העבודה הייתה קשורה ל -הרשימות הללו 

 ליברלי(. -הייתה בעמדה של אוטונומיזם לאומי 

 1918ינואר  -רוסית בגומל -תוצאות הבחירות לקהילה היהודית הכלל - 2טבלה 

 % מס' הקולות הרשימה

 28.4 2,130 (6ציוניים )רשימה 

 24.3 1,823 (5בונד )רשימה 

 22.3 1,670 (3לאומי )רשימה -הגוש הדתי

 12.97 972 (2ציוניים סוציאליסטיים )רשימה 

 5.75 431 (7ציון )רשימה -פועלי

 3.72 279 הקבוצה העמלנית

 2.5 187 הקבוצה הלאומית

 99.94 7,492 סה"כ

                                                           
 האחוזים חושבו בידי מחבר העבודה; 169

Известия Гомельского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и Земельного 

комитета. 25.1 (6.2) 1918, с. 3 
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ניתן להשוות את תוצאות הבחירות בגומל, לתוצאות הבחירות בקרב האוכלוסייה היהודית    

 25%-כ  -מהקולות, המפלגות הסוציאליסטיות  60%-הציוניים קיבלו כ  -במדינה כולה. לפיהן 

. השוואה זו מראה 170מכלל הקולות 12%-כ  - )שחלקן היו ציוניות( )כולן יחד(, והמפלגות הדתיות

האוכלוסייה היהודית בגומל היה חזק במיוחד המרכיב הסוציאליסטי. ניתן להסביר זאת  כי בקרב

בכך שבנסיבות היסטוריות הייחודיות שנוצרו בגומל, רבים  יחסית מיהודי העיר עבדו במפעלים 

חרושת, והיו חשופים הרבה יותר להלכי הרוח והתעמולה של מפלגות, תנועות וארגונים -ובבתי

 ואף הושפעו ממנה. סוציאליסטיים 

המתאם הקיים בין הכוחות הפוליטיים בקרב האוכלוסייה היהודית בגומל תואם במידה רבה   

את המצב בערים אחרות במרחב הבלארוסי. כך, בבחירות לאסיפה המכוננת של מינסק בפלך 

ם קולות, ואילו הסוציאליסטי 65,046קיבלה הקואליציה הציונית והדתית  1917מינסק בנובמבר 

, קיבלה 1918קולות. בבחירות למועצת הקהילה היהודית במינסק בשנת  11,064היהודים קיבלו 

. הבולשביקים ראו 171מהקולות 20%מהקולות, ואילו ה"בונד" קיבל  53%הקבוצה הציונית 

. עם זאת, הם 172בבחירות הללו ניסיון לשינוי מחודש של יחסי הכוחות מצד הבורגנות היהודית

 קיום הבחירות. נאלצו להסכים ל

 

 ערב הכיבוש הגרמני -.ב. 2

עשרה ימים לפני כניסת כוחותיו של הקיסר הגרמני וילהלם השני לגומל, עזבו הבולשביקים את    

נפוצה  1918בפברואר  24-22העיר והעבירו את כל הסמכויות לדומה העירונית. בין התאריכים 

שמועה בקרב האוכלוסייה היהודית בדבר אפשרות לפוגרומים הולכים וקרבים. החרדה גרמה 

גדלו באווירה של אנרכיה לאחר נסיגת הכוחות הסובייטיים. הניסיון הקודם של לשמועות, ש

 החיים היהודיים לימד שהאנרכיה הפכה תדיר לפוגרומים, שוד ואלימות כלפי יהודים. 

נוער יהודי, בעיקר חברי תנועות וארגונים ציוניים, לקחו על עצמם את משימת ההגנה על    

עצמית, שכללה חמש קבוצות סיור ולחימה. ברוב המקרים היה היהודים בעיר. הם ארגנו הגנה 

                                                           
  51' עמ, ה"תשע ירושלים, המועצות-ברית נפילת ועד 1411 ממהפכות: 9 רוסיה יהודי(, עורך) בייזר. מ 170
171  

E. Bemporad, Becoming Soviet Jews: the Bolshevik Experiment in Minsk, Bloomington and 

Indianapolis 2013, p. 24 
172  

А. Зельцер, Евреи Советской Провинции: Витебск и местечки, 1917-1941, Москва 2006, с. 33-34 
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קבוצות , בעיקר תלמידי תיכונים. 18עד  14מתבגרים ובני נוער מגיל  50-40מדובר בקבוצות בנות 

מן הראוי לציין כי להתארגנות להגנה . 173ומנעו את הפוגרוםאלו הפגינו נוכחות ברחובות העיר 

ומל יצא שם למרחוק כהתארגנות יעילה להשגת עצמית בקרב האוכלוסייה היהודית בג

"כמה ימים לפני  -הלכי הרוח של אותם ימים באו לידי ביטוי בעדותו של גרצ'יקוב . 174מטרותיה

שהגרמנים נכנסו לגומל, השלטונות הסובייטים עזבו ויצרו מצב של כאוס ואי שקט. כמה יחידות 

ובתים יהודיים. למרות שלא היו של הצבא האדום שלא מיהרו לסגת, החלו לשדוד חנויות 

קורבנות בנפש, אוכלוסייה יהודית מבוהלת )בעיקר נשים וילדים( התחבאה במרתפי שכניהם 

 .175הנוצרים ... המורדים נעלמו עם הופעת היחידות הגרמניות הראשונות בתחנת הרכבת גומל"

 

 1918אוקראיני בגומל בשנת -. השלטון הגרמני3

, ולא נתקלו בהתנגדות. מויסיי קגן, ציוני סוציאליסטי, 1918במרץ  1- הגרמנים נכנסו לגומל ב   

הועמד בראש הדומה העירונית, ואילו ראשה הקודם, פיוטר בוגדנוב, נאלץ להתפטר ולעזוב את 

. מבחינת השלטונות הגרמניים לא היה מקובל להשאיר 176גומל תוך יממה, בהתאם לצו הגרמני

ה עם המשטר הסובייטי, בזמן בו גרמניה מנהלת מלחמה בתפקיד ראש העיר אדם ששיתף פעול

 נגד רוסיה הסובייטית. 

בוטלו. יהודים שמרו על מעמדם האוטונומי, שהיה  -השינויים שהמשטר הסובייטי הספיק לבצע    

ולא שונה באופן משמעותי בידי הבולשביקים. עם זאת, כאשר  1917קיים מפברואר לנובמבר 

את המרחב בתוך שטחי הרפובליקה האוקראינית, הדבר גרם בתחילה הגרמנים כללו את גומל ו

 לאכזבה ולמורת רוח, אם כי גם זה לא הוביל לעימות גלוי.

                                                           
173  

ГАООГО, ф. 52, оп. 1, д. 25 
174  

The Hebrew Standard, (8.11.1918), p. 4 
175  

И. Такова, Гомельская Губерния: как всѐ начиналось – неизвестные страницы, Гомель 2014, с. 

17 
 .הבולשביקי המנגנון המפלגתי בשורות קריירה עשה שם, למוסקבה בוגדנוב נסע, גומל את לעזוב לאחר שנאלץ 176

И. Такова, Гомельская Губерния: как всѐ начиналось – неизвестные страницы, Гомель 2014, с. 

20, 22 
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חלק מאנשי העיר קידמו בברכה את כניסתם של חיילים גרמנים שהיו אמורים להחזיר את    

ות וארגונים . הגרמנים אפשרו פעילות של איגודים מקצועיים ותנוע177הסדר ולמנוע אנרכיה

(. לכבוד 1918במרץ  12סוציאליסטים. הם גם אפשרו לציין את יום השנה למהפכת פברואר )

. במהלך 178אירוע זה, התקיימו מספר כינוסים ועצרות, כמו גם ישיבה חגיגית של הדומה העירונית

תקופת השלטון הגרמני פעלו באופן חוקי מועדונים של מספר מפלגות פוליטיות שהצהירו על 

 –מועדון מנשביקי ע"ש קארל מרקס, מועדון ה"בונד", ומועדון ציוני  -לויאליות לשלטון הגרמני 

 .179"בית העם"

, מעטים היו המתנגדים לשלטון הגרמני. הם הקימו "ועד 1918במהלך המחצית הראשונה של     

אגונסקי. זה פייאנס, מייזלין, לוין, שיינדלין, דר -מהפכני" מחתרתי, שרוב חבריו היו יהודים 

שמאליים, דרך אנרכיסטים, ועד לבולשביקים  SR -מ –הייתה תאגיד של כוחות רדיקליים 

, SRדמוקרטים )"מנשביקים", -. ככלל, השלטון הגרמני תרם לאיחוד הכוחות הסוציאל180ואחרים

 "בונד"(, שהתערערו על ידי הבולשביקים בתקופת שלטונם.

 

 .א. הגורם האוקראיני3

של גומל היה נושא למחלוקות ותביעות טריטוריאליות לריבונות במרחב בין שטח המרחב    

 ואוקראינה. 181(BNRרוסיה הסובייטית, הרפובליקה העממית של בלארוס )

, הועבר מרחב 1918בפברואר  9 -בהתאם להסכם בין הראדה )המועצה( האוקראינית לגרמניה מ   

תאם את האינטרסים של גרמניה באותה צפון פולסיה לרפובליקה האוקראינית, מכיוון שזה 

 .182עת

                                                           
177  

ГАООГО, ф. 52, оп. 1, д. 45, л. 39 
178  

ГАООГО, ф. 52, оп. 1, д. 53, л. 33 
179  

И. Такова, Гомельская Губерния: как всѐ начиналось – неизвестные страницы, Гомель 2014, с. 
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180  
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 ואז, גרמניה חסות תחת 1918 דצמבר עד ממרץ שהתקיימה מדינה -( BNR) בלארוס של העממית הרפובליקה 181

ממשלה  על שמירה תוך, להתקיים כישות מדינית חדלה ולמעשה(, 1919)לאחר מכן להרודנה , לווילנה ממשלתה גלתה
 – נוספים ראה פרטים. גולה

P. A. Rudling, The Rise and Fall of Belarusian Nationalism, 1906–1931, Pittsburgh  2014 
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, שטח המרחב של גומל, כולל העיר גומל, הועבר רשמית לאוקראינה תחת 1918בשלהי מרץ    

, אם כי השליטה הלכה למעשה הייתה בידי הרשויות הצבאיות 183השם אדמת דרגוביצ'י

 הגרמניות. 

בנוגע לשיוך המדיני, ועד אז  הדומה העירונית של גומל מחתה, ודרשה לערוך משאל תושבים   

. חוסר היציבות המדינית 184טענה כי יש לראות בגומל וסביבותיה כמרחב ללא שיוך מדיני

והפוליטית באוקראינה החלישה את האפשרות הריאלית לאוקראניזציה של גומל והמרחב. במאי 

לפלך  , לאחר עלייתו של פאבל סקורופדסקי לשלטון באוקראינה, המרחבשל גומל הפך1918

במחוז פולסיה באוקראינה, שכללה גם את חבל פולסיה הבלארוסי )במונחים טריטוריאליים 

מודרניים(. יבגני סטוש, שהיה לפנים ממנהיגי האצולה בגומל, מונה לשמש כנציב מטעם ממשלת 

אוקראינה החדשה. הניסיון לקיים אוקראיניזציה בגומל ולהנהיג שימוש בשפה האוקראינית 

 ן שלילי בידי רוב האוכלוסייה בעיר ובמרחב והתברר כבלתי מוצלח.נתפס לבאופ

הוא נעצר  1918במינסק את נציגה י. נצצקי לגומל, אך באוגוסט  BNRבמקביל שלחה ממשלת    

. באופן כללי, התנועה הלאומית הבלארוסית נותרה חלשה מבחינת השפעתה הפוליטית 185שם

 .186בגומל

-רוסיות ובעיקר מפלגות יהודיות, בעוד שכוחות פרו-כללבגומל פעלו מפלגות פוליטיות    

הודח  1918. בנובמבר 187אוקראינים היו למעשה שוליים וחסרי השפעה פוליטית וציבורית ממשית

סקורופדסקי מהשלטון באוקראינה, ובמדינה נוצרה מנהלה )דירקטוריה(, בהובלת סימון 

 פטליורה ווולדימיר וינצ'נקו.

                                                                                                                                                                      
182  
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185  
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וריה, יהודים קיבלו את הזכות לקבל נציגות בשלטון המקומי בגומל. תחת שלטון הדירקט    

ג. רייסקי, ומ. קגן  –(, כיהנו שלושה צירים בתפקידים ביצועיים שונים 1918בדצמבר  15תחילה )

מהמפלגה הציונית הסוציאליסטית, וכן י. בראון מ"בונד". מאוחר יותר התווספו שני נציגים 

 וגולדשטיין מ"בונד".  OSERP -מ קליאשטורני -יהודים נוספים 

יהודים מונו לתפקידים חיוניים. מ. גזנצווי הפך למפקד המשטרה, א. ברוק מונה למפקח של    

לשכת הלחם, מ. קגן ושוסטוביץ' עבדו באוצר העירוני, קגנוב, קגנוביץ', חזנוב וקרול היו בוועדת 

בלו היהודים בגומל את ההזדמנות אוקראיני קי-המיסוי. כך ניתן לראות כי תחת שלטון גרמני

להשפיע באופן ממשי על חיי העיר. הבחירה של הגרמנים ביהודי גומל כשותפים להחזרת עבודת 

הנהלת העיר ומוסדותיה מוסברת בידי נסיבות הבאות. יהודים היו החלק המובן והצפוי ביותר 

ת, לויאליות, מוכנות באוכלוסייה עבור רשויות השלטון הגרמני. הם נבדלו בעצמאותם הכלכלי

לשיתופי פעולה, אוריינות, וחשוב מכך, הם הבינו היטב את הגרמנית. יהודי גומל, בתורם, היו 

זקוקים להגנה על רכושם ועל החיים, וחששו להתעמת עם אנטישמים פורעים. היהודים יכלו 

שני הצדדים להמשיך לנהל אורח חיים מסורתי, זכויותיהם החוקיות כובדו בידי החוק הגרמני. 

הבינו שמדובר בברית זמנית, שמתאימה בנסיבות העניין. לעומת זאת, חלק מהיהודים שקשר את 

רוסיות ביקש לממש את האידיאלים של הסוציאליזם כפי -עתידו עם המפלגות הפוליטיות הכלל

שהוא תפסו אותו. הם תפסו את עצמם בעיקר כמייצגים של עולם חדש הנאבק למען הצדק 

 ואת הגרמנים ראו כפולשים זרים.החברתי, 

התחדשות הפעילות האקטיבית של המפלגות הסוציאליסטיות היהודיות, הייתה קשורה    

למחאה כללית של המפלגות הסוציאליסטיות בגומל נגד אוקראיניזציה. לאחר עלייתו לשלטון של 

החדשה בגומל, ומינוי יבגני סטוש לנציב הממשלה האוקראינית  1918הטמן סקורופדסקי במאי 

נעשה ניסיון להרחיק את הסוציאליסטים מהדומה העירונית, לחסל את המודל של דומה נבחרת 

ממונים על בסיס מעמדי. ניסיונות אלה הביאו לעלייה -ולחזור למודל של דומה שחבריה נבחרים

נעשה  1918באוגוסט  17-וב  16-בפעילות אנטי אוקראינית ואנטי גרמנית והקצנה באופן כללי. ב 

 50,000-40,000ניסיון להתקוממות חמושה נגד השלטון הגרמני, אולם ניסיון המרד בכוחות שמנו 

חיילים וקצינים, נכשל ונמחץ. בנוסף, ההתקוממות ערערה את המצב הביטחוני באזור, מכיוון 
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שכמה מבין כוחות מורדים עברו ליערות ואימצו דגם של לוחמת גרילה, עם אלמנטים של פעילות 

 . 188עבריינית ברורה

בגומל היו פעילים פוליטיים בעלי ניסיון בהפעלת בטרור אינדיווידואלי. הרשויות הצבאיות    

מעט כלי נשק. -הגרמניות לא יכלו לשלוט לחלוטין על המרחב הכפרי, שם היו ברשות אנשים לא

ביניהם אנשים בעלי הלכי רוח פוליטיים מגוונים, זיקה מגוונת למפלגות ולתנועות, או פשוט 

איש ביצעה סדרה  25עברייניים. כך, אנרכיסט בשם יפים מייזלין ציין כי קבוצתו המונה  גורמים

זוגות מגפיים(. במקרה אחר, גרם מדרגות בביתו של דובקין פוצץ.  25של החרמת כסף ורכוש )

במהלך "פעולה" זו קיבלה משפחה נוספת, משפחת בובוריקין, המתגוררת בבניין, הוראה לעזוב 

 .189שעות 24ך את הבניין תו

כאשר את שורותיו הפך הארגון הבולשביקי המחתרתי בגומל לצבאי למחצה  1918בסוף סתיו     

. אנשים 190שהסתננו מתחום השליטה של רוסיה הסובייטיתכאלה ן כמקומיים ומילאו פעילים 

אלה פעלו על מנת לתפוס את השלטון בגומל ביעילות מיד לאחר נסיגתם הצפויה של חיילים 

ם ואף פעלו בדרכים שונות, בעיקר באמצעות תעמולה וניסיונות ליצור קשר עם המועצה של גרמני

חיילים גרמנים שנוצרה כחלק מתהליכי דמוקרטיזציה מסוימים בצבא הגרמני לאחר המהפכה 

, שהביאה להסתלקותו של הקיסר וילהלם השני והקמת הרפובליקה של  1918הגרמנית בנובמבר 

 וויימר.

 -SR, הועד המהפכני המחתרתי, שהורכב מבולשביקים, אנרכיסטים ו1918דצמבר ב 18-ב     

גרמנית בגומל, בה לקחו חלק כתשעים איש, אך למרות -שמאליים, ניסה להוביל התקוממות אנטי

כמה הצלחות טקטיות לטווח הקצר בתפיסת סניפי הדואר, טלגרף, בנק ובניין מועצת העיר, ניסיון 

  המרד דוכא באותו יום.

גרמני סייע לאיחוד האופוזיציה בגומל. בדצמבר -יחד עם זאת, אפילו ניסיון כושל למרד אנטי   

שמאליים, שביקשו להשיב על כנו את   SR-ציון" לבולשביקים ול-הצטרפו חברי "פועלי 1918
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המשטר הסובייטי בגומל. הם פנו לרגשותיהם הפטריוטיים של התושבים במאבק נגד כיבוש זר, 

 בתקווה למהפכה עולמית שתכלול גם את גרמניה.

 

 .ב. שלהי השלטון הגרמני בגומל3

צת החיילים , במשמר הגרמני בגומל, נוצרה מוע1918לאחר מהפכת נובמבר בגרמניה בשנת    

שלקחה על עצמה אחריות על שמירת הסדר בעיר. בשלב זה, אוקראינה, שאליה השתייך המרלב 

. בגומל נאבקו ביניהם תומכי שתי גישות. מצד אחד 191של גומל באופן רשמי, נותרה בצומת דרכים

היו אלה שחיפשו ליצור מערכת דמוקרטית כדוגמת הדירקטוריה האוקראינית, ואילו אחרים 

 ו להחזיר לעיר את השלטון הסובייטי.ביקש

כונסה בגומל ועידה של פועלים, בה הוכרז על יצירת הדירקטוריה של גומל  1918בדצמבר  16 -ב   

( נוצרה 1918בדצמבר  17מפלגתי, על פי המודל האוקראיני. למחרת )-על בסיס דמוקרטי רב

ן" )מ. קגן(. הדירקטוריה החזיקה "פועלי ציו-דירקטוריה שכללה עם צירים מ"בונד" )א. בראון( ו

 . 192יום בלבד, וגם זה בעזרת הצבא הגרמני 25בשלטון 

מתנגדי הדירקטוריה, במיוחד בקרב הבולשביקים )כמו גרגורי ללביץ'(, טענו כי הדירקטוריה של    

גומל נוצרה בידי המנשביקים וחברי ה"בונד" בניסיון לספח את שטחה של גומל לאוקראינה, 

-נוצרה עלהנמקה שכזו סביר להניח, כי . 193"למדינת פטליורה, שקמה לרגעל ללביץ', "ובמילים ש

עקב  . זאתתומכי הדירקטוריה באמצעות סילוף כוונותיהםלגיטימציה ל-מנת לעשות דה

להתפתחות שהייתה עשויה להוביל לקבלת הדגם  ם העקרונית של הבולשביקיםההתנגדות

 הדמוקרטי המערבי.

יחד עם שאלת הכוח הפוליטי בגומל, עלו באופן חד הסוגיות של שמירה על עבודת מוסדות עיר,     

פרצה בגומל מגיפה  1918שירותים ציבוריים, תברואה, בריאות, חינוך, חוק וסדר. בסוף דצמבר 
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של טיפוס, המצב הכללי הלך והחמיר, העבריינות הרימה את ראשה. הדירקטוריה של גומל 

 .194שומת לב רבה לאספקה מצרכים לאוכלוסייההקדישה ת

, הוקם מחדש "הוועד המהפכני", 1918בדצמבר  20 -לקראת נסיגת הכוחות הגרמנים שנקבעה ל   

שכלל יהודים אנרכיסטים )יפים מייזלין, יצחק דרגונסקי( וקומוניסטים יהודיים )סמואיל חבקין, 

 -ארבעה מתוך חמישה  -הקומוניסטית  דוד צירלין(. יהודים היוו את הרוב בקבוצת התעמולה

פייגין, חפץ, יעקב פיינס וחיים לוברסקי. הם הדפיסו את עלוני התעמולה שלהם בבית דפוס 

הטיעון הטוב ביותר שבבעלות יהודי בשם הילברג, בדרך כלל באיומי אקדח, מכיוון שלשיטתם "

 .195"היה אקדח שהוצמד למצחו של בעל בית הדפוס או סגנו

הודיע הוועד המהפכני של גומל כי הוא השתלט על השלטון, כאשר  1919ינואר ב 3 -ב   

, אך למעשה השלטון הגרמני המשיך בפעול עד אמצע 196הדירקטוריה הייתה כבר חסרת אונים

 . 1919ינואר 

בגומל הוצגה  1919למרות חוסר היציבות הפוליטית, הביטחונית והכלכלית של העיר, בינואר    

בוץ "דאס יידישע לעבען" )"החיים היהודיים"( בהשתתפות השחקנים נתנזון,  האופרטה של מלך

מינשטיין ואפלבאום, כמו כן התקיימו הופעות של השחקנית. פ. לבנדו במופע ביידיש, ושל 

 .197הקומיקאית היהודייה המפורסם דאז, שורה ינובסקיה, שהופיעה בתיאטרון מולן רוז'

קומי והפכו למעין אקורד סיום של החיים הישנים. מעתה, -יאירועים אלה היו בעלי אופי טרג   

האוכלוסייה היהודית בגומל, כמו גם בשטחים אחרים הנמצאים תחת שלטון סובייטי, יעברו 

מטמורפוזות, אשר יבואו לידי ביטוי בשינויים קיצוניים בהיבטים שונים, בהם אדון בפרקים 

 הבאים.
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 מסקנותסיכום ו

היו חסרי תקדים וייחודיים במינם בעצימותם ובגיוונם  1918-1917אירועים שהתרחשו בשנים    

בהיסטוריה של המרחב של דרום מזרח בלארוס בכלל, ושל גומל בפרט. מעולם לא היה קצב 

ההשתנות של אירועים כה מהיר ועצים. הפלת האוטוקרטיה הצארית, כינון שלטון דמוקרטי של 

תפיסת השלטון בידי הבולשביקים, הכיבוש הגרמני, הכללת גומל במדינה  הממשלה הזמנית,

האוקראינית והדרך הפוכה לקראת כינון הדיקטטורה של הפרולטריון, ליתר דיוק הדיקטטורה 

של הבולשביקים. זו הייתה תקופת קריסת הסטראוטיפים הפוליטיים הישנים, החיפוש אחר 

דיאלים דמוקרטיים, חירויות אזרחיות ושוויון לאומי צורות חדשות של מבנה חברתי, בחינת אי

הלכה למעשה. תושבי גומל, ללא קשר למוצא לאומי וחברתי, או מעמדי, קיבלו לראשונה את 

היו מוכנים וציפו בקוצר רוח לשינויים, אך הם הגיעו מבחוץ, רבים ההזדמנות להשפיע על גורלם. 

רת שהתפשטה במהירות בכל האימפריה אחרי האירועים בפטרוגרד. זו הייתה תגובת שרש

 הרוסית לשעבר.

. יכל להשפיע במלוא יכולתו גם על הספרה הציבוריתלראשונה, "הרחוב היהודי" של גומל    

ההסתגלות לסטנדרטים המשתנים בה בעת, בחיים הפוליטיים עלתה במידה ניכרת.  והתעניינות

המסורתי נקלע למשבר. אוכלוסיית יתר של החיים נעשתה קשה יותר ויותר. אורח החיים היהודי 

בעיירות אילצה אנשים לעזוב את מקומות הולדתם בחיפוש אחר פרנסה. זה פגע בבידודם היחסי 

להרהורים, וחיפוש אחר מוצא  חומר רבמזה דורות, סיפק מבחינה תרבותית של היהודים 

חרים במהפכה. מהמשבר הכלכלי והחברתי. חלקם ראו מוצא בהגירה, חלקם באסימילציה, וא

להמתין ולראות מה יילד יום, ובינתיים להמשיך באורח החיים אותו  –רבים בחרו בעמדת המתנה 

להלכי במשך שנים רבות, אפליה ממלכתית, לאומית ודתית, של היהודים, דחפה אותם הכירו. 

הנוער היהודי השתלב בקלות יחסית במהפכה וקיבל אותה. כתוצאה רוב , כך שרוח רדיקליים

מכך, עלתה יוקרתן של התנועות היהודיות הסוציאליסטיות )אוטונומיסטיות, אסימילציוניות, 

 רעיונות סוציאליסטים נתפסו כאלטרנטיבה לעולם הישן. -וגם ציוניות( 

השפעה משמעותית על התפתחותם הפוליטית של היהודים בגומל הייתה תוצאה של  תהליך    

דעות לאירועים בחיים הציבוריים, הגדלת מספר האמנציפציה, העלאת רמת ההשכלה, מו

, יהודים, שהיוו למעלה 1917המועסקים בענפי הייצור השונים, פיתוח יחסים כלכליים. אחרי מרץ 

ממחצית מאוכלוסיית העיר, קיבלו לראשונה את ההזדמנות להתבטא בחיים הפוליטיים, 

חד מהאוכלוסייה היהודית החברתיים והתרבותיים של גומל והאזור בכללותו. אהדת חלק א
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דתיים, מצד אחד, -דמוקרטים המיוצגים על ידי ה"בונד", וציוניים-חולקה בין ציוניים, סוציאל

מהפכנים, בולשביקים ומנשביקים, מצד שני. כך -סוציאליסטים -רוסיות -ועם המפלגות הכלל

ק תחילתו של נוצר הפער בין שאיפות לאומיות לערכים משותפים לכלל האזרחים. זו הייתה ר

סכסוך עתידי שהתבגר במהירות בתוככי הקהילה היהודית בגומל, כמו גם ברחבי האימפריה 

 הרוסית לשעבר בכללותה.

כוחות חדשים לחלוטין נכנסו לזירה הפוליטית. החל מאבק בין המפלגות  1917לאחר מרץ    

ן ליברלים )"מפלגת , אנרכיסטים, מנשביקים, בולשביקים( מחד גיסא, לביSRהסוציאליסטיות )

דמוקרטים חוקתיים( מאידך גיסא. מפלגות פוליטיות בהתחלה היו  –חירות העם" או הקדטים 

קטנות מאוד והיו זקוקות לתומכים. הן התקשרו בבריתות זמניות בינן לבין עצמן, לאו דווקא 

ח נפוצה תועלת מעשיים. בשי-בגלל קרבה אידיאולוגית, אלא בגלל המצב הפוליטי ושיקולי עלות

דמגוגיה חברתית, כאשר נאמר לאנשים את מה שהם רוצים לשמוע כדי לתעל את רצונם לטובת 

 החלטות הנחוצות עבור המפלגות השונות.

המתח החברתי והפוליטי היה גבוה מאוד. לרוב התושבים בגומל היו תקוות לבנות חיים חדשים    

ר כפייה, על בסיס התפתחות הנובעת מרצון על בסיס של חופש ושוויון, היעדר דיכוי ואפליה, העד

וחופשי. במקביל, אנשים נאלצו להסתגל לנסיבות החדשות. כולם רצו שינוי, אבל כל אחד הבין 

את השינויים הרצויים בעיניו אחרת. ניתן להגדיר את המצב הכללי של אותה תקופה כשיטת ניסוי 

, למרות כל חשיבותם, 1918-1917ים וטעייה. יתרה מזו, האירועים והשינויים הפוליטיים בשנ

עברו כמעט ללא שפיכות דמים. הם לא לוו במספר רב של נפגעים והרס, אסונות המוניים 

 ובאובדנות חסרי תקנה.

האירועים והתהליכים שעברו על האוכלוסייה היהודית בגומל היו דומים בתקופת זמן הנדונה    

האירופאי בקיסרות הרוסית לשעבר ועליהם לאלו שעברו על יהודים במקומות אחרים בחלק 

עמדו חוקרים כגון בייזר, במפורד וזלצר, אף על פי שהיו להם גם קווי ייחוד שנבעו מהנסיבות 

כגון נטיה מודגשת לרדיקליזם של חלק מהאוכלוסיה היהודית בגומל מזה, והשהיית  המקומיות

)ובחלק מהזמן אוקראינה  תהליכי הסובייטיזציה כמעט בשנה עקב השלטון הגרמני בפועל

להלכה(. בשלב זה, היהודים שמרו, במידה רבה, על אורחות החיים ועל דפוסי זהות והזדהות 

 המסורתיים. 
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 1491-1414 ,התמורות סובייטיות ראשיתמלחמת האזרחים ו - 9פרק 

 

פרק זה דן בהשפעת המהלכים הצבאיים בתרופת מלחמת האזרחים הרוסית, האירועים    

הפוליטיים ותהליכים חברתיים )אנטישמיות, פוגרומים, חוסר יציבות צבאית ופוליטית, כאוס 

כלכלי, עלייה באבטלה, "קומוניזם מלחמתי", אובדן רכוש ומגורים, ירידה ברמת החיים, מעבר 

פריים לערים, התגבשות הצבא האדום והצטרפות לשורותיו( על חיי ממקומות ואזורים כ

( על התקרבות היהודים 1921מרץ  - 1919היהודים; השפעת הלחימה נגד צבא פולין )פברואר 

למשטר והשלמה איתו, השתתפות היהודים בממשל הסובייטי ובמיזמים מקדמי סובייטיזציה 

 שיזם המשטר. 

 

 מל. ביסוס המשטר הסובייטי בגו1

. הצבא האדום נכנס לעיר לצלילי 1919198בינואר  14-המשטר הסובייטי חזר לשלוט בגומל ב    

. המשטר הסובייטי 199המנגינה של מרסלייזה, המטה הבולשביקי התמקם בבניין המלון "סבוי"

-ניהל מלחמת אזרחים נגד מתנגדיו הרבים מבית ומחוץ. הוא שאף להגמוניה פוליטית חד

לא בחל בשום אמצעי. הוא ראה במתנגדיו האידיאולוגיים אויבים אמתיים  מפלגתית, ולשם כך

עם כל ההשלכות הנובעות מכך. מפלגות יהודיות, אגודות ואיגודים יהודיים לא היו יוצאי דופן 

 מהכלל, על אף שהרבה יהודים הצטרפו למהפכה והפכו לבולשביקים מושבעים.

עקבות חוק זה הוגבלו פעילויותיהם של מוסדות זה כלל שימוש במה שנקרא "חוק היובש". ב   

בילוי )כגון מסעדות, בתי קפה וכו'(, הנהגת עונש מוות, הלאמת בתי מרקחת, איסור השתלטות של 

נחלות פרטיות לשעבר )כהכנה להלאמתן המלאה(, איסור על ייצוא סחורות חיוניות מהמרחב 

 .200העירוני ושליטה מלאה על מחסני מזון

                                                           
198  

М. Алейникова и др. (сост.), Гомельская Губерния 1919-1926:  документы и материалы, Минск 

2009, с. 5 
199   

И. Такова, Гомельская Губерния: как всѐ начиналось – неизвестные страницы, Гомель 2014, с. 

89, 94 
200  

ГАООГО, ф. 52, оп.1, д. 43, л. 83-84 
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שררה מחלוקת בין בולשביקים בגומל לבין הרשויות המרכזיות במוסקבה  1919ואר פבר-בינואר   

המצב הכלכלי בעיר היה קשה, הייתה בעייה קשה של אספקת מזון . 201בנושאי מדיניות כלכלית

 אוכלים היו בהומיל וגם"... – 202לעיר. מצב זה בא לידי ביטוי בזכרונותיו של ישראל ג'ייקובסון

ההנהגה הבולשביקית בגומל עמדה על כך  .203"אדמה תפוחי קליפות שמנים גרעיני פסולת סובין

שהמשאבים המוחרמים צריכים להיות מופנים בעיקר לצורכי העיר ותושביה, בעוד השלטונות 

המרכזיים ביקשו לשלוח אותם לטובת ערי הבירה התעשייתיים ולצרכי הצבא האדום, שבאותה 

ם האספקה הכלכלית כללה החרמת משאבים עת נלחם בכמה חזיתות. הדיקטטורה בתחו

. ניתן להבין את האמצעים הללו רק 204חקלאיים, כולל יבולים, חיות משק, ציוד חקלאי, וכד'

כשמדובר בצרכי הישרדות, ואילו הבולשביקים, לאחר שתפסו את השלטון, לא התכוונו לאבד 

רק על מתנגדיהם, אלא גם אותו, להיפך הם שאפו להחזיק בו בכל מחיר. בקרב זה הם לא חסו לא 

על עצמם. מצב זה הביא לעלייה בהתנגדות למשטר הסובייטי, בעיקר באזורים הכפריים, שם 

 מדיניות ההחרמות הבלתי מוגבלת עוררה זעם רב בקרב האיכרים. 

? להלן אחד התיאורים של אותה תקופה, העדות מתארת מצב 1919איך נראתה גומל בתחילת    

" ועם זאת, לוותה קפה מכרו שוקולד, והקונדיטורים הציעו ממתקים ועוגיות בבתי" -כלכלי טוב 

העיר עמוסה " -סובייקטיבית שיש לה גישה שלילית ליהודים -לתיאור זה נימה השיפוטית

.  היו גם עדויות אחרות, כך מויסיי גרצ'יקוב נזכר 205"רובם יהודים -בסוחרים וספקולנטים 

במצרכים, בבגדים ובחומרי חימום. כסף איבד מערכו, ולכן העלות היה מחסור חריף  1919שבשנת 

נשרו מבתי הספר ויצאו  16-15מלוח באותה תקופה היה מיליוני רובל. בני נוער בגיל -של דג

לעבודה כדי לעזור לפרנס את משפחותיהם. באותה עת ניתן היה להשיג מצרכים במקומות 

הוג היה לשלם עבור עבודה באמצעות חבילות העבודה, מכיוון שבהעדר ערך למזומנים היה נ

                                                           
201  

И. Такова, Гомельская Губерния: как всѐ начиналось – неизвестные страницы, Гомель 2014, с. 

95-100 
מל והתגורר בעיר היה עסקן של חב"ד, היה בעל זיקה משפחתית לגו –( 1975-1896ישראל ג''קובסון )פארעצקין,  202

 היגר לארה"ב.  1926. בשנת 1925-1920בשנים 
תש"י: על פי מכתבים, מסמכים וזכרונות  –תולדות חב"ד ברוסיא הסובייטית בשנים תרע"ח ש. לוין )עורך(,  203
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. בתנאים אלה נאלצו הבולשביקים לייצב את משטרם, וראשית כל, לתת מענה לבעיות 206מזון

 הכלכליות, בדגש על אספקת הסחורות והמצרכים הנדרשים לעיר.

 

 .א. שינויים מנהליים1

קי לגומל, הוחלט להפוך , כשלושה חודשים לאחר שובו של המשטר הבולשבי1919באפריל  20 -ב   

( גומל במסגרת רוסיה gubernyaאת גומל למרכז המנהלי, הפוליטי והכלכלי של מחוז )

( על ידי הנציבות 1919בנובמבר  11הסובייטית. כשלושה חודשים לאחר מכן אושרה ההחלטה )

. עם זאת, הדרך להחלטות אלה 207)קומיסריאט( העממית לענייני פנים של רוסיה הסובייטית

התקיימו דיונים רחבים בנושא שיוך פוליטי ומנהלי  1919ייתה מלאה מהמורות. מינואר עד מאי ה

של גומל והסביבה. האם המרחב יהיה חלק מאוקראינה או חלק מבלארוס הסובייטית, או אולי 

חלק מרוסיה הסובייטית. ואם חלק מרוסיה הסובייטית? אז האם כחלק ממחוז מוהילב, כפי 

, או כחלק ממחוז גומל עצמאי? בסופו של דבר, לאחר 1918וש הגרמני בתחילת שהיה לפני הכיב

דיון סוער, המרחב של גומל הפך למחוז עצמאי שנכלל במסגרת הרפובליקה הסובייטית 

הסוציאליסטית הפדרטיבית הרוסית. זה אפשר לחזק את בטחון הפנים במרחב ולהסתמך גם על 

הסובייטית, וגם לספק את צרכי אוכלוסיית העיר קבלת תמיכה כלכלית מהמרכז של המדינה 

והמרחב. עם זאת, נלקח בחשבון שהחלוקה המנהלית בתנאי המדינה הסובייטית הצעירה הייתה 

 ברובה זמנית ולא נשאה אופי סופי ומוחלט. 

 

 .ב. יהודי גומל בעת חידוש המשטר הסובייטי1

ולשביקי? המבנה החברתי של איך נראתה האוכלוסייה היהודית במהלך שיבת המשטר הב   

האוכלוסייה היהודית, מוסדותיה הדתיים, הקהילתיים, התרבותיים והחינוכיים המשיכו 

אוקראיני במהלך -ובמהלך השלטון הגרמני 1917להתקיים, באופן בו פעלו בין המהפכות בשנת 

ומל המשיכו , יהודי ג1918-1917. למרות כל החידושים והשינויים שהתרחשו בשנים 1918רוב שנת 

                                                           
 – מקור מקוון – יקוב'גרצ מויסיי של זיכרונותיו 206
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М. Алейникова и др. (сост.), Гомельская Губерния 1919-1926:  документы и материалы, Минск 
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הם חגגו את חגי ישראל, לרוב לא עבדו  -לחיות בעיקר בהתאם למקצבי החיים המסורתיים 

בשבתות, ילדיהם למדו בדרך כלל ב"חדר" ובבתי ספר יהודיים פרטיים בשלב החינוך היסודי, וכן 

 בבתי ספר תיכוניים יהודיים וכליים. התנועה הציונית שמרה על השפעה משמעותית, חיי החברה

התאפיינו במערכת רב מפלגתית ובדיונים רחבים ועקרוניים, באמצעות עיתונות כללית ופוליטית 

 מגוונת.

בולשביקי חזר לגומל ולמרחב באמצע -זה היה מצבם של יהודי גומל כאשר המשטר הסובייטי   

, ובזיקה למציאות זו ביקש לשקם ולבסס את עצמו. המשימה הראשונה שעמדה בפני 1919ינואר 

הנהגה הבולשביקית המקומית הייתה ייצוב המשטר עם פתרון מוצלח של בעיות עכשוויות, כמו ה

 מפלגתי בהתאם לפרדיגמה האידיאולוגית של המשטר.-גם הנטייה ליצור משטר מונוליטי חד

 

 . ביסוס המשטר הבולשביקי בגומל2

כשבועיים לאחר חזרת המשטר הבולשביקי לגומל, נסגרו העיתונים העצמאיים "פולסיה"    

עיתון ה"בונד" ברוסית(. חברי מערכת  -, הקול Golosדמוקרטי( ו"גולוס" )-)העיתון הסוציאל

העיתון "פולסיה" פנו במברק ללנין לביטול גזירת סגירת העיתון. בין הטיעונים שהעלו היה 

 10%ואילו  50% -סגירת העיתונים הגבירה את האבטלה בעיר עד לכדי -חברתי -הטיעון הכלכלי

. זה היה הסימן 208נוספים יהפכו למובטלים. הערעור נותר ללא מענה, והעיתונים חדלו להתקיים

, וכי נכונותם 1917לא היו אותם בולשביקים משנת  1919הראשון לכך שהבולשביקים מודל שנת 

כת ופוחתת, ואילו הרצון להקים משטר מונוליטי, לפחות במישור להתפשר ולשתף פעולה הול

 מפלגתי, הלך והתחזק.-הפוליטי

לפחות בזמן התבססות המשטר הבולשביקי בגומל, היה עדיין גיוון אידיאולוגי ופוליטי כלשהו,    

 'Putביחס למפלגות ותנועות שראו את עצמן כסוציאליסטיות. לראיה, "נתיב הסובייטים" )

Sovetov בטאון הוועד הפועל  והסובייט של גומל( ראה לנכון לפרסם בעמוד הראשון הודעה של ,
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. עם זאת, עם 209מפלגת הפועלים היהודית המאוחדת ביידיש על ועידת מפלגה זו שתיערך במינסק

 הזמן, כל מה שלא עלה בקנה אחד עם הקו הבולשביקי נעלם ללא עקבות מהעין הציבורית.

יטיות פוליטית מפלגתית החלה חודשים ספורים לפני שבולשביקים חזרו לגומל. החתירה למונול   

 SR-, הבולשביקים הוציאו משורות הסובייטים את צירי ה"בונד", המנשביקים ו1918ביוני 

 . 210"השמאליים"(  SRה"ימניים" )לעומת 

ב יותר. בהקשר בגומל התהליך התחיל מאוחר יותר, ובשל נסיבות ייחודיות, הוא גם לקח זמן ר   

זה, נאלצו הבולשביקים להתמודד עם מפלגות פועליות וסוציאליסטיות אחרות, ובמיוחד עם אלה 

-, ובהקשר הייחודי של ההרכב הדמוגרפי הלאומי1917שהצהירו על תמיכתן במהפכה בנובמבר 

אתני של גומל על המפלגות היהודיות הסוציאליסטיות, שלא ראו בעין טובה את המשטר 

יטי. בקרב האוכלוסייה היהודית בגומל נאלצו הבולשביקים להתמודד עם שלושה גורמים הסובי

( הציוניים, 2משמעי כלפי הבולשביקים; -( מפלגות סוציאליסטיות יהודיות עם יחס דו1עיקריים: 

שעמדתם הייתה ניטרלית, והם קיוו שיאפשרו להם להמשיך בפעילותם גם תחת המשטר 

-יים ומסורתיים שבידיהם עדיין היו מרוכזים ההיבטים הציבוריים( גורמים דת3הסובייטי; 

קהילתיים של החיים היהודיים בגומל ובמרחב, ויחסם לבולשביקים היה חשדני, אך לא אנטי 

 בולשביקי אפריורי. 

 

 .א. היחס של המשטר הבולשביקי ל"בונד" בגומל2

היחס העקרוני של המשטר הבולשביקי ל"בונד", כמו גם למפלגת ותנועות יהודיות אחרות    

-אינסטרומנטלי מאידך-גיסא ומימד פרגמטי-דוגמטי מחד-לגווניהן היה בעל מימד אידיאולוגי

גיסא. בהיבט האידיאולוגי המשטר הבולשביקי חתר להשגת מונוליטיות רעיונית ופוליטית, ועל כן 

אינן המפלגה הבולשביקית לא היה מקום לקיום עצמאי בטווח היותר רחוק. בהיבט למפלגות ש

הפרגמטי המשטר הבולשביקי לא יכול היה להפסיק את פעילותן של כל התנועות והמפלגות 

באבחה אחת במהלכים כוחניים, בייחוד במה שנוגע לתנועות ומפלגות שהזדהו כסוציאליסטיות. 

ב הראשון, מרחב מסוים לפעילות לגלית, ובה בעת הפעיל עליהן על כן המשטר הותיר להן, בשל

                                                           
209  

Путь Советов 108 (11.5.1919), с. 1 
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אידיאולוגי המכוון לביטול המסגרות העצמאיות והתמזגות בתוך -לחץ מגוון )כולל לחץ רעיוני

התנועה הבולשביקית, לחץ אדמיניסטרטיבי, מאסרי פעילים בולטים בעילות שונות, ועוד( על מנת 

 .211מסגרות הפוליטיות שאינן חלק מהמפלגה הבולשביקיתלאיין בפועל את קיומן העצמאי של ה

ברמה הארצית, עמדת ה"בונד "ביחס למשטר הבולשביקי עברה שינוי הדרגתי מדחייה מוחלטת    

( לתמיכה מסוימת במשטר והצבא האדום )תוך הסתייגו דקלרטיבית 1918לקיץ  1917)בין חורף 

ל תמיכת ה"בונד" במשטר הבולשביקי משימוש בטרור ומרעיון הדיקטטורה הבולשביקית(. ע

 .1919י"א במינסק בסוף מרץ -הוכרז בוועידת ה"בונד" ה

יחסו של ה"בונד" לבולשביקים ולמשטר הסובייטי היה אמביוולנטי. מצד אחד, ה"בונד" מתח    

ביקורת על הבולשביקים עקב השאיפה לעריצות פוליטית וכלכלית וכו'. במקביל, תומכי ה"בונד" 

עולה עם הבולשביקים בכמה נושאים העומדים על סדר היום ברמה המקומית. לדוגמה, שיתפו פ

, ארגנו חברי "בונד" בגומל גדוד מתנדבים שגויסו 1919קיץ  -במהלך המתקפה הפולנית באביב 

 מקרב חברי המפלגה. הללו הרכיבו את  "הגדוד הפרולטרי הראשון" של הצבא האדום. 

ריכוז המפלגות היהודיות הסוציאליסטיות והמגעים ההדוקים של  להערכתו של אנדרו סלוין,   

אנשיהן עם אנשי מפלגות לא יהודיות הפכו את ערי המרחב הבלארוסי למרכז של פעילות 

חברים, ובהנחה שנתון  30,000-מהפכנית. זה נכון במיוחד לגבי ה"בונד ", שטען שבשורותיו היו כ 

חת המפלגות הסוציאליסטיות המהפכניות הגדולות בכל זה שיקף את המציאות, זה  הפך אותו לא

 . 212רחבי הקיסרות הרוסית לשעבר

במרחב הבלארוסי, שם באופן מסורתי היו ל"בונד" תומכים ואוהדים רבים, נאלצו    

הבולשביקים להתחשב בהשפעתו. עם זאת, ב"בונד" התגלעו חילוקי עמדות פנימיים ביחס לשלל 

סוגיות שהזמן גרמן. בעקבות כך, השתמשו הבולשביקים במחלוקות אלו בכדי לגרום לפילוג 

מבטיחים לקלוט את המעוניינים בשורות המפלגה הבולשביקית.  המיזוג בשורות ה"בונד", בעודם 

בין שתי המפלגות הללו לא התאפשרה עקב מגמה אינטרנציונליסטית )במפלגה הבולשביקית( 

 מזה, והשאיפה לבטא אינטרסים הלאומיים של מעמד הפועלים היהודי )"הבונד"( מזה.

                                                           
מ. בייזר )עורך(, ', 1920-1914א. בודניצקי, 'יהודי רוסיה בתקופת מלחמת העולם הראדונה והמהפכה,  -ראה  211

 72-39, עמ' , ירושלים תשע"ההמועצות-ועד נפילת ברית 1411: ממהפכות 9יהודי רוסיה 
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A. Sloin, The Jewish Revolution in Belorussia: Economy, Race and Bolshevik Power, Bloomington and 

Indianapolis 2017, pp. 8-9 



76 
 

י"ב, שהתרחש בגומל, כאשר סיעת -ול בקונגרס ההמתח הפנימי בבונד הביא לפיצ 1920באפריל    

"השמאל" בראשות אסתר פרומקינה ואהרון ויינשטיין ביקשה ליצור דרך שתאפשר מיזוג בין  

ה"בונד" והמפלגה הבולשביקית. לשם כך נוצר "הבונד הקומוניסטי" )קומבונד(, כמעין חוליית 

מפלגה הבולשביקית. ה"קומבונד" מעבר בין הקיום העצמאי של ה"בונד" להתמזגותו אל תוך ה

ניהל משא ומתן על הצטרפות למפלגה הבולשביקית בתור סיעה אוטונומית, ובסופו של דבר פעל 

לפי הנחיית הקומאינטרן והתמזג לחלוטין אל תוך המפלגה הבולשביקית. המיזוג הסופי של 

 .1921213ה"בונד" עם המפלגה הבולשביקית אירע באביב ובקיץ 

לאירועים האלה דינמיקה משלהם. שם זכה ה"בונד" לתמיכה רבה, ואנשיו היו בגומל היו    

בתפקידי מנהיגות ברמה המקומית בין שתי המהפכות. ל"בונד" בגומל היה גם ארגון נוער בשם 

 .214בונד"-"יוגענד

ה"בונד "בגומל נתפס ככוח מקומי משמעותי גם בידי בולשביקים מקומיים. כך, במכתב ממנדל    

, הוא הציג את ה"בונד" 1919' לוועד המרכזי של המפלגה הבולשביקית בפברואר חטייביץ

כמתחרה רציני על דעת הקהל וכיריב לשלטון המפלגה הבולשביקית. מעניין לציין, כי את "פועלי 

ציון" חטייביץ' ציין כגורם איתו ניתן לקיים שיתוף פעולה הדוק יותר עם המפלגה הבולשביקית 

. בכל מקרה, הבולשביקים לא יכלו להרשות 215לה שניתן לקיים עם ה"בונד"()ביחס לשיתוף פעו

לעצמם להתנגד בגלוי ל"בונד ", שזכה לפופולריות רבה בקרב הפועלים וההמונים היהודים. עם 

זאת, סבלנותם של הבולשביקים כלפי ה"בונד" הלכה והתמעטה ככל שהתגברה השפעת המפלגה 

 הבולשביקית. 

ם בניין מועדון ה"בונד" בגומל, שנבנה בכספם של פועלים יהודים. באותה שנה הוחר 1920בשנת    

בונד". בנוסף, הרשויות הערימו קשיים בהנפקת היתרי נסיעה לצורכי -נסגר ביטאון "יוגענד

                                                           
213  

А. Великий, 'Бунд в коммунистической Беларуси: хроника политического уничтожения', 
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 html020106.xx/xx/ru/org.homoliber/org.x5s.mb://http -מקור מקוון 

 
. 1919 במאי 10 -ב שצולמו, הארגון חברי של תצלום בצורת חזותי תיעוד גם יש בגומל" בונד-יוגענד" של לפעילותו 214
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. עם זאת, זו הייתה רק ראשית המאבק הבלתי מתפשר של 216פעילות מפלגתית לאנשי "בונד"

 ת בגומל.הבולשביקים על הגמוניה שלטוני

 

 .ב. יחסי המשטר הבולשביקי עם הציוניים בגומל2

הציונים היו, בנוסף ל"בונד", שותפיהם הזמניים של הבולשביקים, שלאחר שתם הצורך בשיתוף    

פעולה איתם מבחינת הבולשביקים, הם היו בבחינת מכשול שיש צורך להסירו. הציונים, כמו 

"תנועה הלבנה" -באוטוקרטיה, במונרכיסטים, בה"בונד", תמכו בבולשביקים במהלך מאבקם 

ובפשיעה לאומנית ופלילית, אך הם הפכו למיותרים עם תום מלחמת האזרחים והתבססות 

הבולשביקים בשלטון. המחלוקת העקרונית בין הבולשביקים לציוניים הייתה בכך שהראשונים 

, ולא לכלל האזרחים, ביקשו לבנות מה שהם תפסו כחברה צודקת עבור "מעמד הפועלים" בלבד

בעוד שהציוניים סברו כי כל היהודים )עובדים ויזמים, דתיים וחילונים( יוכלו לזכות בגאולה 

אישית וקולקטיבית רק על ידי יציאה מהגלות ועלייה לארץ ישראל, שם הם ביקשו לבנות בית 

 לאומי משלהם.

התומכים היה רב, עד כדי כך עם זאת, מצבם של הציוניים בגומל ובמרחב היה איתן, ומספר    

המפלגות  1919לא העזו לפתוח בעימות גלוי איתם. כך, ממרץ עד יולי  1919-שהבולשביקים ב

 .217הציוניות בגומל השתתפו בבחירות לסובייטים

ככלי המאבק נגד הציונים הבולשביקים בחרו את אנשי סניף גומל של הסקציה היהודית )להלן       

, הועידה 1919בולשביקית, שהורכב בעיקר מיוצאי ה"בונד ". בראשית יוני ייבסקציה( במפלגה ה –

השנייה של הייבסקציה במחוז גומל הדגישה את הצורך להילחם במפלגות, תנועות וארגונים 

סוציאליים. הועלתה הדרישה לאסור לא רק על פעילות ציונית כללית, אלא גם על -יהודיים לא

"מעוזיהם של כל הכוחות הריאקציוניים בעם היהודי". -וארו כארגונים יהודיים דמוקרטיים, שת

העדפת ההכרעה   –הבולשביקים השיגו את מטרתם בעזרת הכוח, מה שהיה אופייני לגישתם 
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. ארבעה 218ניתן צו לסגירתם 1919ביוני  19 -הכוחנית על פני הכרעת מחלוקות באמצעות שכנוע. ב

שהורה על החרמת רכוש של הארגונים שפעילותם ( ניתן הצו 1919ביוני  22ימים לאחר מכן )

( הוצא חוזר מטעם המשרד )הקומיסריאט( 1919ביולי  23. כחודש לאחר מכן )219נאסרה בגומל

היהודי )ייבקום(, שהיה חתום בידי שמעון דימנשטיין, ובו הצהרה בדבר סגירת הקהילות 

רבות", ארגוני עזרה יהודיים מוסדות "ת -הדמוקרטיות, כמו גם של ארגונים "בורגניים" אחרים 

חייקין וולדימיר סירקין אף הוצאו להורג באקט ששירת  –שניים מראשי הציוניים בגומל וכו'. 

זה הביא קץ לפעילותם של מוסדות וארגונים יהודיים, דתיים כחילוניים, . 220מגמת הפחדה

 דמוקרטיים בגומל ובמרחב. -ציוניים ואפילו סוציאל

עם זאת, היה מוקדם מדי לסלק לחלוטין את המרכיב הציוני מהחיים הציבוריים. תפיסה    

שדגלה בבניית סוציאליזם עם פנים ציוניות, כלומר עבור פועלים יהודים, כמו גם שלילת ניצול 

אדם בידי אדם, ההכרה ברעיון הדיקטטורה של הפרולטריון וחיוב הברית עם מעמד הפועלים 

הכשר" זמני. אחד הארגונים הלגיטימיים בשלב הראשון בעיני המשטר היה ארגון הרוסי קיבלה "

הספורט "מכבי", שבראשותו עמד בגומל אדם בשם גולודץ, ומימון פעילותה נעשה בידי תנועת 

. "מכבי" היה ארגון פופולרי בקרב הנוער היהודי ולא 221"מכבי" העולמית וכן באמצעות תרומות

ור, מה שמנע את סגירתו ומניעת פעילותו בשלב הראשון. במחוז גומל עלה היה לו זיהוי פוליטי בר

 , כמעט פי שלוש.1921222בשנת  1,278 -ל 1917בשנת  486-מספר חברי "מכבי" מ 

ציוני הומל בנו להם אז " - 1919-1918-כך מתוארת ברטרוספקטיבה הפעילות הציונית בגומל ב   

 ילדיםני גבותיים והכלכליים: שם נפתחו שני רהת םעם", ששמש לכל צרכיה-גדול "בית ןבני

ה ריספהמקום  הל השם מצא ילה עם חזן מודרניפאולם אחד שמש לבית ת .יה "תרבות"הגמנסו

באותה ... ם הקואופרטיב "קדימה" מצא לו שם את מקומוג לקריאה וחדרים לישיבות. םואול

ל מם בהוגישת קרקעות בא"י. לרכ "וזותחד "אסציונית, ליהשעה היתה רווחת הדעה בעבודה 

 פתרוןד בקרבו חד הקואופרטיב "קדימה", שאסד הבינוני נומעהמ בשביל ...וזות אחדות חדו אסנו

                                                           
  –ראה  .1919 ביוני 24 -ב הצו הרשמי פורסם בגומל 218
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ГАООГО, ф. 1, оп. 1, д. 118, л. 70 
 2(, עמ' 5.9.1920) 191, גליון הצפירה 220
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 .223"...קלאית ויצרנית לעלית ההמונים לארץחהכשרה  םשאלות כלכליות של ההוה היהודי, יחד ע

נמשכה הפעילות הציונית בגומל ובאזור, אם כי המוקד העיקרי של הפעילות  1919במהלך שנת 

השתנה להכשרה מעשית לעלייה לארץ ישראל, בדגש על הכשרה חקלאית ומקצועית. העיצוב 

מחדש של תחום ואופי הפעילות קשור הן לתנאים המשתנים תחת המשטר הסובייטי , והן 

, 1919( ואימוץ תכנית טרומפלדור במוסקבה בשנת 1918קודם לכן )להקמת ארגון "החלוץ" שנה 

חקלאית. במסגרת מערכת זו -במסגרתה הוקדשה תשומת לב מיוחדת להכשרה להתיישבות כפרית

חקלאית  )שבהמשך נקראו "חוות -הוקמו במרחב גומל שתי נקודות להכשרה התיישבותית

רובל  20,000נשלחו  1919ה". בקיץ ההכשרה"(, האחת נקראה "קדימה" והשנייה "חווה חדש

למרכז הארגון הציוני בפטרוגרד עבור חוות ההכשרה השנייה בראשות אהרן אליעזר אהרונסון, 

עזרא אלתרמן, ועורכי הדין דב גיסין וחיים קונין. הכסף נשלח בידי יו"ר "האגודה השיתופית 

  ילותו ראו בפרק הבא(.)אודות איש זה ופע 224קדימה" בגומל, צבי חיים אינדמן -העמלנית 

הופיעו יוזמות חדשות שביקשו לנתב את הפעילות הציונית לערוצים חדשים. נוצר החוג היהודי    

ציון" ופעל לקיום -(, ששיתף פעולה עם תנועת "צעיריGEKNASשל גומל לזהות ותודעה לאומית )

ודית לאומית. פעילויות משותפות בתחומי החינוך, לימוד משותף וגיבוש זהות ותודעה יה

מויסיי צילוב, ליה קרסנובה, דוד פיגלין, זיאמה  -בשורותיו בלטו פעילים ציוניים צעירים 

שמולביץ' ואחרים. תכנית הפעילות כללה לימוד יסודות הציונות, הרצאות ודיונים. כמו כן 

לפני כולל המקהלה, ועוד.  -התקיימו פעילות תרבות והוואי כגון העלאת מחזות, שירה בציבור 

(. אירועים אלה נערכו 225חברי החוג הרצה מבקר הספרות נתן ביסטריצקי )המוכר כנתן אגמון

"בית העם", מועדון ציוני ייעודי בגומל, ואף נשכר מבנה צנוע ששימש כמועדון לחברי -בחלקם ב

עקב תהליך הרדיקליזציה של חלק מחברי  1920. עם זאת, החוג חדל להתקיים בשנת 226החוג

ם, לאחר שעזבו )או הורחקו( מהחוג הנ"ל, יצרו את אגף הנוער של המפלגה היהודית החוג. חלק

הובילו  1921-ובשנת  1920ציון"( ובשאר שנת  -דמוקרטית "פועלי ציון" )"יוגענד פועלי -הסוציאל

                                                           
, גליון הארץ -ברשימה לזכרו של יעקב דוב גיסין, שהיה עסקן ציוני והצליח לעלות לארץ )עליו ראה להלן(. ראה  223

 7(, עמ' 25.7.1934) 4566
 02.28.1927 -רטרוספקטיבי מ ; מסמך A390/11: אצ"מ 224
  2557, כרך ו', ישראל תשט"ו, עמ' ישוב ובוניוהאנציקלופדיה לחלוצי הי'נתן אגמון', ד. תדהר )עורך(,  225
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ציון" העצמאית, זו שביקשה לשמור על עצמאותה,  –את פעילויותיה ואירועיה של סיעת "פועלי 

 .227עם המפלגה הבולשביקיתולא להתמזג 

באופן כללי, בשנות העשרים המוקדמות העדיף המשטר הסובייטי לפעול נגד מתנגדיו הציוניים    

לא באמצעות איסור פעילות וסנקציות,  אלא באמצעות הגבלת היקף פעילותם במיני נימוקים 

לפעילות הציונית. מנהליים, בסירוב לממן את הפעילות הציונית ויצירת מיני חסמים מלאכותיים 

הבולשביקים טענו כי עתידו של הנוער היהודי נמצא בברית המועצות ולא "מעבר להרים ולמדבר" 

שם בארץ ישראל, כי "משטר הפועלים והאיכרים" יעשו את כל הדרוש כדי להפוך את -אי

 היהודים לפועלים המאושרים במקום הולדתם.

 

 .ג. השתלטות על תנועות פוליטיות יהודיות2

אחת הדרכים לסלק יריבים פוליטיים הייתה למזג את תנועותיהם בתוך המפלגה הבולשביקית.    

לפעמים לצורך כך נוצרו מעין מפלגות ששימשו כחוליה מקשרת כשלב ביניים בדרך למיזוג סופי. 

דמוקרטית "פועלי ציון שמאל", שהקימה בכנס -כך קרה עם מפלגת הפועלים היהודית הסוציאל

 (. YKPפועלי ציון" ) -את "המפלגה הקומוניסטית היהודית  1919גומל באוגוסט שהתקיים ב

צבי פרידלנד,  -ציון" עם הבולשביקים  –את נימת הוועידה קבעו תומכי המיזוג של "פועלי    

הביאה למעבר מאסיבי של  YKP -. הקמת ה228אלכסנדר חשין, מאיר גר, זיאמה אוסטרובסקי

, שהפכה לחוליית ביניים 1920פעילי "פועלי ציון" לשורות המפלגה החדשה )והזמנית( בסתיו 

 לקראת מיזוגה המלא בתוך המפלגה הבולשביקית.

"פועלי ציון" יחד עם מפלגות אחיות במספר מדינות )אוסטריה,  YKP -, ה1920באוגוסט    

חרות(, הקימו את האיחוד הקומוניסטי היהודי העולמי "פועלי איטליה, לטביה, ליטא, פולין וא

פארבאנד(. האיחוד קידם באופן פעיל את הציונות ואת רעיון -ציון" )קאמוניסטישער וועלט

, לאחר 1922-1919החדירה הבולשביקית )דרך מוסדות הקומאינטרן( למזרח התיכון. בשנים 

"פועלי ציון" -YKPגה הבולשביקית, מפלגת למפל  YKP-מאבק אידיאולוגי ופוליטי קשה בין ה
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נטשה באופן מוצהר את האידיאולוגיה הציונית והכריזה על הפסקת הקשר עם האיחוד העולמי 

ציון" ברפובליקות הסובייטיות הכריזה על פירוק עצמי -"פועלי-YKP 1922הנ"ל. בדצמבר 

ים במנגנוני המשטר והפסקת הפעילות הפוליטית. חלק מחברי המפלגה לשעבר שקיבלו תפקיד

הבולשביקי התקבלו לחברות במפלגה הבולשביקית, אחרים נסוגו מהעיסוק בפוליטיקה. 

לעומתם, נציגי ה"ימין" התארגנו במסגרת "המפלגה הקומוניסטית של הפועלים היהודים". 

 .1928הקבוצות האחרונות של "פועלי ציון" ברוסיה חדלו להתקיים בקיץ 

התקיימה בגומל ועידת חירום של מפלגת הפועלים הסוציאליסטית היהודית  1920בשנת    

המאוחדת, בהובלתו של מ. ליטבקוב, שבסיומה מפלגה זו חדלה להתקיים כמפלגה עצמאית, 

 . 229"המפלגה היהודית הסוציאליסטית המאוחדת חדלה להתקיים" -וכלשון החלטת הוועידה 

פסקת קיומה ופעילותה של התנועה הפוליטית היהודית העצמאית שלום חולבסקי סבור כי ה   

. מצב זה אפשר לבולשביקים 1920קשורה לסיום המלחמה בין רוסיה הסובייטית לפולין ביולי 

לעסוק בייצוב ההגמוניה הפוליטית שלהם, שלאהתאפשרה בזמן המלחמה, שכן במהלכה היו 

, כך למשל היחידה ע"ש בורוכוב, שהייתה בסיס מפלגתי-יחידות צבאיות יהודיות שאורגנו על

 .230קשורה לתנועת "פועלי ציון" והיחידה ע"ש גרוסר, שהייתה קשורה ל"בונד"

 

 .ד. פעילותם של תנועות וארגונים יהודיים שאינם מפלגתיים2

הייתה פעילות חברתית יהודית נרחבת. ניתן לומר, כי פעילות זו התקיימה הן  1919במהלך שנת    

ציה, והן משום שהמשטר הסובייטי המחודש לא יכול היה לעצור, מחד גיסא, את עקב אינר

הפעילות היהודית הישנה וטרם יצר אלטרנטיבה בולשביקית מאידך גיסא. המשטר התייחס 

לתנועות ולארגונים שאינם מפלגתיים באופן אינסטרומנטלי. הווה אומר שבמקום בו התנועות 

תנו מענה לצרכים להם המשטר לא היה מסוגל לתת מענה והארגונים הללו מילאו נישה או נ

באותה עת הוא אפשר פעילות של תנועות וארגונים אך שאף לכוון את פעילותם בהתאם לצרכיו 

באמצעות מתן הנחיות רשמיות שהגבילו או ניתבו את פעילות הארגונים וכן באמצעות הכנסת 

ר רחוק המשטר לא התיר מרחב לפעילות נציגים מטעם המשטר למנגנוני הארגונים. בטווח היות

 בולשביקית. -שאינה מדינתית ו/או מפלגתית
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בגומל פעלו ארגונים יהודיים, שמטרתם הייתה לסייע לאוכלוסייה היהודית בתחומים שונים    

של החיים. בין הארגונים הללו ניתן למנות את "האגודה למלאכה ועבודה חקלאית בקרב יהודים 

(, האגודה היהודית JDC(, הג'וינט )Yevobshchestkomוועד הציבורי היהודי )ברוסיה" )אורט(, ה

(, וארגונים נוספים. באופן כללי, היחס של OZE(, ארגון הבריאות היהודי )JCAהקולוניאלית )

הרשויות כלפי ארגונים אלה היה פרגמטי. בשלבים המוקדמים, ארגונים אלה סייעו בהתמודדות 

יכלו להתמודד איתן בגלל חוסר ניסיון, חוסר תקציב, חוסר בכוח אדם עם נישות שהרשויות לא 

וכד'. הרשויות ביקשו בעיקר להשפיע על התקציב המשותף על ידי הצבת אנשים לויאליים למשטר 

 .231בוועד הציבורי היהודי

עם זאת, בחלוף הזמן, הרשויות החלו לשלוט ביותר ויותר תחומים שונים, והם החלו לגלות אי    

יעות רצון ביחס לארגונים שהיו עצמאיים למדי בעיניהן, ואופיים לא תמיד עלה בקנה אחד עם שב

 27 -מה שהרשויות תפסו כנכון וראוי. החלה להתפתח עוינות של ממש כלפי ארגונים מסוימים. ב

, בישיבת המועצה המרחבית של ייבסקציה של גומל, ניתנה הערכה פוליטית שלילית 1920במרץ 

ייבסקציה של גומל רואה בפעולות הג'וינט ניסיון של ( במילים הבאות: "JDCהג'וינט )לפעילות 

הבורגנות היהודית הבינלאומית להחיות את פעילותם של הארגונים היהודיים הדתיים באמצעות 

  -הוחלט להכפיף ארגונים מסוימים למשטר באופן מתוחכם  1921ביולי  19 -". בסיוע חומרי

חברים הנאמנים למשטר, להנהגת ארגונים אלה או על ידי הפסקת פעילותם באמצעות הכנסת 

 . 232( ORT, OZEבתואנה של "העדר תכליתיות" )

היחסים של הג'וינט עם הציבור היהודי בשטחים שבשליטת ברית המועצות )ואז ברוסיה    

וכלל  1920ו סתי-הסובייטית( החלו באמצעות הוועד הציבורי היהודי. ארגון זה החל לפעול בקיץ

מפלגתיים שהוסמכו כחוק לפעול בשטחים -כמעט את כל המפלגות היהודיות והארגונים הלא

שבשליטת רוסיה הסובייטית באותה תקופה. שיתוף הפעולה עם הארגון זכה גם לתמיכת 

 הייבסקציה והממשל הסובייטי ברוסיה.

אוכלוסייה היהודית, לסבסד הג'וינט ביקש להעניק סיוע סוציאלי לשכבות הנזקקות ביותר ב    

פרויקטים בתחומי החינוך, ההכשרה המקצועית והשירותים הרפואיים. עזרתו של הג'וינט כללה 
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מה שניתן לכנות סיוע "קונסטרוקטיבי" ולמה שניתן לכנות סיוע "לא קונסטרוקטיבי" כביכול.  

לאיים, וכן קורסים הסוג הראשון כלל תחזוקה וסבסוד של בתי יתומים, בתי ספר מקצועיים וחק

והשתלמויות מקצועיות. הסוג השני כלל חלוקה חופשית של ארוחות ערב ומצרכים, ביגוד 

והנעלה, חימום לבתי יתומים וכן תחזוקת קנטינות ומסעדות פועלים. במחוז גומל את הג'וינט 

 .233ייצג מ. חנין

 

 . יהודי גומל בשירות המשטר הבולשביקי3

 סובייטיים.א. יהודי גומל במוסדות ה3

האוטוריטה של המשטר הסובייטי בעיניי היהודים גדלה בעקבות כך שהמשטר נלחם בפוגרומים    

ובאנטישמיות. לפיכך, אין זה מפתיע כי בתוך הרשויות הסובייטיות הראשונות, שכללו ראשי 

מוסדות וראשי מחלקות וסגניהם, במיוחד בתחומי התעמולה, הכלכלה והתרבות, היה אחוז גבוה 

 של יהודים. 

היהודים נענו לקריאתם של הבולשביקים להשתתף בבניין של המדינה והחברה הסובייטית עקב    

מספר סיבות, ביניהן הסיבות העיקריות היו: סיבה לאומית )שלילת אפליה לרעה של יהודים 

וך אתני(, סיבה מקצועית )רמת חינ-והצהרה על דבקות בערך השוויון ללא הבדלים על רקע לאומי

וכישורים עסקיים וכן כישורים ארגוניים שסייעו ליהודים להשתלב במנגנוני המשטר(, סיבה 

כלכלית )האפשרות להשגת מזון ודיור(. אחת הסיבות לשילובם המוצלח של יהודים במוסדות 

 1917הסובייטים הייתה רמת האוריינות והחינוך הגבוהה שלהם. יש לקחת בחשבון כי עד שנת 

-כללית של מרבית אוכלוסיית הקיסרות הרוסית, כולל בשטחי "החבל הצפוןרמת ההשכלה ה

-מערבי" )שטחה המודרני של בלארוס(, הייתה נמוכה מאוד, בייחוד בקרב האוכלוסייה הלא

 יהודית.

( במרחב בלארוס היו יודעי קרוא וכתוב, 32.7%איש ) 1,000אנשים מכל  327, רק 1913בשנת    

( היו 27.6%איש ) 1,000אנשים מתוך  276רק  -היה עוד יותר קשה  כאשר במרחב הכפרי, המצב

( היו יודעי 43.4%איש ) 1,000מתוך  434יודעי קרוא וכתוב. לשם השוואה, ברוסיה האירופאית 
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איש  1,000מתוך  356 -(, ובצפון הקווקז 41.6%איש ) 1,000מתוך  416 -קרוא וכתוב, באוקראינה 

היו יודעי קרוא וכתוב במרחב  42%י"ט, -היהודית בסוף המאה ה . בקרב האוכלוסייה234(35.6%)

בעיירות ובמרחב הכפרי(. בקרב גברים יהודיים האחוז  40.8%-מהן בערים, ו  45.2%הבלארוסי )

 .235בעיירות ובמרחב הכפרי( 51.3%בערים ו  53.2%) 52.1% -היה אפילו גבוה יותר 

לקריאת המשטר להשתלב במנגנוניו היו סיבות נוספות שהניעו את היהודים להיענות    

המקצועיות של היהודים, והנכונות שלהם לשתף פעולה עם הבולשביקים ממקום של לויאליות 

למשטר שהבטיח שוויון לאומי ואזרחי ליהודים. בנוסף לכך, השתלבות היהודים במנגנוני המשטר 

ה המכריע לשתף פעולה הסובייטי אירעה בתנאים בהם הפקידות הרוסית הוותיקה סירבה ברוב

עם המשטר הבולשביקי. היהודים שהשתלבו במנגנוני המשטר זיהו נישה פנויה שאפשרה 

השתלבות וכן קידום כלכלי וחברתי. גם קשיים כלכליים הניעו את היהודים לשירות במנגנונים 

ים הבולשביקיים. בנוסף, יהודים חששו כי במקרה של כישלון המשטר הבולשביקי, לשלטון עלול

להגיע גורמים ריאקציוניים אנטישמיים. טענה זו הושמעה בידי יו"ר הוועד המרכזי הכללי 

 . 1919236ברוסיה הסובייטית מ. קלינין בכנס השני של הייבסקציות בתחילת יוני 

". זה נבע יצר במו ידיו ... מאגר מהפכה אנושילדברי פרופ' אולג בודניצקי, המשטר הצארי "   

והרשויות הרוסיות במהלך מלחמת העולם הראשונה, כשהביאו לתזוזת ממעשי צבא הצאר 

אוכלוסייה יהודית בקנה מידה המוני, שנאלצה לנטוש את האזורים הסמוכים לחזית, כאשר 

איש ברחו מאזורי הלחימה לאזורים הפנימיים של  350,000 -איש(, ועוד כ 250,000-חלקה גורש )כ 

"אונס, שוד ופוגרומים" וסוגים  -אלו, לוו לעתים קרובות בהקיסרות הרוסית. העברות אוכלוסין 

. על רקע זה, ברור מדוע היהודים חששו מהאפשרות 237שונים של רדיפות מצד הרשויות הרוסיות

לכך שיקום משטר ריאקציוני, גם אם חששו מהלא נודע הטמון במשטר הבולשביקי. בנסיבות 

רחוק, מאשר מהחלופה -מהעבר הלאהזמן, ההמונים היהודים חששו יותר מהמוכר להם 

 הבולשביקית שטמנה עתיד לוט בערפל.
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 .ב. יהודים בתפקידי מפתח במנגנוני ממשל ופקידות בגומל3

בראש החיים הפוליטיים והציבוריים בגומל עמדו מהפכנים )בולשביקים מלכתחילה וכאלה    

הרוסית(, שרבים  ובמהלך מלחמת האזרחים 1917שהצטרפו לשורותיהם לאחר מהפכת נובמבר 

מהם היו ממוצא יהודי. ראשית, בלטה אישיותו הכריזמטית של מנדל חטייביץ', האיש שתרם 

דוד צירלין, סולומון קצף ויעקב  -רבות לכך שגומל הפכה לעיר מחוז. חטייביץ' הסתייע במקורביו 

שעמד בראש פודגורני, -פריד )עוזר המפקח הצבאי(. פעילים נוספים בולטים היו בוריס אוארבך

נציבות )קומיסריאט( המשפטים המקומי, פסיה קגנסקיה, ששימשה כיו"ר הוועד המהפכני. הם 

היו חלק מקבוצת חטייביץ', שאליה הצטרפו סמואל חבקין, נ. מנקין, לב פיינשמידט, זויה )זליק( 

 . 238פסין ואחרים

 -כם היו ממוצא יהודי מתו 13איש,  19( כלל 1919הממשל הבולשביקי הראשון של גומל )לאחר    

קומיסארוב )גורביץ'(, צייטלין )אחראי על נציבות האספקה(, צירלין )נציב עיבוד הקרקעות(, 

אוטבסקי, אברמוביץ', פלדמן )וועדת המשק העממי(, דראגונסקי )חינוך ציבורי(, חבקין, האפט, 

, מייזלין )מחלקת פייגלסון )מחלקת העבודה(, קצף )אחראי על מנהל פנימי(, אשברג )משפטים(

הדיור(. בתפקידים המובילים בארגון המפלגתי הבולשביקי העירוני והמחוזי היו כמעט אך ורק 

. היו 239מזכיר –סגן יו"ר, סמיון קומיסארוב )גורביץ'(  -יו"ר, סמואל חבקין  -חטייביץ'  -יהודים 

יון, עשו קריירה אלה אנשים צעירים, אנרגטיים, החלטיים ובלתי מתפשרים, שלמרות חוסר ניס

פוליטית מהירה.  חלקם )כך למשל מנדל חטייביץ'( שילמו בחייהם במהלך הרדיפות הפוליטיות 

קורבן לאמונותיהם  -. בד בבד, הם הקריבו למעשה את זהותם הלאומית 1938-1937של 

האידיאולוגיות, צמיחתם המקצועית והקריירה הפוליטית שלהם. יתרה מכך, באופן פרדוקסלי, 

אף שאנשים אלה כלל לא ראו את המרכיב היהודי כמרכיב דומיננטי בזהותם ופעילותם על 

הציבורית )אם בכלל ייחסו לו משקל כלשהו(, אלא תפסו את עצמם כאינטרנציונליסטים, הרי 

יהודית הם נתפסו כיהודים, והנוכחות היהודית במנגנוני הממשל -שבעיני חלק מהסביבה הלא

תמיהה ואף חוסר נחת בקרב חלק מהאוכלוסייה ומפעילים בולשביקים המקומי והמפלגתי עוררה 

 יהודית.-מקרב האוכלוסייה הלא
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 .ג. הגורם האינטרנציוניליסטי על חשבון הגורם הלאומי3

אתני. -קומוניסטים ממוצא יהודי, ביקשו לרוב, להתנתק באופן החלטי ובולט ממוצאם הלאומי   

הילחם למען האושר האוניברסלי של האנשים העובדים, הם נימקו זאת במה שהם תפסו כצורך ל

מה שדרש לשיטתם שלילתה של "צרות אופקים על רקע לאומי". מוכר מקרה שבו כמה יהודים 

קה(, ויצרו -מעיירה במחוז שנפגעה מפוגרום ברחו לגומל. הם הגיעו למשרד שירותי הביטחון )צ'ה

יהודי, וביקשו ממנו לחמש את היהודים קשר עם בכיר שנמצא באותה עת בלשכה, ובמקרה היה 

באותו המקום, לספק נשק ותחמושת להגנה עצמית. הבכיר שאל את הפונים "האם גם הרוסים 

נפגעו בפוגרום"? התשובה הייתה שלילית, רק היהודים נפגעו בפוגרום, הרוסים לא נפגעו. "אם 

 .240לקה בגומ-כך, אני לא יכול לעשות שום דבר בנדון", השיב בכיר צ'ה

אין ספק שזה מקרה קצה, אך זהו הד ברור לחוזק המגמה האסימילטורית בקרב חלק    

מהקומוניסטים ממוצא יהודי. עם זאת, לא כל הקומוניסטים היהודים שאפו לטמיעה מוחלטת 

ובלתי מותנית. ביניהם היו אנשים שסברו כי בחברה חדשה, הוגנת, בה אין ניצול אדם בידי אדם 

שמור על התרבות היהודית, על שפת היידיש, וכן כל המסורות וההיסטוריה של אחר, יש מקום ל

היהודים. הם היו משוכנעים כי שוויון לאומי אין פירושו אסימילציה והאחדה לאומית, התעלמות 

מסמלים לאומיים, וחוסר כבוד לחוויה ההיסטורית והתרבותית של הדורות. זו הייתה התפיסה 

נוגע לעתיד הבנייה הלאומית בברית המועצות, שלא הייתה קשורה האנושית והרחבה ביותר ב

ביהודים בלבד. עם זאת, בתנאי המונוליטיות הפוליטית של המפלגה הקומוניסטית במדינה, 

המאבק נגד הלכי רוח שהביאו ספקות או התנגדות ביחס לקו המפלגתי, זניחת חוקי התפתחות 

התגלתה כאוטופיה. פעילותם של הקומוניסטים במישור הכלכלי, ובידוד בינלאומי, גישה זו 

היהודים לא קיבלה את תמיכת "הרחוב היהודי" בגומל, מכיוון שדבריהם ומעשיהם לא תאמו 

אלו את אלו. האיסור על סחר חופשי, דחיית כלכלת שוק,  הפקעות והחרמות רכוש בהבטחה 

 לשגשוג אוניברסלי עד מהרה, לא שכנעו אלא מעטים בלבד. 

וניסטים היהודי חוו יחס מסויג מאוד מצד האוכלוסייה היהודית, אך לא פחות מכך, יחס הקומ   

-יהודית בכלל ומחברי המפלגה הבולשביקית הלא-מסויג ואמביוולנטי מצד האוכלוסייה הלא

יהודים בפרט. כך, בעיתון "דער קאמוניסטישער וועג" )"הדרך הקומוניסטית" ביידיש(, שיצא 

יהודית אינה מבינה את הצורך בעיתון כזה. ההנמקה לכך -י האוכלוסייה הלאלאור בגומל, נכתב כ
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כיוונית: מצד אחד, חלק מאלה שהסתייגו היו נגד כל פעילות יהודית ייחודית וראו בה -הייתה דו

"לאומנות"; מצד שני, חלקם לא הבינו מדוע הקומוניסטים היהודים צריכים -"שוביניזם" ו

 .241יתלהילחם נגד הציונות והעבר

 

 .ד. פעילות הייבסקציה בגומל3

הוקמו הסקציות הלאומיות של המפלגה הקומוניסטית )הבולשביקית(   1919ביוני  30 -ב   

מפלגתית בקרב אוכלוסיות של קבוצות -הרוסית במטרה לקיים, לבסס ולייעל עבודה פוליטית

הסקציה היהודית אתניות שונות במרחב השליטה הסובייטי. כחלק ממהלך זה נוצרה -לאומיות

)"ייבסקציה"(, שמטרתה ותכליתה הייתה לעבוד בקרב האוכלוסייה היהודית בשפת האם שלה 

)בחלק האירופי של ברה"מ היה מדובר ביידיש(. זה היה נכון במיוחד באזורים כפריים ובעיירות, 

תמיד  מכיוון שרוב היהודים במקומות אלה כלל לא ידעו רוסית או ידעו לדבר בשפה זו, אך לא

. 242ידעו קרוא וכתוב ברוסית ואף לא תמיד יכלו להבין את השפה הרוסית באופן מדויק

המחלקה היהודית במפלגה הבולשביקית( הוקמה מלכתחילה, על מנת  –הייבסקציה )הסקציה 

לנהל תעמולה מיטבית מבחינת יעילותה של המפלגה הבולשביקית בקרב ההמונים היהודים שהיו 

יידיש )זאת לצד סקציות לאומיות אחרות, שמילאו תפקיד דומה בקרב בני רובם ככולם דוברי 

קבוצות לאומיות אחרות(. המטרה הייתה להסביר את מהלכי המשטר להמונים היהודים וככל 

שהדבר ניתן לגייס את ההמונים היהודים למיזמים ומפעלים של המשטר. בקרב הייבסקציה 

היו שגרסו כי העתיד טמון  –היהודי בברה"מ  התגבשו עם הזמן גישות שונות ביחס לקיום

באסימילציה של האוכלוסייה היהודית, והיו שגרסו כי העתיד טמון בטרנספורמציה של 

סובייטי ייחודי. בעלי התפיסות הללו -האוכלוסייה היהודית ויצירת מודל זהות והזדהות יהודי

 .243ראו באופן שונה את תפקיד הייבסקציה במסגרת המשטר הסובייטי
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הוועד המרכזי של הייבסקציות קבע את מושבו בגומל. בראשית פעילותה של  1919באוגוסט    

הייבסקציה בגומל בראשה עמד ש. ריקלין, יליד העיר סטארודוב בפלך צ'רניגוב, שלפני שהצטרף 

"פועלי ציון". ריקלין נעזר במשורר היהודי דוד אוטקס. הם הוציאו לאור -לבולשביקים היה חבר ב

ביטאון קומוניסטי ביידיש בשם "דער קאמוניסטישער וועג", והיו גם הכותבים העיקריים בעיתון, 

. הביטאון לא זכה 244עט שונים, כדי ליצור רושם לפיו אנשים רבים כותבים בביטאון-תחת שמות

 לפופולריות, וראשי הייבסקציה נאלצו להיאבק כל הזמן בכדי להבטיח את תפוצתו.

ורד, הייבסקציה ביקשה להרוס את דפוסי החיים היהודיים שהיו לפני המהפכה לפי אליסה במפ   

והתבססו על מורשת יהודית, תרבות יהודית, ציונות וכו', ולהחליף אותם בדפוסים חדשים 

ואלטרנטיביים של זהות יהודית. כל זה היה אמור להתבצע באמצעות מוסדות חינוך, תרבות וכן 

עם זאת, ייבסקציה פעלה לא רק למיגור יריביה הפוליטיים . 245באמצעות מוסדות פוליטיים

ב"רחוב " היהודי והפצת האידיאולוגיה הבולשביקית בקרב האוכלוסייה היהודית, אלא גם 

סיוע לפליטים ולמובטלים,  -לפתרון בעיות חברתיות ותעסוקתיות בקרב האוכלוסייה היהודית 

 פר, גני ילדים, תיאטראות ועוד(.יתומים, בתי ס-סבסוד מוסדות חינוך ותרבות )בתי

התנגשות  - 1919דצמבר -( יולי1ייבסקציה ביקשה להשתלט על "הרחוב היהודי" בשני שלבים:    

הקמת  - 1920( מינואר 2של מפלגות פוליטיות מתחרות שפעלו בקרב האוכלוסייה היהודית; 

של ח. פיסטון בוועידת  תשתית מפלגתית ייעודית הפונה ישירות לאוכלוסייה היהודית. בהרצאתו

המפלגה המחוזית בגומל, שבחנה את שאלת פעילותה של הייבסקציה במחצית הראשונה של שנת 

בולשביקיות שפעלו בקרב -, ניתן לקבל מושג על יחסה של הייבסקציה למפלגות הלא1920

א האוכלוסייה היהודית. המגמה הייתה לגרום לפיצול, ובכך להחליש את המפלגות הללו ולהבי

לאיון פעילותן. השיטה הייתה תעמולה אגרסיבית, שמטרתה הייתה להכפיש את היריבים 

האידיאולוגיים והפוליטיים בקרב האוכלוסייה היהודית. עם זאת, נמשך שיתוף הפעולה לפתרון 

, "בונד", "מנשביקים" וציוניים(. חברי המפלגות SRיום עם אותן המפלגות )-סוגיות של חיי היום

                                                           
  –מזיכרונותיו של מויסיי גרצ'יקוב, מקור מקוון  244

http://berkovich-zametki.com/2006/Starina/Nomer7/Gerchikov1.htm 
245  

E. Bemporad, Becoming Soviet Jews: the Bolshevik Experiment in Minsk, Bloomington and 

Indianapolis 2013, p. 32 

http://berkovich-zametki.com/2006/Starina/Nomer7/Gerchikov1.htm
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בולשביקיות המשיכו להיות חלק מהמנגנון הניהולי של גומל והמחוז בתחומי פעילות -הלא

 .246רבים

יכולת ההשפעה של הייבסקציה הייתה צנועה למדי, הן בתחום התעמולה של הבולשביקים    

בקרב האוכלוסייה היהודית, והן מבחינת הסיוע ליהודים להתמודדות עם מצוקותיהם. יתרה 

הצורך להגן על האוכלוסייה היהודית מפני דיכוי בלתי סביר של הממשל מכך, כאשר עלה 

, כאשר צבא פולין במערב וצבא 1919הסובייטי, התברר שייבסקציה היא חסרת אונים. כך, בקיץ 

, הגיעו לעיר יחידות של הצבא האדום, אותן היה צריך לאכלס 247דניקין בדרום התקרבו לגומל

בה, מועצת העיר הורתה בצורה קטגורית לפנות תוך יומיים בדחיפות בעיר. מבלי להשקיע מחש

משפחות של "גורמים בלתי כשירים לעבודה" מבתיהם ודירותיהם, ולהשאיר את הבתים  1,000

נשלח מברק ישירות ללנין,  1919ביולי  19 -והדירות לצבא. החלטה זו גרם לאימה ולפניקה. ב

ובן משפחות יהודיות, ככל הנראה ממעמד ממנו ניתן ללמוד שמדובר היה בכאלף משפחות, ר

יהודית וכי "זה -כלכלי אמיד לכאורה. במברק הובע חשש ההעברה תיתפס כפעולה אנטי-החברתי

. בסופו של דבר, ההעברה בוטלה, אך התוצאות לא 248יהווה מזון לאנטישמים מכל הסוגים"

ואילו הנטייה להגירה  איחרו לבוא. האוטוריטה של הייבסקציה בקרב יהודי גומל נפגעה קשות,

 .249בקרב היהודים הלכה וגברה

 

 . סכנת האלימות האנטישמית4

. 250י"ט וראשית המאה העשרים-אלימות אנטישמית ליוותה את רוסיה הצארית בסוף המאה ה   

לאחרונה התעורר פולמוס בנוגע להגדרת המונח "פוגרום" וכאן נשתמש בתיאור של החוקר 

                                                           
246  

С. Лерман, А. Патыко  (сост.), Трудящиеся Гомельщины в борьбе за власть Советов (1917-1920 

гг.): Хроника событий, Гомель  1958, с. 160 
 , גליון צ"החדשות הארץ -ראה  בידי צבאו של דניקין. ע"פ דיווחים מהחזית הייתה היתכנות שגומל תיכבש 247

 3(, עמ' 21.10.1919)
248  

ГАРФ, ф. 130, оп. 3, д. 691, л.258 

  –כן ראה מכתבים ומברקים שנשלחו להנהגה המרכזית במוסקבה בנדון -כמו

ГАООГО, ф. 1, оп. 1, д. 1, л. 484 
249  

И. Такова, Гомельская Губерния: как всѐ начиналось – неизвестные страницы, Гомель 2014, с. 

252-255 
 – למשל ראה. נרחבת מחקרית ספרות קיימת זה בנושא 250

J. D. Klier, S. Lambroza, Pogroms: anti-Jewish violence in modern Russian history, Cambridge 1991 



90 
 

צדדית, שאינה -על "פוגרום" כעל אלימות קולקטיבית, חד הליטאי דריוס סטליונס המדבר

ממלכתית כנגד קולקטיב או יחידים מקולקטיב אתני אחר הנתפס בידי הצד האלים כאחראי 

קולקטיבית על עוולות כלשהן. סטליונס סבור כי ניתן לכנות "פוגרום" אירוע של הפעלת אלימות 

ים בו חלק לכל הפחות כמה עשרות המתבצע בפרהסיה , במשך כמה שעות לפחות, ולוקח

פוגרום של תחילת  –בהקשר שלנו, חשוב במיוחד להזכיר את הפוגרומים בגומל . 251פורעים

, שנודע בעיקר בזכות ההגנה העצמית האקטיבית של היהודים במהלך האירוע. 1903ספטמבר 

את רוסיה . צל האירועים הטראומטיים הללו ליווה 1906פוגרום נוסף בגומל התרחש בינואר 

. צל זה ליווה גם את התקופה הקצרה של רוסיה 1917הצארית עד סופה כאימפריה בסוף פברואר 

הדמוקרטית בין מהפכות פברואר לנובמבר ואפילו לאחר שהבולשביקים השתלטו על השלטון. 

לאחר פרוץ מלחמת האזרחים ברוסיה התפרצה אלימות אנטישמית, שלעיתים קרובות הייתה 

לוב והצטלבות של מניעים שונים )אנטישמיות מסורתית וגזענית מזה וצרכים תוצאה של שי

 כלכליים אקוטיים מזה(, ששימשו את כל הצדדים הלוחמים. 

הוצא "צו על המאבק באנטישמיות ופוגרומים יהודיים". הצו שלממשלת  1918ביולי  25 -ב   

טיל עונשים כבדים על פרעות ( וה1918ביולי  27רוסיה הסובייטית פורסם יומיים לאחר מכן )

. עם זאת, היקפו והשפעתו של צו זה היה 252ואלימות על בסיס אנטישמיות, עד כדי עונש המוות

מוגבל למדי, והאלימות התפשטה לשטחים בהם התנהלה הלחימה בין הצבאות, שם הייתה 

שטחי אוכלוסייה יהודית משמעותית. מרבית האוכלוסייה היהודית שנפגעה מהפרעות הייתה ב

אוקראינה, אולם פרעות ואירועים אלימים התרחשו גם בשטחי בלארוס ורוסיה ובמרחב התפר 

 המטושטש ביניהן. 

החוקר יעקב בסין כותב על ארבעה שלבים או "גלים" של אלימות אנטישמית ופוגרומים במרחב    

 :253הבלארוסי במהלך מלחמת האזרחים

                                                           
251  

Д. Сталюнас, 'Модернизация и Погромы: Литва и Беларусь в начале ХХ в.', История Беларуси: 

Журнал Белорусского государственного университета. История 3 (2018), с. 49-54 

 
252   

A. Sloin, The Jewish Revolution in Belorussia: Economy, Race and Bolshevik Power, Bloomington and 

Indianapolis 2017, pp. 69 

  –את הצו המלא בשפת המקור )רוסית( ניתן לראות במקור מקוון הבא 

http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/12358-25-iyulya-postanovlenie-o-borbe-s-antisemitizmom-i-

evreyskimi-pogromami#mode/inspect/page/1/zoom/4 
253  

http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/12358-25-iyulya-postanovlenie-o-borbe-s-antisemitizmom-i-evreyskimi-pogromami#mode/inspect/page/1/zoom/4
http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/12358-25-iyulya-postanovlenie-o-borbe-s-antisemitizmom-i-evreyskimi-pogromami#mode/inspect/page/1/zoom/4
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 .1920254 ובמהלך הנסיגה בקיץ 1919הכיבושים בשנת ( פוגרומים של הצבא הפולני בזמן מסע 1

במהלך נסיגתו בספטמבר  255( פוגרומים של צבא הפרשים הראשון )שהיה חלק מהצבא האדום(2

 , לאחר כישלון המתקפה על בוורשה.1920

 .1920בלחוביץ' בסתיו -( פוגרומים משל צבא בולאק3

ים הכפריים במרחב של גומל ובעיירות כל "הגלים" הללו, בדרך זו או אחרת, פגעו גם באזור   

שהיו קרובות אליה גיאוגרפית וקיימו עמה מערכות של זיקות גומלין )קשרים כלכליים, 

 מסחריים, חברתיים, מקצועיים, ואפילו משפחתיים(.

מדוע ואיך מצאו היהודים את עצמם בנחיתות ביחס לגורמים השונים שהיו מעורבים במלחמת    

, בהכללה, התנגדו להלכה )ובמידה רבה גם למעשה( הבולשביקים האזרחים? מצד אחד,

" בהתבסס על נצלנים"התייחסו לאמידים מקרב היהודים כאל  לאנטישמיות וביטוייה, אולם

הפגינו עוינות כלפי יהודים  אנשי הצבא הפולני, בהכללה,. מצד שני, 256תפיסה של מאבק מעמדי

. מצד 257)האשמתם של היהודים בצליבתו של ישו( על רקע דוגמטיות דתית של הכנסייה הקתולית

העוין מבחינתם,  ישלישי, רוב תושבי המרחב הכפרי זיהו את היהודים עם המשטר הבולשביק

במיוחד לנוכח מדיניות ההחרמות וההפקעות של "הקומוניזם המלחמתי", ולבסוף, לאומנים 

 .258תבלארוסיים ראו ביהודים גורם המתנגד לרעיון של בלארוס העצמאי

הבולשביקים היוו את האיום היחסי המועט ביותר על האוכלוסייה היהודית מבחינת שרידותה    

הפיזית, מכיוון שהם הצהירו בגלוי על התנגדות לאנטישמיות ולאלימות אנטישמית, ובמקרים 

                                                                                                                                                                      
Я. Басин, Большевизм и Евреи – Белоруссия 1920-е – Исторические Очерки, Минск 2008 

(, 11.4.1920) 74, גליון הצפירה -התקיימו קרבות בין צבא פולין לצבא האדם במרחב פולסיה  1920קיץ -באביב 254
 1עמ' 

 הצבא של ממושמעות סוררות ובלתי היה מדובר ביחידות ככלל אך, בפוגרומים השתתפו האדום הצבא חיילי 255
 פוגרומים 106 ביצעו" האדומים" כי מתברר, זה באזור לפוגרומים הקשורים הסטטיסטיים הנתונים פי על. האדום

הנספים בפוגרומים בתקופת מלחמת האזרחים  מכלל 2.3%) יהודים 725 נהרגו שבמהלכם(, מסך הפוגרומים 9%)
  –ראה  (.הרוסית

A. Sloin, The Jewish Revolution in Belorussia: Economy, Race and Bolshevik Power, Bloomington and 

Indianapolis 2017, pp. 62 
  –על היחס המורכב של גורמים בתנועה הבולשביקית לאנטישמיות ראה  256

B. McGeever, Antisemitism and the Russian Revolution, Cambridge 2019 

  –על היחס כלפי היהודים בתוך החברה הפולנית ראה  257

K. Friedrich, 'Antisemitism in Poland'. In H. Petersen, S. Salzborn (eds.). Antisemitism in Eastern 

Europe: history and present in comparison, New York 2010, pp. 9–28 

258  

Л. Смиловицкий, Евреи в Турове: история местечка мозырского полесья, Иерусалим 2008, с.256 
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רבים אף העמידו לדין אנשים שהשתתפו בפוגרומים ובצורות אחרות של אלימות נגד היהודים. 

ליסה במפורד, המניע לתמיכה בבולשביקים על ידי ההמונים היהודים בתקופה המדוברת לדברי א

לא הייתה הזדהות רעיונית עימם, אלא חשש מפוגרומים שעלולים להתבצע בידי ה"לבנים" 

בגילוייהם השונים, כמו גם בידי פולנים. הבולשביקים, לעומת זאת, התנגדו לפוגרומים באופן 

. כפועל יוצא, 259דם, ורדפו את מבצעיהם ואת האחראיים לביצועםמוצהר, אפשרו את תיעו

התמיכה היהודית בבולשביקים לא הייתה עניין של אידיאולוגיה, אלא עניין של הישרדות, 

 .260הבחירה ברע במיעוטו

יהודיים אינם תואמים את -נקודה משמעותית הייתה התפיסה שהפוגרומים האנטי    

ינטרנציונליזם ואת תורת המאבק המעמדי עליו נבנתה המפלגה האידיאולוגיה הבולשביקית של א

 1905 -הקומוניסטית. היהודים תמיד לקחו חלק פעיל במאבק המהפכני. הם השתתפו  במהפכה ב

. הם לקחו חלק בהנהגת ועדות מפלגתיות ובסובייטים רבים, הם עצמם השתתפו בהכנת 1917 -וב

נו נגד האנטישמים והפורעים. הבולשביקים הציגו מסמכים רעיוניים של המפלגה והמדינה, שהופ

את עצמם כמפלגה של אנשים עובדים, הפועלים כנגד דיכוי העניים, חסרי האונים, חסרי הכוח 

והחלשים, והרוב המכריע של האוכלוסייה היהודית במרחב הקיסרות הרוסית לשעבר אכן היה 

 שייך לקטגוריות אלו באופן מובהק.

מים אפשר לבולשביקים לזכות באהדתם של החלקים הרחבים באוכלוסייה המאבק נגד הפוגרו   

היהודית. סוגיות של ביטחון אישי )למעשה הישרדות( במהלך שנות מלחמת האזרחים עמדו בסדר 

העדיפויות הגבוה ביותר ביחס לסוגיות אחרות. בכך יכלו הבולשביקים להצליח ולהשיג אוטוריטה 

סף לכך, ליהודים, שהיו לפנים  החלק המופלה ביותר בקרב האוכלוסייה היהודית. בנו

מאוכלוסיית האימפריה, הייתה תחושה מוגברת של צדק חברתי, שהייתה קרובה מאוד 

לאינטואיציה של הבולשביקים, לפחות להלכה. הבולשביקים היו זקוקים ליהודים כתומכיהם 

שמית עלתה בקנה אחד עם וכעוזרים הפעילים. לפיכך, ההגנה על היהודים מפני אלימות אנטי

 התיאוריה וצרכים הפרגמטיים של התנועה הקומוניסטית.

                                                           
259  

E. Bemporad, Becoming Soviet Jews: the Bolshevik Experiment in Minsk, Bloomington and 

Indianapolis 2013, p. 30 
260  

A. Sloin, The Jewish Revolution in Belorussia: Economy, Race and Bolshevik Power, Bloomington and 

Indianapolis 2017, pp. 69 
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לאלימות נגד היהודים היה גם הקשר כלכלי. מנדל חטייביץ' במכתבו לוועד המרכזי של המפלגה    

, ציין כי עוצמת הרגשות האנטישמיים באזור גומל התחזקו עקב 1919הבולשביקית בפברואר 

ת מסחריות ליהודים, וכן עקב העובדה שפעילי המפלגה והסובייטים היו ייחוס ביצוע ספקולציו

. במילים אחרות, היה דימוי שלילי קולקטיבי של היהודים שלא נזקק 261ברובם המכריע יהודים

 לראיות עובדתיות.

הלכי רוח אלימים כלפי יהודים  בקרב האוכלוסייה הכפרית הבלארוסית בעיקרה הונע גם עקב    

השתתפותם הפעילה של הקומוניסטים היהודים בהפקעות מזון ובמוצרי צריכה לצרכים 

המהפכניים. זה עורר מחאה והתנגדות, שבמקומות מסוימים לבשו צורה של אנטישמיות, מכיוון 

 .262ינו כי היהודים הם אלה האחראים להחרמות והפקעות הנ"לשחלק מהאיכרים האמ

, המצב במרחב גומל התאפיין בחוסר שקט שנגרם עקב "מדיניות 1919מרץ -בפברואר   

, סוף פברואר Kormaהקומוניזם המלחמתי". תקיפות חמושות שכללו נפגעים התרחשו בקורמה )

( 15.3ירה נפיצה התפתחה ברוגאצ'וב )(. אוו1919במרץ  Rogachov ,11-14( וברוגאצ'וב )1919

(. המחאות נגד המשטר התבססו גם על מוטיבים אנטישמיים וקריאות להיפטר 2.3ובגומל עצמה )

 .263מהדומיננטיות היהודית בשלטון

מהם בוצעו בידי חיילים  5פוגרומים,  225במרחב בלארוס, במהלך מלחמת האזרחים, התרחשו    

בוצעו בידי  155בלחוביץ', -בידי היחידות הצבאיות של בולאק 47 בידי הפולנים, 18אוקראינים, 

 . 264כוחות מזוינים אחרים, כולל יחידות של הצבא האדום

באזור גומל היו מקרים של אלימות אנטישמית, כולל פגיעה ברכוש, גרימת נזק סביבתי, כלכלי    

אלימות במקרים חמורים ותעסוקתי, במקרים קלים יחסית, ופגיעה גופנית כתוצאה מהרג ומעשי 

איש,  7,096משפחות, כלומר  1,748 -יותר. בעיירות מזרח פולסיה המצב היה מסובך עוד יותר ו

נהרגו או מתו כתוצאה מפוגרומים ואלימות אנטישמית.  1,100הושפעו מהפוגרומים, מתוכם 
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ר את הנזק הכלכלי והמקצועי היה חמור במיוחד, וכתוצאה ממנו עזבו יהודים רבים באזו

 .265עיירותיהם ומצאו מקלט בגומל

, בנוגע למאבק 1920בנובמבר  3 -קה(, מ-נגד )צ'ה-בדו"ח וועדת החירום למאבק במהפכת   

 20-10במורדים חמושים הפועלים במחוז גומל, מוזכר כי קבוצות מורדים הפועלות במסגרות של 

איש, ולמעשה נתמכות בידי האוכלוסייה הכפרית, מתקפות במכוון ובאכזריות עיירות יהודיות, 

 .266מעשי רצח כולל ביצוע

היסטוריונים בבלארוס המודרנית מנסים לתאר את המחאה העממית שלבשה צורה של    

התנגדות מזוינת למשטר הסובייטי, מבלי להזכיר את האנטישמיות שהייתה חלק אינטגרלי של 

התנהלות האיכרים המורדים, ברמה ההצהרתית והמעשית גם יחד. איגור פושקין מאוניברסיטת 

את המורדים החולקים גישה אנטי בולשביקית משותפת לשלושה סוגים, כאשר  מוהילב מחלק

( קבוצות מורדים שביקשו את שיבת 1לשני הסוגים הראשונים היה מניע פוליטי ברור לפעילותם: 

( קבוצות מורדים שביקשו להשיג עצמאות 2המשטר ששרר לפני המהפכה הבולשביקית; 

. 267משקיות גרידא-במשטר הבולשביקי מסיבות כלכליות( קבוצות מורדים שנלחמו 3בלארוסית; 

 אולם גישה זו לא חפה מבעייתיות.

נעשה ניסיון לבצע  1919תחילת מרץ  -גומל עצמה לא נפגעה מאלימות אנטישמית. בסוף פברואר    

פוגרום בגומל, אולם ניסיון זה נבלם בידי יחידות ההגנה עצמית, שכללו בעיקר סוציאליסטים 

יקר חברי ה"בונד" לשעבר(, כמו גם חברי הוועד המהפכני הבולשביק בראשות מ. יהודים )בע

 השמאלית. SRבחטין, חבר מפלגת 

. במכתב שנשלח לוועד המנהל של 1922-1920ישנן ידיעות בנוגע לפוגרומים במחוז גומל בשנים    

נטישמית הוועד היהודי הציבורי בגומל, מתוארים בפירוט אירועי הפוגרומים והאלימות הא

מקרים של אלימות שביצעו חברי כנופיות שונות  31-שאירעו במהלך התקופה הנ"ל. מדובר ב 

בלחוביץ', אנשי כנופיית גלאק וקבוצות מאורגנות אחרות(. אירועים -)בעיקר אנשי צבא בולאק
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שנשרפו(, בקלינקאביצ'י  18פצועים קשה,  39הרוגים,  38חמורים במיוחד התרחשו בקרסנופוליה )

. 1920נובמבר -נשים נאנסו(. אירועים אלה התרחשו באוקטובר 60פצועים קשה,  56הרוגים,  27)

כל  -הרוגים  45הרוגים(, רוזייבקה ) 23פצועים קשה(, חולמץ' ) 23הרוגים,  10הויניקי )

האוכלוסייה היהודית בכפר, למעט שני ילדים שהצליחו להימלט(, רפקי )כמאה הרוגים( 

הרוגים  37רוגים(, תקיפת ספינת נוסעים ששטה בנהר הדנייפר בדרכה לגומל )ה 17מיקוליצ'י )

 .268יהודים( ועוד

 -בעקבות הפוגרומים, החליטה הלשכה הפוליטית של הוועד המרכזי של המפלגה הבולשביקית ב   

 -להקים ועד יהודי לסיוע ציבורי לנפגעי הפרעות )הוועד הציבורי היהודי  1920ביוני  18

Yevobshchestkom ותפקידו היה לספק סיוע הומניטרי  1924-1920(. הוועד פעל בין השנים

לקורבנות הפרעות שנערכו  במהלך מלחמת האזרחים, ולאלה שסבלו מתוצאותיה גם לאחר 

סיומה. הוועד נעזר במנגנוני סיוע שכבר פותחו בידי הארגונים היהודיים )במהלך מלחמת העולם 

בהפצת אספקה נחוצה )מזון, ביגוד, כלי עבודה, כסף(, טיפול רפואי, הראשונה(. הוועד היה מעורב 

אמריקני "ג'וינט" -ועוד תחומים, כמו גם בחלוקת מרבית הפריטים שסופקו בידי הארגון היהודי

(JDCפליטים בגומל ובמרחב קיבלו סיוע במצרכים שונים בשווי של כמיליון רובל .)269. 

מית, השפיע באופן משמעותי על תמיכה מהוססת של ככלל, החשש מסכנת האלימות האנטיש   

ההמונים היהודים במשטר הבולשביקי, שכן לנוכח החלופות בתנאי מלחמת האזרחים, שהייתה 

בהן משום סכנה לעצם החיים של היהודים, המשטר הבולשביקי נראה כלויאלי ביותר כלפי 

לרוב היהודים לא היו " –קי ההישרדות הפיזית של היהודים. וכלשונו של החוקר אולג בודניצ

סיבות לאהוב את הבולשביקים... אולם הבחירה בין האדומים ללבנים הייתה בהדרגה בעבור 

 .270"היהודים לבחירה בין החיים ובין המוות. לא מפליא אפוא שהם בחרו בחיים
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 1919לאפריל  1 –למרץ  23 –( Strekopytov. א. מרד סטרקופיטוב )4

 ונסיבות האירוע. סיבות 1. א. 4

היו חודשים מכריעים עבור גומל. בינואר חודש בעיר ובמרחב השלטון  1919אפריל -ינואר   

( גומל. באמצע הדרך, הייתה התקוממות שכונתה gubernyaהסובייטי, באפריל נוצר מחוז )

 מאוחר יותר המרד של סטרקופיטוב, על שם האיש שלקח על עצמו את הנהגת המורדים.

חוותה גומל משבר אספקה. ולנטינה לבדבה, חוקרת ועיתונאית, מתארת  1919מרץ -רבפברוא   

: חתירה להגמוניה פוליטית של 1919פברואר -את התהליכים שהתרחשו בגומל בינוארכך 

על ידי הבולשביקים, הלאמה וכלכלה ריכוזית, דיכוי היוזמה הפרטית, דיכוי של אנשים שהוגדרו 

", ובנוסף שליטה מוחלטת של הבולשביקים בתחום האספקה. לכך עמד"אויבי המ-הבולשביקים כ

נוסף משבר הדיור שקשור לצורך לשכן את חיילי הצבא האדום, שהמתינו לשליחתם לחזית,  

. הגורם האחרון היה מהגורמים המשפיעים על ההתקוממות, ועניינו 271ונותרו זמן מה בגומל

נשים שהתגייסו לצבא האדום בטולה וסביבתה( שהותם הארוכה של חיילי חטיבת טולה )כלומר א

 בגומל.

בדרך לחזית חיילים וקצינים של החטיבה שוכנו במשך זמן מה בגומל, בעיקר בדירות ובבתים    

. יש חוקרים הסבורים כי 273, ברוב המוחלט של מקרים כאלה שהיו שייכים ליהודים272פרטיים

ישנם הסברים שונים למרד, ביניהם הסברים לשהות זו הייתה השפעה על חיילי וקציני החטיבה. 

התולים את ההחלטה לבצע התקוממות עקב גישות רעיוניות של זיקה לאופוזיציה הפוליטית. כך, 

(, SRלמשל, יש סברות לחברות של קציני החטיבה בשורות המפלגה המהפכנית הסוציאליסטית )

רדים לא הונעו למרוד מסיבות שהתנגדה לקומוניסטים. עם זאת, ככל הנראה, רוב החיילים המו

פוליטיות, אלא עקב חוסר הרצון להילחם, וביתר שאת עקב הרצון לשוב לבתיהם בטולה, כמו גם 
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 של המוטיבציה על הייתה השפעה, יהודים בבתי שוכנו בחטיבה והקצינים החיילים לעובדה שרוב כי סברה ישנה
 .ההתקוממותלביצוע  והקצינים החיילים
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עקב אספקה ודיור לקויים. תומכי ההתקוממות במנגנון העירוני היו כמה מעובדי הרכבת, עובדי 

בר של צבא הצאר, אלה היו מנהיגים בשעתם, קצינים לשע -הדואר ועובדי שירותי האספקה 

 . 274בולשביקיים-והתאפיינו בגישה והלכי רוח אנטי

    

 . תקציר אירועי המרד והערכתם ההיסטורית2. א. 4

של אוגדת הרובאים השמינית, שהורכבו מאיכרים  68-ו 67המרד בוצע בידי חיילי הגדודים    

ם שהיו בעבר קצינים חיילים בפיקוד קציני 10,000 -שגויסו במחוז טולה ברוסיה. הכוח מנה כ

נשלחו הגדודים לחזית נגד הכוחות  1919במרץ  18-19 -בצבא הצאר, ועברו לשרת בצבא האדום. ב

האוקראינים, אך כתוצאה מקרבות לא מוצלחים החליטו החיילים לעזוב את החזית ולשוב 

מות החיילים ביקשו להמשיך בדרכם לבתיהם, למקולבתיהם בטולה ברכבת דרך גומל ובריאנסק. 

 המוצא מהם גויסו, וסרבו לבצע את המשימות שהוטלו עליהם מטעם פיקוד הצבא האדם.

. הרשויות של גומל לא היו מוכנות 1919במרץ  23 -המורדים השתלטו על הרכבות והגיעו לגומל ב

להתקוממות, במיוחד מכיוון שראש המחוז, מנדל חטייביץ', היה במוסקבה בוועידה מפלגתית. 

לתפוס נקודות שליטה אסטרטגיות בסמוך לתחנת הרכבת, דרישתם העיקרית  המורדים החלו

 כדי להמשיך מזרחה לכיוון בריאנסק. הייתה לספק דלק ואספקה 

הבולשביקים הקימו "וועד מהפכני" ו"מפקדת הגנה" והתבצרו בבניין המלון "סבוי". לאחר    

ימים.  5חזקה בידי המורדים במשך קרבות שנמשכו כשלושה ימים, מגני "סבוי" נכנעו. העיר הו

במהלך תקופה זו הצליחו המורדים ליצור מפקדה, שהתבססה על קציני החטיבה, והכריזה על 

עצמה כ"וועד המהפכני של חבל פולסיה". בראשה עמד וולדימיר סטרקופיטוב, שהיה מפקד 

ולצרף  מחלקת האספקה בגדוד. המפקדה ניסתה לייצב את המצב, להרחיב את תחום השפעתה

לשורותיה כוחות מקומיים שונים. ההצלחה הייתה חלקית בלבד, ונראה היה שהעיר יכולה לגלוש 

 29 -במרץ, המורדים נסוגו מערבה. הצבא האדום חזר לגומל ב 28-במהירות למצב כאוטי. ב

 .275בני אדם )כולל הוצאות להורג של שבויים משני הצדדים( 175במרץ. באירוע נהרגו 
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 ההיבט היהודי של ההתקוממות. 3. א. 4

למרד סטרקופיטוב הייתה השפעה על יהודי גומל. בקרב החיילים המורדים נשמעו סיסמאות     

אנטישמיות וקריאות: "אנחנו לא רוצים להגן על היהודים" או "למען הסובייטים ללא 

קולנטים . כאשר המורדים שיחררו את האסירים מהכלא העירוני, הדבר לא נוגע ל"ספ276יהודים"

. לאחר כניעת מגני מלון "סבוי", כשהנכנעים הובאו למבנה סניף הדואר, הכה אותם 277יהודים"

הקהל שהתקבץ במקום. צעקות מעליבות הוטחו אל עבר פסיה קגנסקיה, כולל כינוי הגנאי 

. עם זאת, מנהיגי המרד, כולל סטרקופיטוב עצמו, איימו בעונשים 278(Zhydovka"יהודונת" )

. אך למרות הוראות המפקדה, החשש 279תר בגין אלימות כלפי האוכלוסייה האזרחיתכבדים ביו

 מפוגרומים היה אמתי. 

, אחד 1919במרץ  24 -הנוער היהודי בגומל ניסה לארגן הגנה עצמית. ברשימותיו מערב ה   

חנויות יהודיות נסגרו מניין, כתב: "... -ממשתתפי המרד, חבר מפקדת המורדים, סרגיי דה

זה ... בערב הופיעו סיורים של הגנה עצמית יהודית ברחובות ... מדי פעם בשערי בתים או בחופ

 . 280"בכניסות ניתן היה להבחין בקבוצות מצומצמות של צעירים יהודים עם רובים בידיהם

ניסו חיילים מבין המורדים לבצע מעין פוגרום, אם כי הנזק נגרם לרכוש  1919במרץ  26-25בליל    

יש לא נפגע. הנהגת המורדים עצרה את הפוגרום, ומספר לא ברור של חיילים שהשתתפו בלבד, וא

 . 281באירוע זה הוצאו להורג

                                                                                                                                                                      
В. Лебедева, Studia internationalia. (Материалы международной научной конференции 

«Западный регион России в международных отношениях XVII-XX вв.» 22-24 июня 2011 г. – К 

70-летию начала Великой Отечественной войны) , Брянск 2010 

  –מקור מקוון 

http://nashkraj.info/epizod-antibolshevistskogo-soprotivleniya-strekopytovskoe-vosstanie-v-gomele-v-

marte-1919-g/ 
276  

И. Такова, Гомельская Губерния: как всѐ начиналось – неизвестные страницы, Гомель 2014, с. 

159 
277  

там, с. 171 
278  

ГАООГО, ф. 52, оп. 1, д. 44, л. 5 
279  

ГАООГО, ф. 52, оп. 1, д. 44, л. 93 
280  

И. Такова, Гомельская Губерния: как всѐ начиналось – неизвестные страницы, Гомель 2014, с. 

169 
281  

http://nashkraj.info/epizod-antibolshevistskogo-soprotivleniya-strekopytovskoe-vosstanie-v-gomele-v-marte-1919-g/
http://nashkraj.info/epizod-antibolshevistskogo-soprotivleniya-strekopytovskoe-vosstanie-v-gomele-v-marte-1919-g/
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המרד עורר תחושת דאגה בקרב היהודים, אולם הערכותיו תלויות בשיוך הפוליטי של העדים.    

ממות, וזאת כך, יפים מייזלין, טען כי האוכלוסייה היהודית הגיבה באופן שלילי בנוגע להתקו

פקידים . הבולשביק ללביץ' כתב כי "282"בגלל התחושה שהפוגרום יגיע במוקדם או במאוחר"

" לנוכח השמועות בנוגע לאפשרות לקיים סחר חופשי, אלא יהודים בורגניים היו באמת מאושרים

שחששות מפני פוגרום מנעו מהמוני היהודים לתמוך בהתקוממות. ללביץ' מצטט את דבריו של 

השיבו את ביתי ]המורדים[  למרות שהםים של מלון "סבוי" ב. גורביץ', ש אמר לכאורה: "הבעל

 . 283"עם חלונות שבורים, הם עדיין החזירו אותו

מרד סטרקופיטוב בגומל שלל מהבולשביקים את השלטון לחמישה ימים בלבד. אבל עבור    

ים אלו היו ימים של ציפייה ימ –האוכלוסייה היהודית, שאיבדה בזמן הזה את תחושת המוגנות 

המעורבת בדאגה. בקרב החלק היותר אמיד של תושבי העיר הבזיקה לרגע התקווה להחיות את 

הסחר החופשי; בקרב שכבות האינטליגנציה הליברלית התעוררה התקווה של שיקום אורחות 

הודית, . עבור מרבית האוכלוסייה הי1918-1917החיים הדמוקרטיים כפי שהיו נהוגים בשנים 

האירוע היוו סיבה נוספת להתקרב למשטר הסובייטי, שמבחינתה גירש את הפורעים 

הפוטנציאליים והגן על היהודים מפני אלימות פיזית. אם כן, האירוע גרם להגברת הקיטוב בתוך 

האוכלוסייה היהודית והוביל לתמיכה גדולה יותר או נכונות גדולה יותר להשלמה של מרבית 

יהודית בגומל עם המשטר הבולשביקי. ניתן לראות כי גם אירוע נקודתי זה מאשר האוכלוסייה ה

את הסברה שהובאה לעיל לפיה מרבית האוכלוסייה היהודית נדחפה למעשה לידי התמיכה 

המאולצת בבולשביקים במצב של לית ברירה כאשר החלופה נראתה כמסוכנת יותר בטווח הנראה 

 לעין. 

 

 חיפושי דרך –. מתקפה על הדת 5

היה מפגש מכריע של חידושים עם היהדות " 1921-ל  1917קנת ב' מוס כותב כי בתקופה שבין    

", כמו גם ...תגובה ישירה לאירועים פוליטיים כמו ... סובייטיזציה", זאת עקב "האורתודוכסית

". כדוגמה, מוס כתוצאה מגיוס פעילים אורתודוקסים שנלחמו כדי להגן על האורתודוקסיה"
                                                                                                                                                                      
там, с. 177 

282  

ГАООГО, ф. 52, оп. 1, д. 44, л. 23 
283  

В. Лебедева, М. Чуянова (сост.), "Из истории не вычеркнуть…" – к 90-летию 

Стрекопытовского мятежа в Гомеле (март 1919 г.), Гомель 2010, с. 39 
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מביא את החלטתו של הרב יוסף )יוזל( הורוביץ, מייסד ישיבת "מוסר" בנובהרדוק, להשתמש 

מנת להפיץ את רעיונותיו במהלך מלחמת העולם הראשונה, לאחר שהישיבה עברה -בתלמידיו על

, לאחר שיבת המשטר הסובייטי לגומל, החלו הרשויות לגלות 1919. בשנת 1915284לגומל בשנת 

, חרקוב ניין בישיבה זו. כתוצאה מכך, הורוביץ עבר עם תלמידיו היותר מבוגרים לקייבע

. עם 285)באוקראינה( ורוסטוב )ברוסיה( וסך הכל כשלושים סניפים במרחב השליטה הסובייטי

-1970הרב אברהם יפה'ן ) -זאת, נותר סניף קטן של הישיבה בגומל ובראשו חתנו של הורוביץ 

פעלה בגומל  1921במקביל משלהי . 286תלמידים, רובם הגדול ילדים 200-ו כ(. בישיבה למד1887

(. תנאי 1921ישיבת חב"ד "תומכי תמימים". הישיבה נוסדה בחנוכה תרפ"ב )שלהי דצמבר 

הפעילות היו קשים, היה צורך לאסוף תרומות ברחובות, למעשה לקבץ נדבות. הישיבה אורחה 

(. 1929וספיחיה פעלה בגומל לכל הפחות עד קיץ תרפ"ט ) בידי בי"כ "באבושקין'ס שול". הישיבה

במהלך השנה הראשונה לפעילותה של ישיבת חב"ד בגומל נוצר מתח בינה לבין ישיבת נובהרדוק. 

גייקובסון מספר על עימות בין אנשי ישיבת חב"ד לאנשי ישיבת נובהרדוק בגומל בסביבות פורים 

ן כי היו מתלמידי ישיבת נובהרדוק שביקשו ללמוד ( על תלמידים. ג''קוסון טוע1922תרפ"ב )

 .287בישיבת חב"ד ואנשי ישיבת נובהרדוק נאבקו עליהם כדי שיחזרו לישיבת נובהרדוק

נעצר הרב יפה'ן במשך כחודש, אך שוחרר בזכות מאמצי אנשים שונים שהתערבו  1921בשנת     

מתלמידי  600 -לטובתו בקרב אנשי הממשל הסובייטי. לאחר מכן, חצה הרב יפה'ן יחד עם כ

הישיבה, באופן בלתי חוקי, בעזרת מבריחים, את הגבול לפולין. בהמשך הישיבה המשיכה 

יורק ומאוחר יותר -בפולין, ולאחר מכן עברה לניו , בפינסק ובמזריץ'קבפעילותה בביאליסטו

. ישיבת נובהרדוק היא דוגמא למוסד חינוכי מסורתי שלא השלים עם המשטר 288לירושלים

                                                           
  78עמ'  ,, ירושלים תשע"ההמועצות-ועד נפילת ברית 1411: ממהפכות 9יהודי רוסיה מ. בייזר )עורך(,  284
285  

D. Fishman, 'The Musar Movement in Interward Poland', Y. Gutman and others (eds.), The Jews of 

Poland between Two World Wars, Yanover and London 1989, pp. 248-254 
286  

А. Лебедев, В. Пичуков, ‗Политика Советской власти в отношении Иудейской религии на 

Гомельщине в 1920-1930-х гг.‘, Цайтшрифт 7, 2 (2012), с. 28-35 
תש"י: על פי מכתבים, מסמכים וזכרונות  –תולדות חב"ד ברוסיא הסובייטית בשנים תרע"ח ש. לוין )עורך(,  287

 ר"ס –רנ"ח  , ברוקלין תשמ"ט, עמ'ובעל פהשבדפוס בכתב 
288  

Я. Басин, Большевизм и Евреи – Белоруссия 1920-е – Исторические Очерки, Минск 2008, с. 107-

108 

  –סניפי ישיבת נובהרדוק פעלו גם במזריץ' ובפינסק. ראה 

H. Teller, The story of Steipler Gaon, New York 1986, p. 48 
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. ממרבית יהודי 289הסובייטי, ומיהר לעזוב את גבולותיו, אפילו באמצעות מהלכים לא חוקיים

 סתגל למציאות הסובייטית.גומל נשללה הזדמנות כזו, והם נאלצו לה

רישום כחוק של הקהילות הדתיות ובקרה על פעילותן היו באחריותן של הרשויות המקומיות.    

"על הפרדת המדינה מהכנסייה", המבנים  - 1918בינואר  23 -בצו של ממשלת רוסיה הסובייטית מ

דת( רצתה להמשיך  של הקהילות הדתיות הועברו לרשויות העירוניות. אם קבוצת מאמינים )מכל

להשתמש במבנה שהיה ברשותה לפני כניסת הצו לתוקף, היא הייתה צריכה לחתום על הסכם 

שכירות עם הרשות המקומית. לשם כך, היה צורך לארגן קבוצת פעילים, שמנתה לפחות עשרים 

 . 290איש, ששכרה את הבניין מהרשות המקומית, וסמכויותיה סוכמו מראש במסגרת חוזה שכירות

במצב חדש זה המשיכו המאמינים היהודים בגומל לפקוד בתי הכנסת. עם זאת, בתי הכנסת    

הפסיקו למלא את תפקידם המסורתי כמקומות ציבוריים בהם למדו התורה, דנו בכל הנושאים 

. מעתה צומצם תפקיד בית הכנסת לקיום 291הבוערים של החיים הציבוריים, ועסקו בפילנתרופיה

 בלבד. (טקסים דתייםופןלחן דתי )תפילה 

האתנוגרף איסאי פולנר מתאר את התפתחות הדתיות והמסורת בקרב האוכלוסייה היהודית    

ריחוק הולך וגובר של בני נוער  - 1919בגומל לאחר התייצבות המשטר הבולשביקי באמצע ינואר 

ובדי מדינה מסיבות אידיאולוגיות או מעשיות. לדוגמא, עבור ע -מבתי כנסת ומחיים מסורתיים 

והמנגנון המפלגתי, שבתות היו ימי עבודה קבועים, ומי שביקש למלא תפקידים אלה נדרש לעבוד 

דתית, על אף שהיא לא הייתה שיטתית, -גם בשבתות. בנוסף, הייתה השפעה לתעמולה האנטי

והתמקדה באירועי שיא,  היא בכל זאת נתנה את אותותיה. השפעתה הייתה אמביוולנטית. מצד 

דתיים. -ד היא החלה למשוך את הצעירים מבחינת עניין, הבנה, והשתתפות באירועים אנטיאח

רוח מצד הדור המבוגר. כך מתאר פולנר את יום כיפור שנת -מצד שני, הדבר גרם להתנגדות ומורת

", בכיכר העמל, שבסמוך אליה היו חמשת בתי הכנסת הגדולים יום שמש בהיר" -( 1920תרפ"א )

                                                           
ת נובהרדוק לא הייתה המוסד הדתי היחיד שעזב את שטחי רוסיה הסובייטית/ברה"מ. כך פעלה, למשל, גם ישיב 289

  –לקלצק )אז בפולין(. ראה  1921ישיבת סלוצק בראשות הרב אהרון קוטלר שעברה בשנת 

A. Pekier, Reb Aharon: an Appreciation of the Great Gaon, Tzaddik and Manhig Hador, the Kletzk-

Lakewood Rosh Yayeshivah, Moreinu Harav Aharon Kotler , New-Jersey 1995, pp. 34-41 

מעבר הישיבות משטחי ברה"מ היה כרוך במאמץ מרוכז של המשטר הסובייטי להפסקת פעילותן של הישיבות בשנת 
 1411תולדות יהודי רוסיה ג': ממהפכות ק. מוס, 'מהפכה בתרבות היהודית', בתוך: מ. בייזר )עורך(,  –. ראה 1921

 78, ירושלים תשע"ה, עמ' ועד נפילת ברית המועצות
290  

В. Пичуков и др. (сост.), Конфессии на Гомельщине в 1920-1930-е Годы: документы и 

материалы, Минск 2013, с. 9-10 
ונקציות בתחום הקהילתי, חברתי, תרבותי, כנסת כמעין מרכז קהילתי הממלא מכלול של פ-על תפקידו של בית 291

 43-32צ"ה )תשכ"ה(, עמ'  מחנייםב. נחמני, 'בתי כנסת בחיי העם',  –פוליטי, ועוד, ראה 
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בגומל, נערכה עצרת בהשתתפות תזמורת. לאחר כל נאום התזמורת ניגנה המנון מהפכני זה או 

ילדים ומבוגרים כאחד )בין אם ממקום של סקרנות  -אחר. העצרת עוררה עניין בקרב המאמינים 

למוס, בכתב ובעיקר בעל פה, בנושא "יום . אירוע כזה לווה בפו292או מעמדת התנגדות(

הכיפורים". עם זאת, אירועי התעמולה לא נענו ללא מענה. נערכה הפגנה יהודית סובייטית של 

" "חומה גדולההפגנה בראשות רב בית כנסת  -פעילים שפגעו בציון יום הכיפורים, ובתגובה 

צוצות הראשונים של פעילות . אלה היו הני293ומנהיג תנועת "המזרחי" בגומל, הרב ברישנסקי

 .294דתית מכוונת, שהלכו והתעצמו עם הזמן-אנטי

דתי של המשטר הבולשביקי משתקפת, דרך האירועים הלוקאליים -בסוגיית  המאבק האנטי   

בגומל, הפאזה הראשונה של מדיניות המשטר. במהלך הפאזה הזו המשטר ביקש להיאבק 

בה האידיאולוגיה של המשטר ממירה את הדת בהשפעת הדת והגורמים הדתיים ולעצב חברה 

כאתוס מעצב ומארגן של חיי הפרט והחברה. עם זאת, היות ולדת הייתה עדיין השפעה ניכרת 

יהודית כאחד(, והן עקב שיקולים נוספים )פוליטיים, מדיניים, -בקרב האוכלוסייה )היהודית והלא

באמצעות ניסיונות שכנוע דרך  ואחרים(, המאבק בהשפעת הדעת ובמקומה בחברה נעשה בעיקר

דתית, וכמעט ללא נקיטת אמצעי לחץ מנהליים, פליליים, וכו'. השפעת -הפעלת תעמולה אנטי

דתית הייתה מועטה מאוד ואורחות החיים המסורתיים של מרבית -התעמולה האנטי

 האוכלוסייה, ובכלל זה של האוכלוסייה היהודית, לא השתנו באופן מהותי. 

 

 ותסיכום ומסקנ

גרמו לתוהו ובוהו כלכלי, בעיות הקשורות באספקת מזון  1920-1918מלחמת האזרחים בשנים       

-ומצרכים חיוניים, בעיות חברתיות, הידלדלות המצרכים וחומרי הגלם שנאגרו מהתקופה הטרום

אתניים, צמיחת הפשע, התמוטטות מערכות הבריאות והחינוך, -מהפכנית, מתח ביחסים בין

דה ברמת החיים. כל זה העמיד את חייהם של תושבי דרום מזרח בלארוס, כמו גם את וירידה ח
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המדינה כולה, על סף הישרדות. החזרת הסדר והיציבות בידי כל כוח פוליטי אפשרי נחשבה 

למהלך רצוי. היהודים, שהיוו יותר ממחצית מאוכלוסיית גומל, היו מעורבים באופן פעיל 

אופן מודע בהתאם לבחירתם, ואילו אחרים פעלו לפי אילוצי באירועים אלה. חלקם פעלו ב

הנסיבות. תנועות ומפלגות לאומיות, דתיות ותרבותיות יהודיות, איגודים וארגונים שונים, 

, 1917המשיכו להתקיים מכוח האינרציה, כפי שהתרחש בין שתי המהפכות הרוסיות בשנת 

ם המשיכו לקיים את המסורת, להתפלל אוקראיני בגומל. המאמיני-ובתקופת השלטון הגרמני

 בבתי הכנסת, וככלל לדבוק בדרך החיים המסורתית. 

"רחוב -, התעמתו עם שלושה גורמים  עיקריים ב1919הבולשביקים, שחזרו לגומל בינואר     

המפלגות הסוציאליסטיות, ציונים לגווניהם, ואורתודוקסיה. ה"בונד" הפך ממתנגד  -היהודי" 

גורם לשיתוף פעולה, ובהמשך חדל מלהתקיים ומרבית חבריו התמזגו בתוך לבולשביקים, ל

המפלגה הבולשביקית. לייבסקציה בגומל, שרוב אנשיה הגיע מה"בונד", ניתנה הנחיה בידי 

המפלגה הבולשביקית להילחם בציוניים על דעת הקהל בקרב האוכלוסייה היהודית. לרוב הם 

א באמצעות מנופי לחץ שונים שהקומוניסטים ניצלו השיגו את מטרתם לא על ידי שכנוע, אל

לטובתם. עם זאת, היה מוקדם מדי לסלק לחלוטין את הסוציאליסטים הציוניים מהחיים 

כן, בגומל פעלו ארגונים ציבוריים ופילנתרופיים יהודיים, -ציבוריים בגומל. כמו-הפוליטיים

המלאכה והעבודה החקלאית בקרב  שסיפקו סיוע הומניטרי בנושאים חיוניים, וביניהם  אגודת

יהודים ברוסיה )אורט(, הוועד הציבורי היהודי, הג'וינט, האגודה הקולוניאלית היהודית, ארגון 

הבריאות היהודי, ועוד. אגודות וארגונים אלה מילאו את אותן הנישות החברתיות שממשלת 

ן, חוסר תקציב, מחסור רוסיה הסובייטית לא הצליחה להתמודד איתן ביעילות עקב חוסר ניסיו

 בחומרי גלם וחוסר מקצועיות.

רוסיות, -מנהיגי גומל הסובייטים, לאחר שסילקו את יריביהם במפלגות הסוציאליסטיות הכלל   

החלו בסילוקם של הציוניים הכלליים ושל ההנהגה האורתודוקסית היהודית. בהתבסס על הצו 

על הפרדת המדינה מהכנסייה, הם דרשו  1918בינואר  23של ממשלת רוסיה הסובייטית מיום 

להעביר לידי המדינה את כל הרכוש של הקהילות הדתיות, כולל מבנים דתיים, בתי כנסת ובתי 

קברות. בתי כנסת איבדו את תפקידם כמרכזים קהילתיים יהודיים, בהם המאמינים לא רק למדו 

בצדקה, פילנתרופיה וסוגים תורה, אלא גם דנו בכל הנושאים הבוערים שהעסיקו אותם, ועסקו 

שונים של פעילות תרבותית, חברתית ופוליטית.  כעת בתי הכנסת נועדו לתפילה ולשאר 

הריטואלים הדתיים בלבד. כך, הוחלשו משמעותית היריבים של המשטר הסובייטי, וכעת הצליח 
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הממשל  המשטר להתרכז בסוגיות כלכליות ומשקיות שהעסיקו אותו.  יהודי גומל נענו לקריאת

המקומי להשתתף בבנייה הסובייטית מכמה סיבות, שהעיקריות ביניהן היו כלכליות, מקצועיות, 

חברתיות, ואף לאומיות. האוטוריטה של הבולשביקים גדלה בעיני האוכלוסייה היהודית לאחר 

 שהם החלו להילחם באלימות האנטישמית ששטפה את המרחב במהלך מלחמת האזרחים. 

ו להשתתף במיזמי המשטר ולשרת במנגנוניו נאלצו לבחור בין עקרונות לאומיים יהודים שבחר   

ויסודות האינטרנציונליים.  זה הותיר חותם עמוק בדפוסי חשיבתו והתנהגותו של יהודי סובייטי. 

יהודי שנכנס לשירות במנגנון הסובייטי, התרחק בפומבי מיהדותו, לרוב הפנה עורף לעברו 

מערכות יחסים  -סטוריה. עבור רבים זו הייתה בחירה כואבת מאוד הלאומי, למסורת ולהי

משפחתיות וחברויות ישנות התפוררו, וכך זיקות גומלין שהתעצבו במשך שנים. התנכרות כלפי 

השורשים הלאומיים דרשה מיהודי סובייטי להישבע שוב ושוב בנאמנות ליסודות 

ת דבריו של לב טרוצקי שטען שלפי הלאום אינטרנציונאליים. כדוגמה קלאסית לכך יכולים להיו

הוא אינו יהודי, אלא קומוניסט. האהבה לעם וכבוד לעבר הלאומי, להיסטוריה ולמסורת של 

היהודים הוצגה בידי התעמולה הסובייטית כ"לאומנות בורגנית". היה צורך לנטוש את השפה 

שרות, את ציון החגים העברית )ובהמשך, בשלב יותר מאוחר, למעשה גם את היידיש(, את הכ

היהודיים, להפסיק עם שמירת השבת. היו  שהתביישו בקיומם של קרובי משפחה יהודיים, 

אתניים, החליפו שמות ושמות משפחה ואף לקחו לעצמם שם בדויים. הם -התקשרו בנישואים בין

ל כל ויתרו על התרבות והשפה הלאומית, על ההיסטוריה של עמם ועל המסורת של עמם, ובכלל, ע

יהודים, הם -מה שמנע מהם להשתלב בהצלחה בחברה הסובייטית. עם זאת, בעיני מרבית הלא

עדיין נשארו יהודים ונחשבו ליהודים. דיסוננס זה גרמה ליהודים לבטא בצורה יותר קטגורית את 

מחויבותם למערכת הסובייטית ויסודות אינטרנציונאליים. כך נוצר מעגל קסמים, שהדרך 

יצתו, לטענת חלק מיהודי ברית המועצות, הייתה רק באסימילציה מוחלטת. נותרת היחידה לפר

פתוחה השאלה, כיצד היהודים בברית המועצות היו נוהגים לו היה ניתן להם חופש הבחירה? ניתן 

לומר ברמה גבוהה של וודאות, שאנשים שהאמינו בכנות ביסודות אינטרנציונליים, בצדקת 

הדיקטטורה של הפרולטריון לא יכלו לדמיין לאילו השלכות הדבר המאבק המעמדי, וברעיון 

יביא. ויתור על החיים הלאומיים לטובת רעיון של שגשוג אוניברסלי התברר כאשליה בלתי ניתנת 

מצערות ביותר והרות אסון, ברמה  -למימוש, ובעלת  השלכות מרחיקות לכת, לפחות חלקן 

 האישית והקולקטיבית.
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  1498-1499, החדשה )הנא"פ( הכלכלית המדיניותתקופת  – 9 פרק

   

שינויים במצבם הכלכלי,   -( NEPפרק זה דן בהתפתחויות בתקופת מדיניות הכלכלית החדשה )   

הפוליטי, התרבותי והחברתי של היהודים עקב סיום מלחמת האזרחים ואימוץ מסלול חדש של 

בנוגע לחיים הדתיים והלאומיים,  המפלגה הקומוניסטית והממשל הסובייטי. הקלה מסוימת

רצונה של המדינה להשתמש בשאיפות הלאומיות של היהודים לטובת קידום מדיניותה. בפרק 

אפליה, גינוי אנטישמיות, חופש סחר חלקי ויוזמה פרטית, מציאת -נדונות סוגיות של שוויון ואי

ת תעסוקה ופרנסה עבודה ויצירת מקומות עבודה, התמודדות עם אכלוס יתר ואיבוד מקורו

מסורתיים בעיירות, מדיניות ה"פרודוקטיביזציה" )הכוונת מבקשי עבודה למה שנתפס כעבודה 

חקלאית, מיזמי התיישבות בחצי האי קרים ובירוביג'אן; קיום שיח -יצרנית(, התיישבות כפרית

טר אמביוולנטי בין המפלגה הבולשביקית לבין מתנגדיה אידיאולוגיים לשעבר ומתנגדי המש

 הסובייטי )מפלגות ציוניות, ה"בונד"(. 

 

 שינויים והתפתחויות בתום מלחמת האזרחים  –. דמוגרפיה 1

, מוצו המשאבים. בכי רע במצב היה גומל העירוני של המשק, האזרחים מלחמת תום לאחר   

 הוצפו העיר רחובות .פעלו כסדרם לא שירותים חיוניים, דחופים שיפוצים דרשו הדיור ומלאי

או מצאו את , מהשבי חזרו לא, ממחלות או מרעב מתו, נהרגו בילדים ללא השגחה שהוריהם

 מקלט אחר בחיפוש לגומל הגיעו הכפרי מהמרחב פליטים של גדול מספר. בחו"ל עצמם

, עבודה מקומות ליצור, דחופות בעיות בדחיפות לפתור נאלצו העיר רשויות .ומרעב מפוגרומים

 יכלו לא ואיומים הבטחות. במחאה לרחובות שיצאו לפני, אנשים לאלפי מחיה אמצעי לספק

 צורך היה, הדחופות לסוגיות לתת מענה כדי. את ההתמודדות עם הבעיות האקוטיות לקדם

  .לתושבים הממשל פקידי בין ביצירת אמון

 בעיקר, כלליים ומרחביים דמוגרפיים שינויים חלו, האזרחים מלחמת לסיום המהפכות בין   

 שהתרחשו העיקריים התהליכים שלושת את שיקפו אלה שינויים. היהודית האוכלוסייה בקרב

 הגירה אל( 2; סמוכות ומהמרחב הכפרי מעיירות לגומל פנים הגירת( 1: הנדונות השנים במהלך

, רעב, ממחלות תמותה( 3; וליטא לטביה, לפולין במיוחד - למרחב השליטה הסובייטית מחוץ
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 בנתונים להשתמש ניתן אך, זו לתקופה אמינים דמוגרפיים נתונים קיימים לא .ופוגרומים לחימה

( נובובליצה הפרבר כולל לא)בגומל  התגוררו 1920 בשנת. מסוימים תהליכים לשקף כדי חלקיים

 ביישובים, בנוסף. איש 54,655- ב שהסתכמה, האוכלוסייה מכלל 53.2% שהיוו, יהודים 29,080

 .295תושבים 29,423 מתוך אוכלוסייה שמנתה( 28.9%) יהודים 8,501 חיו גומל במחוז עירוניים

מכלל  42.1% היוותה העירונית היהודית האוכלוסייה 1923 בשנת לפיהם נתונים ישנם

 מלחמת במהלך .296אמינה היא ועד כמה, זו כללה הגדרה בדיוק מה ברור לא אך, האוכלוסייה

 זו על עלתה ואף גדלה כמות האוכלוסייה סיומה לאחר אולם, פחתה גומל אוכלוסיית האזרחים

 .המהפכות ערב שהייתה

 

 בגומל מפלגתית-במערכת הפוליטית של היהודים מקומם. 2

 התקופה לפני עוד ומהנהגתה בגומל הבולשביקית מהמפלגה נפרד בלתי חלק היו יהודים   

 רחבה ואוטוריטה מאהדה נהנו ולא מבחינה כמותית, רבים היו לא הם 1917 עד. מהפכנית-הטרום

 והבליטו רעיונות הלאומית זהותם את טשטשולרוב, הם . בעיר היהודית האוכלוסייה רוב בקרב

אולם, כפי שטוען אולג בודניצקי, הנקודה  .297המעמדי ואת רעיון המאבק אינטרנציונליים

המשמעותית לא הייתה הכמות אלא הבולטות של היהודים במוצאם, מה שאיפשר זיהוי של 

 . 298המשטר הסובייטי עם נוכחות יהודית

 הכוח לשורות להצטרףנוספים  יהודים הניעו הבולשביקי והשלטון הבולשביקית המהפכה   

שכן  –הסיבה המרכזית לכך הייתה כורח הקיום . הממשלתיים והמנגנונים המפלגה - המנצח

בתנאים של חיסול היוזמה הפרטית השירות הממלכתי והמפלגתי היה המוציא העיקרי להשגת 

אמצעי קיום. מה גם שהעדר זיקה למשטר הישן הגדיל את סיכוייהם להשתלב במנגנוני המשטר 

                                                           
295    

Отчѐт Совета труда и обороны, с-1.10.1921 по 1.4.1922, Гомель 1922, приложение 
296  

Белорусская Советская Социалистическая Республика, Минск 1927,с. 18 

 ביםביישו בלארוסית של אוכלוסייה הגבוה מתעוררת אצלי בעקבות האחוז אלה נתונים של האמינות שאלת
(, לאחר הסיפוח של מרחב גומל לבלארוס הסובייטית מעוררת את 1927(. גם שנת פרסום המקור )44.6%) העירוניים

 שאלת אמינות ומהימנות הנתונים. 
  –לעיון בסוגיית יהודיותם של בולשביקים יהודים ראה  297

L. Riga, The Bolsheviks and the Russian Empire, New-York 2012, pp. 58-89 
', בתוך: מ. בייזר )עורך(, 1920-1914א. בודניצקי, 'יהודי רוסיה בתקופת מלחמת העולם הראשונה והמהפכה,  298

 53, 48, ירושלים תשע"ה, עמ' , ועד נפילת ברית המועצות 1411תולדות יהודי רוסיה ג': ממהפכות 
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 אחרים ואילו, מפלגתיים בעברם בלתי היו לבולשביקים שהצטרפו מהיהודים חלק. 299הסובייטי

 רשמית שהצטרפו, יהודיות סוציאליסטיות מפלגות ובמיוחד, במפלגות אלו ואחרות חברים היו

 .(YKPציון" ) ו"פועלי"  בונד"ה - הבולשביקית למפלגה

 הייבסקציה בשורות ובאופן חלקי, הבולשביקית המפלגה בשורות, העשרים שנות באמצע   

 סלוין שאנדרו", הישן הדור" אנשי .יהודים פעילים של ההנהגה ומשאבי האנוש השתנתה(, 1925)

פינו  ,סובייטית-יהודית זהות של ייחודי מודל ביצירת שדגלו", בולשביקית השכלה" מכנה אותם

 לחתור יש כי שסברו הצעיר יותר  את מקום תפסו אנשי הדור ואילו את מקומם במידה רבה,

הבעיה היהודית באמצעות  לפתרון זמני כלי רק היא היידיש השפהואילו , לאסימילציה כיעד

 .300הטמעה בחברת הרוב

 

 . א. גורלו של ה"בונד" ואנשיו בגומל2

 והיהודים הפועלים מעמד של הספציפיים האינטרסים על והגנה דמוקרטיה-הסוציאל רעיונות   

 משמעותם את איבדו, במשטר הצארי המאבק בתקופת עליהם והתקיים קם ש"בונד", העובדים

, הבולשביקים עליהם הצהירו המעמדי הנוקשה והמאבק האינטרנציונליות .הסובייטית במציאות

 האכזריות .יותר לכאורה כיעילים הוכחו הסוף עד ללכת הרצון, וההקרבה שלהם המקסימליזם

 אלההחיצונית, כל  בזירה הבינלאומי הבידוד, והרעב ההרס, והפוגרומים האזרחים מלחמת של

 של הציבורית בתודעה דמוקרטיים וערכים פלורליזם ".בונד"ה לפשרנות של מקום הותירו לא

 להיכנע אלא ברירה, נותרה למעשה לא ל"בונד" ולכן, כחולשה הובנו המוקדמות העשרים שנות

  .לבולשביקים שריכזו את הכוח הפוליטי בידיהם

 פירוקו , שהחליטה על"בונד"ה של מיוחדת וועידה נערכה 1921 במרץ 12 ל 5 שבין בתקופה   

 .301אינדיבידואלי בסיס-על הבולשביקית למפלגה הצטרפו וחבריו ,"בונד"ה של העצמי

                                                           
', בתוך: מ. בייזר )עורך(, 1920-1914 א. בודניצקי, 'יהודי רוסיה בתקופת מלחמת העולם הראשונה והמהפכה, 299

 54, ירושלים תשע"ה, עמ' ועד נפילת ברית המועצות 1411תולדות יהודי רוסיה ג': ממהפכות 
300  

A. Sloin, The Jewish Revolution in Belorussia: Economy, Race and Bolshevik Power, Bloomington and 

Indianapolis 2017, p. 134-135, 137-138 
301  

Я. Басин, Большевизм и Евреи – Белоруссия 1920-е – Исторические Очерки, Минск 2008, с. 66 

, בסערת הימים: ה'בונד' הרוסי בעתות מהפכהא. גלברד,  -המעוצות ראה -על ה"בונד" בקיסרות הרוסית ובברית
 אביב תשנ"ה; -ל, תסופו שלא כתחילתו: קצו של הבונד הרוסיאביב תשמ"ז; א. גלברד, -תל
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 נאמנים עצמם את שראו פעילים, העשרים שנות של הראשונה המחצית במהלך, במקביל   

 השאיפה על דגש שימת תוך ייחודיות בעמדות לעמוד" בונד"ה על כי שהאמינו", בונד"ה לרעיונות

 ניסו, משלו מפלגתי מבנה על ה"בונד" לקיים זאת לעשות וכדי, יהודית תרבותית לאוטונומיה

 פריטקינה דינה הגיעה לגומל 1924 מאי-באפריל .עצמאיות מפלגתיות פעילויות ולהוביל להמשיך

 שהשתתפו אחרים ידוע, כי פעילים". בונד"ה בתחיית המסגרת המפלגתית להתחיל כדי ממוסקבה

  .נתונים במעקב של סוכני או.גה.פה.או שהם כשהבינו גומל את עזבו הם .ובסקין קגנוב היו בכך

 "בונד"ה וחברי דמוקרטית לשעבר-הסוציאל המפלגה חברי של ועידה בגומל נערכה 1924 ביוני 1-ב

 "בונד"ה תנועת חברי 47, מנשביקים חברי מפלגת בעבר שהיו אנשים 67 השתתפו בוועידה .לשעבר

 בשום חברים היו שמעולם לא נוספים אוהדים ושני לשעבר סוציאליסטים-ציונים 6, לשעבר

לא ברור מה יצא מהוועידה הזו. בהנחה שהנתונים לגביה נכונים זה עשוי לתת  .302מפלגה

אינדיקציה כי בתקופה הנדונה עוד התקיימה פעילות פוליטית מסוימת של מי שאינם בולשביקים, 

בייחוד בקרב האוכלוסייה היהודית, הווה אומר שגם מבחינה פוליטית לפחות חלק מהאוכלוסייה 

 וסים קונפורמיסטיים אבסולוטיים. היהודית טרם פיתח דפ

 .ח', רבינוביץ. ג, קפלן. ז, פילנובסקי. ז - בגומל" בונד"ה חברי נעצרו 1925 בינואר 24-ב    

קינה המוזכרת לעיל, אם כי יש ידיעות לפיהן יטקינה )ייתכן ומדובר בדינה פריטאבנטובה, ל. פר

. 303א. שוסטוב, ס. חוויניצקיה, ב. גלפנד(, ב. גובובה, ק. לבדב, 1925היא נעצרה במוסקבה בשנת 

 פעילי מרבית. הסובייטים בתנאים "בונד"פעילות ה את לחדש האחרון על הניסיון הביא קץ זה

 נאמנות תוך הפגנת המפלגתי, בקו דבקו הבולשביקית המפלגה לשורות שהצטרפו לשעבר "בונד"ה

 )תעמולה, רווחה, חינוך( בקרב מסוגים שונים פעילות על בדגש, השונים שביצעו בתפקידים רבה

לבעלי הגישה  בניגוד, זאת עם .הייבסקציה בשורות בעיקר, העשרים בשנות היהודית האוכלוסייה

מבחינה  הייחודית היהודית את הזהות להדגיש ביקשו אנשים מאותם חלק, האסימילטורית

 מצבים ליצור הצליחו גם הם לעיתים .הסובייטים היהודיים לחיים ייחודי דפוס ולפתח תרבותית,

 .הגומל בציבוריות, ובפרהסיה של בשורות המפלגה, התרבותית היהודית הנוכחות את שהדגישו

                                                                                                                                                                      
J. Meyers, 'A Portrait of Transition: From the Bund to Bolshevism in the Russian Revolution', Jewish 

Social Studies: History, Culture, Society 24, 2 (2019), pp. 107—134; Э. Савицкий, Бунд в Беларуси, 

1897-1921:  документы и материалы, Минск 1997 
302  

I. Пушкiн, 'Нацыянальныя меньшасцi БССР у грамадска-палiтычным жыццi 1920-я гг.', Беларусь 

у ХХ стагодзi 2 (2003) 

  mb.s5x.org/homoliber.org/ru/xx/xx020132.htmlhttp//: -מקור מקוון 

 
303  

Архив УКГБ, д. 573770, л. 147-148 

http://mb.s5x.org/homoliber.org/ru/xx/xx020132.html
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 הציוניים מזה, ותומכי "בונד"ה מיוצאי החדשים הקומוניסטים בין מתמדת יריבות הייתה   

ודרכו  דיםליהו יותר מועיל מהם מי  -לשכנע את האוכלוסייה היהודית  ניסה צד כל .בגומל מזה

 הפועלים  של לגורלם היהודים הפועלים גורל לקשור את צורך יש האם .יותר נכונה של מי

 האפיזודות אחת ?ישראל-בארץ לאומית צורה עם סוציאליזם לבנות יש שמא או", גויים"ה

 לשנות 1925 בשנת לשעבר "בונד"ה חברי של מוצלח הלא הניסיון היה זו מחלוקת על המרמזות

 .1903 בשנת גומל פוגרום אירועי לזכר עצמית, ההגנה לכיכר בגומל המרכזית הכיכר של שמה את

בסופו של דבר  . כמפעלו ואילו ה"בונד" כמפעלם, העצמית ההגנה ארגון את ראו הציוניים

 זה של הוועד הרשויות  סיימו את הוויכוח בכך שפשוט סרבו לבקשת יוצאי ה"בונד". סירוב

 .304"בונד"ה באופן שלילה כמכה כואבת וכעלבון בידי יוצאי נתפס של המפלגה בגומל המחוזי

 תפוצת הספרות את להגדיל היכולת חוסר היה לשעבר הבונדיסטים של נוסף כישלון

  .305בקרב האוכלוסייה היהודית בגומל ביידיש הקומוניסטית

 

 ובמרחב בגומלהפעילות הציונית . 3

במרחב העירוני )ערים  כלכלי-החברתי המשבר היה הציונות של לפופולריות הסיבות בין   

. יותר טוב ברור אופק היעדר - ובכלל, וסוחרים מלאכה בעלי של התרוששותם, אבטלה - ועיירות(

הלך , המועצות בברית שהיו אם זאת, בתנאים. מוצא מהמשבר הבטיחה הציונות, מסוים במובן

בתקופה הנדונה עיקר הפעילות הציונית הובל בידי  –והתפתח נתיב מסוים לפעילות הציונית 

 .306סוציאליסטי-הציוני הזרם של והתנועות המפלגות

 גלילי זיוה .1925307 לסוף 1923 בין היה הציוניות הסוציאליסטיות התנועות של שיא פעילותן   

 וצורת ארגון, הפעילים הרכב מבחינת ייחודית תופעה הוא" סובייטית ציונות" המונח כי טוענת

 כשמדובר יותר עוד בולט זה. העולמית הציונית הרעיונית, והקשר להסתדרות המסגרת, הפעילות

 מפלגות .308כבעלי זיקה לרעיונות סוציאליסטיים עצמם את שתפסו ציוניים וארגונים בתנועות

                                                           
304  

ГАООГО ф.1 оп. 1 д. 2046, л. 6 
305  

ГАООГО ф.1 оп. 1 д. 1228, л. 4 
ז. גלילי, 'ציונות בברית המועצות  –על מרחב הפעילות של התנועות הציונית בברה"מ בתקופה הנדונה ראה  306

עד נפילת ברית  1411תולדות יהודי רוסיה ג': ממהפכות עד מלחמת העולם השנייה', מ. בייזר )עורך(,  1917ממהפכת 
 140-111, עמ' המועצות, ירושלים תשע"ה

  136, עמ' שם 307
  111 , עמ'שם 308
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שונים,  מסוגים סוציאליסטיים ורעיונות של ציונות תמהיל ידי על התייחדו כאלה ותנועות

  .ו )לחיוב או לשלילה( מהרעיונות הבולשביקיים ומדפוסי הפעילות הסובייטייםוהושפע

 פעילים כי נאמר 1925 משנת היהודית הלשכה של ח"בדו? הציוניות התנועות פעילי היו מי    

 לחלוטין אינו זה ותיאור יתכן..."  עומדים בראשם והם, הנא"פמנים של ילדים" הם ציוניים

 כנגד המפלגה חברי או היהודית הלשכה של הנטיות את ששירת דימוי ומהווה יצירת מדויק,

 .309ציוניים פעילים של לגיטימציה-דה לצורך, להיפך או הנא"פ

 הארגונים של מצבם על ח"מהדו עולה לכך עדות. הפעילות הציונית הדאיגה את הרשויות   

 אלה בארגונים הרעיוני למאבק הפעולה ותוכנית גומל במחוז" החלוץ"ו" הצעיר השומר" הציוניים

 ליצור" מבקשות שלכאורה, הציוניות התנועות כי קובע למסמך המבוא .1923 בדצמבר 31 -מ

 עד נגדן להילחם ויש מסוכנות הן", יהודים פועלים של תקדים חסר לניצול ישראל בארץ מרכז

 .המוחלטת להעלמתן

, הצעיר השומר לגבי .ובמרחב בגומל הציוניות התנועות של ההיסטוריה על אור שופך המסמך   

, צופיות הם האופייניים הפעילות תחומי, הם בארגון "מכבי" זו תנועה של שורשיה יש כי נאמר

 –" היסטורית שפה(, "ישראל ארץ) ההיסטורית למולדת אהבה יצירת תחושת, פעילות גופנית

 ההכרה"ת לטשטש ולהעלים א שנועדה "שוביניסטית לאומנית מחשבה יצירת"וכן  עברית,

, הפלוגה את הסיורים מרכיב מספר, סיור -תא הפעילות הראשוני : הפעילות מבנה ".המעמדית

 על .גיל קבוצות לפי ארגון גם היה, בנוסף .סיורים חמשה היו בגומל. פלוגות מרכיבות גדוד ומספר

 הציוניים היושל הפעילים  רובם: חברתי הרכב. חברים 9,000 -כ הארצי מנה הארגון הערכות פי

 היו לתנועה". עממיים אלמנטים" בהם גם היו אך", זעירים בורגנים" של לפי המסמך ילדיהם

  .התקיימה הפעילות התנועתית החינוכית בהן צופים" "פינות

וכן בתחומי , לאומיים בנושאים ספרים שהכילה וספרייה מחנאות ציוד היה ברשות התנועה    

 כ היו נובוזיבקוב כך, בעיירה – במרחב גם אלא, בגומל רק לא התקיימה הפעילות .וצופיות ספורט

פעלו  בהן, גדודים 6 במרחב של גומל היו הכל, בסך. פעילים 40 -כ היו ביחוב בעיירה, פעילים -50

 למשטר והתקרבה אידיאולוגית לרדיקליזציה נטתה התנועה, הדו"ח פי על .פעילים 400- ל 350 בין

לגרום  הייתה הנטייה .לה לגיטימציה נתן לא עדיין זה, ח"הדו כותבי מבחינת, זאת עם. הסובייטי

 את לחדד הנוטים ופעילים פנימיים סכסוכים באמצעות החרפת של התנועה לחיסול עצמי

                                                           
309  

ГАООГО, ф. 69, оп. 1, д. 252, л. 19 
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 איש 25 של קבוצה הייתה בגומל כי צוין, "מכבי" לגבי .הארצישראלי רעיון את ולנטוש עמדותיהם

 ביחס. 310את פעילותן במרחב שהמשיכו של "מכבי" קבוצות היו אך, פעילותה את שהפסיקה

 .311פעילים 30 עד 25 היו זה בארגון כי ,נכתב, לתנועת "החלוץ"

 ו"השומר" החלוץ" ביניהם, שונות ציוניות תנועות של פעילים 30 נעצרו 1925 בפברואר 5-6 -ב   

 משנת הסובייטית רוסיה של הפלילי לחוק 72- ו 61 סעיפים פי על הועמדו לדין 12 מתוכם. הצעיר"

 רוזה, טורובסקי סמואיל, ורלינסקי בנימין, צונץ יצחק, פישמן יצחק היו העצורים בין .1922312

 ישראל, סוקולובסקאיה פייגה', יודוביץ מאשה, קטן בוריס, מדבדב מרדוך, מדורסקי זלמן, גולוד

 .313צילוב מויסיי, פרדקין

 בעלי) שירות נותני ,מורים, פועלים - שונים מקצועות היו בעלי הם, 38 עד 21 בני היו העצורים   

 חלקם .וסטודנטים ספר בתי תלמידי(, ומנהל תעשייה, מסחר ואנשי החופשיים המקצועות

אף  וחלקם, ואחריהן 1917המהפכות של  במהלך וציבוריות פוליטיות בפעילויות השתתפו

הייתה זו מתקפה  .314האדום בצבא וגם כמפקדים כחיילים האזרחים במלחמת השתתפו

משמעותית של המשטר שנועדה לצמצם מאוד ואף לאיין את הפעילות הציונית. מתקפה זו שקפה 

מגמה רחבה יותר של חתירה למונוליטיות פוליטית ורעיונית וצמצום המרחב היחסית פלורליסטי 

 שהיה קיים בברה"מ במשך זמן מה במחצית הראשונה של שנות העשרים.

 

 א. תנועת "השומר הצעיר" בגומל ובמרחב. 3

המשטר הסובייטי לא ראה בעין יפה כל צורה של התנגדות למשטר או ערעור על המונוליטיות    

מפלגתית. בכלל זה, השלטון הסובייטי ככלל, לא ראה בעין יפה כל פעילות -רעיונית-הפוליטית

                                                           
; על פעילות של 135-134, עמ' 1981, ירושלים נוער צופי חלוצי, נצ"ח–קורות השומר הצעיר בס.ס.ס.ר. א. איתי,  310

ממוסקבה עד ירושלים: המאבק היהודי הלאומי בברית י. רבינוביץ',  –תנועת "מכבי" ברוסיה וברה"מ ראה 
, עד ימינו 1411במאבק לגאולה: ספר הציונות הרוסית ממהפכת ; א. רפאלי, 59-17, עמ' 1957, ירושלים המועצות

 99-97אביב תשט"ז, עמ' -תל
311  

ГАООГО, ф. 1, оп. 1, д. 1713, л. 59-62об. 
 אחסון, הפקה - 72 סעיף; הבינלאומית לבורגנות סיוע במגמת הפועל לארגון סיוע או בארגון השתתפות - 61 סעיף 312

  – מקור מקוון .מהפכני-אנטי אופי בעלת תעמולה ספרות של והפצה הפצה, לצורך

http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1241523&subID=100096269,100096272,100096337,

100096346,100096363 
313  

Архив УКГБ, д. 999, т. 1, л. 91 
 שם 314

http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1241523&subID=100096269,100096272,100096337,100096346,100096363
http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1241523&subID=100096269,100096272,100096337,100096346,100096363
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יחס אמביוולנטי ביחס לתנועות  . אמנם בשלבים הראשונים היו לרשויות315ציונית מכל סוג שהוא

הציוניות שהצהירו על עצמן כסוציאליסטיות ואף כתומכות במשטר הסובייטי, אולם עד מהרה 

נמצא הצידוק האידיאולוגי והפרגמטי להתנגדות לכלל התנועות הציוניות ולרדיפתן, כולל תנועות 

 . 316סוציאליסטיות-ציוניות

שהיה בעל , קציר"-"השומר של" מערבי-הצפון החבל" של המרכזי התמקם המטה, בגומל   

 "הימנית הסיעה"שכונה  למה בניגוד, "השומר הצעיר המעמדי") "שמאלית"לסיעה ה אוריינטציה

בהמשך, עקב אילוצים שנבעו מקשיי הפעילות במחתרת,  .317("עמלני-הלאומי השומר הצעיר" -

לנדוד ממקום למקום. למטה של החבל הייתה זיקה למטות מקומיים במרחב כמו  המטרה נאלץ 

גם למטות אזוריים אחרים ולמטה המרכזי של התנועה )המטה"ר( ששכן במוסקבה ובו היו גם 

ביניהם ליובה סרבריאני )גולני( ומוניק גלדובסקי )גלעד(. מהמטה המרכזי הועברו  –נציגים מגומל 

 .318ים להדרכה( וכן עיתונות תנועתית שעסקה בעיקר בסוגיות רעיוניותחומרים דידקטיים )עזר

בתנועה  הכל בסך. פעילות קבוצות לחמש התנועה בגומל הייתה מחולקת העשרים שנות בתחילת   

לפי אברהם איתי, על בסיס שיחותיו עם חברי התנועה שעלו . 18 עד 14 בני, היו כחמישים פעילים

 הייתה לתנועה. 200319, ולהערכתו מעל 300-ל 150בגומל נע בין לארץ, מספר חברי התנועה 

 שישה היו, העיירות במרחב כולל, גומל במחוז. וספורט צופיות בנושאי יהדות, ציונות, ספרייה

 שני על מבוסס היה התנועתי המבנה .320פעילים 400- ל 350 בין פעילות תנועתית ובהם מרכזי

 קבוצה/סיור: הקבוצה גודל לפי. הפעילים גיל הוא השני הציר, הקבוצה גודל הוא אחד ציר. צירים

 בני "צופים", 14-11 בני - "מצדה", מדבר" "בני, /"זאבונים"אריות" "גורי: גיל לפי. גדוד - פלוגה -

הפעילות נסבה סביב תכנים של צופיות ושל חינוך  .321ומעלה 17 בני - /"שומרים""בוגרים", 16-15

חלק מהפעילים פעלו בו זמנית גם בארגוני נוער בולשביקים  ציונות.לאומית ול-לזהות יהודית

                                                           
היו אמנם גם יוצאים מהכלל, כך פליקס דזרז'יינסקי, סבר שהעימות עם הציוניים מיותר, והווקטור הרצוי הוא  315

  –דווקא שיתוף פעולה עמם. ראה 

M. Beizer, V. Izmozik, 'Dzerzhinskii's Attitude towards Zionism', Jews in Eastern Europe (1994), pp. 

64-70 
תולדות יהודי עד מלחמת העולם השנייה', מ. בייזר )עורך(,  1917ז. גלילי, 'ציונות בברית המועצות ממהפכת  316

 116, עמ' עד נפילת ברית המועצות, ירושלים תשע"ה 1411רוסיה ג': ממהפכות 
 133עמ'  ,1981, ירושלים נוער צופי חלוצי, נצ"ח–קורות השומר הצעיר בס.ס.ס.ר. ; א. איתי, 135שם, עמ'  317
 288, 138, 103-102, 76-74, עמ' 1981, ירושלים נוער צופי חלוצי, נצ"ח–קורות השומר הצעיר בס.ס.ס.ר. א. איתי,  318
 135שם, עמ'  319
320  

ГАООГО, ф. 1, оп. 1, д. 1229, л. 59 
וער צופי נ–קורות השומר הצעיר בס.ס.ס.ר. א. איתי,  -על המבנה התנועתי של "השומר הצעיר" בברה"מ ראה  321

 75-74, 47, עמ' 1981, ירושלים חלוצי, נצ"ח
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ספר, כך למשל תלמידי בי"ס -ממסדיים )פיאונרים, קומסומול(, ובשכבת הצופים היו תלמידי בתי

 . 322ע"ש קרל ליבקנכט

. מ - בגומל שהיו פעילים במיוחד הצעיר" "השומר חברי של מעצרים נערכו 1925 באוקטובר   

 למשך בקירגיזסטן לגלות נידונו הם 1925 בנובמבר 18 -ב. חורגינה. פ, גלייברמן י., גולדובסקי

 פעילות" שכינה מה לנוכח הכרחית הגלות כי טען המשפט בבית התובע כי יצוין. שנים שלוש

בנוגע להיקף  הגזים שהתובע להניח ניתן .323(גומל באזור כלומר" )זה באזור מפותחת ציונית

 השופטים על להשפיע מנת על גומל, זאת ציוני של השפעתם בגומל ומידתהפעילות הציונית 

 בגומל הציונית שהפעילות כך על מעיד הדבר, אחרת או כך. יותר על הנאשמים חמור עונש ולהטיל

 .נתפסה כמשמעותית בעיני הרשויות הסובייטיות, בבחינת גורם שלא ניתן עוד להכיל את קיומו

 נעצרו הפעם". הצעיר השומר" הפעילים של נוסף מעצרים גל בגומל התרחש 1925 בדצמבר 14 -ב   

ל. הפטר, י. מדורסקי, ר. זליצ'ונוק, ב. פייגין, ח. ירנובסקי, ס. דובנובה, י. פיסקין, מ.  – פעילים 10

זמן קצר  .שנים 3 למשך קירגיזסטן באזור לגלות נייטשטדט, ס. טריגר, ס. גורובאיה. הם נדונו

ותחילת ריצוי תקופת ההגליה, הומרה ההגליה ב"גירוש" מברה"מ עבור זליצ'ונוק,  לאחר המשפט

 . 324ישראל-גורובאיה ומדורסקי, מה שאפשר להם לעלות לארץ

 -הצעיר"  "השומר פעילים נוספים של נעצרו, 1926 באוקטובר 31 -ב, מכן לאחר שנה כמעט   

 גלותם תקופת אך, שנים 3 למשך בקזחסטן לגלות נידונו הם 1927 בינואר. ורימארבה זלאטין

 שוחררו הם 1927 אפריל-במרץ. בגרות לגיל הגיעו טרם שהם מכיוון, לשנה אחת צומצמה

על  ובהן הם הודיעו באופן פומבי בעיתונות מודעות לפרסם שהסכימו מכיוון גלותם ממקומות

בקזחסטן או  גלות נותש לשלוש היו נידונים הנאשמים, ככלל .325הציונית מהפעילות הקשר ניתוק

" גורשו" חלקם, 1926 בנובמבר 2 -מ הממשלה הסובייטית לתקנות בהתאם אולם, קירגיזסטן

 את בפועל הגשימו כך הם שכן, ציוניים פעילים על עדיף היה זה מסוג" גירוש. "326ישראל לארץ

                                                           
 141-140, עמ' 1981, ירושלים נוער צופי חלוצי, נצ"ח–קורות השומר הצעיר בס.ס.ס.ר. א. איתי,  322
323  

Архив УКГБ, д. 19336, л. 79, 85, 87 
324  

Архив УКГБ, д. 18881, л.220-221, 288, 305 

קורות השומר הצעיר א. איתי,  -( בפרספקטיבה של חוויה אישית ראה 1925על מעצרים אלו בחנוכה תרפ"ה )
 143, עמ' 1981, ירושלים נוער צופי חלוצי, נצ"ח–בס.ס.ס.ר. 

325  

Архив УКГБ, д. 18491, л. 89, 103, 105-107 
326  

Архив УКГБ, д. 999, т. 1, л. 305-339 
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להיפטר בדרך  שביקשו, הרשויות נוח עבור היה סידור זה, במקביל  .ישראל לארץ לעלות חלומם

מברה"מ התקבלו  וגירושים הגליות, עם זאת, מעצרים מגורמים בעייתיים מבחינת המשטר. זו

 ולא ישראל, לארץ לעלות באופן מסודר הייתה שאיפתם. ציוניים פעילים בצער ובאכזבה בקרב

המנדט  רשויות שניתנו בידי למכסות ומחוץ הציבור חשבון לארץ על" רווחית העברה" לקבל

 .הבריטי

 המטה ראש, שכינויו התנועתי היה "מילה", ל. איסקין לגומל הגיע 1926 ספטמבר בתחילת   

 לאחר קשה במצב שהיה, הצעיר" "השומר של הפעילות להחייאת שתרם, השישי האזורי

הדפסת , פגישות שכללה, קבועה פעילות לארגן הצליח הוא .1925 שנת של וההגליות המעצרים

 7) מכן לאחר כחודש .וכד' ביטאון תנועתי הוצאת, על לוחות המודעות קיר שנתלה עיתון

 השומר" לחברי לסייע כדי .כשל בכך אך, מהכלא לברוח ניסה נעצר ואף איסקין( 1926 באוקטובר

 בארץ הוקם, מעצר, בהליכים משפטיים ובמקומות גלות במקומות המצויים, מגומל" הצעיר

 קלמן - היו יוצאי גומל מהם שניים, אנשים ארבעה כללה הלשכה  .עם הגולים קשר ישראל משרד

  .327קטן( בוריה) ובוריס בלקין

 .בגומל "הצעיר השומר" מפעילי, מדורסקי ישראל של בזיכרונותיו משתקפת האירועים אווירת   

 והתמסרות אידיאליזם של אווירה, עת ובאותה הרשויות, ממעשי פחד של אווירה הייתה זו

 ומצא את עצמו שונים הגליה לתקופות נידונו בתנועה וחבריו מדורסקי. ולתנועה לרעיון מוחלטת

 .1926328 בשנת ישראל לארץ לעלות הצליח הוא. אורדה )בקזחסטן(-בקיזיל

 והן, הגומל במרחב חופשית ציונית לקיים פעילות לאפשרות הן קץ, שם השלטון, לפיכך   

 את משקף זה .הקומוניסטית למפלגה ישיר קשר לה שאין נוער תנועת קיומה של לאפשרות

 שהייתה יחסית מסובלנות, הציונית ביחס לפעילות הסובייטי המשטר של בגישתו השינויים

 הפעילות על יותר ואקטיבית גלויה למתקפה, כאחד ופוליטיים כלכליים של מניעים תוצאה

 בכלל, הסובייטית בחברה והתרבותית הפוליטית המונוליטיות את להגדיל במטרה, הציונית

 .בפרט היהודית האוכלוסייה ובקרב

 
                                                           

327  

НАРБ, ф. 4, оп. 10, д. 11, л. 22-об 
328  

М. Горевой, 'Мы приехали в Палестину чтобы своими руками создать нормальные условия для 

жизни и мирного развития нашего государства – из воспоминаний Израиля Мадорского', Берега 

(9.1999), с. 10-11 
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 . ב. ארגון "החלוץ" בגומל ובמרחב3

 אפילו ואולי, 1919 מינואר כלומר, קיומו מראשית כבר בגומל פעל שארגון "החלוץ" להניח ניתן   

  .329כן לפני

 פוליטית פעילות לכל הקץ הגיע אז, 1928 שנת עד הסובייטית ברוסיה כחוק פעל" החלוץ" ארגון   

 ההיתר בין התאמה אי הייתה, זאת עם. הבולשביקית למפלגה בעלת זיקה ישירה הייתה שלא

  .330בפועל הרשויות מעשי לבין לפעילותו של הארגון, של החוקי

 כאשר אך, בגומל כנס לקיים" החלוץ" לארגון אשרו הסובייטיות הרשויות 1922 בשנת   

 אולם, המעצר לאחר קצר זמן שוחררו העצורים. 331המשתתפים את עצרו, נאספו המשתתפים

 .מובטח הארגון, כלל לא של הפעולה חופש כי הבהיר לפעילי הארגון ולציבור הרחב, האירוע

, הארגון של המקומי הסניף של חוקי לרישום בקשה בגומל" החלוץ" חברי הגישו 1923 בנובמבר   

 מקום בכל לפעול שרשאי כארגון ב"החלוץ" להכיר הסובייטית רוסיה ממשלת החלטת בסיס על

 בקשה על שחתמו הפעילים . חמשת(1923 באוגוסט 22 -ב התקבלה ההחלטה) הסובייטית ברוסיה

, פיסקין פנחס, בודניק דבורה, גלייברזון אלכסנדר, אבנטוב מאיר: היו בגומל" החלוץ" מטעם זו

 לאחר זאת לעשות נאלצו אך, "החלוץ"ת א רשוםל סירבו גומל רשויות .332רפופורט וחיים

 .333המרכזיים השלטונות התערבות

 ,"ימני" כונה השני האגף" )החלוץ"של  ("המעמדי", "הלגלי"" )השמאלי"האגף  פעל בגומל   

 בראשו .הארגון של האזורי הוועד בגומל פעל 1923 בשנת .334"(לגלי-הבלתי" או" עמלני-לאומי"

השפה  לימוד כללו שוטפות פעילויות .פעילים 25-30 כלל הארגון. בודניק וק. א. צירלין עמדו

                                                           
 יוסף של בנאום נפתחה הוועידה. 1919 בינואר 9-6 -ב קבהבמוס נערכה" "החלוץ של הראשונה הוועידה 329

 הצהרת פרסום לאחר ,1917 בשנת כבר החלו הארגוניים התהליכים אך. התקבלה במהלכה ותוכניתו, טרומפלדור
 .בלפור

עד  1917ז. גלילי, 'ציונות בברית המועצות ממהפכת  -עוד על פעילות תנועת "החלוץ" במרחב הסובייטי ראה  330
עד נפילת ברית המועצות,  1411תולדות יהודי רוסיה ג': ממהפכות מלחמת העולם השנייה', מ. בייזר )עורך(, 

 131-129, עמ' ירושלים תשע"ה
331  

Я. Басин, Большевизм и Евреи – Белоруссия 1920-е – Исторические Очерки, Минск 2008, с. 89 
332  

ГАГО, ф. 9, оп. 1, д. 34, л. 23, 29 
333  

ГАГО, ф. 9, оп. 1, д. 34, л. 18 
אביב תשל"ו; -, תלחלוצים היינו ברוסיהי. ארז )עורך(,  –עוד על פעילות תנועת "החלוץ" במרחב הסובייטי ראה  334

החלוץ אביב תרצ"ח; )ללא מחבר/עורך(, -, תלהמהפכה: קורות הסתדרות "החלוץ" ברוסיההחלוץ בכור ד. פינס, 
 אביב תרצ"ב-, תלעמלני(-לגאלי )הלאומי-הבלתי–ברוסיה: לתולדות החלוץ 
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 הצליחו בגומל הארגון חברי 12 ,(כולל) 1923 שנת שעד עולה מהנתונים. באופן מחייב העברית

  .335ישראל לארץ לעלות

 מאסר לתקופות שנידונו", החלוץ" מפעילי כמה בגומל או. גה. פה. או.  עצר 1924 באוקטובר   

ג. מושצ'נסקיה, פ. קורסיצקיה, א.  – הבאים השמות את מכירים אנו הללו הפעילים מבין .שונות

ברשותי  ויגדרזון, ב. סטרוסטה, ל. זינגרוב, י. מנוחין, י. בודניק, מקרנץ, א. צייטלין, ק. בלקין. אין

 כי בביטחון להסיק רק יכולים אנו הזמין ומהמידע, הללו האנשים של העתידי גורלם על מידע

אם כן, הפסקת הפעילות של "החלוץ"  .1924336 סוף עד נמשכה בגומל" החלוץ" ארגון פעילות

ער כי ילות של "השומר הצעיר". ניתן לשבגומל בידי הרשויות קדמה בקרוב לשנתיים לחיסול הפע

הדבר קשור בגילם הצעיר יחסית של פעילי "השומר הצעיר" )ביחס לגילם המבוגר יחסית של 

, ייתכן כי עקב כך הרשויות ייחסו סכנה רבה יותר לפעילות "החלוץ", מאשר פעילי "החלוץ"(

כן, מן הראוי לשים לב כי חיסול הפעילות של "החלוץ" בגומל -לפעילות "השומר הצעיר". כמו

קדמה בקרוב לארבע שנים לחיסול הפורמאלי של הארגון בברה"מ. יש בכך משום אינדיקציה 

רדיקליזציה במדיניות המשטר היו מהירים יותר בפריפריה המחזקת את הסברה לפיה תהליכי 

 מאשר בעיר הבירה ובערים המרכזיות. 

 

 ציון"-"יוגענד פועלי-ו( צ.ס.יו.פ.) הציוני הסוציאליסטי הנוער . ג. ארגון3

 סוציאליסטיים-ציוניים נוער וארגוני תנועות גם בגומל פעלו", החלוץ"ו" הצעיר השומר"ל בנוסף   

, 1925 שנת עד נמשכה בגומל 337(צ.ס.יו.פ.) הסוציאליסטי הציוני הנוער ארגון פעילותו של. אחרים

 פעילי את או. גה. פה. או. רדף 1924 בנובמבר כי ידוע .פעיליה לא יודע, אלא מעט מאוד ועל

 ומ. זרצקי שולמן. א בידי נעשה הניסיון .פעילותה את לחדש ניסיון נעשה 1925 במאי. התנועה

 .לה ומחוצה בעיר מפגשים בעיקר כללו הפעילויות. מנה ובעיירה במינסק התנועה עם קשר שיצרו

תנועתיות, מה שמצביע על -פנים התכתבויות לצורך בכתבי סתרים להשתמש ניסיון נעשה כן כמו

 הצעיר" "השומר מפעילי מבוגרים יותר קצת היו הארגון מנהיגי .תודעה של פעילות מעין חתרתית

                                                           
335  

ГАООГО, ф. 1, оп. 1, д. 1229, л. 161 
 שם 336
 של הסוציאליסטי האגף בסיס על שנוצרה(, צ.ס.) סוציאליסטית-הציונית המפלגה של הנוער אגף היה צ.ס.יו.פ. 337

 להכשיר וביקשה, וסוציאליזם ציונות של בסימביוזה דגלה צ.ס.. 1920 בשנת כמפלגה והתגבשה, ציון"-"צעירי תנועת
ספר צ"ס: לקורות המפלגה הציונית סוציאליסטית וברית י. ארז )עורך(,  - ראה. הסובייטית במדינה פעילותה את

 אביב תשכ"ד -, תלצ"ס -פרקים בתולדות צעירי ציון ; י. ריטוב, אביב תשכ"ג-תל, נוער צ"ס בברית המועצות
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 אחראי שהיה, וזרצקי, 1925 באמצע ,22 בן היה, כך, שולמן. 19–18 בני ברובם שהיו, המוכרים

 שהוזכרו, וזרצקי שולמן צ.ס.יו.פ. פעילי .23338 בן אז היה, התנועה של מיוחדות פעילויות לארגון

 לשלוש וזרצקי שולמן נידונו 1925 באוגוסט 7 -ב. 1925 במאי 20 -ב נעצרו צ'ורני,. י-ו ג. קרול, לעיל

 .339בחבל אורל גלות שנות

 בתוך התמזג שלא) ציון" "פועלי של דמוקרטי-הסוציאל לסניף ישירות היו קשורים אלה פעילים   

יצרו  זה ובכלל, 1922 ועד אמצע 1921 שנת במהלך פעילים היו הם (.הקומוניסטית המפלגה

 בפולמוסים השתתפו, הסובייטית ובלארוס רוסיה בערי אחרים, במקומות פעילים עם קשרים

 בקרב קבוע באופן שהופץ ביטאון של פרסום כולל, גלויה עסקו בתעמולה וכן, ובעצרות

 עם 1922 בסתיו נפסקה זו פעילות .הבולשביקים, הרשות המקומית וברב חברי הקומסומול

 זכו אך, לדין והועמדו, חוקי בלתי עיתון בהוצאת הואשמו הפעילים. התנועה מעצרם של פעילי

 אירוע, זאת עם. הבולשביקית המהפכה שנות חמש חגיגות עקב, תחילת המשפט לפני עוד לחנינה

 בתחילת - 1922 בסוף בגומל, כולה והתנועה ציון" "פועלי של הנוער ארגון לפעילות קץ שם זה

1923340. 

 

 היהודית בגומל ובמרחב בקרב האוכלוסייה מבניים . שינויים4

 ילדים .דורות במשך לבן מאב שהועבר בירושה מקצועבעלי  היה בגומל המלאכה בעלי מרבית   

 מבעלי המלאכה 10%-מ פחות . רק341(14-8בגיל צעיר ) את רזי ומיומנויות המקצוע ללמוד החלו

הזדהו  בעלי המלאכה היהודים מרבית. 1917 עד מהפכות פוליטיים חיים של כלשהו בסוג השתתפו

 תורת בסיס על, בעולם כללי מהפכני לשינוי שקראו, הבולשביקים .עם ה"בונד"פוליטית 

ניתן לומר כי אחת הסיבות להעדפת ה"בונד" הייתה נטיה  .פופולריים בקרבם היו לא, המעמדות

בעלי  ביןמ .342פשרנית של תנועה זו ביחס למסורתיות העממית של בעלי המלאכה היהודים

                                                           
338  

Архив УКГБ, д. 18957, л. 22, 50, 51, 62 
339  

Архив УКГБ, д. 18957, л. 62, 69-70 
  –מזיכרונותיו של מויסיי גרצ'יקוב, מקור מקוון  340

 http://berkovich-zametki.com/2006/Starina/Nomer8/Gerchikov1.htm 

 
341  

ГАГО, ф. 1442, оп. 1, д. 1, л. 1, 115 
קורות השומר הצעיר א. איתי,  -על תדמית של מסורתיות עממית כמאפיין כללי של יהודי מרחב בלארוס ראה  342

 134-133, עמ' 1981, ירושלים נצ"חנוער צופי חלוצי, –בס.ס.ס.ר. 

http://berkovich-zametki.com/2006/Starina/Nomer8/Gerchikov1.htm
http://berkovich-zametki.com/2006/Starina/Nomer8/Gerchikov1.htm
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 ציון", ו"פועלי)הכלליים(  הציונים, סוציאליסטים-הציונים, המנשביקים בין שהתלבטו המלאכה 

 מוצריהם את מכרו גומל של המלאכה בעלי מכל כבעלי מלאכה עצמאיים.  שליש עבדו הרוב

קבוצת חלק מ הם גם -חותכי בדים , צלמים, ספרים. מוצריהם לחנויות את העבירו וחלקם, בשוק

  .343בעלי המלאכה

 את להחזיר סייע הנא"פ. ותושביהחיי גומל  על כללית חיובית השפעה הייתה לנא"פ, ספק ללא   

 שלא מכיוון. האזרחים וכתוצאה ממנה מלחמת לאחר רעוע שהיה האוכלוסייה של הכלכלי מצבה

שיכלו  מפעלים לאותם העדיפות ניתנה, מידי באופן העירונית התעשייה כל את לשקם היה ניתן

  .במרחב הכפרי החקלאים לטובת מוצריהם את ולנתב יעיל סיוע לספק

 הפרטה, אחרות במילים ."בהשכרה הפרטה" לכנות שניתן מה את כלל הנא"פ מהמדיניות חלק   

 אלה היו בגומל .למפעלים שהולאמו בתקופה שלפני הנא"פ תחת כותרת של "השכרה" בפועל

, ואיידלין פייטלין רניק'צ, של זק פרטית בבעלות בעבר שהיו, לבנים ועיבוד עצים לכריתת מפעלים

מפעל , לגלגלים לייצור חומרי סיכה מפעל, "קומונה" לסבון והמפעל ברילבסקי של לבנים מפעל

 מפעל. ובזוקה גרינינג של נקניקים מפעל,  "פרוסווט" קונדיטוריה, "לקרט" ומבשלת בירה שמרים

,  "דוויגטל" מפעל, כבדות לעיבוד מתכות מפעל, עטיפה לייצור נייר מפעל, מינרליים מים לשאיבת

 הטקסטיל במפעל, למשל, בגומל התעשייה במפעלי  המכריע הרוב את היוו יהודים. עודו דפוס בית

 .344ובמפעלים אחרים( 80%) "קומינרן"

 פרטי סוחר. ושיתופי )קואופרטיבי( פרטי, מדינתי: סחר של סוגים שלושה היו הנא"פ במהלך   

 המטרה. הקואופרציהשכן המדינה הקשתה עליו, ותעדפה את , לשרוד מבחינה כלכלית התקשה

 והתעשייה החקלאות לשיקום ולתרום הכלכלי המצב את לשפר הייתה הקואופרציה של הרשמית

 לשרוד יותר קל היה - כלכליות סיבות לכך היו אחד מצד .345האזרחים מלחמת במהלך שנהרסו

, במשאבים יותר חסכוני שימוש אפשר בודדים מלאכה בעלי של המאמצים יחד, שכן שילוב

הקואופרציה , שני מצד אך .הייצור יעיל יותר של תהליך ותכנון מכירות מדויקות ורווחיות יותר

 עבור במיוחד חשוב ומה שהיה, הכלכלית הפעילות על השתלטה, הפרטית הגבילה את היוזמה

                                                           
 שם 343
344  

В. Гершанок, В. Райский, 'Евреи Гомеля в период НЭПа', Беларусь у ХХстагодзi 3 (2004) 

  nepa/-period-v-gomelya-http://nashkraj.info/evrei -מקור מקוון 
345  

М. Мурашко, С. Туркенич, ‗Развитие производственной кооперации на Гомельщине в 1920-х 

годах‘, Гомельщина в событиях 1917-1945 гг., Гомель 2007, с. 218-228 

http://nashkraj.info/evrei-gomelya-v-period-nepa/
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 שנות תחילת של מעמדי על בסיס הרכוש. בקואופרטיבים ריבוד מנעה או צמצמה, הסובייטים

 חברתית ורעיונית קרובים היו קואופרטיבים, במקביל. של עניים שוויון שרר, העשרים

 .הפוטנציאלי יריבם היה" הפרטי הסוחר" ואילו, לקומוניסטים

 לייבה ידי על שהוקמה עור לריהוט החברה דוגמת, מסחריים קואופרטיבים מספר היו בגומל   

 חברה קואופרטיבית .איטקין ומויסיי אזרך ישראל, מרגולין דוד-מויסיי, צירלין סולומון, בנזמן

. חנויות רשת הייתה זו לחברה. Gomelobraztorg - המסחרי" לצרכן "החברה הייתה אחרת

 סמואל, קגן הירש, צירולניקוב חצקל, אסין בוריס, אסטרין מויסיי, גולדין מרדוך היו מייסדיה

 .346גולדשטיין, יפשיץל יצחק, פריידקין זלמן, ריבלטובר פישר, ריבלטובר לייב, נקו'זלצ

 הפרטי המסחר דחיקת החלה כאשר, 1925-1924 בשנים הצטמצם החלה פרטי לסחר האפשרות   

 במסחר לעסוק כדי. להתארגנויות שיתופיות של מעבר הממשלה בידי אקטיבי ובמקביל קידום

וכן הסוחרים, שברובם היו קשישים (. פטנט) זיכיון הגיש( NKVD) הפנים משרד, הנדונה בתקופה

 .347ומצד הקואופרציות המדינה מצד תחרות עם להתמודד נאלצו נשים,

 לשפר שנועדה, העשרים שנות בראשית הסובייטית הממשלה של החדשה הכלכלית המדיניות   

הגדלת , אבטלה: שליליים חברתיים לתהליכים ואירועים גרמה, המצב הכלכלי הרעוע את

 .האזרחים ומלחמת המהפכה הישגי והוצג כאובדןממה שנתפס  גוברת רצון שביעות אי, הפערים

 . עם?"נלחמנו מה על, "השנים באותן הפופולרית השאלה את לשמוע היה ניתן קרובות לעתים

 הבידוד. חברתי-עיצוב מחדש של כל המבנה הכלכלי של מתבקש בתהליך היה מדובר, זאת

לפי גישה זו, . המקומי במשק הקיימות הרזרבות כל את לנסות ולנצל את ברה"מ אילץ הבינלאומי

 להגנה לדאוג הייתה צריכה ואילו המדינה חדשים, עבודה מקומות ולספק ליצור היה , יזמים על

  .הפועלים על הסוציאלית

 של המסורתי חברתי-הכלכלי המבנה את הרסו ובמשק בכלכלה סובייטיות התמורות   

 בשנות משמעותית אבטלה הייתה זו מדיניות של ההשלכות אחת .348היהודית האוכלוסייה

                                                           
346  

В. Гершанок, В. Райский, 'Евреи Гомеля в период НЭПа', Беларусь у ХХстагодзi 3 (2004) 

   nepa-period-v-gomelya-evrei/info.nashkraj://http/ -ן מקור מקוו
347  

А. Замойский, 'Еврейская торговля восточной Беларуси в 20-е годы ХХ века: конец частной 

инициативы', Тезисы десятой ежегодной междисциплинарной конференции по иудаике, Москва 

2003, с. 84-88 
348  
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 לגידול הגורמים בין. דרמטיות השלכות לה היו מסוימים במקרים אשר, כ'-ה המאה של העשרים

האדום בתום מלחמת  חיילי הצבא של מסיבי שחרור( 1 :349הבאות הסיבות היו באבטלה

 צומח ענף היעדר( 2מה שהוביל לכך שמיליוני בני אדם הגיע בבת אחת לשוק העבודה; , האזרחים

מדיניות ( 3בטחוניים;  פעילותם מפעלים הפסקת, הידיים העובדות המוני את לקלוט שיכול

נהר  שהיה נוכח באזור מרעב שברחו אנשים של בקנה מידה מאסיבי מחדש יישוב( 4הנא"פ; 

 .הוולגה

 היא .ותעמולתו הסובייטי המשטר של האידיאולוגית לדוקטרינה מנוגדת הייתה האבטלה   

 האוטוריטה של  .תומכיה כמות את והגדילה האופוזיציה למשטר שירתה את, ודיכאה הרגיזה

וללא  ניצול, ללא חופשי עמל על בסיס קרוב לשגשוג ההבטחות, נחלשה הסובייטי המשטר

 בחברה הדיונים. מוצא למצוא נואשים ניסיונות עשו הרשויות לכן .התגשמו לא דתי "סימום"

הפכו  ריכוזית מזה, מזה וכלכלה החופשי השוק של היתרונות דברב התקופתית ובעיתונות

 .לתדירים

 הוועדה של משותפת בישיבה ברוסיה הסובייטית. המובטלים במספר עלייה זוהתה 1921 בסוף   

וגדל  100,000 לסביבות הגיע המובטלים מספר כי צוין 1921 בדצמבר באבטלה למאבק

  .351מובטלים 7,784 גומל נרשמו במחוז 1921 קיץ בסוף. 350בהתמדה

 לאגד אמורה שהייתה, הקואופרטיבית התנועה הייתה האבטלה עם להתמודד הדרכים אחת   

 היו כאלף בה, המלאכה בעלי חברת בגומל הוקמה 1922 מאי באמצע. מאורגנים-לא אנשי ייצור

- כ - סנדלרים רובם היו) לחברה להצטרף לא החליטו מלאכה מגומל בעלי 200-מ יותר. חברים

  .352(25%- כ - וחייטים, 60%

 נערך הכנס .הלאומית המחלקה בחסות יהודיים בגומל מלאכה בעלי של כנס אורגן 1922 בקיץ    

בעל  של מעמדו על סוער דיון היה בכנס .איש בו כאלף והשתתפו, סברדלוב בתיאטרון ע"ש
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 או) סוחר כאל אליו להתייחס יש אם, יהודים היו בגומל המלאכה בעלי ורוב, היהודי המלאכה

 הכנס התקבלה בתום .פועל או דווקא כאל או, שונות בדרכים לשדר נהגו שהרשויות כפי(, נא"פמן

 לבעלי עצמית עזרה קרן בארגון לסייע ובקשה מהרשויות הסובייטי, במשטר תמיכה על הצהרה

 .353בגומל מלאכה

בעלי  חברות שבמסגרתה נקראו, מערכת לחצים הפעילה בגומל הייבסקציה, 1923 בשנת   

 העובדים מלאכה בעלי אותם כלומר לאגד את, את חבריהם ללויאליות פוליטית לחייב המלאכה

 הגרסה הייתה זו על כל פנים .354"עמלו של הזולת את מנצלים ואינם" אינדיבידואלי באופן

 1- מה החל - הבא בנתון לעיין עלינו כך ולשם יותר מורכב היה הסיפור, למעשה. הרשמית

 מחוץ משפחה קרובי היו בגומל חברת בעלי המלאכה חברי 560 מתוך 307 -ל ,1924 בספטמבר

 אפוא בעלי המלאכה היהודים היו הרשויות שלתפיסת היא משמעות הנתון. 355המועצות לברית

  .למשטר נאמנותו חוסר להפגין את עשוי מסוימים בתנאים אשר לויאלי,-גורם בלתי

 עסקו הםבנוסף לכך, . הלבן הצווארון בקרב עובדי רוב היו היהודים, 1926 משנת נתונים פי על   

 היו עדיין יהודים .ייצור וכפועלי, מלאכה כבעלי, כפקידים עבדו, והמסחר השירותים בתחומי

כדי לנתב לחקלאות אוכלוסיה יהודית רבה יותר מבחינה  .בחקלאות מעט מאוד מועסקים

 של בצורה מהמדינה סיוע והכוונה לקבל, ישנים סטריאוטיפים על להתגבר צורך היהכמותית, 

  .356כלכלי וסיוע מס הטבות, דשנים, מכונות

 האיגודים בתנועת נרחב באופן מיוצגים היו שנות העשרים היהודים של הראשונה במחצית   

. הקומוניסטית המפלגה בידי והובלה הפוליטית עצמאותה עד מהרה את שאיבדה, הסובייטית

 בהתאחדות, 59.9% היה הבורסקאים בגומל באיגוד היהודים שיעור, 1923 ביולי 1- מ החל

 .40.1%357 - המזון עובדי ובאיגוד 32.8% - נגרות מפעלי באיגוד, 96.9% - וביגוד טקסטיל
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 שגשוג סיפקה לא, הבולשביקית המהפכה רב וחיו חיי מצוקה. בקושיהתקיימו  יהודים פועלים   

 לחוסר ולא האזרחים מלחמת של לתוצאות זאת ייחסו המפלגה הבולשביקית תעמלני .כלכלי

 בת משפחה של המחיה המינימאלית עלות .מדיניות המשטר הסובייטי של הכלכלית היעילות

 (.בשנה רובל 480) בחודש רובל 40 לפחות להיות צריכה הייתה נפשות חמש

אם לא  גם הפרטי היצרן על המוטל המס נטל את להגדיל לנכון ראתה הסובייטית הממשלה    

. להתמודד עם המצב יכלו לא זעיר במסחר שעסקו היהודים רוב .שכירה בעבודה שימוש עשה

מה שהשאיר בידיו  .רובל 200 של מס לשלם היה חייב בשנה, רובל 577 בממוצע שהרוויח חנווני

יעקב סכום פחות מסכום המחייה המינימאלי. זה הוביל למצב של פשיטות רגל וסגירת עסקים. 

בגומל  כי 1925 בשנת "אמת דער"-ל כתבה יהודים פועלים של קבוצהבסין מצביע על מכתב ש

 חרס בסיס על להתקיים המנסים אנשים עם המדינה תחרות עקב שנוצר עוני, מביש של מצב שורר

 המאוכזבים נואשים עמלים של התאבדותם את שללו לא המכתב כותבי. פרטיים ומלאכה

 .358עצמם את ידיהם על את לשים ומסוגלים הסובייטית מהמציאות

. 1926 בשנת 10.5% -ל 1897 בשנת 43% -מ ירד בגומל פרטי במסחר שעסקו היהודים שיעור   

 למפעלים פנו חלקם .להתפרנס אחרות דרכים מקצוע ותחומי עיסוק וחיפשו להחליף החלו יהודים

 לקרים לעבור שהסכימו היו, היו שניסו את כוחם בעבודת אדמה, לבניין אחרים, תעשייתיים

העמיד את , בערים התעשייתיות ללמוד הלך שניתק את עצמו מהמסורת יהודי נוער. אן'ובירוביג

 .ל"לחו היגר או עצמו לרשות המשטר הסובייטי

 

 . הגירה5

(, המועצות מברית, הקמתה ואחרי) הסובייטית מרוסיה 1924- ל 1917 בין כי כותב זלצר ארקדי   

 עם למעשה" שקופים" בגבולות שימוש תוך) כחוק ושלא כחוק יהודים, 300,000 עד 200,000 יצאו

-פוליטיים שיקולים וכללו מגוונים, היו המהגרים של מניעיהם (.לטביה ו ליטא, פולין, רומניה
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 הנהגת בגלל 1924 בשנת ברובה נפסקה ההגירה .חברתיים-שיקולים כלכליים וגם אידיאולוגיים

 .359המנדטורית ישראל לארץ להגיע הגדול הקושי בגלל וגם, הברית בארצות הגירה מכסות

לכך שגומל הייתה  קשור וזה היה, ההגירה השונים לזרמי כצומת שימש גומל ,1923-1922 בשנים   

 המדינות היו העיקריים ההגירה יעדי (.ותעבורת נהרות רכבת מסילות, כבישים)צומת תעבורתי 

 יצרו יהודים .בלארוס מערב גם את כללה 1939 עד אשר, ופולין( ולטביה ליטא בעיקר) הבלטיות

. ל"בחו משפחה קרובי היו המהגרים לרוב, ראשית. סיבות מכמה המהגרים בקרב מוחלט רוב

ליהודים לא מעטים היו קרובים בחו"ל, בעוד שלמרבי האוכלוסייה הלאו יהודית לא היו קרובים 

/  ו פוליטי אופי בעלי בעיקר - להגר אותם שהניעו משקל-כבדי מניעים היו ליהודים, בחו"ל; שנית

 12-בין .להגר להם שאפשרו כספיים משאבים היו שהיגרו היהודים לרוב, שלישית. 360דתי או

ההגירה  שיא, לפיכך. יהודים כולם - איש ממחוז גומל 1,382 היגרו, 1924 בינואר 1-ל 1923 במאי

 3,446 עזבו, 1924 בינואר 1 -ה ועד 1922 ביולי 1- מה, הכל בסך. 1923 בשנת היה גומל ממחוז

, ליןפו, הברית לארצות היגרו שרובם(, 81.1% כלומר) יהודים 2,796 מהם, גומל מחוז את אנשים

 :361הבאה בטבלה מוצגים מגומל יהודים הגירת על נתונים. ולגרמניה הבלטיות למדינות

 (1.1924 - 8.1922) מגומל יהודית הגירה - 1 טבלה

כמות  תקופת הגירה
 המהגרים

 % יהודים

 היהודים

1922.9-8 1,044 577 55.27 

20 –.1922 10.1..19233 1,022 969 94.8 

12.5.1923 – 1.1.1924 1,389 1,389 100 

 

רובם , כל ראשית ?האזרחים תום מלחמת לאחר היהודית מגומל ההגירה נראתה כיצד      

 בארצות מכרים או/  ו משפחה להם קרובי היו לרוב, אמידים יהודים היו המכריע של המהגרים

יכולותיהם  את להפגין להם אפשרו לא הסובייטים התנאים שעבורם מדובר ביהודים היעד.
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 או, ציבור, אישים פוליטיים אנשי היו חלקם .וביטחונם חירותם על איימו ואף, וכישוריהם

  .362דתיים פעילים

 האמריקאית מהקונסוליה המסמך היא לכך דוגמא. משפחתי באיחוד רצו מהמהגרים חלק   

 להעניק לפרנקל ההחלטה על מופיע מידע  במכתב. מגומל עבור אדם בשם פרנקל( לטביה) בריגה

 לידה עמו תעודת ולהביא לקונסוליה אישי באופן להגיע התבקש הוא בלעדית. כדי לקבלה ויזה

 הקונסוליה כי הדגישו במכתב. הברית בארצות המתגורר, לבנו אחרת( המאשרת זיקה תעודת או)

 .363המועצות מברית היציאה על להקל כדי דבר לעשות יכולה אינה

 הציבורי הוועד של לממונה מחוזי קיים מכתב הממוען. מיוחדים הומניטריים גם מקרים היו    

 דרכון להנפיק מהרשויות ביקש המכתב. שיק מינה היתומה גורל על 1923 ביוני 27 -מ קייב היהודי

 מוכנים משפחה אלו היות וקרובי ל,"בחו המתגוררים משפחתה לקרובי מנת להגר-על שיק למינה

 .364בגידולה הקשורים העניינים בכל לטפל

 האפשרית היחידה ההוגנת החברה בבניין שהאמינו אידיאליסטים היו מהמהגרים נפרד חלק   

 לארץ ציוני נוער של דרכו .גישה סוציאליסטית בסיס על בית לאומי יהודי בארץ ישראל – ליהודים

 וזה .העלייה המורכבים עקב הסדרי והן העלויות הגבוהות בגלל הן, בהרבה קשה הייתה ישראל

 את לעזוב אישור או בריטיות אשרות קיבלו שלא ציוניים וצעירים צעירות לאותם במיוחד נכון

 הוועד מהנהגת מכתב יש זה בעניין .לגלי-באופן בלתי ישראל לארץ לעלות וניסו המועצות ברית

ממכתב זה  .כדין שלא ישראל לארץ לעלות הרוצים אלו ובו תיאור של במוסקבה היהודי הציבורי

(, ן'באזרבייג ובאקו בגאורגיה באטומי כמו ערים) לקווקז פנו הם  -ניתן לדעת מה היה נתיבם 

 מהגרים אלפי, מכך כתוצאה. ישראל לארץ במסעם להמשיך ומשם לטורקיה להגיע ביקשו משם

שהטורקים לא , הטורקי מהצד מעבר לאשרות בציפייה הקווקז בערי התאספו פוטנציאליים

 .365הנפיקמיהרו ל
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 יתואר בעיתונות להוביל לכך שהמצב מחבריו ניסו במוסקבה היהודי הציבורי לוועד במכתב   

 לעיל שבמכתב מכיוון, זו לבקשה נוספת סיבה שיש ייתכן. עלייה של זה סוג למנוע דרכים וליצור

 . 366"מסוימים גורמים של תעמולה השפעת תחת" - לעלות כדלקמן לרצון הסיבה מתוארת

. לטורקיה הסובייטי הקווקז בין היבשה גבול באמצעות מעבר לעלות ביקשו המהגרים כל לא   

 עם. ישראל לארץ ומשם לטורקיה להגיע וכך השחור, הים דרך מאודסה, להפליג  ביקשו חלקם

 הקווקז דרך לטורקיה להגיע שרצו אלה של למצבם דומה היה מצבם, המקרים ברוב, זאת

 .367הסובייטי

 מסמכים לארגון התנאים ובו הנחיות, נכתב מכתב היהודי הציבורי הוועד של ההגירה בלשכת   

 צריך אדם היה  אליהם, רובל 1650 - רוסי דרכון :ההגירה מסמכי ועלויות המועצות ברית לעזיבת

 היא אמריקאית ויזה עלות. מאוקראינה או מבלארוס הפרט הוא אם, רובל 300 ל 250 בין להוסיף

 לטבית ויזה עלות, רובל 812 היא ליטאית ויזה עלות, דולר 3 היא ארגנטינאית ויזה עלות, דולר 10

 כל נאלצו דרכה, במוסקבה לינה: הנסיעה רובל. כמו כן פורטו תנאים בנוגע להוצאות 510 היא

 יוקר, ליום רובל 50 -( יומית לצריכה מזון קניית בעיקר) ההגירה תהליך את לעבור המהגרים

 החיים. לחודש$  30 כ -( לטביה בירת) בריגה עלות מגורים. ללילה רובל 100 עד 50 הוא המחיה

 משבר היה כי הדגיש החוזר. לחודש דולר 95-90 - בארגנטינה מגורים. בחודש ליט 100 הם בליטא

 למחסום להגיע על העולים, לארץ ישראל להגיע כדי. בארגנטינה החוזר בזמן כתיבת דיור

 ואת תוקף דרכונים בודקים שם(, סלובניה בגבול איטליה מזרח-בצפון נמל עיר) הסטאבטרי

 .368פאונד 3.12 היה תקופה באותה חיפה או ליפו הסטאמטרי השייט. הבריטית הוויזה

 מלחמת תום לאחר ההגירה ליישום העיקריים המכשולים אחד היו כלכליים קשיים, לפיכך    

 אנו .יהודיים בינלאומיים הגירה מארגונים לצרכי ניתן היה לקבל עזרה, זאת עם. האזרחים

 של הוועד היהודי הציבורי למועצה המחוזית למועצה 1922 בדצמבר שנשלח ממכתב כך על למדים

                                                                                                                                                                      
В. Моисеенко, 'Эмиграция и иммиграция в РСФСР (СССР) в 1920-е гг.', Миграция и социально-

экономическое развитие 1,1 (2016), c. 63-78 

כ' ונתונים על חלקם של העולים מהמרחב הסובייטי -ישראל במהלך שנות העשרים של המאה ה-על העלייה לארץ
  –ראה 

J. Metzer, 'Jewish immigration to Palestine in the long 1920s: An exploratory examination', Journal of 

Israeli History 27, 2 (2008), pp. 221-251 
366  

ГАГО, ф. 1725, оп. 1, д. 28, л. 49-49об 
367  

ГАГО, ф. 1725, оп. 1, д. 26, л. 102 
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ГАГО, ф. 1725, оп. 1, д. 28, л. 1-2 
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 זה במקרה .מברלין כספים בהשגת שעסקה, היהודי הציבורי הוועד של ההגירה מלשכת בגומל

 המשפחות הרלוונטיות ולוודא תא ליידע ביקש הנציג$.  104.5 -ו$  68 האמורים היו הסכומים

  .369לכך הנחוץ הדיוק ואת, זה עניין של הדחיפות את מדגיש המכתב. הדרכונים את שהן קיבלו

 נשמר. להגירה אדישה הייתה גומל העיר הנהלת. הגירה מנעו כלכליים קשיים רק לא, זאת עם   

 שלא גומל מחוז של המנהל מהוועד ובו בקשה( 1923 בספטמבר 3 -מ) נסיעות מחברת מכתב

 לסניף מכתב יש, בנוסף .370את הדרכונים להם ולהנפיק למהגרים, בקשיים הנגרמים להגזים

 מי המפרט זה, ארגון מהנהגת(, 1923 באפריל 28) בגומל הוועד הציבורי היהודי ועדת של המחוזי

 עם המתאחדים קשישים הורים, עם בעליהן המתאחדות נשים: ההגירה מוועדת סיוע לקבל זכאי

 כי מדגיש המכתב .עם קרוביהם המאחדים יתומים או עם הוריהם המתאחדים ילדים, ילדיהם

 לארץ לעלייה מתייחס המכתב, כן-כמו .כספי למהגרים או חומרי סיוע מספק אינו הציבורי הוועד

 ויזה היה מנפיק לא הבריטי הקונסול אחרת, סרטיפיקט כאשר ישנו רק שהיה אפשרי דבר, ישראל

 כי נאמר במכתב. לאדם אמריקאי דולר 50 ל 40 בין נע ישראל לארץ הנסיעה עלות. ישראל לארץ

 השכלה והכשרה בעלי ואנשים בה אבטלה משמעותית, יש, קשה הוא ישראל-בארץ הכלכלי המצב

 תמורת כבישים בסלילת( ביממה שעות 12-10) במיוחד קשים בתנאים לעבוד נדרשים מקצועית

 התקופה במהלך אפשרית הייתה( ישראל-העלייה לארץ כולל) הגירה, לפיכך .371נמוך שכר

 והיגרו זו בהזדמנות שהשתמשו יהודים היו ובאזור ובגומל, העשרים שנות של הראשונה במחצית

חלון ההזדמנויות היה מוגבל מאוד הן מבחינת , זאת עם. ישראל לארץ עלו או שונות למדינות

 את ניצלו יהודים של יחסית קטן מספר, לכן. להגירההזמן והן מבחינת האפשרויות המעשיות 

 .המועצות בברית נותר המכריע הרוב. הזו הלכה למעשה ההזדמנות

 

 יכום ומסקנותס

 בקרב משמעותיים וחברתיים דמוגרפיים שינויים חלו, האזרחים מלחמת סיום לקראת   

. היהודיים החיים של הכללית התמונה את שינו אשר, ובמרחב בגומל היהודית האוכלוסייה

 שבאו עקב ומהמרחב הכפרי, מעיירות התושבים מעבר עקב כמותית גדלה היהודית הקהילה

                                                           
369  

ГАГО, ф. 1725, оп. 1, д. 28, л. 58 
370  

ГАГО, ф. 1725, оп. 1, д. 28, л. 15-16 
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 אלמלא יותר אף גדולה הייתה יכולה להיות הכמות. רפואי וטיפול מזון, עבודה אחר חיפוש

 בעיקר, הסובייטית לרוסיה הגירה אל מחוץ גם כמו, ופוגרומים לחימה, רעב, ממחלות התמותה

 שיקולים וכללו שונים היו המניעים. ישראל וארץ קנדה, הברית ארצות, וליטא לטביה, לפולין

  .חברתיים-כלכליים שיקולים גם כמו פוליטיים-אידיאולוגיים

 בידי נמשכו היהודים אליה, הבולשביקית המהפכה. הרוויחו את לחמם בקושי יהודים פועלים   

 של להשלכות זאת ייחסו המפלגה הבולשביקית ועמלנית. כלכלי שגשוג סיפקה לא, הבולשביקים

האבטלה הפכה . הסובייטים המפעלים של הכלכלית היעילות לחוסר ולא האזרחים, מלחמת

. עברו לערים גרם לכך צעירים רבים, האדום חיילי הצבא של ההמוני השחרור. לתופעה רווחת

 המפעלים סגירת, העובדותהידיים  המוני את לקלוט המסוגלת צומחת, תעשייה היעדר

  .הציבורית האווירה שקט ולהלהטת-לאי כל אלה הובילו הביטחוניים,

 את לשפר שנועדה, העשרים שנות בראשית הסובייטי המשטר של החדשה הכלכלית המדיניות   

 רצון שביעות אי, מעמדי ריבוד, אבטלה כגון חברתיים לתהליכים גרמה, והמשק מצב הכלכלה

 המהפכה כרווחי מאובדן של מה שנתפס בעיניהם גומל תושבי של רחבים חוגים בקרב גוברת

, עיצוב מחדש של אופי המשק והפעילות הכלכלית של טבעי תהליך היה זה. האזרחים ומלחמת

. כלכליות והשקעות שותפים אחר וחיפוש ומשאבי ייצור, כספיים משאבים של מחדש חלוקה

 .המקומי בשוק הללו המשאבים כל את לחפש אותה אילץ המועצות ברית של הבינלאומי הבידוד

 בכל מיוצגים היו יהודים. היהודית האוכלוסייה בקרב מקצועיים-מבניים לשינויים גרם הנא"פ   

 המצב את לשפר ניסתה המדינה. ושיתופי )קואופרטיבי( פרטי, מדינתי: המסחר סוגי שלושת

שנחרבה במלחמת האזרחים לפעילות סדירה התעשייה  את ולהחזיר החקלאות את לחזק, הכלכלי

ראתה את  והמדינה, חדשים עבודה מקומות למעשה ליצור נאלצו פרטיים יזמים. ותקינה

. הפרטית ליזמות נותרו כחלופה הקואופרטיבים. העובדים על הסוציאלית אחריותה בדאגה להגנה

 .הכלכלית הפעילות השתלטות המדינה על תוך  ,האישית התוצאה הייתה הגבלת היוזמה אולם

 ובתי במפעלים פועלי ייצור, מלאכה בעלי, כפקידים עבדו, השירותים בתחום עסקו רבים יהודים   

גופנית  מעבודה שחששו מכיוון לא, זאת. בחקלאות מועסקים היו כמעט ולא עדיין יהודים. חרושת

היסטוריות מהתפתחויות  שכתוצאה מכיוון אלא, )כפי שהובלט בסטריאוטיפ האנטישמי(

 ידע היו חסרי מהם רבים, בקיסרות הרוסית שכללו איסור על היהודים לחיות במרחב הכפרי

 על להתגבר צורך היה. מדור לדור עברו החקלאים שאצל ונעדרי כישורים מקצועיים
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, )מכונות חקלאיות באספקת ציוד רלוונטי  מהמדינה סיוע מתאים לקבל, ישנים סטריאוטיפים

 כלכלי.  וסיוע מס הטבות, דשנים(

 היצרנים על המוטל המס נטל בהגדלת הכלכלי מהמשבר מוצא ראתה המועצות ברית ממשלת   

עקב היותם של היהודים בגומל תופסים את הנישות הללו . זעיר בסחר העוסקים ורוב הפרטיים

 להחליף החלו הם נפגעו במישרין ממדיניות הדינאמית של המשטר. עקב הקושי להתפרנס, יהודים

 ואחרים, לבניין אחרים, תעשייתיים למפעלים פנו חלקם. להתפרנס אחרות דרכים וחיפשו, מקצוע

 יהודי נוער. אן'ובירוביג לקרים לעבור הסכימו אנשי הקבוצה הרביעית, ניסו את עצמם בחקלאות

והיו כאלה שניסו,  המשטר הסובייטי לשירות נכנס, בעיר ללמוד הלך החל להתנתק מהמסורת,

  .ל"לחו להגר ואף הצליחו,
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 1498-1499, תמורות בחיים היהודיים בגומל בתקופת הנא"פ –1 פרק

     

פרק זה מהווה המשך לפרק הקודם, במובן זה שהוא מתייחס לאותה התקופה מבחינה    

כרונולוגית, אך מתמקד בהתפתחויות בתחומי החיים היהודיים )הדת, החינוך, התרבות( בגומל 

ובמרחב בתקופת הנא"פ. הפרק דן בתקופת הביניים בה המשטר החל ליישם שינויים מעצבים 

אולם עדיין נותר מרווח ומרחב לפעילות יהודית עצמאית שיש בה  בתחומים המוזכרים לעיל,

 תודעתית.-זהותית-מימד עומק של המשכיות תרבותית

 

 . שינויים בחיים היהודיים1

 . א. היחס לדת1

לניניסטי, -בהתאם לפרדיגמה הבולשביקית שגרסה אתאיזם דוגמטי מבית המדרש המרקסיסטי   

שלילי, שיש לשאוף להכרית אותו מההווי הפרטי והציבורי המדינה הסובייטית ראתה בדת גורם 

מנהליים והסברתיים גם יחד. אולם יישום מגמה זו היה כפוף לשיקולים  –בשלל אמצעים 

פרגמטיים, הן מתחום מדיניות החוץ והן מתחום מדיניות הפנים. כך בתקופות מסוימות הלחץ 

 . 372י הלך וגברדת-דתי היה מועט ובתקופות אחרות הלחץ האנטי-האנטי

 היהודית בשלב זה לא הייתה בנמצא קהילה? 1921 בשנת בגומל היהודיים החיים היו מה   

, מאמינים של קבוצות מפוזרות רק נותרו. של כלל האוכלוסיה היהודית בגומל משותפת הדתית

 .כנסת שונים בתי סביב המאוחדות

                                                           
  –המדיניות הסובייטית ביחס לדת ולדתיות נחקרו משלל היבטים. להלן הפניות לכמה מקורות  372

P. Walters, 'A survey of Soviet religious policy', S. Ramet (ed.), Religious Policy in the Soviet Union, 

New-York 1993, pp. 3-32 

  -על יישום המדיניות בסוגית הדת והדתיות ביחס לדת היהודית ראה 

 А. Зельцер, Евреи Советской провинции: Витебск и местечки 1917-1941, Москва 2006, с. 229-

266 

מציאות או נ. קנטורוביץ',  -על היחס העקרוני של האידיאולוגיה הבולשביקית לדת וללאומיות היהודית ראה 
, : חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה1491-1499ישראל וברית המועצות -? היישוב היהודי בארץמשאלה

 ;27-21אביב תשע"ד, עמ' -תל

R. Weinberg, 'Demonizing Judaism in the Soviet Union during the 1920s', Slavic Review 67, 1 (2008), 

pp. 120-153 
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חוזר הנחיות  הוציאה בגומל הקומוניסטית המפלגה של העירונית הועדה, 1923 באוגוסט 23 -ב   

 הבסיסיים הארגוניים העקרונות את קבעה בו, הקומוניסטית המפלגה של המחוזיות לוועדות

" כנסת ובתי פולחן בתי, כנסיות" לסגור אין כי הודגש בחוזר .בדתות השונות ובמאמיניהן לטיפול

 לקהילות הדתיות מבני הפולחן את להחזיר צורך יש, אחרת .אדמיניסטרטיביות באמצעות שיטות

 ידי על מלאכותי, הקהילה הדתית ברוב של עצמי על פירוק בהצבעה להכריע כן, אין-כמו (.1 סעיף)

בנוסף, החוזר הנחה  (.2 סעיף) בקהילה פעילים היו שלא שיתוף אנשים שאינם מאמינים או אנשים

 ומעקב שלהם ההתמדה הדתית את מחזק שרק מה, אמונותיהם בגלל המאמינים מרדיפת להימנע

 קדומות דעות על וסבלנית מחושבת ביקורת"ב להתמקד הציע החוזר, זאת במקום. הדדית הבנה

  .373(6 סעיף'" )וכו הדת, הפולחן, האל לרעיון רצינית התייחסות תוך על רקע דתי,

 הסובייטית הממשלה כי להם להראות, המאמינים את להרגיע חשוב באותה נקודת זמן, היה   

 והפרדת המדינה של האתאיסטי אופייה ולמרות, כלפיהם עוינים אינם הקומוניסטית והמפלגה

האפשרות  .החוק באמצעות ויוגנו יכובדו המאמינים זכויות, מהכנסייה הדת ומערכת החינוך

את  להשיג אמור היה זה כל. כן-לפני כמו, בגלוי יתקיים והפולחן הדתי המסורות לקיום

ובכך להבטיח  ,הסובייטי השלטון במיזמי ולהבטיח את השתתפותם המאמינים של הלויאליות

חברתיות ומשקיות -מעין "שקט תעשייתי" לזמן הדרוש למשטר לטפל בסוגיות דחופות כלכליות

 רבות הוראות והנחיות גובשו במקרה לא ולכן ביסודן. אולם מדיניות זו לא כוונה לטווח הרחוק,

  .משמעי-באופן דו לפרשם יהיה שניתן כך, המקומיים והסובייטים המפלגה ועדות של

 .השתנתה כלפי המאמינים היחסית הסובלנות מדיניות, כ'-העשרים של המאה ה שנות באמצע    

 אידיאולוגיים מתנגדים עם שהתקיים והדיאלוג הנא"פ בסיס על שהושגו הכלכליות ההצלחות

היה  הדיור מלאי, התמלא מחדש גומל העיר אוצר .חשיותמו תוצאות הניבו המשטר של לשעבר

 לא זה" קיום-דו, "זאת עם. המקומית ועל הרשות המשטר על יותר לסמוך החלו אנשים. מספק

 להכין החלו כן הם-ועל, בולשביקים הונחו בידי דוקטרינה של הכרעה. רב זמן להימשך היה יכול

 ".הפרטי הסוחר" כמו גם על המאמינים, על מתקפה

 בגומל בוועדה המחוזית של המפלגה הבולשביקית התעמולה מחלקת הכינה 1926 במרץ 10 -ב   

החיים  חופש להגבלת הסובייטים המוסדות של הפעולה תכנית את כן באופן שקבע סודי מסמך

 - כלכלית עצמאות היהודיות מהקהילות לשלול( 1) כדלקמן: היו העיקריות ההוראות .הדתיים

                                                           
373  

ГАООГО ф. 2, оп. 1, д. 338, л. 67 
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כאלה ) הכנסת שפעלו בבתי" מחתרתיים חצי" חדרים לסגור( 2"; )הקופסא איסוף מס" על לאסור

 לביצוע קשורה שאינה פעילות כל לאסור( 3(; )ציבורי לחינוך המחלקה עם שפעילותם לא תואמה

 שנתפסו מטיפים" )נודדים מגידים" של דרשותיהם את למנוע( 4; )הכנסת דתיים בבתי טקסים

" אישורים" להיות צריכים היו הכנסת בבית הדוברים לכל. 374(מהפכניים-אנטי כאלמנטים

 הפוליטי החינוך ועם מחלקת המקומיים הסובייטים עם ההרצאות תוכן תיאום על המעידים

 בבתי פעילות של איסוף צדקה לצרכי פילנתרופיה וסעד עדיין הותרה, זאת עם יחד. המחוזי

  .375המשטר שסיפק חברתי סעד של הנטל את הפחיתה שהיא מכיוון, הכנסת

 בהתאם התגבשה באופן פרגמטי דתיים לחיים בנוגע הסובייטי המשטר מדיניות, הכל בסך   

הדתיים ואת  את החיים להחליש - אחת הייתה תמיד שאיפתו אך, במהירות המשתנות לנסיבות

 .הסוציאליזם כפי שבולשביקים תפסו אותם של את אידיאלים תאמו שלא ההשפעה הדתית

 

 . ב. החרמת רכוש יקר ערך מבתי הכנסת1

 היו הרעב מרכזי. קטסטרופליות היו שתוצאותיו, קשה הסובייטית רעב ברוסיה פגע 1921 בשנת   

 העיקריים הגורמים. אוקראינה דרום וגם, דרום חבל הרי אורל, הקווקז צפון, נהר וולגה אזור

 הקומוניזם" ממדיניות חלק שהייתה, היבולים וכן החרמת בגידולים, שחונה שפגעה שנה היו לרעב

 לשלילת כתירוץ הסובייטית המדינה את שימשה המונים רעב של הטרגדיה .376"המלחמתי

( יקרות ומתכות כסף, זהב) ערך יקר רכוש של החרמה .הזרמים הדתיים מכל כלכלית עצמאות

 נראתה, הרעבים לאנשים ל"בחו מזון רכישת של בתואנה כנסת, וכיו"ב, בתי, מנזרים, מכנסיות

החרמות הרכוש ממוסדות , מזאת יתרה .לגיטימי ולכל הפחות בעל הגיון ברור כצעד חוץ כלפי

 אנשים אלפי מאות של חייהם את להציל הסובייטית ההנהגה של נחישותה את להפגין הדת נועדו

 לגורמים בנוגע הקהל דעת המהלך נועד להטעות את  זאת, עם יחד .מוות-במלכודת שנלכדו

                                                           
, כי לגומל הגיע מגיד בעל כשרון רטורי המושך קהל רב 1925העיתון "היום" שיצא לאור בוורשה, דיווח במרץ  374

 לדרשותיו בבית המדרש ולא רק מקרב האוכלוסייה הדתית האדוקה, אלא גם מקרב הצעירים ואפילו הקומוניסטים.
 1(, עמ' 11.3.1925) 60, גליון היום

375  

ГАООГО ф.2, оп. 1, д. 818, л. 46 
 – ראה 1922-1921 באזור נהר וולגה בשנים הרעב על 376

В. Зима, Голод 1921-1922 гг. в Советской России: власть и церковь, Москва 2015; В.Поляков, 

Голод в Поволжье, 1919—1925 гг.: происхождение, особенности, последствия, Волгоград 2007; 

A. Yakovlev, A Century of Violence in Soviet Russia, New Haven 2002, p. 155-156; C. Edmondson, ' 

The Politics of Hunger: The Soviet Response to Famine, 1921', Soviet Studies 29, 4 (1977), p. 506-518 
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 המזון מאגרי את שמיצתה, קטלנית אזרחים מלחמת של השלכותיה - לרעב ההמוני האמתיים

  .של המדינה האחרונים

 דעת הקהל את הייתה להעמיד שמטרתו נרחב תעמולה קמפיין הושק, 1922 בתחילת, בגומל   

', וכו לעיתונות הודעות, עצרות, הפגנות, כנסים כלל הקמפיין. הדתיים אנשי הממסדים כנגד בעיר

פועל  היו בגומל הכנסת ובתי מכנסיות רכוש החרמות .377בעיתונות המקומית תעמולה נרחבת וכן

(, 1922 באפריל 24–23) כנסת בבתי - 1922 ההחרמות התבצעו באפריל .זה קמפיין של יוצא

 בסך (.1922 באפריל 29) והכנסייה הקאתולית( 1922 באפריל 28–26) האורתודוכסיות בכנסיות

 מבתי כסף( ג"ק 7.78- כ) פוד 19 הוחרמו מתוכם, דברי ערך( 378ג"ק 131- כ) פוד 8- כ הוחרמו הכל

 .379כנסת

נהגו  שהיהודים מכיוון, נוצריות בכנסיות מאשר כנסת הוחרם פחות רכוש יקר ערך בבתי    

 שלא המפלגה פקידי .פולחן למטרות יקרות ורכוש יקר ערך אחר מתכות במינימום להשתמש

 של ההחרמות וועדת ראש מיושב במכתב ניתן לראות זאת .התאכזבו, אלו פשוטות אמיתות הכירו

 .1922 במאי פדיאייב גומל מחוז מנהלת לראש שפנה, מ. גוזוב, בגומל דת ממוסדות יקר ערך רכוש

 במציאת לסייע ביקשו מהם, ושניאורסון ברישנסקי גומל אל רבני לבירור פנו רשמיים גורמים

זאת , בכספם לרעבים דרך בכל לעזור במאמינים והפצירו, להסכים נאלצו הרבנים .ערךחפצי 

 מזון לרכישת משמעותית תרומה לתרום שעשוי רכוש יקר ערך אין הכנסת שלבתי מכיוון

 .380לרעבים

 של המנהלים מועצת כך, חבר. מסוימת השפעה הייתה בעלי האוטוריטה של הרבנים למסר   

. כסף העשוי התורה ספר כתר את וועדת ההחרמות לחברי הביא שגס הקטן", אבן הכנסת "בית

 השיב, ברשימת המלאי מופיע ואף אינו מלכתחילה הוועדה לחברי נמסר לא הכתר מדוע כשנשאל

 הם, הסובייטיים הפקידים את סיפק לא זה אך .381לריטואל היהודי ביותר חשוב זה פריט כי שגס

                                                           
  –למשל  377

Г. Лелевич, 'Надо Проверить Гомельские Синагоги', Полесская Правда 563 (2.4.1922), с. 3 
 ק"ג 16.38 -פוד אחד שווה ל 378
379  

Бюллетень Гомельского Губернского Статистического бюро, 1 (1923), с. 8-9; К. Карпекин, 

Иудейские общины в Белорусской ССР (январь 1919 – сентябрь 1939 г.), Витебск 2016, с. 79; 

Полесская Правда 4.5.1922, с. 2; там же 5.5.1922, с. 3; там же 12.5.1922, с. 3 
380  

К. Карпекин, Иудейские общины в Белорусской ССР (январь 1919 – сентябрь 1939 г.), Витебск 

2016, с. 78-79; 'Голос Раввина', Полесская Правда, 26.4.1922, с. 2 
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 של המוניטין על לרעה עלול להשפיע וטענו כי זה, שלהם הזהב את מסתירים היהודים כי התעקשו

 תרומות לגבות נאלצו בגומל יהודיות קהילות כמה מנהיגי. הנוצרים המאמינים בעיני היהודים

 לוועדת להעבירם כדי במיוחד, ערך חפצי כמה לקניית הכנסת בתי מתקציב מסכום חלק ולהקצות

  .382ההחרמות

, שגס - האבן הקטן" הכנסת "בית הנהלת חברי שני עצרו והעמידו לדיןהרשויות , האירוע לאחר   

הם  1922 ביוני 17 -ב .ההחרמה מוועדת רכוש יקר ערך הסתרת באשמת ופרדין, לעיל שהוזכר

 לאחר שנתיים למשך" ופסיבית פעילה בחירה זכות" מהם ונשללה בפועל מאסר לשנת נידונו

 חגיגות לרגל חנינה קיבלו הם( 1922 בנובמבר 15) מכן לאחר חודשים חמישה, זאת עם. המאסר

 הייתה זו אך, קטנה הייתה הכנסת בבתי באירוע זה הפגיעה. 383הבולשביקית שנים למהפכה חמש

 .בעתיד יותר ומשמעותיות חדשות לרדיפות הקדמה רק

 ציבוריים ארגונים התנהלה באמצעות בגומל דתית-האנטי הפעילות המוקדמות העשרים בשנות   

 בברית( מדת חופש גם כמו) הדת שחופש מכיוון, אתאיסטית תעמולה לנהל מהחופש שנהנו

, הדת בענייני חיצוני פוסק של תפקיד על שמרה המדינה .החוק בידי הובטח להלכה המועצות

 נוצר 1924 בשנת, כך לשם .החוק במסגרת לכאורה פרטיים כאנשים פעלו דתיים-אנטי ופעילים

 תואמה דתית-הפעילות האנטי כל(. "ברית הכופרים הלוחמניים" 1929 -מ" )ברית הכופרים"

 דתית-אנטי פעילות לבצע יש כי התפיסה הייתה .עם הגורמים המפלגתיים הרלוונטיים מראש

 לשעבר ה"בונד" וחברי יהודים קומוניסטים, לכך בהתאם. אמם בשפת לאומיים מיעוטים בקרב

דתית בקרב האוכלוסייה היהודית -התעמולה האנטי שפעלו במסגרת הייבסקציות, פעלו לקידום

 .384בשפת יידיש

 יהודיים בזמן חגים בעיקר נערכו גומל במחוז העשרים בשנות דתיים-האנטי התעמולה מסעות   

 התחיל הקמפיין. אחד תרחיש להם היה, ככלל(. כיפור ופסח יום, השנה ראש) מסורתיים

 שבעקבותיהם, בעיתונות דתיים אחרים-אנטי "ברית הכופרים" ופעילים פעילי של במאמריהם

אלמנטים אלו ואחרים מהמסורת  נגד ראווה משפטי, פולמוסים, הרצאות, ועצרות הפגנות נערכו

                                                                                                                                                                      
ГАГО, ф. 100, оп. 1, д. 678, л. 3-3об 

382  

ГАГО, ф. 100, оп. 1, д. 678, л. 5-5об 
383  

ГАГО, ф. 100, оп. 1, д. 678, л. 52, 59   
384  
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134 
 

הצגות  הוצגו, היהודית )התורה, בית הכנסת, רעיון דתי זה או אחר, מוסד ה"חדר", וכיו"ב(

 .תייםד-ובחוגי דרמה של חובבים בנושאים אנטי ומחזות בתיאטראות

 פולסקאיה" העיתון פרסם(, 1922 באוקטובר 2) הכיפורים יום לפני, 1922 ספטמבר בסוף   

 בבתי מתאחדים היהודיים הריאקציוניים הכוחות כל" זה ביום כי נאמר בה ידיעה" פרבדה

 ישיבת קומסומול )הנוער הקומוניסטי הסובייטי( העירונית קיימה ועדת, זה . בעניין"הכנסת

 עירונית עצרת קיימה( 1922 באוקטובר 2) ולמחרת(, 1922 באוקטובר 1) כיפור יום בערב פעילים

 לא"ה לצד המצטרפים צעירים כי נאמר בפירוש". העובד הנוער כלמ" בה היה מצופה לקחת חלק

 .385"דת ואנשי בבורגנות בכך תמיכה יביעו" – "נכון

דתית, -דפוסים קונקרטיים לפעילות האנטיויצרו  בלבד להצהרות עצמן את הגבילו לא הרשויות   

 ה בפרוטוקול לראות ניתן כאלה צעדים של רשימה. ממשלתיות לכאורה-ולא רק בידי קבוצות לא

לפי . כיפור ליום שהוקדשה, 1923 באוקטובר 9 -מ המחוזית היהודית הלשכה ישיבת של 26-

לפי הכתוב במסמך . )"חגי הסתיו"(תשרי  לחגי בנוגע דיונים נערכו החינוך מוסדות מסמך זה, בכל

 .386ציבורית בוקר בארוחת ואף השתתפו כיפור ביום הספר-את בתי פקדו מהילדים 80% כ -

 על" - חוזר בגומל המפלגה הבולשביקית ועד הוציא( 1923 באפריל 8-1) הפסח תרפ"ג חג ערב   

 את הפועלים לשחרר" היא הקמפיין מטרת כי נאמר במסמך". פסח נגד דתית האנטי המערכה

 את לשכנע במגמה, פסח לפני שבועיים בקמפיין להתחיל . הוצע"על רקע דתי קדומות מדעות

המסורת שלציון  את ולנטוש הכנסת, לבית להגיע לא, בחג לעבוד להמשיך היהודית האוכלוסייה

, אלה לחגים והתנגדות מרד של אווירה ליצור" - יהודיות לנשים ניתנה מיוחדת לב תשומת. החג

 . בליל387, כלשון החוזר"העובדים האנשים על כבד עומס ומטילים הבורגנות אצל לעונג הגורמים

 לא. קל וכיבוד פנאי פעילויות, הרצאות הכוללת, יהודים של כללית אסיפה לקיים הומלץ הסדר

 בבתי ילדים עם דתיות-אנטי שיחות לארגן רצוי פסח לפני ימים כמה" - התלמידים גם את שכחו

 מיומיים יאוחר דתיים לא-אנטי אירועים התנהלות על ח"הוצע להגיש דו ."יתומים ובתי ספר

 .388סיומם לאחר
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386  
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. המפלגה הוראות את בהתלהבות שביצעו, צעירים לרוב היו אתאיסטיים באירועים המשתתפים   

 מהעיירות לגומל שחלקם הגיעו הראשון מהדור פועלים ממשפחות וצעירות צעירים היו אלה

 לאנשים ועוזרים צודק מעשה עושים שהם בכנות האמינו רובם .חדשים בחיים מקומם את וחיפשו

 התעמולה מסעות של הרועש האופי. מזהיר לעתיד דרכם את נבערים" למצוא"ו" חשוכים"

 את מהם לשלול ולחתור המאמינים של רגשותיהם את להעליב נועד הרשויות בידי שנתמכו

והעיתונות , הגמורה חסינותם את חשו "כופרים"ה. הדתי הפולחן לקיים את היכולת המעשית

  .בחוליגניזם שגבלו, את מעלליהם כיסה הסובייטית

 .פרובוקטיבי ונשא אופי הציבור לתגובות בנוגע מבחן מעין שימש המסורת הדתית נגד המאבק   

 ולהתחיל לב תשומת למשוך כדי טובה למקפצה נחשבה המסורת הדתית נגד בקמפיין ההשתתפות

 .רווחית עבודה ולמצוא, ללמוד ולהתקדם הזדמנות לקבל, בשורות המפלגה והרשויות בקריירה

 במאבק השליט הסובייטי במשטר דבקות כהפגנת שימשו בכללותה והדת הכנסת בית על ביקורות

 ורוחב בעלי השכלה רחבה היו לא חלק מהפעילים הצעירים .הישן" "עולם-מה שנתפס כ נגד

 ברמה גם אלא, ב מישור הציבורי רק לא התרחש הקרע .למרחקים הביטו ולא, אופקים

 ילדיהם את התנהגות ראו בעין יפה לרוב לא, החיים בעלי ניסיון, המבוגר הדור נציגי. המשפחתית

 .דבר לשנות יכלו לא אך, ונכדיהם

 

 . ג. ניסיונות התמודדות מצד החוגים המסורתיים1

התמעט הלחץ מצד . ביטחונם העצמי של החוגים היותר מסורתייםהתחזק  הנא"פ של בשנות   

 בה, 389"ישראל עדת" קהילה בהתאם לדין הסובייטי, נרשמה, בגומל, 1924 באפריל. הרשויות

 הקהילתי השוטף נערך בקהילה זו בשפה התיעוד במקביל. דתי בנושאי פולחן היה העיקרי המוקד

הרוסית, מה שיכול להעיד על הצורך לייצר קו עם דרישות המשטר ולהימנע בכל דרך אפשרית 

 מיצירת עילות לפגיעה עתידית בקהילה. 

 בבית הסדר שמירת על אחראית והיא הייתה עלמין-מקווה טהרה ובית היו בבעלות הקהילה   

 .מהרשות המקומית המשכורת סדור שקיבלו, רבנים בקהילה הועסקו שלושה .היהודי העלמין

                                                                                                                                                                      
ГАООГО, ф. 9, оп. 1, д. 158, л. 2 

  - 1924ראה תצלום חותם קהילת "עדת ישראל" בגומל משנת  389

К. Карпекин, Иудейские общины в Белорусской ССР (январь 1919 – сентябрь 1939 г.), Витебск 

2016, с. а, рис. 6 
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 שאימצו כנסת בתי שהיו טוען פולנר .קהילותיהם חברי של מתרומות חיו בעיר אחרים רבנים

 המחיצה, ביטול, של התפילות בנוהג שינויים את שכללו, דתית רפורמה של אלמנטים לעצמם

 .390היגייניות מסיבות לכאורה, התורה וספר הציצית את לנשק הנוהג ביטול

 מחצית כמעט, העשרים שנות אמצע עד? תקופה באותה דתיות יהודיות קהילות פעילי היו מי   

 היו הסובייטית בלארוס ובעיירות במרחב בערים הכנסת בבתי קבוע באופן שהתפללו מהיהודים

 60ומעל גיל  40 מתחת לגיל מאמינים(. בעיירות 46.89%- ו בערים 47.77%) 50-40 בגילאי אנשים

 .392הקהילה חברי של וולונטרי קבוע מיסוי עצמי על התבסס כנסת לבתי המימון .25%391 כ היוו

 שפעלו היהודיים הסיוע מארגוני ותרומות, ל"מחו העברות כגון, נוספים מימון מקורות היו גם

 .הסובייטית ברוסיה

 

 . ד. רדיפות הרבנים1

 .היהודית מהאוכלוסייה חלקים על שהשפיעו ואוטוריטה מעמד היה לרבנים, היסטורית מבחינה   

 היה, ופוליטי אידיאולוגי להשיג מונופול שביקש למשטר, ולכן, בגומל ליהודים גם היה נכון זה

( 1: כיוונים בשני המשטר פעל כך לשם .היהודית על האוכלוסייה רבנים את השפעת לאיין חשוב

 רבנים של החברתי מעמדם ערעור( 2 ו; ברשות הרבנים שעוד היו המעטות הסמכויות שלילת

 נשמעו בגומל המפלגתי המחוזי בוועד .חברי קהילותיהם ובקרב האוכלוסייה היהודית בכלל בקרב

ואת  הקטנים הסוחרים הדתיים, את את הקנאים להסית" בניסיון הרבנים את שהאשימו קולות

 .393"המרכזי השלטון ההנחיות של נגד למחות"ו" היהודים המלאכה בעלי

 ללמוד ניתן, 1923 יוני עד ממאי דתי-אנטי מאבק על בגומל המפלגתי המחוזי הועד של ח"מהדו   

בכך שלקחו  הואשמו אשר, ופרלוב שניאורסון הרבנים של משפט נערך 1923 במאי -3-2 -ב  כי

                                                           
390  

В. Тан-Богораз (ред.), Еврейское местечко в революции: очерки, Москва 1926, с. 197-219 

391  

К. Карпекин, Иудейские общины в Белорусской ССР (январь 1919 – сентябрь 1939 г.), Витебск 

2016, с. 44-45 
392  

В. Пичуков и др. (сост.), Конфессии на Гомельщине в 1920-1930-е Годы: документы и 

материалы, Минск 2013, с. 151-153 
393  

М. Х.,'Тихоновцы иудейского вероисповедания', Полесская Правда, 611 (6.6.1922), с. 1; 

Г.Лелевич, 'Контрреволюционер ли раввин Барышанский?', там-же, 613 (8.6.1922), с. 2 
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 ביידיש נערך המשפט .פי הדין הסובייטי-שיפוטית שלא הייתה מוקנית להם על סמכות לעצמם

 ההליך השיפוטי  .תעמולה למטרות הגורמים הדתיים ובתוכם עם רחבלפולמוס  להוביל ונועד

והוא נגמר בהרשעתם של , איש 1,000-ל 800 לדיוני המשפט הגיעו בין, רב ציבורי עניין עורר

  .394חודשים, שמיד בוטל עקב גילם המופלג של הנידונים 6, ועונש מאסר של הנדונים

 שיפוטיות כגורמים המשמשים כערכאות רבנים של מעמדם את להוריד מנת על, 1923 בשנת   

שדיוניו , בעיר" משפטי תא" לפתוח הוחלט, הסובייטיים המשפט לבתי לפנות ליהודים ולגרום

הייתה , כך .לרעיון ביחס שונות עמדות הובאו בהם דיונים זו להחלטה קדמו .395ביידיש ייערכו

 של משפטים כמו, פוליטית יתהפגנת משמעות בעלי דיונים רק לקיים ביידיש יש לפיה עמדה

 בסופו של דבר,  .ברוסית לנהל שאת שאר הדיונים יש בעוד', וכו שוחטים, מלמדים, רבנים

 בעלי רק בתיקים שיש לאפשר ניהול של דיונים משפטיים ביידיש, ולא מהותית החלטה התקבלה

 .396גרידא פוליטי אופי

 לקיים להפסיק המאמינים את לאלץ בכדי הספיקה לא הרבנים של השפעתם הגבלת, זאת עם   

קיומם של מוסדות חינוך מסורתיים )חדרים  על לאסור צורך היה; כנסת בתי ולפקוד המסורת את

 .אחרים מנהליים בצעדים ולנקוט וישיבות(

 

 . ה. לחץ מנהלי מצד הרשויות1

להעברת מסר,  –הפגנתית  מעצרים בעלי תכלית הייתה בגומל מאמינים על הלחץ מצורות אחת   

 הרבנים שהשתתפו בוועידת צירים 39 המשטרה עצרה 1925 בדצמבר 7 -ב ."למען יראו וייראו"

 מגומל היו מהעצורים מתוך 31. כנסת בית פעילי אחרים ואילו רבנים, היו מהם שמונה .המחוזית

במסמך  שכונה, שניאורסון זלמן הרב היה הוועידה משתתפי בין. במרחב מהעיירות אנשים 8 ועוד

 מסוימים לחוגים מוגבלת הייתה והשפעתו, רשמי שכזה תואר לו היה שלא אף, "הרב העירוני"

  (.ד"חב חוגי בעיקר)

                                                           
394  

ГАООГО, ф. 1, оп. 1, д. 1713, л. 4, 7; The American Jewish World, 41 (62.1.6.51), p. 4 
395  

ГАООГО, ф. 1, оп. 1, д. 1577, л. 5 
396  

ГАООГО, ф. 1, оп. 1, д. 1578, л. 35 
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 למעשה אך, מהשלטונות אישור ללא התקיימה הייתה שהועידה הייתה למעצר הרשמית העילה   

-הכלל לוועידה גומל ממחוז צירים אמורה לבחור שהייתה, הוועידה את לשבש הייתה המטרה

ניתן  המעצר ממסמך .397להתקיים בלנינגרד שתוכננה, היהודיות הדתיות הקהילות של רוסית

 רב - זוין (יוסליוסף ) שלמה: 1925 בנובמבר 7 -ב בגומל הרבנים ועידת משתתפי שמות את ללמוד

 ברוך, מגלינה - מהעיירה לוין יענקל אלתר, ברצ'יצה רב - רוגינסקי אברם, נובוזיבקוב בעיירה

 נחמיה, בעיירה סטארודוב רב, תומרקין איסר, הדתית ברצ'יצה היהודית הקהילה ר"יו - פורוצקי

: הקהילה מועצת חברי - מגומל פעילים דתיים בכנס השתתפו גם. קלימוב רב בעיירה בריסקין

. ואחרים קגן איצקה', גבינוביץ יעקב, זק הלל, יבנין משה, שובין משה, גרינברג בנימין, לובין אשר

 מנדל", בגומל רב, "שניאורסון כן השתתפו זלמן-כמו. המארחת הקהילה ר"יו היה לובין אשר

 .398ואחרים הקהילה, מזכיר - רניאק'צ

 היהודית הדתית מהקהילה ישראל" "עדת בקהילה שהתקבל מכתב הייתה להתכנסות העילה   

 הקהילה של וועידה לארגן שאיפה על דובר בעברית, במכתב, שהיה כתוב (.תאריך ללא) בלנינגרד

 .המוכרות בידי הרשויות הדתיות היהודיות קהילות מכל נציגים שתפגיש, הסובייטית היהודית

 משלחת לבחור מהמחוז כדי רבנים גומל במחוז הקהילה נציגי כינסו זה קבלת מכתב לאחר

 .399הוועידה מקדים לקראת דיון לקיים וכדי הנ"ל לוועידה

 את להאשים גומל מחוז של הפועל הוועד של המנהלית המחלקה החליטה 1926 בינואר 6 -ב   

האירוע מהווה  .400מורשה בלתי רבנים ון כנסגבאר" ישראל עדת" הכנסת בית קהילת מנהיגי

 כדי לכל הפחות, מנהלי לחץ להפעיל המשטר החליט הנסקרת התקופה בסוףאינדיקציה לכך ש

 זקוקות היו הרשויות כי לציין יש כאן .פעילותה היקף את ולהגביל הדתית הפעילות את לצמצם

ונתן  יותר ליברלי היה המצב התקופה רוב שבמשך בעוד, זה בפרק הנדונה התקופה בסוף זה לצעד

 .דתית לפעילות מקום

 

                                                           
397  

В. Пичуков и др. (сост.), Конфессии на Гомельщине в 1920-1930-е Годы: документы и 

материалы, Минск 2013, с. 20 
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 כנסת והחרמת מבניהם -. ו. סגירת בתי1

 הקמת עם. והתכנסות תפילה מקומות המאמינים שלילת הייתה הדת למתקפה על נוסף כיוון   

 חלקית חלקם הקטן נסגר, אך רובם הועברו, הכנסת הולאמו מבני בתי הסובייטי השלטון

את  מהמאמינים לשלול תואנות הרשויות חיפשו בהדרגה,. חוזי שכירות בסיס על למאמינים

  .הכנסת-מבני בתי האפשרות המעשית להשכרת

 בית"ל הגדול" האבן הכנסת "בית הפך, 1923 באפריל 7- מ המחוזי בגומל הפועל הוועד בהחלטת   

 מעץ הכנסת בית. ולסטודנטים לעובדים למעונות הוסב Staroselskaya הכנסת בית"; הסובייטים

 בתי שני. עובדים כמעונות שימש שלו והבניין, אחר למקום הועבר לובאביץ'-של חסידות חב"ד

  .401לשיכון לפליטים ולחלופת דיור נמסרו נוספים כנסת

 היה הגדול כנסת האבן בית בניין. גומל אוכלוסיית כלל בקרב למחאה גרמה כנסת בתי סגירת   

 בהשתתפות( 1833-1828) י"ט-ה המאה בראשית נבנה זה בניין שכן, ותרבותי אדריכלי ערך בעל

( שהעיר הייתה בבעלותו Rumyantzevרומיאנצב ) של משפחת הרוזן ובמימון בתכנון פעילה

, הכנסת בית את להחרים לא ביקש רסקי'לנוצ לתולדות המרחב ע"ש המוזיאון, לכן .402באותה עת

, לאחר מכן ואושרה תחילה נדחתה בקשתו אך, עקב ערכו התרבותי והאדריכלי, אותו לשמר אלא

 הבניין את במטרה להפוך החלו השיפוץ שעבודות מכיוון, מדי מאוחר היה כבר זה אלא שאז

 ונהרס, גומל העיר הנהלת הסובייט של  של ישיבות כחדר המבנה שימש יותר מאוחר. למועדון

 .מלחמת העולם השנייה במהלך

, זו למטרה מתאימים אינם מסוימת למטרה שהוחרמו הכנסת מבתי חלק כי התברר כאשר   

למאמינים למרות  אותם להחזיר סרבו אך, שונה לתכלית בהם להשתמש הרשויות החליטו

 התוצאה את הניבה לא הכנסת מבתי חלק הפקעת, זאת עם .403ונשנותבקשותיהם החוזרות 
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 הכנסת בבתי התפילה מסורת על לשמור המשיכו יהודים מאמינים. הרצויה בעיני הרשויות

 בנוהג של תפילה בבתים פרטיים שכונו הלכה והוחלפה כנסת תפילה בבתי. ברשותם שנותרו

 1923 ספטמבר עד מאפריל כי ידוע. חוק להפרת נחשב ולא רשמי לרישום נדרש שלא, "מניין"

 הכובד של הפולחן היהודי מרכז העברת של הנוהג .404כאלה" מניינים" 17 לפחות התכנסו בגומל

, בייחוד לאחר במקומות שונים בברה"מ נרחב בשימוש והיה לנפוץ הפך "מניין"-ל הכנסת מבית

  .405מלחמת העולם השנייה

 

 (וישיבות חדרים) מסורתיים חינוך מוסדות . ז. חיסול1

 של העברת התשוקה לקיום הוואי זה לדור מצב לשלול אמור היה ההוואי המסורתי עם המאבק   

המסורת  של הידע את להעביר עוד יוכל לא המאמינים של יותר המבוגר שהדור לוודא, הצעיר

ניתן היה להשיג זאת רק באמצעות הפסקת קיומה של מערכת החינוך  .ונכדיהם לילדיהם והפולחן

 המסורתית שהתעצבה במשך דורות.

 ניסה המסמך ".החדרים על" חוזר בגומל ועדה המחוזית המפלגתית הוציאה 1922 במרץ 23 -ב   

 של השפעה ככלי הוצג ה"חדר". הבולשביקים מבחינת" החדרים" את לסגור יש מדוע להסביר

 ודחיית דתית עולם תפיסת על יהודים פועלים של הצעיר הדור את לחנך הבורגנות היהודית

 מישור) ה"חדר" של הריאקציונית המהות את לחשוף( 1 זה נדרש: בעניין .הבולשביזם רעיונות

 יש כי הודגש (.אדמיניסטרטיבי מישור) האפשרי בהקדם ה"חדרים" את לסגור( 2(, אידיאולוגי

 לאחר רק ה"חדרים" את ולסגור, במקום הנסיבות את בחשבון לקחת, זהירותבמשנה  לנקוט

 .ביידיש שפעלו סובייטים יהודיים ספר בתי של בצורה חלופה יצירת

 הכפרי ובמרחב עיירות במספר העובדה כי בראשית שנות העשרים, בשל נעשתה זו הסתייגות   

 ונתנו מענה לילדים פעלו ביידישש היחידים החינוך מוסדות ה"חדרים" גומל, נותרו במחוז

 לשם, ילדים של גן גם אלא, יסודי ספר בית של תפקידו את רק לא מילאו ה"חדרים" .יהודים

 בידי רק להתבצע צריכה ה"חדרים" סגירת כי הודגש .שלוש ילדים מגיל קרובות לעיתים לקחו

                                                           
404  

ГАГО, ф. 428, оп. 1, д. 178, л. 33 
יהדות במכבש הסובייטי: בין דת מ. אלטשולר,  –על תופעת ה"מניינים" בחיים הדתיים של יהודי ברה"מ ראה  405

 88-73, ירושלים תשס"ח, עמ' 1489-1491לזהות יהודית בברית המועצות 
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 על יהודי בלבד, וזאת ממוצא להשכלה עממית )משרד החינוך( הנציבות ועובדי סובייטים פעילים

 .406ממלכתית באנטישמיות האשמות אפשריות למנוע מנת

בני  לילדים הוראת הדת איסור על" צו ממשלת רוסיה הסובייטית הוציאה 1922 במאי 26 -ב   

 תקופה באותה הסובייטים . העיתונים407"וישיבות תורה" "תלמודי, ב"חדרים" היהודי הלאום

הבורות  כביכול בידי הוחזק בהם, והבורות העבדות מכבלי להשתחרר היהודי העובד על כי כתבו

והשוט הפוגע  היהודים עבור חיי חרפה מהווה ה"חדר" כי נטען. ובעלי ממון רבנים של והעקשנות

 פועלים ילדי אלפי של מוחם את שמרעיל", הכנסת בית של הממית הרעל, "העמלים בהמונים

 .שעה בכל יהודים

היהודיים  את מוסדות החינוך לסגור גומל מחוז של הפועל הוועד החליט 1922 ביוני 6 -ב   

 בהן גומל במחוז והחדרים הישיבות כל הפסקת פעילותם את קובעה החלטתו .מסורתיים-הדתיים

-ובנובו בגומל" ה"חדרים את מידית לסגור ההחלטה קבעה כי יש. 18 לגיל מתחת תלמידים למדו

אחרון לביצוע ההחלטה, אך היישום היה  מועד נקבע יישוב אחרים במחוזואילו במקומות , בליצה

  .408צריך להתבצע באופן פרגמטי בהתאם לנסיבות

. בגומל והגורמים המסורתיים בקרב האוכלוסייה היהודית הרבנים למחאת הובילה זו החלטה   

 מכתב שלחנ 1922 בדצמבר 12 -ב. באמצעים חוקיים" חדרים"ה בסגירת להילחם ניסו תחילה

 הכנסת בית נציגי חתמו עליו, ע"ש ליפשיץ כנסת מבית המפלגה הבולשביקית של המרכזי לוועד

 הכנסת ובית, ישראל" "כנסת הכנסת בית, "תהילים" הכנסת בית, הגדול המתחדש החסידי

 לאומיים ספר בתי" שכונו במכתב, והישיבות ה"חדרים" החותמים כתבו כי סגירת. צדק" "פועלי

 החינוך המסורתי ובעקבות כך הפרטת", שלנו התרבותיים הערכים"-ב לפגיעה , תביא"מסורתיים

 המכתב מחברי .להורים המעוניינים שילדיהם יקבלו חינוך מסורתי משמעותיות תגרום להוצאות

 .במקביל לקיימם וניתן, כללי סובייטי ספר בבית ללימודים מנוגד אינו ב"חדרים" לימוד כי כתבו

                                                           
406  

ГАООГО, ф. 9, оп. 1, д. 168, л. 13 
407  

  –ראה  " ישיבות"ו" תורה תלמודי", "חדרים"-ב, 18 לגיל מתחת יהודי לאום בני לילדים הוראת הדת לצו איסור

Собрание узаконений БССР, ст. 87 № 5 1922, Минск 1922 
408  

В. Пичуков и др. (сост.), Конфессии на Гомельщине в 1920-1930-е Годы: документы и 

материалы, Минск 2013, с. 162-163, [документ 110] 
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 העמים שחרור" לסיסמת מנוגדת והישיבות ה"חדרים" סגירת כי הכותבים טענו, בבחינת מסקנה,

 .409"תרבותם המשועבדים משעבדום... ומדיכוי

פרטיים של  שיעורים לתת המשיכו ה"מלמדים", ה"חדרים" סגירת לאחר כי ציין פולנר איסאי   

 נערכו השיעורים .410עבור תלמיד לחודש רובל 4-3 של מינימאלי שכר תמורת עברית ומסורת

בעלי  ילדי היו ב"חדרים" התלמידים מרבית. פרטני באופן או תלמידים, 3-2 של קטנות בקבוצות

, סיוע התארגן עבורם .411, והתקשו לשלם שכר לימוד כלשהוומובטלים עניים, פועלים, מלאכה

במהלך , בקיץ הלימודים היה זמן רוב. ל"שהתקבלו מחו כספים שמומן, בחלקו, באמצעות

 .412הסובייטיים הספר בבתי חופשות

 לדעתם .ה"חדרים" לסגירת בנוגע הרשויות החלטת את ליישם מיהרו היהודים ההורים כל לא   

לילד  נתן בשפה העברית מקודשים טקסטים שלימוד מכיווןבעייתי  היה זה, מסורתיים אנשים של

, וגם שימש בעיצוב והבניית זהות ותודעההמאמין, וסייע  של עולמו בנוגע לתפיסת מושג בסיסי

 מהמסורת היהודית, להתנתק לגמרי רצו שלא רבות, משפחות לכן, .413ככלי בסיסי לסוציאליזציה

ובמקביל להשלמת ידע ב"חדרים" הפרטיים, כל עוד  הסובייטיים הספר לבתי ילדיהם את שלחו

 .414הדבר היה ניתן הלכה למעשה

 

 

 

                                                           
409  

ГАГО, ф. 3531, оп. 2, д. 18, л. 15-16 
410  

В. Пичуков и др. (сост.), Конфессии на Гомельщине в 1920-1930-е Годы: документы и 

материалы, Минск 2013, с. 151-153 
תולדות חב"ד ברוסיא הסובייטית בשנים ש. לוין )עורך(,  -על הקושי לשלם שכר לימוד למלמדים בחדרים ראה  411

 , ברוקלין תשמ"ט, עמ' ל"ותש"י: על פי מכתבים, מסמכים וזכרונות שבדפוס בכתב ובעל פה –תרע"ח 
412  

К. Карпекин, Иудейские общины в Белорусской ССР (январь 1919 – сентябрь 1939 г.), Витебск 

2016, с. 115-116 
לימוד ודעת במחשבה בין אתוס למיתוס', ח. קרייסל )עורך(,  –מ. זלקין, 'ה"חדר"  –אה על תכני הלימוד בחדר ר 413

לימוד תורה ושימור הריבוד החברתי', ע. אטקס וד.  –; ש. שטמפפר, 'החדר 271-259שבע תשס"ו, עמ' -, באריהודית
 55-37, רמת אביב תש"ע, עמ' החדר: מחקרים, תעודות, פרקי ספרות וזכרונותאסף )עורכים(, 

414  

D. Fishman, 'Judaism in the USSR, 1917-1930: the fate of religious education', Y. Ro'I (ed.), Jews and 

Jewish Life in Russia and the Soviet Union, Essex 1995, pp. 251-262 
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 . ח. משפטו של הרב ברישנסקי1

בעצרת  .מוסד ה"חדר" נגד עצרת בגומל הקומוניסטית המפלגה פעילי ארגנו 1922 ביוני 2-ב   

 אך", המתים ספריהם" את וללמוד להאמין דתיים אנשים על אסר לא הסובייטי הממשל כי נאמר

מלמדים  מה להבין יכולים שלא לילדים לכך שתיעשה "שטיפת מוח" לאפשר מתכוונת לא היא

 של קיומם את למנוע החליט החינוך משרד ".הבלים דתיים"ב להם לראש מיניולהכניס  אותם

עשרה כל מה שקשור  שמונה לגיל מתחת מלמדים ילדים ונוער שבהם כלשהם חינוך מוסדות

. השבועות חג במהלך( קולנוע בית כיום) קלינין בתיאטרון ע"ש נערכה העצרת .415למסורת הדתית

 את והביע לעצרת להגיע ה"חדרים" לסגירת המתנגדים היהודים להמוני קרא הרב ברישנסקי

 היה ברישנסקי הרב הרב ברישנסקי עצמו נאם בעצרת והגן על מוסד ה"חדר". אולם. עמדתם

 בגומל ה"חדרים" בעד סגירת הצביעה העצרת, נגד בעד ושלושה קולות 265 עם: המוחלט במיעוט

: ברישנסקי הרב אמר, העצרת אולם את עזב כשהוא. סובייטים ספר לבתי התלמידים והעברת

 .416!"חזקים יותר אנו שביניהם אחרים קירות יש אבל, הללו הקירות בין ארבעת לכם רוב יש"

 הייבסקציה, העימות התפתח לתגרה פעילי עם עימות התנהל, בפארק, למבנה תיאטרון בסמוך

הועמדו לדין מגני שבו  משפט ראווה לקיים הרשויות החליטו מכן לאחר. 417מעצרים שהובילה

 .מוסד ה"חדר", ובפועל מה שעמד למשפט היה מוסד ה"חדר" עצמו

 כריזמטית דמות היה הוא. 1893 משנת בגומל כרב כיהן(, 1950-1864) ברישנסקי מרדכי-רפאל   

 היהודית בקרב האוכלוסייה אלא, הגורמים הדתיים בקרב רק לא פורמאלית לא ואוטוריטה

 .מעסיקיהם מול הפועלים של האינטרסים על והגן העניים כמגן נחשבה, בכללותה בגומל

 ובסופה, רבים אנשים נחקרו החקירה במהלך. בביתו 1922 ביוני 4 -ב נעצר ברישנסקי הרב   

 15 -ב שהחל המשפט .מהפכנית-אנטי באשמת פעילות אנשים 11 להעמיד לדין החלטה התקבלה

 להיכנס היה הדיונים ניתן לאולם .ימים חמישה ונמשך , נערך בתיאטרון ע"ש קלינין,1922 ביולי

 בעיתונות נרחב לסיקור זכה המשפט .המשטר תומכי בקרב בעיקר שחולקו עם כרטיסים רק

התקיים פולמוס  יתר מכך, בביטאון המפלגתי העירוני והמחוזי(. וברוסית ביידיש) המקומית

                                                           
415  

В. Ш. 'Вечер докладов о Хедере', Полесская Правда, 21.6.1922, с. 3 
416  

Б. Шейнбаум, 'К Делу Барышанского', Полесская Правда, 15.6.1922, с. 2 
417  

M. Altshuler, ‗The Rabbi of Homel‘s trial in 1922‘, Michael: on the history of the Jews in the Diaspora 

6, Tel-Aviv 1980, pp. 14-15 
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. אירוע זה היה 418ות שונות בנדון, והובעו עמד"מהפכן-אנטי" הוא ברישנסקי הרב האם בשאלה

יוצא דופן שכן ככלל העיתונות המפלגתית ביקשה להציג עמדה אחידה שתאמה את הקו המפלגתי 

 ולא אפשרה פולמוסים לשם בירור עמדות כללי. 

מסגרות , היהודי העם של הלאומית מהתרבות נפרד בלתי חלק הם ה"חדרים" כי טען ברישנסקי   

 הוא טען כי סגירת ה"חדרים". להמשכיות תרבותית של העם היהודי חינוך והשכלה הכרחיות

 עליהם הצהיר הדת והפולחן לחופש מנוגדת והיא אמונה ופולחן דתי, כנגד הפעלת אלימות מהווה

של  שנים בארבע כמו דיכוי חוו לא יהודים, שנים אלפי הוא אף טען כי במשך. הסובייטי המשטר

ייתו של משפט ראווה פוליטי, לא היה לברישנסקי סיכוי לשכנע סובייטי. אולם, מעצם הוו שלטון

 לאחר מיד. מאסר לשנתיים נידון אשמים, וברישנסקי נמצאו את השופטים בצדקתו. הנאשמים

הגורמים  של והפגנות עצרות, ערעורים, עתירות, רבות מחאות) ה פעילות גלויההחל הדין פסק

 לגבולות ומידע אודות האירוע הגיע גם אל מחוץ, 419( וכן פעילות מאחורי הקלעיםהמסורתיים

 ברה"מ את ועזב חנינה, ברישנסקי קיבל חודשי מאסר, שבעה שאחרי לכך הוביל זה .420ברה"מ

-1929) בוושינגטון כרב שימש, חייו סוף עד התגורר שם, בארה"ב מתיישב כאשר הוא, לצמיתות

 .421יורק ובניו(, 1926

 החינוך היהודית המסורתית לקיומה של מערכת קץ ששם ברישנסקי היה אקורד הסיום משפט   

כך, משפטי  . בברה"מ יהודיות אחרות קהילות אירועים דומים פקדו מהרה עד, זאת עם .בגומל

 נגד ה"חדרים" )וכן נגד ה"מלמדים", ובהמשך גם נגד השוחטים והרבנים( דומים ראווה פוליטיים

 באופן רק מסורתי יהודי חינוך לקבל היה יתןנ מעתה .422ובמוהילב במינסק, בויטבסק התקיימו

                                                           
418 

Г. Лелевич, 'Контрреволюционер ли раввин Барышанский?', Полесская Правда, 613 (8.6.1922), с. 

2; Г. Лелевич, 'Да, контрреволюционер', Полесская Правда, 619 (15.6.1922), с. 2 
במאמצים לשחרורו של ברישנסקי לקחו חלק בעלי השפעה מחוץ לברה"מ ובתוך ברה"מ, ביניהם הפסנתרן הנודע  419

 18, 13, עמ' יורק תשי"ב-, ניווסף מכתבים מחטביםאש. ברישנסקי )מו"ל(,  -דוד שור. ראה 
420  

A. Levin, 'Why The Homel Rabbi Faces A Soviet Trial', The Sentinel 6 (11.8.1922), p. 3 
421  

M. Altshuler, ‗The Rabbi of Homel‘s trial in 1922‘, Michael: on the history of the Jews in the Diaspora 

6, Tel-Aviv 1980, p. 17 

  –לסיקור מלא של הפרשה כולל פרוטוקולים של הדיונים המשפטיים ונאום ההגנה של ברישנסקי ראה 

M. Altshuler, ‗The Rabbi of Homel‘s trial in 1922‘, Michael: on the history of the Jews in the Diaspora 

6, Tel-Aviv 1980, pp. 9-61 

-, ניואוסף מכתבים מחטביםמיין קאמף מיט די אידישע באלשעוויקעס', ש. ברישנסקי )מו"ל(, בארישאנסקי, 'מ. 
 151-146שם, עמ'  –על החוויה בכלא והשחרור ראה ; 146-135, עמ' יורק תשי"ב

  –ראה  1922-1921-על משפטים נגד חדרים ומלדמים במקום שונים בברה"מ בשנים 422

К. Карпекин, Иудейские общины в Белорусской ССР (январь 1919 – сентябрь 1939 г.), Витебск 

2016, с. 108-109; А. Зельцер, Евреи советской провинции: Витебск и местечки. 1917-1941, 
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 ההיסטוריה את שהדיר, ביידיש הסובייטי הספר כחלופה ל"חדר" היה אמור לשמש בית .פרטי

על יסודות של אידיאולוגיה בולשביקית תוך  ביקש לחנך ובמקום הלאומית והמסורת היהודית

 וההבניה האתאיזם עקרונות על בנוי היה ספר זה-בית .הדגשת היסוד האינטרנציונלי

מעין "צינור" שהיה אמור להוביל לסובייטיזציה של האוכלוסייה  היה ולמעשה, הסוציאליסטית

 .היהודית

 

 ספר סובייטי ביידיש-. ט. בית1

 קומוניסטית ואידיאולוגית פוליטית תודעה להבנות במטרה הוקמה החינוך מערכת, בברה"מ   

למשימות שנדרש לבצען בידי  באופן מודע המוכן להתגייס הסובייטיאת האינדיבידואל  ולבנות

 .והמשטר המפלגה

 סובייטים אזרחים" לייצר" הייתה הבולשביקית ביחס ליהודים החינוך מערכת של מטרתה   

 יהודי אתני שהוא אמנם ממוצא, ולאידיאולוגיה אותה ביקש לקדם ולהדגיש למשטר נאמנים

-והיסטוריים דתיים מתכנים מנותקת הסובייטית שלו היהודית אך התודעה, ביידיש ומחונך

  .לאומיים יהודיים

כאשר , במוסקבה לענייני יהודים הקומיסריאט )המשרד( הוקם 1917 נובמבר אירועי לאחר   

 החינוך מוסדות מכל, זאת עם. הספר בתי עבודת על פיקחה ולחינוך שלו לתרבות המחלקה

 לדת הבולשביקים של השלילי היחס הייתה הסיבה. תמיכה קיבלו ביידיש ספר בתי רק, היהודיים

 לדברי. הציונות לקידום ואמצעי" דתי סם"תוארה כמעין  העברית בעיניהם,. ולציונות היהודית

 לשפת את השפה העברית השווה, ליטבקוב משה", אמת דער" עורך, א. גלבוע יהושע

 כי טענו רלוונטי. פעילי הייבסקציה-ולא, כלומר כדבר מה ארכאי, אזוטרי 423ההוטנטוטים

 .בה משתמשים והבורגנים דת אנשי, ציוניים שרק מכיוון, המעמדי האויב שפת היא העברית

ממוסדות  הילדים העברת. היהודים העמלים ההמונים שפת את שקלו הם, לעומת זאת, ביידיש

 החינוכית החוויה את ששללו, )במגמה אתאיסטית( חילוניים חינוך למוסדות המסורתיים חינוך

 .והוריהם התלמידים עבור בבחינת אתגר הייתה, המסורתית ואת ההווי המסורתי

                                                                                                                                                                      
Москва 2006, с. 233-236; Л. Смиловицкий, Евреи в Турове: история местечка Мозырского 

Полесья, Иерусалим 2008, с. 311-315  
423  

Л. Смиловицкий, 'Школа на идиш в первые десятилетия советской власти в Белоруссии, 1921-

1941 гг.', Новая еврейская школа, 11 Санкт-Петербург 2002, с. 172 
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היידיש נתפסה, או ליתר דיוק הוצגה  .יידיש הייתה הסובייטי היהודי הספר בבית ההוראה שפת   

ומנטלי אנשי הייבסקציה כשפת ההמונים "העמלים" היהודים. בתפיסה זו היה רכיב אינסטר בידי

שכן שפת היום יום של יהודים רבים אכן הייתה יידיש וניתן היה לנהל ביתר קלות תעמולה בשפה 

מהפכנית", אך גם -יידיש כחלופה לעברית שהוצגה כשפה "אנטי –זו, וגם רכיב אידיאולוגי 

כחלופה לרוסית בבחינת שימור אלמנטים של זהות יהודית )מניע זה היה קרוב לליבם של יוצאי 

 המפלגה של הסטטוטורית התוכנית, 1919 "בונד" שהשתלבו בייבסקציה(. בפברוארה

 ביידיש ספר הנלמדים בבית מקצועות כל את ללמוד יש כי ציינה בבלארוס היהודית הקומוניסטית

 המועצות בברית מהיהודים 71%, 1920- ב האוכלוסין מפקד פי על .424התלמידים של אמם כשפת

. בבלארוס הסובייטית 91% -ו באוקראינה 76%ברוסיה הסובייטית,  48% כולל, יידיש דיברו

 .425מהיהודים 97% ביידיש השתמשו בבלארוס במרחב הכפרי בעיירות

 נותר היהודי הספר בבית הוראה ולמידה  כאמצעי עצמה היידיש של עתידה, זאת עם יחד   

 היהודים שעל הואהמהפכני  שהאינטרס עלתה טענה המלחמתי הקומוניזם בתקופת .בעייתי

 כי 1918 בשנת הצהיר, דימנשטיין שמעון, היהודי הקומיסריאט כך, ראש .שפתם על לוותר

 קדושה שפה אינה ויידיש לשפה, קנאים אינם, היהודים" הלאומנים כמו "שלא, הקומוניסטים

 .מקום בכל היהודית ]יידיש[ השפה את ידחקו יותר עשירות שפות הקרוב שבעתיד יתכן: "עבורם

 על זו מבט נקודת הנא"פ השתנתה תחילת עם . רק426"עקב כך דמעה נזיל לא הקומוניסטים אנו

 במקומה של מערכת .הסוגיה הלאומית בהקשר של בניית ועיצוב מערכת החינוך הסובייטית

 על שהתבססה, ספרית הסובייטית-השיטה הבית הוקמה, המהפכה בידי שנהרסה, הישנה החינוך

 השפעה שלל זה ספר בית .המגדרים משני לילדים חובה חינם חינוך, המעמדיהשוויון  עיקרון

 בפרספקטיבה עתידית .מבחינה חברתית מועילה מה שנתפס כעבודה קשור לרעיון של והיה דתית

ולאפשר  והכשרה מקצועית השכלה של רחבה התפתחות להבטיח אמור היה כזה ספר בית

  .גבוהה להשכלה גישה חופשית ולאיכרים לפועלים

                                                           
424  

Э. Савицкий (сост.), Бунд в Белоруссии, 1897-1921. Документы и материалы,  Минск 1997, с. 495 
425  

Л. Зингер, Еврейское население СССР в таблицах и диаграммах, Табл. 24 - Москва, 1930; Белорусская 

Академия Наук, Еврейский сектор: Бюллетень «Евреи в БССР», Минск 1929, с. 11 
426  

М. Юдель, 'Еврейская школа в Советском Союзе', Я. Фрумкин и др. (ред.),  Книга о русском 

еврействе 1917-1967 гг., Нью-Йорк, 1968, с. 234 
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שנות  בראשית גובשה העיקריים במרכיביו הסובייטי היהודי הספר בית של האידיאולוגיה   

 בית כי, משרד החינוך של היהודית הלשכה ראש, לויטן מיכאיל הצהיר 1923 בשנת .העשרים

 הנוער של הקומוניסטי בחינוך ביותר החשוב המרכיב הוא ביידיש האחיד הסובייטי העמלני הספר

 והאמצעי העיקרי, וציוניות לאומניות קדומות בדעות, בדת למאבק העיקרי הגורם, היהודי

 .427ואינטרנציונלית אתאיסטית עולם השקפת לביסוס

שהיו  מורים גם על חל זה. דתית-האנטי התעמולה במרכז עמדה הסובייטית החינוך מערכת   

ובשלבים הראשוניים הועסקו  ואף שומרי מסורת, דתי או מסורתי חינוכי-בעלי רקע השכלתי

 .428בשבת להוראת התנגדו עדיין בגומל מהמורים חלק, 1922 כך, בסוף. ספר הסובייטיים-בבתי

במהלך , כפריים ובאזורים בעיירות שלימדו בעיקר, יהודים שבקרב מורים אלא, זאת רק לא

 נבע זה מצב .429ציוניים לרעיונות ברורה נטייה הייתה העשרים שנות של הראשונה המחצית

 שעד להסיק, ניתן מכאן. הקומוניזם בעלי אוריינטציה אידיאולוגית לכיוון הוראה צוותי מהיעדר

 בסגנון" ואילו מורים, בעלי אוריינטציה בולשביקית מורים של מספיק מספר הוכשרו 1925 שנת

 באמצעות סולקו ממערכת החינוך הסובייטית, המשטר של לפרדיגמה להסכים יכלו שלא" ישן

 .פיטורים באמצעות  פשוט או התפטרות )פרישה מרצון לכאורה(

 ילדים גני ארבעה היו ביניהם. ביידיש סובייטיים חינוך מוסדות כמה בגומל פעלו 1922 בשנת   

 ביידיש, רק שפעלו גנים מתוכם שלושה – גנים שישה היו 1925 בשנת. ילדים 200- כ אותם פקדו

  .430פעלו קבוצות יהודית שפעלו ביידישמשותפים בהם  גנים ועוד שלושה

. הלאה וכן מבנים,, הכשרה מתקני מספיק היו לא ביידיש הסובייטיים הספר לבתי, בהתחלה   

 הסובייטים היהודיים הספר בתי של החולשות אחת, בנוסף .431בגומל המצב היה זה 1923 בשנת

 תנאים ביצירת היה העיקרי הקושי .432ביידיש דידקטיים וחומרים לימוד ספרי היעדר היה

                                                           
427  

А. Платун, Итоги культурного строительства в БССР за десять лет, Минск 1931, с. 22 
428  

ГАГО, ф. 60, оп. 1, д. 577, л. 34 
429  

НАРБ, ф. 4, оп. 3, д. 13, л. 62 
430  

В. Гершанок, В. Райский, 'Евреи Гомеля в период НЭПа', Беларусь у ХХстагодзi 3 (2004) 

 nepa-period-v-gomelya-evrei/info.nashkraj://http/ -מקור מקוון 
431  

ГАГО, ф. 1442, оп. 1, д. 1, л. 63 
432  

http://nashkraj.info/evrei-gomelya-v-period-nepa/
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 צרכי על לתת מענה כדי מתאימות לימודים תכניות ויצירת פיתוח, ולהוראה ללמידה מתאימים

 נוסף משמעותי אתגר. המשטר של הפרדיגמה האידיאולוגית את ומשקפים והמורים, התלמידים

 .צוות מתאימים ואנשי מורים הכשרת היה

 

 סובייטיים יהודיים בגומל. הכשרת המורים עבור בתי ספר 1. ט. 1

זה למדו  במוסד(. Evpedtekhnikum) הפדגוגית היהודית המכללה בגומל הוקמה 1921 בדצמבר   

 לימוד למעט, ביידיש נערכו הלימודים .18 גיל עוד לפני בלימודיהם החלו רובם. סטודנטים 107 עד

 תכנית .קבוצות מכינה היו שתיים מתוכן, לימוד קבוצות ארבע היו זה במוסד. הרוסית השפה

 היסטוריה כללה הלימודים תכנית. מרצים 12 היו בפקולטה. בהוראה ניסיון גם כללה הלימודים

 .פורמלית בלתי חינוכית עבודה וכן וזמרה מוסיקה, יהודית )בהתאמה לפרדיגמה מרקסיסטית(

 הקורסים 19226-1922 בשנים ולכן ,433חדשניות לאותה עת הוראה בשיטות שימוש נעשה בהוראה

 (.חודשים מספר שארכו קורסים סמסטריאליים, קיץ קורסי, למשל) שונים מודלים פי על נערכו

 כולל, איש 108 - 1924 בשנת, איש 40 - 1923 בשנת) סטודנטים עשרות בקורסים השתתפו כמה

 הוועד מתשלומי, המדינה מתקציב פעילות המכללה מומנה(. איש 25 - 1926, שומעים חופשיים

הסטודנטים שלמדו  מספר גדל, העשרים שנות במהלך, בהמשך. וינט'וארגון הג היהודי וריהציב

 היהודיים המוסדות בין , והייתה1929 בשנת נסגרה היהודית הפדגוגית המכללה. במכללה

 .434הסובייטית בהוראת הרשויות בבלארוס פעילותם את שהפסיקו הראשונים

 

 

                                                                                                                                                                      
К. Карпекин, Иудейские общины в Белорусской ССР (январь 1919 – сентябрь 1939 г.), Витебск 

2016, с. 111 
  –לסקירת הפדגוגיה הסובייטית על התפתחויותיה, כולל בתקופה הנדונה, ראה  433

О. Сухомлинська, 'Радянська педагогіка як ідеологія: спроба історичної реконструкції', 

Історико-педагогічний альманах, 21 (95, 2008), c. 4-24; А. Пинкевич, Советская педагогика за 

десять лет (1917-1927), Москва 1927     

אברהם איתי מציין כי בבי"ס ע"ש קרל ליבקנכט פעלה תכנית דאלטון בראשית שנות העשרים שעניינה הייתה עידוד 
קורות השומר הצעיר א. איתי,  –להתארגנות עצמית והם שותפו בענייני בי"ס יחד עם הסגל הפדגוגי. ראה  התלמידים

 140, עמ' 1981, ירושלים נצ"ח –בס.ס.ס.ר. נוער צופי חלוצי 

434  

ГАООГО, ф. 1 оп. 1, д. 1577, л. 6; ГАГО, ф. 60, оп. 1, д. 1537, л. 13-13об. 
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 היידישאית ותרומתם לסובייטיזציה של יהודי בגומל. הלומדים במערכת החינוך 2. ט. 1

על מנת לקדם , בפרט היהודי ובנוער בכלל נוער בבני להשתמש מאוד חשוב היה בגומל לרשויות   

 פעולות ננקטו כך לשם .הקומוניסטיים לרעיונות בהתאם החברה ולבניית המשטר, לייצוב פעולות

 יהודים של השתתפותם על הנתונים קומוניסטיים.לתנועות וארגוני נוער  היהודי הנוער לגיוס

 -ה עד 10-מ כך, .תמונת מצב לראות ניתן בסיסם על גם אך חלקיים, אלה ארגונים של בפעילותם

בני נוער  88 בוועידה נכחו .התשיעית המחוזית הקומסומול ועידת נערכה 1925 בפברואר 14

מה שפחות או יותר תאם את חלק  .(44%משתתפים, מעט פחות ממחצית ) 200-כ מתוך, יהודים

 יהודים פעילים היו בגומל הקומסומול חברי היחסי של היהודים במרחב העירוני במחוז גומל. בין

 הנקין, מרגולין, בריסקר, גולדשטיין, לורי, האנטמן, קופמן', רבינוביץ, גלוכובסקי - בולטים

בעיתונים של . קומסומול יחבר של קבוצות ביידיש חמש בגומל פעלו 1925 באמצע .ואחרים

 פינה .435ביידיש חומרים בקביעות הודפסו Iskra Ilyicha -ו  Nabat Molodyozhy – הארגון

 Polesskaya בביטאון המפלגתי העירוני והמחוזי גם הופיעה ביידיש נוער ובני לילדים קבועה

Pravda (הבאים וגלגוליו .)לקורא להעביר מנת על בעיקר צעד זה, של פרסום תכנים ביידיש, נעשה 

 שני ומצד, הסובייטי ביקש לקדם שהממשל של תכנים ונקודות המבט משמעותם את היהודי

בעיקר , זה במקרה) שוות ובעלות חשיבות השפות כל - מתחשבת גישה הייתה בכך משום הפגנת

 (.ויידיש, רוסית

אנשי הסגל שלהם , בתי הספר היהודיים הסובייטיים -מבחינת המשטר מכאן ניתן לומר כי    

בתוך  בעיקר כסוכני סובייטיזציה היו צריכים לשמש, 436, בגומל כמו במקומות אחריםולומדיהם

)בין אם במגמת אקולטורציה מוחלטת ובין אם במגמת יצירת דגם זהותי  האוכלוסייה היהודית

 –דים יהודי סובייטי ייחודי(, ובפועל שימשו באופן פרדוקסלי שני ווקטורים שונים ואף מנוג

ווקטור של שימור הזיקה  –ווקטור של ניתוק מדפוסי הזהות וההזדהות המסורתיים ובה בעת 

 . 437האתנית ואף דפוסים מסוימים של שייכות לקולקטיב אתני

                                                           
435  

ГАООГО, ф. 5, оп. 1, д. 760, л. 2 
  –סובייטיים )יידישאיים( שפעלו במקומות אחרים במרחב בלארוס ראה -ספר יהודיים-על פעילות בתי 436

А. Зельцер, Евреи советской провинции: Витебск и местечки. 1917-1941, Москва 2006, с. 277-

298; Л. Смиловицкий, Евреи в Турове: история местечка Мозырского Полесья, Иерусалим 2008, 

с. 316-340 
  –סובייטיים )יידישאיים( במרחב בלארוס הסובייטית ראה -ספר יהודים-עוד על פעילות בתי 437
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 מיזם חיסול הבערות 3. ט. 1

 מיגור .הבולשביקים של התרבות במדיניות בסדר עדיפות גבוה היה באנאלפביתיות המאבק   

 התוכנית .אנאלפביתים מבוגרים להמוני והקניית אוריינות )ידיעת קרוא וכתוב( האנאלפביתיות

 על כל, לפי צו זה. 1919 בדצמבר 26 -מ ממשלת רוסיה הסובייטית של בצו הושקה הממלכתית

 ולכתוב לקרוא ללמוד מחויבת הייתה כתוב, ו/או קרוא ידעו שלא 50 עד  8 בגילאי האוכלוסייה

 את לגייס האפשרות את קיבל משרד החינוך (.בהתאם לבחירתם) בשפה הרוסית או האם בשפת

 של שירות בסיס על לחיסול הבערות להוראה במסגרות בעלי ההכשרה החינוכית האנשים כל

 ספר בתי, ספרי-למי שכבר עבר את גיל הלימודים הבית ספר בתי הקמת קבע הצו .עבודה

 לחינוך הראשית ההנהלה תחת פיקוח שהיו אחרים סדותולמו למושבות, יתומים לבתי הצמודים

 .438( ברוסיה הסובייטיתGlavsotsvos) לילדים פוליטכני וחינוך חברתי

בקרב האוכלוסיה  שנבעה מהחשיבות הרבה שניתנה ללימוד יחסית עקב רמת אלפבתיות גבוהה   

 של הניסיון .מזערית הייתה הבערות לחיסול במיזם היהודים של ההשתתפות, 439היהודית

 רבים אנשים ידי על נתפס חיסול הבערות לתכנית היהודית האוכלוסייה את למשוך הייבסקציה

 ביצוע המיזם במהלך .הסובייטית הממשלה גרידא של תעמולה כמעשה היהודית באוכלוסייה

 לכך הוביל זה קרובות לעתים(. האידיאולוגית כשירותם מבחינת) מורים מספיק היו שלא התברר

 המפלגה של הרעיוני הקו את תאמה לא שגישתם מורים להעסיק אלא ברירה הייתה שלא

 .440וציונים דתיים כולל, הבולשביקית

, הרוסית השפה לימוד את היהודים בקרב לקדם היה לעשות הצליחו שהשלטונות היחיד הדבר   

הצעות  לקבל, יותר טובה עבודה להשיג סייעה היות ושליטה בשפה זו מעשית חשיבות בעל שהיה

 קמפיין, לפיכך. הניהולי במנגנון קריירה עשיית, לימודים גבוהים, יותר טובות מקצועיות קידום

 במהותו שונה היה גומל של יהודית-ובאוכלוסייה הלא היהודית באוכלוסייה חיסול הבערות

 .ובתכניו

                                                                                                                                                                      
Л. Смиловицкий, Евреи Беларуси до и после Холокоста: сборник избранных статей, Иерусалим 

2020, с. 15-60 
  -ראה  על מיזם חיסול הבערות 438

C. E. Clark, Uprooting Otherness: The Literacy Campaign in NEP-Era Russia, New-Jersey 2000 
  –על חשיבות הידע והלימוד בחינוך המסורתי במזרח אירופה  והשפעתו החברתית ראה  439

S. Stampfer, '"Heder" study, knowledge of Torah, and maintenance of social stratification in traditional 

East European Jewish society', Studies in Jewish Education 3 (1988), pp. 271-289 
 (ГАРФ Ф-2311_6_16 –)מקור  HM3/290.9 אמת"י 440
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 . היחס למסורת היהודית2

 בגומל היהודית האוכלוסייה על הסובייטי הממשל של והאדמיניסטרטיבי האידיאולוגי הלחץ   

 הם אך, לראות בייבסקציה שרצו כמו ועצים מהיר מידה בקנה היו לא הם .תוצאות הניב בהכרח

 מסורתיים ערכים ודפוסי התנהלות .העדיפויות בסדרי שינויים של הכללית סימנו את המגמה כבר

 המדינה של האתיאיסטית המדיניות .הצעירים בקרב במיוחד אטרקטיביים, פחות הפכו

 והסתגרות מפני התורה לימוד. האקולטורציה של היתרונות ידי על היהודי את פיתתה הסובייטית

הובילו לניתוק מהחברה ומיכולת  ההתפתחויות המדיניות, הכלכליות, המקצועיות והחברתיות

 .הקיום הלכה למעשה

 להבחין קשה היה העשרים שנות של הראשונה המחצית במהלך כי ציין פולנר איסאיי האתנולוג   

הרבה מצבים ואירועים שיקפו מצב  .במדויק בין הדפוסים הישנים לאלו החדשים בחיי היהודים

 -ב היהודיות עוני במשכנות תיאור של בית( 1: דוגמאות שתי מביא של ערבוביה וטשטוש. פולנר

Kahalny Rov יושב צעיר בחור. תיתמסור שבת לארוחת מתוכנן שהשולחן נראה. שבת במוצאי 

 יהודים פועלים של קבוצה - ההפוכה הדוגמא( 2 ;"חזיר...  גדול בתיאבון ואוכל" השולחן ליד

 - מסורתיים יהודיים מוצרים היו השולחן ועל, הבינלאומי הפועלים יום, במאי 1- ה את חגגה

קברות  בבית הביקור תיאור היא פולנר מביא אותה נוספת דוגמא ".וצימס קוגל, וצנונית כבד"

המפלגה  תגי עם צעירים וצעירות גם אך, וזקנות זקנים היו הנוכחים לפי תיאורו רוב .בתשעה באב

 בערבוביה עם בעברית המסורתיות באוויר נישאו הקינות .בגדיהם על הבולשביקית והקומסומול

 ושינוי שימור לתהליכי נוספות דוגמאות מספר להלן  .הרוסית ובשפה ביידיש המאולתרות הקינות

 ממה פחות היה הנוכחים שמספר למרות. שניאורסון הרב אצל שבת מוצאי תיאור - שימור :בגומל

אנשים )ביחס למאות שגדשו את ביתו  12- ל 10 בין - המהפכה שלפני בתקופה בביתו שהיה

מנהגיהם  על בבירור ששומרים" עמוקים זקנים" כולם, סובייטית(-בתקופה הטרום

 מצב את המשקף, 442לקרט ע"ש היהודי הפועלים תיאור המועדון – וחידוש שינוי .441המסורתיים

                                                           
זיכרון לבני ישראל: זיכרונותיו של ר' ש. לוין )עורך(,  -על התוועדיות של אנשי חב"ד בגומל אצל שניאורסון ראה  441

 , עמ' צ"א, ברוקלין תשנ"ותרצ"ט-ייקאבסאן במשך השנים תרס"זישראל דז
442

 התקפת את הוביל 1900 בשנת. "בונד" חבר. הרוסית בקיסרות שחי יהודי מהפכן -( 1902-1879) לקרט הירש 
 מושל של פי הוראתו-שעל לאחר, 1902 בשנת. העצורים את ושחרר וילנה בפרבר משטרה על תחנת היהודים הפועלים

 ופצע עם במושל לקרט ירה, מאי בהפגנת האחד השתתפותם עקב עצירים שנעצרו 28 הוכו בפומבי ,וואהל פון' ו גנרל
את עצמו על  שהקריב גיבור של טיפוס-לאב הפך לקרט. נתלה לקרט, הצבאי הדין בית של הדין הכרעת פי על. אותו

הציונים )עקב הפגנת אקטיביזם יהודי(,  בקרב הן(, בו חבר היה שהוא) ע"י ה"בונד" הן והיה נערץ, מזבח האידיאלים
נ. דב, 'הירש לקרט  -על לקרט ראה  (.הסובייטית המדינה של המוקדמים בשלבים) היהודים הבולשביקים בקרב וגם

שטודיעס אין לייויק: פארשונגען וועגן זיין לעבן במציאות, בבלדה העממית ובמחזהו של לייויק', ג. וויינער )רעד.(, 
 155-139גן תשנ"ב, עמ' -, רמתאון שאפן
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 דתיות-אנטי פעילויות בוצעו 1923 שנת עד כי לפולנר אמר המועדון מפעילי אחד. והאווירה הרוח

 עד כי ציין פעיל אותו. 1923 בשנת החלה שיטתית דתית-אנטי ואילו תעמולה, שכנוע באמצעות

 הלכו ואז לעצרות יצאו רבים, למשל, דתיות-אנטי נטיות הראו לא הפועלים רוב, 1923 שנת

( 1924 או 1923) כעת לטענתו אך, יהודיים ומנהגים למסורות בהתאם ישראל חגי וחגגו לבתיהם

 מנהגי על שמרו ולא לפסח מצות הכינו לא היהודים הפועלים רוב, לדבריו .דרמטיים שינויים חלו

 ילדים קבוצת ראה הוא, הכנסת בית ליד עבר כאשר: הבא האירוע את פולנר תיאר, בנוסף. החג

 הרבנים, הנזירים עם הלאה: "שרו הם היתר בין. לחלונותיו מתחת מהפכניים שירים שרה

 ורק מהומה ועשו הכנסת לבית פרצו הילדים ."האלים כל את נסלק, לשמיים נעלה, והכמרים

 בגיל נער: "כתב פולנר. המקום את הילדים עזבו הכנסת בית הגבאי של עם ארוכה שיחה לאחר

 .  443, כך נימק"יתבאסו הזקנים - הכנסת בית לדלת צלב למסמר שצריך ואמר אלי ניגש 13-12

 של הראשונה במחצית היהודית באוכלוסייה בהלכי הרוח הכפילות על מצביעות לעיל הדוגמאות   

 ותפיסות  המסורתי החיים לאורח חזקה למדי משיכה נותרה אחד מצד .העשרים בגומל שנות

, וכלכלית חברתית התפתחות של חלופיים מודלים הופיעו, שני מצד. מודל של חיים יהודיים לגבי

היונקים המציאות הסובייטית המתפתחת. טנדנציה כזו של כפילות זהותית, תודעתית וגם בנוגע 

עירוניים אחרים במרחב בלארוס יום, ניתן למצוא גם במרכזים -להתנהלות בחיי היום

 .  444הסובייטית

 

  היהודיים הציבוריים של החיים המימון . מקורות3

לא כלל את מימון פעילותם  ממשלתיים לא יהודיים ארגונים של חוקית לפעילות מתן הרשות   

 הגיע מהמימון חלק .רציני לארגונים אלו אתגר היווה המימון מקורות אחר החיפוש .בידי המדינה

מרצון של יהודים "פשוטים"  מתרומות השני, גומל יהודי של האמיד יותר מתרומות מצד החלק

 בהקשר זה .(JDCוינט )'מארגון הג והרביעי, פילנתרופיים מתשלומים והשלישי, בסכומים צנועים

 שימש מהסיוע חלק .1922 בשנת שהחל בפעילותו, הוועד הציבורי היהודי של גומל סניף בלט

                                                           
443  

В. Пичуков и др. (сост.), Конфессии на Гомельщине в 1920-1930-е Годы: документы и 

материалы, Минск 2013, с. 151-153 
  –ראה למשל מחקריה של אליסה במפורד על יהודי מינסק  444

E. Bemporad, 'Defying Authority in the Pale: The Makong of Soviet Jewish Rituals and the Emergence 

of Folk Legitimacy', B. Smollet, C. Wiese (eds.), Reappraisals and New Studies of the Modern Jewish 

Experience: Essays in Honour of Robert M. Seltzer, Boston 2015, pp. 62-82 



153 
 

 פברואר-בינואר, כך .ל"מחו שהתקבלו במוצרים סחר עצמו באמצעות הארגון תקציב להגדלת

 של המרכזי מהוועד רובל 38,000 של סכום בוועד הציבורי המקומית המחלקה קיבלה, 1923

 ובפברואר, דולר 5,000 בשווי מוצרים במחסני הוועד היו, 1922 דצמבר-בנובמבר, כן לפני, הארגון

 במחוז יתומים בתי 11 ב שימשו לתמיכה אלה סכומים .דולר נוספים 3,800 עוד הועברו 1923

 .445בגומל מקצועיים ספר בבתי לימודים לסבסוד מלגות 150 להענקת וכן, גומל

 

 . א. פעילות הג'וינט בגומל3

 עבודה. המועצות ברית ליהודי לסייע רבים מאמצים אמריקה יהודי עשו, העשרים שנות במהלך   

(, JDC– American Joint Distribution Committee) באמצעות ארגון הג'וינט  בעיקר הופנתה זו

 לברית אזרחי סיוע פעילותו למתן במסגרת להשפיע על תחומים שונים  הזדמנות לו שהייתה

, תוך שיתוף פעולה שלמעשה נכפה על 1920הג'וינט החל לפעול במרחב הסובייטי משנת המועצות. 

(. ג'וינט פעל Yevobshchestomהסובייטי עם "הוועד היהוידי הציבורי" ) הג'וינט בידי הממשל

במרחב הסובייטי בעיקר במקומות מושב קומפקטיים של האוכלוסיה היהודית בברה"מ, וכחלק 

וכן לסיוע  לסיוע פילנתרופיתחילה מכך גם במרקחב בלארוס, כאשר פעילותו העיקרית כוונה 

קות )בראש ובראשונה סיוע לנפגעי הפרעות ומלחמת האזרחים סוציאלי מכוון לשכבות היותר נזק

עילה לעצם כניסתו של הגוינט לפעילות במרחב הסובייטי( וסבסוד מיזמים בתחומי הבריאות  –

( פעל הג'וינט במסגרת 1923-1921והרפואה, החינוך, ההשכלה וההכשרה המקצועית. תחילה )

שאיפשר לו חופש פעולה נרחב יותר, ובהמשך  (, מהARAרחבה יותר של סיוע אמריקאי ובריטי )

פעל באופן עצמאי )כמובן במרחב פעולה שהותר לו בידי הרשויות הסובייטיות(. בהמשך תמך 

של פרודוקטיביזציה ואגררזיציה של האוכלוסייה היהודית בברה"מ, לצורך כך  הג'וינט במיזמים

. במסגרת מיזמי הג'וינט אנשיו 1938446ג'וינט" שפעל בברה"מ עד -הוקם ארגון הבת "אגרו

                                                           
445  

ГАООГО, ф. 1, оп. 1, д. 1577, л. 10 
  –ג'וינט ראה -על פעילות האגרו 446

А. Барковец, 'Об основных этапах деятельности "Агро-Джойнта" в СССР', Вестник Еврейского 

университета 12 (1996), с. 134-143; М. Мицель, 'Трагический финал: большой террор в СССР и 

ликвидация агро-джойнта (1937-1938)', Л. Кацис и др. (ред.), Труды по еврейской истории и 

культуре: материалы ХХI Международной ежегодной конференции по иудаике, Москва 2014, с. 

31-41; A. Kgedan, 'American Jews and the Soviet experiment: the Agro-Joint project, 1924-1937', 

Jewish Social Studies 63,2 (1981), pp. 153-164 
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השתדלו לספק סיוע, מעבר לאוכלוסיות היעד המוצהרות, גם לקבוצות נוספות באוכלוסייה 

בכך הג'וינט היה כנסת, אנשי התנועות הציוניות. -היהודית ובהם אינטליגנציה, רבנים ופעילי בתי

הודית במרחב הסובייטי גורם סייע באופן משמעותי להיבטים שונים של קיום יהודי ופעילות י

 .447כ'-בשנות העשרים והשלושים של המאה ה

 כוון האזרחים מלחמת תום לאחר בגומל בינלאומיים יהודיים פילנתרופיים ארגונים של הסיוע   

, חולים, עניים) אזרחים של נזקקות לקטגוריות מזון אספקת( 1: )הבאים העיקריים לתחומים

  .יתומים ובתי ספר בתי אחזקת( 4, )מקצועית הכשרה( 3, )רפואי מתן טיפול( 2(, )וילדים קשישים

 וינט בגומל ובסביבה מצרכי מזון בסכום של 'הג חילק 15.3.1923 -ל 15.2.1923 התאריכים בין   

( במוגילב יתומים בתי לשלושה ובנוסף) בגומל יתומים בתי שלושה של לתיקון סיוע סיפק$,  6,700

ונוסף , ומקצועיים טכניים ספר לבתי $ 500 של בסכום ספר לבית יודצ וסיפק$  2,700 בסכום של

 היהודית לאוכלוסייה סייע וינט'הג, חודש בתוך, הכל בסך .ידוע לא בסכום פרטני סיוע על כך גם

 כספי סיוע וינט'הג העניק 1923 באפריל. $ 45,235 בסכום של( במוגילב גם כמו) ובאזור בגומל

 .448בתי מחסה ייעודיים עבור נכים לשלושה ובנוסף לכך ,מוסדות רגילים 41 ל ואחר

לאוכלוסייה  יינתן וינט'הג של הסיוע הכספי מכל מחצית כי דרש המקומי הסובייטי הממשל   

 באמצעות וינט'מהג ממוקד סיוע לקבל העדיפו הוועד היהודי הציבורי עובדי, לפיכך. יהודית-הלא

 .449ספציפיות בלבד ומטרות לצרכים כספי המיועד סיוע וכן שימושיים וכלים מוצרים, סחורות

 לנציג אלכסנדרוב גומל במחוז וינט'הג נציג של גם מעיון במכתב המסקנה לעיל את להסיק ניתן

( א: המוסדות השונים שנזקקו לסיוע צרכי של מפורט תיאור עם בגומל היהודי הציבורי הוועד

 יהודיים ילדים גני( ב בוקר; דגני, חלב, שומנים, סוכר, קקאו, חיטה קמח - יהודיים ילדים מועדוני

                                                           
  –על פעילות הג'וינט במרחב הסובייטי ראה  447

M. Beizer, M. Mitsel, The American brother : the "Joint" in Russia, the USSR and the CIS, Jerusalem 

2004; Y. Bauer, 'The relations between the American Jewish Joint Distribution Committee and the 

Soviet government, 1924-1938', B. Vago and G. Mosse (eds.), Jews and Non-Jews in Eastern Europe, 

1918-1945, New-York 1974, pp. 271-282; E. Bemporad, 'JDC in Minsk : the parameters and 

predicaments of aiding Soviet Jews in the interwar years', A. Patt and others (eds.), The JDC at 100: a 

Century of Humanitarianism, Detroit 2019, pp. 41-59; J. Granick, 'The first American organization in 

Soviet Russia: JDC and relief in the Ukraine, 1920-1923', A. Patt and others (eds.), The JDC at 100: a 

Century of Humanitarianism, Detroit 2019, pp. 61-93; Y. Khenkin, 'The "Joint" and the anti-famine 

campaign in Soviet Russia, 1921-1923', East European Jewish Affairs 23,2 (1993), pp. 61-71 
448  

Э. Иоффе, Страницы истории евреев Белоруссии, Минск 1997, с. 85 
449  

М. Ботвинник, 'Первые шаги Джойнта в Беларуси', Беларусь у ХХ стагодзi 2 (2003) 
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 למוסדות כוון את הסיוע שלו וינט'הג, בנוסף .450גדולות יותר בכמויות אך, זהה המוצרים הרכב -

 המסובסדים המוסדות רשימת להלן. ובהכשרה מקצועית אלה שעסקו בחינוך בעיקר, ספציפיים

 מוסדות 9 מתוכם, מוסדות 26 כוללת הרשימה. 1924 במרץ 4- ל נכון גומל במרחב וינט'הג ידי על

. ח, ורינה'קצ. ד, הלפרינה. ש, ליבסטר. ו - מנהלים) 17, 13, 6, 2 מספרי יתומים בתי - עירוניים

למקצועות  ספר בית(, נ. אסקין – מנהל)לבורסקאות  המקצועי הספר בית(; בהתאמה - אשפיר

 למקצועות הספר בית(; גובין. ס מנהל) נהגרות למקצועות הספר בית(; מולר א. מנהל) הדפוס

אחריםשהוזכרו  מוסדות(. פיסקינה - מנהלת) גלפמן ע"ש הילדים גן'(; א. אוסיפוביץ מנהל) מתכת

(, 1) ביחוב(, אחד מוסד) שקלוב: בעיירות גם כמו(, 2) רצ'יצה(, מוסדות 7) במוגילב שכנו בדו"ח

בגומל  הכל בסך(. אחד מוסד( 1) ריקוב'צ(, 1) וב'אצרוג(, אחד מוסד) סטארודוב(, 2) נובוזיבקוב

 10 - מוסדות בעיירות 2-ברצ'יצה , מוסדות 8 - במוגילב, מוסדות שקיבלו סיוע מהג'וינט 10 - היו

  .451מוסדות במרחב שקיבלו סיוע מהג'וינט 30 דווח על הכל בסך. מוסדות

 מיד ובמחוז בגומל היהודית לאוכלוסייה שניתן הבינלאומי הפילנתרופי הסיוע של החשיבות   

ההכשרה , החינוך בתחומי במיוחד בלט הדבר .הייתה רבה מאוד האזרחים מלחמת תום לאחר

, יהודיים חקלאיים ביישובים לתמיכה כספים הוקצו, בנוסף .המקצועית, הסעד והרווחה

 רק לא המועצות ברית ליהודי תרם העולם יהודי של הסיוע. ציוניות ובקבוצות דתיות בקהילות

 ואפשר להם, העולם יהדות עם הקשר בשימור גם אלא, פיזית בתקופת קושי ומצוקה להישרדות

דפוסי  ולשמירת המסורת לקיום, החיים היהודיים לשאוף להחייאת, יותר טוב לעתיד לקוות

 .היהודי ותכני החינוך

 

 ישראל-. התאחדות עולי הומל בארץ4

 להלן" )ישראל בארץ וסביבותיה עולי הומל התאחדות" ופעלהארגנה תה ישראל בארץ   

 ויהודה 453שינבאום יצחק אליעזר, 452זכרין זאב ר"ד ידי על 1923 בשנת שהוקמה"(, התאחדות"

                                                           
450  

ГАГО, ф. 1725, оп. 1, д. 21, л. 1 
451  

ГАГО, ф. 1725, оп. 1, д. 78, л. 6-9 
, כרך ג', ישראל תשט"ו, עמ' האנציקלופדיה לחלוצי היישוב ובוניו'ד"ר זאבזכרין', ד. תדהר )עורך(,  -עליו ראה  452

 http://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/3/1253 -; מקור מקוון 1253
, כרך ה', והאנציקלופדיה לחלוצי היישוב ובוני'אליעזר יצחק אילנאה )שיינבאום(', ד. תדהר )עורך(,  -עליו ראה  453

  http://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/5/2344 -; מקור מקוון 2344-2345ישראל תשט"ו, עמ' 

http://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/3/1253
http://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/5/2344
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 סיוע - בתחומים הבאים פעלהו ,455איש 160-ההתאחדה מנתה כ. 454')יל"ג( כהנוביץ גרשון לייב

, כלכלי בסיוע, והשכלה בחינוך, בבריאות, בתעסוקה, בדיור, בארץ והתאקלמות בקליטה לעולים

 העירוניים באזורים שהתיישבו לעולים פעילות ההתאחדות כוונה בעיקר. 456הלאה וכן בתרבות,

  .457שהתיישבו בהתיישבות העובדת לאלה יותר פחותה ובמידה, ובמושבות

ובנוסף , וסביבותיה מגומל העלייה בארגון סיוע בפעילות ההתאחדות היה השני העיקרי הכיוון   

 כדי. 458קדושה תשמישי כגון אספקת, חומרי או רוחני סיוע ליהודים מגומל ומהמרחב לספק

 Homler Brothers) יוצאי גומל אחוות איגוד - עם קשר ההתאחדות קיימה, תכניותיה את ליישם

Society) 459בארה"ב. 

 300-מ נשמרו יותר) העולם ברחבי מגומל אנשים עם נרחבות התכתבויות ניהלה ההתאחדות   

 לא אך, ישראל לארץ כניסה אשרות לארגון בקשות להתאחדות היו הפניות מרבית(. מכתבים

 לעתים. הדדית עזרה של בסוגיות בעיקר והתמקדה ,460בכך לעזור יכולה ההתאחדות הייתה תמיד

 פירואה, באיסטנבול כאשר הלה שהה לעולה ט"ליש 75 בסך  פעמי חד בסיוע היה מדובר קרובות

 וסלוניקי, בדרכו לארץ. 

                                                                                                                                                                      
ומל. ייסד את געד הקהילה בולוכן נבחר מטעם הציונים ולמועצת העיר גומל נבחר שיינבאום אילנאה  1917בשנת 

אוסף מכתבים ש. ברישנסקי )מו"ל(,  -. ראה עבריתשפעלו בשפה ה"בית העם", גני ילדים ובתי ספר המועדון הציוני 
 10, עמ' יורק תשי"ב-, ניומחטבים

, כרך א', האנציקלופדיה לחלוצי היישוב ובוניו'יהודה ליב גרשון )יל"ג( כהנוביץ'', ד. תדהר )עורך(,   –ראה יו על 454

  http://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/1/233 -; מקור מקוון 233-234ראל תשט"ו, עמ' יש
בהספד על יל"ג כהנוביץ' ר"מ ברישנסקי מעיד כי כהנוביץ' ייסד את הבנק למלאכה כדי לעזור לעניים ולשכבות 

)"דלת העם"( וגם כדי לשמש מעין "לשכת סתרים" לפעילות הציונית הבלתי לגאלית בזמן המשטר הצארי  המצוקה
כמו גם בזמן המשטר הבולשביקי. עוד מעיד ברישנסקי סייע בארגון סניף "המזרחי" בגומל, אע"פ שבעצמו היה חבר 

 121, עמ' יורק תשי"ב-, ניוםאוסף מכתבים מחטביש. ברישנסקי )מו"ל(,  -ראה  בתנועה הציונית הכללית.
 4(, עמ' 13.8.1925) 1822, גליון הארץ 455
  11.6.1946-, חוזר ה"התאחדות" מA390/6: אצ"מ 456
 בלינקוב יוסף, 1925 באפריל 4 -ב פנו גם אנשי ההתיישבות העובדת. כך, ,להתאחדות בהם מקרים שהיו למרות 457

 כספית עזרה ביקש בלינקוב(. ואחיותיו אחיו, הוריו) לסייע בהעלאת משפחתו מההתאחדות ביקש מקבוצת כינרת
עמד  משפחתו רכוש ואילו, ט"ליש 500 הייתה עת באותה ישראל לארץ העלייה שעלות מכיוון, ט"ליש 400 של בסכום

 A390/4: אצ"מ -ראה  .בלבד ט"ליש 100 על 
 11.6.1946-, חוזר ה"התאחדות" מA390/6: אצ"מ 458
 והיו חלק עברה לא המקביל האמריקני לארגון ההתאחדות בין המשותפת העבודה כי נראה .A390/4: אצ"מ 459

 הם ובו הציונית להנהגה מכתב שלחו ההתאחדות חברי, 1924 באוגוסט 11 -ב, כך. בהתחלה לפחות, ומהמורות קשיים
 מהארגון$  5,000 על מנת לקבל הלוואה בסך של ההתאחדות מסוגלות הפירעון על המלצה מכתב להוציא ביקשו

בדרכם  והיווניות הטורקיות החוף בערי שהיו באותה עת וסביבותיה מגומל לאנשים לסייע מנת-האמריקאי, על
 יצחק אליעזר, פויזנר נתן, גיסין דב, זכרין זאב - ההתאחדות חברי של שמותיהם מוזכרים ל"הנ במכתב .ישראל-לארץ

 מאת מכתב היא זו למגמה נוספת עדות'. יל"ג כהנוביץ, כהן חיים אברהם, דבורקין זלמן, הוז יוסף יעקב, שיינבאום
המסוגלות הכלכלית והפוליטית של  לגבי ספקנות מביע הוא שם, אביב בתל זכרין לזאב, יורק מניו, ש. גרנשטיין

  A390/5: אצ"מ - ראה". Landsmanshaft" מכנה שהוא למה האמריקאית המקבילה
לא  כי ובו נכתב, להתאחדות הציונית מההנהלה מכתב של עותק יש. השתדלה אף על פי שההתאחדות בהחלט 460

  A390/4: אצ"מ -ראה  .מוצא לקריטריון של עיר בהתאם אשרות כניסה להנפיק ניתן

http://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/1/233
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, תרבות ארגון אירועי, משפטי מתן סיוע כולל", ורוחניות חברתיות סוגיות"ב עסקה ההתאחדות   

בין  כן, כמו. וסביבותיה ועבורם מגומל העולים בסיס על מניינים ואף ארגון ערב ארגון שיעורי

למשש  מנת על. אביב בתל במיוחד, לעולים בדיור סיוע פעילויותיה של ההתאחדות מוזכרים

 בארצות בעיקר ממוקמים שהיו, מתורמיו כספי לסיוע עצמה נזקקה ההתאחדות, רעיונות אלה

 מגומל לעולים ההתאחדות חברי פנו, ב"יוצאי גומל בארה מארגון לסיוע בנוסף. 461הברית

 לסייע תמנ-על, וביעילות במהירות להתאחדות לפעול לעזור מהם וביקשו, וסביבותיה בארץ

 ומשפיעות בולטות דמויות מצד סיוע מסוים גם קיבלה ההתאחדות .462וסביבותיה בגומל ליהודים

 רפאל מרדכי הרב עם הדוקים קשרים ניהלה ההתאחדות .הברית בארצות שחיו גומל מיוצאי

. 1923 בשנת הברית לארצות להגר הצליח תקופת המאסר והפחתת משפטו שאחרי, 463ברישנסקי

יל"ג כהנוביץ'  מאת במכתב. אישי באופן ברישנסקי את הכירו ההתאחדות מרבית מנהיגי

 בסיועו של כי נכתב( 1945 יולי) השנייה העולם מלחמת תום לאחר חודשיים שנכתב לברישנסקי

וסביבותיה  מגומל משפחות עשרות להעלות לארץ היה ניתן, הברית בארצות יוצאי גומל ארגון

  .464העשרים במהלך שנות

-הטרום מהתקופה עוד ציונית אוריינטציה שהם בעלי מגומל עולים העדיפו אנשי ההתאחדות   

 הארגון חברי של משפחות 7 היו, בגומל, 1924 נובמבר לפי נתוני ההתאחדות, בתחילת. מהפכנית

 ההתאחדות בידי נדון וטופל כזה מקרה כל. 465איש 45 הכל בסך, ישראל לארץ לעלות שרצו הציוני

 חברה של ובעלים בגומל ציוני פעיל היה הוא. אינדמן חיים צבי של המקרה, לדוגמא .פרטני באופן

 והפעלת הקמת כולל, המקומית ברמה ציוניים מפעלים לקידום פעל הוא, בנוסף. לייצור נקניקים

וחוות הכשרה במרחב עבור ארגון  "קדימה" בשם ציוני קואופרטיב, העם" "בית הציוני המועדון

 בשנת. לחזור ונאלץ נעצר אך, ויזה ללא הקווקז, דרך ישראל לארץ לעלות ניסה הוא. "החלוץ"

 .466לעלות לארץ הצליח ובעקבות כך הוא עבור אינדימן יל"ג כהנוביץ' להשגת ויזה דאג 1925

                                                           
 A390/4: אצ"מ 461
  A390/4: אצ"מ 462
 2,000מכתב שהופנה לרב ברישנסקי ובנג'מין פיין הביעו אנשי ההתאחדות הכרת תודה על העברת צ'ק בסכום של  463

משפחות של עולים  200 -ישראל יש כ-דולר. מעניין לציין כי במכתב זה, שמועד כתיבתו לא ברור, מוזכר כי בארץ
 מגומל ומהמרחב.

  4' , בדפוס, עמ11.7.1945-, מכתב מA390/6: אצ"מ 464
 בנובמבר 7 -לארץ נכון ל  לעלות שביקשו הציוני מגומל הארגון חברי של המשפחות ; להלן רשימתA390/9: אצ"מ 465

 8 - צלמנוב חיים, אנשים 4 - אינדמן צבי חיים, אנשים 7 - 'מנביץ מאיר: )ראשי משפחה וכמות בני ביתם( 1924
  .אנשים 11 - ברוק יוסף, אנשים 6 - בלמן מרדכי, אנשים 6 - בלטר שמעון אנשים, 3 - טרקנוב ניסן, אנשים

, הצופה - 1947 בשנת ונפטר, חברתית בפעילות עסק, אביב בתל אינדמן התגורר, העלייה ; לאחרA390/9: אצ"מ 466
  3, עמ' 2.11.1947
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 מורה שהיה רחלין, לייב אברהם כי עולה בו, 1927 בינואר 19-מ מכתב היא נוספת דוגמא   

 שימש כמורה וכן, לאומית דתית ברוח" "חדר מתוקן הוביל שנים כשמונה ובמשך בגומל לעברית

 רחלין. ברישנסקי רפאל מרדכי הרב ידי על בגומל שנוסד "המזרחי" הספר בבית ך"ולתנ לעברית

 נידון הוא. הציונית פעילותו בגלל הסובייטים בידי ונעצר, גומל שבמחוז רוגצ'וב בעיירה התגורר

 אפשרות בפניו שפתח מה, המועצות לצמיתות מברית "גירוש"ב שהומר, שנים שלוש למשך לגלות

 לאחר ישראל בארץ להסתדר לרחלין הייתה לסייע תכלית המכתב. ישראל לארץ חוקית לעליה

  .467עלייתו

 אלה יהודים בגומל. מהיהודים חלק עבור כתובת שימשה ההתאחדות בו נוסף היבט לציין חשוב   

ארבה להם  שלדעתם, ליטורגית משמעות ונכסים בעלי יצירות להצלת בהתאחדות כתובת ראו

 הכנסת מבתי מאחד תורה ספרי שני הבאת על מידע יש. הסובייטי המשטר מדיניות בגלל סכנה

 נראה .468ההתאחדות לנציגי להעבירם שהונחו, העולים עם אלה נשלחו ספרים. ישראל לארץ גומל

 במכתב ולכן, ישראל-בארץ קרוביהם לבין בינם מתווךבהתאחדות גורם  ראו בגומל היהודים כי

 ובאופן, ישראל לארץ שעלה, לבנו קרה מה לברר ההתאחדות מחברי הוא ביקש פבזנר של יוסף

 ביולי שנכתב, במכתב למשל כמו, הארצישראלית האווירה לבין בינם גורם מתווך – יותר כללי

  . 469"!מכתבים הבה: "... ובו נכתב, בליצה-נובו מפרבר 1924

עם  קשר לקיום רבה ואפילו חיונית הייתה חשיבות ציונית בעלי זיקה ליהודים ניתן לומר, כי   

 היה בכך, הסובייטי המשטר של וגובר ההולך כי בלחץ, להניח וסביר, מכתבים הארץ באמצעות

 .הסובייטי המשטר שהתווה מהעתיד השונה אפשרי, לעתיד ותקווה נחמה מעט

 

 ומסקנותסיכום 

 הפעילות. השתנתה לדת ולגורמים דתיים ביחס המשטר במהלך התקופה הנדונה מדיניות   

 תעמולה לנהל רשות להם שהייתה ציבוריים ארגונים באמצעות נעשתה בגומל דתית-האנטי

 דתיים,-אנטי ופעילים, הדת בענייני חיצוני פוסק של תפקידו על שמרה המדינה. אתאיסטית

 בשנת, כך לשם. מדת וחופש דת חופש שמבטיח החוק במסגרת פעלו פרטיים לכאורה,  כאנשים

                                                           
 A390/4: אצ"מ 467
 בגומל" תורה תלמוד" הכנסת בית מתפללי כי נכתב בו, תאריך ללא יד בכתב פתק מדובר ;A390/4: אצ"מ 468

 להתאחדות מטעם מכתב - וראה ההתאחדות. להעבירם לחברי מנת על העולים עם יחד תורה ספרי שני העבירו

 A390/5: אצ"מ 1924 בנובמבר 13, הציונית ההנהלה
 A390/5: אצ"מ 469
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. והסובייטים המפלגה עם שפעל בתיאום מלא", ברית הכופרים" השם תחת ארגון הוקם 1924

 האם בשפת לאומיים מיעוטים בקרב דתיות-אנטי פעילויות לבצע יש כי הגישה העקרונית גרסה

 דתי בקרב האוכלוסייה היהודית ביצעו קומוניסטים-האנטי את המאבק, לכך בהתאם. שלהם

  .היידיש בשפת שלהם בידע שימוש תוך, לייבסקציה שהצטרפו, לשעבר "בונד"ה וחברי יהודים

 ההשתתפות. פרובוקטיבי ונשא אופי הציבור לרגשות כמעין מבחן שימש ובדתיות בדת המאבק   

 ללימודים לקבלה, מקצועית לקידום קריירה עזרה היא, טובה למידה נחשבה דת נגד בקמפיין

 הפער. הישן" "העולם נגד כמאבק שימשה בכללותה הדת על ביקורת. עבודה וסייעה במציאת

, המבוגר הדור נציגי. המשפחתית ברמה גם אלא, החברתית ברמה רק לא השתקף הפסיכולוגי

 בחברה דבר לשנות יכלו לא אך, ונכדיהם ילדיהם להתנהגות הסכימו לא, החיים ניסיון בעלי 

 את מסורתיים-הדתיים של המבוגר מהדור לשלול אמור היה בדת שחתרה למונוליטיות. המאבק

 זאת להסיק ניתן. ולנכדים לילדים על שלל היבטיה למסורת בנוגע את הידע להעביר ההזדמנות

 שהתקיימה, יהודים ילדים של והשכלה חינוך כמערכת, קיום מוסד ה"חדר" איסור בעקבות

 דתיים חגים במהלך. האתאיסטי מהקמפיין חלק היה ה"חדר" נגד המאבק. בשנים מאות במשך

 לבני מאולתרים" ראווה-משפטי" ונערכו אתאיזם, על הרצאות נערכו, דתיות-אנטי הפגנות נערכו

 פיקטיביות האשמות. דת בטקסי השתתפו או הכנסת בבית שביקרו צעירים פועלים או נוער

 ספר לבתי התלמידים והעברת ה"חדרים", לסגירת בסיס ושימשו המלמדים נגד הושמעו והכפשות

 .סובייטים יהודיים

 הקהילה ומנהיגי מרבנים. במרחב והן בגומל הן, הכנסת מבתי חלק סגירת היה הבא השלב   

 מעמדם ערעור. ברשותם, ותפקידם הצטמצם לריטואל בלבד שהיו הסמכויות מרבית נלקחו

 ראווה מעצרי היה לחץ של אחד סוג. כנגד הדת המאבק על להקל נועד הרבנים של הציבורי

הרצויה בעיני  התוצאה את נתנו לא צעדים אלו אפילו, זאת עם. ציבוריים ראווה ומשפטי

. ברשותם שנותרו הכנסת בבתי התפילה מסורת על לשמור המשיכו יהודים מסורתיים. הרשויות

 רשמי על מנת לקיימם, ולכן רישום נדרש שלא, למניינים עבר הדתיים החיים של הכובד מרכז

  .הסובייטי החוק של כהפרה נחשבה לא ההשתתפות בהם

 בעלי גוון לרוב, הציוניים והארגונים התנועות של לפעילותן הגישה את שינה הסובייטי המשטר   

, כן פי על אף. ועקיף ישיר ודיכוי לדפוס של לחץ לפעילותם, יחסית מסובלנות, סוציאליסטי

 בגומל למדי רחבה סוציאליסטית-ציונית פעילות הייתה זה בפרק התקופה הנדונה בתחילת

 על לדבר לנו מאפשר זה. ישראל לארץ לעלות אף הצליחו ציוניים מפעילים מסוים וחלק, ובמרחב
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 שנות של הראשונה במחצית הסובייטי במרחב הציונית הפעילות ממרכזי כאחד גומל אזור

 .העשרים

 הניב בגומל היהודית האוכלוסייה על הסובייטי הממשל של והמנהלי האידיאולוגי הלחץ   

 בקרב במיוחד אטרקטיביים, ויותר פחות הפכו מסורתיים ערכים ודפוסי חיים. תוצאות מסוימות

 היתרונות ידי על היהודי את פיתתה הסובייטית המדינה של האתיאיסטית המדיניות. הצעירים

 הובילה לניתוק הולך וגובר דבקות בדפוסי החיים המסורתיים . האקולטורציה של

היה עלול  המצב .בחיים ומהזדמנויות לקידום אישי, מקצועי וחברתי מההתפתחויות הדינאמיות

 הסיוע בגומל. יהודיים מרחבי העולם פילנתרופיים ארגונים של עזרתם לולא יותר עוד קשה להיות

, חולים, עניים) במיוחד נזקקות אזרחיות לקטגוריות מזון אספקת: הבאים בתחומים בוצע

. יתומים ובתי ספר בתי ותחזוקת מקצועית, חינוך, הכשרה, רפואי טיפול(, וילדים קשישים

 בתום מיד ובמחוז בגומל היהודית לאוכלוסייה הניתן הבינלאומי הפילנתרופי הסיוע של חשיבותם

ההכשרה , החינוך בתחום במיוחד ביטוי לידי בא דברה. היה משמעותי מאוד האזרחים מלחמת

, יהודית חקלאית בהתיישבות לתמיכה כספים הוקצו, בנוסף. המקצועית, הסעד והרווחה

 רק לא ברה"מ ליהודי סייעה יהודים בעולם של הזדהות. הציוניות ולקבוצות הדתיות לקהילות

 טוב לעתיד תקווה להשיג, העולם יהדות עם נפשי-רוחני קשר על לשמור גם אלא, פיזית לשרוד

 בארץ. היהודי החינוך ולשמור על המסורת לקיים את, הדתיות הקהילות לפעול להחייאת, יותר

 תיאמה ההתאחדות". התאחדות עולי הומל וסביבותיה בארץ ישראל" תקופה באותה פעל ישראל

  . Homler Brothers Society –( ב"ארה) יורק בניו דומה שפעל ארגון עם פעילותה את

 הלאומיים, התרבותיים, הפוליטיים, הכלכליים בחיים יחסית ליברלית הייתה הנא"פ תקופת   

 בהמשך הלכו והתגבשו . כולו הסובייטי המרחב של גם כמו, והסביבה גומל יהודי של והדתיים

 מרכיבי את והן גומל באזור היהודים חיי את הן קיצוני באופן שישנו מאוד רדיקליים שינויים

 .כולה הסובייטית המדינה במרחב, ובכל והן בגומל הן, היהודיים החיים
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 1499-1491 ,הליברליזציה של תקופת הנא"פ ממדיניות נסיגה - 8 פרק

    

הפרק עוסק בהשתלבות של היהודים בגומל ובמרחב על רקע נסיגה ממדיניות הליברלית יחסית    

 של לאינטרסים האקוטיים בסוגיה הלאומית המדיניות שאפיינה את תקופת הנא"פ, הכפפת

 מדיניות היידישיזציה צמצום, הסובייטית במגמת ייצוב משטר טוטליטרי ואוטוריטרי מדיניות

, הייבסקציה ופיזור אנשי ה"בונד" לשעבר תקיפת, מדיניות הבלארוסיזציה של יהודית כמקבילה

 ומדיניות, עורף לגישה אינטרנציונלית כביכולוהפניית  על רקע לאומי" ב"מוגבלות עקב האשמתה

בפרק נדונה השפעת הצירוף של מרחב גומל  .לאסימילציה שמגמתה להוביל המפלגה הבולשביקית

כן הפרק בוחן את -לבלארוס הסובייטית על השתלבות היהודים בחברה ברמה המקומית. כמו

ת הבלטת המאבק בה כ' וא-תופעת עליית האנטישמיות בשלהי שנות העשרים של המאה ה

במסגרת המדיניות הסובייטית שנועדה להסוות מהלכים לחיזוק המימד הטוטליטרי 

 והאוטוריטרי במשטר הסובייטי. 

 

 דמוגרפיים ושינויים כלליים נתונים. 1

 שיקף, שנות העשרים של השנייה במחצית גומל ומחוז גומל אוכלוסיית של הדמוגרפי ההרכב   

 כמו, בלארוס מזרח בדרום שהתרחשו העיקריים והפוליטיים כלכליים-החברתיים השינויים את

, בתקופת הנא"פ חברתי והאזרחי-בתחום הכלכליהמדיניות  .בבלארוס הסובייטית בכללותה גם

לשיפור בתנאי החיים, ולהישגים וייצוב  בתחומי חברה,  וכן בכלכלה חיוביים לשינויים ההוביל

 לכינונה פעלה הקומוניסטית שהמפלגה מונוליטיות רעיונית .1926470עד שלהי  השכלה ותרבות

 של הבוערות בסוגיות בדיון מקום לשיח ולהשמעת עמדות שונות היה עדיין, לשיאה הגיעה טרם

  .העירוניים החיים

 עם זאת, הליברליות היחסית התאפשרה בגבולות גזרה של הפרדיגמה המעמדית. החיים    

 הייתה הדרישה הדבר משמעות. הסובייטית האינטרנציונליות של לדוקטרינה הוכפפו הלאומיים

 חברה בניית של הסופית ובמטרה הסובייטי המשטר של באידיאלים תנאי ללא להכרה

                                                           
  –בנוגע להערכת הישגי הנא"פ וכן המשברים שינויי הגישה במדיניות שהובילו לסיומו ראה  470

Е. Осокина, 'В тисках социалистической торговли', А. Яковлев (ред.), Россия Нэповская: 

Исследования, Москва 2002, с. 403-418 
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, הכלל מן יוצא ללא, הקבוצות הלאומיות כל של והתרבותיים הרוחניים החיים . סוציאליסטית

 בחיים שהיו קשורים הניגודים כל. מעמדי ומאבק אזרחי שוויון של לפרדיגמה כפופים היו

, אנטישמיות) 1917 עד הצארית האוטוקרטיה וכמורשת הקפיטליזם כשאריות הוסברו הלאומיים

 '(.לאומי, וכו שוביניזם, לאומנות

יחד עם זאת,  .ובלארוסים יהודים היו בגומל שחיו העיקריות הלאומיות הקבוצות 1926 בשנת   

 באופן מוצג זה אתניות נוספות המשמעותיות מבחינה כמותית.-בגומל היו גם קבוצות לאומיות

 :הבאה בטבלה בולט

 :1926471 בשנת גומל אוכלוסיית של הלאומי ההרכב - 1 טבלה

 אחוז )%( כמות קבוצה לאומית

 46.9 34,649 יהודים

 22.6 16,730 בלארוסים

  אחרים

 )רוסים, פולנים,

, אוקראינים

 (צוענים

22,534 30.5 

 100 73,913 סה"כ

 

בממשל  מיוצגים היו הם .גומל של והתרבותיים הכלכליים בחיים בלטו ובלארוסים יהודים   

 בארגונים, המקצועיים באיגודים, תעשייתיים במפעלי, חינוך והשכלה במוסדות, העירוני

הקבוצות  לבני כל זכויות שוויון שהבטיחה, הסובייטית הממשלה .מפלגתיים ובוועדים, סובייטים

. פעולה ולשיתוף לאהדה ציפתה, אתני-של אפליה על רקע לאומי צורות כל על ואסרה הלאומיות

 מונח. אך גם מקומם השוויוני של בני מיעוטים הובטח להלכה, ילידית כאומה נתפסו בלארוסים

 .וצא אל מחוץ לשיח הלגיטימינשלל וה , שאפיין את השיח בתקופה הצארית,"זרים" הגנאי

 רוב את היוו, שלא נחשבו לאומה הילידית, שהיהודים הייתה המרחב של גומל של הייחודיות

                                                           
 HM3 1645.33אמת"י:  471
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 מנו במרחב גומל היהודים, 1926- ב האוכלוסין מפקד פי על. בגומל ובעיירות במרחב האוכלוסייה

 הדמוגרפית התמונה בנוסף, (.22.6%) או בלארוסים 16,730 לעומת (,46.9% איש ) 34,649 –

 14,942 היוו הרוסים, 1926 בשנת. ופולנים אוקראינים, רוסים בידי אוזנה גומל תושבי של הכללית

 איש.  1,679 – פולנים, איש

 הכללי למצב בהשוואה למובנים הופכים ובמרחב בגומל ולאומיים דמוגרפיים תהליכים   

 17-ב האוכלוסין מפקד פי על. האתני הפן על רק מדברים אנו כי לזכור יש. בבלארוס הסובייטית

 :472הבאה אתנית-הלאומית התפוצה לפי איש 4,983,240 הסובייטית בלארוס היו, 1926 בדצמבר

 :1926 בלארוס הסובייטית בשנת אוכלוסיית של הלאומי ההרכב - 2 טבלה

 אחוז )%( כמות לאום

 80.53 4,017,301 בלארוסים

 8.16  407,059 יהודים

 7.79 388,806 רוסים

 1.95 97,497 פולנים

 1.55 77,577 אחרים

 100 4,988,240 סה"כ

 

ביחס  נמוך היה הוא המקומית ברמה אך, הארצי למדד ביחס בלט בגומל היהודים שאחוז ברור   

 בעלות ערים היו במרחב בלארוס 1920 שבשנת בעוד, זאת עם. 50.2% הוא היה אז, 1920 לשנת

 1926 בשנת(, 61.2% - בוברויסק, 62.3% - פולוצק, 55.4% - מוגילב) יחסית גדולה יהודית נוכחות

, למשל) בבלארוס אחרות ערים לעומת בגומל ביותר של יהודים הגבוהה היחסית הנוכחות הייתה

 - בבוברויסק, 34.1% - במוגילב, 37.5% - בויטבסק, 40.8% האחוז היה השנה באותה במינסק

 340,162 שם היו – עירוני במרחב חיו הסובייטית בבלארוס היהודים מרבית כי לזכור יש .473(42%

                                                           
472  

Белорусская ССР в цифрах. Минск 1929, с. 56, таб. 4 
 188תשע"ד, עמ' , כרך א', רעננה יהודי רוסיה במאה העשריםא. זלצר )עורך(,  473
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 3,684,441 לעומת) יהודים 66,897 רק היו הכפרי במרחב אך(, בלארוסים 332,860 לעומת) יהודים

 .474(בלארוסים

 הגבוה השיעור - העירוני במרחב חיו גומל באזור מהיהודים 93.7%, 1926 יתרה מכך, בשנת   

, עירונית שכאוכלוסייה מכיוון במיוחד חשובים אלה נתונים .475בלארוס הסובייטית בכל ביותר

 במוסדות גם כמו, והמקומיות העירוניות ברשויות ייצוגם ולכן, יותר משכיל מרכיב היו היהודים

 המשטר שנקט פופולריים לעיתים, הלא האמצעים .ובולט דומיננטי היה, המפלגה והממשל

ואנשי המנגנון  סובייטים פקידים בתור, היהודים במידה רבה עםשהיה מזוהה , הסובייטי

  .476אתני רקע על שלילי קולקטיבי סטריאוטיפ ליצירת תרמו, המפלגתי

 

 הסובייטית במסגרת בלארוס גומל מרחב הכללת. 2

 בין. 1926477 שנת בשלהי בבלארוס הסובייטית הגומל מרחב כללתחלטה על הלה סיבות כמה היו   

הסיבה . דמוגרפיות-ואתנו משקיות-כלכליות, מדיניות-פוליטיות סיבות היו הללו הסיבות

מול פולין על אהדת של בלארוס הסובייטית מדינית הייתה קשורה במאבק תודעתי -הפוליטית

. התעמולה הסובייטית ביקשה להציג את יחסה של פולין לאוכלוסיה האינטליגנציה הבלארוסית

פולין באותה עת( כיחס נוקשה ומפלה, ואילו הטיעון הנגדי הבלארוסית במערב בלארוס )מזרח 

מדיני -היה שהמשטר הסובייטי מתייחס לסוגיה הלאומית הבלארוסית כקלף במשחק הפוליטי

ותו לא. בהקשר זה הרחבת שטחה של בלארוס הסובייטית נועדה להראות את יחסה הרצינה של 

נגעו לצרכי הפיתוח המשקי והתעשייתי משקיות -ברה"מ לסוגיה הבלארוסית. הסיבות הכלכליות

דמוגרפית -של בלארוס הסובייטית, במגמת מיצוי פוטנציאל תיעוש ומודרניזציה. הסיבה האתנית

                                                           
474  

Белорусская ССР в цифрах. Минск 1929, с. 62, таб. 7 
475  

Евреи в ССС,  Москва 1929, с. 48 
476  

A. Sloin, The Jewish revolution in Belorussia: economy, race, and Bolshevik power, Bloomington 

2017, p. 171 
 –)בידי הלשכה הפוליטית של המפלגה הבולשביקית  18.11.1926-ההחלטה התקבלה בידי המוסדות המפלגתיים ב 477

זו  –סובייטי( -)בידי נשיאות הוועד הפועל הכלל 6.12.1926-)בוועד המרכזי של המפלגה(, ב 4.12.1926-הפוליטביורו(, ב
ה בידי הוועד הפועל המרכזי הבלארוסי וממשלת )אשרור ההחלט 8.12.1926-הייתה ההחלטה הרשמית והמחייבת, ב

  –בלארוס הסובייטית(. ראה 

У. Ракашэвiч, 'Пашырэнне тэрыторыi Беларусi (да пытання аб далучэннi Гомельскай губернii да 

БССР)', Палессе 3 (1998), c. 126-130    
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גרסה בפשטות שמרחבים בהם האוכלוסיה האתנית הבלאורוסית מהווה רוב מן הראוי שיהיו 

 . 478חלק מבלארוס הסובייטית

 מנהיגים ופעילים בקרב מעורבות לתגובות הובילה בבלאורס הסובייטית הגומל מרחב הכללת   

 ., עליהן אעמוד להןמקומיים של המפלגה הבולשביקית

 

 הסובייטית לבלארוס הגומל מרחב להעברת המקומיים המפלגה פעילי של יחסם -. א.2

 גומל להעברת התנגדותם את בגלוי הביעו בגומל והפקידים הבולשביקית המפלגה מפעילי כמה   

 בעלות בעיקר - שונים מתחומים שונות סיבות היו זו להתנגדות. הסובייטית לבלארוסוהמרחב 

 מרחב אוכלוסיית כי טענה כך הייתה, אתני-הלאומי מהתחום סיבות גם אך, משקי-כלכלי אופי

 גם מרבית .479"היומיום בחיי מנהגים אילו-אי למעט, הבלארוסית האומה עם קשר איבדה" גומל

העיקריות  הסיבות ואחת, לבלארוס הסובייטית המרחב להכללת התנגדה בגומל האינטליגנציה

לא הייתה ש, שפה הציבורי במרחב הבלארוסית בשפה הכפוי השימוש מפני החשש הייתה לכך

 .480שגורה בפי רוב התושבים במרחב העירוני בכלל ובקרב האינטליגנציה בפרט

 וגומל יצה'ריצ פלכי של צירופם על רבות שאלות נשאלו, המפלגה בישיבות, 1926 בדצמבר 6 -ב    

 סוגים לשני השאלות הללו את לחלק ניתן לבלארוס הסובייטית., גומל העיר כולל, גומל ממחוז

מכפיית השימוש  וחשש הבלארוסית השפה של התרבותיים להיבטים הנוגעות שאלות( 1: עיקריים

, השאלות 313 מבין. הגוברת האבטלה בעיית על בדגש וחברתיות משקיות-כלכליות בעיות( 2; בה

יהודיים )ששפת  ספר בתי האם: האתניים המיעוטים בני לסוגיית היו קשורות שאלות שתי רק

                                                           
  –על התהליכים והשיקולים שהובילו להחלטה על העברת מרחב גומל מרוסיה לבלארוס הסובייטית ראה  478

А. Вялiкi, 'Да пытання аб далучэннi Гомельшчыны да Беларусi', Гомельшчына: Старонкi 

мiнолага. Нарысы, Гомель 1996, c.129-134; Г. Елiзарава, С. Елiзараў, 'Эканамiчнае раянiраванне 

i ―беларускае пытанне‖ ў першай палове 1920-х гг.', Беларускi гiстарычны часопiс 2 (1998), c. 

62-64; Р. Лазько, М. Мурашка, 'Гомельшчына 20-х гадоў: на скрыжаваннi ―вялiкай палiтыкi‖', 

Гомельшчына: Старонкi мiнулага. Нарысы, Гомель 1996, c. 136-149; С. Хомiч, 'Фармiраванне 

тэрыторыi БССР (1919-1926)', Гiсторыя: праблемы выкладання 7 (2000), с. 18-30; А. Кулеш, 

Ценностные ориентации и историческое сознание населения белорусско-российского 

приграничья, Витебск 2017, с. 13-15 
479  

В. Пичуков, М. Старовойтов (ред.), Гомельщина Многонациональная (20-30-е годы XX века), I, 

Гомель 1999, с. 67-71 
480  

А. Зеленкова, М. Старовойтов (ред.), Гомельщина Многонациональная (20-30-е годы XX века), II, 

Гомель 2000, с. 100 
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 יממנו וכיצד להתקיים ורוסיים )ששפת הלימוד בהם רוסית( ימשיכו הלימוד בהן הייתה יידיש(

 .481הלאומיים המיעוטים של החינוך את מוסדות

. 482הבלארוסית לשפה מסתייגת ביחס לפחות או שלילית גישה הייתה רבים ליהודים כי לציין יש   

 וזה יתכן. במוסקבה המרכזי הסובייטי השלטון מצד רוסיפיקציה של למגמה אולי קשורה זו גישה

 שליטה כאשר קיימת רק בברה"מ אפשרי חברתי לסברה שהייתה נחלת לא מעטים שקידום קשור

 סובייטים ספר בתי כלומר) היהודיים הספר בתי שכאשר לציין מעניין. הרוסית בשפה מיטבית

 בשפה ספר לבתי לעבור ללמוד הנחייה והייתה השלושים שנות בסוף נסגרו( ביידיש שפעלו

 להסביר ניתן .483הרוסית שפעלו בשפה ספר בבתי ילמדו שילדיהם העדיפו הורים, הבלארוסית

 הבלארוסית מוסדות שהגדילו סיכויים בשפהשפעלו  ספר בבתי ראו לא שההורים בכך זאת

 בעיקר, למדי צרה במסגרת הבלארוסית בשפה היה להשתמש שניתן מכיוון, חברתי לקידום

 במגוון, יותר רחב עצמי מימוש אפשרה הרוסית השפה ואילו הכרת, בלארוס הסובייטית בתחומי

מצב זה היה  .סובייטי-כלל בהיקף, חברתי ולקידום מקצועי הזדמנויות לפיתוח של יותר רחב

שונה במידה מסוימת מהמצב באוקראינה השכנה מדרום, שם הייתה הצלחה רבה יותר לתהליך 

 .484האוקראיניזציה )המקביל לבלארוסיזציה(

    

 

 

                                                           
481  

В. Пичуков, М. Старовойтов (ред.), Гомельщина Многонациональная (20-30-е годы XX века), I, 

Гомель 1999, с. 78 
482  

И. Грищенко, 'Белорусизация второй половины 1920-х годов: особенности проведения на 

Гомельщине', В. Кириенко (ред.),  Менталитет славян и интеграционные процессы: история, 

современность, перспективы: материалы X Международной научной конференции, Гомель, 25–

26 мая 2017 г., Гомель 2017, с. 182-184 
483  

А. Зельцер, Евреи Советской Провинции: Витебск и местечки, 1917-1941, Москва 2006, с. 144 
  –על השוואה בין תהליך הבלארוסיזציה לתהליך האוקראיניזציה ראה  484

М. Старовойтов, 'Особенности развития национальных движений и осуществления национально 

государственной политики в Беларуси и Украине (первая треть ХХ в.)',  У. Коршук (рэд.), 

Працы гістарычнага факультэта: навуковы зборнiк, Вып. 1, Мінск 2006, с. 128–134; М. 

Старовойтов, 'Урбанизация и коренизация как основа политики белорусизации и украинизации', 

Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины, 4 (79, 2013), с. 115-

119 
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 מנהליים שינויים - ב.. 2

 יצה'ורצ גומל פלכי והעברת (,1926-1919גומל )כפי שהיה קיים בשנים  מחוז פירוק לאחר   

 rayon של מעמדו. המרחב של טריטוריאלי-המנהלי במעמד שינויים חלו, הסובייטית לבלארוס

-היחידה המנהלית בהתאם לשטחי יורד בסדר המנהלית החלוקה ובתוכו, okrug-ל שונה

'volost – )להלן: פלך( rayon – )להלן: מחוז( okrug: בה הכלולה והאוכלוסייה טריטוריאלית
485. 

, פודובריאנקה, לויאב) עיירות שלוש(, ווטקה, דוברוש, גומל) ערים שלוש המחוז כלל תחילה

, נוסוביצ'י, דיאטלובו, דוברוש, ווטקה, גומל) פלכים 9 שהיוו, כפריות מועצות 244(, רסק'צ'צ

 . ההרכב486קמ"ר 16,000- כ היה המחוז שטח(. טרחובקה,  אוברוביצ'י, רסק'צ'צ, סוויאטלוביצק

 :487הבאה בטבלה מוצג המחוז אוכלוסיית של אתני-הלאומי

 1926 נתוני מפקד פי על גומל מחוז אוכלוסיית של אתני-הלאומי ההרכב - 3 טבלה

 אחוז )%( כמות לאום

 47.7 712,194 בלארוסים

 36.9 472,150 רוסים

 2.13 8,689 אוקראינים

 1.6 6,535 פולנים

 11.2 45,598 יהודים

 0.46 1,878 אחרים

 100 407,892 סה"כ

 

                                                           
485  

А. Зеленкова, М. Старовойтов (ред.), Гомельщина Многонациональная (20-30-е годы XX века), II, 

Гомель 2000, с. 96 
486  

'Гомельская акруга', Г. Пашкоу (гал. рэд.) і інш, Энцыклапедыя гісторыі Беларусі, т. 3, Мiнск 

1996, с. 67-68 
487  

Всесоюзная перепись населения 1926 года, т. 10-16, таблица VI, Москва 1928-1929 
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 במרחב העירוני התגוררו( איש 42,716 - 93.67%) במחוז היהודית האוכלוסייה של המכריע הרוב   

 -כ היוותה העירונית האוכלוסייה כי לציין, יש. במרחב הכפרי התגוררו( איש 2,882) 6.32% ורק

בה בעת, היות ולאוכלוסייה העירונית  .488(תושבים 800,000 -כ, כלומר) במחוז מהאוכלוסייה 16%

הייתה השפעה משמעותית יותר על מוקדי ההשפעה, הרי שבשלב זה השפעתם של יהודים 

ומעורבותם במנגנוני המשטר הייתה רבה מאוד, אף על פי שהייתה נעדרת זיקה לאספקט יהודי 

 כלשהו מבחינת התכנים, הרעיונות, וכיו"ב.

    

 ובמרחב לבגומ בלארוסיזציה -. ג .2

 נקבעו ,490בלארוסיזציה –מכך  וכתוצאה 489(korenizatsiyaההשרשה ) מדיניות יסודות   

. 1921 במרץ שהתקיימה רוסית-הבולשביקית הכלל המפלגה של העשירית הוועידה בהחלטות

והמנגנונים המדיניים  המשפט, הכלכלה, המנהל, התרבות, החינוך פיתוח על דיברו ההחלטות

 החלטה .491רוסים בשטחי השליטה הסובייטיים שאינם העמים של אתניות-הלאומיות בשפות

הוועד הפועל  בידי 15.7.1924 -ב ואושרה אומצה הבלארוסיזציה מדיניות על רשמית חוקתית

 הקמת הייתה בלארוסיזציה תהליך של המעשית המשמעות .492המרכזי של בלארוס הסובייטית

 הבלארוסית בשפה הפועלים תרבות מוסדות, גבוהה להשכלה ומוסדות בלארוסיים ספר-בתי

 הכל - עת-עיתונים, מגזינים וכתבי, ספרים פרסום, בבלארוס האתנית התרבות את ומשקפים

, ברפובליקה והנהגה השפעה לעמדות אתניים בלארוסים של קידום וכן, הבלארוסית בשפה

                                                           
488  

А. Замойский, Трансформация Местечек Советской Белоруссии 1918-1939, Минск 2013, с. 44 
השרשה היא מדיניות של הממשלה הסובייטית בסוגיה הלאומית בשנות העשרים ותחילת שנות השלושים של  489

כ'. מדיניות זו באה לידי ביטוי בקידום נציגי האומות הילידיות לתפקידי הובלה, יצירת אוטונומיות -המאה ה
טריטוריאליות, קידום השימוש בשפות של האומות הילידיות והמיעוטים הלאומיים בעבודה משרדית, -לאומיות

על  תקשורת, במחקר המדעי, וכו'.בחינוך והשכלה )בתי ספר ואוניברסיטאות(, עידוד השימוש בשפות אלו באמצעי ה
  –מדיניות זו ראה 

G. Liber, 'Korenizatsiia: Restructing Soviet Nationality Policy in the 1920s', Ethnic and Racial Studies 

14, 1 (1991), pp. 15-23 
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לתרגם את כל התיעוד  מעשית רהמט הייתה, בנוסף. החברתיות והמנהליות ובמערכות במפלגה

 .493לשפה הבלארוסית'( וכו, חוזרי הנחיות, דיונים, דו"חות) השוטף

הדגש  הוא היהודי בהיבט ביישום מדיניות הבלארוסיזציה יותר המעניינים ההיבטים אחד   

 מהשפות אחת הייתה היידיש כי אף. היהודית האוכלוסייה בקרב ביידיש השימוש על שהושם

(, ופולנית רוסית, בלארוסית בנוסף על) הנדונה התקופה במהלך הסובייטית בבלארוס הרשמיות

 בלארוס מנהיגי של האינטרסים עם אחד בקנה עלה היהודית האוכלוסייה בקרב קידומה

 הבלארוסית השפה שידיעת היא לכך הסיבה. האתנית הבלארוסית הסובייטית ביחס לאוכלוסייה

, למדי ודלה מאוד חלקית הייתה, העירוני אלה שחיו במרחב בעיקר, אתניים בלארוסים בקרב

 שפגע או עיקב את השימוש בשפה הבלארוסית רוסיפיקטורי כגורם למעשה נתפסו היהודים ואילו

 מאפיינים לשמר היהודים עידוד .494האורבני שחיו ופעלו במרחב בקרב בלארוסים אתניים

 למערכת הפנייתם ובמקביל, היידיש בדגש על השימוש בשפת וחברתיים ייחודיים תרבותיים

מקדם  כגורם החברתי מתפקידם להרחיקם נועדו, הסובייטית )יידישאית( היהודית החינוך

 הבלארוסיזציה לתהליך סיכון אותם בתור גורמי לעקב לפחות או להגביל ובכך, רוסיפיקציה

 .העירוני בפרט ובמרחב בכלל,

 שהיו באזורים מאלו במקצת שונים, ייחודיים םמאפייני היו גומל במרחב לבלארוסיליזציה   

 הצטרפות לאחר, 1927495 בשנת החל במרחב גומל יישום מדיניות זו. הסובייטית בבלארוס אחרים

 כשנתיים היישום החל הרפובליקה של אחרים שבחלקים בעוד, 496לבלארוס הסובייטית המרחב

 ביטוי לידי שבאו, האטה סימני להראות החלה היא, הראשונים הישגיה ולמרות, כן-וחצי לפני

" הלאומית הדמוקרטיה" שכונו, הרוח הלכי את שגינה בפומבי ושיח מפלגתיים,-פנים בדיונים
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(Natz-Dem)497. שמדיניות למרות. מאוד חלקית הייתה גומל במרחב בלארוסיזציה של הצלחתה 

 לידי ובאה מאוד, נמוכה הייתה עירוני במרחב ההצלחה, הכפרי במרחב מסוימת להצלחה זכתה זו

 למרות .498הבלארוסית והמפלגה לשפה המדינה במוסדות בהעברת התיעוד השוטף בעיקר ביטוי

 התהליך הופסק 1935 שנת באמצע כי אציין, זה פרק של הכרונולוגית מהמסגרת הסטייה

 באופן מתון הפעם, זו למדיניות לשוב ניסיון נעשה, 1941 תחילת - 1940 בסוף. הבלארוסיזציה

 ההפליש, "ברברוסה" מבצע תחילת עקב ונקטע הצלחה של ממש נחל לא זה ניסיון. יותר ומאופק

 .499לברה"מ נאציתה הגרמנישל 

 

 בגומל היהודית האוכלוסייה על הבלארוסיזציה השפעת -. ד.2

 הייתה זה לתהליך האם? בגומל היהודית האוכלוסייה על הבלארוסיזציה תהליך השפיע כיצד   

  ?היהודית האוכלוסייה על משמעותית ומודעת השפעה

 מצד, בהתנגדות לא אם, היא התקבלה בהסתייגות הבלארוסיזציה מדיניות יישום מתחילת כבר   

הטכניקום  את כדוגמה אקח. המפלגתי שהיו פעילים בארגון יהודים צעירים כולל, יהודי הנוער

לתנאי  בנוגע מהמודעה לקבל ניתן המוסד של מושג כלשהו בנוגע לתוכן היהודי .היהודי הפדגוגי

 פה בעל יכולת ביטוי כולל, ביידיש לשוני ידע כלל יהודי תוכן .בעיתונות שפורסמה למוסד הקבלה

 בנימין מסעות)" ספרים-מוכר-מנדלי של הספרותיות יצירותיהם עם היכרות וכן, זו בשפה ובכתב

-"מנחם, החולב" "טוביה, החזן" פייסי בן "מוטל", ילדים סיפורי)" עליכם שלום"( השלישי

 פעילות את הסוקר מסמך ישנו .500חאריק ואיזי פפר איציק, פרץ של עבודותיהם גם כמו(, מנדל"

 הייתה המוסד של העיקרית מטרתו .501לקיומו השנים הראשונות שלוש במשך ל"הנ המוסד

 ובמקומות גומל במרחב בעיירות שפעלו ספר בתי בעיקר, שפעלו ביידיש ספר לבתי מורים להכשיר
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וכן הקושי שבע שנות לימוד,  בוגרי, תלמידים בגיוס הראשוני הקושי מוזכר בסקירה. אחרים

 היהודים למוני קרובים" הם זאת ועם מתאימה הכשרה שעברו למוסד, כאלה מורים בגיוס

 לא ולחלקם, רלוונטי ומעשי תיאורטי ידע חסרי היו הם, עובדים נוער בני היו הלומדים ".העמלים

 הייתה שמטרתה, לסטודנטים מכינה כיתת לפתוח צורך היה לכן .מפותחים הוראה כישורי היו

 לפעילות הוקדשה המוסד במסגרת פעילות מיוחדת לב תשומת .במוסד ללימודיהם אותם להכין

 בחיים הפעילה השתתפותם וכן נוער, ובני הפועלים בקרב סטודנטים של פורמלית הבלתי

 בחקלאות בכפר גם בעבודה התנסו סטודנטים .ללמידה הפורמאלית זאת בנוסף, הציבוריים

 של התרבותית והמורשת אקונומי-הסוציו המצב על מחקרית בפעילות עסקו וכן, פריביטקי

 את לצמצם ונאלץ תקציביים מקשיים סובל המוסד כי הוזכר המסמך בסוף .במרחב העיירות

 תלמידי אמורים היו, 1928/9 האקדמית הלימודים משנת החל. בו הלומדים הסטודנטים מספר

 -כ, ללימודיהם והשנייה הראשונה השנה במהלך הבלארוסית בשפה מלא ללמוד באופן המוסד

 חד מעבר היה זה .502הרביעית השנה במהלך זו בשפה ייעודי קורס ולעבור, השלישית בשנה 50%

מהטכניקום  שלל למעשה מעבר זהביידיש ללמידה והוראה בבלארוסית.  ולמידה בעיקר מהוראה

, סובייטית-יהודית חינוכית עבור אינטליגנציה כמוסד הכשרה לקיומו התכלית את הפדגוגי

 אי זו מהווה דוגמה .ביידיש לימודים נערכו בהם ספר בבתי חינוכיות פונקציות לבצע שנועדה

 של יידישיזציה מתבמג יהודים פעילים של הפעילות מאפייני לגבי לעיל שכתבתי לדברים התאמה

 האוכלוסייה של יחסית גבוה אחוז שעקב בכך, זאת להסביר ניתן, זאת עם. היהודית האוכלוסייה

 פעילי, לבלארוסיזציה מזה העירונית מהאוכלוסייה חלק של והתנגדותה בגומל מזה, היהודית

 להיות היה יכול וזה, אפשרי כיוון לכל הבלארוסיזציה תהליך את להרחיב ניסו בלארוסיזציה

 .המדינה מנגנון בידי או/  ו בידי המפלגה שהוכתבו היעדים את להשיג לצורך גם קשור

 

 במנגנוני המשטר הסובייטי בגומל ובמרחב יהודים של השתתפותם. 3

 . א. נתונים כלליים3

 לתפקידי מתאימים מועמדים במציאת בקשיים נתקל המוקדמים בשלבים הסובייטי המשטר   

 הנמוכה ההשכלה רמת בשל, כל ראשית (.בלארוסים) הילידית האומה בקרב ומנהל מנהיגות
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 ומכיוון עם כפרי בעיקרו, תקופה באותה שהיה, הבלארוסי העם של רחבות בשכבות

 אפילו, הרלוונטיות המשרות לכל מתאימים מועמדים לספק הצליחה לא הכפרית שהאוכלוסייה

 נסיבות בגלל התפקידים. אותם את מילאה יותר המשכילה העירונית האוכלוסייה, לרובן לא

 .בבלארוס הסובייטית העירונית מהאוכלוסייה 40% -כ היוותה היהודית האוכלוסייה, היסטוריות

ברה"מ.  ברחבי מנהליים תפקידים מילאו יהודים 3,200-כ רק, 1926 -ב שנערך נתוני המפקד פי על

נתוני  פי לעומת זאת, על .העובדים היהודים מכלל 0.4% ורק בברה"מ הפקידות מכלל 4% היוו הם

 ומחוזית היו ברמה עירונית מנהיגות מבעלי עמדות 30% -כ, בבלארוס הסובייטית, המפקד אותו

 הבינוני המעמד פקידי המנהליות. בקרב היחידות לגודל בהתאם השתנה חלקם כי אם, יהודים

 בניין, תעשייה במפעלי, יהודים היו 50% -כ בתחומי המזון והמסחר ,הסובייטית בבלארוס

מצב זה היה דומה  .17%503 - חקלאיים ובמוסדות יהודים מהפקידות היו 39% - ותחבורה

 .בבלארוס ובאוקראינה הסובייטיים ושונה במהותו מהמרחבים העירוניים ברוסיה הסובייטית

והמחוזית,  מבעלי תפקידים ברמה העירונית 30%-בהכללה בבלארוס ובאוקראינה היהודים היוו כ

 . 504בלנינגרד 15%-במוסקבה ו 19%בעוד שבערי הבירה היהודים היוו 

 

 .ב. ייבסקציה3

-לא גורמים" של העסקתם היה בגומל הייבסקציה של העיקרי הדגש, 1924 בשנת החל   

 עבודת, בייצור תעשייתי, בנייה באתרי לשעבר שעברו לגומל עיירות תושבי העסקת", מעמדיים

 תפקידם את ראו הייבסקציה חברי, במקביל .אן'ובירוביג להתיישבות בקרים וכן מעבר, אדמה

 העיתונות את לחלוטין כמעט שריכזו לאחר. היהודים ההמונים של הקומוניסטי בחינוך העיקרי

ספרים ופרסומים  של הוצאתם את חסמו הם, בידיהם( עת-כתבי, מגזינים, עיתונים) ביידיש

 של האחרונים השרידים העשרים בשנות". ריאקציונית שפה"כ שהוכרזה, בעברית אחרים

( אורט, ציון" "פועלי, "החלוץ") קומוניסטים שאינם יהודיים תרבות וארגוני פוליטיים ארגונים

, 'וכו סופרים אגודות, יהודיים תרבות מוסדות, ספר של הייבסקציה. בתי הפיקוח תחת הועמדו

 תרבות ליצירת הייבסקציה של מאבקה. 505או תחת פיקוח הייבסקציה אף הם בשליטת היו
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 של פעילותן על שלילית הערכה, הלאומית להיסטוריה ניהיליסטי ביחס לווה סובייטית יהודית

 כלפי התנועה והערכה שלילית במיוחד, מהפכנית-היהודיות בתקופה הטרום השמאל מפלגות

את  לה ליישםהשתד הייבסקציה, במקביל .506קשה מאבק הייבסקציה ניהלה מולה, הציונית

 הייתה היידיש בהן מקומיות ומרחביות ומועצות משפט בתי ליצור סייעה, מדיניות היידישיזציה

 25-וכ משפט, בתי עשרה ביידיש הסובייטית עבדו  בבלארוס 1931 בשנתכך, . הרשמית השפה

 התאמת של" טכני מנגנון"-מ הייבסקציה את הפך, למעשה, זה כל .מקומיות ומרחביות מועצות

מסוג כלשהו  יהודיים מאורגנים חייםגורם המאפשר ל לסוציאליזם, היהודית האוכלוסייה

 . בברה"מ

 ביקורת כולל, כארגון הייבסקציה נגד והאשמות" גילויים" של קמפיין החל 1929 ובחורף בסתיו   

של  המרכזית והלשכה( אורשנסקי, אגורסקי, ביילין) הסובייטית בבלארוס ראשיה על אישית

-ימני, מפלגתי אנטי" קו בביצוע הואשמו הם (.פרומקינה, ליטבקוב, מרזין) במוסקבה הייבסקציה

של  מבט מנקודת" הולמות הבלתי" החברתיות השכבות של שיתוף שכלל", אופורטוניסטי-לאומני

. חקלאית-כפרית והתיישבות קואופרציה, במסגרות של ייצור תעשייתי הפרדיגמה הבולשביקית

 יישוב של למיזמים ובהתנגדות "בתרבות לאומני קו קידום"ב הייבסקציה מנהיגי הואשמו, בנוסף

 ניתוק של למדיניות הובילה ייבסקציההש למרות .507הסובייטית לבלארוס מחוץ יהודיים

 של בצורה אלטרנטיבה והציגה, מסורתיים שלזהות, הזדהות וחיים יהודיים יהודיים  ממודלים

 בידי שלילי באופן נתפסה הייבסקציה של זו נטייה, 508סובייטיים דייםיהו לחיים מודלים חדשים

 הסובייטיזציה רעיון כי ברור היה האחרונים עבור. המוחלטת האסימילציה גישת תומכי

 .509לאסימילציה מוביל בהכרח אינו יידישיזציה באמצעות

 האגפים לחיסולבנוגע  כחלק מיישום החלטה עקרונית היהודית הלשכה נסגרה 1930 בינואר   

 לעבוד שהמשיכו, לשעבר פעילי ייבסקציה סובייטית. -במפלגה הבולשביקית הכלל הלאומיים

היהודית  התרבות כמובילי תפקידם על לשמור ניסו, והמדע התרבות במוסדות, היהודית בעיתונות

                                                                                                                                                                      
А. Зельцер, Евреи Советской Провинции: Витебск и местечки, 1917-1941, Москва 2006, с. 129-

131 
506  

там, с. 113 
507  

Я. Басин, Большевизм и Евреи – Белоруссия 1920-е – Исторические Очерки, Минск 2008, с. 171 
לו לא מעניינים את הרשויות ,המעוניינות ספר א-הספר היידישאיים סברו כי בתי-כך למשל פעילי בתי 508

 НАРБ, ф. 4, оп. 7, д. 276, л. 118 –בבלארוסיזציה לכאורה, אלא את אנשי הייבסקציה בלבד 
509  

A. Sloin, The Jewish revolution in Belorussia: economy, race, and Bolshevik power, Bloomington 

2017, p. 142-146 
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 כמעט ,1938-1937 בשנים הרדיפות ובתקופת, ניכר באופן הלכה ופחתה השפעתם אך, )לשיטתם(

וסולקו מהבמה הציבורית )חלקם הוצאו להורג, חלק הוגלו למחנות עבודה במקומות  נעצרו כולם

 .510מרוחקים בברה"מ(

 

 . ג. יהודים בכלכלה, בתעשייה ובמשק בגומל3

. זה בפרק הנדונה התקופה במהלך עבר שינויים השונים ובענפי הייצור במשק היהודים שילוב    

, השונים והייצור המשק בענפי יותר פרופורציונלי באופן היהודים את לשלב הייתה התפיסה

 ותוכנית המואץ מהתיעוש כחלק, העשרים שנות מסוף בגומל שנבנו התעשייתיים במפעלים בעיקר

 היו בו ממצב, אתני-לאומי בכך שנוצר בפועל ביזור התאפיינה לשילוב המגמה .החומש הראשונה

 הייתה החלוקה בו למצב, כמעט אך ורק יהודים עבדו בהם ומפעלים בתי חרושת, סדנאות

 בהם מקומות עבודה היו ועדיין, מלא ומוחלט היה לא היישום, זאת עם. יותר פרופורציונאלית

 .דומיננטיות מובהקת ואף היחסי באוכלוסייה מחלקם שחרגה משמעותית נוכחות הייתה ליהודים

 בענפי הייצור התרכזו הפועלים היהודים, הסובייטית בבלארוס, השלושים שנות בראשית   

 נוכחות גם הייתה. והנעלה טקסטיל, בורסקאות: הבאים בענפים ובעיקר, בתעשייה השונים

 .511מוצרי זכוכית וייצור עץ עיבוד, מתכות עיבוד - הבאים בענפים יהודים פועלים של משמעותית

 היו היהודים שבהם עשייתייםת מפעלים בגומל היו( 10.10.1934 -מ נתונים פי על) 1934 בשנת

 עבדו( 25.3%) עובדים 259 יהודים מתוך 191, לדוגמא .דומיננטיות ואף משמעותית נוכחות בעלי

 הסחר בארגון עבדו( 78.8%) עובדים 71 מתוך 55(, BelKhlebHandl) בלחם המסחר בארגון

  ,(63.6%)עובדים  33 מתוך יהודים 21עבדו   GTZRK במפעל(, BelPramHandl) צריכה במוצרי

 .512(41.9%) 86 מתוך יהודים עובדים 36 -( DzerzhBankהממלכתי ) ובבנק

                                                           
510  

А. Зельцер, Евреи Советской Провинции: Витебск и местечки, 1917-1941, Москва 2006, с. 171 

מ. מינץ, 'חיסול הממסד של  –, ראה 1938-לאומית )קומזט ואוזט( ב-עוד על חיסול המוסדות בעלי זיקה יהודית
 269-257(, עמ' 2018) 25 ישראלהמפעל הלאומי היהודי בברית המועצות', 

511  

В. Пичуков, М. Старовойтов (ред.), Гомельщина Многонациональная (20-30-е годы XX века), I, 

Гомель 1999, с. 92 
512  

А. Зеленкова, М. Старовойтов (ред.), Гомельщина Многонациональная (20-30-е годы XX века), II, 

Гомель 2000, с. 140-141 
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 בשנים גומל במחוז השונים בתעשייה בענפים היהודים של מקומם את מציגה הבאה הטבלה   

1929-1927513: 

 אתני-גומל לפי סוג העבודה המבוצעת והרכבם הלאומי במחוזעובדים  - 4 טבלה

אחוז  יהודים אחרים פולנים רוסים בלארוסים שנה ענף
היהודים 

)%( 

עובדי המנגנון 

המפלגתי והממלכתי 

ברמה העירונית 

 והמחוזית

1927-

1928 

 

1928-

1929 

1,967 

 

 

4,870 

2,256 

 

 

966 

168 

 

 

204 

293 

 

 

255 

3,066 

 

 

3,656 

40 

 

 

36.74 

ההרכב הנבחר של 

מוסדות מפלגתיים, 

 עירוניים ומחוזיים

1927-

1928 

 

1928-

1929 

4,652 

 

 

5,521 

322 

 

 

415 

95 

 

 

161 

 

78 

 

 

236 

143 

 

 

166 

2.7 

 

 

2.55 

 מפעלים עובדי

 ומקומיים תעשייתיים

 הכפופים אחרים

למנגנון המפלגתי 

 המקומי

1927-

1928 

 

1928-

1929 

2,005 

 

 

8,538 

5,065 

 

 

2,510 

182 

 

 

282 

300 

 

 

319 

5,536 

 

 

6,380 

42.3 

 

 

35.38 

-1927 סה"כ

1928 

 

1928-

1929 

9,524 

 

 

10,391 

7,643 

 

 

3,891 

445 

 

 

647 

671 

 

 

810 

8,745 

 

 

10,202 

32.35 

 

 

39.33 

 

 במיוחד, יצרניים שנחשבו בענפים היהודים של חלקם גדל, הנדונה התקופה במהלך, במקביל   

של משוללי זכות בחירה  מצב על להתגבר האפשרות היא לכך הסיבות אחת. תעשייתיים במפעלים

                                                           
 НАРБ, ф. 701, оп. 1, д. 96, л. 59 -הטבלה נערכה בידי המחבר, לפי  513
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 שנות ותחילת העשרים שנות בסוף אפשרות שנפתחה, יצרנית עבודה באמצעות ,514)לישנצי(

 יהודים 7, המהפכה( )להבת  Plamya Revolutzii מפעל עובדי בין, כך למשל, בגומל .השלושים

 חנה, באלכוהול מסחר - שלייפשטיין אלקה: היו לכך הסיבות. היו במעמד של לישנצי 34 מתוך

בעל  – יודשקין, בלחם מסחר - פאסינה ריזיה, סוחרים - כצלך וריבה פנחס, סוחרת - בושל

 סביר, במפורש נאמר לא שזה ולמרות .515(המלאכה בעלי לאיגוד הצטרף שלא) עצמאי מלאכה

 רעוע למדי הנראה ככל שהיה, מצבם את לשפר כדי ל"הנ במפעל לעבוד הלכו אלה שאנשים להניח

 .בתור לישנצי עליהם שהוטלו המגבלות בגלל

 יכלו לא לישנצי. ולהיבחר לבחור לזכות רק לא נגעו במעמד לישנצי אנשים של המגבלות, למעשה   

 תלושי להם ניתנו לא. אבטלה ודמי פנסיות לקבל, בכירים תפקידים למלא, גבוהה השכלה לקבל

 ותשלומים מיסים, בה בעת. ביותר הנמוכה עבורם, אך בקטגוריה שכאלה כן הונפקו או, מזון

 החל העשרים בשנות. אחרים לאזרחים בהשוואה משמעותית גבוהים היו לישנצי עבור אחרים

 לישנצי לילדי .ספר מבתי ילדיהם סילוק גם כמו, משותפות מדירות של לישנצי לסילוקם קמפיין

 ללמוד עליהם רשמית נאסר לא, אדייק. לרמת בי"ס יסודי מעל השכלה לקבל מאוד קשה היה

 כן ועל, מקומות לכולם מספיק היו אין כי נאמר אך, באוניברסיטאות ואפילו ספר תיכוניים בבתי

 במקום. האחרונים בתור – מנצלים ואילו ילדי, פועלים לילדי קדימות תיתן הסובייטית הממשלה

מקורות  אחר לעיתים, בחיפוש .516"גיס העורף" למה שכונה לישנצי בני נכללו, לצבא שיגויסו

 במעמד זה יהודים, העשרים שנות בסוף כך, לערים מעיירות יהודים במעמד לישנצי עברו פרנסה

  .517לקייב גם כמו, לגומל מלויאב עברו

 ניתן אולם, ובייצור בתעשייה שונים במגזרים שולבו בגומל היהודים, הנדונה התקופה במהלך   

. מסוימים ובמפעלים מסוימות בתעשיות היהודים לריכוז הנטייה את, חלקי באופן לפחות, לזהות

 ואילו יותר, יהודית הייתה החברתית האווירה, משמעותית יהודית נוכחות הייתה בהם במקומות

                                                           
אנשים שנשללו מהם זכות הצבעה וזכויות נלוות בשנים  –( Лишенцы -מעמד משוללי זכות הבחירה )לישנצי  514

. אחת מהדרכים לצאת ממצב זה היה לעסוק בעבודה שנחשבה כיצרנית או מועילה בפרספקטיטבה של 1936-1918
  –המשטר. ראה 

А. Зельцер, Евреи Советской Провинции: Витебск и местечки, 1917-1941, Москва 2006, с. 116-

118, 175 
515  

ГАГО, ф. 296, оп. 1, д. 70, л. 156-156об. 
516  

Н. Федорова, 'Лишенцы 1920-х годов: советское сословие отверженных', Журнал исследований 

социальной политики,  5, 4 (2007), с. 483-496 
517  

НАРБ, ф. 11, оп. 1, д. 186, л. 18-24  
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 –)להלן  עוינות ואף אנטישמיות נטיות לעיתים התפתחו מיעוט יהודים היו שבהם ייצור במקומות

 .בהמשך פרק זה(

 

 בעיירות שינויים. 4

 מבנה היה לעיירה. 518י"ט כשליש מהיהודים במרחב בלארוס חיו בעיירות-בשלהי המאה ה   

העיירה הייתה גום . ובמסחר בסוגים שונים של מלאכה עסקו תושבי העיירה רוב. ייחודי חברתי

מוצרים להם היה  לקנות, תוצרתו את למכור האיכר היה יכול בו המקום, מתווך בין הכפר לעיר

 .ואף להתעדכן בהתפתחויות ובחדשות שפחות היו מגיעות לכפר, לעבודתו ולחייו זקוק

במהלך מלחמת האזרחים תושבי העיירות נפגעו הן מהלחימה והן מהתקפות של אנשי כנופיות    

וכוחות לוחמים שונים. כך במרחב של גומל פגעו במיוחד העייורת חויניקי ופודובריאנקה, כאשר 

 ברה"מ . ממשלת519כלכלית ופגעה קשות ביכולת הפרנסה של תושבי העיירותעיקר הפגיעה הייתה 

 על הוענק משמעותי סיוע. לקורבנות ולסייע האוכלוסייה ביטחון את להבטיח לרוב הצליחה לא

 עזר סיוע זה. ואחרים( ARA) האמריקני הסעד מינהל, וינט'הג - לים מעבר צדקה ארגוני ידי

 שיטתי באופן וינט'הג תמך כ'-ה המאה של העשרים בשנות גם. לשרוד מבחינה כלכלית לרבים

, חקלאים, לבעלי מלאכה טווח ארוכת תמיכה וסיפק, תמיכה סוציאלית, ורפואה חינוך במוסדות

 .520ותרבות יהודים, כולל בעיירות וכן אנשי מדע

מעל  היוו היהודים". יהודיים" ברובן יישובים העיירות נותרו כ'-ה המאה של העשרים בשנות   

, 90%-מ יהודים היוו מעלה בפודדובריאנקה מהתושבים, ובחלקן אף היוו רוב משמעותי, כך 50%

 .70%521 מעל ובקורמה בפריצ'י

                                                           
518  

Б. Бруцкус, Статистика еврейского населения, Санкт-Петербург 1909, с.59 
519  

Л. Милякова (ред.), Книга Погромов: Погромы на Украине, в Белоруссии и Европейской части 

России в период Гражданской Войны 1918-1922 гг.: сборник документов, Москва 2007, с. 651-

654 
520  

Э. Иоффе, Б. Мельцер, Джойнт в Беларуси, Минск 1999, с. 16-17 
521  

Я. Кiмель,  'Яурэйскае гарадское насельнiцтва Беларусi у 1897-1926', Беларусiка Albarutenica 4,  

Минск 1994, с. 89 
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 תחילה, עקב מדיניות. 522אופיה את הלכה ושינתה העיירהבמהלך שנות העשרים והשלושים,    

הייתה פגיעה בענפי . לכפרהעיירה כגורם מתווך בין העיר  נפגע תפקיד "המלחמתי קומוניזם"ה

 300-כ היו י'פריצ בעיירה, כך. תעסוקה מסורתיים וחיפוש אחר מקורות תעסוקה ופרנסה חלופיים

קריסת הענף  בגלל, בעקבות המהפכה ומלחמת האזרחים; עצים שהתפרנסו מכריתת משפחות

במהלך שנות  .523פרנסה של אחר סוג לחפש תושבי העיירה נאלצו, ממנו התפרנסו בתנאי המלחמה

(, 20-40%) מלאכה העשרים ההרכב התעסוקתי של אוכלוסיית העיירות היה כדלקמן: בעלי

חסרי מעמד )במונחים  עניים, חקלאים, פקידים(, 2.5-11%) סוחרים(, 20-30%) פועלים

המצב הזה הוביל את המשטר הסובייטי לביצוע מאמצים במגמת  .524הסובייטיים(

ייה היהודית בעיירות. חלק מהמאמץ היה לנתב את האוכלוסייה פרודוקטיביזציה של האוכלוס

היהודית לעיסוק בחקלאות, בין אם באמצעות התיישבות הצמודה לעיירות, ובין אם באמצעות 

מיזמי התיישבות במקומות אחרים. ווקטור אחר של מגמה זו היה ניסיון לארגן בעלי מלאכה 

אכה( וכן ניתב למיזמי פיתוח ותיעוש בעיירות סדנאות בעלי מל –במסגרות שיתופיות )ארטלים 

. אחת התוצאות הייתה מעבר של הדור הצעיר לערים המתפתחות בחיפוש 525ובערים המתפתחות

. אפשרויות והזדמנויות יותר הציעה שהעיר מכיוון, לחיות יותר קל בערים היה אחר פרנסה. 

 בחוסר שביעות רצון מתושביה חלק ידי על בעיירה נתפשה מוצלחת עירונית לקליטה דוגמה

העיירה  עזיבת. לשינוי מוכנים היו לא כולם אבל .לחיקוי כמודל אחרים ידי ועל, רוח ובמורת

השדה ניתן היה לעבור לעיר מחוז ומשם  מעיר. בחיים להצלחה ערובה הייתה לא העיר לטובת

 ולהמציא את עצמם ללמוד שהיו מסוגלים אנשים. לעיר בירה או אזורי למרכז לעבור היה ניתן

, באוכלוסייה ביותר הנייד כחלק, רבים מהיהודים .היו בעלי סיכויי טובים לקידום חברתי מחדש

, הישן העולם של האינרציה כוח הגורם המעקב העיקרי היה. להשיג קידום חברתי במהרה הצליחו

  .עליו רבים הצליחו בהדרגה להתגבר

                                                           
  -על המגמות המרכזיות בטרנספורמציה של העיירותבמרחב הסובייטי, ראה  522

E. Chkolnikova, 'The Transformation of the Shtetl in the USSR in the 1930s', Jews in Russia and 

Eastern Europe 1 (52, 2004), pp. 91−130; G. Estraikh, 'The Soviet Shtetl in the 1920s', A. Polonsky 

(red.), Polin: Studies in Polish Jewry 17, The Shtetl: Myth and Reality, Portland 2004, pp. 197-258; M. 

Krutikov, 'The Shtetl New Approaches',  East European Jewish Affairs 37, 3 (2007), pp. 275−277 
523  

НАРБ, ф.701, оп.1, д.69, л.148-149 
524  

Дзейнасць Ураду БССР за 1926-1927год, Менск 1928, с. 277 
525  

Л. Зингер,  Еврейское население СССР, Москва-Ленинград 1932, с. 103 
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המשטר ייחס חשיבות לעבודה בקרב תושבי העיירות משום שהטיל ספק בלויאליות של גורמים    

מועצת  ר"יו ציין, 1927 בפברואר ברצ'יצה בישיבהשונים בעיירות למשטר הסובייטי. כך, 

 אנחנו אם: "כי (Holoded) הקומיסרים העממיים )הממשלה( שלבלארוס הסובייטית הולודד

 מישהו אז, בעיירות המלאכה בעלי בקרב נפעל לא[ הסובייטי והמשטר הבולשביקית המפלגה]

 של השנייה במחצית כי הסברה את מחזקת זו . הצהרה526"ראח וזבל ציונים, במקומנו יפעל אחר

 התחזקה בקרבם פעילות מכך וכתוצאה הלאומיים הרוח בהלכי עלייה חוו יהודים, שנות העשרים

 .דתיים באפיקיםלאומיים, ואם  באפיקים אם, יהודית

 לא העיירה: "היהודית העיירה בראי הסובייטיים השינויים על כותב זמויסקי החוקר אנדריי      

 המשיכה היא רשמית, תעמולה ידי על שתואר כפי, סוציאליסטי ישוב של טיפוסי למקום הפכה

 ... וטובה ישנה אותה עיירה הייתה לא כבר זו, שני מצד הסובייטית. למציאות להסתגל, להתפתח

 .527"והתרבותי החברתי, הכלכלי בתחום מהותי באופן העיירות חיי את שינתה הסובייטיזציה

 ומשווקים לשעבר מלאכה בעלי בעיקר - עניים של וגדלה הולכת שכבה בעיירות נוצרה בפועל   

-כלי וכן, כלכליים שהיו תוצר המדיניות הכלכלית הסובייטית ממשברים כתוצאה שהתרוששו

 יש אליהם .שיצרה המדיניות הסובייטית החדשות הנסיבות בגלל להתפרנס יכלו שלא קודש

. האזרחים מלחמת בתקופת הפוגרומים קורבנות - ויתומים אלמנות של מבוטל לא מספר להוסיף

שהיה להם  מאלה לצדקה בקשה, זעיר ממסחר להתפרנס נואשים ניסיונות אלו עשו עניים אנשים

או ( היו כאלה אם) מחוץ לברה"מ שחיו משפחה מקרובי וחומרי כלכלי באמצעות סיוע, מה לתת

". מנוצלים"ואפילו  "יצרניים בלתי גורמים"ל נחשבו בעיירות רבים תושבים  .יד-פשוט מפשיטת

 כלפי ואף אנטישמית לאומנית עוינות באמצעות מונחי הוסבר לכאורה "ניצול"שאיפת לבצע 

 1924 בפברואר 7 -ב שהתקיימה( yevburo) היהודית ההלשכ בישיבת, כך למשל – אלה יהודים

 .528בעיירות היהודים לקשיי, היתר בין, והוקדשה

 הן - פחתה בעיירות היהודית האוכלוסייה, השלושים שנות ועד לתחילת העשרים שנות מאמצע   

 הקשה. והחברתי הכלכלי, התעסוקתי המצב בגלל, זאת .מבחינה יחסית והן מוחלטים במספרים
                                                           

526  

ГАГО, ф. 296, оп. 1, д. 70, л. 95 
527  

А. Замойский, 'Советизация местечек советской Белоруссии в межвоенный период: 

историография проблемы', Историография и источники по истории городов и процессов 

урбанизации в Беларуси: сборник научных статей, Гродно 2009, с. 417-423 
528  

там, с. 95, зам. 11 
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 ובעיקר בבלארוס מתפתחות לערים עברו כן-ועל ופרנסתם מחייתם תנאי את לשפר ביקשו אנשים

 וגם, זו בתקופה במהירות שהלכו והתפתחו תעשייתיים במפעלים להתפרנס קיוו הם שם, ברוסיה

, (53.5%) בעיירות רוב היהודים היוו, 1926 בשנת גומל במחוז, כך .לברה"מ אל מחוץ הגירה עקב

 תהליך .529(49.5%היהודים היוו ) גומל במחוז בעיירות היהודי היה הרוב לא כבר 1933 בשנת ואילו

 במחוז את העיירות איש 1,862 עזבו 1931-ל 1928 כך בין – יותר מאוחרות בשנים גם נמשך זה

 למעבר הסיבות על מצביע זלצר ארקדי .היו יהודים( 70.4% כלומר) 1,309 מתוכם, גומל

 לחוסר מודעות: יותר גדולות לערים וכפריים למחצה כפריים מאזורים גם כמו, מהעיירות

 שביעות לחוסר המתייחס פסיכולוגי גורם זהו. העיירה בתחומי להתפתחות ולקידום הסיכויים

 הסיבה היא נוספת סיבה. העירוניים מזה החיים של ולאידיאליזציה בעיירה מזה, מהחיים רצון

מהאוכלוסייה  חלק בקרב האבטלה צמצום - הדואליות הייתה הנא"פ ממאפייני אחד. הכלכלית

 באבטלה הגידול .530באוכלוסייה מאידך גיסא אחרים בקרב חלקים צמיחתה תוך, מחד גיסא

 מהיהודים חלק הביאו בערים בתקופת הנא"פ והתיעוש שנפתחו הכלכליות וההזדמנויות בעיירות

 את לציין מעניין. בערים פרנסה ולחפש העיירות את לעזוב, צעירים שביניהם בעיקר, בעיירות

 לערים סמוכות או קרובות יחסית מבחינה גיאוגרפית מעבר העדפת - נשים של המעבר דפוסי

 .531משפחותיהן לעיירות מוצאן בהן חיו

 

 . יהודים בהתיישבות הכפרית במרחב גומל5

וז היהודים אמנם יהודים עסקו בחקלאות במרחב עוד מתקופת הקיסרות הרוסית, אולם אח   

. כך המחוז 532טי היה מועטיהמועסקים בחקלאות לפני המהפכות והתבססות המשטר הסובי

בשנת  4.68%מוהילב, אליו השתייך המרחב של גומל, אחוז היהודים העוסקים בחקלאות עמד על 

                                                           
529  

В. Пичуков, М. Старовойтов (ред.), Гомельщина Многонациональная (20-30-е годы XX века), I, 

Гомель 1999, с. 100 
530  

А. Зельцер, Евреи Советской Провинции: Витебск и местечки, 1917-1941, Москва 2006, с. 109-

110, 149-150 
531  

там, с. 152  

 
532  

С. Ходзін, У. Сосна, 'Яўрэi i земляробства ў Беларусi', Беларусiка - Albarutenica 4. Мiнск 1995, с. 

61-64 
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 36.9%-ו 38.9%)בעוד שאחוז העוסקים במסחר ובתעשייה באותה שנה עמד על  1910

     .533בהתאמה(

 פוליטית - עיקריות מטרות שתי נועד להשיג יישוב יהודים במרחב הכפריבראיית הבולשביקים,    

יצרני" בקרב האוכלוסיה היהודית -לגרום לצמצום "האלמנט הלא הייתה הראשונה. וכלכלית

 ובכך להגדיל, לכאורה, את בסיס התמיכה במשטר הסובייטי בקרב האוכלוסייה היהודית. 

ענה לצרכי פרנסה של אוכלוסיית העיירות שאיבדו את מקורות הפרנסה לתת מ הייתה השנייה

  . 534המסורתיים שלהם באמצעות ניתובם לעיסוק בחקלאות

 רק הצליחה התוכנית אך, הכפרי במרחב יהודים ליישוב ניסיונות נעשו מיישום מדיניות זו כחלק   

, 1928 בשנת יהודיים איכרים של בלארוסית-הכלל בוועידה שהוצגו נתונים פי על. חלקי באופן

, הכפרי במרחב התגוררו לפחות או בחקלאות הועסקו( איש 40,000- כ) יהודיות משפחות 7,915

, חקלאיים קואופרטיבים היו( משקים 170) כאשר רוב המשקים החקלאיים בהם התגוררו יהודים

 חקלאי קואופרטיב .בבלארוס הסובייטית השיתופיים החקלאיים המשקים מכלל 40%- כ שהיוו

 6.02) דונם 602 ששטחו היה, לובין במחוז גומל'ז לעיר הסמוך "האחד במאי" משק היה כזה

 לא הייתה יהודי חקלאי משק של האוכלוסייה הממוצעת, הנדונה בתקופה, כללי באופן(. ר"קמ

 יהה לא קטן והמיכון היה השטח. בחקלאות בפועל עבדו איש 20 עד 7 מתוכם, איש ממאה יותר

 .535מספיק ויעיל מפותח

 של בכנס נאום, רוסי-הכלל הפועל המרכזי הוועד ר"יו, קלינין מיכאיל נשא 1926 בנובמבר 17 -ב   

 העובדים יהודים"ל התייחסות תוך, במוסקבה( OZET) יהודים של עמלים ליישוב בקרקע החברה

 העם של קיומו בהמשך דגל בהצהרתו קלינין ."המועצות בברית העמים באיחוד את האדמה

 ידי יהיה אפשרי רק על היהודי העם של שימורו כי וקבע מובחנת, אתנית-לאומית כיחידה היהודי

קיבלה , האגררית היהודית ההתיישבות .536חקלאי יצרני עיבוד באמצעות בקרקע השתרשותו

                                                           
533  

Сборник материалов об экономическом положении евреев в России Т.1, Санкт-Петербург 1909, 

с. 56 
534  

А. Замойский, 'Еврейские колхозы Советской Белоруссии в межвоенный период: становление, 

повседневные проблемы, забвение', Цайтшрыфт 9 (4, 2014) с. 78-97  
535  

Э. Иоффе, В. Мазец, 'Евреи Советской Белоруссии в межвоенный период', Беларусь у ХХ 

стагодзi 3 (2004); 

 html674.page/org.jewishfreedom://http -גרסה מקוונת 
  303-296, ירושלים תשע"ה, עמ' המועצות-ועד נפילת ברית 1411: ממהפכות 9יהודי רוסיה מ. בייזר )עורך(,  536

http://jewishfreedom.org/page674.html
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לתת  – יותר אקוטיות בעיות לפתור היא נועדה אולם במקור קלינין, הכשר אידיאולוגי בדברי

 האזרחים ומלחמת המהפכה עקב שנגרם מהמשבר כתוצאה שהתעוררה האבטלה לבעיית מענה

 . 537הנא"פ ממדיניות כתוצאה וגם

 זה נושא נדון 1925 באוקטובר 7-ב .גומל באזור הקרקע על יהודים ליישב ניסיון היה 1925 בשנת   

 הכפרית לאוכלוסייה בעיקר להסביר הצורך עלה זה דיון במהלך. המפלגה של המחוזי בוועד

 על סכסוכים למנוע היה בכך צורך על מנת. יהודית בהתיישבות הצורך את הבלארוסית בעיקרה

התנפלות של הייתה  1925ביוני כך,  .דומים מקרים אירעו שכבר מכיוון, ודתי אתני-לאומי בסיס

זלטין , בן  שלושה כפריים חמושים על חקלאים יהודים במחוז גומל, שהובילה לרציחתו של שלמה

 גינתה בגומל המפלגה ועד לשכת. יהודי שיתופי משק נבזז גרבובקה בכפר. 538, במהלך האירוע53

הפסקת קיומו  שכן, פוליטיות מסיבות" מחיר בכל" לפעול ימשיך שהמשק ודרשה הזה את האירוע

 או אחרים, במקומות דומים לאירועי תקיפה, שוד וביזה היה להוביל עלול המשק ופעילותו של

  .539יהודים כלפי לאלימות ביחס הכפרית האוכלוסייה בקרב לגיטימיות להיווצרות של תחושת

 יהודיים משקים 6 גומל באזור היו 1923 בשנת, ל. גינזבורג האגרונום שפרסם נתונים פי על   

עלה  בהם שהתגוררו המשפחות ומספר 18- ל המשקים מספר עלה 1928 ובשנת, משפחות 48 ובהם

 .166540 -ל

 

 . א. מועצות לאומיות5

 היהודי המשרד. 1918 בשנת לראשונה הופיע יהודיות לאומיות מועצות יצירת של הרעיון   

 להקמת קרא(, ציון"-"פועלי-יוצאי ה"בונד" ו בעיקר) האוטונומיזם תומכי בהשפעת, המרכזי

 את לחזק מנת-מקומיות, על מועצות במסגרת יהודיות סקציות או מקומיות יהודיות מועצות

                                                           
, בבלארוס הסובייטית היהודית במרחב הכפרי האוכלוסייה יישוב של הרעיוניים ההיבטים על נוספים לפרטים 537

  –ראה 

Л. Смиловицкий, Евреи в Турове: история местечка Мозырского полесья, Иерусалим 2008, с. 

417-433, 444; L. Smilovitsky, 'The Jewish Farmers in Belarus during the 1920s', Jewish Political 

Studies Review 9(1-2, 1997), p. 59-71 
 2(, עמ' 11.6.1925) 206, גליון דאר היום 538
539  

ГАООГО, ф. 2, оп. 1, д. 551, л. 230 
540  

Л. Гинзбург, 'Еврейские колхозы в Гомельском округе (К конференции ОЗЕТ', Полесская 

Правда 72 (2358, 26.3.1928), с. 5 
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 היהודיים החיים ארגון "בורגנות לאומנית", וליצור מחדש את  ב ולהילחם הסובייטי המשטר

יישום מדיניות  תחילת בתחילת שנות העשרים אומץ רעיון זה מחדש עם. הסובייטית ברוסיה

 .541היידישיזציה

 יחידהב אתני-לאומי רוב בסיס על שנבנו טריטוריאליות יחידות היו הלאומיות המועצות   

 ברמה ועידה הסובייטית בבלארוס התקיימה 1931 בשנת. ספציפית טריטוריאלית-מנהלית

 בשנת .542איש 55 עבור תוכנן הכנס. הלאומיות של המועצות ראש יושבי להכשרת הרפובליקנית

 6, רוסיות 15, יהודיות 25, פולניות 37: לאומיות מועצות 90 הסובייטית היו בבלארוס 1935

 בחדות גדל הרוסיות המועצות מספר. אחת ומועצה ליטאית גרמניות 2, לטביות 4, אוקראיניות

 של הממוצעת האוכלוסייה .1926 בשלהי הסובייטית לבלארוס גומל מרחב של צירופו לאחר

 בתחומי שיפוט של 1927 משנת נתונים פי על. איש 2,132 הייתה טיפוסית לאומית יהודית מועצה

 המועצות, זאת עם. האוכלוסייה מכלל 91.2% היוו היהודים, היהודיות הלאומיות המועצות

 בין - הכפרי במרחב שחיו אתניים-הלאומיים מהמיעוטים קטן חלק רק למעשה שימשו הלאומיות

  .543פודובריאנקה בעיירה שכנה גומל באזור החשובה היהודית הלאומית המועצה. 20%- ל 6.2%-

 

 :1929544 גומל במחוז היהודיות הלאומיות המועצות - 5 טבלה

אחוז  יהודים סה"כ 

היהודים 

)%( 

אחוז  בלארוסים

הבלארוסים 

)%( 

אחוז  אחרים

האחרים 

)%( 

מועצה לאומית 

יהודית 

Hoiniki 

2,741 2,731 99.6 5 0.2 5 0.2 

                                                           
541  

Я. Кантор, Национальное строительство среди евреев в СССР, Москва 1934, с. 21-29 
542  

Я. Басин, Большевизм и Евреи – Белоруссия 1920-е – Исторические Очерки, Минск 2008, с. 154 
543  

Розинский, 'Работа Еврейского сельсовета (м. Поддобрянка)', Полесская Правда 62 (2348, 

14.3.1928) 
544  

А. Зеленкова, М. Старовойтов (ред.), Гомельщина Многонациональная (20-30-е годы XX века), II, 

Гомель 2000, с. 207 
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מועצה לאומית 

 יהודית

Poddobryanka 

1,165 1,124 91.5 41 5.5 - - 

 

 את להפגין נועדו הן מבחינה פוליטית. ומעשית חשיבות פוליטית בעלות היו הלאומיות המועצות   

 הן נועדו להקל, ומבחינה מעשית, שלו הדמוקרטיות את, הסובייטי המשטר של" העממי האופי"

 עם .את השפה הרוסית היטב מבינים שאינם עבור האזרחים המדינה מנגנון של הדרישות הבנת על

נאה  ככיסוי התגלו הלאומיות המועצות. השתנתה לא הסובייטי המנהלי המנגנון מהות, זאת

 הדיקטטורה עקרונות על מנגנון שנבנה, הקומוניסטית המפלגה בידי הבלעדי הכוח הפוליטי לריכוז

 .ולקיום מחלוקות כחלק אינטגרלי מהשיטה הפוליטית לקולגיאליות נזקק ולא הפרולטריון של

 המועצות של הדרגתי והחל ביטול הלאומית בסוגיה במדיניות חדים שינויים חלו 1934 בשנת

 לחיסול במקביל, 1939 וקיץ באביב והסתיים, שנים כחמש ארך התהליך. אתניות-הלאומיות

 .545הלאומיים המיעוטים של החינוך מערכות

 

 . המאבק באנטישמיות במרחב גומל6

סוגיית האנטישמיות במרחב הסובייטי העסיקה חוקרים בנסיון להבין את התופעה, על    

התפתחויותיה ושלביה השונים, ועל קווי האופי הייחודיים שלה, למן תקופת הקיסרות הרוסית 

ועד ימינו. עד כמה הייתה האנטישמיות במרחב השליטה הסובייטי תופעת המשך לאנטישמיות 

 .  546כמה הייתה זו תופעה שונה בתכלית בקיסרות הרוסית ועד
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 –על שתי נקודות.  הראשונה, היא ההבחנה בין אנטשימיות "מלמעלה"  למחקר זה חשוב לעמוד   

כזו המובלת בידי המדינה ורשויותיה, לבין אנטשמיות "עממית", אנטישמיות "מלמטה" שהיא 

יהודית ביחס ליהודים. -אתני ו/או דתי של אוכלוסיית הרוב הלא-ביטוי לעוינות על רקע לאומי

כמובן שניתן לומר כי בתקופות ו/או בנסיבות מסויימות התקיימה ביניהם זיקה כזו או אחרת. 

א העמידה על התפיסה האידיאולוגית ביחס לאנטישמיות בתקופה הנדונה, המסגר של השניה הי

המונח במסגרת תפיסת עולם רחבה יותר. לאמור, הפרדיגמה האידיאולוגית הבולשביקית ראתה 

באנטישמיות תוצר של בורגנות קפיטליסטית שעניינה להסיט את תשומת לבם ועיונותם של 

     .   547והאמיתיים לשיטת הבולשביקים( אל עבר היהודיםהפועלים מאויביהם המעמדיים )

 מדיניות של תוצאה היא אנטישמיות לפיה הישנה התיאוריה, הסובייטי המשטר הקמת עם   

 יהודים. הולמת את המציאות הריאלית כבלתי הוכחה המנצלים" המשטר הצארי ו"המעמדות

. הכוח ויכולת השפעה למוקדי גישה קיבלו, הפעילים לסוכניה והפכו המהפכה רעיונות את שקיבלו

 מפעלים(, OGPU-ו קה-ה'צ) ביטחון בשירותי, בסובייטים, רבים מפלגה ועדי בראש עמדו הם

 לכספים, גישה קיבלו, הרשמי תפקידם מתוקף, רבים יהודים. מנהליים ושירותים כלכליים

 מצב. רבה היו בעלי חשיבות הסובייטית הצנע כלכלת בתנאי אשר, בסיסיים ומצרכים מזון להפצת

 .על לאומיהם השונים, יהודים-הלא בקרב רצון שביעות-לאי בהכרח גרם זה

 האוכלוסייה רוב את היוו שהיהודים זאת מכיוון, משלו בעל קווי ייחודיות היה בגומל המצב   

עקב כך אנשים  .מנגנוני הכוח ומוסדות המשטר בכל פעיל באופן מיוצגים והיו העירונית בגומל,

 של המחוזי הוועד מזכיר כאשר, אלה הפעילו את השפעתם לצורך מאבק באנטישמיות. כך

 הם, יהודים היו, התובע המחוזי, הכספים מחלקת ראש, המועצה של המנהל הוועד ר"יו, המפלגה

 אלא, הסובייטי היהודים ככלל ונגד המשטר נגד כמתקפה רק לא האנטישמיות ביטויי את תפסו

 בלתי החלטות קיבלו אלה אנשים, הדרושים בידיהם הכוח מנופי עם. עצמם באופן אישי נגד גם

 .האנטישמים נגד מתפשרות

 כגורם שימש נתון זה, הבלארוסים )בני האומה הילידית(, מצאו את עצמם במיעוט ,בגומל   

 היו לא, לרוב, בגומל האנטישמיות נשאיניתן לשער כי . אנטישמיים להתפתחות של רגשות העיקרי

 עם פעולה באופן מועיל לשתף גם אלא, קיום-לקיים דו רק לא שלמדו, עיר המקוריים תושבי
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 שהגיעו המרחב הכפרי תושבי היו, ככלל, האנטישמים .הדדית ועזרה הבנה והפגינו, היהודים

 גילו הכפר ילידי. הקדומות דעותיהם עמם את והביאו לגומל בחיפוש אחר פרנסה וקידום חברתי,

 נותר ולא, יהודים בידי נתפסו כבר רבים אדמיניסטרטיביים ותפקידים משרות כי רבה רוח במורת

 לוח על נמצא פרסום, 1926 באפריל כך, בעיר השדה ווטקה במחוזגומל,. מקום להתברג להם

ואילו  אדונים להיות הופכים יהודים, ליהודים שייך שהשלטון מקום בכל: "... נכתב בו, המודעות

 את איתרה המשטרה ."ברוסיה לא, בפלשתינה יהודים של מקומם. הרוסים הופכים להיות עבדים

 עם התמודדו הרשויות זה במקרה .548כליאה בבידוד לשנת והוא נשפט ונדון הפרסום מחבר

 .549והעבריין בא על עונשו יחסית במהירות האירוע

 Geroy" נייר לעיבוד במפעל שעבדו יהודיות נערות שתי רדיפת מקרה נודע 1929 בשנת   

Truda"550. הגפרורים במפעל, 1929 בתחילת Vezuviy ,של בישיבה סרגיינקו בשם פועלת הודיעה 

 "יושבים" יהודים שרק מכיוון, ועל הסובייטים המפעל על וועד" יורקת" שהיא עובדי המפעל צוות

 לגרש שצריך ומאמין יהודים ששונא, הקומוניסט בעלה בידי נתמכת היא בכך, לטענתה, . שם

 בשם סטופנר בפועל יהודי זארובו התעלל פועל בשם, גומל במחוז, לובין'בעיר ז .551מרוסיה אותם

 מעשה של מובהק ביטוי"כ הישיבה בפרוטוקול תוארו זארובו של פעולותיו. וחצי כשנה במשך

 .552"האנטישמיות שהוא התגלמות מעמדי איבה

 נגד מודעות קמפיין המשטר השיק השלושים ותחילת העשרים שנות בסוף, כללי באופן   

 והמחוז ובגומל, כולה בברה"מ האנטישמיות. רשמיות הצהרות של שכלל גם שורה, האנטישמיות

 העשרים שנות בסוף סובייטית וחברתית כלכלית מדיניות עקב הוחמרו וגילוייה, נעלמה לא, בפרט

 הייתה בהם במקומות לרוב ביטוי יליד באה האנטישמיות, בפועל. השלושים שנות ותחילת

 יהודים.  ללא יהודים בין אינטנסיבית אינטראקציה
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 להתנגשויות הוביל קטנות בכמויות או כיחידים יהודים במקומות עבודה של שילובם לעיתים   

 המפלגה ביטאון, 1928 כך, ביוני .אנטישמי אופי קיבלו שלעתים, יהודים-ולא יהודים עובדים בין

 כמו, להעלבתם שהביאו, יהודים פועלים נגד מילולית אלימות של מקרים של שורה הזכיר המחוזי

, יהודי לא פועל, המקרים באחד. הללו במקומות העבודה של ההנהלה להתנשאות או לעיוורון גם

 הצהיר ההסברים ובמהלך" מסריח יהודון" אותו כינה, בתחרות היאבקות היהודי ידי על שהובס

 הסגנון, אחר במקרה; בלבד נזיפה וקיבל", על מנת להעליב יותר חזקות מילים מצא לא"...  שהוא

 היה הפועל היהודי את להעליב כדי יהודי-הלא הפועל בו השתמש והביטוי, יותר מתוחכם היה

 קיבלו והם (Zhidy) "יהודונים" כונתה אוסטרובסקי משפחת, אחר במקרה", לאומני נבל"

 .553מהתלונות התעלמה ההנהלה זה, במקרה .( עבודה מתאונת כתוצאה למשל) חייהם על איומים

היהודים פגעו בעמיתיהם הלא יהודים במקומות  כאשר, הפוכים גם מקרים היו לפעמים   

 לקרט הספר ע"ש בבית יהודים-לא מורים 1930 העבודה ובמוסדות חינוך והשכלה. כך, בינואר

 הרוסיה המורה את שכינתה, לופטינה בשם תלמידה בלטה מהם, יהודים תלמידים מקבוצת סבלו

 "Afon'ka" הגנאי בשם כונה Mosailov בלארוסית לשפה ואילו המורה", גויה" - לופושאנסקיה

המידע  פי על. )כינוי גנאי מתנשא כלפי בלארוסים המצביע על פשטותם, בורותם וגסותם(

 הפגינו, יהודים מורים עמו מספר ויחד המדובר בשם דיסקין היהודי הספר בית מנהל, בעיתונות

 . 554התלמידים התנהגות את בחריפות לגנות מוצדקת, במקום בלתי סלחנות

 בקומפקטיות חיו שהיהודים מכיוון בעיקרה, מוצלחת הייתה בגומל לאנטישמיות ההתנגדות   

 באופן מיוצגים היו, העיר או חלק משמעותי ממנה )תלוי בתקופה( אוכלוסיית רוב את והרכיבו

 אנטישמיות חריגות רק. המרחב ושל העיר של האינטלקטואלי הפוטנציאל את והיוו בממשל נרחב

 וביטויי בדיחות, הערות, אתני רקע על עלבונות בצורת השטח מעל פני התפרצו אינדיבידואליות

 .פומביוגונה באופן  ציבורי לנושא דיון הפך, באופן ציבורי שהתברר, כזה מקרה כל. גנאי אחרים

ניתן לומר, כי בתקופה הנדונה, המאבק באנטישמיות התקיים באינטנסיביות וברמת נראות    

הן  , באופן פרדוקסלי,בתקופה זו תאם באנטישמיות המאבק, גבוהה. כפועל יוצא מכך

)שכן הוא הבליט את העיסוק בנושא  היהודית הלאומית הזהות על שמירה של לאינטרסים

, בין אם זה לצורך המאבק הסובייטי המשטר אותן ביקש להשיג והן למטרות היהודי(
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באנטשימיות ממש, ובין אם לצורך ביצוע מדיניות של הרחקה של היהודים מדפוסי הזהות 

וההזדהות המסורתיים שלהם, וכן הפסקת קיומם של מוסדות ייחודיים לאוכלוסייה היהודית 

דישאיים( מבלי להיות מואשם ספר יי-)ייבסקציה, מועצות לאומיות ובהמשך גם בתי

 . לברה"משל גרמניה הנאצית הפלישה  עד נמשך זה ייחודי איזון. באנטישמיות

 

 . א. קמפיין נגד הטרוצקיזם והתחזקות הלכי הרוח האנטישמיים6

 היה זה לדיון. הבולשביקית במפלגה למתנגדיו טרוצקי לב בין דיון התפתח 1924 מסתיו החל   

 את רק הבולשביקית בהפיכה ראה טרוצקי - המתמדת המהפכה תיאוריית - אידיאולוגי רכיב

 ניצחון את להבטיח ניתן כי האמין הוא. עולמית סוציאליסטית למהפכה בדרך הראשון השלב

 למדינות מתפשטת כלומר, למתמדת תהפוך הסוציאליסטית המהפכה אם רק הסוציאליזם

 מתנגדי. עולמי מידה בקנה וקומוניזם ליזםסוציא לבנות יתאפשר ואז באירופה, ביותר החשובות

 בניית של הסיסמה את הציג כחלופה, סטלין – זה לרעיון התנגדו, סטלין יוסף ובמיוחד, טרוצקי

 האידיאולוגי הרכיב כי במידה רבה של סבירות לטעון ניתן, שני מצד .555אחת במדינה סוציאליזם

והן  טרוצקי הן של מהתומכים ניכר חלק, שלישי מצד. השלטון על אישי של מאבק כיסוי רק היה

 .אידיאולוגיות ובפרדיגמות בסיסמאות האמינו באמת של סטאלין

 אף. יהודי-כאנטי הרחב והקהל המפלגה מחברי חלק ידי על נתפס טרוצקיסטי-האנטי הקמפיין   

 שהביא מה, לבין אנטישמיות טרוצקיזם אנטי בין ברור נתק ליצור ביקשה שהמפלגה פי על

 בין מודע זיהוי בתודעת רבים בציבור הרחב ובמפלגה היה, האנטישמיות בעיתונות נגד לקמפיין

 .556אתני-זאת כיוון שרבים מבין תומכי טרוצקי היו יהודים במוצאם הלאומי .ליהדות טרוצקיזם

 במפלגות עבר בעלי באנשים לפגיעה גם שימשו הטרוצקיסטים נגד" טיהורים, "זאת רק לא אך

, אנדרו סלוין. הבולשביקית במפלגה שהצטרפו, לשעבר ה"בונד" חברי כמו, בולשביקיות-הלא

 הוא. אופוזיציוניות עמדות אימוץ לבין "בונדיסטי" עבר בין מסוימת חפיפה כי סבור, למשל
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оппозиция и политическая культура РКП(б), 1923–1924 годы, Санкт-Петербург 2017 
556  

A. Sloin, The Jewish Revolution in Belorussia: Economy, Race and Bolshevik Power, Bloomington and 

Indianapolis 2017, p. 183 
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 .557(ובוברויסק מינסק עם יחד) כזו חפיפה התרחשה שבהם המקומות כעל אחד גומל על מצביע

 בשלהי הטרוצקיסטית האופוזיציה למרכז Geroy Truda -ו Vezuviy המפעלים הפכו בגומל

 והמשבר התיעוש לתחילת קשורה שם אופוזיציוניים דווקא הלכי רוח של הופעתם .1927558

 1928 לינואר 1927 נובמבר בין. התעסוקתית היציבות את שזעזעו, הנא"פ של מדיניות הכלכלי

 רעיונותיו עם שהזדהו המפלגה חברי, כלומר" )אופוזיציונרים"ל לגרום כדי ומפגשים כנסים נערכו

 שעמדותיהם הצהרתם על כך הייתה שתוצאתו, גלוי לקחת חלק בשיח( טרוצקי לכאורה של

 326 הכל בסך כי התגלה וגומל בוברויסק, וויטבסק, במינסק. המפלגה משורות גירוש או שגויות

 האופוזיציה מנהיגי במהלך הצבעות על הצהרה לפיה מהצבעה נמנעו או נגד הצביעו מפלגה חברי

 חברי על ח"בדו .559יהודים היו( 81%) 264 מתוכם. משורות המפלגה צריכים להיות מגורשים

 ביותר הפעילים האופוזיציה ממנהיגי אחד, 1927 מיולי הסובייטית בבלארוס האופוזיציה

בגומל  מפלגה חברי 36 בנוסף לכך, .560דרפקין. י בשם גומל במוזיאון השומר היה ח"בדו שהוזכרו

 השומר היו ביניהם. היו יהודים( 63%)איש  23 מתוכם. כטרוצקיסטים סולקו משורותיה שהוכרזו

 שלמרות הטענה את מדגימים אלה נתונים .561גורליק בשם סנדלר הנ"ל וכן דרפקין במוזיאון

 שרוב מכיוון אך, היהודים כלפי בהכרח מכוונים היו לא טרוצקיסטים-האנטי "הטיהורים"ש

דימוי  יצר למעשה זה, יהודים אכן היו זה בסיס על הבולשביקית מהמפלגה שגורשו האנשים

 המודעות העלאת על והן האנטישמיות ביטויי חיזוק על הן השפיע אירוע זה .זה אירוע של "יהודי"

 נגד המערכה כי אם, בכללותה ובברה"מ בגומל כרונית קיומית כתופעה לאנטישמיות

ספק,  להטיל לפחות או, לשכנע הצליחה, במקביל לרדיפות הטרוצקיסטים שבוצעה, האנטישמיות

  .הטרוצקיסטים שהופנו נגד "טיהורים"ב יהודי-אנטי קיומו של היבט-בנוגע לאי

, בגומל האנטישמיות הנטיות את חיזקה, מסוימת במידה, טרוצקיסטית-האנטי המערכה, לפיכך   

 פי על ואף. בכלל ובברה"מ בבלארוס הסובייטית, אחרים במקומות התרחש דומה ותהליך

                                                           
557  

A. Sloin, The Jewish Revolution in Belorussia: Economy, Race and Bolshevik Power, Bloomington and 

Indianapolis 2017, p. 202-203, 210 
558  

НАРБ, ф. 15-П, оп. 4, д. 253, л. 63-67; НАРБ, ф. 15-П, оп. 4, д. 254, л. 76-77 
559  

НАРБ, ф. 4-П, оп. 5, д. 656, л. 30, 167 
560  

НАРБ, ф. 15-П, оп. 4, д. 253, л. 65 
561  

НАРБ, ф. 4-П, оп. 5, д. 656, л. 30, 167 
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 פרשנות, פקטו-דה, 562טרוצקיסטי-האנטי בקמפיין אנטישמיים השגת יעדים חיפשו לא שהרשויות

 .יהודיים-לא המונים בקרב נפוצה די הייתה כזו

 

 סיכום ומסקנות

 המדיניות עידן הסתיים, השלושים שנות ותחילת העשרים שנות של השנייה המחצית במהלך   

 התרבותית והמהפכה הקולקטיביזציה, הכפוי התיעוש והחלה מדיניות( NEP) החדשה הכלכלית

חתירה להאחדה כלכלית, חברתית, רעיונית,  –כלומר . מונחים אלו של הסטליניסטי במובן

פוליטית, וכיו"ב; וכן חתירה של המנגנון המדינתי והמפלגתי לשליטה והכוונה של כל התהליכים 

 של בגומל ובמרחב החל תהליך, לכך במקבילמפלגתי. -במדינה ובחברה בהתאם לתכנון מדינתי

, 1926 בשלהי רוסיה הסובייטיתגומל במסגרת  (Gubernyaמחוז ) ביטול לאחר, בלארוסיזציה

  ( גומל.Okrugמחוז ) של המנהלית במסגרת לבלארוס הסובייטית שטחו והעברת מרבית

עם צירוף המרחב לבלארוס הסובייטית הוחל בתהליך של בלארוסיזציה, שעניינו קידום    

האלמנטים האתניים הבלארוסים להשתלבות בתפקידי הובלה בשלל תחומי הממשל, המשק, 

פלגה, וכיו"ב, וכן קידום אלמנטים של התרבות הבלארוסית, ובראש ובראשונה של השפה המ

יום, בהתנהלות השוטפת, בחינוך, בתרבות, וכיו"ב.  כנקודת מוצא, -הבלארוסית, בחיי היום

מרבית היהודים, כולל פעילי המפלגה והמנגנון המדינתי, התייחסו באופן לא אוהד לקידום תהליך 

שכן חשו זרות כלפי השפה והתרבות הבלארוסית )לעומת השפה והתרבות  הבלארוסיזציה,

הרוסית אליהן חשו קרבה גדולה יותר ובהן ראו כלי חשוב לקידום אישי וחברתי(. עם זאת, באופן 

פרדוקסאלי משהו, דווקא הבלארוסיזציה סייעה בשימור אלמנטים של זהות והזדהות יהודית 

האסימילציה, שכן וה במידה את תהליך האקולטורציה בקרב האוכלוסייה היהודית, והאט

של רצון ליישום הבלארוסיזציה, וכיוון שראו ביהודים בהכללה גורם רוסיפיקטורי בולם  מסיבות

ומעקב, העדיפו פעילי הבלארוסיזציה לאפשר ליהודים להתמקד במקבילה היהודית של 

 יידישיזציה.  –בלארוסיזציה ביחס לאוכלוסייה היהודית 

                                                           
  – הבא במאמר מוצגת במקצת שונה מבט נקודת 562

Л. Дымерская, 'Сталинский антисемитизм в структуре идеологии русско-имперского 

коммунистического мессианства (К истории формирования)', Социология: теория, методы, 

маркетинг 3 (2001), с. 79-99 
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חקלאית -בתקופה הנדונה בפרק זה הגיעו לשיאם ניסיון מעבר היהודים להתיישבות כפרית   

התיישבות זו במרחב גומל, וכן ניסיונות המעבר של היהודים מגומל להתיישבות באזורים אחרים. 

הוצגה ככלי לשימור הקיום הלאומי היהודי, כאמצעי המונע אסימילציה ומאפשר שמירה על 

של זהות והזדהות יהודית, ואכן בתחילת הדרך ניתן לומר כי אכן שימשה למטרה  דפוסי מסוימים

ייחודי של ההתיישבות הכפרית, היא חדלה לשמש -זו. אולם בהמשך, עם טשטוש האופי הלאומי

חקלאית לא הצליחו לסחוף רבים מקרב -אמצעי לתכלית זו.  ממלא, ההתיישבות הכפרית

 שנטו דווקא לחיים במרחב העירוני. האוכלוסייה היהודית במרחב גומל, 

, האוכלוסייה היהודית על רבה במידה השפיעו ובלארוס הסובייטית ברה"מ בחיי שינוייםה   

 גומל יהודי .בבלארוס הסובייטית והאינטלקטואלי המקצועי בפוטנציאל משמעותי חלק תהשהיוו

שנתפסו והוצגו  חיים בבנייתלהשתתפות  לקריאתו פעיל באופן ונענו הסובייטי המשטר את קיבלו

ההזדמנויות שניתנו  את לממש הצליחו הם. העמלים" האנשים "כלעבור  יותר וצודקים טוביםכ

, כלכלית, מבחינה פוליטית) ההתפתחות האישית תחומי בכל משמעותית והתקדמו להם,

 מהחברה אינטגרלי לחלק, להם שהיה נראו כפי, והפכו(, מדעית, תעסוקתית, תרבותית

    .הסובייטית

עם זאת, להצלחה זו של פרטים יהודים לא מעטים היה גם מחיר אישי וקולקטיבי. אחד    

המחירים היה התגברות הלכי הרוח האנטישמיים ברובד העממי. מחיר נוסף היה המחיר הזהותי 

 ניתוק הולך וגובר מדפוסי הזהות וההזדהות יהודיים כפי שהתפתחו באופן היסטורי.  –
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השפעת הנסיגה ממדיניות הליברליזציה על התמורות של החיים  – 1 פרק

 1499-1491בגומל,   היהודיים

 

בפרק זה נדונה השפעת הנסיגה ממדיניות הליברליזציה היחסית שאפיינה את תקופת הנא"פ על    

החיים היהודיים בגומל ובמרחב. הפרק עוסק בעיקר בהשפעת המדיניות הסובייטית על תחומים 

הצרת מרחב הפעילות האפשרי עבור ביטוי דתי, סגירת מוסדות  –מובהקים של התרבות היהודית 

דתית, דיכוי שרידי הפעילות -מבניהם לצרכים אחרים, התגברות התעמולה האנטידת והסבת 

-הציונית וכן דיכוי שרידי פעילות פוליטית יהודית אחרת. התבססות מערכת החינוך היהודית

בסיס -סובייטית )יידישאית( כגורם המנתק מהמורשת התרבותית ועם זאת היוצר זהות על

יהודית חלופית המנותקת כמעט -יסיון ליצור תרבות סובייטיתחיברות )סוציאליזציה( אתנית.  נ

כליל מהתרבות היהודית ההיסטורית ועם זאת הנותנת מענה לצרכים התרבותיים של חלק 

 מהאוכלוסייה היהודית )תיאטרון יהודי, ספרות יידישאית(. 

 

 היהודיים בחיים שינויים .1

 דת. א.1

, הדתות מכל דתיות קהילות 125 יו רשומות ע"פ החוקגומל ה במחוז 1926 בינואר 18 -נכון ל   

 יהודיות קהילות 18: נותנים מספר מעט שונה 1927 משנת נתונים .563קהילות יהודיות 30 כולל

 של האחרון בשליש יהודיים תפילה בתי 16 על מדבר אחר נתון. 564במחוז קהילות 39 ועוד בגומל

 שהתרחשו, גומל במחוז המנהליים בגבולות התכוף השינוי ידי על מוסבר זה הבדל. 1927565 מרץ

באותה תקופה עדיין היה מרחב פעולה מסויים למוסדות לא רשמיים שפעלו  .התקופה באותה

                                                           
563  

В. Пичуков и др. (сост.), Конфессии на Гомельщине в 1920-1930-е Годы: документы и 

материалы, Минск 2013, с. 52-53 
564  

ГАГО, ф. 161, оп. 1, д. 177, л. 25-35 
565  

ГАГО, ф. 161, оп. 1, д. 29, л. 1-2об. 
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הופעלה בידי חב"ד חבורת לימוד לנערים  1928בשנת באופן מחתרתי או מחתרתי למחצה, כך 

 .566)"תפארת בחורים"( עובדים במסחר או לומדים בבי"ס סובייטי

 בהן בערים בעיקר, הסובייטית בלארוס ברחבי היהודית הדתית הפעילות גברה 1927 בשנת   

מופעים של  ומגידים, רבנים של דרשות כללה הפעילות .משמעותית יהודית אוכלוסייה הייתה

של קיום הפולחן  התפקיד שמלבד, חברתי יהודי מועדון למעין הפך הכנסת בית ולמעשה, חזנות

נדמה היה לרגע  .567סעד פעילויות וכן ותרבותיים חינוכיים, חברתיים תפקידים גם כלל הדתי,

שבית הכנסת שב ותופס מקום משמעותי יותר בקרב האוכלוסייה היהודית, דומה לזה שמילא 

 מהפכנית לפני ההשתלטות הבולשביקית.-מהפכנית ובייחוד בתקופה הבתר-בתקופה הטרום

 לשמור מעוניינים היו הם. המאמינים לחדד את העימות עם רצו ולא המתינו הרשויות אחד מצד   

 השתלב זה הכלכלי המסלול שינוי לפני. וקיוו ללויאליות של הגורמים הדתיים, שקט תעשייתי על

 .אזרחי ברה"מ כלפי פתוחה וסובלנית באופן יחסי גישה שגרסה, הנא"פ של הכללית בתפיסה

לפעילותם,  להפריע שלא להבטחות בתגובה הרשויותמעימות גלוי עם  נמנעו, בתורם, המאמינים

 על ישיר איום היה במצב שנוצר, לא .ובתקווה שהמשטר מאמץ קו מדיניות פתוח וליברלי יותר

. ביד רמה שלטה אשר, הקומוניסטית המפלגה בידי היו התפקידים הניהוליים כל, המשטר

 ,1925568-ו 1918 ייטית משנתבחוקת רוסיה הסוב רשמית מעוגנת הייתה האתיאיסטית התעמולה

 . 1927569-ו 1919-ובחוקת בלארוס הסובייטית מ

                                                           
תש"י: על פי מכתבים, מסמכים וזכרונות  –תולדות חב"ד ברוסיא הסובייטית בשנים תרע"ח ש. לוין )עורך(,  566

 נ"ב וקלין תשמ"ט, עמ', ברשבדפוס בכתב ובעל פה
567  

I. Пушкiн, Нацыянальгыя Меншасцi БССР у грамадска-палiтычным i культурным жыцце 20 я 

гады XX стагодзя, Магiлѐу 2004, с. 112 
  –ראה  1925-ו 1918על חוקות רוסיה הסובייטית משנים  568

Ю. Кукушкин, О. Чистяков, Очерк истории Советской Конституции, Москва 1987; О. 

Чистяков, Конституция РСФСР 1918 года,  Москва 2003 

  http://www.rusconstitution.ru/term/30 –את הטקסט המלא של החוקות ניתן לראות במרשתת 

  –ראה  1927-ו 1919על חוקות בלארוס הסובייטית משנים  569

Канстытуцыя (Асноўны закон) Беларускае Сацыялістычнае Савецкае Рэспублікі, Менск 1927; 

Очерки по истории государства и права Белорусской ССР, Минск 1958, с.  213-216 

  –את הטקסט המלא של החוקות ניתן לראות במרשתת 

https://pravo.by/pravovaya-informatsiya/pomniki-gistoryi-prava-belarusi/kanstytutsyynae-prava-

belarusi/kanstytutsyi-belarusi/konstitutsiya-1919-goda/  

http://www.rusconstitution.ru/term/30
https://pravo.by/pravovaya-informatsiya/pomniki-gistoryi-prava-belarusi/kanstytutsyynae-prava-belarusi/kanstytutsyi-belarusi/konstitutsiya-1919-goda/
https://pravo.by/pravovaya-informatsiya/pomniki-gistoryi-prava-belarusi/kanstytutsyynae-prava-belarusi/kanstytutsyi-belarusi/konstitutsiya-1919-goda/
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דתי מצד הרשויות המפלגתיות -גם הסתמנה כשנת החרפת המאבק האנטי 1927שנת    

מאבק זה הוביל לגינוי המדיניות הסובייטית ביחס לדת בכלל ולדת  .570והממלכתיות הסובייטיות

נגד -היהודית בפרט בארצות המערב, מה שאילץ את הרשויות הסובייטיות לקיים מהלכי

פורסמו, בלחץ הרשויות, גילויי דעת של רבני בלארוס  1928כך במרץ ובדצמבר תעמולתיים. 

יניותו וגינו את מתקיפי המשטר בארצות הסובייטית בה הביעו אהדה למשטר הסובייטי ומד

היה הרב שניאור זלמן שניאורסון  1928המערב. בין החותמים על גילוי הדעת שפורסם בדצמבר 

 .571מגומל, איש חב"ד

יש לנהל באמצעות שלל אמצעי תעמולה,   בדת כי את המאבק סברו בתקופה הנדונה, הרשויות   

 ארגון, במות בידור, רדיו, תיאטרון, קולנוע, בעיתונות שימוש -ולל חדשניים למדי לאותה תקופה 

לפעילות  הוקדשה מיוחדת לב תשומת '.וכו הרחב לקהל הרצאות, במוזיאונים וביקורים תערוכות

. הנצרות כלפי כמו היהדות כלפי מדיניות אותה את לנהל הייבסקציה דרשו פעילי .חינוך במוסדות

, ויטבסק, בגומל .התאפיינה באגרסיביות לא מועטההייבסקציה  של דתית-האנטי התעמולה

 שכללו ביצוע עבודות, כיפור בימי "ימי שיא" התקיימו, אחרות וערים אורשה, מוגילב, מינסק

 תוך גרימת צער הכנסת מול בתי בארוחה הסתיימו כלל שבדרך, משעשעות שירות, תהלוכות

 .בשבת המסורתי המנוחה יום נגדקמפיין  כן, נערך-כמו. הצמים המאמינים של והתמרמרות

 של המכריע הרוב בהם במוסדות יחופש יום; יהודיים ספר בבתי שיעורים נערכו בשבתות

 שחיטה כשרה נגד התקיימה תעמולה שיטתית, שני או ראשון ליום נקבע, יהודים היו העובדים

 להימנע המליצו המפלגה הנחיות, במקביל. מצות לקראת פסח נגד אפיית, ונגד כשרות בכלל

א.  הערכת פי על .572ולשמור על מידה של מתינות ביחס לגורמים הדתיים ציבוריים מפולמוסים

-אנטי"ה הכוח להיות חדלו שהציוניים פעילי הייבסקציה למסקנה הגיעו 1927 בשנת, זלצר

י שוויונ לא עימות היה זה .573ובדתיות בדת למאבק המיקוד את לשנות היה וניתן העיקרי "מהפכני

דתיים שפעלו בגיבוי -והפעילים האנטי בין המאמינים חוק בפני הפורמאלי השוויון .בעליל

הלכה למעשה לא עמדו לרשות  .היה תיאורטי בלבדהרשויות הסובייטיות ולמעשה בהנחייתן, 

דתיים, לא מבחינת תקציבים, לא -הגורמים הדתיים האמצעים שעמדו לרשות הגורמים האנטי

                                                           
570  

А. Зельцер, Евреи Советской Провинции: Витебск и местечки, 1917-1941, Москва 2006, с. 251 
 2(, עמ' 14.12.1928) אקטיאבער 571
572  

ГАООГО ф. 3, оп. 1, д. 366, л. 147-150 
573  

А. Зельцер, Евреи Советской Провинции: Витебск и местечки, 1917-1941, Москва 2006, с. 134 



195 
 

 לדת לעיתונות ולדעת הקהל, גם לא מבחינת העמדה כלפיהם מצד הרשויות. היחסמבחינת גישה 

, הבולשביקים של צביעותם את בבירור הדגימו, כולה בברה"מ גם כמו, הסובייטית בבלארוס

 הדיקטטורה של האינטרסים על שעונה מה הוא מוסרי" כי ו. לנין של דבריו ידי על בגלוי שהונחו

 .574"הפרולטריון של

 תפקידם בגלל הסובייטית בבלארוס קודש-לכלי המדינה של ביחסה חלה החמרה 1927 בשנת      

 הוועד חוזר פי על". מעמדיים אויבים" -קרי  –כפי שנתפס בסטריאוטיפ בפרדיגמה הבולשביקית 

לפי  אך, שלהם הבחירה זכות את איבדו הדתות מכל קודש-כלי, 1924 בספטמבר 26 -מ המרכזי

היה רשאי להשיב לעצמו את זכות הבחירה והזכויות  לשעבר דת איש, 1926 בדצמבר 18 -חוזר מ

 במשך" מועילה חברתית פעילות"ו "יצרנית עבודה"במה שכונה  הסוציאליות הנלוות במידה ועסק

 הייתה שעסק במתן שירוי דת מכל סוג שהוא מי שלכל פירושה היה זו החלטה. 575שנים חמש

 ולהפוך ההזדמנות את לנצל או, לפעילותו הדתית ולהיצמד 'ב סוג אזרח להיות האם - ברירה

מהדת, הווה אומר פעמים רבות התנתקות מכל מה שאותו  במחיר של התנתקות אך, שווה לאזרח

 .אדם הכיר וחי עד אותה הנקודה בחייו

האוכלוסייה היהודית בגומל נאלצה להתמודד עם הרצון של הרשויות הצבאיים  1928במאי    

 הועדה הוראת לפי ...בהומל" –בגומל לעקור בית עלמין יהודי בגומל צורך הקמת אורוות סוסים 

 מאתיים ם.סוסי אורוות במקום להקיםי כד להפנות הוצרך היהודי הקברות בית ,המקומית

 ועדת התערבות י"ע כאשר ...עפשטיין אייזיק ר׳ למצבת הגיעו כבר החופרים. פונו...  ארונות

 בית את לתקן הוראה ונתינת ,העבודה המשך את עליהם לאסור, ]הוחלט[ הדין-עורכי

  .576..."הקברות

בידי  הוגבלה כמו גם מצות מוכנות, ,הכנסת קמח למצות – נוספת החמרה חלה 1928 בסוף   

הייתה . 577הברית ומארצות מאירופה, הבלטיות מארצות יובאו אלה מוצרים, כן לפני. הרשויות

  .בכך פגיעה נוספת ביכולת לקיים את המסורת היהודית
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הרצאות,  עוד להעביר יכלו לא הם. הכנסת בתי ופעילי הרבנים על הפיקוח התעצם 1928 בשנת   

 מאמינים של בהתכנסויות או פולחן במקומות דעתם שיקול פי ועל בחופשיות שיחות ודרשות

ולקבל  מראש להיות מתואם צריך היה כזו נאום/שיחה/דרשה של הנושא. כלשהו ציבורי במקום

 תחום והיה, באופן מילולי לא, בכתב להינתן צריך היה ההיתר, מזאת יתרה. הרשויות את הסכמת

 מהמחלקה ישורא זובצוב. ח הרב קיבל 1928 באפריל 7 -וב 5 -כך, ב. לזמן ולמיקום ספציפי

 בבית החג ערב הפסח חג משמעות על דרשה לשאת גומל מחוז של הפועל הוועד של המנהלית

Mogil'ovskaya הכנסת
 הוועד של המנהלית המחלקה של ביקש לקבל הסכמה, גלזמן. ש החזן .578

 וביום, 1928 במאי 5 -ה בשבת בבושקין הכנסת בבית בתפילות להשתתף, גומל מחוז של המנהל

 שהתפילות גלזמן כתב בבקשתו. הל"ג בעומר שלפני הימים שהיו, 1928, במאי 6-7 -ה, שני, ראשון

 לקבל רשות ש. בורשטיין החזן של בקשתו, דומה לה .579"מאושרת ליטורגיה"בהתאם ל ייערכו

 15 -כך, ב  .580(06.29.1928 מיום בקשה, צוינו שלא תאריכים) וראשון בשבת הכנסת בבתי להתפלל

. כנסת בבתי דת בנושאי דרשותיו את לערוך רשות 'רבינוביץ בשם המגיד יקשב 1928 במאי

 נועד הזה ההסבר כי ברור .581"גרידא דתי" יהיה דרשותיו תוכן כי בבקשתו התחייב 'רבינוביץ

 את משקפת זו הבהרה .לפוליטיקה כל קשר אין להרצאותיו', כי מבחינתו של רבינוביץ, להדגיש

 באותה המשטר של עולמו השקפת שמבחינת, כמו גם של אנשים אחרים, 'רבינוביץ של ההבנה אי

 העולם השקפת מנקודת הראות של פוליטית בעיה היא( דת כל) כשלעצמה הדת, תקופה

 .המשטר ונוגדת את הפרדיגמה האידיאולוגית הבסיסית שלו של הדוגמטית

 באמצעות נעשה זה. המסורתיים מחגיהם במגמת ניתוק של היהודים הלחץ המשיך במקביל   

בימי חג  בעבודתם יתייצבו שכולם כדי העבודה במקומות ולחץ דתית-אנטי תעמולה של שילוב

 )הפועל( שכותרתה Rabochiy בעיתון כתבה הופיעה( 1929 באוקטובר 9) 1929 באוקטובר .ומועד

 מציין המחבר(. 1929 -תר"ץ  לחגי תשרי הכוונה זה במקרה" )דתיים בחגים עבדו עמלים יהודים"

 בשתי ורק, לעבוד הלכו( 1929) כעת, לעבודה ללכת לא העדיפו שנה לפני שרק פועלים אותם גם כי

 בראש לעבוד הגיעו לא הפועלים( ספורט ציוד לייצור סדנה הייתה מהן אחת שבע, מתוך) סדנאות
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 במועד לעבודה מלהגיע נמנעו( מבוגרים פועלים כלומר" )זקנים" רק, הכותב לדברי. השנה

 .582ל"הנ

 להתעלם שדחקו בפועלים במפעלים הפועלים הפעלת לחץ חברתי ע"י צוותי היה נוסף נוהג   

 לוח של )קרי המהפכניים( "האדומים" התאריכים את רק ובמקומם לציין, הדתיים מהחגים

 מיוחדת לב תשומת .בגומל אחרים תעשייתיים ולמוסדות למפעלים ולשמש בכך דוגמה השנה

 העקביות המסורת שנתפסו באופן פרדוקסלי הן כתומכות יהודיות נשים של להתנהגותן הוקדשה

ביותר, והן כמעין "חוליה חלשה", דרכה ניתן ללחוץ על מעגלים רחבים יותר במגמת  והעקשניות

, 1929 בשנת פסח ערב פרסם, Polesskaya Pravdaהעיתון . הנתקה מקיום המסורת היהודית

 דתיותה על" בתשובה חזרה"היא  בו, סורקין בשם מאיר המלאכה לבע של אשתו בשם רשימה

 חגים ולציין במקומם( את חג הפסח ובעיקר) דתיים חגים לחגוג להפסיק והפצירה" המבישה"

  .583בעלה בעוד מילותיה במכתב מופנות כלפי", מהפכניים"

 על בדגש, דתית אנטי ברוח מסוים עבודה מקום עובדי בידי דעת-גילויי פרסום היה אחר נוהג    

 "הכוכב סדנת בעלי המלאכה עובדי 28 הכרזת כך למשל – דתיים חגים של ציון לאי הקריאה

 ואפילו, 585דתיים חגים קיום נגד מכתבים בעיתונות פורסמו, בנוסף .584(שטערן רויטער) האדום"

 מכתבים פורסמו שלב באיזשהו. 586קטנים ילדים בידי שנכתבו דתיים-אנטי מכתבים פרסום

 מכתב פורסם 1930 בינואר כך - ותפקידם תפיסתם את נוטשים שהם שאמרו לכאורה מרבנים

 הכנסת בית של הרוחני כרבו עצמו על שהצהיר, ווטקה )במחוז גומל( מהעיר יודיצקי משה מאת

 בדוברוש" רוחני שוחט" שימש כי שטען, דוברוש מהעיר הירשהורן נחמן מכתב וכן, בווטקה 2 מס'

 נטייה עם ממוקד לחץ .587עגלה, ללא ניצול הזולת כביכול-כבעל עובד אלא, ככזה עובד אינו וכרגע

 חברי יהודים על הופעל יהודיים מנהגים לקיים שהעזו מפלגה חברי אותם של לגיטימציה-לדה
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 שם העט תחת שכתב האדם היה במיוחד התמיד בכך, בקנאות רבה,. המפלגה הבולשביקית

 .588(לוין שלום הייבסקציה פעיל היה זה ייתכן כי" )שלום"

 קיום, כנסת בבית אמנם ביקור. הדתיים והמדינה בין ביחסים מפנה נקודת הייתה 1929 שנת   

כעניינו הפרטי של האדם, וזכותו הפורמאלית לקיימים  וכו', הוכרזו תפילה, התורה לימוד, מסורת

חברתי במרבית הספרות הלכה הופיעה בחוקה, אך בפועל מי שקיים מנהגים דתיים דרכו לקידום 

 או דתיים שנצפו בטקסים סובייטים ופקידים הקומוניסטית המפלגה חברי, כן על יתר. ונחסמה

 בקולקטיב נזיפה הייתה להיות יכולה זו, הטוב במקרה. מיד נענשו, כלפיהם בהבעת אהדה אפילו

 עם ל לפיטוריםזה היה עלול להובי, הפחות טוב במקרה. במסגרת המפלגה או במקום העבודה

 מקרים שלושה בגומל צוינו 1932 כך, בשנת .או בתפקיד, ואף חמור מכך עיסוק במקצוע על איסור

 מועמדים היו הנימולים הורי מקרים בשני. הסובייטים הרשויות לידיעת שהובאו מילה ברית של

 .589המפלגה משורות סולקו הם המילה ברית ביצוע על וכעונש, הקומוניסטית במפלגה לחברות

 או זו בדרך למשטר קשורים פחות שהיו היהודים בקרב יותר נוכח היה קיום המסורת, ככלל

חברתית לפי הפרדיגמות האידיאולוגיות  מבחינה מפותחים פחות הכי שנחשבו אלה כלומר, אחרת

 בכל דתיים ביטויים כי בחשבון לקחת חשוב. בערים מאשר יותר בעיירות כלל בדרך של המשטר,

 התנגדות של כסוג נחשבו ולכן, המשטר ידי על" שהוצעו" לנורמות נתפסו כמנוגדים שהיא צורה

 .590למשטר ולפרדיגמה האידיאולוגית שלו

 וינט'הג מימן שדרכו ארגון -" ברית המועצות רבני וועד" של הבלארוסי הסניף נסגר 1930 בשנת   

 קהילות עבור נוספת מורכבות רמת הוסיף זה צעד .591ברפובליקה היהודיות הדתיות הקהילות את

 .מסוימת פעילות לקיים ביקשו אחרת או זו שבמידה יהודיות דתיות

 

 

                                                           
588  

Шолом, 'На борьбу с пережитками старого', Полесская Правда 73 (2359, 27.3.1928), с. 4; Шолом, 

'Не выдержал…', там 76 (2362, 30.3.1928), с. 2 
589  

НАРБ, ф. 261, оп. 1, д. 14, л. 16, 33 
590  

А. Зельцер, Евреи Советской Провинции: Витебск и местечки, 1917-1941, Москва 2006, с. 275 
591  

К. Карпекин, Иудейские общины в Белорусской ССР (январь 1919 – сентябрь 1939 г.), Витебск 
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 (SVB) הלוחמניים הכופרים דתית וברית אנטי תעמולה. ב .1

. הבולשביקי המשטר של האידיאולוגיה מיסודות אחד היה רדיקלי ואף מיליטנטי אתאיזם   

אולם לא הכל ניתן היה לביצוע  .היהדות כולל, הדתות כל כנגד הופנתה פעילה דתית-אנטי מדיניות

 – 1929דתי הוקם ארגון בשם "ברית הכופרים" )משנת -באמצעים ממלכתיים. לצורך מאבק אנטי

"ברית הכופרים הלוחמניים"( שתכליתו המרכזי הייתה לפעול במגמת תעמולה אתאיסטית 

לגיטימציה לדת, להלך המחשבה הדתי ולאורחות חיים דתיים, -דתית במגמה לייצר דה-ואנטי

 (1921-)באופן רשמי, מעשה ניצני פעילותו מגיעים ל 1925בקרב אזרחי ברה"מ. ארגון זה פעל בין 

פעילות "ברית הכופרים  העשרים שנות בסוף .592ן פורק ופעילותו נפסקהואז הארג 1947ל

. 593הושגו לא הרשויות כיוונו אליהן התוצאות .המפלגה של ענתה על הציפיות לא הלוחמניים"

 נותני השירות ועובדי רפואה, מגזר נציגי, מלאכה ובעלי פועלים כולל, היהודית האוכלוסייה

, מהדת להתנתק את קריאות מסתייג באופן קיבלו, סובייטים חינוך במוסדות מורים ואפילו

התגלה כיעיל מבחינת  לא השכנוע .לאומיים חגים לציין ולא מהמסורת להתנתק מסרבים

. למאבק בדת ביחס חדשה טקטיקה אומצה 1928 משנת החל. נחושה לפעולה הזמן והגיע, המפלגה

על כניסה  שהתבססה, הלוחמניים""ברית הכופרים -ב המונית קולקטיבית חברות כללה היא

 .לחברות בארגון של צוותי פועלים ועובדים במקומות עבודה כפויה

 מסוימים למועדים והוקדשו באופן ספוראדי התנהלו יותר מוקדמים אתאיסטיים קמפיינים אם   

 בנוסף .באופן רציף נמשכו הם כעת, נמוגו ואז(, בעיקר חגי תשרי ופסח) היהודית המסורת של

, ספר בתי, מועדונים גם מעורבים בפעילות זו היו, של "ברית הכופרים הלוחמניים" לתאים

, הרחב לקהל תרבות וערבי הרצאות, שיחות שכנוע, תעמולה נאומי כללו הקמפיינים', וכו ספריות

ועצרות  הפגנות, קמפיין כרזות, חוצות ושלטי בעיתונים קולקטיבית קריאה, בעיתונות פרסומים

 .594ומגמתי בעיתונות נרחב לסיקור שזכו בתורן, פולחן מוסדות מול

                                                           
  –על פעילות "ברית הכופרים הלוחמניים" ראה  592

D. Peris, Storming the Heavens: The Soviet League of the Militant Godless, Ithaca and London 1998 

593  

'Делает ли что-нибудь союз безбожников?', Полесская Правда 244 (2530, 19.10.1928), с. 3 
594  

В. Пичуков и др. (сост.), Конфессии на Гомельщине в 1920-1930-е Годы: документы и 

материалы, Минск 2013, с. 11-12 
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שם בעל ) ירוסלבסקי ימיליאן של בהנהגתו בברה"מ "ברית הכופרים"מנתה  1925 בשנת   

, חברים 87,000 1926 בשנת( 595גובלמן מיניהקונוטציה תרבותית רוסית שאימץ לעצמו היהודי 

בכל  חברים יהודים 200,000 ב"ברית הכופרים" היו 1929 שנת עד. איש מיליון 5.5 - 1932 ובשנת

-מקרוב ל ובמחוז בגומל חברי "ברית הכופרים הלוחמניים" מספר עלה 1929 בשנת. רחבי ברה"מ

 החברים. 596המכריע מבין פעילי  הארגון הרוב היו גברים. איש 9,700 -לקרוב ל חברים 1,000

 תלמידים מהפעילים היו ניכר חלק. 40-20 בגילאי אנשים צעירים בארגון היו ביותר הפעילים

( 35.04%) פועלים(, 37.6%) גבוהה ומוסדות להשכלה להכשרה מקצועית מוסדות, ספר בבתי

 .597(23.93%) השירותים בענפי שהועסקו ואנשים

 שכבה הייתה העשרים שנות של השנייה במחצית דתית-האנטי התעמולה של מקהלי היעד אחת   

 לקדם כדי אלה שכבות בהשפעת להשתמש היה הרעיון. מפלגתית שאינה יהודית אינטליגנציה של

 .598היהודים ההמונים לתודעת ולהביאם דתיים-אנטי רעיונות

פי -למעשה על פעל זה ציבורי ארגון. בגומל גדולים הישגים השיגה לא "ברית הכופרים", זאת עם   

החברות  –פופולאריות, אלא להיפך  לא העידה על בארגון זה המונית חברות .הוראות "מלמעלה"

אין  .ולא של הזדהות של הפרטים עם רעיונות הארגון בארגון הייתה תוצר של הכוונה "מלמעלה"

 גם. היהודית האוכלוסייה על באופן ממשי השפיע לא "ארגון הכופרים" שבגומל אפוא תימה

והתורה ברוח  היהודית המסורת פרשנות מחודשת של ידי על המאמינים על להשפיע הניסיונות

 כמו נושאים ללמוד אמורים היו בגומל הקומסומול חברי 1927 כך, בשנת .נכשלו בולשביקית

 המטרה. 599דתי-האנטי מהלימוד לקראת קמפיין כחלק, ומרקס משה גם כמו, וסוציאליזם תורה

 אך, דתית כך שתהיה בעלת השפעה על הגורמים הדתיים-לדייק את התעמולה האנטי הייתה

 שמדובר בקוריוז ותו לא. התברר מציאותב

                                                           
דתית -פעיל במפלגה הבושלביקית ממובילי המדיניות האנטי –( 1943-1878ימיליאן ירוסלבסקי )מיניה גובלמן,  595

  –בברה"מ. ראה 
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596  
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597  

I. Пушкiн, Нацыянальгыя Меншасцi БССР у грамадска-палiтычным i культурным жыцце 20 я 
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לו הושגו יעדי המפלגה והמדינה בנוגע  ,השלושים שנות בראשית, על אף מאמצי המשטר   

 עמוק היו נטועים היהודית והמסורת הדת להנתקה של הציבור היהודי מביטויי הדת והדתיות.

 עד, הדוק באופן בזה זה שזורים ממוצעת היו יהודית משפחה וחיי המסורת. יהודית בזהות

 למסורת, תוך גילויי בעקשנות נצמד המבוגר הדור .ביניהם להפריד היה ניתן לא קרובות שלעתים

 של סמכותה. המשטר לסיסמאות בנוגע ספקנות וביטא דתיים-אנטי לאירועים פסיבית התנגדות

בקרב דתית -הגישה הבולשביקית האנטי להתפשטות משמעותי מכשול שימשה היהודית המשפחה

ב"ברית  מחברים יהודים כמה בהם מקרים על בגומל דווח 1929 בשנת. האוכלוסייה היהודית

 מהמפלגה סולק דיקשטיין. פ , כך601בניהם את ואף מלו 600בביתם יהודיים חגים ציינו הכופרים"

 .602בנו את שמל משום

לקלוט  יותר נכונים היו, הסובייטית למציאות להסתגל שביקשו צעירים על שמו דגש הרשויות   

 לרעיונות הצעירים יותר נטו. הזדמנות במהרה-ושוות שוויונית חברה של בניין אוטופיות אמירות

לחלק  להפוך השאיפה. עולמית ומהפכה אינטרנציונליות, אוניברסאליים ואחווה שוויון של

 .מסורתיים מערכים ומדפוסי זהות והזדהות התנתקות על הקלו, יהודית לא אינטגרלי בחברה

 

  כנסת סגירת בתי ג. .1

, מומצאות או אמתיות, אחרות למטרות והסבתם בפרט כנסת ובתי בכלל פולחן מבני סגירת   

", העמלים בקשות" כנסת בתי לסגירת קדמו כלל בדרך. העשרים בשנות כבר הייתה נהוגה

. הדתייםהגורמים  מצד עזה בהתנגדות נתקלה הכנסת בתי סגירת. הרשויות בהכוונת והנחיית

. המרכזיות הרשויות בפני מחו הדתיים. ממשל על רקע זה גורמי עם עימותים התרחשו לעיתים

  .603הכנסת ברשותם בית על לשמור זו בדרך הצליחו נדירים במקרים

                                                           
600  

ГАГО, ф. 835, оп. 1, д. 3, л. 19 
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 שנים מספר ובמשך ההחרמות הופסקו, בגומל ,1923-1921 בשנים הראשון ההחרמות גל לאחר   

 הפרעה כל ללא הכנסת לצרכי פולחן בית בבנייני להשתמש יכלו בגומל יהודיות דתיות קהילות

 הכנסת בית נסגר כך. הכנסת בית מבני החרמת למדיניות של הרשויות שבו 1928 בשנת .ממשית

Prikazcheskaya ,חרושת -לבית הועבר והמבנהProletarski הכנסת בנימוק שחברי קהילת בית 

הרשויות הציגו מצג כאילו מדובר במסירה  .604המבנה לטובת בית החרושת על לוותר הסכימו

מרצון, אולם כאשר באי בי"כ העזו להתלונן וארגנו מכתב עם חתימות שנועד להשלח לרשויות 

במוסקה, שמש בי"כ נעצר, המכתב עם החתימות הוחרם ובאי בי"כ לא העזו לכתוב מכתב 

 לפני הרשויות ידי על שכבר הוחרמו הכנסת בתי את להחזיר הפוכים ניסיונות גם היו. 605נוסף

. הבא במקרה כמו, פרי נשאו לא, ככלל, אלה מאמצים .לידי שליטת מאמינים יהודים שנים

 פינה" "ראש הכנסת מבנה בית את להחזיר מהרשויות מאמינים קבוצת ביקשה 1928 בתחילת

, 1923 בשנת כבר הוחרם שהמבנה בקשה זו בטענה נדחתה 1928 באפריל. היהודים למאמינים

 אחרת גרסה ולפי, ילדים 400- כ עובדים בהם יתומים לבתי במקום סדנאות יש( 1928 בשנת) וכעת

  .606)חלוצים( Pioneryשל ארגון הנוער הקומוניסטי  סדנאות -

 החרמה למעשה) פולחן מבני סגירת במגמת דת מוסדות כלפי הגישה של הרשויות החמרת   

 והפיכתם, דתיים מבנים של איטית שהחרמה למרות. 1929 בתחילת חלה( אחרות למטרות והסבה

 של שיאו, העשרים שנות בראשית החלה משקיים-וכלכליים תרבותיים לצרכים ששימשו למבנים

 של שונים היבטים על השליטה את הידק המשטר כאשר, העשרים שנות בסוף התרחש זה תהליך

  .607בפרט היהודיים הדתיים בכלל, ובחיים הדת חיי

 המשטר בין היחסים עקרונות את קבע הוא". דתיות אגודות" על צו הוצא 1929 באפריל 8 -ב   

 לפי דרישת" - שבלוניות בסיבות השתמשו פולחן מבני החרמת לצורך, ככלל. דת למוסדות

                                                           
 ביולי 10 -מ", דחוף"ו" סודי" הכותרת תחת בלארוס הסובייטית של הפנים במשרד המנהלית מהמחלקה מכתב 604

  - גומל מחוז של הפועל הוועד של המנהלית המחלקה לראש, 1928

В. Пичуков и др. (сост.), Конфессии на Гомельщине в 1920-1930-е Годы: документы и 

материалы, Минск 2013, с. 181-182 [Документ 138]  
תש"י: על פי מכתבים, מסמכים וזכרונות  –תולדות חב"ד ברוסיא הסובייטית בשנים תרע"ח ש. לוין )עורך(,  605
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 מדיניות חודש בהמשך אולם, הציבוריות המחאות נוכח זו מדיניות בוטלה 1930 בשנת". הציבור

 סובייטי-דתי כלל-אנטי קמפיין החל (1929) תר"ץ השנה ראש חגיגת לפני .608וביצועה אף הואץ זו

 פועלים למועדוני ומבניהם הוסבו כנסת בתי עשרות נסגרו שבמהלכו"(  דתי-אנטי קמפיין סתיו)"

 1930, 4 - 1929, 1 - 1928) כנסת בתי שמונה בגומל נסגרו 1930 עד 1928 משנת, הכל בסך .יהודיים

 מבני 216 מתוך יהודיים, פולחן מבני 41 גומל באזור היו 30- ה שנות בתחילת(. כנסת בתי 3 -

 יהודיות קהילות של החומרי בבסיס פגעה כנסת בתי סגירת .609במחוז שפעלו הדתות פולחן של כל

 ממבני בתי 68%- כ, 1931 בשנת קרפקין הבלארוסי החוקר לפי .הסובייטית בבלארוס דתיות

ביותר של מבני פולחן שנסגרו ביחס למבני פולחן  הגבוה השיעור זה היה והוחרמו. נסגרו הכנסת

 פולחן-ממבני 17.1%- ו נוצריים האורתודוקסים פולחן-ממבני 53.4% של דתות אחרות )נסגרו

 . 610הקתוליים(

, הכנסיות כל סגירת שמטרתה הייתה, דתית-האנטי-החומש תכנית בברה"מ הוכרזה 1932 בשנת   

 בתכנית הוזכר כי היא; 1937 במאי 1 עד אחרות דתות הפולחן של-ומבני המסגדים, הכנסת בתי

 לקיים אפשרו הרשויות השלושים שנות באמצע מחיי החברה. "האל מושג עצם את לגרש" נועדה

 הדתות שכל למרות .(במינסק למשל) יהודים של גדול מספר התגוררו בהן בערים אחד כנסת בית

 .אחרות פולחן של דתות-מבני מאשר יותר אינטנסיבי באופן נסגרו כנסת בתי, נרדפו

, הטרוגניים סובייטיים-אנטי גורמים מקובצים שסביבו מרכז"כ הוכרזה הדתיות היהודית   

". ומתעשרים נא"פמנים של מועדונים" -כנסת הם  כן בתי-ועל", נא"פמנים, בונדיסטים, ציונים

 מרכזים"כ פולחן מבני המזהים קולות נשמעו 1931 באוקטובר 3- ב גומל העיר מועצת בישיבת

 קנים להשמיד יש"-ש היא המתבקשת כן המסקנה-ועל" המהפכה אויבי"כ", מהפכניים-אנטי

. 611"תרבות טלהפוך את מבניהם למוסדות כנסת ובתי כנסיות לסגור יש...  מהפכניים אלו-אנטי

 ובהיעדר, במסגרת קהילתית יהודי לקיים פולחן האפשרות את לאיין הייתה המעשית המשמעות

גומל בתקופה  של החיים שבתנאי, הפרטי לתחום את קיום הפולחן להעביר, אחרות חלופות
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НАРБ, ф. 261, оп. 1, д. 13, л. 5 
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К. Карпекин, Иудейские общины в Белорусской ССР (январь 1919 – сентябрь 1939 г.), Витебск 
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 מחוסר גם נבע הפולחן את לקיים הקושי .קשה ומאתגר אם גם בהחלט היה אפשרי ונסבל ,הנדונה

 שבשנות מהעובדה נבע זה. שנה לוחות העדר כמו, הנחוצות לקיומו תשתיות לארגן יכולת

 דתית יהודית ספרות שהדפיס אחת דפוס-אף בית בברה"מ היה לא העשרים המאה של השלושים

 פחות תפס היהודי הפולחן כי עולה מכאן .612'(וכו מחזורים,, תפילה סידורי, הלכתיים דיונים)

 לבין היהודי הפולחן בין הבחנה ואף ניתוק נוצרה שלמעשה כך, היהודית בתודעה מקום ופחות

 .היהודית והזהות התודעה

 

 מודע מצד הרשויות לחץ באמצעות הציונית הפעילות שרידי דיכוי ד.. 1

 של הראשונה במחצית בגומל הציוניות התנועות של בפעילותן בפירוט עסקתי הקודם בפרק   

 הפעילים של מעצרם באמצעות הציונית הפעילות של מוחלט הכמעט החיסול ואת העשרים שנות

 עבור חלקם שהומרה, בברה"מ מרוחקים והגלייתם לאזורים לדין העמדתם, חקירתם, המרכזיים

באופן מחתרתי  אם גם, ציונית פעילות של גחלים התקיימו עדיין, זאת עם .ישראל-לארץ בגירוש

 על לכפות החליטו הרשויות, בכך להילחם כדרך גם וכנראה, לכך כראיה. או מחתרתי למחצה

 מפסיקים הם כי נאמר בהן הצהרות על לחתום יותר נמוך הירארכי ממדרג לשעבר ציוניים פעילים

 באוגוסט, כך .לעיתונות ההודעות על כך את בגלוי ומפרסמים הציונית במסגרת פעילותם את

", החלוץ" בארגון חברותם הפסקת על קויקבסקי ופ. רודוי. א בוכמן,. ד ג. נוביק, הודיעו, 1927

 ח. הודיעה בספטמבר. 613"הצעיר השומר" מתנועת פרישתם על הודיעו רבקין וירוחם סילינג ולובה

החלוץ " מתנועת פרישתו על הודיע, נוימן ופ., היהודי הציוני הנוער מארגון פרישתה על פורגינה

 .614"הימני

 נראה. בעיירות בציונות למאבק המפלגתית הפעילות דפוסי על מושג לקבל ניתן הבא מהמסמך   

 ליתר", החלוץ" ארגון עם מאבק. 2. תעמולה. 1: ווקטורים בשני בעיקר הלכו המפלגה כי חברי

/  באמצעות תעמולה בעיקר להתנהל צריך המאבק כי שטענו היו. בו להיאבק כיצד מחלוקת, דיוק
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" החלוץ" חברי סילוק של, זה ובהקשר, כלכלי בעיקרו להיות צריך המאבק כי שטענו והיו, הסברה

 .615עליהן הייתה השפעה שלמפלגה שונות ממשרות

 

 מודע מצד הרשויות לחץ באמצעות "בונד"ה שרידי . ה. דיכוי1

 14 -ב. הבא האירוע את לציין ניתן כדוגמא, יחסי וחברתי אישי בחופש התאפיינו הנא"פ שנות    

 בכנס. לשעבר"בונד"ה וחברי לשעבר המנשביקים סיעת חברי של כנס בגומל נערך 1924 ביוני

 המפלגה הציונית חברי 6, מ"בונד" אנשים 47, בעברם במנשביקים שהיו אנשים 67 השתתפו

 התקבלה בכנס(. יהודים היו בכנס הנאספים של רובם) נוספים אוהדים ושני סוציאליסטית

, זאת עם .616העיירות אוכלוסיית בקרב כלכליות בעיות של פתרון הדורשת הצהרתית החלטה

 פוליטית חלופה או אופוזיציה כל וחיסול מפלגתית-חד מערכת המגמה בכיוון כי לציין חשוב

 כמעט הפסיק "בונד"ה כאשר, 1926 בפברואר, לדוגמא. התגברו ואף נמשכו, וקונספטואליות

, זו תנועה נגד שונים אישומים הועלו עדיין, שנים מספר במשך עצמאית פוליטית כישות להתקיים

 של לתפקידו בהגזמה בנוגע הואשמו לשעבר "בונד"ה חברי. מפלגתי-הפנים במישור הפעם

 לנהל היכולת בחוסר ביטוי לידי שבאה על רקע לאומי במוגבלות, המהפכנית בתנועה" בונד"ה

, הגמוני כמעמד הפרולטריון תפקיד את להבין היכולת בחוסר, יהודים-לא בקרב מפלגתית פעילות

 .617הבולשביקית למפלגה הזעירה הבורגנות של רוח הלכי בהכנסת ואפילו
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ГАООГО, ф. 1, оп. 1, д. 2656, л. 4б, 4в, 5 
616  

В. Пичуков, М. Старовойтов (ред.), Гомельщина Многонациональная (20-30-е годы XX века), I, 
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 . חינוך ותרבות2

 סובייטית-. א. מערכת חינוך יהודית2

, הרעיוני במובן הלך והתגבש הסובייטי היהודי הספר בית, והשלושים העשרים במפנה שנות   

 היהודית למסורת קשר שום לו היה ולא מעמדית, תודעה על בנוי היה הוא .618והארגוני הפדגוגי

 ההוראה שפת הרכיב היהודי המובהק היחיד בו הייתה, למעשה. ישראל עם של ולהיסטוריה

 של האינטרסים האידיאולוגיים את במלואו שירת היידישאי הספר בית .והלמידה )יידיש(

ספר כזה עברו אינדוקטרינציה שיטתית לרעיונות -שלמדו בבית יהודים תלמידים. המשטר

  .פוליטיים של המפלגה

 27,124 למדו בהם, ביידיש ספר בתי 213 סובייטית פעלוה בבלארוס ,1927 משנת נתונים פי על   

. ביידיש ורק ההוראה והלמידה הייתה אך אלה ספר מבתי 95% ב. מורים 1,356 ולימדו תלמידים

 הילדים במספר חדה עלייה מגמת הייתה ,1932 -ל 1922 שבין העשור במהלך כי לראות, ניתן

 1925 בסוף. שונה היה התהליך בגומל אולם .619אלה ספר בבתי שלמדו האתניים מקרב היהודים

, 1931 למרץ נכון, זאת עם .620תלמידים 1,500- כ למדו בהם שפעלו ביידיש, ספר בתי 5 היובעיר

שפעלו  ספר בבתי למדו האתניים הבלארוסים מהילדים 24% -ו, האתניים הרוסים מהילדים 34%

. 38%621 - אתניים יהודיים ילדים ספר אלו היו-בבתי ביותר הגדול החלק אולם, הרוסית בשפה

  .יהודיים-לא ספר לבתי ילדיהם את שלח גומל מיהודי משמעותי שחלק ברור מכאן

 חשיבות או עניין ראו ולא לאסימילציה שאפו שהיהודים בכך זאת להסביר ניתן אחד מצד   

 משקף הוא ואולי, אפשרי וקטור ספק ללא זהו. אצל ילדיהם כלשהי יהודית תודעה על בשמירה

 חששו יהודים הורים: אחרת אפשרות גם להיות יכולה, שני מצד .חלק מההורים של גישתם את

 הזדהות של ממודלים ילדיהם לניתוק של שהביאו, ביידיש הספר בתי של החינוכיים מהתכנים

 השפה ידיעת כמו) בברה"מ חברתי לקידום הדרושים הכלים ולשלילת גיסא,-מסורתית מחד
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 האוכלוסייה בקרב ביידיש ספר פני בתי-על הרוסיים הספר בתי גיסא. העדפת-מאידך (הרוסית

 אמתי ניסיון נעשה 1925-1924 הלימודים לקראת שנת. מתמדת תופעה הייתה בגומל היהודית

 הספר בתי כי הובטח, היתר בין - יהודיים ספר לבתי ילדיהם את לשלוח יהודים הורים לשכנע

  .622לימוד משכר פטורים יהיו ואף מלגות יקבלו והתלמידים, נאותים במבנים ישוכנו

 יהודים פועלים" שכותרתו ביידיש שלם עמוד מקומי הביטאון המפלגתי פרסם 1928 בספטמבר   

 בית חשיבות על קצרים מאמרים והוריהם התלמידים פרסמו בו", יהודית הפועל בשפה ספר בבית

ברור כי פרסום בדרך זו נועד לתת מענה לחששות של הורי התלמידים  .623סובייטי-היהודי הספר

 הסובייטית החינוך מערכת. לחשוש ממה היה, סובייטי. אכן-לשלוח את ילדיהם לבי"ס היהודי

 הייתה 1929-1928 הלימודים שנת, וכך. המשטר מבחינת נחוץ שהיה, היום סדר לקידום התגייסה

 העולם ותפיסת דתית-האנטי האג'נדה לקידום מלכתיתהמ החינוך במערכת בשימוש דרך אבן

, מובהק באופן ואתיאיסטית דתית-לאנטי החינוך מערכת הפכה זו לימודים בשנת. האתאיסטית

 מכך כתוצאה ."לוחם דתי-אנטי לחינוך דתי-הלא החינוך הסבת: "כך נוסחה החינוכית והמגמה

  .624דתית-אנטי בפעילות פעיל חלק לקחת והמורים התלמידים נאלצו

 התעקשו הרשויות אחד מצד. בגומל הפוכות מגמות שתי הופיעו השלושים שנות בתחילת, כך   

מהוואי  אותם לנתק כדי ביידיש ציבוריים ספר בבתי סובייטי חינוך יקבלו יהודים שילדים

 תחליף אין כי בהבנתם, יהודים הורים, זאת לעומת. מסורתי וממרכיבי זהות מסורתיים

שהיה  מה, הרוסית בשפה ספר בבתי לכך שילדיהם יתחנכו חתרו, הסובייטית בחברה להשתלבות

 בעתיד.  ותעסוקה מקצוע להשגת האפשרויות את מאוד יכול להרחיב
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Полесская Правда  229 (2514 ,30.9.1928 ,)דער אידישער ארבעטער וועגן דער שול אף דער אידישער שפראך',  623

 ]יידיש[ 3עמ' 
624  

В. Пичуков, М. Старовойтов (ред.), Гомельщина Многонациональная (20-30-е годы XX века), I, 

Гомель 1999, с. 12 



208 
 

 . ב. הניסיון ליצור תרבות יהודית חלופית2

 . עיתונות ביידיש1. ב. 2

 היו ארבעה –השוואה  לשם) ביידיש עיתונים שני יצאו לאור הסובייטית בבלארוס 1927 בשנת   

 ארבעה: השוואה לשם, ושוב) ביידיש מגזינים שני פורסמו, בנוסף(; ברוסית שהתפרסמו עיתונים

 - שפות בשתי אחרים מגזינים ושני ברוסית מגזינים שלושה, בבלארוסית התפרסמו מגזינים

 הספרותי המגזין, "אקטיאבער" היומי העיתון פורסמו ביידיש(. ובלארוסית גם יחד רוסית

 זה כל . את625"דער יונגער לענינעץ"-"דער יונגער ארבייטער" ו, ונוער לילדים ומגזינים "שטערן"

 המקומיות והרשויות המפלגה בביטאון המקומי של, זאת מלבד אך, בגומל גם לרכוש היה ניתן

 עצמי לביטוי במה סיפק גם הוא אך .626רשמית לתעמולה בעיקר ביידיש, ששימש קבוע דף היה

 מאמרים, 627שירים, קצרים מאמרים, מכתבים -( הרווחת הרעיונית הפרדיגמה במסגרת כמובן)

העוסקים  מאמרים פורסמו הנדונה התקופה במהלך, בנוסף .ועוד ,628(יידיש) יהודית ספרות על

(, 1903) גומל לפוגרום שנה 25 במלאת, 1928 בספטמבר כך, ברוסית גם יהודית בהיסטוריה

  .629זה בנושא מאמרים פורסמו

באופן הזה, פרסומים בעיתונות בשפת היידיש ופרסומים אודות נושאים יהודיים בשפה הרוסית    

-כלפי היהודים הם ניסו לייצר מודל חדש של זהות יהודית –והבלארוסית היו בעלי תכלית כפולה 

הבולשביקית;  סובייטית, המנותק מתודעה היהודית ההיסטורית, ובעל זיקה איתנה לפרדיגמה
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]יידיש[; א. ראסקין, 'אוועקגעפארן', שם; ע.  3(, עמ' 3.3.1929, 2641) 51]יידיש[; ב. לאקשינע, 'ווייסרוסלאנד', שם 

]יידיש[; ב. פלאטקין, 'טריט', שם; י. מארגאלין, 'ניט פאנען פון  3(, עמ' 17.3.1929, 2652) 62גאלדענבערג, 'נאכט', שם 
, 3002) 108( ]יידיש[; י. מארגאלין, 'אונדזער ווארט )צום פרעסע טאג(', שם 1.5.1930, 2995) 101שם,  לייוונט...',
]יידיש[; טעוויע סטרעלעץ,  3(, עמ' 2.2.1931, 3226) 28]יידיש[; י. מארגאלין, 'געזאנגען' שם  4(, עמ' 11.5.1930

 Scottsboro Negro Boys Shall]יידיש[; כאים לעווין, '" 3(, עמ' 19.6.1931, 3344) 143'קאלווירטישער געזאנג', שם 

Not Die יידיש[ 1(, עמ' 10.7.1931, 3362) 161"', שם[ 
, Полесская Правда  54 (2341טן יוארצייט(, -10ספארים )ש. אבראמאוויטש, צום -'מענדעלע מויכער -למשל  628

 –ול" בהשתתפות הסופרים קושנירוב וגופשטיין ]יידיש[; מודעה על "ערב ספרותי יהודי גד 4(, עמ' 4.3.1928

Полесская Правда   76 (2362 ,30.3.1928 'עמ ,)4  
629  

Ш. Левин, '25-летие еврейского погрома в Гомеле: Кровавое Дело', Полесская Правда 213 (2449, 

13.9.1928), с. 3; Р. 'Страничка из жуткого прошлого ( к 25-летию еврейского погрома в Гомеле)', 

там. 
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יהודים הוא שידר לגיטימציה לסיפור היהודי אולם אך ורק בגבולות גזרה שהפרדיגמה -כלפי הלא

 .האידיאולוגית והמעשית של המשטר אפשרו

 

 . תיאטרון יהודי2. ב. 2

ייחודי  תרבותי-לאומי ביטוי שאפשרו הבודדים התרבותיים הביטויים אחד היה התיאטרון   

 באה והשלושים העשרים בשנות ביידיש התיאטרון אמנות. הראות של המשטרלגיטימי מנקודת 

 קושי נוצר, באומנות שמדובר העובדה בשל. החובבני במישור והן המקצועי במישור הן ביטוי לידי

 תיאטרון. וההצגות ולצנזר אותם המופעים בתכני לשלוט( עליו להתגבר למד המשטר אשר) מסוים

 פופולרי היה, המקומיים מהחיים אקטואליים על חומרים התבססשהרפרטואר שלו , חובבני

 הועסקו שבהם חינוך והשכלה ובמוסדות תעשייתיים במפעלים התארגנו דרמה חוגי. מאוד

הבעה מסוימת של ההווי היומיומי שלהם שהושפע גם  ליהודים אפשר התיאטרון. יהודים

רמה בשנות העשרים והשלושים עוד מהמטען התרבותי ההיסטורי, שכן רוב המשתתפים בחוגי הד

הספיקו לספוג תכנים יהודיים מסורתיים במוסדות החינוך המסורתיים ובמישרין 

 ייחודיים,-היהודי בעל תכנים יהודיים התיאטרון באיזה אופן היה, זאת עם .630ממשפחותיהם

 ?וכיצד תכנים אלו, במידה שהיו, מצאו עניין ורלוונטיות בקרב הקהל

 בכל שהופיעו הרבות החובבניות הדרמה ובחוגי בגומל הממלכתי בתיאטרון הועלו ההופעות   

 התיאטרון הציג 1924 באוגוסט .בכללותה ובבלארוס הסובייטית גומל במחוז והעיירות הערים

 השנה אותה של בספטמבר, 631"רייזל דעם רעבענס" המוזיקלית הסאטירה את גומל היהודי

 ברוסיה" המושב תחום" בתוך יהודי סוחר של חייו על עליכם שלום של מוזיקלי מחזה הועלה

 הכותרת תחת סאטירי מחזה הממלכתי היהודי התיאטרון הציג 1926 ובאוגוסט, 632הצארית

 מונחים אשר כלל שימוש, המסורתיים היהודיים החיים על בביקורת המתמקד", העשירי הדיבר"

 שאין פי על אף, שציינתי האחרון למחזה באשר .המסורתיים היהודיים לחיים הקשורים ומושגים

                                                           
  –על התפתחות התיאטרון היהודי במרחב השליטה הסובייטית ראה  630

J. Veidlinger, 'Let's Perform a Miracle: The Soviet Yiddish State Theater in the 1920s', Slavic Review 

57, 2 (1998), pp. 372-397; A. Shternshis, Soviet and Kosher: Jewish Popular Culture in the Soviet 

Union, 1923-1939, Bloomington and Indianapolis 2006, pp. 70-105 
631  

'Возобновление гастролей еврейской труппы', Полесская Правда 184 (1274, 17.8.1924), с. 5 
632  

Щетинщик, 'Кровавая Шутка в еврейском театре', Полесская Правда 209 (1299, 16.9.1924), с. 5 
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בו, לרוב יותר  שצפו היהודים בקרב שיח ער עורר שהמחזה נראה, הצופים בהצגה מספר על נתונים

 והבלטת המסורתיים היהודיים החיים על ביקורת) מאוד דומה תוכן מבט מנקודת .633מפעם אחת

 כי לציין, ראוי. 1927634 " בקיץ"קאימענקערער ההצגה הוצגה(, סובייטים יהודיים לחיים חלופה

, דתיים-האנטי הפעילים מצד היהודי התיאטרון של היה יחס ביקורתי ואף עוין כלפי הרפרטואר

 .635הרפרטואר של תיאטרון זה על באופן הדוק יותר לפקח צורך היה, ולדעתם

 הם. המחוז עבור אוכלוסיית הפריפריה של "תרבות שירותי"שנועדו ל ניידים תיאטראות היו   

 אופי בעלות יצירות על התבסס שלהם הרפרטואר ולכן, שיתופיים ובמשקים במפעלים הופיעו

הצגות  כלל התיאטרון של הרפרטואר. שונים פוליטיים או ציבוריים קמפיינים שקידמו, תעמולתי

 לייב, פפר איציק היו שכותביהם, קצרים מחזות, ותעמולתי סאטירי אופי בעלות סצנות, פשוטות

 . אחרים סובייטים יהודיים ומחזאים וסופרים מרקיש פרץ, קוויטקו

 – עבור קהל עממי בעל רפרטואר פשוט יותר התיאטרון של אחרת צורה התפתחה הנא"פ בשנות   

 היו אלה אנרים'בז ביותר המפורסמים המבצעים. מופעים סאטיריים ומוזיקה פופולארית ביידיש

בהם  ביידיש סאטיריים ערבים נערכו ,1926 בנובמבר בגומל,. אפלבאום ומיכאיל פיביך שרה

 ביקורת מתחו התכנים במופעים אלה .636פריישטאדט ומ. זקס פרידה, פיביך שרה הזמרות הופיעו

 אם גם, ומהמסורות המנהגים מאידך גם שימשו אמצעי להכרת אך, המסורתי היהודי ההוואי על

השירה היהודית העממית... יש עליה חותם של " -ש מכיוון, באופן מוטה ואף נלעג לפעמים הוצגו

 .637"עצב מיוחד... והטקסט משופע במוטיבים דתיים...

. למדי משגשג נראה ובמרחב בגומל היהודיים התיאטראות של מצבם, שנות העשרים סוף עד   

, זאת עם עצמם. את יכלו לבטא מוכשרים ובמאים שחקנים, יציבות להם העניק המדינה מימון

 גם הפיקוח התחזק, בברה"מ הכללית התרבותית המדיניות להידוק בזיקה העשרים, שנות בסוף

וסגנון ההצגות  הבמה שפת - הרפרטואר על לא רק השפיעו לא השינויים. היהודי על התיאטרון

                                                           
633  

А. Глуховский, 'Десятая Заповедь', Полесская Правда 182 (1865, 12.8.1926), с. 4 
634  

Ш.Л., 'Койменкерер', Полесская Правда 166 (1251, 23.7.1927), с. 4 
635  

ГАООГО, ф. 1, оп. 1, д. 1228, л. 4об. 
 יךמודעות על הופעותיה של שרה פיב 636

Полесская Правда 253 (1937, 3.11.1926), с. 4, 'Гостроли Сарры Фибих', там 255 (1939, 5.11.1926), 

с. 4, 'Концерт Фриды Закс и М. Фрайштада', там. 
637  

Р.М. 'Концерт Ф. Закс и Фрайштадт', Полесская Правда 256 (1940, 6.11.1926), с. 8 
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 של הסכמים לחתום על והבמאים השחקנים את אילצו תרבות ואנשי מפלגה ועדות. עברו שינוי

 את ששיקפו כביכול בסגנון ריאליסטי הופעות ליצירת קצר זמן שקבעו", סוציאליסטית תחרות"

 ".הסוציאליסטי הבניין" של הצלחותיו

 

 . ספרות יהודית3. ב. 2

בתחום  כי אם, ייחודי תרבותי-לאומי ביטוי המאפשר כלי הייתה הספרות גם, לתיאטרון בדומה   

 הוא בו היה להשתמש שניתן העיקרי בגומל המקור. 638יותר מחמירה ויעילה הייתה זה הצנזורה

של יהודים  יצירות וכן ,(השונים בגלגוליו) Polesskaya Pravda הביטאון המפלגתי והמחוזי

 .זה בעיתון ובנושאים יהודיים, ברוסית וביידיש )ובשלב מאוחר יותר גם בבלארוסית( שפורסמו

במדור " החדשה היהודית הספרות על מחלוקת" שכותרתה כתבה פורסמה 1925 יוני באמצע

 בנוגע לספרות הטכניקום הפדגוגי היהודי תלמידי בקרב הפולמוס את שתיארה", וחיים ספרות"

 היעד קהל כי ברור אך, התוכן של הפולמוס על ברור דבר לומר ניתן לא זה מפרסום .חדשה יהודית

 של היהודים המורים כי ציין לוין שלום - מעניינת נקודה הופיעה הכתבה בסוף מאוד. מוגבל היה

 .639מהאירוע לחלוטין נעדרו יהודית, ספרות של בסוגיות יותר להתעניין צריכים שלדעתו, גומל

 נדרשו יהודים סופרים. מאולצת אינטרנציונליות של לחץ תחת הייתה הלאומית הייחודיות   

הניחה  המעמדית הפרדיגמה. חברתי, ולמעשה לבצע יצירות מוזמנות תפקיד בעיצוב הסדר למלא

 פועלים, יהודים קומוניסטים - הספרותית ביצירה הדמויות בקרב יהודיות לדמויות יחסי מקום

 כי טענה הרשמית הסובייטית הדוקטרינה. ונא"פמנים יהודים יהודים בורגנים -ומאידך  יהודים

 לפני. מבברה" ובאופן סופי לחלוטין נפתרה שהיא מכיוון, קיימת עוד אינה" היהודית השאלה"

 חופש מסוים לביטוי של הותר, של הכתיבה הספרותית  לגיבוש והאחדה הסטליניסטית התוכנית

 הרוסית בשפה יהודים סופרים של יצירותיהם. נאסרו בידי המשטר שלימים, ונושאים רעיונות

 הריאליזם"הקונספציה של  במסגרת רק התאפשרו יהודים על ושל סופרים רוסיים

                                                           
מ. קרוטיקוב, 'ספרות יידיש בברית המועצות בתקופה  –על התפתחות הספרות היהודית ביידיש בברה"מ ראה  638

, עד נפילת ברית המועצות 1411תולדות יהודי רוסיה ג': ממהפכות שבין שתי מלחמות העולם', מ.בייזר )עורך(, 
 ;175-161תשע"ה, עמ'  ירושלים

D. Shneer, Yiddish and the Creation of Soviet Jewish Culture, 1918–1930, Cambridge 2004; G. 

Estraikh, In Harness: Yiddish Writers’ Romance with Communism, New-York 2005; A. Shternshis, 

Soviet and Kosher: Jewish Popular Culture in the Soviet Union, 1923-1939, Bloomington and 

Indianapolis 2006, pp. 44-68 
639  

Ш. Левин, 'Диспут о новой еврейской литературе', Полесская Правда 133 (1518, 14.6.1925), с. 4 
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מושגית ורעיונית  הקוראים אל עבר תפיסה לכוון את אמורים היו הכותבים". הסוציאליסטי

שהמשטר היה מעוניין בה בכל זמן נתון )רעיונות אלו השתנו לעיתים בהתאם לשינויים בתפיסות 

 .ובסדרי עדיפויות(

היהודים  מקומם של על לכתוב היה מותר. הסובייטית התרבות של לשוליים עבר היהודי הנושא   

 ופוגרומים על העיירה היהודית, על אנטישמיות, יהודים קומוניסטים על, המהפכה לפני בחברה

 והמוסר החיים הישנים וניצחון החיים על קץ, האזרחים ובתקופת מלחמת מהפכני-הטרום בעידן

 שנות ותחילת העשרים בשנות הסובייטית בספרות היהודי לעסוק בנושא חופש. החדשים

 .640מוגבל ומותנה בסיטואציה הפוליטית בזמן הנתון יד היה המוקדמות השלושים

 

 סיכום ומסקנות

במהלך התקופה הנדונה בפרק זה הלכו והתעצבו שתי מגמות מרכזיות בחיים היהודיים,    

 שבמבט ראשוני יצרו ניגוד פרדוקסאלי, ואף הובילו לתוצאות פרדוקסאליות.

ווקטור אחד היה של המשך הנתקה של האוכלוסייה היהודית מדפוסי הזהות וההזדהות     

מסורתיים. זאת ניתן לראות באמצעות הלחץ של המשטר להצרת מרחב הפעילות -ההיסטוריים

היהודית הדתית והמסורתית, החרמת מבנים ששימשו כבתי כנסת והסבתם לצרכים אחרים, 

פונקציות במסגרת הווי החיים היהודיים המסורתיים, הפעלת רדיפת מנהיגים דתיים וממלאי 

לחץ על שרידי פעילות יהודית עצמאית, כולל שרדיד הפעילות הציונית, וכן הפעלת לחץ על יוצאי 

מפלגות יהודיות סוציאליסטיות שהשתלבו בשלב כזה או אחרת בשורות המפלגה הבולשביקים 

ככל שהדברים קשורים במימד הדתי הלחץ הופעל ובמסגרת מנגנוני הממשל. מן הראוי לציין ש

כמובן לא רק כלפי היהודים אלא גם כלפי הדתות האחרות, בראש ובראשונה כלפי הנצרות 

הפרבוסלאבית וגם כלפי זרמים נוצריים אחרים. במובן זה היהודים לא היו יוצאי דופן, אולם עקב 

גיעה באוכלוסייה היהודית הייתה נוכחותם המשמעותית של היהודים במרחב העירוני בגומל הפ

 מורגשת באופן ברור.

הווקטור השני היה ניסיון ליצור תרבות יהודית חלופית לזו המסורתית, "לאומית בצורתה    

וסוציאליסטית במהותה". לבה הפועם של תרבות חלופית זו הייתה שפת היידיש שטופחה כשפה 

                                                           
תולדות יהודי מ. קרוטיקוב, 'ספרות יידיש בברית המועצות בתקופה שבין שתי מלחמות העולם', מ.בייזר )עורך(,  640

 175-161תשע"ה, עמ'  ירושלים ,עד נפילת ברית המועצות 1411רוסיה ג': ממהפכות 
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תיאטרון, ספרות )שירה  –תרבותיים שונים  עממית אוטנטית לכאורה. בשפה זו התקיימו ביטויים

ופרוזה לגווניה(, עיתונות וכתבי עת. על כך יש להוסיף את מערכת החינוך בשפת היידיש, שאמנם 

תכניה היהודיים היו מעטים ביותר, והיא אף הובילה את המתחנכים במוסדותיה באופן מודע 

 הורים ו/או הסבים בבית. ומכוון לנתק אסוציאטיבי ביחס למסורת אליה נחשפו אצל ה

מצד אחד מגמת הפועלת בכיוון הנתקה,  –ניתן לומר כי ווקטורים אלו יצרו מצב פרדוקסלי    

ומצד שני מגמה המונעת אסימילציה ויוצרת אלמנט של שימור דפוסים מסוימים של זהות 

שונים מדפוסים  –והזדהות יהודית, ואף יצירת דפוסים חדשים, ייחודיים ליהודים הסובייטיים 

יהודית מזה. -המקובלים בעולם היהודי מזה ומשמרים זהות יהודית נבדלת מהאוכלוסייה הלא

יהודים המתקשים להשתלב במהלך של אסימילציה מוחלטת ועם זאת  –ובפרספקטיבה שונה 

הולכים ומתנתקים מדפוסי הזהות וההזדהות המסורתיים וההיסטוריים, ואף מדפוסי זהות 

ודרניים שהלכו והתהוו ברחבי העולם באותה עת ויוצרים דפוס ייחודי של זהות יהודיים מ

והזדהות יהודית המאופיינים בנתק אסוציאטיבי, בידע הולך ופוחת ביחס להתקדמות הזמן, 

מסורתיים ועם זאת בעלי -בזיקה קלושה עד כדי אפסית לאוצרות התרבות והיצירה ההיסטוריים

 אתנית. -כותם הלאומיתמודעות ברורה לרוב לגבי שיי

התקופה התאפיינה . המסורתיים והלאומיים הדתיים, התרבותיים החיים שימור תהליכי נחלשו   

בצורת מחשבה ועמדות שלא תאמו את  במאבק, דתית-האנטי בתעמולה, דת על בהתקפה

 היסוד שלילת, והישיבות החדרים סגירת, חילוני חיים אורח כפיית, הפרדיגמה של המשטר

 אפשרויות הגבלת, שלהם הצדקה וחברות הכנסת סגירת בתי, דתיות קהילות של בקיומם הכלכלי

 של נציגים גם כמו, היהודים .דמוקרטיות מובנה והעדר נורמות חוק שלטון העדר, ההגירה

 תחומי בכל התנהגות של החדשים לסטנדרטים להסתגל צריכים היו, אחרות אתניות קבוצות

 של פעולות כל: החלטות לקבל החופש את איבדו הם, במקביל. המשטר דיי על שהוכתבו, החיים

 האירועים שהראו כפי. גררו השלכות והמדינה המפלגה דרישות עם אחד בקנה עלו שלא אזרחים

 עלתה רק מהססים אזרחים או ספקים כמו גם של, מסכימים שלא אלה של הדיכוי רמת, הבאים

 .סטלין המדיניות של המשך עם

 של חדשים מודלים של הופעתם לתקופת הפכו השלושים שנות ותחילת העשרים שנות סוף   

 היחס( 2; היהודי לעם השייכות האתנית תודעת( 1 - עוגנים שלושה על המבוססת, יהודית תודעה

 כבלם גם אלא, הלאומית התרבות על וכגורם השומר תקשורת כאמצעי רק לא - היידיש לשפת
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 משנה, להתקיים שהמשיכה, לאנטישמיות התנגדות( 3 הסובייטית; בחברה להשתלבות מסוים

 .הסובייטית ההנהגה של הרשמי הגינוי למרות צורתה את

 באמצעות וניתן לחזק טענה זו, המדוברת בתקופה למדי יציבה נותרה היהודית התודעה, ככלל      

 יחסית נמוך אינדיקטור נתון המהווה, 6% -ל 5% -בין מעורבים נישואים של סטטיסטיים נתונים

 יהודית אוכלוסייה בעלות אחרות סובייטיות לנתונים השוואתיים ברפובליקות בהשוואה

בבלארוס , אלה לרפובליקות בניגוד .641ורוסיה הסובייטית אוקראינה הסובייטית – משמעותית

 עיצובם הושלם טרם זאת, עם .בנישואים המעורבים לצמיחה עקבית נטייה הייתה לא הסובייטית

 דרום יהודי של הלאומית הזהות גיבוש תהליך. יהודית-הסובייטית זהותם ויצירת גומל יהודי של

 בתנאי המשכו את דרש הוא. הושלם לא המלחמה שלפני בתקופה גומל במקרה של בלארוס מזרח

, הקומוניסטית המפלגה של האידיאולוגית ובזיקה לשינויים בדוקטרינה הסובייטיים ההתפתחות

 פני על האינטרנציונליות במסגרת חברה דוגמטית ומונוליטית, עיקרון של מעליונותו שנבעה

 .בני האדם של הלאומיות שאיפותיהם
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 1491-1499 ,על יהודי גומל והמרחב של סטאלין התמורותהשפעת  – 1 פרק

    

 גלויה מתקפה 1938-1937הפרק עוסק בהשפעת התמורות של סטלין ותקופת הטרור הגדול של    

 ציבוריים הפסקת קיומם של ארגונים, שפעלו ביידיש חינוך מוסדות סגירת, והמאמינים הדת על

 בכל המוניים מעצרים, המשטר מתנגדי רדיפות, אומנים איגודי, מועדונים, יהודיים ותרבותיים

בפרק תיבחן השפעת מדיניות הרדיפות על האוכלוסייה היהודית בגומל,  . ועוד, החברה מגזרי

לבחון עד כמה היהודים נפגעו ממדיניות זו כיהודים וכן לבחון מה היה תפקידם של פרטים 

 יהודים בהפעלת מנגנון הדיכוי בקנה מידה מקומי. 

 

 רדיפות ודיכוי משטרי. 1

בחל בהפעלת אלימות וטרור כלפי מתנגדיו. גם מתנגדי  מלכתחילה המשטר הבולשביקי לא   

. במהלך מלחמת האזרחים הוצאות להורג מצד 642הבולשביקים לא בחלו בהפעלת אלימות וטרור

כל הצדדים המעורבים היו דבר שבשגרה. גם בימים שלאחריה המשטר הסובייטי לא נהג 

האינטרסים של  בהומניות יתירה ובהתבסס על התפיסה שהמוסר הוא מה שמשרת את

הפרולטריון הצדיקו פעולה בהתאם לפוזיציה הפוליטית ולא בהתאם לעקרונות מוסריים 

אוניברסאליים. אולם לשיאו בתקופה שלפני מלחמת העולם השנייה ובכלל בזמן קיומו של 

 .1938-1937643המשטר הסובייטי ברוסיה ובברה"מ הגיע הטרור בשנים 
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 כלליים ונתונים רקע.  א .1

 העשרים שנות בסוף הסוציאליזם בארץ אחת" מדיניות שנתפסה והוצגה כ"בניית האצת   

וקשיים משמעותיים בניהול הכלכלה  לפערים, החברתית בהתפתחות לפגיעה הובילה והשלושים

הכישלונות בתחומים אלו,  את ייחסה רשמית תעמולה. ואף לרעב החיים ברמת לירידה, והמשק

 במעבר נמנע בלתי שהיה המעמדות מאבק של להחמרה טרופלי, שלעיתים לבשו אופי קטס

לקומוניזם לכאורה, ובמעורבות של גורמים זרים המעוניינים במיטוט הסדר  מקפיטליזם

 .הקומוניסטי מתוך השאיפה הקפיטליסטית האינהרנטית כביכול לדיכוי וניצול

-אנטי, מהפכנית-אנטי בפעילות המפלגה הוטחו האשמות ממדיניות מרוצים שאינם אנשים נגד   

 נדבך הוא הסוציאליסטית הבנייה בתחום הדיכוי, "של י. סטלין לטענתו. לאומנית או סובייטית

" העם אויבי" וחיסול זיהוי, המעמדי המאבק התגברות על חומרים פרסמו . עיתונים644"הכרחי

 מחדש אורגן, הפוליטית החקירה על אחראי שהיה, OGPU, 1934 ביולי. בחבלה כביכול העוסקים

 .משמעותי באופן הורחבו ובהזדמנות זו, סמכויותיו(, NKVD) פנים לענייני העממי למשרד

 עילה ששימש של המפלגה בלנינגרד, המחוזי הוועד מזכיר, קירוב סרגיי רצח לאחר, 1934 בדצמבר

ניהול החקירה  אופי את ברה"מ של המרכזי הפועל הוועד שינה, הדיכוי פעולות לתחילת רשמית

 ללא נערך מעתה הדיון. המשטר הסובייטי והמדינה הסובייטית נגד פשעים בגין והמשפט

 את פישט זה. 645או חנינה לערעור נתונה הייתה לא הדין בית החלטת; ותובע דין עורך השתתפות

 .בקנה מידה נרחב דיכוי לבצע המשטר של יכולתו

 כינוסים. והמדינה המפלגה של הרשמי המסלול של פומבי אישור דרש הפוליטי התהליך   

 קיבלו ארגוני ילדים ואפילו נוער ארגוני, עובדים איגודי, מפלגה, עובדים צוותי של המוניים

 נאמנות של ומברקים מכתבים שלחו, החלטות הצהרתיות בתמיכה במדיניות המפלגה והממשלה

 המדינה של והחיצוניים הפנימיים האויבים את וגידפו גינו הם . 'וכו המפלגה של לאידיאלים

 .646או רחמים יגלו כלפיהם חסד שלא בדרישה, הסובייטית
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 46,000-רשויות בלארוס הסובייטית רדפו כ השלושים שנות אמצע ועד העשרים שנות מסוף   

 איש 480,000- מ מעלה, נרדפו 1940–1935 בשנים. להורג הוצאו 13,000 מ למעלה, מתוכם. איש

 1939 ספטמבר עד מפולין חלק שהיו בשטחים ובנוסף לכך גם, וגאוגרפי פוליטי מרחב באותו)

 גם אומדנים ישנם .647להורג איש הוצאו 50,000 -מ מעלה מתוכם(, לבלארוס הסובייטית וסופחו

 הגדול" שנות "הטרור במהלך כותבת כי במפורד אליסה כך, הקורבנות למספר בנוגע אחרים

בצורה זו או  השתייכו רובם. סובייטים אזרחים 2,000,000 -ל 600,000 בין  נספו( 1938–1936)

 ועד סובייטית-הכלל ברמה ביותר הגבוהים מהדרגים, אחרת או כזו ברמה) אחרת לשדרת ההנהגה

, צבאית, מנהלית, תעשייתית, מפלגתית-פוליטית מנהיגות הייתה זו(. הנמוכים ביותר הדרגים

הוועדים  מזכירי מארבעים יותר נעצרו 1937-1938 בשנים כך, .648ועוד תרבותית, אקדמית

 .649המחוזיים במפלגה הקומוניסטית הבלארוסית

 הפכו לקורבנות בלארוס תושבי 600,000, חלקיים נתונים פי על כי חישב 650אדמושקו ולדימיר   

 ולא שיפוטיים גופים בידי הורשעו אלף 240 מתוכם. 1950-1920 בשנים הפוליטי הרדיפות והדיכוי

בשנים  , לפי הנתונים שבידיו. באמצעים מנהליים נרדפו 350,000 -מ ויותר, שיפוטיים כאחת

 .651הוצאו להורג 28,000 -כ מתוכם, איש 85,000 -כ , בבלארוס הסובייטית נרדפו1940-1935

-הכלל מידה בקנה. 1938 נובמבר עד שנמשכה, פוליטי טרור תקופת החלה 1937 אוגוסט - מיולי   

 בשנתיים מאשר יותר 2.5 פי הייתה 1938–1937 בשנים כמות המורשעים בבתי הדין, טיסוביי

 הגליה פנימית, כלא, מחנות עבודה) "קלים" יחסית לעונשים הנידונים שמספר אלא, הקודמות

הכמות האבסולוטית והיחסית של החלטות שיפוטיות  הייתה לכך הסיבה. בלבד 23% -ב עלה'( וכו

 מאשר 296 גבוה פי היה למוות הנשפטים מספר 1938–1937 בשנים .מוות שהסתיימו בגזר דין

 לפני שהיה מה מעל לכל הרבה היה 1938–1937 בשנים שנעצרו האנשים מספר .1936-1935 בשנים

 איש 88,900- ו איש 918,700) 1936 בשנת מאשר יותר עשרה פי נעצרו 1937 בשנת כך,. אלה שנים
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-1938 בשנים הן בוצעו שבו באופן הרדיפות ופעולות הדיכוי הופסקו 1939 בשנת(. בהתאמה

1937652. 

 היבטי לכל משמעותי לנזק גרמו השלושים שנות של השנייה במחצית סטאלין של הטיהורים   

(. צבאית, ועוד, תרבותית, רעיונית, פוליטית, מבחינה כלכלית) כולה ובמדינה ברפובליקה החיים

משפחה בבלארוס הסובייטית )וודאי במעגלים  בכל כמעט הפגע הדיכוי והרדיפות של הטרגדיה

 משליטת הוצאו( OGPU-NKVD) הביטחון ששירותי לאחר התאפשרה הרדיפות הצלחת .רחבים(

, המתוכנן של הדיכוי האופי  .לסטלין אישי באופן להם והוכפפו המפלגה, של המרכזי הוועד

, בז להומאניות הסובייטי המשטר כי אחד מצד העידו הרדיפות והיקף התקדים חסרת האכזריות

התעלם , דמוקרטיים או לכל הפחות מפוקחים ו/או למוסדות חוקיות לנורמות לא היה מחויב

 .פעל באופן חסר עקבות לצורך השגת מטרותיו ויעדיו, הבינלאומי מהמשפט לחלוטין

 

 1932-1933גומל  באזור למדיניות ההרעבה הדים -לפני הטרור הגדול  – ב. .1

של הרפורמות , המדיניות הכלכלית והפוליטית הסובייטית של הישירות ההשלכות אחת   

 הרעב. 1933-1932 בשנים תקדים חסר רעב הייתה הכלכליות והפוליטיות שיזם והוביל סטלין,

 .רבים לקורבנות וגרם, ובלארוס שטחים ברוסיה, אוקראינה של העצום שטחה את הקיף

 שהפכו, ברה"מ של העיקריים התבואה באזורי מרוכז היה הרעב קורבנות של המכריע הרוב   

 באוקראינה הסובייטית בעיקר, טוטאלית קולקטיביזציה בהם יושמה מדיניות של לאזורים

 בפולסיה, הדרומיים של הרפובליקה באזוריה בעיקר, גם בבלארוס הסובייטית מסוימת ובמידה

 .653הבלארוסי

בתגובה  המשטר שנקט והצעדים, המשטר למדיניות יכריםהא של התנגדותם היה לרעב הגורם   

 המוני רעב .להתנגד האיכרים של רצונם את ולתמיד אחת לדכא הייתה שמטרתם, להתנגדות זו

 הראשון השלב של הכלכלית והמדיניות הכפויה של הקולקטיביזציה שיאה היה 1934-1932בשנים 
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 גבוה של האיכרים מיסוי, יבולים גם מכישלונות בהצמחת  ניזון הרעב". מלמעלה מהפכה" של

 גם לרדיפות וכן היה תפקיד הישגים בכל מחיר, אחר מקומיים מנהיגים של מרדף, הרשויות מצד

 לוועד המפלגה בבלארוס הסובייטית הנהגת קראה השלושים שנות בראשית .על רקע פוליטי

 בית משקי, התנגדות בכל מיני צורות גילו האיכרים. הקולקטיביזציה הישגי את להגדיל המרכזי

סיפקה את ההישגים הנדרשים מבחינת  לא החדשה משקית-הכלכלית ומערכת, התרוששו פרטיים

 ואזורים י'יטקוביצ'ז, פטריקוב, מוזיר בתחומי בלארוס הסובייטית נפגעו במיוחד חבלי .המפלגה

 1933 בשנת, מכך כתוצאה .המלא עברו קולקטיביזציה אשר הרפובליקה, של אחרים דרומיים

, מחנויות נאספו הסחורות, שיתופיים משקים בכמה סחר נאסר 1932 מרץ מאז. רעב החל

 הזרעים מלאי, הוחרם לצריכה תבואה מלאי, הזמנים המתוכנן לוח לפני נפרעו ואשראי הלוואות

 ריחיים באבני טחינה נגד קשה מאבק והתנהל נסגרו טחנות, אחרים שיתופיים משקים בין פוזרו

תוך סילוק  לסיביר ומקומות מרוחקים אחרים חדש וגירוש מעצרים גל התרחש, במקביל .ידניות

" )קמוצי אגרופים(. קולאקיםממשקים שיתופיים של איכרים שנתפסו כאמידים ונקראו בסלנג "

כך, : אגרסיביות צורות לבשה רעב ומדיניות שהובילה אליו נגד המחאה מסוימים במקומות

 נגד ונשותיהם יצאו הפועלים במהלכן, 1932 באפריל בעיר בוריסוב מהומות אלימות אירעו, למשל

 שלושת חוק" שנקרא חוקק חוק, 1932 באוגוסט 7 -ב. ממילא הדלות הלחם קצובות הפחתת

של משקים שיתופיים על  רכוש בגין גניבת מוות להשתת עונש אפשרות שקבע", השיבולים

 -כ , הורשעו1939-1932 בשנים זה חוק פי על, הכל בסך .654(ת מצרכי מזוןגניב כולל) צורותיהם

  .655ילדים כולל, איש 183,000

 גרם הרעב שם, באוקראינה הסובייטית מהמצב מאוד הושפע בבלארוס הסובייטית המצב   

 ברחו וכמות הולכת וגדלה של אנשים מתו, אוקראינים איכרים אלפי, ביותר קשות לתוצאות

מהשטח  בפליטים מלאים היו בלארוס של הגבול מרחבי .656להימלט מהרעב מנת-על צפונה

 חלקו הבלארוסים. את כולו החרימו הרשויות אך, טוב יבול להם כי היה טענו הם. האוקראיני

ושאר אמצעי התקשורת  העיתונות, מוסתרים היו הסטטיסטיים הנתונים. אדמה ותפוחי איתם
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למעשה  אותם שהפך מה, מוחלטת שתיקה על ושמרו והמפלגההמדינה  של המלאה בשליטתה היו

 .לפשע לשותפים

 רעבים אנשים. מאוד קשה במצב מעל לשלושים מחבלי בלארוס הסובייטית היו 1933 בשנת   

 רעבים אנשים. בפשע משמעותית עלייה חלה הרעב שגבר ככל. וסרפד, תלתן, עצים קליפת אכלו

 היה 1933 בשנת מרעב שנפגעו האזורים אחד. חנויות ואף שדדו, גנבו בקר, מהשדות שיבולים גנבו

. הגרמני בני הלאום כולל, לשעבר קולוניסטים הרבה חיו בחבל זה .גומל ( במחוזYelsk) ילסק חבל

 בעלי את למסור נאלצו הם הקולקטיביזציה במהלך אך, חיים בעלי בגידול עסקו המתיישבים

 סיוע לקבל הצליחו חלקם. פרנסתם את איבדוולמעשה , שיתופיים למשקים שלהם החיים

 אזרחים נגד הרדיפות החלו 1934 בשנת .גרמניים צדקה וארגוני מקונסוליות במצרכי מזון

 מרגלים"בתור  נורו וארבעה מהם נעצרו אדם בני 84. לרעבים סיוע בארגון שהשתתפו סובייטים

האנשים  ".גרמני האנטי הקמפיין" במסגרת לשעבר קולוניסטים אלפי נרדפו 1937 בשנת". גרמנים

, נתונים על הסתמכו בטענתם הביון סוכנויות. רעב בארגון "לאומנים", ואף הללו הואשמו בהיותם

  .1933-1932657 איש בשנים כאלף (Narovlyaנרובליה ) נפטרו באזור מהרעב שכתוצאה, למשל

 משקים שיתופיים 93 מבין. גומל ממחוז דווח מאוד מבחינת אספקת מזון קשה מצב על מידע   

 היה .658מזון עקב חוסר איכרים אף נפטרו מקרים בכמה. מצרכי מזון חסרים היו 45 -בכ, במחוז

 בתורים ועמדו, לעיר הגיעו, לגומל מ"ק 50 -כ לאורך צעדו הורודץ העיירה במהלכו תושבי מקרה

 אזור הגבול הדרומי על רק השפיע הרעב, זאת עם יחד .659לחם מנת להשיג-על ומעייפים ארוכים

 סבלה הכפרית האוכלוסייה בעוד. בפרט ופולסיה גומל מחוזות ועל, בכלל בלארוס הסובייטית של

 גומל במחוז היהודית שהאוכלוסייה ומכיוון. פחות הרבה נפגעה העירונית האוכלוסייה, מהרעב

 .היא כמעט ולא נפגעה מהרעב, עירונית אוכלוסייה ברובה הייתה
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 גומל במרחב ורדיפות פוליטיות דיכוי -. ג .1

 היעדר הוא גומל במרחב הסובייטי המשטר של הדיכוי פעולות ניתוח על המקשים הדברים אחד   

 כיום בבלארוס סגורים ב..ג.ק וארכיוני היות, הנתונים את לאתר קשה. סטטיסטיים נתונים

, זה בסיס על. רהביליטציהעברה  שהקורבנות ובתנאי הקורבנות לצאצאי נגישים הם. לחוקרים

. בלארוס במרחב הפוליטי הטרור קורבנות ונוצרו רשימות נתונים נאספו, התשעים שנות במהלך

 השם בין מהשוואה נובע בהקשר זה והניתוח, התייחסות לסעיף הלאום כוללות אינן אלה רשימות

נתונים אלה יכולים לספק לעיתים קרובות אינדיקציה ברורה  .אב ושם המשפחה שם, הפרטי

, גומל במחוז, להערכתי, אלה נתונים סמך לשייכותו הלאומית של אדם שהיה נתון לרדיפות. על

 מהם 1,724 שונות של אישומים; בקטגוריות אנשים 13,374 נרדפו, המודרניים בגבולותיו

ביחס  אובייקטיבית תמונה לקבל ניתן, אפילו חלקיים נתונים בסיס על, זאת למרות. 660בגומל

 .והמדינה הסובייטית במרחב גומל המפלגה של הדיכוי והרדיפות מדיניות ליישום

 בהשפעה התאפיינה השלושים שנות של השנייה במחצית ברפובליקה הכללית האווירה   

 נוקשה קיום מסגרת האזרחים. השפעה זו יצרה כלל על מוסווית ובלתי עצימה אידיאולוגית

 המפלגה מדיניות מתנגדי של ההפחדה שיטות, הסובייטית החברה של הסגור אופייה .ביותר

למשטר והלכי הרוח, תפיסות  עוררין ללא זולת כניעה, אחרת ברירה לאנשים הותירו לא והמדינה,

 האמצעים בכל למטרותיהן השתמשו הרשויות. העולם, טרמינולוגיה, והנורמות המוכתבות בידיו

 חומרי קריאת", פולמוסים, "דיווחים, הרצאות) וורבלית מתעמולה החל, לרשותן העומדים

מגזינים , מקומיים, מחוזיים וארציים עיתונים) תעמולה כתובה ומודפסת(, רם בקול תעמולה

 ,(מקומיות רשויות עלוני עת ייעודיים לקבוצות אוכלוסייה וכן לפי תחומי עניין,-כתבי ,מקצועיים

  . 661ורדיו

 בגומל המפלגה של המחוזי הוועד לשכת ישיבת מפרוטוקול זאת לראות ניתן. הוחמרה הצנזורה   

 נעשו כי עולה מהמסמך. בלצר בשם אדם של בראשותו( 1938 באוגוסט 25) צנזורה גופי עבודת על

. "עוינת מספרות ספרים למכירת ורשתות את הספריות לנקות" רבים ממוקדים מאמצים

 משמעת חוסר, מתאים אדם כוח היעדר בגלל זאת חלקי בלבד, באופן הצליחו אלה מאמצים

 בפינוי ואטיות הדפוס עבודות בפועלים המבצעים את חלשה שליטה, הדפוס עובדי בקרב
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סיגלה  סובייטי ותושב אזרח של התודעה, ככלל. 662"עוינת ספרות" ח"בדו שכונה ממה המוסדות

 .בדרישותיהן ויהי מה ולעמוד והמפלגה לכבד את המדינה יש את הנורמה לפיה

 ביולי 30 -ב יז'וב, פנים של ברה"מ נ. לענייני העממי המפקח הוראת פי על התגברו הרדיפות   

. סטלין של ישירה בהתאם להוראה שפורסם"(, קולאקי)" משגשגים איכרים נגד המאבק על 1937

עבריינים ( 3; המשטר מתנגדי( 2; אמידים איכרים( 1: )קטגוריות שלוש כללו אלה קבוצות

. והיא "במיוחד עוינת"לאוכלוסייה  מיועדת 1 קטגוריה: "ענישה" סוגי נקבעו מראש שני. פליליים

", עוינת פחות" לאוכלוסייה מיועדת 2 קטגוריה(; עונש מוות) "ביותר הגבוהה הענישה דרגת" -

, לעיל כאמור, זאת עם. כלא בתי או עבודה במחנות מאסר שנות 10 עד 8 שפירושה המעשי היה

 ופחות פחותה במידה כי אם, נמשכו ואף עוד לפני כן,  החלו המשטר של והטרור הרדיפה

 .1938 לאחר גם אינטנסיבית,

 אנשים מחברותם סילוק כלומר" )טיהורים" התרחשו, הקיץ חודשי במהלך, 1933 בשנת   

, לכאורה המפלגה לקו נאמנים לא גורמים של סילוקם הייתה הרשמית כאשר הכותרת(, במפלגה

 היו שבעברם באלה גם כמו, דווקא בוותיקי המפלגה משמעותית פגעו" טיהורים" בפועל אך

 מנת שעל, לשעבר "בונד"ה לחברי מיוחדת לב תשומת הוקדשה בגומל. אחרות במפלגות חברים

 לאומני כארגון" בונד"ה את להציג וכן, שלילי באור להציגם צריך היה מהמפלגה לסלקם

  .663ובורגני

 הופיעו בהן, מהמפלגה שסולקו אנשים של רשימות פורסמו והמחוזית המפלגתית בעיתונות   

 מצד לכאורה הולמת בלתי להתנהגות דינאמי באופן קשורים היו הנימוקים. יהודיים לרוב שמות

 בהתפתחות קיפאון כללו אחרות סיבות '.וכו אלכוהוליזם, משמעת חוסר -כגון , אלה מפלגה חברי

 המוצא הסתרת, "ובפרט, 664"טרוצקיזם, "סובייטיות-אנטי שמועות הפצת, המפלגתי בהקשר
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והציוניים  "בונד"ה - בעבר יהודיות במפלגות חברות כולל, מהמפלגה אחר מידע או" החברתי

  .מהמפלגה לסילוק הנימוק את לפרסם הפסיקו פשוט יותר מאוחר. 665כאחת

 אלא, בעבר התקיימו בו במובן" טיהורים" היו שלא", הטיהורים" הגיעו המוכר בשיאו, זאת עם   

 ללא" ענישה" כלל בדרך) "כבדים עונשים"ו העמדה לדין, כליאה שכללה, שיטתי טרור של מערכת

 וכשני ארוכות, מאסר לתקופות נתונים היו מהנדונים כשליש, למעשה (.ביצוע כל פשע או עבירה

 1937 אוגוסט בין היה הטרור שיא) 1938 ובמהלך שנת 1937 בקיץ החל להורג הוצאו שליש

 ובלתי מופרכות הועלו האשמות הנאשמים נגד: אבסורדיות לרוב היו הרדיפות (.1938 לנובמבר

 והגופים, העם" "אויבי ל"גילוי" סוציאליסטית" "תחרות הוכרזה, מזאת יתרה. מבוססות

שיש "לאתר"  ה"בוגדים" לכמות אשמר שנקבעו מכסות המפלגה מרשויות קיבלו המבצעים

 הוועד בהחלטת כי הודה, רבינסקי, גומל במחוז NKVD -ה של השלישי המחלק ראש .ו"להעניש"

- עד ל פעמים ארבע גדלה ובהמשך, איש 500 בתחילה הייתה המכסה המפלגה בגומל של המרכזי

 .666איש 2,000

 שהסתתרו, המפלגה מנהיגי. מהרההופיעה עד  לא שכזו פלילית פעילות של השרשרת תגובת   

 בקרב גם אלא, מתנגדיהם בקרב רק לא" אויבים" מצאו, המעמדי המאבק תיאוריית מאחורי

מכריע  תפקיד מילא לא הלאומי הגורם, מזאת יתרה. הסובייטי המשטר של" בעלי ברית"

על  – רוסי, פולני על - פולני, בלארוסי על - בלארוסי, יהודי על "דיווח" לרשויות יהודי. ברדיפות

 לא איש. לעזאזל כשעיר מבצעיו הושלכו ", העם אויבי" לחשיפת הקמפיין הסתיים כאשר. רוסי

 היה גילוי פירושה פעילה בנעשה השתתפות אי. זכויות והישגי העבר לא הגנו על איש, בטוח הרגיש

 היה אפשר קסמים שאי נוצר מעין מעגל. לחטא אם לא לעברה של ממש שנחשב, פסיביות של

 .667לצאת ממנו

                                                           
665  

'Спiс выключаных з партыi у час праверкi партдакументау', Палеская Прауда № 233 (4619), 19 

октября 1933 г., с. 4; там же, № 236 (4622), 23 октября 1933 г.); там же. № 245 (4631), 3 ноября 

1933 г.); там же, № 250 (4636), 12 ноября 1933 г.); там же № 272 (4658), 8 декабря 1933 г.); там 

же № 278 (4664), 15 декабря 1933 г.), с. 4 
666  

Архив УКГБ по Гомельской области,  д. 9980, л. 163 
  –להרחבה ראה  667

A. Zeltser, 'Jews in Upper Ranks of the NKVD, 1934-1941', Jews in Russia and Eastern Europe, vol.1 

(52), 2004, pp. 64-66 
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, במפעלים -במקומות עבודה  משמעת בהפרת למאבק לאמצעים בנוגע צו הוצא 1940 ביוני   

, תרבות, יצרנית-הלא הספרה עובדי כל גם על השפיע זה .668ובמשקים השיתופיים, במוסדות

 לעבוד מחויבים מעתה שהיו, ביהודים מסורתיים באופן משמעותי פגע החידוש. ומדע חינוך

 שלא המנהלים. באופן יעיל עבדה הממלכתית הכפייה מכונת. בשבתות ומועדי ישראל רשמית

יכולים להיות נתונים לרדיפות  בעצמם העבודה מצד הכפופים להם, היו חוקי הפרת על דיווחו

, שני מצד. יצרה מצב של מתח מתמיד הדיווחים של האזרחים אלו על אלו מערכת. מצד המשטר

 .לסגירת חשבונות אישיים בין בני אדם נוח לאמצעי הפך הצו

 של גלים כמה. רדיקליות חברתיות תהפוכות של תקופה היו בברה"מ השלושים שנות, ככלל   

 צורות. שלמות חברתיות קטגוריות בחיסול והסתיימו, המדינה את שטפו מעמדית אלימות

 ,מהתפקיד הרחקה, עבודה מקום אובדן, האזרח מזכויות מהתנערות: מגוונות היו הרדיפות

 בני על גם אלא, הנרדפים על רק לא השפיעו הרדיפות. מוות עונש -ובקצה  מחנה,, כלא הגליה,

, לנשים המיוחדים ריכוז למחנות והוגלו על בעליהן דיווח אי באשמת נשפטו הנשים. משפחותיהם

שמות  קרובות לעתים שונו שם, NKVD -ה של היתומים ייעודיים לבתי הועברו והילדים

 לאבותיהם להתכחש או על הוריהם לדווח נאלצו בוגרים ילדים. לילדים היותר קטנים המשפחה

 .העם" שנתפסו בחזקת "אויבי, הנרדפים ואימהותיהם

 וישינסקי הכללי של ברה"מ א. התובע. החפות חזקת את שללה הסובייטית המשפט תורת   

 - לראיות זקוק אינו המשפט בית לפיה התזה את העלה( 1939-1935שימש בתפקיד זה בין השנים )

ביצוע  .669ההמוני לדיכוי תיאורטית כהצדקה ותזה זו שימשה, להודעה באשמה זקוק המשפט בית

על כך שקרוביהם נדונו  המשפחות התבשרו זאת במקום, הוסתר ממשפחות הנדונים המוות עונשי

 לאסירים. להורג הוצאה למעשה היה שפירושו, התכתבות זכות ללא שנים בכלא/מחנה 10 -ל

 . בסמיכות להוצאת גזר הדין בוצע המוות ועונש, לערער הזכות ניתנה לא שהורשעו

 החליש מעט הולך ומתעצם חיצוני , כאשר איום1939גל הרדיפות העצים הגיע אל סיומו לקראת    

קדות הפנימיים ואת מדיניות הרדיפות, והוביל את ההנהגה הסובייטית להתמ המתחים את

ייתכן  .אסטרטגיים, תוך ניצול הזדמנויות שנפתחו לפני ברה"מ בשדה הזה-בעיסוק בעניים גאו

                                                           
 שבוע, שעות שמונה בן עבודה ליום בדבר "מעבר 1940 ביוני 26 -מ ברה"מ של העליון הסובייט נשיאות בצו מדובר 668

 ."ומוסדות ממפעלים עובדים של מורשית בלתי עזיבה ואיסור ימים שבעה בן עבודה
669  

А. Вышинский, Теория судебных доказательств в Советском праве, Москва 1941, с. 106-218; P. 

Solomon, Soviet Criminal Justice under Stalin, New York 1996, pp. 153-266   
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האחדה החברתית מאוד כי לכך נוספה הסברה כי החברה הסובייטית עברה את תהליך ה

  הרצוי בעיני המשטר.  (קונפורמיזציה)

 

 גומל במרחב דיכוי ורדיפות של היהודי . ד. ההיבט1

, הסובייטית בבלארוס" הטיהורים" המכונות, הרדיפות של הייחודיות כי טוענת במפורד אליסה   

 החוקר .670היהודית האינטליגנציה של התרבותי הרובד" טיהור" הייתה, ברה"מ לשאר בהשוואה

 הקו את לחלוטין כמעט הרס השלושים שנות של הטרור גל" כי עוד מציין קרוטיקוב מיכאל

 בגומל,. קביעות אלה עם להסכים ניתן .671בבלארוס הסובייטית" היהודית התרבות של הקדמי

 ברשויות גם כמו, והייצור הכלכלה במנגנוני היטב שהשתלבו יהודים בעיקר היו הדיכוי קורבנות

 הקבוצה. שלהם היהודי הזיהוי דפוסי היו כלל מה ברור לא שמם ומלבד, ומפלגתיות עירוניות

, כנסת ובתי קהילות פעילי אלה היו. היהודית לדת קשורה הייתה הדיכוי קורבנות של השנייה

 . 672ברמה זו או אחרת השפעה להם והייתה מאוטוריטה שנהנו, מגידים, מוהלים, שוחטים, רבנים

 "בורגנית לאומנות"הייתה  "הגדול טרור"ה בתקופת שנעצרו היהודים של העיקרית ההאשמה   

-פוליטית משמעות בעל קונקרטי ממושג הפך" בונדיזם", למעשה. במפלגת ה"בונד" בעבר וחברות

אחרות  במילים, לחלוטין משמעות וחסר ריק מתוכן ממשי למונח רעיונית-ואידיאולוגית מפלגתית

 .674כמתנגדיו להציגם רצה שהמשטר, יהודי ממוצא אנשים של לגיטימציה-לדה שנועדה 673תווית -

 במאמר, פראודה" מחוז גומל "פלסקאיההביטאון המפלגתי של  דיווח 1935 ספטמבר בתחילת

 לאימות בקפדנות לגשת יש שבגללה לסיבה בנוגע, "לאתר את כל האויבים והיסודות הרקובים"

 עם יחד וציוניים, בונדיסטים אויבים" ובהם" ציון של מספר כוללת וההנמקה, המפלגה מסמכי

                                                           
670  

E. Bemporad, Becoming Soviet Jews: the Bolshevik Experiment in Minsk, Bloomington and 

Indianapolis 2013, p. 192 
  168, ירושלים תשע"ה, עמ' המועצות-ועד נפילת ברית 1411: ממהפכות 9יהודי רוסיה מ. בייזר )עורך(,  671
672  

В. Пичуков и др. (сост.), Конфессии на Гомельщине в 1920-1930-е Годы: документы и 

материалы, Минск 2013, с. 13 
673  

E. Bemporad, Becoming Soviet Jews: the Bolshevik Experiment in Minsk, Bloomington and 

Indianapolis 2013, с. 177, 192 
לגיטימציה של מתנגדי מדיניות הבלארוסיזציה, -אנדרו סלוין סבור כי השימוש במונח "בונדיזם" נועד במקור לדה 674
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 ממש .675"וחבלה ריגול ודותיס"ו" בורגניים-נא"פמנים גורמים", "מהפכניים-אנטי טרוצקיסטים"

 גם כמו, זווגלסקי לייבה" הספקולנט" כולל", האויבים "חשיפת של סדרה הייתה גיליון באותו

" עוינים מבינה מעמדית גורמים" כמה ועוד, שרשבסקי אייזק" מנשקו פורק שלא הבונדיסט"

, מוניה ואחיו אהרונוב רחמיאל, עמרומין מויסיי', אברמוביץ מויסיי ביניהם) בשר לעיבוד במפעל

 .676(ואחרים מלכין סמואיל

לעיל עמדתי על שינוי פרדיגמטי ביחס המשטר הסובייטי כלפי אנשי ה"בונד" ? קרה זה איך   

לשעבר מגורם שיש לשלבו במפלגה הבולשביקית לגורם עוין שיש לסלקו משורות המפלגה, ואף על 

שימוש במונח "בונדיזם" כמעין מילת הוקאה לאותם חברי המפלגה הבולשביקית שהמשטר ביקש 

, 1935 בשנת המפלגה של" הטיהורים" במהלךקדי ההשפעה. להרחיקם משורות המפלגה וממו

 מקום את איבדו חלקם, בהמשך. מהמפלגה גורשו לשעבר ה"בונד" חברי של המכריע רובם

 מאסר לתקופות ונידונו סובייטית-ואנטי מהפכנית-אנטי בפעילות הואשמו וחלקם, עבודתם

בגומל  1937 במאי, כך. יותר חמורה לתוצאה להוביל אף היו יכולות ב"בונדיזם" האשמות. שונות

 עד נמשכה חקירתם. סובייטי"-אנטי "ארגון-ול ל"בונד" השתייכותם באשמת איש 15נעצרו 

החקירה )ככל הנרא כתוצאה מעינויים  במהלך נפטרו זו בקבוצה מהאנשים מחצית, 1938 נובמבר

 והתיק 1938 בנובמבר ממעצר שוחררו השני אך החצי, אלימים שהופעלו במהלך החקירה(

 .677נסגר

 או אתני-הלאומי בהקשר היהודית באופן ספציפי כלפי האוכלוסייה המכוונות פעולות היו לא    

 הפולנים, במרחב גומל נגד בוצעו" "לאומיות פעולות, בה בעת(. חריגים במקרים למעט) הדתי

 ראש, גפשטייןא.  של בהנהגתו, 1938 בתחילת(. איראן/  פרס ילידי) האשורים נגד מה ומשום

 האתנית הקבוצה חברי של הגורף מעצרם על הוראה ניתנה, NKVD -ב השלישי המחלק

( 7.3.1939) מכן לאחר כשנה .678זו לקבוצה השייכים אנשים 32בגומל  נעצרו זה בהקשר. האשורית

 או רוסים נעצרו 1938-1937 השנים בין כי, היתר בין, העיד חקירתו ובמהלך, ל"הנ גפשטיין נעצר

 כשהיה מדובר לכאורה, ואילו סובייטית-האנטי לפעילותם משכנעות עדויות היו אם בלארוסים
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'Выкрыць усiх ворагоу i разлажыушыхся', Палеская Прауда 200 (4586, 8.9.1935), с. 1 
676  
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 טען, פעם מדי. עקיפים בטעיונים היה די: ישירות בראיות צורך היה לא, ולטבים גרמנים בפולנים,

 .679פולני נשמע הפרטי ששמו מכיוון רק אדם לעצור היה ניתן, גפשטיין

 לציין יש, זה בהקשר .680"ותליינים שופטים שעצרו ועינו; אלה" ובין הקורבנות בין היו יהודים   

 גומל מחוז של הביטחון שירותי בראש עמד, 1939 לינואר 1938 אפריל בין, חודשים כמה במשך כי

 להורג והוצא נעצר עצמו שליפנסון(. 1939-1903) שליפנסון סמואיל הפנימי הביטחון בשירות סגן

 בנציון היהודים היו הנדונה בתקופה גומל של המיוחדים השירותים חוקרי בין .1939681 בשנת

, רבינסקי וגריגורי, גומל מחוז של NKVD -ה של 11- ה המחלק לראש כעוזר ששימש, סימנובסקי

בגומל לא  .1939682 בשנת להורג והוצא, גומל באזור NKVD -ב השלישי המחלק כראש שכיהן

 .הנדונה בתקופה נוספים יהודים פנים ביטחון שירתו קציני

אך פרטים יהודים נפגעו בתור , אתנית כקבוצה היהודים על השפיע לא הסטליניסטי הטיהור   

 ,)קלריקלים( "דת אנשי" (,בלארוס כולל מערב) מפולין "עריקים"בדמות  "חברתי זר יסוד"

 .מהפכנית-אחרות בתקופה הטרום פעילי מפלגות או "לאומנים"

, השלושים שנות של השנייה במחצית המשטר של מהטרור נפגעו גומל באזור פרטים יהודים   

 יהודים 92 של שמותיהם את לאתר הצלחתי. לאסוף שהצליחו חלקיים נתונים פי על אפילו

 שנידונו יהודים 65 ועוד( שמאוחר יותר עברו רהביליטציה) פוליטיות בהאשמות למוות שנשפטו

 .683דומה אופי בעלי אישומים בסיס על לתקופות שונות למאסר

. בקורבנותיו המשטר" בחר" לפיו ברור קריטריון או ההרשעה לכל ברור קריטריון למצוא קשה   

שמעלה את  מה, עברו לשטח הסובייטי משטחי פולין אחרים ואילו, גומל מחוז ילידי היו חלקם

 המבצע" במסגרת נידונו 1938-1937 בשנים למוות שנשפטו מהיהודים שחלק לסברה האפשרות
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НАРБ, ф. 4, оп. 21, д. 1703, л. 11 
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681  

Н. Петров, К. Скоркин, Кто руководил НКВД: Справочник, Москва 1999, с. 542 
 ru.memo.nkvd://https -מקור מקוון  682
 -הנתונים לניתוח נלקחו מ 683

Г. Кісялѐў (рэд.), Памяць: гісторыка-дакументальныя хронікі гарадоў і раѐнаў Беларусі. 

Гомель: гісторыка-дакументальная хроніка 1, Мінск 1999, с. 378-485 
פרטי  של הזמין המקסימאלי המאגר שהוא, הפתוחה" "הרשימה אתר דרך, הניתן במידת, נבדקו השמות, בנוסף

 https://en.openlist.wiki - הסובייטי המשטר של הטרור קורבנות

https://nkvd.memo.ru/
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, ומבוגרים היו צעירים בין הנדונים. ברורים קריטריונים להצביע על קשה, בנוסף לכך. 684"הפולני

 חברי היו כאלה שבעברם, במפלגה חברים היו לא שמעולם וכאלו הקומוניסטית המפלגה חברי

לא היו חברי שמעולם  ואלה( ציוניות או/  ו סוציאליסטיות יהודיות מפלגות כולל) שונות מפלגות

 .ופועלים מהשורה בכירים במנגנוני מפלגה ומדינה, מפלגה כלשהי

 ברקה(, להורג הוצא) העירונית הכוח בתחנת כמהנדס שעבד, ירוצקר אברם נמנים הבכירים בין   

 של חשבון רואה שהיה, יאנקעל-ברוך ובנו(, להורג הוצא) יהודי ספר בבית מורה שהיה, בוברוב

 אברם(, להורג הוצא) בגומל מזון ספק שהיה, ביילין סלומון (,להורג הוצא) בגומל אגודת העוורים

, יק'ויגדורצ מויסיי, "ספרטקוס" של הממתקים במפעל המחלקה ראש שהיה, בלוצרקובסקי

 מחלקת כראש שעבד, דיק אלכסנדר (,הוצא להורג) שיתופית בסדנה וכלכלן חשבון רואה שהיה

 של השני כמזכיר שעבד, דרבינסקי יעקב(, להורג הוצא) סיתהבלארו הרכבות בחברת הרכבות

 הצליח אך, ומחנות כלא בבתי שנה 17 וריצה בפועל, מאסר שנות 15-ל נידון) בגומל המפלגה

 בפארק מסעדה מנהל כסגן עבד, זלצמן יעקב (,1981 בשנת נפטר שם, לגומל לחזור ואפילו לשרוד

 בנהר שיט ספינות בסדנת תיקון בתכנון עבדה, קולסניקובה פאניה(, להורג הוצא) 685רסקי'לנוצ

 למיכון חקלאי במפעל נעליים וייצור לחייטות המחלקה ראש היה, כצמן שפסל (,הוצאה להורג)

 עבדה( שפירא חנה או בובריק ראיסה נקראה גם) ללבסקאיה דה'נדז(, הוצא להורג) "גומסלמאש"

 בית מנהל, לוין( פנחס) פניה (,הוצאה להורג) 686מופ"רבוועד המרכזי של  היתומים בית כמנהלת

 של האספקה מחלקת בראש עמד, ליברמן בנציון(, הוצא להורג) "פאלסדרוק" של העירוני הדפוס

 המדינה בנק מנהל היה, ליכטנשטיין( סנדר) סאוויק(, ומחנות בכלא שנים 8) בגומל החשמל מפעל

 אבא(, להורג הוצא) הצבאי החולים בית מנהל', מרקוביץ איסק(, להורג הוצא) בדוברוש

 תועמלנית בתור עבדה, פרידמן אסתר (,להורג הוצא) ונקי'צ הקיט בית כמנהל שימש, פינקלשטיין

 היתומים בית מנהלת הייתה, צימרמן בלה(, הוצאה להורג) "קומאינטרן" במפעל צטעם המפלגה

 מנהל סגן, שולמן מויסיי(, מחנות שנות 8) 1 מס' המלון בית מנהל, שוב יוסף(, הוצאה להורג)

                                                           
. העילה 1938-1937אתני הפולני בברה"מ, בשנים -סדרת רדיפות של בני המיעוט הלאומי –"המבצע הפולני"  684

מופעלים בידי פולין "הבורגנית". במהלך המבצע נעצרו בכל הייתה השתתפות של המואשמים בארגוני טרור וביון ה
. מרבית הנפגעים היו בני הקבוצה 111,091ומתוכם הוצאו להורג  139,885איש, מתוכם הורשעו  143,810רחבי ברה"מ 

אתניות אחרות, כולל יהודים, בדרך כלל -אתנית הפולנית, אולם היו גם נפגעים מקרב קבוצות לאומיות-הלאומית
  –אי שמות משפחה שנשמעו כפולניים. עוד על האירוע ראה נוש

T. Martin, 'The Origins of Soviet Ethnic Cleansing', Journal of Modern History 70, 4 (1998), pp. 813-

861; B. Musial, 'The 'Polish Operation' of the NKVD: The Climax of the Terror Against the Polish Minority 

in the Soviet Union', Journal of Contemporary History 48, 1 (2013), pp. 98-124; Г. Костырченко, Тайная 

политика Сталина: власть и антисемитизм, Москва 2003, с. 132 
  //:www.palacegomel.by/http -כיום פארק ע"ש פסקביץ'  685
 הסובייטית הקומוניסטית המקבילה, המהפכה" למען ללוחמים לסיוע הבינלאומי "הארגון – MOPR -מופ"ר  686

 . האדום לצלב

http://www.palacegomel.by/
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 נתונים ממסד חלקית רשימה רק וזו (.הוצא להורג) הבלארוסית הרכבת של הפוליטי המנהל

 כגן הירש - )קלריקל( "דת איש"כ ידוע היה אחד רק, המדוברים אלה מבין כי לציין מעניין. חלקי

ממקורות אחרים אנו לומדים על קורבנות נוספים שהיו בעלי זיקה מוכרת לדת . 687(להורג הוצא)

 קורבנות שהיו אחרים יהודים. 688ונעלם 1937-כך איש חב"ד יצחק אלחנן שגלוב שנעצר בגומל ב –

, מורים, מהנדסים, חרושת ובבתי במפעלים, בסדנאות עובדים כללו לעיל הוזכרו ולא המשטר

  .ועוד בריאות שירותי עובדי

 על גם כמו, ותביעות אישומים, מעצרים של הברור ההיגיון על להצביע ניתן לא, לעיל שצוין כפי   

 זהלא בנספח(, הוזכרו )אך הוזכרו שלא באלו ואף דלעיל, המקרים שכן בכל", ענישה" של ההיגיון

 ולייצב לבנותו סייעו למעשה שלו שהקורבנות משטר. מפשע חפים באנשים התעללות אלא היה

 וקדמה שוויון, האדם חירות של הנס את נושא שהמשטר האמינו מחייהם בחלק ולפחות, אותו

 .אנושית

התודעה האינדיבידואלית  על מחיק בלתי חותם הותיר השלושים שנות של הדיכוי   

 כמעט אין. פוליטי לחץ באמצעות רק השגה בר הוא בעיות פתרון כי נראה היה. והקולקטיבית

 הוערכו המשמעת. חברתית לנורמה הפך והקונפורמיזם, עצמאית ולחשיבה אישית ליוזמה מקום

 להסתגל וניסו, להתבלט פחדו אנשים. בהנהגה ובקו שהיא מכתיבה האישית והדבקות הביצועית

 הותירו אלה אירועים. מלמעלה שנקבעו והחברתיות הפוליטיות ולנורמות לדרישות האפשר ככל

 הביטחון תחושת את מאבדים הם כאילו שנראה היה האנשים של בתודעה יימחה בל חותם

 כמו, יהודים -אתנית -ללא הבדל בהקשר של השייכות הלאומית. שלהם העצמית וההערכה

 לפני בלארוס של אחרים לאומיים ומיעוטים טטרים, פולנים, לטבים, ליטאים, רוסים, בלארוסים

 עצמית מודעות, פיגורטיבי באופן. שטרהמ לנוכח הדרישות של כולם גם יחד התיישרו, המלחמה

 חברה של הבניין את שפיסל קומוניסטי פסל בידי אמורפי למעין חומר גלם למעשה הפכה לאומית

 האנשים לכל המתאים, כביכול, סוציאליסטי למודל בהתאם  אגרסיבית אינטרנציונאלית

העובדים, ולמעשה לביצוע המדיניות האימפריאלית של ההנהגה הסובייטית החותרת להבניית 

מפלגתיות, במבנה חברה הירארכי, -חברה המתאפיינת במונוליטיות רעיונית, בקונפורמיזם, בחד

 והכל תוך כיסוי בסיסמאות המשקפים רעיונות הומניסטיים ופרוגרסיביים. 

                                                           
687  

Г. Кісялѐў (рэд.), Памяць: гісторыка-дакументальныя хронікі гарадоў і раѐнаў Беларусі. 
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 תמ"ו , ברוקלין תשמ"ט, עמ'שבדפוס בכתב ובעל פה
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 היהודיים בחיים הפגיעה .2

 במדיניות בסוגיה חדשה דוקטרינה התגבשה (1937השלושים )דצמבר  שנות של השנייה במחצית   

וכן , ותרבותיים דמוגרפיים, חברתיים תהליכים של תוצאה הייתה זו. 689הסובייטית הלאומית

", בכור אח"מעין ", שווים בין ראשון"כ הרוסי העם הוצג מעתה. שינוי של גישה אידיאולוגית

 של ספר בבתי לחובה הפכה הרוסית השפה הוראת .690בברה"מ החיים אחרים לעמים ביחס

, בלארוסית אלא - רוסית הייתה לא העיקרית שפת ההוראה והלימוד שם) לאומיים מיעוטים

 על הסובייטית החברה את לאחד הייתה העיקרית השאיפה'(. וכו יידיש,, פולנית, אוקראינית

 החדשה הלאומית המדיניות. ההיסטורית והשפה הרוסית המורשת, יסודות התרבות בסיס

לאומית ייחודית )שאינה  זהות המשקפים הנוכחות של ההיבטים לצמצום ואף איון הביאה

 מיעוטים של בשפות הפועלים ספר וכן בתי, הכפריים באזורים לאומיות מועצות כמו, רוסית(

רפובליקה או חבל אוטונומי זה או  הילידית בשטחי לאומה שייכים שאינם לאומיים, בייחוד אלה

 .אחר

 

 הלאומיות המועצות . א. ביטול2

, לאומיות שפעלו במרחב הכפרי ובעיירות מועצות 90 היו בבלארוס הסובייטית 1935 בשנת   

 היה היהודית הלאומית במועצה הממוצע התושבים מספר. מועצות לאומיות יהודיות 25 מתוכן

 .691(1,166 היה הפולנית הלאומית במועצה הממוצע התושבים מספר, השוואה לשם) 2,132

 המועצות של מחדש לארגון בלארוס הסובייטית בנוגע  של המרכזי הפועל הוועד של 434 'מס צו   

 להפסקת למעשה הוביל 1938 בספטמבר 14 -מ גומל במחוז הקטנות והעיירות הכפריות הלאומיות

                                                           
 – ראה - הלאומית בסוגיה הסובייטי המשטר במדיניות השינויים לניתוח 689

А.Щербак и др., 'Влияние внешней политики на национальную политику СССР', Полития № 3 

(86, 2017), с. 99-116 
  – ראה - בלארוס הסובייטית של הלאומית במדיניות השינויים ניתוח

И. Пушкин, 'Формирование и развитие государственной политики БССР в отношении 

национальных общностей (1920-1930)', Вестник Брянского государственного университета 3 

(2018), с. 115-124 
690  

А. Зельцер, Евреи Советской Провинции: Витебск и местечки, 1917-1941, Москва 2006, с. 195 
691  

Я. Басин, Большевизм и Евреи – Белоруссия 1920-е – Исторические Очерки, Минск 2008, с. 155 
 15, פולניות לאומיות מועצות 37 היו בבלארוס הסובייטית 1935 בשנת לעיל שהוזכרו היהודיות למועצות בנוסף

 גרמניות לאומיות מועצות 2, לטביות לאומיות מועצות 4, ראיניותאוק לאומיות מועצות 6, לאומיות רוסיות מועצות
 .ליטאית לאומית ומועצה
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. 1: קטנות שפעלו בעיירות מועצות שלוש על מדברים אנו. טריטוריאליות-מנהליות כיחידות קיומן

פודובריאנקה  מועצה. 2; היו יהודים מהאוכלוסייה 66% בה, (Komarinקומרין ) מועצת

(Poddobryanka) מועצת. 3; היו יהודים מהאוכלוסייה 85% בה ( סטרשיןStreshin) 42% בה 

 אותן למועצות להפוך הוצע והאחרונה הראשונה בנוגע למועצה .692היו יהודים מהאוכלוסייה

 במקומות והתרבותיים השוטפים האירועים כל - העילה. יהודית לאומית ייחודיות ללא מקומיות

 ביחס, זאת לעומת. בבלארוסית לכאורה נערכים'( וכו מועדונים,, קולנוע הפעלת בתי כולל) אלה

 של מסוימת מידה הייתה הדבר משמעות. 693החלטה קבלת עם להמתין הוחלט, השנייה למועצה

 .ברורה הייתה המגמה אך, המדיניות של המעשי ביישום גמישות

הסתמנה המגמה  1936 בשנת חוקה חדשה אימוץ לאחר ברה"מ של הלאומית במדיניות, ככלל   

 גורלם. לצמצום הייחודיות הלאומית והרחבת מגמת ההאחדה על יסוד השפה והתרבות הרוסית

 האומה של לאינטרסים לחלוטין כפוף היה הרפובליקות הלאומיות בכל לאומיים מיעוטים של

 המצג. ('וכו קזחים - בקזחסטן, אוקראינים - באוקראינה, בלארוסים עבור - הילידית )בבלארוס

כי רק גישה אינטרנציונלית המתבססת על  הוסבר לציבור הרחב. הפך למצג שווא מיותר הלאומי

 - אחת למטרה "העמלים" העמים כל את לאחד מסוגלת תהיסודות של השפה והתרבות הרוסי

 וניצול אלימות ללא חברתי שוויון של המקיימת הרמוניה, מעמדות נטולת, צודקת חברה לבנות

 יועד הזה התפקיד המרכזי והמאחד התקדים וחסר הגדול ההיסטורי בתהליך. אדם אדם בידי של

 .694הרוסי לעם

 

 

 

                                                           
 המנהליים בגבולות בשינויים זאת להסביר ניתן אך, לאומיות מועצות 2 גומל היו במחוז 1927 בשנת 692

  – ראה. ובהגדרותיהם

Практическое разрешение национального вопроса в БССР, Ч 2: Работа среди нац. меньшинств 

в БССР, Минск 1928, с.96–98 
693  

ГАГО, ф. 1230, оп. 1, д. 4, л. 262-263 
694  

Л. Болячевец, Е. Платонова, А. Щербак, 'История Советской Национальной Политики: 

Колебания Маятника', Политическая Наука 1 (2016), с. 100-123; D. Brandenberger, 'Proletarian 

internationalism, Soviet patriotism, and the rise of Russocentric etatism during the Stalinist 1930s', Left 

history 6, 2 (2000), pp. 80–100; A. Shcherbak, 'Nationalism in the USSR: A historical and comparative 

perspective', Nationalities papers: The journal of nationalism and ethnicity 43, 6. (2015), pp. 866-885 
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 ביידיש במרחב גומל הסובייטית מערכת החינוך . ב. סגירת2

", חדרים"עוד  היו לא - המסורתית היהודית החינוך מערכת נהרסה השלושים שנות באמצע   

 הידע העברת מעכשיו. נמוך מאוד עד זניח היה המחתרתיים "חדרים"ב התלמידים ומספר

 כאלטרנטיבה .695פרטני באופן או במסגרת המשפחה התבצע, אם בכלל, והתרבותי המסורתי

 של מערכת והשלושים העשרים יצר בשנות הסובייטי המשטר, היהודי המסורתי לחינוך מסוימת

 .ביידיש ההוראה והלימוד היה בהם העיקרי שהמאפיין, סובייטים-יהודיים ספר בתי

 גנים,, ספר מוסדות החינוך וההשכלה )בתי המפלגה להפוך של המרכזי הוועד החליט 1938 ביולי   

 שפעלו ביידיש מקצועיים, ומוסדות להכשרה מקצועית( ספר גבוהה, בתי להשכלה מוסדות

 הרשמיות מהשפות אחת הייתה לא כבר יידיש זה בשלב. הבלארוסית בשפה הפועלים למוסדות

 המדינה בסמל שהופיעה, ביידיש" התאחדו הארצות כל פועלי" והכתובת, הסובייטית בבלארוס

פעילותם של  להפסקת הסיבה .696, הוסרה ממנו(1927-1937) עשור במשך הסובייטית בלארוס של

 עוד צורך  ראו לא שכביכול", היהודים העמלים" של לכאורה רצונם הייתה ביידיש הספר בתי

 ב. קיסליוב המפלגה, של המרכזי הוועד של והמדע הספר בתי מחלקת ראש כך,. ביידיש ללמוד

 לשפת פעילות רוסית היהודיים הספר בתי של מחדש ארגון כי" עמעס-דער" עיתון לעורך כתב

 הורים ישיבות נערכו...  היהודית מהאוכלוסייה רבות פניות בסיס על... " בוצע ובלארוסית

- ב האוכלוסין מפקד  נתוני על אף . וזה697"...  מחדש הארגון על אחד בהן הוחלט פה...  נרחבות

 יותר סביר נראה, זאת עם .698אמם כשפת יידיש על הכריזו מהיהודים בגומל 48.8% לפיהם ,1939

 שהונהגה החדשה הלאומית של המדיניות כפועל יוצא" מלמעלה" התקבלו אלה החלטות כי

 .1937 בשלהי

 וניתן, 1935 שנת לאחר היהודיים הספר בתי של עבודתם על מהימנים סטטיסטיים נתונים אין   

 לפני .699וסותרים מקוטעים עיתונות דיווחי פי על אלה ספר בתי של בנוגע לפעילותם לקבל הערכה
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2016, с. 117 
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שנתי -תשע ספר בית, מהם באחד. ביידיש ספר בתי 3 פעלו בגומל ,הספר היהודיים-סגירת בתי

 לכך עדויות יש .700בגומל הטובים הספר מבתי לאחד נחשבה והוא תלמידים 900 -כ ע"ש לנין למדו

 בשנת לעבוד החלו היהודיים הספר בתי הסובייטית,בבלארוס  אחרים מקומות ובמספר שבגומל,

 החינוך ועדת נתוני לפי, זאת עם. 1939 סוף עד לעבוד והמשיכו 1938/1939 האקדמית הלימודים

בלארוס  של המזרחי בחלק מוסד חינוכי יהודי אחד אף נותר לא, 1940 ינואר תחילת עד, העממית

  .701הסובייטית

 למרות .אמביוולנטית הייתה שפעלו ביידיש הספר בתי גירתלס היהודית האוכלוסייה תגובת   

 המציאות, ביידיש הספר בתי לסגירת "פה אחד" בנוגע יצרו מצג כאילו ישנה תמיכה שהרשויות

-ו" עמעס דער" העיתונים למערכות מכתבים שמעידים כפי, שונה ומורכבת יותר הייתה

מהעיירה נובוזיבקוב  מכתב נשלח 1938 ספטמבר תחילת או אוגוסט בסוף כך, ."אוקטובר"

(Novozybkov) במכתב"לפרסום לא"תחת הערה ", עמעס-דער" העיתון במחוז גומל, למערכת . 

 של מחדש לארגון בנוגע ההחלטה את קיבלו בעיירה היהודית והאוכלוסייה המורים כיצד מתואר

, היה כרעם ביום בהירזה  המורים עבור... " - ברוסית ספר שיפעל-לבית שפעל ביידיש הספר בתי

-אנטי שיחות לא מעט כעת לשמוע ניתן. רב זעם עוררה ההחלטה היהודית האוכלוסייה ובקרב

 סטליניסטית-הלניניסטית המדיניות אינה תואמת את היהודיים ספר בתי כל סגירת...  סובייטיות

 . 702" ...בסוגיה הלאומית

 לשמירת בסיס שימש, יידיש הייתה שלו ההוראה ששפת, הספר בית כי סבורה במפורד אליסה   

 יצר הספר שבית העובדה בשל זאת. אתנית יהודית לזהות יהודים צעירים בין הזיקה

הן ברמה היומיומית, , התלמידים לבין עצמם בין, לתלמידים מורים בין חברתיות אינטראקציות

, נכונה זו טענה כי אף .703אתניים יהודים בעיקר השתתפו בהם שונים חברתיים באירועים והן

 שהוא מכיוון, יהודית זהות על בשמירה ביידיש הספר בית של היחיד ההישג היה זה כי לציין ראוי
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 של המשמעותית בנוכחותם בהתחשב, למעשה. ותודעה יהודית חיובית זהות לתלמידיו העניק לא

גם  מידה באותה תקף של במפורד שההסבר ייתכן, יהודיים-הלא ספר בבתי יהודים תלמידים

על כזו הנשענת , המסורתית מזו השתנה היהודית הזהות בסיס כי לטעון, ניתן כך. אליהם ביחס

 .שייכות אתנית – החברתי המרכיב שבמרכזו, חלופיזהות לבסיס , היסטורית תרבותית מסורת

 

 . ג. מתקפה על הדת והדתיות במרחב גומל2

גומל  תושבי של מוחם את העסיקה עדיין הדת, כ'-ה המאה של השלושים שנות בתחילת   

 שיווי את טלטלו הסובייטית שהשינויים שבאו בעקבות המדיניות העובדה למרות, והמרחב

, מהותיים שינויים עם התנגשוהמסורתיים  הקהילה חיי יסודות. שלהם הזהותי והרעיוני המשקל

 הבינו הגורמים הדתיים .רדיקלי לחידוש זקוקים והיו שלהם הקודמת האטרקטיביות את איבדו

 המצב עם להשלים נאלצו אך, לבין הדת דתית של המשטר-הגישה האנטי בין ההתנגשות את

 רכושן כל. 704ולהתאים את פעילותם ואורחות חייהם למצב המתהווה בחברה הסובייטית הקיים

 רוסיה ממשלת של הכללי הפועל הוועד לצו ציבורי בהתאם לנכס נחשב דתיות קהילות של

אמנם רבים . 705"הדתיות והקהילות הכנסיות, המצפון חופש על" 1918 בינואר 20-מ הסובייטית

 בתי עבור .ממלכתי לרכוש הם נחשבו כעת אך, של הגורמים הדתיים בשימוש היו פולחן ממבני

לכנסיות  שבניגוד היה בכך חוסר הגינות משמעותית במיוחד, מכיוון, יהודיים פולחן ובתי כנסת

 הותר .מצד המדינה סבסוד כל ללא, מאמינים של תרומות בכספי ורק אך נבנו הם ,הנוצריות

. ציבוריים ארגונים בחזקת שהיו אנשים 20 לפחות בנות דתיות קהילות קיומן ופעילותן של

, המאמינים על חיי פיקוח סמכות משפטית כלשהי וביססה הדתיות מהקהילות שללה המדינה

 .ציות אי של במקרה חמורה בענישה תוך איום

הבמה,  לקדמת עלתה הדתיים הגורמים של החברתית ההשפעה נגד המדינה של המאבק משימת   

 כך לשם. סובייטים אזרחים של העצמית בתודעתם אידיאולוגיים שינויים להבטיח מנת על זאת

                                                           
  –על התמודדויות של רבנים במרחב השליטה הסובייטי בתקופה הנדונה ראה  704
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 מההשפעה אותם ולשחרר הסוציאליסטי הבניין לרעיון ההמונים את לחלוטין להכפיף צורך היה

 המשטר אך, גילו נחישות בשמירה על ההווי המסורתי היהודים המאמינים. הדת של "מזיקה"ה

  .הלחץ את הלך והגביר

 לביטויים האפשרות את לחלוטין כמעט הפחיתו הרשויות, השלושים שנות של השנייה במחצית   

שהורשה , האחרון המקווה בגומל נסגר 1935 בסוף. חיים יהודיים דתיים של לגיטימיים פומביים

 בחייו חשוב תפקיד תופס שהמקווה כך על שסבר, המשטר מצד קשה מכה הייתה זו. לפעול עד אז

 מזכיר שלח 1935 באוקטובר 10 -דתי, לצורך קיום היבטים שונים של הפולחן היהודי. ב יהודי של

 מכתב (Ageyevממשלת בלארוס הסובייטית אגייב ) תחת תרבות לענייני המתמדת הוועדה

 לחברי ברור כי נאמר במכתב .הפעילים המקוואות על נתונים למסור בבקשה גומל עיריית למועצת

 (Gumennayaגומנייה ) ברחוב - טהרה אחד מקווה לפחות בגומל פעל 1935 אוקטובר שעד הוועדה

 המשמשים אחרים המקווה, וכן מבנים את לסגור ביקש אגייב. כגן הירש של שפעל באחריותו, 29

 היחיד המקווה כי נאמר 1935 בדצמבר 31 -מ גומל עיריית מועצת של תשובה במכתב. כמקוואות

 .706סניטריים לא תנאים עקב נסגר בגומל שנותר

 הוועד הנהגת, כולה ברפובליקה גם כמו, בגומל הדתיים החיים הירידה בקרנם של למרות   

-האנטי התעמולה הקשחת דרשה, ממוסקבה שהתקבלו להוראות בהתאם, המפלגה של המרכזי

 1937 בשנת שנשלח, גומל המחוזי של המפלגה בוועד התעמולה מחלקת של הדיווח פי על .דתית

 כביסוס .מספקת כבלתי הוערכה דתית-האנטי הפעילות, המחוזיים המפלגה ועדי למזכירות

ב במרח פעילים שהיו רבנים 271 ו כנסת בתי 704 מתוך: הבאים הנתונים הובאו לטיעון זה

 בתי 633, 1936 בדצמבר 20 -ל נכון, )בגבולות בלארוס הסובייטית לאותה עת( 1917 עד בלארוס

, פעילים נותרו כנסת בתי 71. כנסת בתי 22 לבדה נסגרו 1936 כאשר בשנת, והוחרמו נסגרו כנסת

 ברחבי חדשים כנסת בתי 26 ופתיחת קהילות דתיות לרישום בקשות 61 הוגשו אליהם ובנוסף

  .707הסובייטית בלארוס
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 האשמה .גומל מחוז של( SVB) הלוחמניים" הכופרים סניף "ברית נגד הוטחה קשה ביקורת   

ורבים  מחתרתיים כך גם חדרים, לפעול המשיכו הכנסת שבתי שרוח עקב כך בו הוטחה העיקרית

 לאחר גם, יהודיות ממשפחות רבים ילדים. היהודית המשיכו לקיים אלמנטים של המסורת

 מצות לקראת פסח, אפו, םהבני את מלו, חופה המשיכו לקיים, סובייטים במנגנונים שהשתלבו

 החל, הממלכתיות והמפלגתיות שההנחיות בחשבון להביא יש .בשבת והשתדלו להימנע מעבודה

 בבחינת כתב הייתה שהוטחה והביקורת, נשאו אופי מחייב ללא עוררין, השלושים שנות מאמצע

 האשמים לעובדים ענישה ולדרוש ללעוג, לבקר, לגעור, לגנות חשוב המשטר היהמבחינת . אישום

 קיום תחקיר על לדבר שלא, המעידה ולנסות לתקן את להצדיק כביכול בכישלון, מאשר

 תפקידים בעלי ושל המפלגה של ההתנהגות קודי .בנוגע למקרה ספציפי זה או אחר האובייקטיבי

 לא שאלה העומדים מעליהם בסולם ההירארכי כדי לפקודיהם אכזריים להישאר דרשו סובייטים

מעשי " את ש"חשפו" ההצהרות של והקשה מתפשרת הבלתי הנימה. באופן זהה כלפיהם ינהגו

 בגומל .למפלגה, לקו הרעיוני שלה, להנחיותיה ולמנהיגיה נאמנות להראות הייתה" החבלה

"ברית הכופרים הלוחמניים"  ר"יו לנפלה על כתפיו ש דתית-הפעילות האנטי בכישלון ההאשמה

  .708אחרת בהאשמה עוד לפני כן שנעצר, לויקוב בגומל,

 דתית-אנטי עבודה" על החלטה קיבלה המפלגה של המרכזי הוועד לשכת, 1937 באוקטובר 7 -ב   

 והאמונות התעמולה חיזוק על" החלטה קיבלה( 1938 באוקטובר 28) מכן לאחר ושנה", בבלארוס

שבעקבותיה נסגרו , דתית-אנטי מערכה לעוד הובילו אלה החלטות ."בבלארוס דתיות-האנטי

 של היחס .709הסובייטית בבלארוס עדיין שהיו קיימים היהודיים הפולחן מרבית מבני והוחרמו

ביחס  מקובלת גישה הייתה זו. הכלל מן יוצא היה לא היהודים למאמינים הסובייטית המדינה

 הכובד מרכז'. וכו מוסלמים, בפטיסטים, קתולים, אורתודוקסיםנוצרים  – הדתיים הזרמים לכל

 הכנסת מבית עבר מלחמת העולם השנייה טרום ובמרחב בשנות בגומל המאמינים חיי של

 את לתאם והמאמינים לא הצטרכו, מהשלטונות רשות שלהפעלתם לא נדרשה, למניינים

  .ההנהלה העירונית והמחוזית פעולותיהם

בבלארוס  היהודית בקהילה דתיים פעילים של משמעותית הזדקנות הראו 1937 מפקד נתוני   

 שנות בראשית יותר צעירה שהייתה גיל קבוצת באותה מדובר שלמעשה סבור קרפקין. הסובייטית
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 הדתיים בחיים לתמוך זו שהמשיכה היא וכי(, 50- ו 40 בני היו מהפעילים כמחצית) העשרים

 רוח למורת מחשש, הכנסת מבית להתרחק ניסו לעומתם, צעירים. 710הנדונה התקופה כל לאורך

 .מכך העלולות לנבוע התוצאות ומכל הרשויות, של

 9 -מ בגומל המפלגה של המחוזי בוועד התעמולה מחלקת של ח"הדו בניגוד לדו"חות הקודמים,   

 היו הממונים שהגורמים כך על הצביע דתית-האנטי הפעילות שעסק במצב 1940 באוקטובר

 .חברים 17,853 שכללו, "ברית הכופרים הלוחמניי" תאי 472 היו גומל בחבל. זו מפעילות מרוצים

 60-לכ ימים 10 בן וסמינר, איש 35 השתתפו בו, למרצים ימים 5 בן סמינר כללו העמותה פעילויות

 בהן, דתיים-אנטי בנושאים הרצאות 195 בגומל הועברו 1940 ספטמבר-בינואר. מובילים פעילים

 כתבי. איש 22,351 השתתפו בהן הרצאות 322 - המרחב ובכפרי, איש 1,340 -מ למעלה חלק לקחו

 מידת את לתאר כדי. זו בתקופה דתיים-אנטי בנושאים מאמרים 14 פרסמו גומל באזור העת

 עבור תשלום גביית של לנוהג מתייחס ח"הדו, דתיות-אנטי בפעילויות וההשתתפות ההתעניינות

 מהפעילות ברורה רצון שביעות אי הייתה, זאת עם יחד .711דתיות-אנטי בהרצאותהשתתפות 

  מזכיר שהיה, גלברג ביקש, 1941 בפברואר, לדוגמה. בפועל מהיעדרה דיוק ליתר, דתית-האנטי

 את המחוזי בביטאון המפלגה ביקר, בגומל "ארגון הכופרים הלוחמניים" של המרחבית המועצה

 לא הייתה דתית-האנטי שהתעמולה, רוברמן - במרץ" "השמיני הטקסטיל במפעל המפלגה מזכיר

, כדי לצאת ידי חובה רק נעשתה דתית-אנטי תעמולה כי הטענה .712שלו העדיפויות מסדרי חלק

 בתי בקרב אפילו פופולרי היה שלא, דתי-האנטי המוזיאון על מתוך התבוננות בביקורת מתחזקת

 שלא ספר בתי על ביקורת נמתחה 1941 מרץ כך, בסוף – נוצר למעשה המוזיאון שעבורם ספר

עניין זה מצביע בבירור על כך  .713קרובות את תלמידיהם לביקורים במוזיאון לעתים הביאו

 דתית נעשתה בבחינת מצוות אנשים מלומדה, ולא מתוך הזדהות של ממש.-שהתעמולה האנטי

 1941 באפריל. לברה"מ הנאצים לפלישת עד נמשכו הרשויות של דתית האנטי התעמולה מאמצי   

 תחת אלטשולר. יו של מערכת מאמר" פראודה הומלסקאיה"הביטאון המפלגתי המחוזי  פרסם

 ברית על הגנה" שכותרתו פרסם מאמר סלשצ'וק פ.", הריאקציוני ותפקידו פסח" הכותרת
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 הכרוך הסיכון ולמרות להנתקה המשטר מאמצי שלמרות רמזים לקבל ניתן אכן". והדת המועצות

 כי הוזכר 1941 מרץ בסוף ל"הנ במאמר כך,. הדתית אמונתם את להביע שביקשו אנשים היו, בכך

, בשבתות הספר בבית ללמוד 14- ה בן לבנו מאפשר אינו ליברמן בשם אדם בליצה-נובו בפרבר

 סמך על. הדתיים בחגים הספר בבית שאינם מורשים ללמוד אחרות ממשפחות ילדים ישנם ועדיין

 במידה אשר יהודים היו, הפרטי בתחום לפחות, להנתקה המאמצים כל למרות כי לטעון ניתן זה

  .המסורתיים היהודיים הזהות וההזדהות בדפוסי דבקו אחרת או זו

שמגמתו לשבח  מאמר גלברג פרסם, לברה"מ הנאצית הפלישה לפני ספורים ימים, 1941 ביוני   

, דתית-אנטי הייתה לא כבר החזית, מכן לאחר ימים כמה. 714"דתית-האנטי החזית פעילי" את 

, גרמניים רמאכטוו חיילי אלא, דתיים" גיםו"ח היו לא כבר האויב, ממשית לחלוטין אלא

 וקיבלו תצורה ואופי שונה בתכלית המלחמה במהלך לחלוטין הופסקו דתיים-אנטי וקמפיינים

 ממשלת ברה"מ להוראות בצייתם, הסובייטית בלארוס מנהיגי כי שוב מאשרת זו עובדה. אחריה

הם  דתית-האנטי הפעילות , ואת"פוליטיקה ריאלית"ב עסקו לא, המפלגה של המרכזי והוועד

, הסובייטית החברה של אחדותה את להגדיל שנועדה פטריוטית-הצבאית מהפעילות תפסו כחלק

 .המדינה של ההגנה יכולות לחיזוק הנחוצה

 

 סיכום ומסקנות

סילק , מתנגדיו והחולקים על דרכו כלפי הסובלנות ויכולת הכלה חסר, הסובייטי המשטר      

 כולל, "שמאליות" סוציאליסטיות יהודיות ותנועות ארגונים, מפלגות. מתנגדיו למעשה את

, מאחרים יותר רב זמן מעמד החזיקו הציונים. הפוליטית מהזירה סולקו, ציון" ו"פועלי "בונד"ה

לשרוד כתנועה פוליטית, רעיונית, תרבותית  להם אפשרו שלא כאלה היו הכוחות יחסי אך

 בבלארוס שנשארו היהודית העממית התרבות של מעטות שאריות. וחברתית לאורך זמן

 לתכניות כלשהו לכיסוי היה זקוק עדיין שהמשטר כך על העידו השלושים שנות בסוף הסובייטית

- ב הבולשביקית ההפיכה לפני שחיו יהודים אלפי עשרות. שלו האגרסיביות האסימילטוריות

 המשטר תחת נהנו הם ותרבותיים דתיים, רוחניים חיים של חופש מאיזה היטב זכרו עדיין, 1917

לרעה בשלל  האפליה את סתר, כמובן, שלא מה, הצארי ולאחר מכן תחת הממשלה הזמנית
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 הסובייטית בבלארוס היהדות ביטויי כל. תחומים שהייתה מנת חלקם בתקופת המשטר הצארי

 היוו לא ככאלה, הם: היהודית המסורתית לתרבות קשורים היו ולא סמלי ייצוגי אופי בעלי היו

לצרכי יחסי ציבור לנוכח מה  עבורו כיסוי מעין שימשו, להפך אלא, הסטליניסטי למשטר סכנה

 .הבינלאומית" שנתפס כ"יהדות

 של גלים כמה. רדיקליות חברתיות תהפוכות של כתקופה התבררו בברה"מ השלושים שנות      

הרדיפות  צורות. שלמות חברתיות שכבות לחיסול והובילה, המדינה את שטפו מעמדית אלימות

 מתפקיד, הרחקה, עבודה מקום אובדן, האדם והאזרח בזכויות פגיעה: מגוונות היו והדיכוי

הוצאות  –צה )שקיבל ממדים רחבים מאוד( ובק ובמחנות עבודה, כליאה בבתי סוהר, יההגל

 יימחה בל חותם הותיר הדיכוי. יצירתית יוזמה הובילו לשלילת כל סטלין של ה"טיהורים". להורג

להתבלט, קונפורמיזם אומץ בתכונה  פחדו אנשים. של אזרחי ותושבי ברה"מ החשיבה צורת על

עבודתו, אלא אם  בתוצאות התעניין לא ואיש, שלטו בכל ממדי והיבטי החיים ולחץ כפייה. חיובית

 לחץ באמצעות רק כאפשרי נתפס בעיות פתרון. כן אלו היו עלולות להשפיע באופן שלילי על גורלו

 .אידיאולוגי ומדינתי

 היה( 1931–1928) הראשון הרדיפות" גל. "ובמחוז בגומל ביטוי לידי באו הללו האירועים כל   

( וכן על בעלי "קולאקי"האיכרות האמידה ) על והשפיע הקולקטיביזציה לביצוע מדיניות קשור

-ובעלי בלארוסים איכרים, בפועלים פשוטים פגע( 1933–1932) השני ה"גל". מלאכה אמידים

באנשי הובלה  בפגע -( 1938–1934) ה"גל" השלישי. למדיניות המשטר שהתנגדו מלאכה יהודים

 מרבית. הסובייטי ובעובדי המנגנון המפלגה, מסומולבמנהיגי הקו, באינטלקטואלים, וניהול

 פעילות) -76 ו( מהפכנית-אנטי תעמולה) 72(, טרור) 70(, חבלה) 69 לפי סעיפים נשפטו הנדונים

 25 עד 5 לתקופות מאסר שנעו מ ונדונו, בלארוס הסובייטית של הפלילי החוק של( מהפכנית-אנטי

אלא , אתני קולקטיבי על בסיס ביהודים פגעו לא הרדיפות, זאת עם.  ובכלא במחנות שנים

 מערב) מפולין "עריקים"בדמות  "מבחינה חברתית זרים יסודות"שנתפסו כ בפרטים יהודים

 נפלו שבעצמם ומנגנון מדינתי מפלגה פעילי של תומכיהם או "לאומנים" ",קלריקלים" (,בלארוס

 . לרדיפות קורבן
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 1491-1494 ,הפלישה הנאצית לברה"מיהודי גומל והמרחב ערב  – 4 פרק

 

 הגעת פליטים – 1939-פרק זה עוסק בתמורות שחלו לאחר פרוץ מלחמת העולם השנייה ב   

המועצות ופינוי חלק  לברית הנאצית הפלישה תחילת, גומל ושיכונם באזור מפולין יהודים

מטרת הפרק לתת תמונת מצב מהימנה  .משמעותי מאוכלוסיית גומל לאזורים הפנימיים בברה"מ

ולהגיע לתובנות בנוגע למצבם של יהודי גומל ערב הפלישה הנאצית לברה"מ ולהעריך את תהליכי 

התמורות שהם עברו, תוך עמידה על שינוי בדפוסי הזהות וההזדהות של יהודי גומל כיהודים. 

ולהעריך את התמורה להשיב על השאלה בדבר שינוי של תודעתם העצמית כיהודים. לנסות 

 אתני בתקופה הנדונה במחקר זה.-ההיסטורית שעברו היהודים כפרטים וכקולקטיב לאומי

 

 חברתית ואינטגרציה דמוגרפיה. 1

: כדלקמן היא בבלארוס הסובייטית היהודית האוכלוסייה של הדינמיקה 1939 - 1926 בשנים   

, 363,200 – 1937 בשנת, 440,200 – 1931 בשנת, יהודים 407,100 ברפובליקה  חיו 1927 בשנת

 היהודים במספר משמעותית ירידה חלה כ'-ה המאה של השלושים בשנות. 375,000 – 1939 בשנת

עקב  גם כמו, דיכוי עקב והן לרפובליקה אל מחוץ בהגירה פנימית הן מוסברת אשר, ברפובליקה

בהתייחס למדד זה בלארוס , היהודית בכמות האוכלוסייה ירידה למרות. אסימילציה תהליכי

)לאחר אוקראינה  שהרכיבו את ברה"מ הרפובליקות מבין השלישי הסובייטית הייתה במקום

 התפוצה .715(1939) 12.4% ל( 1926) 15.2% -מ ירד בלארוס יהודי של חלקם היחסי כי אם, ורוסיה(

 :716כדלקמן הייתה בבלארוס הסובייטית היהודית האוכלוסייה של הגאוגרפית
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 (1939- ב האוכלוסין מפקד לפי נתוני) בבלארוס הסובייטית יהודים - 1 טבלה

 

 

 

 

 

 

 

 

. בבלארוס הסובייטית היהודית של האוכלוסייה העיור מגמת הלכה והתחזקה השלושים בשנות   

 תהליך(. תושבים 329,395) המרחב העירוני תושבי ברפובליקה היו מהיהודים 87.8% - 1939 בשנת

הרפובליקה  יהודי מכלל 30.7% כך,. הלך והתחזק בערים היהודית האוכלוסייה של ההתרכזות

 אלף ממאה יותר של אוכלוסייה בנות בערים התרכזו היהודים העירוניים מהתושבים 45.2% -וכ

 -מ יותר של אוכלוסייה בעלות בערים חיו( מהיהודים העירוניים 34.5%) מהיהודים 30%; איש

 -מ פחות בנות קטנות בעיירות נשארו ברפובליקה העירוניים מהיהודים 20% -כ. איש 20,000

 .717איש 20,000

 טריטוריאלית עברה-המנהלית המסגרת שכן, מדויק דמוגרפי בחישוב מסוים קושי קיים   

יחד עם  ,1926 בדצמבר 8 -ב בוטל גומל (uyezdפלך ). במחקר התקופה הנדונה במהלך שינויים

 נכלל לאחר מכן המרחב גומל כפי שהיה קיים במסגרת רוסיה הסובייטית. (gubernyaמחוז )

יחידה מנהלית  הונהגה 1938 בינואר 15 -ב. לבלארוס הסובייטית והועבר גומל (okrugבמחוז )

 מחוז גומל החדש. ומרחב גומל הפך למחוז כזה, מחוז( –)להלן  'oblast –טריטוריאלית חדשה 
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כמות האוכלוסייה  מחוז
 היהודית

אחוז מקרב 
האוכלוסייה 

היהודית 
בבלארוס 
 הסובייטית

המשקל היחסי 
של 

האוכלוסייה 
היהודית במחוז 

)%( 
 6.0 20.6 77,200 וויטבסק

 9.0 31.3 117,600 מינסק

 5.6 21.2 79,700 מוהילב

 4.9 8.8 33,000 פולסיה

 7.4 18.0 67,600 גומל

 6.7 100 375,100 סה"כ
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, לויאב, קורמה, ורביצ'י'ז ולובין,'ז, דוברוש, וטקה, קושלבו-בודה, גומל: מחוזות משנה 14 כלל

 .718רסק'צ'צ, טרחובקה אוברוביצ'י,, סבטילוביצ'י, וב'רוגאצ, יצה'ריצ

- ל 781,000- מ גדלה גומל מחוז אוכלוסיית - 1939- ומשנת 1926 משנת נתוני המפקדים פי על   

 גבוה, היה היהודים אחוז העירונית, שבה באוכלוסייה גידול(, 116.3% של גידול) איש 908,000

- של גידול) איש 253,365 ל איש 156,523 מ גדלה גומל באזור העירונית האוכלוסייה. במיוחד בלט

161.9%)719. 

 האוכלוסין נתוני מפקד פי על גומל מחוז של אתני-הלאומי ההרכב את מציגה הבאה הטבלה   

 :1939720 משנת

 1939 בשנת העירונית במחוז גומל האוכלוסייה של אתני -הלאומי ההרכב - 2 טבלה

אחוז  יהודים אחרים אוקראינים רוסים בלארוסים עיר / לאום
היהודים 

)%( 

 סה"כ

 139,120 29.37 40,880 2,672 9,457 25,081 61,030 גומל
 29,796 24.28 7,237 446 1,198 3,334 17,581 רצ'יצה
 5,999 15.73 944 96 73 1,348 3,538 ווטקה

 13,815 3.19 441 200 630 1,987 10,557 דוברוש
 19,301 19.21 3,709 452 1,198 2,308 11,634 ז'לובין

 15,168 30.33 4,601 270 531 1,356 8,410 רוגאצ'וב
 6,097 3.21 196 164 732 1,861 3,144 קוסטיוקובקה

 3,371 14.71 496 96 88 129 2,562 קושליובו-בודו
 2,436 40.27 981 55 32 66 1,302 קורמה
 4,528 11.81 535 89 139 139 3,626 לויאב

 1,608 33.02 531 39 19 24 995 סטרשין
 3,101 3.25 101 55 93 92 2,780 טרחובקה

 3,887 13.3 517 68 150 144 3,008 אוברוביצ'י
 5,138 19.01 977 96 96 233 3,730 צ'צ'רסק

 253,379 24.53 62,146 4,798 14,436 38,102 133,897 סה"כ
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 ל איש, 34,649 -מ עלה (1926 של למפקד )בהשוואה גומל יהודי של המוחלט מספרם 1939 בשנת   

 הגירה ידי על מוסבר זה. 29.37% ל 46.9% מ חלה דווקא ירידה יחסית מבחינה אך, איש 40,880

 מהנוער חלקים נדידת ידי על גם אך, מתפתחת תעשייתית לעיר מעיירות יהודים של פנימית

. ומקצועי חברתי לקידום הזדמנויות יותר היו בהן, הבירה ערי בעיקר, יותר גדולות לערים היהודי

מהמרחב , בלארוסית בעיקרה, יהודית לא אוכלוסייה של הגירה ידי על גם מוסברים שינויים אלה

 46% כ שהיוו, יהודים 62,100 גומל במחוז היו 1940 בשנת, אחרים מקורות פי על .לעיר הכפרי

 שנה 15 -במשך כ שהתרחשה ויחסית כמותית בצמיחה מדובר, אלה נתונים פי על. מהאוכלוסייה

 .721(מהאוכלוסייה 44%- כ שהיוו, יהודים 37,475 היו במחוז אז, 1926 לשנת הנתונים לעומת)

 חלקה אם ברור לא אך(, מוחלטים במספרים) גדלה היהודית שהאוכלוסייה ברור, מקרה בכל   

 חלה 1939 בשלהי כי בחשבון לקחת שיש כמובן. פוחת או גדל היהודית האוכלוסייה היחסי של

משטחי פולין הכבושים בידי  יהודים הגעת פליטים עקב בגומל היהודית באוכלוסייה עלייה

 בחיים מאוד וכחתנ הייתה היהודית האוכלוסייה. דרמטית כה הייתה לא זו תוספת אך הנאצים,

 בגומל שהייתה היהודית מהאוכלוסייה שונה יהודית אוכלוסייה הייתה כבר זו אך, העירוניים

 היה מדובר המקרים וברוב, האנשים באותם היה מדובר מהמקרים בחלק כי אם, 1917 בשנת

 .בצאצאיהם

 ברחבי נתוני ייצורמבחינת  בגודלו השלישי, תעשייתי למרכז גומל הפכה 1940 - 1920 בשנים   

 בתי חרושת, סדנאות 264 היו בגומל 1940 בשנת(. וויטבסק מינסק אחרי) הסובייטית בלארוס

, טקסטיל, עץ עיבוד, כימיה, חשמל מוצרי, מתכת) תעשייתי בשלל ענפים בייצור שעסקו ומפעלים

 תעשייתי פיתוח. ועובדים אחרים פועלים 26,500 כ שהעסיקו(, המזון תעשיית וכן, והנעלה ביגוד

, ולצרכים מנהלתיים מגורים לצרכי בניינים של מואצת לבנייה, באוכלוסייה לגידול הוביל מואץ

, מסעדות 107, קיוסקים 158, חנויות 253 בגומל פעלו 1940 בשנת. וכיו"ב תרבותיים, חינוכיים,

 מכיוון, בהם להרשות לעצמם להשתמש יכלו לא האנשים מרבית, זאת עם. ומזנונים קפה בתי

 סחורות באספקת קשיים נוצרו לעיתים. מינימלית ברמת חיים לחיות להם אפשרה שמשכורתם

 בתי בגומל ארבעה היו והרפואה הבריאות בתחום. אלה בסחורות למחסור שהביא מה, שונות

 וב"ח לטיפול במחלות מין במחלות בי"ח לטיפול, למשל) בעלי התמחות ייעודית חלקם, חולים

 שנות בסוף החל. מועדונים מסוגים שונים 15 -ספריות ו 16 בגומל פעלו – התרבות תחוםב(. עיניים
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 הפלישה ערב. וקרקס הנייד הבובות תיאטרון, הממלכתי הדרמה בגומל תיאטרון פעל העשרים

 .722איש 3,100- כ של קיבולת בעלי תיאטראות 5 בגומל היו( 1941) לברה"מ הנאצית

, 50 מעל הגיל קבוצת בקרב בלט זה. ברובה משכילה הייתה גומל במחוז היהודית האוכלוסייה    

 הטבלה. האחרים העמים משיעורי האוריינות בקרב משמעותית גבוהים היו האוריינות שיעורי בה

 בשנת גומל במחוז העירונית האוכלוסייה של והשכלתה האוריינות רמת את מציגה שלהלן

1939723. 

 מחוז של אתני-הלאומי ההרכב פי על העירונית האוכלוסייה של ורמת השכלה אוריינות - 3 טבלה

 1939 לפי נתוני מפקד גומל

 19-9גיל  לאום / גיל
)%( 

-49גיל 
20 )%( 

גיל 
50 +

)%( 

השכלה 
תיכונית 

 1,000ל 
 איש

השכלה 
גבוהה ל 

1,000 
 איש

 7.7 179.4 57.1 92.8 90.5 בלארוסים

 18.9 205.5 65.2 95.9 98.1 רוסים

 14.8 193.3 67.1 95.4 93.4 אוקראינים

  15  184 76.8 96.9 93.6 יהודים

    

 במחוז הכפרית האוכלוסייה את גם הכוללים, (Starovoytovמ. סטארובויטוב ) של חישוביו פי על

 :724הבאה בטבלה שמוצג כפי שונה, מעט התמונה, גומל
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 בשנת גומל במחוז אתני-הלאומי ההרכב לפי האוכלוסייה של ורמת השכלה אוריינות - 4 טבלה 

 הכפרית האוכלוסייה כולל)%(,  1939

אוריינות  לאום

 (9)מעל גיל 

מתחת 

 לתיכונית

 גבוהה תיכונית

 0.2 5.63 94.17 78.1 בלארוסים

 1.42 18.74 79.84 90.7 רוסים

 1.13 17.12 81.75 91.2 אוקראינים

 1.54 18.3 80.16 93.2 יהודים

 

 נותרה ביותר באופן יחסי הגבוהה וההשכלה האוריינות רמת כי ברור, שהוצגו הנתונים סמך על   

 .באופן יציב, היהודית האוכלוסייה בקרב

היו  1939-40 בשנה"ל . חינוך והשכלה מסודרת מערכת בגומל הוקמה השלושים שנות בסוף   

 24,504 היו רשומים בהם, חלקיים ותיכוניים יסודיים ספר בתי 7, תיכוניים ספר בתי 30 בעיר

 למקצועות מקצועיים ספר בתי בגומל פעלו 1932 שנת מאז מורים. 974 ולימדו בהם, תלמידים

 .725ולמוזיקה הרפואה

 של הגבוה באחוז בהתחשב, גומל במחוז היהודית האוכלוסייה בקרב הגבוהה ההשכלה רמת   

 מקצועות ותחומי בקרב היהודים של מקומם מסבירה, העירוני במרחב היהודית האוכלוסייה

 דומה אחוז. הבריאות בתחום עבדו היהודים מהגברים 2.37% כך,. עיסוק אינטלקטואליים יותר

 היהודית שהאוכלוסייה מכיוון אולם(, 3.31%) ולטבים( 2.27%) גרמנים גברים גם בקרב נמצא

 הסטריאוטיפ לחיזוק שהוביל מה, יותר בלט הדבר, מוחלטים במספרים משמעותית גדולה הייתה

 גברים, יהודים של תפקידם לגבי לטעון את אותו הדבר ניתן. יהודים לאינטלקטואלים בנוגע

 היה דומה אחוז(. נשים - 11.92%, גברים - 4.81%) ואמנות תרבות, מדע, בחינוך, כאחד ונשים

. יותר הרבה היהודים של תפקידם בלט, לעיל האמור בשל אך, אחרים לאומיים מיעוטים בקרב

( נשים היו 18.9%, גברים היו 18.28%) בסחר עסקו גומל באזור יהודים של יחסית גבוה אחוז

 שמוצג כפי, משמעותית נמוך היה זה בתחום המועסקים אחוז ורוסים בלארוסים בקרב ואילו
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-השתייכות לאומית לפי גומל מחוז של אוכלוסיית העירונית התעסוקה את המציגה הבאה בטבלה

 :726אתנית

 )%( לאום לפי הגברים במרחב העירוני במחוז גומל תעסוקת - 5 טבלה

 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 לאום

 2.45 4.06 1.49 6.97 2.15 6.41 17.43 8.02 40.62 9 1.4 בלארוסים

 48.2 2.55 0.87 4.27 1.18 2.64 9.14 7.7 20.99 1.95 0.51 רוסים

 26.98 2.41 1.34 4.73 1.37 4.64 18.12 7.91 29.17 3.54 0.79 אוקראינים

 1.22 4.81 2.37 5.64 3.3 18.28 5.25 4.5 52.04 1.73 0.88 יהודים

 14.2 3.7 1.5 5.9 2.1 7.9 13.05 7.3 37.7 5.5 1.05 סה"כ

 8, וקהילה דיור שירותי=  7, סחר=  6, ותקשורת תחבורה=  5, בניין=  4, תעשיה=  3, חקלאות=  2, ייעור=  1

 .משובצים לא=  11, ודפוס אמנות, מדע, תרבות, חינוך=  10, בריאות שירותי=  9, ממשלתיות וסוכנויות משרדים =

 "לא שנקרא מה מאוד מעט היו היהודית האוכלוסייה שבקרב ניתן לראות, לעיל לאמור בנוסף   

. ומזדמנות, וכיו"ב(באופן שאינו קבוע )עבודות עונתיות  ומועסקים מובטלים כלומר, משובצים"

 שמנוגד מה, בתעשייה הועסקו( 52%) היהודים מהגברים ממחצית שיותר בכך להבחין ניתן, בנוסף

 .727ובתפקידי "צווארון לבן" כפקידים מועסקים בעיקר היו לסטריאוטיפ לפיו היהודים

 המערכות בכל היו משולבים, העירונית באוכלוסייה משמעותי מרכיב בהיותם, בגומל יהודים   

גם  זאת לראות ניתן. בכלל הציבוריים בחיים וכן והמפלגה, המדינה במנגנוני, בכלכלה, העירוניות

 הבחירות. 1938 בשנת בלארוס הסובייטית של העליון לסובייט במערכת הבחירות מתוך התבוננות

 וחוקת בלארוס הסובייטית בשנת) 1936 בשנת ברה"מ חדשה חוקת אימוץ לאחר התקיימו

 האזרחים כל של השתתפותם את והבטיחה ,"לישנצי" של מעמדם את ביטלה אשר, 728(1937
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לא  וממילא היות, למשטר נאמנות הפגנת הייתה העיקרית שמשמעותם בבחירות, הסובייטיים

 ההצבעה את כינה, המפלגה וועד מזכיר, נקוב'ז'פ. ז, הבחירות ח"בדו. חלופה כלשהי הייתה

 מכלל זכאי ההצבעה.  99.8% שהיוו, מצביעים 88,526 השתתפו בה, מדהימה" "הצלחה

ביצוע  כלפי שונות גישות בעלי שהיו, תועמלנים )תפקיד רשמי בברה"מ( 3,280 עבדו בבחירות   

נהגו ביחס ( ברובם מבוגרים יחסית) שאחרים בעוד, בהתלהבות זאת עשו חלקם .תפקידם

 נשים של הגבוהה המעורבות את לחיוב ציינו רשמיים דו"חות. לתפקידם כמצוות אנשים מלומדה

 מובאים דבריו של , במעורבות של קשישים שקשורות הדוגמאות בין .וקשישים בקמפיין הבחירות

 ושמח חוגג אני: "בחייו גדול אירוע היא שההצבעה המצוטט כאומר ,73 בן בשם ריבקין, פנסיונר

: התעמולה מאפייני על מושג לקבל ניתן ח". מהדו"'לל. כגנוביץ קולי את נותן שאני מאוד

 בין התועמלנים מרבית קיימו זו בתקופה(. 1938 יוני-אפריל) חודשים כשלושה נמשכה התעמולה

 בלארוס חוקת כמו בנושאים( נאומי הטפה ואולי) דיונים התקיימו בהם כנסים 16- ל 14

, שהיו) מועמדיםעבור  ותעמולה דתיות-אנטי סוגיות, הבינלאומי המצב, בחירות, הסובייטית

שוחח עם  נבטוב התעמולן כי מוזכר ח"מעניין לציין בדו(. מראש בידי המפלגה מוגדרים, כמובן

 זאת, כיוון שבמפעל ע"ש קירוב. שניהל התעמולה בפעילות( ברוסית במקום) ביידיש מאזיניו 

יין בעיר עד כי הדגיש ח"הדו. ברוסית תעמולה להבין שהתקשו יהודים בעיקר הפועלים היו

 לכך רמז היה זה .729(עירוניים ומפלגתיים –שונים  במוסדות כולל"  )עוינים גורמים" קיימים

 המשטר של והשקפת העולם האידיאלים את מלא באופן חולקים נתיני ברה"מ כל לא שעדיין

 .תנאי וסייג ללא תומכים והם אינם בבחינת הסובייטי

 והן המנהלית ברמה הן, המנגנונים בכל מעורבים היו יהודים המוקדמות העשרים בשנות   

קשרו בכנות את שאיפותיהם  שרבים, המשטר את לחזק כדי רבות פעלו הם. המפלגה במנגנוני

 הייתה אלה לתפקידים היהודים של למשיכתם העיקרית הסיבה .ותקוותיהם במשטר זה

 רמתם את לשפר הרצון, חדשים לרעיונות פתיחות, גבוהה חברתית ניידות, האוריינות שלהם

 מהפכנית-מהתקופה הטרום הפקידים מרבית מצד ושלילה כמעט מוחלטת והחומרית המקצועית

 זה מצב. הכלכליים, החברתיים והפוליטיים שהוביל המשטר הבולשביקי בשינויים לקחת חלק

 האוכלוסייה בקרב כאשר רמת האוריינות וההשכלה השלושים, שנות בסוף דרמטי באופן השתנה

, מה שאפשר להם לקחת חלק פעיל ובכיר יותר 730משמעותי עלתה באופן גומל באזור יהודית-הלא

                                                           
729  

НАРБ, ф. 4п, оп. 1, д. 12743, л. 221-230 
  –( ומעלה 9 מגיל מהאוכלוסייה 19.11%) שלא היו ברי אוריין אנשים 135,657 גומל במחוז היו, כללי באופן 730
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 הנדונה התקופה במהלך .במנגנוני המפלגה והמדינה, כולל מילוי תפקידים מקצועיים וניהוליים

, משמעותית גדלה יהודית-הלא האוכלוסייה בקרב האנוש משאבי של ואיכותם כמותם, זה בפרק

, טבעי באופן לכן. האפשריים התחומים בכל ומנהיגותיים הולייםני תפקידים למלא ואפשרה

 מילאו אשר יהודים עדיין היו הנדונה בתקופה, כן פי על אף. פחת אלה במנגנונים היהודים מספר

והאזורית, במנגנוני המפלגה, המדינה, הרשות המקומית וכן ב  העירונית ברמה בכירים תפקידים

 השלושים שנות באמצע, לדוגמה. בריאות, חינוך והשכלה, וכיו"ב(ניהול בשלל תחומים )תעשייה, 

 .731ברנשטיין בשם יהודי היה בגומל התובע המחוזי, הקודמת המאה של

 של הדוגמה באמצעות הסובייטי המנהלי במנגנון גומל יהודי של שילובם את להדגים ניתן   

 ככל 15, אנשים 22 מתוך, 1940 בינואר 15 -מ ברשימה כך,. גומל העיר הפועל הוועד עובדי רשימות

 רוסים(, אנשים 5) בלארוסים היו השאר(. 68.18%) אתניים כיהודים ניתן לזהות הנראה

 גם כך. 733(80.95%) יהודים היו 17 איש 21 מתוך, 1940 באפריל 15 -מ דומה ברשימה. 732ופולנים

 20 -ב גם כך. 734יהודים היו 16, הוועד הפועל עובדי 19 מתוך. 1940 ביולי 18 -וב 1940 במאי 5 -ב

 שליהודים ברור זה מניתוח. 735(78.95%) מנהליים עובדים 19 מתוך יהודים 15  ,1940 באוגוסט

 .גומל העיר במנגנוני הממשל( ויחסית כמותית) ביותר הגדולה נוכחות הייתה

 במפעל החברים ברשימת. התעשייתי הייצור והכוונת בארגון פעיל חלק לקחו יהודים   

, סורקין שמר, פרומקין אלכסנדר את ניתן לראות, הובלה עמדות להם שהוצעו "קומינטרן",

במפעל מוסיה  העיתון ועורך לייקין שנייר המנהל. אחד ואדם בלארוסי שקולניקוב אלקה

 "איזופליט" מפעל מפועלי אילו מראה אחר מסמך. במפעל הישגיהם על בפרסים זכו נובוסלובה

 4- ו יהודים 3 בהם, אנשים 7 כללה הרשימה. שיתופית בחווה ניהוליים לתפקידים מועמדים היו

 וכצמן, לתפקיד המנהל גנקין מונה" גומסלמאש" חקלאיות מכונות לייצור במפעל .736בלארוסים

 .737במפעל המפלגה ועד למזכיר מונה

                                                                                                                                                                      
ГАГО, ф. 1283, оп. 3, д. 73, л. 75-79 

731  

Палеская Прауда 167 (4553, 29.7.1935), с. 4 
 יעקב, פלדמן אהרון, קצנלסקאיה אליזבת, בס גריגורי, אבוב מרקוס, שכטמן אברם: הם ברשימה היהודים שמות 732

 צרייה', רבינוביץ תמרה, קרבלניקוב לייבה', יודוביץ פאניה, דינקינה רחל, חוטימסקי בוריס, פאסין פלאטה', מחנוביץ
 '.שוחטוביץ ראובן, מונסטירסקי אהרון, קפלן

 .חבקין ומרק טקלין לרשימה בהערה הקודמת נוספו גדליה 733
 הקודם במקור ברשימה מופיעה שלא קפלן מריה למעט, שמות אותם 734
735  

ГАГО, ф. 296, оп. 2, д. 27, л. 4-5, 6-7, 8-9, 10-11, 12-13 
736  
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 המפלגההפוליטיים מטעם  המרצים ברשימת גם יהודיים שמות בלטו השלושים שנות באמצע   

 ברשימת כך,. ובמחוז בגומל העירוניים ובמוסדות בסדנאות, תעשייתיים במפעלים שנאמו

. יהודים שמות עשר חמישה הופיעו, 21- ה הבינלאומי הנוער יום לרגל מוסדות בחמישים המרצים

 קלרה במפעל ע"ש -'גורביץ", פולספצ'אט" בבית הדפוס קפלן, בעיר הכוח בתחנת הרצה מר'קרצ

 - ימפולסקי, במזקקה - חייקין, במאפייה - שיימן", האדום הכימאי" במפעל - מרגולין, צטקינה

 במאי 1- ה לרגל המרצים ברשימת .738ועוד ליבקנכט, ע"ש הספר בבית - ליברמן, המשטרה בתחנת

 במפעל הרצה המחוזי המפלגה מוועד גוטמן) יהודים תועמלנים של רבים שמות מופיעים 1941

"Motor Revolutzii" ,אהרונוב, שפירא היו אחרים שמות, למוצרי חשמל במפעל הרצה גנקין ,

 של התעמולה מחלקת שבראש אלא, זאת רק לא .739ואחרים( רבקין, רבינר, באום, גולדמן, חייקין

 העיר של המובילים הדין מעורכי אחד גם היה יהודי .740כגן. ס בשם יהודי עמד המפלגה בגומל

 והועבר מתפקידו למעשה קוטיק הודח 1941 בשנת. קוטיק יוסף - השלושים שנות בסוף גומל

המפלגה הקומוניסטית של  של הכללי למזכיר תלונה מכתב כתב קוטיק. רגילה ייצור לעבודת

 מקובל שהיה כפי, העשיר במליצות ובפאתוס פוליטי מכתב, בלארוס הסובייטית פונומרנקו

 מידע מצאתי לא לצערי .741ולדרכה המפלגה נאמנות מוחלטת בדבר הצהרות ובו, הנדונה בתקופה

 היווה לא יהודי מוצא, הנדונה בתקופה כי הטענה את מאשר זה מקרה אך, זה אדם אודות ביוגרפי

 מאשר גם הדבר, זאת עם יחד. הרלוונטיים התחומים בכל הובלה וניהול לעמדות להגעה מכשול

( אופורטוניזם ובין אם מתוך עמוק שכנוע מתוך אם בין) עיוורת למפלגה נאמנות כי הסברה את

 .ולצרכיו המשטר במנגנוני בשימוש הייתה כלי

 בחברה שולבו גומל באזור היהודים השלושים שנות בסוף כי למסקנה יסוד נותן לעיל המידע   

 מובילים תפקידים למלא המשיכו יהודים, מזאת יתרה. כלכלי וחברתי מהיבט הסובייטית

 במספר קלה עלייה שלמרות העובדה של תוצאה הייתה זו. החברה ובחיי הכלכלה בתחומי

עדיין המשטר הזדקק , ועיור מתיעוש כתוצאה שנגרמה העירונית האוכלוסייה בקרב הבלארוסים

                                                                                                                                                                      
ГАГО, ф. 296, оп. 2, д. 31, л. 7-10 

737  

Палеская Прауда № 1 (4387), 1.1.1935, с. 1 
738  

Палеская Прауда № 192 (4578), 29.8.1935, с. 4 
739  

Гомельская Прауда № 91 (6244), 18.4.1941, с. 4 
740  

С. Каган, 'Дзейнасць агiтацыi', Гомельская Прауда № 99 (6252), 27.4.1941, с. 2 
 HM3 1650.29אמת"י:  741
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 היהודים, כפרטים, זה במצב. ליהודים לצורך איוש תפקידו ניהול והובלה וכן תפקידים מקצועיים

, המנהלי במנגנון גם כמו, בתעשייה שונים במגזרים מובילים תפקידים ולמלא להמשיך הצליחו

 .והמפלגתי הממלכתי

 

 תרבותיים-הלאומיים בחיים . שינויים2

, לב תשומת התעלמות וחוסר, רבות המדיניות הבולשביקית כלפי היהודים שכללה הגבלות   

 לידי שבאו, ברה"מ יהודי של הלאומיים חייהם של איסור מפורשים על מימוש היבטים או הפחדה

, רבנים של והגליות מעצרים, כנסת בתי סגירת, דת ודתיות על גלויה במתקפה ביטוי, בין היתר,

הפסקת , ביידיש עת ועיתונים-ספרים, כתבי של התפוצה הפחתת, עמותות וארגונים פירוק

 )לתקופת זמן לשעבר הפוליטיים הברית בעלי וריסוק יהודיים חינוך מוסדות פעילותם של

 הלאומית הזהות כל זה לא הוביל להפסקת קיומה של – ציון"-ו"פועלי "בונד" - מצומצמת(

 כמו בבלארוס הסובייטית, השלושים שנות של השנייה עם זאת, במחצית. היהודית בברה"מ

 – בתחומי התרבות והאומנות המשטר בידי שהותר למינימום הצטמצמה היא, בברה"מ בכלל

 .ופולקלורתיאטרון, , בעיקר ספרות

 הסופר שלום של להולדתו שנה 80 לציון שהוקדשו אירועים נערכו ,1939 בשנת כך, בגומל,   

 מרגולין, המחוזית האמנות ממחלקת כץ יובל" בהרכב הבא: "ועדת לצורך כך, הוקמה. עליכם

 עובדי ממועדון צוקרמן, "הומלסקיה פראודה" הביטאון המפלגתי עורך חסין, הפדגוגי מהמכון

 חייו" הרצאה בנושא שכלל, 1939 באפריל 21- ב עירוני ערב לארגן הוחלט ואחרים. בוועדה הרכבת

 בידי עליכם-שלום של יצירותיו על המבוססות תיאטרליות הופעות וכן" עליכם-שלום של ופועלו

 הוחלט, זה לכל בנוסף. אחרים ומוסדות "טרוד", "קומינטרן" המועדונים של התיאטרון קבוצות

 לאירועים אלה לספק גם כמו, זה לנושא המוקדשים( המקומי ברדיו) רדיו שידורי סדרת ךלערו

 .742"בתוכנו וסוציאליסטי, בצורתו לאומי אירוע" ברוח הסיסמא המקומית בעיתונות הולם סיקור

 מקום היה זה להתייחסות למועד, עליכם שלום של למותו שנה 25 התקרבות ציון עם, 1941 בשנת

 שעסקה מרקיש פרץ מאת כתבה פורסמה מאי כך, בחודש – גומל של המפלגתיבביטאון 

                                                           
742  

НАРБ, ф. 4-п, оп. 1, д. 13702, л. 182-183 
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 בביטאון הנ"ל סיפור התפרסם לברה"מ הנאצית הפלישה לפני ושבוע, עליכם שלום בתולדותיו של 

 .743..." חדשות אין" הכותרת תחת לבלארוסית שתורגם עליכם של שלום

, למשל, כך. ופואטיים מוזיקליים מופעים היה היהודית התרבות של המותרים הביטויים אחד   

 הפולקלור של ברורות נגיעות גם שכללו, פיביך שרה הזמרת של היו פופולאריות הופעותיה

 יהודית מוזיקה על מבוסס היה שלהן שהרפרטואר שונות קבוצות אומנים ביקרו בגומל .744היהודי

(, yevocans) יהודית ווקלית חבורה בגומל הופיעה 1935 בפברואר כך, ופולקלור יהודי

, פולנית, בלארוסית, שירים באוקראינית עם יחד) ביידיש שירים גם כלל שלה שהרפרטואר

 וגם שירים", עממיים", כשירים "קלאסיים"כשירים  שסווגו אלו(, אחרות ושפות גאורגית

ע"ש גומל  העירוני של בתיאטרון לברה"מ הנאצית הפלישה לפני כחודש .745"מהפכניים"כ שתוארו

 המופע. ברמן סולומון של הפסנתר נגינת בליווי שולמן זינובי הטנור של התקיימו הופעותיו לנין

 יצירות וכלל "יהודית שירה של ערב"כ הוגדר השני המופע אך, עולמית לשירה הוקדש הראשון

חטא" -, "על(שיינין) "נחמקה" (,פרידנברג) "בצריף חתונה(,"נ. שולמן) "שניידער דער"- ביידיש

 .746ועוד ,(גרדינסקי) "הזהב חתונת(,"ברמן)

והן זה המגיע מחוץ לגומל  הן זה המקומי – היהודי התיאטרון היה נוסף לגיטימי ביטוי    

 הממלכתי היהודי התיאטרון של הופעות סבב בגומל התקיים 1933 באוגוסט. להופעות

 בעיקר כלל הרפרטואר. בגומל הופיע מינסק של הממלכתי היהודי גם התיאטרון. 747האוקראיני

 התיאטרון הופעות. 748(גאלדגרעבער די) הזהב" ו"כורי מנדל" "מנחם – עליכם של שלום מחזות

לוח  פורסם לברה"מ הנאצית הפלישה לפני ספורים שבועות. 1941 ביוני אף נמשכו בגומל היהודי

 כמו מופעים שכלל, בלארוס הסובייטית של הממלכתי היהודי התיאטרון של  מתוכנן הופעות

                                                           
743  

П. Маркiш, 'Шолам-Алэйхем', Гомельская Прауда № 112 (6265), 15.5.1941, с. 3; Шолам 

Алейхем, 'Навiн нiякiх…', Гомельская Прауда № 139 (6252), 15.6.1941, с. 2 
744  

'Да канцэрту Сары Фiбiх', Палеская Прауда № 140 (3943), 24.6.1933, с. 4 
745  

Л., 'К прадстаячым канцэртам яурэйскага вакальнага ансамбля', Палеская Прауда № 32 (4418), 

8.2.1935, с. 4 
746  

Гомельская Прауда № 109 (6262), 11.5.1941, с. 4 
747  

'Да прадстаячых спэктакляу Дзяржаунага яурэйскага тэатру Украiны', Палеская Прауда № 183 

(3986), 15.8.1933, с. 4 
748  

Палеская Прауда № 208 (4885), 19.9.1936 г., с. 4; там же, № 210 (4887), 22.9.1936 г., с. 4 
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, 749עליכם שלום מאת" המכושף החייט"נדרי" מאת פרץ מרקיש,  "קול, אקוסטה" "אוריאל

 ביוני 26-24 התאריכים בין להתקיים אמורות שהיו ההצגות. ועוד י. לוין מאת" הלוחם לייבקה'"

 ... 750גולדפאדן. א מאת" המכשפה" במחזה להיפתח אמורות היו, 1941

 שגבולותיה(, ביידיש) סובייטית-יהודית בבלארוס הסובייטית עוד המשיכה להתקיים ספרות   

 שנות בסוף המשטר רדיפות לקורבנות הפכו ביותר הבולטים נציגיה כאשר הלכו והצטמצמו,

המשורר זליק בין סופרים אלה ניתן למנות את איזי חאריק, משה קולבאק,  .751השלושים

 .753בגומל הקוראים עם להיפגש הגיע, מאוד פופולריסופר  היהש ,ריקאח איזי .752אקלרוד, ועוד

בבלארוס  ועבדו שחיו היהודיים והמשוררים מהכותבים של נתח משמעותי חיסול לאחר, זאת עם

, המותרות היצירות מגוון משמעותית הצטמצם ,1941ועוד כמה שנת  ,1937 בשנת הסובייטית

  .754עליכם שלום היה( אף הן תוקנו ולעיתים) הותרו שיצירותיו הכמעט היחיד הסופר ולמעשה

 שנות בסוף בבלארוס הסובייטית שעוד נשארו היהודית העממית התרבות של הבולטים האיים   

. שלו האגרסיביות ההטמעה לתכניות כלשהו לכיסוי זקוק עדיין שהמשטר כך על העידו השלושים

 של חופש איזה היטב זכרו עדיין, 1917- ב הבולשביקית ההפיכה לפני שחיו יהודים אלפי עשרות

 האפליה את סותר שלא מה, הצארי המשטר תחת היה נחלתם ותרבותיים דתיים, רוחניים חיים

 הסובייטית בבלארוס היהדות ביטויי כל. אתני ודתי-שלהם לרעה בשלל תחומים על רקע לאומי

                                                           
מיכאל קרוטיקוב קושר זאת בגישה שהייתה קיימת באותה תקופה בתחומי תרבות שונים בברה"מ ועניינה  749

מ. קרוטיקוב, 'ספרות יידיש בברית המועצות בתקופה שבין שתי  –הדגשת המקורות התרבותיים הקלאסיים. ראה 
, ירושלים נפילת ברית המועצותעד  1411תולדות יהודי רוסיה ג': ממהפכות מלחמות העולם', מ. בייזר )עורך(, 

 ;169תשע"ה, עמ' 

М. Крутиков, 'Шолом-Алейхем в довоенной советской критике', Новое Литературное 

Обозрение 114 (2012), с. 134—150; Г. Эстрайх, 'Советская карьера Шолом-Алейхема',  Новое 

Литературное Обозрение 114 (2012), с. 113—133 
750  

I. Тварцоу, 'К гастролям Дзяржаунага яурэйскага тэатра БССР', Гомельская Прауда, № 130 

(6283), 5.6.1941, с.4; там же, № 135 (6288), 11.6.1941, с. 4; там же, № 142 (6295), 19.6.1941, с. 4. 
תולדות יהודי ת העולם', מ. בייזר )עורך(, מ. קרוטיקוב, 'ספרות יידיש בברית המועצות בתקופה שבין שתי מלחמו 751

 75-61, ירושלים תשע"ה, עמ' עד נפילת ברית המועצות 1411רוסיה ג': ממהפכות 

Л. Смиловицкий, Евреи Беларуси: из нашей общей истории, 1905-1953 гг., Минск 1999, с. 93-127 
  -על סופרים ומשוררים יהודים שחיו ויצרו בבלארוס הסובייטית בתקופה הנדונה במחקר ראה  752

Z. Gimpelevich, Belarusian Jewish writers of the twentieth century: origin, history, discourse, and 

biographies, Winfield 2009; Г. Релес, Еврейские советские писатели Белоруссии: Воспоминания, 

Минск 2006 
753  

Ш. Л., 'Сустрэча т. Iзi Харыка з партактывам', Палеская Прауда № 273 (4659), 9.12.1933, с. 4 
  –על רדיפות הסופרים והמשוררים שייצרו ביידיש בברה"מ ובבלארוס הסובייטית בפרט ראה  754

O. Budnitskii, G. Esraikh, 'From the Great Terror to the Terror in 1941: The Case of Yiddish Writers in 

Soviet Belorussia', East European Jewish Affairs 50, 3 (2020), pp. 292-308; J. Sherman (ed.), From 

revolution to repression: Soviet Yiddish writing 1917-1952, Nottingham 2012 
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 סכנה היוו לא הם: ורתיתהיהודית המס לתרבות קשורים היו ולא חיצוני סמלי אופי בעלי היו

 .פני העולם היהודי מול אל ומצג שווא כיסוי עבורו מעין שימשו, להפך אלא, הסטליניסטי למשטר

 

 מפולין הכבושה בידי הנאצים במרחב גומל יהודים פליטים של קליטתם. 3

 באופן החלו אנשים אלפי של גדול מספר, 1939 בספטמבר 1 -ב לפולין הנאצית הפלישה לאחר   

 פי על. היהודית השתייכו לאוכלוסייה רובם, בלארוס הסובייטית עם הגבול את לחצות ספונטני

–120,000 כ היו, ידה על ונשלטה בלארוס כמערב ברה"מ בידי שנלכדה, פולין במזרח, ההערכות

אוכלוסיית  את להכפיל מה שיכול היה, הנאצים בידי שנכבשו פולין משטחי פליטים 125,000

, זה במצב. 755אלו ערים קיבולת הקליטה של על שעלה מה, 2-1.5 פי בלארוס מערב הערים של

 מהפליטים חלק של להעברתם היה קשור שחלקו, קונסטרוקטיבי פתרון חיפשה ברה"מ ממשלת

 .בלארוס הסובייטית למזרח

פליטים משטחי  22,000 כ לשלוח בלארוס הסובייטית הנהגת החליטה 1939 אוקטובר בראשית   

, הכלכלי הלחץ על להקל מנת על המזרחיים יותר לשטחים פולין הכבושים בידי הנאצים,

 17,803, המכריע מתוכם הרוב. בלארוס במערב וכן לתת מענה לקשיי דיור, והחברתי התעסוקתי

(. ילדים לא כולל) יהודים 1,391 מתוכם, פליטים 4,145 הגיעו לגומל .756יהודים היו ,(80.92%)איש 

 יותר, אחרת הערכה פי על. יהודים 843 ובתוכם, השכן למחוז פולסיה הגיעו פליטים 1,626, בנוסף

 72,896 היו רשומים 1940 בתחילת. פולנים היו 10% -ורק כ, יהודים היו מהפליטים 90% -מ

 גומל היו במחוז 1940 בפברואר .757(90.2%) יהודים 65,796 מתוכם, בבלארוס הסובייטית פליטים

                                                           
1494-המועצות, -פליטים יהודים מפולין בבריתי. ליטבק,  -על פליטים מפולין בשטחי השליטה של ברה"מ ראה  755

 ;1988, ירושלים 1498

B. Pinchuk, 'Jewish Refugees in Soviet Poland 1939-1941', Jewish Social Studies 40, 2 (1978), pp. 141-158; 

M. Siekierski, ' The Jews in Soviet-Occupied Eastern Poland at the End of 1939: Numbers and 

Distribution', N. Davies, A. Polonsky (eds.), Jews in Eastern Poland and USSR, 1939-1946, 

Basingstoke 1991, pp. 110-115 
756  

НАРБ, ф. 4, оп. 3,  д. 870, л. 274 
757  

А. Хацкевiч, 'Арышты i дэпартацыi у заходнiх абласцях Беларуci (1939-1941 гг.)', Беларускi 

гiстарычны часопiс № 2 (1994), с. 73 
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 קיבל רווק וכל, סובייטי רובל 100 של בסכום ראשוני סיוע קיבלה משפחה כל. 758פליטים 1,391

 .סובייטי רובל 50 של בסכום ראשוני סיוע

ובהתאם למקצועם  עבודה בכלל, חיפוש היו העיקריים בהם כאשר, רבים קשיים חוו פליטים   

 מיני כל, משווקים, גדולים ואפילו בינוניים עסקים נציגי, לשעבר פרטיים יזמים היו רובם. בפרט

 רצו לא הם. הסובייטיים במסגרת הכלכלה והמשק את מקומם למצוא הצליחו שלא מומחים

 בידי זכויותיהם על כל הגנה ובחוסר זעום בשכר כפיים בעבודות ולעבוד הכפרי במרחב להתגורר

בעו למעשה כמעט המחוזיים שק המפלגה וועדי הכפר, מועצות, המשקים השיתופיים ראש יושבי

 את הפליטים אילצו והבלארוסית הרוסית בשפות הידע וחוסר מתאימה הכשרה היעדר. את הכל

 גלוי לניצול לרוב נחשפו הפליטים. ביותר על מנת להתקיים פשוטו כמשמעו נמוך בשכר לעבוד

 ולעזוב, להתעכב במרחב הכפרי לא האחרונים את אילץ זה מצב. נטולי זכויות והגנה כעובדים

סיכנו את  עם הרשויות תיאום ללא זאת לעשות לעצמם שהרשו אנשים. האפשרי בהקדם אותו

 סובייטית-אנטי תעמולה הפצת באשמת נעצרו חלקם. רדיפות עצמם והיו יכולים להיות נתונים

 מיישוב ומעבר עבודה בנטישת מקום(, שנים 5 עד 3 של מאסר שהעונש עליה היה פלילית עבירה)

 ואפילו(, שנות מאסר שהעונש עליה היה שלוש פלילית עבירה) אישור קבלת ללא למשנהו אחד

  .759(במחנות שנים 8 -ב שנענשה באותה התקופה עבירה) מהפכנית-אנטי פעילות או/  ו ריגול

 שרה של בזיכרונותיה לאתר ניתן 1939 בספטמבר לגומל שהגיעו היהודים הפליטים חווית את   

 לאחר, הרכבת בתחנת הפליטים פני את קיבלה תזמורת: "בלארוס לגומל ממערב שהגיעה ברודר

 כי עד מהרה התברר, זאת עם". במעון פועלים חדר וקיבלו טוב אוכל הפליטים קיבלו מכן

 אנשים. למשק שיתופי בכפר נשלחו והם, מתאימה בעיר עבודה נמצאה לא שרה של למשפחתה

 ימים וכך שבעה, אדמה תפוחי וכמה לחם פרוסת, מרק קערת בערב מאוחר קיבלו, שם שעבדו

 נאלצו הם. במשק לפליטים עבודה עוד אין כי הודיע המשק השיתופי ר"יו, מה זמן לאחר. בשבוע

                                                           
758  

Д. Романовский, 'Сколько евреев погибло в промышленных городах Восточной Белоруссии в 

начале немецкой оккупации (июль-декабрь 1941 г.)', Вестник еврейского университета в 

Москве № 4 (22), 2000,  с. 153 
759  

Д. Толочко, 'Беженцы Еврейской национальности из Польши на Гомельщине', Евреи в Гомеле. 

История и культура (конец ХIХ - начало ХХ веков): Сборник материалов научно-теоретической 

конференции, Гомель 2004, с. 141-144 
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 תקופה באותה שהיה) לביאליסטוק לברוח והחליטו עבודה למצוא הצליחו לא אך, לחזור לגומל

 .760(הסובייטית מבלארוס חלק

. מפולין הפליטים קליטת לבעיית בנוגע 1939 בנובמבר 19 -מ כ"סודי ביותר" המסווג מסמך ישנו   

 והופנה גומל במחוז הסובייטית בלארוס של העליון הסובייט של המארגן הוועד בידי נוצר הוא

 1,428 מתוכם, למחוז הגיעו פליטים 2,330- מ לפי מסמך זה, יותר. הסובייטית בלארוס לממשלת

 - במקצועם לעבוד ביקשו פליטים. תעסוקה הייתה הפליטים בקליטת העיקרי הקושי. גומל לעיר

 בני של הגדול מספרם היה נוסף קושי. בפועל ליישם היה ניתן מה שלא, חייטים, סנדלרים, צלמים

 היה נוסף קושי. וקשישים עיוורים, נכים, חולים -ובנוסף לכך , לעבוד כשירים היו שלא המשפחה

 .761והנעלה ביגוד גם כמו, הדיור סידור

 המדינה גבול את לחצות שהצליחו, היהודים הפליטים מרבית, נקלעו אליהם הקשיים למרות   

על  לקבל הסכימו חלקם .החדשים הקיום לתנאי הסתגלו, הסובייטי בשטח את עצמם ומצאו בזמן

 עבודה אחר בחיפוש לבלארוס הסובייטית אל מחוץ יצא האחר החלק. סובייטית עצמם אזרחות

וכן ( לנינגרד, מוסקבה) ואף ערי רוסיה(, דנייפרופטרובסק, חרקוב, קייב) בערי אוקראינה

 הסובייטים השלטונות בידי גורש מהפליטים החלק השלישי .אסיה מרכז של ברפובליקות

שהתברר  כפי. לסיביר, הרחוק הרוסי למזרח, לאורל אל מעבר מפוקפק בעלי עבר כאנשים

 בלארוס וכיבוש הנאצית הפלישה תחילת עם שכן, הצילה את חייהם ההגליה הזו, בהמשך

בידי  סובייטים יהודים עם יחד נרצחו היהודים מפולין הפליטים, 1941 ספטמבר בתחילת

שיצאו   הזיכרון לעיתים בספרי ביטוי לידי בא הללו האנשים של האינדיבידואלי גורלם. הנאצים

ושרדו את המלחמה  מזל ברי שהיו אלו ידי על וביידיש בעברית 1948 לאחר בישראל לאור

 מסמכים באמצעות לרוב ניתנת לביסוס אלה מרגשים סיפורים של האותנטיות. והשואה

 .762בספק מוטלת ולרוב אינה ואישיים משפחתיים מארכיונים

                                                           
760  

Д. Толочко, ‗Беженцы из Польши в репрессивной политике Советской власти в начальный 

период второй мировой войны (на примере Гомельщины)‘, Гомельщина в 1941 году, Гомель 

2006, с. 241-246 
761  

ГАГО, ф. 1230, оп. 1, д. 19, л. 168-170 
1499-בערפל הנדודים: אסופת עדויות של פליטים יהודים מארכיון עונג שבת, א. ז'ביקובסקי )עורך(,  -ראה  762

ירושלים תשע"ה; על חווית נערים יהודים מפולין חברי תנועת "השומר הצעיר" שמצאו מקלט בתוככי ברה"מ , 4149

(, עמ' 2016) 23 ישראל', 1945-1941השומר הצעיר הפולני באסיה התיכונה  :'טשקנט עיר הלחם' ר. בראודה, ' –ראה 

ת( במרשתת   ; וכן עדויות באתר "גנזך" )בעל זיקה מובהקת לחברה החרדי182-157

union-testimonies/soviet-https://www.ganzach.org.il/visual  

https://www.ganzach.org.il/visual-testimonies/soviet-union
https://www.ganzach.org.il/visual-testimonies/soviet-union
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 (19416/22/) "ברברוסה" מבצע תחילת יהודים במרחב גומל לאחר. 4

 היו מפולין הפליטים, 1941 ביוני 22 -ב ברה"מ על הנאצית גרמניה של תחילת המתקפה לאחר   

 הם. מזרחה מיד וככל שעלה בידם נעו, ליהודים האורבת החמורה הסכנה את להבין הראשונים

ויצרה בקרבם אשליית  אזרחיהם את שהרגיעה, הרשמית הסובייטית התעמולה על סמכו לא

 .עצמם קצוב ביותר את להימלט ולהציל כדי להם הנותר שהזמן הבנה מתוך, ניצחון מהיר

 הרב הפליטים לזרם מעבר כמרכז גומל שימשה, פרוץ המלחמה שלאחר הראשונים בשבועות   

 משם, בעיר נעצרו מפונים אנשים עם ששמו פעמיהם לחלקיה המזרחיים של ברה"מ. רכבות

 רפואי טיפול קיבלו, סניטרי טיפול עברו, וממחלות מרעב בדרך שמתו אנשים של גופותיהם הוצאו

 נסוג האדום הצבא .763שבערה באופן תמידי גומל את הפציצו גרמנים מטוסים. הלאה והמשיכו

 על תעשייתיים מפעלים לפנות צורך והיה, הוורמאכט של הכוחות של הסתערותם בעקבות במהרה

 .הנאצים ידי על בהם השימוש את ולמנוע הסובייטים הצבאיים הצרכים את לשרת שיוכלו מנת

 במסגרת פינויים אלה פונו רבים מתושבי גומל, בדגש על התושבים היהודים.

 

 עבור היהודים ומשמעותם והאוכלוסייה האזרחית מגומל התעשייה מפעלי . א. פינוי4

 התעשייה מפעלי החלו 1941 ביוני 22 -ב הנאצית לברה"מ גרמניה בין הלחימה פרוץ לאחר מיד   

לייצור  מפעל. האדום והצבא מאמץ הלחימה המותאם לצורכי לייצור לעבור והמרחב גומל של

הוסב  – "גומסלמאש" החקלאי המיכון מפעל, מרגמות לייצור במהרה הוסב תעשייתי מיכון 

 התבערה הוסב לייצור תערובת – "ספרטקוס" הקונדיטוריה מפעל, ופצצות פגזים, לייצר מובילים

KV ,גומל הוכנו של במאפיות, צבאי וציוד דיםמ לייצור הוסב "קומאינטרן" הטקסטיל מפעל 

 הלכה והתקרבה החזית כאשר .764צבאיים המטבחים ופריטי מזון עבור לחיילים, מנות קרב

פועלים , והטכני הסגל ההנדסי אנשי, עובדיהם עם יחד התעשייה מפעלי החל פינוי, לגומל
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Л. Смиловицкий, Евреи в Турове: история местечка Мозырского Полесья, Иерусалим 2008, с. 

615, 619 
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ובתי  מפעלים 42 במסגרת הפינוי הועברו והוקמו מחדש במקומות פינוי .ומשפחותיהם מקצועיים

 .765הוולגה ובאזור באוראל חרושת

העיר לא התרוקנה , זאת עם. באופן משמעותי פחתה גומל אוכלוסיית, ממהלך הפינוי כתוצאה    

בשכונות . וילדים נשים בעיקר, איש 38,000 -בעיר אוכלוסייה לא מועטה של כ נותרה -לחלוטין 

מהקמות שלפני פרוץ המלחמה, בעיקר  - 30% -לכדי הגיעה הנותרים כמות בעיר מסוימות

 רחב במובן המפעלים פינוי שאלת .766(Kareliaוקרליה ) (Monastyrokמונאסטריוק ) בשכונות

 בסופו שנכבש, ברה"מ של בשטחה. המלחמה פרוץ לפני ברה"מ של התעשייתי לייצור קשורה יותר

 מכלל 60% -כ, כך. הסובייטית מהתעשייה כשליש היה מרוכז, חיילי הוורמאכט בידי דבר של

 התעשייה של מרבי בפינוי צורך היה ולכן, זה במרחב יוצרו בברה"מ והאלומיניום הפלדה, הפחם

ולמצות את השימוש בהן  הנאצים בידי האפשרי ניצולן את למנוע מנת על והבינונית הכבדה

 -מ יותר הועברו למלחמה הראשונים בחודשים. והמאמץ המלחמתי הסובייטי הצבא לצורכי

, משפחותיהם גם כמו, מנהלי צוות, לוגיסטיקה אנשי, פועלים - אנשים ומיליוני מפעלים 1,500

, לטורקמניסטן, יקיסטן'לטג, לאוזבקיסטן, לקזחסטן, לסיביר, לאורל - ברה"מ לעומק

 .767לקירגיזסטן

 גומל במחוזות התרכזה פעילותו. הבלארוסי המרכזית הפינוי ועד לפעולהחל  1941 ביוני 25 -ב   

 הוועד של הפינוי וועדת. סבירה זמן במסגרת מרבי פינוי אפשרו החזית שתנאי מכיוון, ופולסיה

 כבד ציוד ופינוי פירוק לארגן היה תפקידה. 3.7.1941 -ב עבודתה את החלה גומל מחוז של הפועל

בנוגע . פינוי בתהליך שנמצאים מפעלים 17 היו 4.7.1941 -ל נכון - תעשייתיים מפעלים ממספר

 תעשייתי מיכון לייצור במפעל, כך. שפונו העובדים של המשפחות מספר את לראות ניתן לחלקם

 הקטרים של ומיכון לתיקון עם מפעל פונו משפחותיהם בני 800 ו עובדים 674, עובדים 425 פונו

                                                           
  –לפרטים ראה  765
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 לייצור "גומסלמאש" עם מפעל פונו משפחותיהם מבני 1,500 -וכ עובדים 500 -כ. ע"ש קלינין

  .768משפחותיהם בני 5,029- ו עובדים 3,723 פונו סך הכל 1941 ביולי 4- ב החל. חקלאי מיכון

 מסודר היה ופולסיה, גומל במחוזות, ברה"מ לעומק, למזרח התעשייה והאוכלוסייה פינוי ארגון   

 את לאזרחים והזכירו בדירות ובבתים הסתובבו הרשויות ועובדי שוטרים. באופן יחסי ושיטתי

 .בזמן והאפשרות להתפנות הצורך

, נהרות שיט - אחרות תעבורה בדרכי ובנוסף אליהן גם, באמצעות הרכבות בעיקר בוצע הפינוי   

 היה המפונים של מספרם 9.8.1941 -ל נכון. ברגל ואפילו ולבקר, לסוסים רתומות עגלות, אופניים

פועלי ייצור  7,243, חולים מבתי ילדים 523, יתומים מבתי ילדים 2,383 כולל, איש 68,921

שיט  עובדי 1,560, הרכבות חברת עובדי 5,759, משפחותיהם בני 14,238 ובנוסף גם , תעשייתי

. חיים לבעלי רתומות ועגלות רכב כלי, באמצעות נהרות נעו איש 10,500- כ, המפונים מבין. נהרות

  .769באמצעות הרכבות פונו השאר כל

 את להפנים שעזר מה, היהודית של גומל האוכלוסייה בהצלת מכריע תפקיד מילא הזמן גורם   

 מכל נהנו לא הם ולכן" סיכון קבוצת" ביהודים ראו לא הסובייטים השלטונות. המתקרבת הסכנה

 מהפרדיגמה והמדיניות שהתעלם הסובייטית האינטרנציונלית עיקרון בסיס על, יחס ייחודי

 תפקיד מילאה הסובייטית והמדינה הקומוניסטית המפלגה של זו מדיניות. הנאציזם של הגזענית

מינסק, בירת בלארוס . שסכנת השמדה רחפה מעל לראשיהם יהודים לאזרחים ביחס קטלני

 בערב רהעי את בסתר עזבה כאשר הנהגתה, 1941 ביוני 28 -כבר ב נכבשה הסובייטית )והמודרנית(

 שם; נספו יהודים אלף 100 כמעט, מכך כתוצאה. מסודרת כל הודעה ללא 1941 ביוני 24 -ה

 27 -נכבשה ב)במוגילב  אלף; 37 מתוך אלף 20 נספו בערך – (1941 ביולי 11 -ב בוויטבסק )שנכבשה

 4,000 -( 1941 באוגוסט 19 -שנכבשה ב)בגומל , אלף 20 -מתוך כ יהודים אלף 10 -( 1941 ביולי

 החלק, מכך כתוצאה .770התושבים היהודים שהיו בעיר ערב פרוץ המלחמה מכלל 38,000 -כ מתוך

 - לצבא גויס או) ברה"מ פנים אל מזרחה פונה, 90% בערך, בגומל היהודית מהאוכלוסייה הארי

 לשרוד גומל לאוכלוסייתה היהודית של  נתון זה אפשר .(הגיוס בגיל הגברית האוכלוסייה בעיקר

                                                           
768  

Г. Терешина,‘Промышленные предприятия Гомеля в первый месяц войны‘, Гомельщина в 1941 

году, Гомель 2006, с. 230-236 
769  

Л. Скрябина, ‗Эвакуация населения из г. Гомеля в тыловые районы СССР летом 1941 года‘, 

Страницы военной истории Гомельщины, Гомель 2008, с. 199-204 
770  

Л. Смиловицкий, Катастрофа евреев в Белоруссии, Тель-Авив 2000, с. 13 



259 
 

 של המערביים באזורים גם כמו, בבלארוס הסובייטית אחר מקום מכל יותר גדול יחסית בשיעור

. 1940-1939771 בשנים ברה"מ ידי על שסופחו הבלטיות והרפובליקות אוקראינה הסובייטית

 האירועים של ומהירות צפויות בלתי מהתפתחויות כתוצאה מאורגן פינוי בוצע לא במקומות אלה

 מהימן מידע היעדר, האדום בתחילת המלחמה הצבא של הכבדות התבוסות עקב שנגרמו יתותבחז

 וודאות של חוסר מצב, הסובייטים התעמולה גופי בידי במכוון הוטעו אשר אזרחים של ומתוזמן

 .האירועים בהתפתחות השליטה של והמפלגה המנהל אנשי של ואיבוד השליטה

 

 סיכום ומסקנות

 כל. הסובייטי המשטר את, לרוב, קיבלו בלארוס מזרח דרום יהודי, השלושים שנות בסוף   

מהזירה  הוצאו הקומוניסטית מדיניות המפלגה של המתנגדים או המסתייגים, הספקנים

, הלאומית הזהות ואובדן לאסימילציה שהובלו, היהודים. שונות בדרכים ציבורית-הפוליטית

 עלייה ולמרות, והמרחב גומל של הציבוריים חייםוב בכלכלה מובילים בתפקידים לקחו חלק

 האוכלוסייה ועיור, מתיעוש כתוצאה שנגרמה העירונית האוכלוסייה בקרב הבלארוסים בכמות

מבחינת מדדי (,יהודים) העירונית האוכלוסייה אחרי הייתה בפיגור עדיין( בלארוסים) הכפרית

 .באזור והתרבותיים החברתיים התהליכיםהתפתחות  את רבה מודרניזציה, מה שעיכב במידה

 מצד לחץ רק של לא תוצאה הייתה המסורתיים מהיסודות היהודית האוכלוסייה התנתקות של   

 התפתח רבות בקרב משפחות. והעיר העיירה של המודרניזציה תוצאת תהליכי גם אלא, המשטר

ההתנהלות  לו ומחוצה הייתה נהוגה בבית פנימה, היהודית ההתנהגות כאשר כפול, סטנדרט

 כבוד ממקום של הייתה רק לא בשפה הרוסית ללימודים השאיפה. דרמטי באופן שונה הייתה

לעומת זאת, . המטרות החברתיות להשגת כאמצעי גם אלא, העשירה הרוסית כלפי התרבות

 רפובליקה של למסגרת ומוגבלת, ככפרית יהודים רבים נתפסה בידי הבלארוסית התרבות

 .אחת סובייטית

 לחוק מחוץ שהוציאו הבולשביקים,. חדשים עדיפויות לסדרי מקומן את פינו הישנות הדרכים   

קיום הלכה  אמצעי ללא היהודים העצמאיים את בעלי המלאכה הותירו פרטי משמעותי, רכוש
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 יהודים 2,715,000-2,580,000 מתוך, המועצות בברית הנאצים הכיבוש בשטחי ארד יצחק של הערכותיו פי על 
 -שלושה מיליון המועצות', י. רפל )עורך(, -י. ארד, 'שואת יהודי ברית -ראה  .2% - 1.5% רק שרדו, במקום שנותרו

 44-9יצחק תשס"א, עמ' -שנתון "משואה" כ"ט(, תלהשואה בברית המועצות: קובץ מחקרים )
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. היהודיים והמתווכים המשווקים, את הסוחרים להחליף הצרכנית נועדה הקואופרציה; למעשה

שהתפרנסו באופן עצמאי, ללא תלות במסגרות הסובייטיות, הפכו למשוללי  העיירה, תושבי רבים

, הסתום למבוי דרכי מוצא אל מחוץ אחר בחיפוש. זכות בחירה וזכויות חברתיות )"לישנצי"(

 והיו, חקלאית-במיזמי המשטר להתיישבות כפרית להשתתף הסכימו אחרים, לעיר עברו חלקם

 .אן'ובבירוביג בהתיישבות החדשה בחצי האי קרים את אושרם ומזלם שחיפשו

 שנות באמצע רק התייצב, כולה ברפובליקה גם כמו, בלארוס מזרח בדרום הכלכלי המצב   

 האוכלוסייה, מאוד השתנה העיירה של החברתי המבנה. השלושים, וגם זה באופן חלקי בלבד

את הנישה שלה בתנאים ומצאה , העיקריות החברתיות הקבוצות בין התפזרה בה היהודית

הסובייטיים, כאשר רבים מצעירי העיירות עברו לערים היותר גדולות בחיפוש אחר קידום חברתי, 

 .מקצועי ותעסוקתי

( לבלארוס 17.9.1939בלארוס )שהיו חלק מפולין עד  של המערביים של האזורים צירופם   

 בחיים שדבקה במידה רבה הגדולה היהודית האוכלוסייה על ,1939 בשלהי הסובייטית

תפחה פתח למפגש בין יהודים שעברו סובייטיזציה במשך כשני עשורים לבין יהודים , המסורתיים

 השטחים של האינטגרציה את להאיץ ביקשו הסובייטים. שדבקו באורחות חיים מסורתיים

" ליותוהקלריק הלאומנות" את ופעל על מנת "למחוק", הסובייטית הפרדיגמה בסיס על החדשים

היהודית, אולם עקב הזמן המצומצם שעמד לרשות המשטר ההצלחה, מנקודת הראות של 

 האירוע הייתה לגרמניה הנאצית ברה"מ בין שהחלה המלחמה. המשטר, הייתה חלקית בלבד

 מושג היה לא לאיש. כמו גם של כלל יהודי בלארוס וברה"מ, גומל יהודי בתולדות ביותר הטרגי

יחד עם זאת,  .האוכלוסייה היהודית של טוטאלית להשמדה הנאצית ההנהגה לתכניות בנוגע

ובשונה ממרביתם המכרעת של מקומות אחרים בבלארוס הסובייטית ובחלקים האחרים של 

ברה"מ שהיו תחת הכיבוש הנאצי, מרבית יהודי גומל ניצלו מההשמדה פיסית עקב שילוב 

ומל )כחודשיים מפרוץ הלחימה( ופינוי של הנסיבות של משך זמן הלחימה עד הגעת החזית לג

מפעלים תעשייתיים, עובדיהם ובני משפחותיהם בקנה מידה רחב. בגמר המלחמה רבים 

 מהמפונים שבו לגומל, אולם היו אלה כבר יהודים אחרים מאוד בתודעתם. 
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 אחרית דבר

    

ומל במהלך הכיבוש למה שקרה ליהודי ג באופן תמציתי להתייחס אני מבקשלסיום המחקר,    

בלארוס העצמאית תקופת הנאצי וכן לאחריו, בתקופת בלארוס הסובייטית שלאחר המלחמה, וב

 בכך ניתן לסמן כיוונים אפשריים למחקר עתידי. ואילך.  1991משנת 

 

 . בתקופת הכיבוש הנאצי1

, כחודשיים לאחר הפלישה הנאצית לברה"מ, ולאחר כשבוע של קרבות 19.8.1941-גומל נכבשה ב   

קשים במבואות ופאתי העיר. הגרמנים אף הנציחו את כיבוש העיר בסרט תעמולה שחלקו עבר 

. זמן קצר לאחר כיבוש העיר נערך רישום אוכלוסין, שאחת 772דיגיטציה וניתן לצפייה במרשתת

 9%-יהודים, קרוב ל 4,000-תה איתור יהודים. לפי הערכות שונות בגומל נותרו כממטרותיו היי

מאוכלוסייתה היהודית ערב הפלישה הנאצית לברה"מ. רוב הנותרים היו זקנים, נשים וילדים, 

ומעט מאוד גברים בגיל גיוס, שכן אנשים שהשתייכו לקטגוריה האחרונה גויסו ברובם המכריע 

. לאחר מכן נערך סימון היהודים 773חד עם המפעלים התעשייתייםלצבא האדום או פונו י

באמצעות בד בצבע צהוב על שרוולי הבגד, באזור הכתפיים וכן על הכובעים. נראה שלאחר מכן 

. על יהודים נאסר לתקשר עם האוכלוסייה 774הוראת הסימון הופשטה לטלאי צהוב בצורת מרובע

 יהודית, ובכלל להופיע ברחובות העיר. -הלא

-(, ברח' נובוBykhovskayaברח' ביחובסקאיה ) –בגומל אורגנו ארבע גטאות  1941בספטמבר    

(. Monastyrokבליצה ובפרבר מונסטירוק )-(, בפרבר נובוNovo-Lubenskayaלובנסקאיה )

הגטאות היו גטאות "סגורים", מוקפים בגדרי תיל, ונאסר על תושביהם לצאת משטחם ללא 

האסירים בכל אחד מהגטאות אינה ברורה, אולם בחלקם היו יהודים אישור מיוחד. כמות 

משפחות יהודיות שהובאו  97לובנסקאיה היו -מהעיירות במרחב הקרוב, כך בגטו ברח' נובו
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כן היו גם יהודים מהעיירה הורודץ, ואחרים. לפי הערכות בגטו -(. כמוLoyevמהעיירה לויאב )

יהודים. לחלק מהגטאות  500-ח' נובו לובנסקאיה היו כיהודים, בגטו בר 800-מונסטירוק היו כ

לובנסקאיה שכן במגורי חיילים לשעבר, והגטו -היה אופי של מחנות ריכוז, כך הגטו ברח' נובו

בליצה שכן בשטח ובמבני מרפאה ווטרינרית לשעבר. תנאי הקיום בגטאות בגומל התאפיינו -בנובו

מ"ר(, עבודות כפייה )למשל  20-הצטופפו בשטח של כאנשים ומעלה ש 7בהעדר מזון, צפיפות רבה )

ניקיון ועבודות תחזוקה(, העדר שירות רפואי והעדר תנאים סניטריים והיגייניים בסיסיים, מה 

שהביא לתחלואה ולתמותה "טבעית". בנוסף תושבי הגטאות סבלו משוד, ביזה והפעלת אלימות 

 שרירותית. 

הוצאו  1941אוקטובר -הכיבוש הראשונים. בספטמבר רציחות של יהודי גומל החלו משלבי   

יהודים הוצאו להורג עקב ניסיון  52להורג עשרה יהודים, כביכול עקב פעולות חבלנית, עוד 

.  חיסול הגטאות בגומל 775יהודים 600-נעצרו ונרצחו כ 1941יהודים. בספטמבר -להתחזות ללא

. היהודים הועמסו על משאיות 551ה מס' , לפי פקודת מפקדת השד1941לנובמבר  4-ל 3נערך בין 

סגורות, כארבעים איש בכל משאית. המשאיות הובילו את היהודים לאתרי הרצח, שם הקורבנות 

.  16:00776-ל 8:00הוצאו מהמשאיות ונרצחו באמצעות ירי אל תוך בורות. הרציחות התבצעו בין 

בל לטעון כי בגומל נרצחו בהתאם למסקנות וועדת החקירה המיוחדת לחקר פשעי הנאצים, מקו

, , שם גם הוצבה(Leshchinetz) ביער ליד הכפר לשצ'ינץ. הרציחות התבצעו 777יהודים 4,000-כ

היהודים נספו בבית  ;  חלק778, אנדרטת הנצחה, שחודשה בתחילת שנות התשעים1973בשנת 

זאת, ישנן (, לא רחוק מהעיר. יחד עם Kabanowkaקבנובקה )הסוהר העירוני וכן במחנה העבודה 

סברות או השערות בדבר מספר קורבנות רב יותר, יש המעריכים את מספר הקורבנות בסביבות 

. אך יהודים לא היו רק קורבנות. עשרות יהודים השתתפו בפעילות 779ואף מעלה מכך 10,000
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מחתרתית וכן בפעילות של יחידות פרטיזנים שפעלו ביערות בסביבות גומל. כך, בגומל פעלה 

חבלה מחתרתית בפיקודו ג. ברקוביץ', אחד ממפקדי יחידת הפרטיזנים "בולשביק" שפעלה יחידת 

ביערות סביב גומל היה יהודי בשם הירש ארקין, ואחד ממפקדי יחידת הפרטיזנים באזור פולסיה 

יהודים רבים מגומל לחמו במהלך המלחמה בשורות הצבא . 780היה יהודי בשם יאנקעל ארלך

חלקם במאמץ המלחמתי בעבודתם במפעלים התעשייתיים שפונו לעורף האדום, וכן תרמו את 

 הסובייטי. שני נשואים אלה טרם נחקרו ביסודיות, ויש מקום להמשיך במחקר. 

 

 . מתום מלחמת העולם השנייה ועד שלהי התקופה הסובייטית2

גומל לאחר תום המלחמה, חלק מהמפונים היהודים, וכן יהודים ממקומות אחרים, הגיעו ל   

ולקחו חלק בשיקום העיר ובנייתה המודרנית. קיימת סברה לפיה בקרב ההנהגה הסובייטית היו 

רעיונות להפוך את המרחב של גומל למחוז יהודי אוטונומי. כך, לפי עדותו של פאבל סודופלאטוב 

(Sudoplatov (, מראשי שירותי הביון הסובייטיים במהלך שנות השלושים והארבעים )עד מעצרו

סטלין קיים דיון עם חברי סנאט מארה"ב על אפשרות  1945(, במהלך 1953-אחר מות סטאלין בל

 . אולם לא מצאתי תנא דמסייע לסברה זו.781להקמת אוטונומיה יהודית במרחב של גומל

אתנית -בעקבות המלחמה חל שינוי דמוגרפי משמעותי, היהודים חדלו להיות הקבוצה הלאומית   

השנייה בגודלה )לאחר הבלארוסים( בגומל ובמרחב, מקום ש"נתפס" בידי הרוסים. היהודים 

במרחב של גומל התכנסו ברובם המכריע בעיר גומל, ונוכחות האוכלוסייה היהודית בעיירות 

טי, ואילו הנוכחות במרחב הכפרי כמעט והתאיינה. כמות האוכלוסייה היהודית קטנה באופן דרס

 29.9%יהודים, שהיוו  45,004במחוז גומל היו  1959ומשקלה הלך ופחת בהתמדה.  כך, בשנת 

 25,400-מכלל האוכלוסייה במרחב, מתוכם קרוב ל 3.3%-מכלל יהודי בלארוס הסובייטית, ו

מכלל יהודי בלארוס  28.5%, שהיוו 42,312 – 1970ירונית(; בשנת מהאוכלוסייה הע 15%-בגומל )כ

 26,416יהודים, מתוכם  38,433 – 1979מכלל האוכלוסייה במרחב; בשנת  2.5%-הסובייטית, ו

, ערב פתיחת שערי ברה"מ להגירה 1989מכלל האוכלוסייה בעיר; ובשנת  5.6%בעיר גומל, שהיוו 

יהודים,  31,770מ והקמת בלארוס העצמאית, במחוז גומל היו ועלייה, וכשנתיים לפני פירוק ברה"

-ל 1979מכלל אוכלוסיית העיר. משמע שבעשור בין  3.9%יהודים בגומל, שהיוו  22,574מתוכם 
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האוכלוסייה היהודית במרחב גומל פחתה בקרוב לשליש. לאחר פתיחת שערי ברה"מ  1989

' יהודים רבים מגומל היגרו לארה"ב, כ-להגירה ולעלייה בשלהי שנות השמונים של המאה ה

, כעשור לאחר פתיחת השערים, 1999לגרמניה ולמקומות אחרים, וכן עלו לישראל. כך בשנת 

מכלל האוכלוסייה במרחב,  0.4%-איש, שהיוו כ 5,896במחוז גומל האוכלוסייה היהודית מנתה 

ישית מהאוכלוסייה איש בגומל. המשמעות היא שבמרחב גומל נותרה פחות מחמ 4,029מתוכם 

יהודים שהיוו  1,000-בגומל התגוררו כ 2009. בשנת 782היהודית שהייתה לפני פתיחת השערים

. אין ברשותי נתונים מהימנים ביחס לעשור האחרון, אולם אין שום 783מכלל תושבי המרחב 0.2%

ה אינדיקציה לשינוי משמעותי בעשור זה. המשמעות היא שבמאה השנים האחרונות האוכלוסיי

היהודית של גומל והמרחב הפכה מאוכלוסייה בעלת נוכחות משמעותית, ואף דומיננטיות, 

מבחינה כמותית ומבחינת ההשפעה על הספרה הציבורית, ממרכז של חיים יהודיים מגוונים 

ותוססים, לקהילה זניחה מבחינה כמותית ובעלת השפעה ונראות ציבורית מצומצמת ביותר, 

 תודעתית.  -דותה מבחינה זהותהעסוקה בעיקר בעצם שרי

תודעתיים בעלי ווקטורים -מלחמת העולם השנייה אירעו תהליכים זהותייםתום לאחר     

 1979 פחת העניין בשפת היידיש, כך בשנת -מנוגדים. מצד אחד התחזקה המגמה האסימילטורית 

ו על יידיש כעל הצהיראיש בלבד  4,286 –ווגו כיהודים סתושבי המרחב של גומל ש 38,433מתוך 

, ייתכן כי דוברי השפה, בני הדור הישן, ברובם המכריע כבר לא היו בין החיים לאחר 784םמא-שפת

בקרב חלק מהאוכלוסייה  –המלחמה והשואה, כמות הנישואין המעורבים הלכה וגברה; מצד שני 

ימים, כולל היהודית גבר עניין בגיבוש זהות ותודעה יהודית וכן בשימור אלמנטים מסורתיים מסו

 אלמנטים השאובים מהדת.

אילו ניסיונות לשקם את החיים היהודיים בגומל. הוגשו בקשות לרישום -, נעשו איבתקופה זו   

נאסרה אפשרות לקיים שחיטה כשרה  1946-. בקשות אלו נדחו. ב1947-, וב1945-קהילה דתית ב

מנת שישמש כמעין -נרכש מבנה פרטי על 1947בעילת העדר קהילה רשומה כדין בגומל. בשנת 

-חרם בידי הרשויות. באותה שנה פעלו שבעה "מניינים" בלתיכנסת, אולם המבנה הו-בית

מתפללים, והמניין שהתכנס בביתו  70-מאושרים )המניין שהתכנס בביתו של שבל באביצקי כלל כ
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מתפללים(. בשלהי שנות הארבעים וראשית שנות החמישים היו גם  25-של אייזיק לוין כלל כ

קיים מכתב . 785ת ובציון של חגים מסורתייםפעילויות הקשורות בשחיטה כשרה, באפיית מצו

-"הסתדרות המזרחי המרכזי העולמי" בירושלים מ-מעניין של באי כוח "התאחדות עולי הומל" ל

)כחודשיים לאחר תום המלחמה( ובו בקשה לשלוח ליהודי מגומל תשמישי קדושה או  10.7.1945

החמישים והששים )וככל הנראה גם גם במהלך שנות . 786"לפחות טלית משומשת... וסדור תפילה"

מורשים והייתה -רשמיים ובלתי-במהלך שנות השבעים והשמונים( פעלו בגומל "מניינים" בלתי

פעילות מסוימת מתחת לרדאר הרשויות של הווי יהודי מסורתי, אף כי אין נתונים וממצאים 

 ברורים בנדון.

    

 . משלהי התקופה הסובייטית ועד ימינו3

ות השמונים החל תהליך של ארגון מחדש של קהילה יהודית. בגומל הוקמה קהילה בשלהי שנ   

, לאחר מאבק של כשלוש שנים, הקהילה קיבלה את במנה 1993יהודית שנקראה "אחדות". בשנת 

בית הכנסת ההיסטורי "ראש פינה", שם התמקמו כל מוסדות הקהילה וארגוניה השונים )ארגוני 

רגוני הקשישים, ארגוני חסד וצדקה וכיו"ב(. פעילות קהילתית ענפה נוער, ארגוני הווטרנים, א

במיוחד הייתה במחצית הראשונה של שנות התשעים, אז פעלו כמה ארגונים במסגרת הקהילה 

אורתודוקסית ופרוגרסיבית )רפורמית(, ויצא לאור  –היהודית. כך, פעלו שתי קהילות דתיות 

ת הקטנה בגומל מורכבת מקהילה יהודית . כיום הקהילה היהודי787ביטאון "אחדות"

, קהילה יהודית פרוגרסיבית )רפורמית( בשם "קדימה", וכן 788אורתודוקסית בשם "בית יעקב"

תלמידים,  90-ילדים,  ועד כיתה ד', כולל, ובהם מעלה מ 70-ספר ספר יסודי )מכיתות גן ובה כ-בית

התחזוקה( יהודי בשם "התקווה", אנשי חינוך ואנשי הסגל הטכני ו –עובדים  40-וכן מעלה מ
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 ר מי החתום על המכתב, מיהו היהודי הנצרך ומהו המען למשלוח. . מהמכתב לא ברוA390/4: אצ"מ 786
כ' -מסמכים רבים הקשורים בפעילות הקהילה היהודית בגומל במחצית הראשונה של שנות התשעים של המאה ה 787

  -מצויים ב 

ГАГО, ф. 3531, оп. 2, д. 2, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 22, 26, 27, 29, 30 

מעניינים אלה ממתינים למחקר עתידי שיעסוק בחידוש הקהילתיות היהודית בשלהי קיומה של ברה"מ חומרים 

  -( ניתן למצוא בАхдутולאחר התפרקותה. את גיליוני ביטאון "אחדות" )

ГАГО, ф. 3531, оп. 2, д. 7  

  Journals002203988/NLI-https://beta.nli.org.il/he/journals/NNL -וכן במחסני הספרייה הלאומית בירושלים 
  /http://www.jewishgomel.com -אתר מרשתת של הקהילה היהודית הדתית "בית יעקב" ]רוסית, אנגלית[  788

https://beta.nli.org.il/he/journals/NNL-Journals002203988/NLI
http://www.jewishgomel.com/
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, בעל זיקה לקהילת "אחדות" ולקהילת "קדימה", ובמסגרתו 1993שהחל את פעילותו בשנת 

 . 789מלמדים גם את השפה העברית וכן מסורת, תרבות וספרות יהודית

ומה טומן העתיד? העתיד לוט בערפל. ברור שהקהילה היהודית בגומל, בשום קונסטלציה    

להעלות על הדעת, לא תוכל לחזור ולהיות מה שהייתה לפני מאה שנה, אלא תהיה  אפשרית שניתן

-קהילה קטנה העוסקת בעיקר בשרידותה. מגמה זו אף תתחזק ככל שיגבר התהליך הדמוגרפי

הטבעי ויהודים מ"הדור הישן" ילכו לעולמם. כאשר זה יקרה, קשה לראות האם בכלל תהיה 

תי בגומל. בבוא העת תעמוד לפני הצעירים המעטים המזהים תוחלת להמשך של קיום יהודי קהיל

את עצמם עם הקהילה היהודית האם פניהם להמשך קיום יהודי קהילתי בגומל או שפניהם 

 להגירה או לעלייה. ימים יגידו...   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

  /http://atikva.by -גן "התקווה" ]רוסית, אנגלית[ -ספר-אתר מרשתת של בית 789
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 סיכום ומסקנות

 

 סיכום

במחקר זה נדונו התמורות המעצבות בחייהם של יהודי גומל והמרחב למן התקופה שלפני    

. המטרה המרכזית הייתה להתחקות אחר 1941ועד הפלישה הנאצית לברה"מ ביוני  1917מהפכות 

תודעתי של האוכלוסייה היהודית, מתוך שאיפה -אופיין של התמורות, בדגש על המימד הזהותי

אתנית בעלת מאפיינים המייחדים -התמורות על הכלל היהודי כקבוצה לאומיתלהבין את השפעת 

אותה בתוך כלל האוכלוסייה. שאיפה להבין כיצד התמורות שהובלו בידי מאורעות התקופה 

ומכוונות בידי המשטר הסובייטי המנצח הביאו לשינוי יסודי בדפוסי הזהות וההזדהות של 

ות והזדהות חדשים, שיש בהם נתק משמעותי ביחס לדפוסי היהודים, ולמעשה עיצוב של דפוסי זה

הזדהות וההזדהות המעוגנים בזיקה היסטורית ותרבותית ארוכת טווח, כפי שהתגבשו במהלך 

הדורות, ובה בעת יש בהם מימד של שימור העצמיות והייחודיות ברמת התודעה הקולקטיבית. 

עד כמה  –היסטורית -השאלה המטה כמו כן, במחקר נעשה ניסיון לבחון ברמה המקומית את

הצליח המיזם ההיסטורי של שילוב היהודים בבניין של חברה סובייטית חדשה, ובאיזה מחיר 

 ברמת הקולקטיב והפרט יה כרוך?

חברת רוב( הייתה מאופיינת שהייתה למעשה החברה היהודית בגומל ) 1917בתקופה שלפני    

וקתית )מאנשי מערכת הבנקאות והפיננסים, דרך תעס-גוניות רבה מאוד מבחינה חברתית-ברב

אנשי מקצועות חופשיים וכלה בפועלים ובעיקר בעלי מלאכה רבים ואף שוכני משכנות עוני 

ליטאי מזה ואנשי התנועה -(; מבחינה דתית )מאנשי הזרם המתנגדיKahalny Rovבשכונת 

בית כנסת האבן הגדול" החסידית, בדגש על חסידות חב"ד מזה, אנשי "המזרחי" ובראשם רב "

מרדכי רפאל ברישנסקי, ועד יהודים שהיום נוהגים לכנותם חילוניים, כאשר בתווך מצוי הרוב 

מסורתית, ושבהיות היהודים רוב האוכלוסייה בגומל בשלהי -המסורתי שחי בפרהסיה דתית

יטית כ' השפיעו גם על הפרהסיה העירונית בכלל(; מבחינה פול-י"ט וראשית המאה ה-המאה ה

ציוניים כללים, "המזרחי" ו"פועלי ציון", ועוד גוונים  –)ריבוי תנועות ומפלגות מכל הזרמים

רוסיות, בדגש על תנועות ומפלגות -ציוניים, דרך "בונד", וכלה בהשתתפות בתנועות פוליטיות כלל

אוות סוציאליסטיות(. חברה שהתאפיינה במודרניזציה הולכת וגוברת בשלל תחומים, וכן במעין ג

 . 1903-יחידה מקומית המבוססת על אתוס ההגנה העצמית האקטיבית בפרעות גומל ב
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הביאה רבים מהיהודים לקחת חלק אקטיבי בחיים  1917המהפכה הדמוקרטית של פברואר     

עירוניים, דבר שלפני כן רק מעטים מהיהודים לקחו בו חלק בהתאם למגבלות -הפוליטיים הכלל

היהודית עקב חוקים ותקנות של המשטר הצארי. היהודים השתלבו שחלו על האוכלוסייה 

רוסיות כאחת. הם השתתפו בכנסים -בהמוניהם בתנועות ומפלגות פוליטיות, יהודיות וכלל

ובוועידות, לקחו חלק בשיח ובדיונים פנימיים ופומביים, במיני הפגנות ועצרות, בכתיבה 

נהגה העירונית והמרחבית במסגרת מוסדות בעיתונים, ועוד. יהודים בולטים אף השתלבו בה

הדומה העירונית. היהודים לקחו חלק פעיל בקמפיינים ובבחירות לדומה העירונית, לנציגות לכנס 

רוסי של הקהילות היהודיות וכן לאסיפה המכוננת הרוסית. במקביל פרטים יהודים היו -הכלל

וקטית הרוסית )קרי המפלגה דמ-פעילים מאוד בוועד פולסיה של מפלגת הפועלים הסוציאל

מהפכניות אחרות שהקימו את מועצת הפועלים, -הבולשביקית( ובמפלגות סוציאליסטיות

 האיכרים והחיילים )סובייט(, שהיה מעין גוף שלטוני מקביל לשלטון הרשמי. 

, טלטלה את כלל החברה, ובתוכה את האוכלוסייה 1917ההפיכה הבולשביקית בנובמבר    

ועד  1917ם השלטון הבולשביקי הראשון בגומל לא החזיק זמן רב )מנובמבר היהודית, אול

( ולא הספיק לשנות סדרי עולם. השינויים היותר רדיקליים החלו עם חידוש המשטר 1918פברואר 

 . 1919הבולשביקי בגומל ובמרחב בראשית 

(, גומל הייתה נתונה לשלטון גרמני הלכה למעשה, 1919ינואר  – 1918בטווח, כמעט שנה )מרץ    

שבמסגרת ההסכמים שלו עם אוקראינה העביר באופן פורמאלי את השליטה במרחב פולסיה, 

ובמרחב גומל בכלל זה, לאוקראינה שראתה את המרחב כחלק מאוקראינה. הניסיונות לביצוע 

בין היתר מקרב האוכלוסייה היהודית )אך  אוקראיניזציה לא צלחו, להיפך הם עוררו התנגדות,

תושבים בנוגע -לא רק( שלא ראתה את עצמה כחלק מאוקראינה וביקשה לקיים משאל

אוקראיני התאפיינה אמנם -להשתייכות המדינית של גומל והמרחב. תקופת השלטון הגרמני

יים היא אפשרה בחוסר יציבות פוליטית ובשינויים תכופים, אולם במה שנוגע לאורחות חיים יהוד

התפתחות מתוך תהליכי שימור ושינוי טבעיים, כלומר כאלה שהם פרי התפתחות "מלמטה", ולא 

כאלה שהם פרי הנחתה "מלמעלה". התקופה הקצרה הזו התאפיינה בשימור אורחות חיים 

מסורתיים, וכן שימור המבנה התעסוקתי מזה, ובדמוקרטיזציה הולכת וגוברת של החיים 

 הציבוריים של האוכלוסייה היהודית מזה. הפוליטיים ו

במקביל, תקופה זו, ותקופת מלחמת האזרחים בכלל, אופיינו בחשש מתמיד בקרב האוכלוסייה    

היהודית מאלימות בכלל, ומאלימות על רקע אנטישמי בפרט. זכר הפרעות בגומל בראשית המאה 
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לים של היהודים כפרטים. אמנם ( היה טרי למדי והיווה גורם השפעה בשיקו1905, 1903כ' )-ה

החשש מפרעות בגומל עצמה לא התממש, אך האוכלוסייה היהודית בעיירות במרחב של גומל 

סבלה מהפרעות באופן משמעותי, באובדן חיי אדם )הרוגים ופצועים( ובנזק לרכוש, ואובדן 

גומל מקומות מגורים ומקורות פרנסה ואף גרמה לתופעה של מנוסה של יהודים מהמרחב ל

 שנחשבה לבטוחה יותר, בייחוד כאשר חיילים גרמנים נכחו בעיר. 

)למעט אפיזודה קצרת ימים של מרד  1919חזרת המשטר הסובייטי והתייצבותו בראשית    

( החלו בתהליכים של סובייטיזציה של החברה בגומל ובמרחב בכלל, ושל 1919סטרקופיטוב במרץ 

בעל מאפיינים הייחודים ביחס אליהם(. תהליכי  האוכלוסייה היהודית כחלק מהכלל )אך

ובמשך כל התקופה הנדונה במחקר. תהליך הסובייטיזציה לא  1919הסובייטיזציה נמשכו למן 

היה אחיד, היו בו תמורות פנימיות במה שנוגע לקצב ועצימות התהליך, ובתקופת הנא"פ, אף היה 

לית יותר בכמה וכמה תחומים )בראש נראה למשך זמן מה שהמדיניות הסובייטית נהייתה ליבר

ובראשונה בתחום הכלכלי, אולם היו לכך נגזרות גם בתחומים נוספים(. תהליכי הסובייטיזציה 

הכלכלה, הפוליטיקה, החיים הציבוריים, יחסי דת ומדינה ומקומה  –כוונו לכלל מישורי החיים 

 של הדת במרחב הציבורי, חינוך, תרבות וכיו"ב. 

מחד גיסא היה מעבר של יהודים מהעיירות ומהמרחב  –גרפי אירוע תהליך מורכב בתחום הדמו   

הכפרי לגומל ובה בעת היה מעבר של יהודים מגומל למרכזים העירוניים הגדולים יותר, בעיקר 

לערי הבירה הסובייטיים )מוסקבה ולנינגרד( ולמרכזים התעשייתיים המתפתחים. בראשית שנות 

מל שניצלו את ההזדמנות קצרת המועד שנפתחה על מנת להגר אל מחוץ העשרים היו יהודים בגו

לברה"מ, בכללם כאלו שעלו לארץ. לרוב היו אלה יהודים אמידים יותר, בני מעמד היותר גבוה 

ומעמד הביניים היותר עמיד שהיו יכולים להרשות לעצמם לממן את הליכי ההגירה. ביניהם היו 

מהפכנית. מבין הפעילים -הממסד הציוני מהתקופה הטרוםגם פעילים ציוניים, בעיקר אנשי 

הציוניים הצעירים ונעדרי אמצעים למימון הגירה מעטים מצאו את דרכם אל מחוץ לברה"מ, 

ישראל(, לעיתים דווקא בזכות העובדה שנעצרו והוגלו עקב פעילותם -חלקם הגיעו ליעדם )ארץ

ראל(. היו יהודים שביקשו לתת מענה יש-הציונית, והגלייתם הומרה בהמשך ל"גירוש" לארץ

כפרית במרחב של גומל, -חברתיות שלהם באמצעות התיישבות חקלאית-למצוקות הכלכליות

כ', אולם אפשרות זו -המדינה אף הקצתה קרקעות לצורך כך במהלך שנות העשרים של המאה ה

גם הם לא –ם לא משכה רבים. היו גם יהודים שביקשו לעבור להתיישבות החדשה בחצי האי קרי

ביג'אן. אף הם לא -היו רבים ואף היו מעטים שביקשו לבנות את החבל האוטונומי היהודי בבירו
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היו אלא מעטים ביותר. רוב יהודי גומל נותרו במרחב העירוני. במקביל לכך, כתוצאה מהתפתחות 

הדרגתי תעשייתית היה מעבר מסיבי של האוכלוסייה הלא יהודית מהמרחב הכפרי לגומל ובאופן 

אך עקבי היהודים הפכו מאוכלוסייה שהיוותה כמעט מחצית מתושבי העיר לאוכלוסיית מיעוט, 

 אם כי עד לפלישה הנאצית הייתה זו אוכלוסיית מיעוט משמעותית מבחינה כמותית. 

המשטר הסובייטי חתר להלאמה של אמצעי הייצור בטענה  –בתחום הכלכלי והתעסוקתי    

ועלים" ובפועל למדינה. אולם בתקופת הנא"פ המדיניות הסובייטית שהמפעלים שייכים "לפ

אפשרה בעלות פרטית על אמצעי הייצור, לעיתים בתנאי החכרה, ויהודים בולטים אכן היו בעלי 

מפעלים ובתי חרושת בגומל בתקופה זו.  עם קיפול הנא"פ אפשרות זו נחסמה, ועבור היהודים 

מניהול פרטי לניהול כחלק מהמסגרות המדינתיות,  –ה מרחב המימוש העצמי בשדה הלך והשתנ

מבעלי מלאכה עצמאיים לבעלי מלאכה המאורגנים בקואופרטיבים ובהמשך לפועלים במפעלים 

ובצי חרושת מדינתיים. מרחב היוזמה הפרטית הצטמצם ובהמשך התאיין והיהודים השתלבו 

ושלפחות חלק ממיישמיה ברמה במסגרת הכלכלית שהלכה ועוצבה בידי המדיניות הסובייטית )

 –כ'( -המקומית היו יהודים במוצאם(. ככלל, בשלב זה )שנות העשרים והשלושים של המאה ה

ליהודים היה מרחב להשתלבות מלאה בכל ענפי הייצור והשירותים, בכל התפקידים האפשריים, 

יהודית, -אוהם אכן עשו זאת. השתלבות זו גררה חוסר שביעות רצון בחלק מהאוכלוסייה הל

 מהפכנית. -שיחסה כלפי היהודים היה מושפע מהלכי הרוח של עוינות עוד מהתקופה הטרום

במהלך שנות העשרים והשלושים, בייחוד בשלהי שנות העשרים וראשית  –עוינות כלפי יהודים    

גילויי עוינות כלפי יהודים  –שנות השלושים, אירעו מופעים שונים של אנטישמיות עממית 

מות עבודה, במקומות ציבוריים, ועוד. לרוב היה מדובר בגילויי עוינות מילוליים ולעיתים גם במקו

בגילויי אלימות פיזית. אירועים  אלו גונו והוקעו באופן גורף )כאשר בהמשך הדיווחים ביקשו 

ליצור רושם שלא מדובר באנטישמיות בלבד אלא בעוינות הדדית ועל כן הובאו בהרחבה דיווחים 

ביטויי "שוביניזם לאומני" גם בקרב היהודים(. בתקופה זו האנטישמיות הוצגה כשריד העבר על 

והמשטר אכן עשה מאמץ כן להיאבק באנטישמיות בכל הכלים שעמדו לרשותו, כולל כלים 

 משפטיים ותעמולתיים. 

בתחום הפוליטי המשטר הסובייטי חתר למונוליטיות פוליטית ורעיונית ולא ראה מקום    

מפלגתית ולתרבות פוליטית המבוססת על שיח בין העמדות השונות וקבלת הכרעות -מערכת רבל

בנוגע למדיניות על בסיס הסכמיות ו/או עיקרון הכרעת הרוב. עם זאת, המשטר לא יכול היה בבת 

מפלגתית וריבוי רעיונות ששררו בתקופה שלפני התבססות המשטר -אחת לאיין את המציאות הרב
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ל כן המשטר התיר בשלב הראשון מרחב לפעילות מפלגתית ותנועתית שאינה הסובייטי. ע

בולשביקית, אך כזו המצהירה על הזדהות עם רעיונות סוציאליסטיים ותמיכה במשטר הסובייטי 

וכניסת חבריו על בסיס פרטני  1920-)כך למשל "בונד" יכול היה לפעול למעשה עד התפרקותו ב

(. אולם, על אף 1928"פועלי ציון" יכלו לפעול, לפחות להלכה, עד לשורות המפלגה הבולשביקית, ו

הפשרות שנעשו כתוצאה מאינטרסים פרגמטיים והתירו מרחב פעילות מסוים למפלגות אחרות 

זולת הבולשביקים, הרי הייתה זו פשרה זמנית בלבד, והמגמה הייתה ליצור חברה מונוליטית 

יטית מה שאכן הושג עוד לפני סוף העשור של שנות מפלגתית מבחינה פול-מבחינה רעיונית וחד

העשרים. ככל שמגמה זו הובררה והונכחה, יהודים לא מעטים בגומל הצטרפו לשורות המפלגה 

הבולשביקית, בין אם מתוך הזדהות רעיונית ובין אם מתוך שיקולים אחרים )אפשרויות של 

ון המדינתי, ועוד(. במהלך גלי קידום חברתי, של קריירה בשורות המנגנון המפלגתי והמנגנ

ה"טיהורים" של שלהי שנות העשרים והמחצית הראשונה של שנות השלושים רבים מהם סולקו 

 משורות המפלגה. 

על אף הצרת מרחב הפעילות בשנים הראשונות של המשטר הסובייטי בגומל המשיכה להתקיים    

אמנם המפלגות הפוליטיות הוותיקות פעילות פוליטית יהודית עצמאית, בייחוד פעילות ציונית. 

יחסית )כגון הציוניים הכליים והמזרחי( ברובן המכריע לא יכלו להמשיך ולקיים פעילות סדירה 

שהייתה מוכרת להן בתקופה שלפני התייצבות המשטר הסובייטי, אך פעילות מחתרתית או 

, ארגון הנוער של ארגון "החלוץ" –מחתרתית למחצה התנהלה ביוזמת תנועות נוער וצעירים 

"פועלי ציון" )שבראשית תקופת המשטר הסובייטי יכל לפעול באופן גלוי( וכן תנועת "השומר 

הצעיר" שהייתה לה נוכחות משמעותית בגומל ובמרחב. חלק מפעילי תנועות אלה אף הצליחו 

ישראל כמוזכר לעיל, אחרים מצאו את עצמם במקומות מרוחקים בתוך שטחי -לעלות לארץ

מורשית. אחרים -"מ כחלק מעונשי הגליה שהיו נהוגים בברה"מ על פעילות פוליטית בלתיברה

הפסיקו את פעילותם בשקט ולעיתים תוך הודעות פומביות בעיתונות המקומית בהן הודו הכו על 

חטא עקב פעילותם הציונית. קשה לומר עד כמה כל מקרה כזה היה פרי של שכנוע אמתי ועד כמה 

 ץ.תוצאה של אילו

המשטר הסובייטי התיר באופן פורמאלי אפשרות לפעילות דתית המותרת במסגרת החוק    

הסובייטי. אולם בפעול ככל שהזמן הלך והתקדם הרשויות החלו להצר יותר ויותר את מרחב 

הפעילות שניתן לקהילות הדתיות ולמנהיגים דתיים )רבנים, שוחטים(. המשטר החרים באופן 

כנסת והסב את ייעודם לצרכים אחרים בהתאם לאינטרסים של הרשויות זוחל את מבני בתי ה
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וצרכיהן. במקביל המשטר אפשר לנהל )ולמעשה ניהל מאחורי הקלעים( תעמולה אנטי דתית 

אינטנסיבית בשלל אמצעים, חלקם אמצעים אגרסיביים למדי כמו מפגנים ועצרות עם מוסיקה 

ים. באופן הדרגתי אך עקבי המשטר צמצם את ושירה רועשים בסמוך למבני בתי כנסת המרכזי

המרחב שהותר לפולחן הדתי הן מבחינת אופי הפעילות שהותרה לקהילות הדתיות והן מבחינת 

כמות מבני הדת שהלכו והצטמצמו בהדרגה. בתנאים אלה היהודים בגומל החלו להעביר את 

ויות לצרכי פולחן בבתים הפולחן הדתי למרחב הפרטי, לארגון של מה שכונה "מניינים" )התכנס

 פרטיים(, והנוכחות היהודית הדתית הלכה ונעלמה מהמרחב הציבורי. 

המשטר חתר להפסקת קיומם של מוסדות החינוך המסורתיים )החדרים, תלמודי תורה  –חינוך    

והישיבות( וביקש לעצב חלופה בדמות בתי ספר סובייטיים שפעלו ביידיש ומגמתם המרכזית 

קטרינציה של הילדים והנוער ברוח הרעיונות של המשטר. בתי הספר הללו מילאו הייתה אינדו

פונקציה מורכבת בתהליכי שימור ושינוי של דפוסי הזהות וההזדהות היהודית. מצד אחד הם 

הובילו לניתוק מדפוסי הזהות וההזדהות המסורתיים וההיסטוריים, ניתוק מרעיונות יהודיים 

מהטקסטים היהודיים המכוננים, ובה בעת עקב ריכוז יהודי אתני גדול פרטיקולריים, מהציונות, ו

במוסדות אלו הם תרמו לדינמיקה חברתית של שימור הזיקות ההדדיות )מבחינה חברתית 

ותרבותית( בין יהודים מבחינת שייכותם האתנית, ובכך תרמו לשימור תחושת השייכות 

החינוך  המסורתיים הם חדלו להתקיים לקולקטיב היהודי. לאחר תקופה של מאבק במוסדות 

באופן רשמי או העבירו את פעילותם  לספרה המחתרתית למחצה, מעין חינוך משלים שהורים 

 שהיו מעוניינים בו היו ממנים אותו באופן פרטי. 

המשטר התיר מרחב לפעילות תרבותית יהודית כגון תיאטרון, ספרות לגווניה, מופעי  –תרבות    

בעיקר בתחום של  –בה בנושאים יהודיים )אמנם בגבולות גזרה שהשלטון התיר פולקלור, כתי

תולדות תנועת הפועלים היהודית ותרומתה למהפכה הבולשביקית(, ואף תכניות רדיו ביידיש. כך 

למשל צוינו ימי ההולדת של שלום עליכם, וכן היה עיסוק בהגנה העצמית בפרעות גומל. כל אלה 

זהות ותחושת שייכות לקולקטיב היהודי, אף על פי שתוכניהם נועדו שימשו כגורמים משמרי 

 להרחיק את היהודים מדפוסי הזהות וההזדהות המסורתיים. 

ערב הפלישה הנאצית לברה"מ יהודי גומל היו אוכלוסייה משמעותית מבחינה כמותית, ובעלת    

פייה הקולקטיבי של השפעה בשלל מוסדות שפעלו בעיר במגוון תחומי הפעילות, ובה בעת או

האוכלוסייה היהודית היה שונה באופן משמעותי מזה שהיה קצת יותר משני עשורים לפני כן ערב 

 שנת המהפכות.
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לית, את התהליכים שעברו יהודי החלק אבנקודה זו המחקר המחקר מראה ברמה הלוק   

בלארוס, אוקראינה  –האירופאי של ברה"מ, ובייחוד תושבי מרחב תחום המושב לשעבר 

, ומוצגים באופן משכנע במחקריהם של חוקרים כגון בייזר, והפאתים המערביים של רוסיה

-. בהיבט של תמורה זהותיתבמפורד, זלצר, סמילוביצקי, שטרנשיס ואחרים )ראה בפרק מבוא( 

תודעתית במוקד בתהליכים אלה הוא מעבר מדפוסי זהות והזדהות מסורתיים לדפוסי זהות 

זדהות חליפיים: זהות לאומית אתנית )המבוססת על תודעת מוצא משותף וגורל משותף(, וה

הדגשת תכנות ייחודיות ליהודים )הערצת האינטלקטואליות, כבוד להשקעה ומאמץ והתמחות 

מקצועית, קשרים משפחתיים חזקים, סולידריות קבוצתית, דחיית המניפולציות של המשטר 

"יהודים", שילוב של מודעות למוצא היהודי שאינו בחירי -תית לברמת המודעות(, שייכות חבר

להחלטה מודעת שהיא לחלוטין פונקציה של בחירה לגבי השאלה מה לעשות עם זה, העדפת 

והדגשת הממד הפרטי )אל מול הממד הקולקטיבי(. היבטים תרבותיים ייחודיים, אפילו בהיבט 

למרות מידה רבה של זהות לאומי(.  הקולינרי )כך למשל מצה הפכה מסממן דתי לסממן

השתלבות בתוך החברה הסובייטית, ובייחוד במעמד הביניים העירוני, היהודים עדיין היו מזוהים 

קבוצה בעלת מאפיינים ייחודיים בתוך החברה הסובייטית. לעיתים -בידי הרוב הלא יהודי כתת

משטר הסובייטי רצה ליצור הבמלים אחרות, אמנם . 790נוסף על תפיסת השונות גם ממד העונות

דפוס של זהות המנתק את יהודי ברה"מ מיהודי העולם, והקושר אותם אידיאולוגית ומעשית 

 , אולם בפועל התהליך היה מורכב יותר. 791לברה"מ

אנה וינוגרדוב מדגישה כי זהות יהודית תמיד הייתה נונה לשינויים ותמורות, ועל אף היותה    

תני והיסוד הדתי לעיתים בכורח הנסיבות של זמן, מקום וסביבה א-תמהיל של היסוד הלאומי

היהודים הדגישו יסוד זה או אחר על פני היסוד השני. בנסיבות של ברה"מ היהודים למעשה 

אולצו להחליש באופן משמעותי ביותר את הזיקה ליסוד הדתי ולנגזרותיו באורחות חיי היום יום. 

 ידי על גם אלא, ידיה על רק ליגנציה יהודית, אולםהזהות החדשה אומצה בידי קבוצת אינט

להשתלבות בחברת הרוב והזדמנות  סיכוי בכך שראו ב"תחום המושב" לשעבר רבים יהודים

 בידי ורק אך נהרסה ולא נוצרה לא הסובייטית היהודית התרבות .חברתי אישי-לקידום כלכלי

                                                           
790  
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. החדשה זו בבניית והן הישנה, מהזהות בהנתקה הן השתתפו עצמם היהודים. הסובייטית המדינה

 יהודיות קבוצות כמה היו .ופנימי גם יחד חיצוני של הזהות היהודית היה מחדש ההגדרה תהליך

 מאמינים שהיו בגלל אם בין, הדת השפעת את את הזהות היהודית ולהפחית מחדש להגדיר שרצו

 יהודים היו זאת עם. שינקה מהדת מאפליה להימלט דרך בכך ראו כי אם ובין בקומוניזם אדוקים

. האינטליגנציה שחתרה לאקולטורציה עם מעשי שיתפו פעולה ולא מסורתיים שהיו אחרים

 אחיד באופן קיבלו לא וגם, הזהות היהודית של חדשה הגדרה על אחיד באופן הסכימו לא יהודים

, יותר מאוחר. והשלושים העשרים בשנות המצב, לפחות, היה זה. חיצוניים גורמים שיצרו הגדרה

מחדש של  ההגדרה תהליך על השליטה את איבדה האינטליגנציה החותרת לאקולטורציה אפילו

 הפך ובכך התהליך, הקומוניסטית במפלגה יהודים-לא ועל התהליך השתלטו, הזהות היהודית

 הזהות .באופן כמעט מוחלט בידי גורמים חיצוניים לאוכלוסייה היהודית בברה"מ המונע לתהליך

 ביהודים רשמית הכירה ברה"מ. ובמידה רבה פסיבית באופן חיצוני מוגדרת הפכה היהודית

 האמינו לא ברה"מ יהודי, לכן. אתנית שהשייכות אליה עוברת מדור לדור -לאומית כקבוצה

 חיים לעובדת נחשב זה. יהודית זהות על לשמור או ליצור כדי דבר מה אקטיבי לעשות שצריך

 היא, אם כן, פונקציה של הפסיבית הזהות. מלידתו האדם של במסמכיו הרשומה נמנעת בלתי

 או דתי תוכן חסרת לתווית הפכה, במידה רבה,  יהודית זהות .בחירה בתנאים הסובייטיים היעדר

  .792תרבותי ממשי

על בסיס ניתוח לעיל ניתן לומר כי יש מן הדמיון בין החוויה ההיסטורית של יהדוי ברה"מ לבין    

החוויה ההיסטורית של יהודי ארצות המערב, במובן זה שבשני המקרים ניתן לזהות התרחקות 

מדפוסי זהות והזדהות יהודיים מסורתיים ואימוץ דפוסי זהות והזדהות מודרניים, תוצר של 

יסטוריים של מודרניזציה, אורבניזציה, אקולטורציה, וכיו"ב. עם זאת, תהליכים ה

בבאינטרפרטציה שלי, בטענה זו יש ממד של התעלמות או מתן משקל מועט לכך שההתמודדות 

של יהדות ברה"מ הייתה מול מערכת מדינתית שהפעילה אמצעי כפייה ותעמולה אגרסיביים, 

מצומצם ביותר, בעוד שיהודי ארצות המערב חיו  שהתירה לאוכלוסייה היהודית מרחב בחירה

בתנאים של מרחב בחירה רחב ביותר, מה שיוצר מאליו שוני מהותי בתהליך ההיסטורי שעברו 
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יהודי ברה"מ מזה ויהודי ארצות המערב מזה, גם אם לעיתים נדמה כי יש דיון מסוים בתוצר של 

 התהליכים ההיסטוריים. 

 

 מסקנות ותובנות

, 1917 בשנת הבולשביקית וההפיכה הדמוקרטית המהפכה, הראשונה העולם חמתבעקבות מל• 

נאלצו להתמודד עם  יהודי גומל והמרחב אוקראיני,-הגרמני ותקופת השלטון האזרחים מלחמת

שינויים פוליטיים וחברתיים דינאמיים ואינטנסיביים, שהובילו לצורך להסתגל למציאות 

 ם למה שהשלטון הקיים בכל נקודת זמן מצפה ודורש.המתהווה ולהתאים את ההתנהלות בהתא

לא הייתה , כחלק מכלל יהדות של מרחב הקיסרות הרוסית לשעבר, בלארוס מזרח דרום יהדות• 

דתיים על זרמיהם )בעיקר חסידים,  – אוכלוסייה אחידה, אלא היו בה קבוצות וזרמים שונים

וציוניים לגווניהם  חילוניים לגווניהם ועל זרמיהם, מתנגדים, סוגים שונים של דתיים מודרניים(

בהינתן חופש בחירה ממשי ניתן לשער כי יהודי גומל היו . ועל זרמיהם, תנועותיהם ומפלגותיהם

 . מהווים אוכלוסייה יהודית מגוונת ודינאמית מאוד

 לרעה על כל האפליה ביטול את ליהודים הבטיחו, השלטון את שתפסו לאחר, הבולשביקים• 

. הפוליטיים והציבוריים על כל מישוריהם, היבטיהם ומאפייניהם בחיים צורותיה, וההשתתפות

 מלא לאומי שוויון בהשגת והאמין זו לקריאה נענה מהאוכלוסייה היהודית בגומל ניכר חלק

 .חברתי וצדק המבוססת לכאורה על שוויון חברה ובניית

. אלה ציפיות אכן תאמו העשרים נותש של הראשונה במחצית ההתפתחויות היה כי נראה• 

 תפסו, גבוהה ומוטיבציה יכולות וכישורים בעלי, באוכלוסייה היותר משכיל ופעיל כחלק, יהודים

, הפוליטית המקומית בקרב המנהיגות, והציבוריים הכלכליים בחיים מובילים תפקידים במהירות

. גומל ומחוז גומל של הממלכתי הביטחון ובשירות המקצועיים האיגודים בתנועת, הנוער בארגוני

ויישמו  המפלגה הוראות של לפועל מוציאים רק היו הם לא ניהלו מדיניות עצמאית אלא, עם זאת

  .את מדיניותה

 לבולשביקים ציון" בעברם, שהצטרפו-לשעבר, פעילי ה"בונד" וגם "פועלי דמוקרטים-הסוציאל• 

על  הקומוניסטית ההשפעה חלחלה צינור דרכולמעין  הפכו, והשתלבו בפעילות הייבסקציה

 של ובהיכרותם עם המנטליות ביידיש בשליטתם השתמשו הם בעבודתם. היהודית האוכלוסייה
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היהודית על מנת לייצר תעמולה אפקטיבית בקרב האוכלוסייה היהודית בגומל  האוכלוסייה

 .ובמרחב

, הפרולטריון של יקטטורההד עקרונות על התבססה הבולשביקים של הלאומית המדיניות• 

בבסיס המדיניות הייתה האמירה לפיה ההתנהלות . והאינטרנציונליות, המעמדי המאבק

גישה זו לא . בצורתה ולאומית בתוכנה סוציאליסטית הסובייטית בסוגיה הלאומית צריכה להיות

כתחליף היא ביקשה לייצר  .התירה לאורך זמן מקום לדפוסי זהות והזדהות יהודיים מסורתיים

דפוסי זהות והזדהות יהודיים סובייטיים ייחודיים, וגם זה כשלב ביניים עד להיווצרות התנאים 

 המתאימים שיאפשרו אסימילציה בקנה מידה נרחב.

 לקידום חברתי באמצעות השגת וההזדמנות בבניין החברה הסובייטית המתהווה, השתתפות •

הובילו לצורך  חומרית לרווחה והאפשרות להגיע י והתעסוקתיהמקצוע בתחום הצלחה, השכלה

-הלאומית ומדרכי ההזדהות המסורתיים מהזהות וליצור נתק הבולשביזם עקרונות עם ליישר קו

 לפגיעה הוביל מצב זה(. השפה העברית, זיקה לתרבות, ידיעת ההיסטוריה, דת ופולחן) היסטוריים

 .הדורות ולאסימילציה ברציפות

העומדים לרשותה על מנת להשיג את יעדיה בכלל,  האמצעים בכל השתמשה הסובייטית ההמדינ •

הפעלת חוק, דיכוי , שכנוע, הפחדה ושימוש באיומים – הלאומית במדיניות בסוגיה ובכלל זה גם

פיקטיביות לרוב )או  בעילות מוות עונשי ובקצה אף גירושים, מאסרים, הגליות כולל, ורדיפות

  .יכולים לשמש כהצדקה לעונשי מוות ברוב החברות המתורבתות(כאלה שאינם 

, כנסת והסבת הייעוד של מבניהם בתי סגירת, היהודית הדת ברדיפת באה לידי ביטוי אלימות• 

ספרות  פרסום איסור, קהילות ופעילי רבנים של והגלייתם מעצרם, וישיבות סגירת חדרים

 עלמין סגירת בתי, קהילות של פולחן ורכוש חפציהחרמת   שנה(, )כגון סידורים ולוחות,דתית

, מהפכנית כביכול(-אנטי על הוראת השפה העברית במוסדות חינוך )בתור שפה איסור, יהודיים

, נתיני ארצות זרות היושבים מחוץ לברה"מ עם איסור על התכתבות, על הגירה מברה"מ איסור

היהודית על שלל היבטיה  מהמורשת להנתקה הוביל זה כל. של הפעילים הציוניים רדיפות

 .מהיהודים בעולם וכפועל יוצא מההוואי היהודי בעולם ולהנתקה

 על לשמור עוד צורך היה לא, בשאר ברה"מ כמו, בבלארוס הסובייטית השלושים, שנות בסוף• 

 המוסדות הופסקה פעילותן של הייבסקציה ושל מרבית. תרבותית-יהודית של אוטונומיה מצג

מכללות , ספר בתי) נסגרו ביידיש הסובייטים החינוך מוסדות כל. שפעלו ביידיש הסובייטים
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, שונה בלארוס הסובייטית של הלאומי גם הסמל(. באוניברסיטאות, וכו' מחלקות, פדגוגיות

 שנותרו ביידיש התרבות מוסדות מעט. ממנו הוסרו ביידיש "פועלי כל הארצות התאחדו" והמלים

 מוסדות ייצוגיים בלבד בעיקר בתחומי התיאטרון והפולקלור.  היו המלחמה לפני

באמצעות  פעלה הקומוניסטית שהמפלגה כך על מצביעה ובמרחב בגומל היהודים חיי בחינת• 

לצורך  גורמים מושכים ודוחפים )פיתוי ומשיכה מזה ואיום ונקיטת סנקציות מזה( תמהיל של 

 הגיע 1941 שנת עד בבלארוס הסובייטית היהודית השאלה פתרון, דבר של בסופו. יעדיה השגת

 התפיסה במסגרת היהודים ולאקולטורציה של הלאומיים החיים באמצעות האחדה של

 הנשלטת בידי מנהיג, אחת מפלגה הנשלט בידי אחיד סובייטי מרחב של הכללית הסטליניסטית

 .השפה הרוסית – אחת ושפה אחת תרבות, אחד

 של המערביים האזורים סיפוח בגלל 1939 בסתיו זמנית נעצר הודיםשל הי האסימילציה תהליך• 

 .השנייה העולם מלחמת פרוץ לבלארוס הסובייטית לאחר( 17.9.1939פולין עד  מזרח) בלארוס

 זאת עקב שינוי בסדרי העדיפויות שנבעו מההתפתחויות בזירה הבינלאומית. 

בבלארוס  היהודית הלאומית התנועה עברה( 1941-1921) הסובייטי השלטון שנות 20 במהלך• 

 של חדש נולד דור. התנועה רוקנה מתוכנה הלאומי הלכה למעשה. גדולים שינויים הסובייטית

 עוגני זהות והיה נטול, היהודית והתרבות ההיסטוריה, המסורת גדל על ברכי שלא, אנשים

 ההשפעה של העוצמה במלוא וחוו הסובייטיים הספר בתי את סיימו צעירים אלה. לאומיים

, ואיכרים פועלים במדינת חיים שהם להם נאמר. הקומוניסטית התעמולה של האידיאולוגית

 שכל, פרטי ורכוש אדם בידי של אדם ניצול אין בה, בעולם ההוגנת והצודקת ביותר החברה

 כדי נפשם וחייהם את להקדיש מוכנים היו הם. ודת למוצא, לאום קשר ללא, שווים האזרחים

 .עד מהרה מהם שאכן נדרש מה, מה שהם תפסו כסוציאליזם על גןלה

 מתוך כמיליון יהודים אלף 800 -כ לשואה במהלכה נספו שהובילה, השנייה העולם מלחמת• 

, ערב הפלישה הנאצית (מפולין פליטים עם יחד) יהודים שהיו בשטחי בלארוס הסובייטית

גרמניה  של בעלות הברית על הניצחון לאחר היהודיים החיים את להחיות כושלים וניסיונות

 אסימילציה - מטרתו בסוגיה היהודית להשגת התקרב הסובייטי שהמשטר לכך הביאו, הנאצית

הייתה בבחינת  בשואה בלארוס הסובייטית יהודי של הפיזית ההשמדה .היהודים של מוחלטת

לטשטש את ייחודיות רצח שביקשה , הסובייטית המדינה מצד הרוחנית על האלימות נדבך נוסף

 וקהילות נפתחו לא כנסת בתי, בברה"מ לא היה בשימוש "שואה" המושג. היהודים בידי הנאצים
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באנדרטאות שהוקמו על קברי ההמונים  אפילו. נרשמו כחוק, על אף שהיה ביקוש לכך לא דתיות

 יםהמיל את לכתוב הסובייטיות הרשויות דרשו", יהודי" במקום, בהם נטמנו הנספים

 את ששרדו היהודים שרוב לכך הוביל זה כל ".סובייטים אזרחים" או" אזרחים" המטשטשות

, הפרטיזנים וביחידות האדום בחיים משירותם בצבא או חזרו, בהיותם במקומות פינוי המלחמה

 את איבדו יהודים בברה"מ השמונים שנות באמצע. אסימילציה מאשר אחרת דרך מולם ראו לא

 שפה; משותפת בתוך ברה"מ טריטוריה) חיים לאומיים של הבסיסיים המאפייניםמרבית 

 שלושה למעט(, תרבותי-שלא לדבר על כל המטען ההיסטורי ,משותפת כלכלית מערכת, משותפת

מאפיינים אלו בלבד . הגנוטיפ, המנטליות )במידה מסוימת(, ומידה מסוימת של סולידריות –

 לאומית. לתחייה אפשרות הותירו

לשאלת המאזן  ברור מענה נותן גומל של במקרה בלארוס מזרח בדרום היהודים חיי חקר• 

 היה מה הפסידו? ומה הסובייטי מהתמורות שהוביל המשטר היהודים קיבלו מה  -ההיסטורי 

היות  .ההצלחה הייתה השילוב והקידום החברתי על בסיס אינדיבידואלי הישגיהם? מחיר

ואינדיבידואלים רבים ממוצא יהודי הגיעו להישג זה נוצר הרושם כאילו מדובר בהישג של 

הקולקטיב היהודי, אולם אין זה כך. הקולקטיב היהודי בגומל, בבלארוס הסובייטית ובברה"מ 

בכלל, שילם במחיר עצום של ניתוק משלשלת הדורות של זהות, הזדהות והוויה יהודיים כפי 

אופן היסטורי. היהודים עדיין נותרו יהודים בעיניי עצמם ובעיני החברה, אולם שהתפתחו ב

כתוצאה מתהליכי סובייטיזציה המטען היהודי התרבותי שלהם הצטמצם ביותר עד כדי 

 התרוקנות וניתוק כמעט טוטאליים. 

 בדרום קיימים שהיו כנסת בתי מאות כמה מבין. כמעט והתאיינו היהודיים הדתיים החיים• 

 ואף הם, המלחמה והשואה לאחר מבנים בלבד עשרות כמה רק נותרו, 1917 עד בלארוס מזרח

 המחלקה לטובת הוחרם בגומל Sovetskaya ברחוב הכנסת כך, בית. מידי המאמינים הוחרמו

. בעיר הצבאית לטובת הלשכה – Internatsionalnaya וברחוב, המקומית לתעשייה האזורית

 גן. מלחמה לנכי ומעון יתומים בית הוקמו קלינין ברחוב ע"ש הכנסת בבית בליצה-בפרבר נובו

 למעונות הפך אחד כנסת בית ובעיר מוזיר י'בעיר קלינקוביצ הכנסת בבית הוקם ילדים

שטחי בלארוס  בכל נותרו דתיות רשומות-יהודיות קהילות שלוש רק. למאפייה והשני משפחתיים

-הייתה רשומה רק קהילה יהודית 1985 ובשנת, ובבוברויסק י'בקלינקוביצ, במינסק  -הסובייטית 

למשך  תחליף נמצא לו ומאז לא ,1956 בשנת כאשר רבה האחרון נפטר, במינסק -דתית אחת 

 שלושה עשורים. 
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 ההגירה. סגורה חברה בתוך אירע בבלארוס הסובייטית יהודים כלפי אתני-הלחץ על רקע לאומי• 

 למציאות להסתגל צריכים היו היהודים, לשרוד מנת ועל, קיימא-לא הייתה אפשרות ברת

 ברה"מ יהודי של הטרגדיה. הלאומי ככל שהדבר עלה בידם מוצאם את ולהסתיר הסובייטית

הרי שבפועל האסימילציה המוחלטת לא הייתה , לאסימילציה מוכנים היו שהם שאף הייתה

ודת הזהות )או הדרכון בתע "לאום"ה זאת עקב רישום סעיף, אפשרות אלא למעטים בלבד

הפנימי( ובמסמכים רשמיים אחרים, על ההשלכות הרבות שהיו כרוחות בו )גם אם באופן רשמי 

היהודים כפרטים היו אזרחים שווים לחלוטין בברה"מ(. נוצר מעין מעגל קסמים בו היהודים 

לרוב  למעשה נותקו מדפוסי ההזדהות ההיסטוריים שלהם ומהמטען התרבותי ההיסטורי, אולם

לא יכלו להגיע לאסימילציה מוחלטת שכן המדינה, ובמידה רבה גם חברת הרוב, בלמה את 

 האפשרות הזו הלכה למעשה. 

-חברת הרוב הלא התקבלו לרוב ביחס חשדני בעיני, הישגיהם )ואולי בגלל( למרות, היהודים• 

 ההנהגה. המדינההנהגת  בקרב הד מצאו עממית אנטישמיות ביטויי, היומיום בחיי. יהודים

, היהודים )כחלק מכלל אזרחי ברה"מ( עבור מוחלט שוויון על הצהירה, אחד מצד, הסובייטית

, רכישת מקצועות מסוימים על מגבלות בפועל) בפועל, הלכה למעשה לכך התכחשה שני ומצד

במנגנוני המפלגה ובמוסדות  להעסקה צמצום אפשרויות, בדרך לקבלת השכלה איכותית מכשולים

 צמודה לב תשומת, ל"לחו הגבלת הנסיעות, בצבא ושירותי הביטחון הובלה בעמדות, ובייטייםס

, תקווה חוסר של אווירה, קסמים מעין מעגל יצר זה כל'(. וכו המדינה של מנגנוני הביטחון מהצד

אתניים, גם כמעין ניסיון למצוא מוצא -הבין הנישואים במספר משמעותית לעלייה שהובילה

 .הקסמים האמור לעילממעגל 

במקרה של גומל , בלארוס מזרח בדרום היהודים של תהליך האמנציפציה, בסיכומו של דבר      

 היהודים של הנתקה - מטרתו את עקבי באופן השיג הסובייטי המשטר כיצד מראה, והמרחב

, באופן חד מהעברית, והמשך המשפתם הלאומית )תחיל, וממסורתם ההיסטורית ממורשתם

מתרבותם כפי שהתפתחה באופן היסטורי, מזיקתם המעשית  ,יך איטי מאוד גם מהיידיש(בתהל

 לעם היהודי בעולם, ובכלל מדפוסי הזהות וההזדהות יהודיים כפי שהתפתחו מבחינה היסטורית. 

 והמדינה הקומוניסטית המפלגה של ןהנחיותיה המשטר, במדיניותו, גרם ליהודים להפוך למבצעי

 היו היהודים של המקצועית ואפשרויות התעסוקה ההשכלה רמת, הכלכלית הרווחה. הסובייטית

 של רוחנית לתחייה תקווה הותיר למשטר, שלא הפוליטית שלהם בלויאליות לחלוטין תלויים

 המחיר. כאומה, במונחים החורגים מהפרדיגמה האידיאולוגית והמעשית של המשטר היהודים
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 התברר הזמנית ורווחתם שוויונם עבור ייטית וברה"מ בכלל,גומל, בלארוס הסוב יהודי ששילמו

כגבוה במיוחד, ואם היה נסבל ברמה האינדיבידואלית, הרי שהמחיר ששילמו היהודים כקולקטיב 

 היה כבד מנשוא. 
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Российский Государственный Архив Экономики (РГАЭ) 
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282 
 

 ספרים

 1981, ירושלים נצ"ח-נוער צופי חלוצי - קורות השומר הצעיר בס.ס.ס.ר.א. איתי, 

 , ירושלים תש"ם: בין לאומיות לקומוניזם1491-1411הייבסקציה בברית המועצות מ. אלטשולר, 

, ירושלים 1499-1111המהפכה השקטה: ההגירה היהודית מהאימפריה הרוסית ג. אלרואי, 
 תשס"ח

 , ירושלים תשס"ה1494-1411יהודי לנינגרד מ. בייזר, 

, ירושלים המועצות-עד נפילת ברית 1411: ממהפכות IIIתולדות יהודי רוסיה מ. בייזר )עורך(, 
 תשע"ה 

 יורק תשי"ב-, ניואוסף מכתבים מחטביםש. ברישנסקי )מו"ל(, 
 

, ירושלים התנועה הציונית ברוסיה בראשיתה -בין ציונות מדינית לציונות מעשית י. גולדשטיין, 
1991. 

 הצארי, הסובייטי השלטון בין להגירה: היחסים התבוללות בין זהות חיפושגורביץ', -ב. גור

 , ירושלים תשס"גלבין היהודים והרוסי

 .2010-שדה בוקר, תש"ע -, כרך א', ירושליםהציונות לאזוריהא. גל )עורך(, 

 , ירושלים תשכ"אלקורות רדיפת הדת –יהדות ברוסיה הסובייטית א"א גרשוני, 

 , כרך ד', ירושלים תרפ"טעולמימ.ב. הכהן, 

 , ירושלים תרצ"בבראשית דרכיח. א. זוטא, 

, ירושלים עלות השחר: ההשכלה היהודית באימפריה הרוסית במאה התשע עשרהבמ. זלקין, 
  תש"ס

 אביב תשי"ב-, תלאביב: זיכרונות ודמויות-מהומל עד תליל"ג כהנוביץ, 

-זיכרון לבני ישראל: זיכרונותיו של ר' ישראל דזייקאבסאן במשך השנים תרס"זש. לוין )עורך(, 
 , ברוקלין תשנ"ותרצ"ט

 
תש"י: על פי מכתבים,  –תולדות חב"ד ברוסיא הסובייטית בשנים תרע"ח ש. לוין )עורך(, 

 , ברוקלין תשמ"טמסמכים וזכרונות שבדפוס בכתב ובעל פה
 

, 1119-1411תולדות יהודי רוסיה, מחלוקות פולין עד נפילת הקיסרות הרוסית, א. לוריא )עורך(, 
 ירושלים תשע"ב

 

 תשכ"ז תל אביב ,, ספר א: אישים'כרך ג ,יהדות ליטאד. ליפץ )מרכז מערכת(, 
 

 , ירושלים תשמ"והתנועה הציונית ברוסיהי. מאור, 

 אביב תשע"ה-, תלהתקוות והייאוש של יהודי רוסיה הסובייטית המצוקות,מ. מינץ, 

 בוקר תשמ"ו-, שדהלאומי מיעוט המועצות: תולדות וברית רוסיה יהודיב. פינקוס, 

 , ירושלים תשל"אהעיתונות היהודית רוסית במאה התשעה עשרהי. סלוצקי, 

 אביב תשס"ט-, תלהמאה היהודיתי. סליוזקין, 



283 
 

 
( ועד שנת 1189תולדות חברת מרבי ההשכלה בישראל: בארץ רוסיא משנת תרכ"ד )י.ל. רוזנטל, 

 תר"ן-, סנקט פטרבורג תרמ"ו(1111תרמ"ו )

הציונות הרוסית מראשית "חיבת ציון" עד מהפכת ספר   - פעמי הגאולהא. רפאלי )צנציפר(, 
 תשי"ב אביב-, תל1411

-תל עד ימינו, 1411ספר הציונות הרוסית ממהפכת  -במאבק לגאולהא. רפאלי )צנציפר(, 
 תשט"ז אביב

-1499הקיבוץ היהודי וההתיישבות החקלאית היהודית בביילורוסיה הסובייטית )ח. שמרוק, 
 , ירושלים תשכ"א(1411

M. Altshuler, Soviet Jewry on the Eve of the Holocaust. A Social and Demographic 

Profile, Jerusalem 1998 

A. Becker, Y. Ro'i (eds.), Jewish Culture and Identity in the Soviet Union, New-York 

1992 

M. Beizer, Relief in Time of Need: Russian Jewry and the Joint 1914—1924, 

Bloomington 2015 
 

E. Bemporad, Becoming Soviet Jews – The Bolshevik Experiment in Minsk, 

Bloomington 2013 

C. E. Clark, Uprooting Otherness: The Literacy Campaign in NEP-Era Russia, New-

Jersey 2000 
 

S. Davies, Popular Opinion in Stalin’s Russia: Terror, Propaganda and Dissent, 

1934–1941, Cambridge 1997 

J. Dekel-Chen, Farming the Red Land: Jewish Agricultural Colonization and Local 

Soviet Power, 1924–1941,  New-Haven 2005 

Z. Galili, B. Morozov, Exiled to Palestine: The Emigration of Soviet Zionist Convicts 

1924-1934, London 2006 

A. Geifman, Russia Under the Last Tsar: Opposition and Subversion, 1894-1917, 

Malden 1999 
 

Z. Gitelman, A Century of Ambivalence: The Jews of Russia and the Soviet Union, 

1881 to the Present, New-York 1988 

Z. Gitelman, Jewish Nationality and Soviet Politics: The Jewish Sections of the 

CPSU, 1917-1930, Princeton 1972 

A. Greenbaum, Jewish scholarship and scholarly institutions in Soviet Russia,1918-

1953, Jerusalem 1978 

A. Greenbaum, Soviet Jewry during the Lenin-Stalin period, Oxford 1965 



284 
 

Z. Halevy, Jewish schools under czarism and communism: a struggle for cultural 

identity, New York 1976 

B. Horowitz, Empire Jews: Jewish Nationalism and Acculturation in 19th- and Early 

20th-Century Russia. Bloomington 2009 
 

A. Kaganovich, The Long Life and Swift Death of Jewish Rechitsa: A Community in 

Belarus, 1625–2000, Wisconsin 2013 
 

N. Levin, The Jews in the Soviet Union since 1917: Paradox of Survival, New-York 

1988 

T. Martin, The Affirmative Action Empire: Nations and Nationalism in the Soviet 

Union, 1923–1939, New-York 2001 

B. McGeever, Antisemitism and the Russian Revolution, Cambridge 2019 
 

K. B. Moss, Jewish renaissance in the Russian revolution, Cambridge 2009 

 

D. Peris, Storming the Heavens: The Soviet League of the Militant Godless, Ithaca and 

London 1998 
 

B. Pinkus, The Jews of the Soviet Union: The History of a National Minority. Soviet 

and East European studies, Cambridge 1988 
 

P. A. Rudling, The Rise and Fall of Belarusian Nationalism, 1906–1931, Pittsburgh 

2014  
  

E. Schulman, A History of Jewish Education in the Soviet Union, New-York 1971 

D. Shneer, Yiddish and the Creation of Soviet Jewish Culture 1918–1930, Cambridge 

2004 

A. Shternshis, Soviet and Kosher: Jewish Popular Culture in the Soviet Union, 1923-

1939, Bloomington and Indianapolis 2006 

A. Sloin, The Jewish revolution in Belorussia: economy, race, and Bolshevik power, 

Bloomington 2017 

У. Адамушка, Палітычныя рэпрэсіі 20-50-х гадоў на Беларусі, Мінск 1994 
 

М. Алейникова и др. (сост.), Гомельская Губерня 1919-1926 гг. – документы и 

материалы, Минск 2009 

В. Андреев (ред.), Репрессивная политика советской власти в Беларуси 1-3, 

Минск 2007 

Г. Аронсон, А. Гольденвейзер, Я. Фрумкин (редакторы), Книга о Русском 

Еврействе 1917-1967, Нью-Йорк 1968  



285 
 

А. Артизов, О. Наумов (ред.), Власть и художественная интеллигенция 1917-

1953, Москва 1999 

Я. Басин, Большевизм и Евреи: Белоруссия 1920-е – исторические очерки, 

Минск 2008 

Я. Басин, Музы и Тьма – исторические очерки, Иерусалим 2014 

О. Белова и др. (ред.), Свой или Чужой? – Евреи и Славяне глазами друг друга – 

Сборник статей, Москва 2003 

О. Будницкий, Российские евреи между красными  и белыми (1917-1920), 

Москва 2005 

А. Врублевский, Т. Протько,  Из истории репрессий против белорусского 

крестьянства: 1929—1934, Минск 1992 
 

Т. Горяева (ред.), История Советской политической цензуры, Москва 1997 

А. Гринбаум, Евреи в России: историографические очерки: 2-я половина XIX 

века - XX век, Москва 1994 

Ю. Груздев, А. Разумов (сост.), Книги памяти жертв политических репрессий в 

СССР: аннотированный указатель, Санкт-Петербург 2004 

А. Гурко и др., Кто живет в Беларуси, Минск 2012 
 

А. Далгатов, Правительственная политика по отношению к 

этноконфессиональным меньшинствам: еврейский вопрос в жизни советского 

общества (окт. 1917-го - начало 1930-х годов), Санкт-Петербург   2002   

С. Елизаров, Формирование и функционирование системы административно-

территориального деления БССР (1919-1991 гг.), Гомель 2009 
 

А. Замойский, Трансформация Местечек Советской Белоруссии 1918-1939, 

Минск 2013 
 

А. Зеленкова, М. Старовойтов, Гомельщина Многонациональная (20-30-е годы 

XX века) – выпуск II, Гомель 2000 

А. Зельцер, Евреи советской провинции: Витебск и местечки. 1917-1941, 

Москва 2006 

Э. Иоффе, Страницы истории евреев Беларуси: Краткий научно-популярный 

очерк, Минск 1996 

Э. Иоффе, По достоверным источникам: Евреи в истории городов Беларуси, 

Минск 2001 

Э. Иоффе, Б. Мельцер, Джойнт в Беларуси, Минск 1999 



286 
 

А. Каганович, Речица: история еврейского местечка Юго-Восточной 

Белоруссии, Иерусалим 2007 

К. Карпекин, Иудейские общины в Белорусской ССР (январь 1919 – сентябрь 

1939 г.), Витебск 2016 

 

Г. Кісялѐў (рэд.), Памяць: гісторыка-дакументальныя хронікі гарадоў і раѐнаў 

Беларусі. Гомель: гісторыка-дакументальная хроніка 1, Мінск 1999 
  

Л. Киштымов, В.А. Михедько, В.Я. Райский (ред.), Евреи в Гомеле; история и 

культура (конец XIX - начало XX веков) – Сборник материалов научно-

теоритической конференции, Гомель 2004 

В. Константинов, Еврейское население бывшего СССР в ХХ веке (социально-

демографический анализ), Иерусалим  2007  

Г. Костырченко (ред.), Государственный Антисемитизм в СССР – от начала до 

кульминации 1938-1953, Москва 2005 

В. Лебедева, М. Чуянова (сост.), "Из истории не вычеркнуть…" – к 90-летию 

Стрекопытовского мятежа в Гомеле (март 1919 г.), Гомель 2010 

Н. Лебина, Повседневная жизнь советского города. Нормы и аномалии 1920–

1930,  Санкт-Петербург 1999 

С. Лерман, А. Патыко  (сост.), Трудящиеся Гомельщины в борьбе за власть 

Советов (1917-1920 гг.): Хроника событий, Гомель  1958 

 

Г. Лыч, Трагедыя беларускага сялянства, Мінск 2003 

 

А. Маракау, Толькi Адна Ноч: 29 кастрычнiка 1937 года, Мiнск 2006 

 

И. Печенин, Еврейская периодическая печать в Российской империи в XIX – 

начале XX вв: справочно-аналитическое издание, Ганновер 2020 

В. Пичуков, М. Старовойтов, Гомельщина Многонациональная (20-30-е годы XX 

века) – выпуск I, Гомель 1999 

В. Пичуков и др. (сост.), Конфессии на Гомельщине в 1920-1930-е Годы: 

документы и материалы, Минск 2013 

 

А. Платун, Итоги культурного строительства в БССР за десять лет, Минск 1931 

 

I. Пушкiн, Нацыянальгыя Меншасцi БССР у грамадска-палiтычным i 

культурным жыцце 20 я гады XX стагодзя, Магiлѐу 2004 
 

I. Пушкiн, Удзел Нацыянальных меньшасцей у грамадска-палiтычным жыццi 

Савецкай Баларусi (1919-1990 гг.), Мiнск 2010 



287 
 

I. Пушкiн, Узброены супрацiу ва усходняй Беларуси (20-30-я гады XX ст.): 

дакументы i матэрыялы, Магiлѐу 2003 

П. Рабянок (укл.), Памяць: Гістарычна-дакументальныя хронікі гарадоў і 

раѐнаў Беларусі: Гомель, кнiга 1, Мiнск 1998 
 

Л. Рыбаковский, Политический террор 1937-1938 гг.: (К 75-летию сталинских 

репрессий в СССР), Москва 2013 
 

Э. Савицкий (сост.), Бунд в Беларуси 1897-1921 – документы и материалы, 

Минск 1997 

А. Скир, Еврейская духовная культура в Беларуси, Минск 1995 

Л. Смиловицкий, Евреи Беларуси: из нашей общей истории, 1905-1953 гг., 

Минск 1999 

Л. Смиловицкий, Евреи в Турове: история местечка Мозырского Полесья, 

Иерусалим 2008 
 

Л. Смиловицкий, Катастрофа евреев в Белоруссии, Тель-Авив 2000 
 

Т. Смирнова, Бывшие люди Советской России. Стратегии выживания и пути 

интеграции: 1917 - 1936 годы, Москва 2003 
 

Н. Стужынская, Беларусь Мяцежная – З Гисторыi Антысавецкага узброенага 

супрацiву 20 ыя гады XX стагоддзя, Вiльня 2000 

И. Такова, Гомельская Губерния: как всѐ начиналось – неизвестные страницы, 

Гомель 2014 
 

В. Цыпин, Евреи в   Мстиславле: Материалы к истории города, Израиль   2006  

П. Эбэрхардт, Дэмаграфiчная сiтуацыя на Беларусi: 1897-1989, Мiнск 1997 

 

 

 מאמרים ועבודות אקדמיות

מ. אלטשולר, ע. מנדלסון, 'יהדות ברית המועצות ופולין בין מלחמות העולם: ניתוח השוואתי', 
  64-53(, עמ' 1984)עיונים ביהדות זמננו 

 3 , שבותל. בוים, 'שיטת הפספורטים בברית המועצות והשפעתה על מצבם של היהודים'
  16-7)תשל"ה(, עמ' 

יהודי ', א. זילצר )עורך(, 1939-1921גורביץ, 'השלטון הסובייטי ויהודי ברית המועצות, -ב. גור
 303-181א', רעננה תשע"ד, עמ'  ריסיה במאה העשרים

עיונים בתקומת ז. גלילי, 'מרחב הפעולה של הציונים ברוסיה הסובייטית בשנות העשרים', 
 508-479(, עמ' 2004, )14כרך  ישראל



288 
 

', א. זילצר 1939-1921דמוגרפית של יהודי ברית המועצות, -ר, 'ההיסטוריה החברתיתא.  זלצ
 406-305ג', רעננה תשע"ד, עמ'  יהודי רוסיה במאה העשרים)עורך(, 

כלכליים בקרב היהודים מתחילת מלחמת העולם -א. זלצר, 'שינויים דמוגרפיים וחברתיים
תולדות יהודי רוסיה ג': ם', מ. בייזר )עורך(, הראשונה ועד לסוף שנות השלושים של המאה העשרי

 110-89, ירושלים תשע"ה, עמ' ועד נפילת ברית המועצות 1411ממהפכות 
 

 לרוסים יהודים בין היחסים של מבחן : מקרה1419בשנת  בהומל הפוגרוםב. טרנופולסקי, 

 2007גמר לתואר מוסמך, אוניברסיטת חיפה  עבודתהמושב,  בתחום

-34)תש"ל(, עמ'  1 בחינותהמועצות', -דרך בהתיישבות החקלאית היהודית בברית-י. לבבי, 'ציוני
27  

תולדות יהודי רוסיה ', מ. בייזר )עורך(, 1914ו. לוין, ''הרחוב היהודי' באימפריה הרוסית לקראת 

III 36-13, עמ' , ירושלים תשע"ההמועצות-עד נפילת ברית 1411: ממהפכות 

', א. זילצר 1921-1900ו. לוין, 'יהודי רוסיה בשלהי תקופת האימפריה ובימי מלחמת האזרחים, 
 177-17א', רעננה תשע"ד, עמ'  יהודי ריסיה במאה העשרים)עורך(, 

  69-59)תש"ל(, עמ'  1 בחינותהספר היהודיים בברית המועצות ושקיעתם', -צ. ליפסט, 'בתי

-269(, עמ' 2018) 25 ישראלהלאומי היהודי בברית המועצות',  מ. מינץ, 'חיסול הממסד של המפעל
257 

 

)תשל"ד(, עמ'  5 בחינותהמועצות', -הספר היהודי בברית-וינוגרד, 'קווים לדמותו של בית-ד. סילין
109-97  

)תש"ם(, עמ'  9-8 בחינותהמועצות', -הספר היסודי ביידיש בברית-ס. פוקס, 'תכנים לאומיים בבית
112-89 

 96-85ט"ז )אייר תשכ"ט(, עמ'  העברמ.צ. פרנק, 'החדר המתוקן ברצ'יצה', 

', א. זילצר ומ. שפרבר 1949-1919ב. קוטלרמן, 'העולם התרבותי של יהודי ברית המועצות 
  205-7ב', רעננה תשע"ד, עמ'  יהודי רוסיה במאה העשרים)עורכים(, 

אביב -, תלספר היובל של ר' יש"י אדלר -ךב. רובינשטיין, 'לתולדות החדר המתוקן בהומל', בתו
 79-65תש"ז, עמ' 

יוסף ש. שטמפפר, 'דפוסים של הגירה יהודית פנימית באימפריה הרוסית', י. גולדשטיין )עורך(, 
שבע -,בארמוגשים לפרופ' יוסף שלמון לחג יובלו –דעת: מחקרים בהיסטוריה יהודית מודרנית 

 253-251תש"ע, עמ' 

 

M. Altshuler, 'The Rabbi of Homel's trial in 1922', Michael: on the History of the 

Jews in the Diaspora 6 (Tel-Aviv 1980), pp. 9-61 

M. Beizer, 'The Jews of the Soviet Metropolis in the Interwar Period: The Case of 

Leningrad', Z. Gitelman and Y. Ro'I (eds.), Revolution, Repression and Revival, 

Lanham 2007, pp. 113-130 

E. Bemporad, 'Behavior Unbecoming a Communist: Jewish Religious Practice in 

Soviet Minsk', Jewish Social Studies: History, Culture, Society 14, 2 (2008), pp. 1-31  



289 
 

E. Chkolnikova, 'The Transformation of the Shtetl in the USSR in the 1930s', Jews in 

Eastern Europe 1 (52), 2004, pp. 91-129 

J. Dekel-Chen, 'Jewish Agricultural Settlement in the Interwar Period: A Balance 

Sheet', Z. Gitelman and Y. Ro'I (eds.), Revolution, Repression and Revival, Lanham 

2007, pp. 69-90 

S. Fitzpatrick, 'Ascribing Class: The Construction of Social Identity in Soviet Russia', 

Journal of Modern History 65, 4 (1993), pp. 745-770  

K. Friedrich, 'Antisemitism in Poland'. In H. Petersen, S. Salzborn 

(eds.). Antisemitism in Eastern Europe: history and present in comparison, New York 

2010, pp. 9–28 

Z. Galili, 'Zionism in Early Soviet State Legality and Persecution', Z. Gitelman and Y. 

Ro'I (eds.), Revolution, Repression and Revival, Lanham 2007, pp. 37-68 

O. Gershenson, D. Shneer, 'Soviet Jewishness and Cultural Studies', Journal of Jewish 

Identities 4, 1 (2011), pp. 129-146 

H. Löwe, 'Reconstructing in the Image of Soviet Man: The Jews in the Soviet Union, 

1917-1941', Cahiers Slaves, 11-12 (2010), pp. 259-303 

V. Selimenev, A. Zeltser, 'The Liqudation of Yiddish Schools in Belorussia and 

Jewish Reaction, Jews in Eastern Europe 1, 14 (2000), pp. 11-74 

V. Selemenev, A. Zeltser, 'Kolyshki – A Shtetl in the Late 1930s', Jews in Eastern 

Europe 2 (45), 2001, pp. 48-72 

A. Shternshis, 'Passover in the Soviet Union, 1917-41', East European Jewish Affairs 

31, 1 (2001), pp. 61-76  

L. Smilovitsky, 'The Jewish Farmers in Belarus During the 1920s', Jewish Political 

Studies Review 9, 1-2 (1997), pp 59-71 

L. Smilovitsky, 'A Belorussian Border Shtetl in the 1920s and 1930s: The Case of 

Turov', Jews in Russia and Eastern Europe, 1 (50) 2003, pp.  109-137 

A. Vinogradov, 'Religion and Nationality: The Transformation of Jewish Identity in 

the Soviet Union', Penn History Review 18 (1, fall 2010), pp. 51-69 

A. Zeltser, 'Inter-War Ethnic Relations and Soviet Policy: The Case of Eastern 

Belorussia', Yad Vashem Studies 34 (2006), pp. 87-124 

A. Zeltser, 'Jews in the Upper Ranks of the NKVD, 1934-1941', Jews in Russia and 

Eastern Europe 1 (52), 2004, pp. 64-90  

A. Zeltser, 'The Belorussian Shtetl in the 1920s and 1930s', Z. Gitelman and Y. Ro'I 

(eds.), Revolution, Repression and Revival, Lanham 2007, pp. 91-111 



290 
 

Т. Адамович, 'Использование документов в государственных архивах 

Гомельской области, содержащих сведения о жизни и деятельности еврейского 

населения, проживавшего на территории области в XX веке', Евреи в Гомеле; 

история и культура (конец XIX - начало XX веков), Ред.: А.Л. Киштымов, В.А. 

Михедько, В.Я. Райский, Гомель 2004, с.  5-9 

Г. Алексейченко, 'Городское самоуправление и еврейская общественность г. 

Гомеля во второй половине XIX - начале XX вв', Евреи в Гомеле; история и 

культура (конец XIX - начало XX веков), Ред.: А.Л. Киштымов, В.А. Михедько, 

В.Я. Райский, Гомель 2004, с. 54-60 

Я. Басин, '"Второй Кишинев" и общественная мысль России начала XX в. (К 

100-летию Гомельского погрома)', Евреи в Гомеле. История и Культура (конец 

XIX – начало XX веков): сборник материалов научно-теоритической 

конференции 21 сентября 2003 года, Гомель 2004, с. 97-105   

Я. Басин, 'Подавление религиозной жизни евреев Белоруссии в 1917 - 1991 гг. - 

Исторический обзор', Заметки по еврейской истории 8 (177) (август 2014)                                                                       

http://www.berkovich-zametki.com/2014/Zametki/Nomer8/Basin1.php 

Н. Бугай, '1920-1950-е годы: переселения и депортации еврейского населения в 

СССР', Отечественная История 4 (1993) 

І. Валкавіцкі, 'Дзейнасць гомельскай гарадской думы 1917 года', Гомельшчына: 

старонкі мінулага, Гомель 1996, с. 88-93 

А. Воробьѐв, 'К вопросу о  выборах в учередительное собрание на территории 

Гомельского уезда Могилѐвской губернии', Вестник Мозырского 

Государственного Педагогического Университета им. И. П. Шамякина 1(16), 

2007, с. 53-57 

 

И. Герасимова, 'Еврейское образование в Беларуси в 20-е и 30-е гг. XX в.', Евреи 

Беларуси: История и культура 2, Минск 1998, с.  70–71 

В. Гимбут, 'Политика царского самодержавия в области еврейского образования 

в XIX – начале XX вв.', Евреи в Гомеле. История и Культура (конец XIX – 

начало XX веков): сборник материалов научно-теоритической конференции 21 

сентября 2003 года, Гомель 2004, с. 37-45 
 

Ю. Глушаков, 'Деятельность еврейских социалистических организаций в 

Гомеле в первой четверти ХХ в.', Евреи в Гомеле. История и культура (конец 

ХIХ - начало ХХ веков): Сборник материалов научно-теоретической 

конференции, Гомель 2004, с. 69-81 

В. Гусев, 'Сионистское движение в Советской Украине в первой половине 20-х 

гг. ХХ в.: архивы ОГПУ свидетельствуют', Российский сионизм: история и 

культура: Материалы научной конференции, Москва 2002, с.265-277 

http://www.berkovich-zametki.com/2014/Zametki/Nomer8/Basin1.php


291 
 

Н. Егорова, 'Роль еврейского населения в экономике Гомельщины (вторая 

половина XIX – начало XX вв.', Евреи в Гомеле. История и Культура (конец XIX 

– начало XX веков): сборник материалов научно-теоритической конференции 

21 сентября 2003 года, Гомель 2004, с. 32-37 

А. Замойский, 'Евреи служащие БССР в 1920-ые годы ', Тезисы Десятой 

Ежегодной Междисциплинарной конференции по иудаике, Москва 2003, с. 9-10 

А. Замойский, 'Еврейская торговля Восточной Беларуси в 20-ые годы ХХ века: 

конец частной инициативы', Материалы девятой Ежегодной 

Междисциплинарной конференции по иудаике - Тезисы, Москва 2002, с. 84-88 

А. Замойский, 'К вопросу о социальном положении национальных меньшинств 

Гомельщины в 20-ые гг.', Творчество молодых 98: Сборник научных работ 

студентов и аспирантов Гомельского государственного Университета им. Ф. 

Скорины. Часть II, Гомель1998, с. 30-31 

А. Замойский, 'Местечко на Гомельщине в 20-ые годы', Творчество молодых 99: 

Сборник научных работ студентов и аспирантов Гомельского 

государственного Университета им. Ф. Скорины, Гомель 1999, с. 143-144 

А. Замойский, 'Проблема безработицы на Гомельщине в 20-ые гг.', Материалы 

ХХI студенческой научной конференции по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам, Гомель 1997, с. 79-80 

А. Замойский, 'Социальные последствия антисемитских акций в Восточном 

Полесье', Евреи в Гомеле. История и культура (конец ХIХ - начало ХХ веков): 

Сборник материалов научно-теоретической конференции, Гомель 2004, с. 138-

141 
 

Г. Засинец, 'Еврейское советское образование на Гомельщине в 20-х годах ХХ 

века', Евреи Беларуси: история и культура 6 (Минск, 2001), с. 165-171 

А. Зельцер, 'Белорусизация 1920-х гг.: достижения и неудачи', Евреи Беларуси. 

История и Культура, 3-4, стр. 60-92 

А. Зельцер, 'Межэтнические Отношения и Советская Политика 20–30-х Годов: 

Пример Восточной Белоруссии', Яд-Вашем – Исследования I, Иерусалим 2009, 

с. 11-42 

А. Киштымов, 'Место и роль предпринимателей-евреев в экономике 

Гомельщины на рубеже XIX - XX вв', Евреи в Гомеле; история и культура 

(конец XIX - начало XX веков), Ред.: А.Л. Киштымов, В.А. Михедько, В.Я. 

Райский, Гомель 2004, с. 13-31 

А. Лебедев, В. Пичуков, 'Политика советской власти в отношении иудейской 

религии на Гомельщине в 1920-1930-х гг', Цайтшрыфт 7,2 (2012), с. 28-35 



292 
 

В. Лебедева, Studia internationalia. (Материалы международной научной 

конференции «Западный регион России в международных отношениях XVII-XX 

вв.» 22-24 июня 2011 г. – К 70-летию начала Великой Отечественной войны) , 

Брянск 2010 
 

Т. Литвинова, 'Еврейские дома на улицах Гомеля в конце XIX - начале XX 

веков', Ред.: А.Л. Киштымов, В.А. Михедько, В.Я. Райский, Евреи в Гомеле; 

история и культура (конец XIX - начало XX веков), Гомель 2004, с. 65-68 

Д. Матвеенко, ‗Гомель в 20-30е годы ХХ века‘, Гомельщина в ХХ-ХХI веках. 

Вехи истории: материалы научно-исторического семинара, Гомель 2017, с. 83-

89 
 

В. Мехедько, 'Гомельский погром 1903 года этнический конфликт или 

гражданская война?', Евреи Беларуси 3-4 (1998), с. 35-48 

Н. Минова, 'Проблема антисемитизма в межнациональных отношениях на 

Гомельщине в 20-30-е годы ХХ века', Евреи Беларуси: история и культура 6 

(2001), с. 152-164 

О. Мозохин, 'Эвакуация населения, объектов промышленности и культурных 

ценностей из прифронтовой зоны в годы великой отечественной войны', Журнал 

Российских и Восточноевропейских исторических исследований 1 (12, 2018), с. 

20-37 
 

М. Мурашко, С. Туркенич, ‗Развитие производственной кооперации на 

Гомельщине в 1920-х годах‘, Гомельщина в событиях 1917-1945 гг., Гомель 

2007, с. 218-228 
 

И. Немкевич, 'Первый опыт демократии: органы народовластия в Гомеле 1917 

года', Известия Гомельского государственного университета имени Ф. 

Скорины, 2 (101), Гомель 2017, с. 104-109 

 

І. Нямкевіч, 'Да пытання аб часе ўсталявання савецкай ўлады ў Гомелі', 

Гомельшчына: старонкі мінулага. Нарысы, Гомель 1996, с.  97–102 
 

И. Пульнер, 'Из жизни города Гомеля', ред. В. Тан-Богораз, Еврейские местечки 

в революции, Москва-Ленинград 1926, с. 157-196 

И. Пульнер, 'Из религиозного мира (города Гомеля)', ред. В. Тан-Богораз, 

Еврейские местечки в революции, Москва-Ленинград 1926, с. 197-219 

И. Пушкин, 'Формирование и развитие государственной политики БССР в 

отношении национальных общностей (1920-1930)', Вестник Брянского 

государственного университета 3 (2018), с. 115-124 
 

И. Пыхалов,  "Закон о пяти колосках", Terra Humana: Научно-теоретический 

журнал  4 (2011), с. 100 – 104 
 



293 
 

В. Райский, Как это было, (Гомель, 29 августа и 1-2 сентября 1903 г.), Евреи в 

Гомеле. История и Культура (конец XIX – начало XX веков): сборник 

материалов научно-теоритической конференции 21 сентября 2003 года, 

Гомель 2004, с. 91-97  

І. Раманава, 'Голад 1932—1934 гг. і Беларусь', Спадчына 1 - 2 (2003), с. 80 – 90 

 

Д. Романовский, 'Сколько евреев погибло в промышленных городах Восточной 

Белоруссии в начале немецкой оккупации (июль-декабрь 1941 г.)', Вестник 

еврейского университета в Москве № 4 (22), 2000 
 

А. Симонова, 'Сионистское движение в Советской России в 20-е годы', 

Российский сионизм: история и культура: Материалы научной конференции, 

Москва 2002, с.278-287 

Л. Скрябина, ‗Эвакуация населения из г. Гомеля в тыловые районы СССР летом 

1941 года‘, Страницы военной истории Гомельщины, Гомель 2008, с. 199-204 

Л. Смиловицкий, 'Издание религиозной еврейской литературы в Советском 

Союзе на примере Белоруссии, 1921-1964 гг.'  

http://souz.co.il/clubs/read.html?article=2837&Club_ID=1 

Л. Смиловицкий, 'Школа на идиш в первые десятилетия советской власти в 

Белоруссии, 1921-1941 гг.',  Новая еврейская школа  - педагогический альманах  

11, (2002), с. 171-212 

Ю. Снопов, 'Еврейская община Москвы в 1920-1930-е гг . ', Диаспоры 3 (2004), 

стр. 80-100 

Д. Сталюнас, 'Модернизация и Погромы: Литва и Беларусь в начале ХХ в.', 

История Беларуси: Журнал Белорусского государственного университета. 

История 3 (2018), с. 49-54 

М. Старовойтов, 'Изменения в численности и составе населения белорусско-

российско-украинского пограничья в 1920 — 1930-е гг. (Этнокультурный 

аспект)', Працы гістарычнага факультэта БДУ: Навукавы зборнiк 4 (2009) 
 

М. Старовойтов, 'Население городских поселений Гомельской и Полесской 

областей в 1920-1930-е годы: этносоциокультурный аспект', Беларусь у ХIХ-ХХI 

стагоддзях: этнакультурныя традыцыi i нацыянальна-дзяржаўныя працэсы: 

Зборнiк навуковых артыкулаў, Гомель 2017, с. 231-239 
 

Г. Терешина,‘Промышленные предприятия Гомеля в первый месяц войны‘, 

Гомельщина в 1941 году, Гомель 2006, с. 230-236 
 

Д. Толочко, 'Беженцы Еврейской национальности из Польши на Гомельщине', 

Евреи в Гомеле. История и культура (конец ХIХ - начало ХХ веков): Сборник 

материалов научно-теоретической конференции, Гомель 2004, с. 141-144 

http://souz.co.il/clubs/read.html?article=2837&Club_ID=1


294 
 

 

Д. Толочко, ‗Беженцы из Польши в репрессивной политике Советской власти в 

начальный период второй мировой войны (на примере Гомельщины)‘, 

Гомельщина в 1941 году, Гомель 2006, с. 241-246 
 

Н. Федорова, 'Лишенцы 1920-х годов: советское сословие отверженных', 

Журнал исследований социальной политики,  5, 4 (2007), с. 483-496 

 

А. Хацкевiч, 'Арышты i дэпартацыi у заходнiх абласцях Беларуci (1939-1941 

гг.)', Беларускi гiстарычны часопiс 2 (1994), с. 73 

 

А. Щербак и др., 'Влияние внешней политики на национальную политику 

СССР', Полития № 3 (86, 2017), с. 99-116 
 

О. Ященко, 'Повседневная жизнь еврейского населения Гомеля в начале XX 

века', Евреи в Гомеле. История и Культура (конец XIX – начало XX веков): 

сборник материалов научно-теоритической конференции 21 сентября 2003 

года, Гомель 2004, с. 61-64 

 

 

 ספרות יעץ

תשל"א                                                 –אביב תש"ז -י"ט,  תל-, כרכים א'האנציקלופדיה לחלוצי היישוב ובוניוד. תדהר )עורך(, 

 (/http://www.tidhar.tourolib.org -)גרסת מרשתת 

C. Roth, G. Wigoder (eds.), Encyclopaedia Judaica, vol. 1-22, Jerusalem 1971-2006 

 

S. Spector (ed.), Encyclopaedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, vol. 

1-3, New York - Jerusalem 2001 

 

А.Авнер, Х. Бернарт, Н. Прат (ред.), Краткая еврейская энциклопедия, том 1-11, 

Иерусалим 1976-2005  

 

Г. Брановер, З. Вагнер (ред.), Российская еврейская энциклопедия, том 1-7, 

Москва 1994-2007  

 

Ф. Брокгауз, А. Ефрон (ред.), Еврейская энциклопедiя, том 1-16, Санкт-

Петербург 1906-1913  

 

А. Фiадосау, Г. Пашклоу (ред.), Энцыклапедыя гісторыі Беларусі, том 1-6, 

Мiнск 1993-2004 

 

А. Фiадосау, Г. Пашклоу, I. Шамякiн (ред.), Беларуская энцыклапедыя, том 1-18, 

Мiнск 1996-2004 

 

http://www.tidhar.tourolib.org/


295 
 

Белорусская ССР в цифрах. Минск 1929 

 

Газеты Дореволюционной России – 1703-1917: каталог, Санкт-Петербург 2007 

 

Демографический ежегодник Республики Беларусь, Минск 2018 

Статистический справочник состояния народного хозяйства и культуры 

белорусской ССР к началу великой отечественной войны, 1943 

 

 

 מקורות במרשתת

  אתר האינטרנט של ארגוןTalaka  בגומל ובמרחב, המספק מידע רב, כולל מאמרים

  http://nashkraj.info  -אקדמיים ברמה גבוהה, בעיקר בשפה בלארוסית ובשפה הרוסית 

   פורסמו במאסף ההיסטורי במרשתת "עתיקות  -זיכרונותיו של מויסיי גרצ'יקוב

וניתן לקרוא במלואם  2006-2007בשנים  (Еврейский Альманахהיהודים" )

 בקישורים הבאים:

http://berkovich-zametki.com/2006/Starina/Nomer7/Gerchikov1.htm  

http://berkovich-zametki.com/2006/Starina/Nomer8/Gerchikov1.htm  

http://berkovich-zametki.com/2006/Starina/Nomer9/Gerchikov1.htm 

http://berkovich-zametki.com/2006/Starina/Nomer11/Gerchikov1.htm 

http://berkovich-zametki.com/2007/Starina/Nomer1/Gerchikov1.htm 

 

 עיתונות

 (1928) אקטיאבער

 (1925)דאר היום 

 (1934, 1929, 1925)הארץ 

 (1925)היום 

 (1918)העברי 

 (1920)הצפירה 

http://nashkraj.info/
http://berkovich-zametki.com/2006/Starina/Nomer7/Gerchikov1.htm
http://berkovich-zametki.com/2006/Starina/Nomer8/Gerchikov1.htm
http://berkovich-zametki.com/2006/Starina/Nomer9/Gerchikov1.htm
http://berkovich-zametki.com/2006/Starina/Nomer11/Gerchikov1.htm
http://berkovich-zametki.com/2007/Starina/Nomer1/Gerchikov1.htm


296 
 

 (1919)חדשות הארץ 

 

The Hebrew Standard (1918) 

 

The Sentinel (1922) 

 

The American Jewish World (1923) 

 

Полесье (1917) 

 

Известия Гомельского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 

и Земельного комитета. (1917-1918)  

 

Путь Советов (1919-1920) 

 

Полесская Правда (1920-1929) 

 

Палеская Праўда (1930-1938) 

 

Гомельская Праўда (1939-1941) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



297 
 

 נספחים

 1926793- 1921מפת שלבי התרחבות שלבלארוס הסובייטית בשנים  – 1נספח 

 

 :מקראה

 (18.3.1921השטח המקורי של בלארוס הסובייטית כפי שהוסכם בהסכמי ריגה ) –בוורוד  -

 1924הרחבת שטחי בלארוס הסובייטית באביב  –בצהוב  -

 , כולל מרחב גומל והעיר גומל1926הרחבת שטחי בלארוס הסובייטית בשלהי  –בסגול  -

                                                           
 http://www.belarusguide.com/as/map_text/bssr1926.html -מקור סרוק מקוון  793

http://www.belarusguide.com/as/map_text/bssr1926.html
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)לאחר סיפוח שטחי מערב בלארוס שהיו חלק  1940מפת בלארוס הסובייטית בשנת  – 2נספח 

 794(17.9.1939מפולין עד 

 

 מקראה:

מחוזות גומל ופולסיה )המהווים חלק ממחוז גומל המודרני( מסומנים בצבעי תכלת  -

 מזרחי של הרפובליקה.-ברציפות טריטוריאלית, בצד הדרוםוצהבהב, 

 

 

 

                                                           
 www.belarusguide.com/as/map_text/bssr1940.htmlhttp//: -מקור סרוק מקוון  794
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 795תעסוקתי של היהודים במרחב בלארוס-שינוי המבנה החברתי – 3נספח 

1141 1499 1498 

פועלים, פקידים ונותני שירות  34.6% –פועלים ובעלי מלאכה 

– 29% 

 16.7% –פועלים 

 26.4% –מלאכה  22% –מלאכה  ---

 10% –מסחר  10.5% –מסחר זעיר  43.1% –מסחר זעיר 

 13.1% –איכרות  7.3% –איכרות  3.8% –איכרות 

 17% –פקידים ונותני שירות  --- 6.3% –מקצועות חופשיים 

 --- --- 10% –עניים 

 7.9% –לא ידוע  32% –לא ברור  15% –לא ברור 
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В. Пичуков, М. Старовойтов (ред.), Гомельщина Многонациональная (20-30-е годы XX века), I, 

Гомель 1999, с. 87 
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תעסוקתיות לפי מקצועות/תחומי עיסוק ושייכות לאומית אתנית -קטגוריות חברתיות – 4נספח 

 1926796במרחב של גומל, 

 סה"כ אחרים פולנים רוסים יהודים בלארוסים 

 100% 10.2% 2.1% 40.3% 17.2% 30.2% פועלים

 100% 5.6% 4% 38.8% 2.4% 49.2% חקלאים

פועלי ייצור 

 בתעשייה

19.9% 36% 40% 1.4% 2.7% 100% 

 100% 2% 0.7% 17.7% 71% 8.6% בעלי מלאכה

 100% 1.3% 0.1% 85.9% 4.8% 7.9% פועלי בניין

פועלי מסילות 

 ברזל

53.5% 2.8% 34.8% 3.2% 5.7% 100% 

נותני שירות 

)רופאים, 

מורים, עו"ד 

 וכיו"ב(

29.4% 29.4% 32.9% 0.1% 6% 100% 

כלל אוכלוסייה 

 יצרנית

56.8% 5.7% 32.4% 1.8% 3.3% 100% 

אוכלוסייה 

יצרנית במרחב 

 העירוני

24.1% 34.4% 35.2% 2.5% 3.8% 100% 

אוכלוסייה 

יצרנית במרחב 

 הכפרי

62.2% 0.9% 32% 1.7% 3.2% 100% 
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В. Пичуков, М. Старовойтов (ред.), Гомельщина Многонациональная (20-30-е годы XX века), I, 

Гомель 1999, с. 88 
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 1926797לאומיות העיקריות בבלארוס הסובייטית לפי מפקד -הקבוצות האתניות – 5נספח 

 

אחוז מכלל  כמות אוכלוסייה  אתנית-קבוצה לאומית

 האוכלוסייה

 80.6 4,017,300 בלארוסים

 8.17 407,000 יהודים

 7.7 383,800 רוסים

 1.96 97,400 פולנים

 0.7 34,600 אוקראינים

 אחרים 

)טטרים, צוענים, גרמנים, 

 צ'כים, ועוד(

42,800 0.86 

  4,982,240 סך הכל

 

 63הסתבר כי במרחב של בלארוס הסובייטית ישנן  1926לפי המפקד שהתבצע בשנת  – הערה

 אתניות(-קבוצות לאומיות 188אתניות )סה"כ בברה"מ נמנו -קבוצות לאומיות
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А. Зеленкова, М. Старовойтов (ред.), Гомельщина Многонациональная (20-30-е годы XX века), II, 

Гомель 2000, с. 97; I. Пушкiн, Нацыянальгыя Меншасцi БССР у грамадска-палiтычным i 

культурным жыцце 20 я гады XX стагодзя, Магiлѐу 2004, с. 7 
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 1929798 –יהודים במנגנון המפלגתי בבלארוס הסובייטית  – 6נספח 

אחוז היהודים  תפקיד
 מסך הפקידים

 27.3 והוועדים האזורייםלשכות הוועד המרכזי 

 23.8 נשיאות הוועד המרכזי והוועדים האזוריים

 10.4 נשיאות הוועד הפועל המרכזי

 17.6 מזכירי הוועדים האזוריים

 20.2 נשיאות של הוועדים האזוריים

 35.8 סובייטי המרכזי-המנגנון הכלל

 8.7 אקדמיה למדעים של בלארוס הסובייטית

 18.2 של בלארוס הסובייטית האוניברסיטה הממלכתית

 19.1% טכניקומים 
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Я. Басин, Большевизм и Евреи – Белоруссия 1920-е – Исторические Очерки, Минск 2008, с. 151-
152 
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תחומי העיסוק של האוכלוסייה היהודית בעיר ובכפר בבלארוס הסובייטית לפי נתוני  – 7נספח 

 1926799מפקד 

סה"כ מכלל האוכלוסייה  בכפר )באחוזים( בעיר )באחוזים( מקצוע/עיסוק

 היהודית )באחוזים(

 16.7 6.8 19.3 פועלים

 13.1 40.5 5.8 איכרים

 26.4 35.4 23.9 בעלי מלאכה

 17 6.1 19.8 פקידים

 1.1 0.3 1.4 אנשי צבא

 10.2 6.6 11.1 סוחרים

 0.7 0.3 0.9 מקצועות חופשיים

 7 1.2 8.3 מובטלים

 7.8 2.8 9.5 אחר

 

ספר הסובייטיים ששפת ההוראה -מגמת צמיחת אחוז הילדים היהודיים שלמדו בבתי – 8נספח 

 800והלימוד בהם הייתה יידיש

אחוז  שנה
הילדים 

היהודיים 
הלומדים 

בבי"ס 
 יהודי

1922 22 

1926 44.5 

1928 54.6 

1932 64 
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Я. Басин, Большевизм и Евреи – Белоруссия 1920-е – Исторические Очерки, Минск 2008, с. 153 
800  

Я. Басин, Большевизм и Евреи – Белоруссия 1920-е – Исторические Очерки, Минск 2008, с. 188 
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, לפי יישובים 1928עמעס" במחוז גומל בין ינואר לאפריל -תפוצת העיתון "דער – 9נספח 

 .801במחוז

 אפריל מרץ פברואר ינואר יישוב / חודש

 22 23 21 17 (Braginברגין )

 1 2 - - (Vasilevichiוואסילביצ'י )

 5 2 2 1 (Vetkaווטקה )

 130 135 131 136 (Gomel, Homelגומל )

 1 1 1 1 (Kamarinקמרין )

 1 1 2 - (Krasnaya Goraקרסניה גורה )

 1 1 1 - (Krasnaya Zvezdaקרסניה זווזדה )

 2 2 1 1 (Loyevלויאב )

 - - 1 - (Manikhinoמאניחינו )

 4 4 4 8 (Novo-Belitzaבליצה )-נובו

 - - 2 - (Nosovichiנוסוביצ'י )

 8 10 9 9 (Poddobryankaפודובריאנקה )

 1 1 1 1 (Kormaקורמה )

 1 1 1 1 (Privitkiפריביטקי )

 1 2 2 1 (Talkaטלקה )

 1 2 2 2 (Hoinikiהויניקי )

 - - 1 1 ( Kholmechחולמץ' )

 1 1 - - (Osinostroאוסינוסטרו )

 3 2 2 2 (Checherskצ'צ'רסק )

 1 1 1 1 (Yurevichiיורייביצ'י )
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ГАГО, ф. 633, оп. 1, д. 189, л. 220-220об. 
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 4 1 1 3 (Krichevקריצ'ב )

 2 2 2 1 (Gory Gorkiגורי גורקי )

 2 - - - (Kostukovichiקוסטיוקוביצ'י )

 - - 6 1 (Krasnopoleקראסנופוליה )

 193 185 197 196 סה"כ
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 1917802בליצה בשנת -בתי כנסת בגומל ונובו – 10נספח 

 :בתי כנסת בגומל

 (Bolshaya Kamennaya בית כנסת "חומה גדולה" )בית כנסת האבן הגדול .1

 בית כנסת "חומה קטנה" )בית כנסת האבן הקטן( .2

 בית הכנסת הגדול של ליובאוויטש .3

 בית הכנסת הקטן של ליובאוויטש .4

 ( הישןLiadyבית כנסת ליאדי ) .5

 בית כנסת ליאדי החדש .6

   Paskovato -בית כנסת  .7

 Alexandrovskaya -בית כנסת  .8

 יעקב"-בית כנסת "בית .9

 פינה" -בית כנסת "ראש .10

 קודש"בית כנסת "הדרת  .11

 בית כנסת של הסוחרים .12

 Prikazchikovבית כנסת  .13

 Kopysskayaבית כנסת  .14

 בית כנסת של יעקב לוביאנוב .15

  Tzibinבית כנסת  .16

 בית כנסת של מיאנץ .17

 בית כנסת טריינין .18

 בית כנסת באבושקינה  .19

 בית כנסת קרופיץ הישן .20

 בית כנסת קרופיץ החדש .21

  Staroselskayaבית כנסת  .22

                                                           
 259-256, ירושלים תש"ח, עמ' ערים ואמהות בישראליל"ג כהנוביץ', 'הומל',  802
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 בית כנסת ביחובסקאיה  .23

 כנסת סירוטסקאיה בית .24

 בית כנסת ליד "תלמוד תורה"  .25

 בית כנסת קראסיק .26

 בית כנסת של הנפחים .27

 Dolinnayaבית כנסת  .28

 בית כנסת "פועלי צדק"  .29

 בית כנסת סלאבין  .30

 בית כנסת עמק ישן .31

 דאנפחים ]?[ .32

 בית כנסת של בעלי  העגלות .33

 :בליצה-בתי כנסת בנובו

 בית כנסת החדש .1

 בית כנסת ליובאוויטש .2

 Merpertבית כנסת  .3

 בית כנסת של ליברמן  .4

 בית כנסת ליובאוויטש החדש  .5
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 1927803 –קהילות יהודיות רשומות )בתי כנסת( במרחב של גומל  – 11נספח 

 כנסת-פירוט בתי יישוב

 (Adas Yisroelקהילת "עדת ישראל" ) - גומל

 ( הגדולKrupetzkayaכנסת קרופצקיה )-בית -

 בית כנסת קרופצקיה הקטן -

 (Karasikשם קרסיק )-עלכנסת -בית -

 (Shul vo-Rvuכנסת "שול בעמק" )-בית -

 (Lovyanovכנסת לוביאנוב )-בית -

 (Slobodaכנסת סלובודה )-בית -

 כנסת ליובאוויטש-בית -

 כנסת "בית ישראל"-בית -

 "יזרעאל"[–"בית ישראל" ]או  -

 (Traininבית כנסת טריינין ) -

 [Hadras Neideshכנסת "הדרת קודש" ]במקור -בית -

 ( ליד בית העלמין הישןYegelפילה ייגל )בית ת -

 בית תפילה שליד בית העלמין -

 31( Peskovatoyaכנסת ברח' פסקובאטויה )-בית תפילה בית -

 (Babushkinבית תפילה באבושקין ) -

 (Mohilyovskiבית תפילה מוהילבסקי ) -

 ליאדיש שול-נובו -

 בליצה -נובו

(Novo-Belitza            ,

 פרבר של גומל(

 (Merpertכנסת ע"ש מרפרט )-בית -

 (Lipaכנסת ע"ש ליפא )-בית -

                                                           
803  

ГАГО, ф. 161, оп. 1, д. 177, л. 25-35 
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 (Horvalכנסת הורבל )-בית - (Horvalהורבל )

 כנסת ליובאוויטש-בית -

 (Chernobylכנסת צ'רנוביל )-בית -

 (Nosovichiכנסת נוסוביצ'י )-בית - (Nosovichiנוסוביצ'י )

פודובריאנקה 

(Poddobryanka) 

 בית הכנסת הישן -

 בעלי המלאכהבית תפילה של  -

 בית כנסת הראשון - (Yurovichiיורוביצ'י )

 בית כנסת השני -

 בית הכנסת הגדול -

 בית הכנסת הקטן -

 (Loyevכנסת לויאב )-בית - (Loyevלויאב )

 ארבעה בתי תפילה יהודיים -

 (Komarinכנסת קומרין )-בית - (Komarinקומרין )

 (Sitnichiכנסת סיטניצ'י )-בית - (Sitnichiסיטניצ'י )

 בית כנסת הראשון - (Kholmechחולמץ' )

 בית כנסת השני -

 בית כנסת הכפרי הישן - (Checherskצ'צ'רסק )

 בית כנסת הכפרי הקטן -

 בית כנסת התחתון -

 בית כנסת העליון -

 בית כנסת הקטן - (Vetkaווטקה )

 בית הכנסת העשוי מעץ -

 בית הכנסת הקטן מאבן הלבנה -

 (Zarichiבית כנסת זאריצ'י ) -
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 בית הכנסת הקטן השלישי - (Hoynikiהויניקי )

 בית הכנסת הציבורי -

 1בית הכנסת החדש מס'  -

 4בית הכנסת הפועלי מס'  -

 1בית כנסת מס'  - (Rechitzaרצ'יצה )

 2בית כנסת מס'  -

 3בית כנסת מס'  -

 4בית כנסת מס'  -

 5בית כנסת מס'  -

 ע"ש שניאורסון 6בית כנסת מס'  -

 7בית כנסת מס'  -

 הישן )הגדול( בית הכנסת - (Braginברגין )

 (Khayteבית הכנסת הפועלי "חייטה" ) -

 (Shaykevichבית כנסת שייקביץ' ) -

 בית כנסת "שטיבל" -
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 5.5.1940804-העובדים היהודים של הנהלת הוועד הפועל של מועצת העיר גומל נכון ל – 12נספח 

 רמת השכלה מוצא חברתי מקום מוצא שם + שם משפחה מס"ד

 תיכונית בעלי מלאכה גומל (Abovמרקוס אבוב ) 1

 נמוכה פועלים מוזיר אברם שכטמן 2

 נמוכה פועלים גומל מרק חבקין 3

 נמוכה פועלים גומל (Tekelinגדליה טקלין ) 4

 נמוכה פועלים בליצה-נובו (Bassגרגורי בס ) 5

 גבוהה פקידות ברסט יליזבטה קצנלסקיה 6

ז'ורביצ'י  אהרון פלדמן 7

(Zhuravichi) 

 נמוכה פועלים

 נמוכה פועלים גומל יעקב מחנוביץ' 8

טיכונוביצ'י  פלטה פסין 9

(Tikhonovichi) 

 נמוכה בעלי מלאכה

 נמוכה פקידות נובגורוד בוריס חוטימסקי 10

 נמוכה סוחרים גומל רחל דינקינה 11

אזור העיירה  פאינה יודוביץ' 12

 (Vetkaווטקה )

 תיכונית פקידות

 גבוהה פקידות (Vetkaווטקה ) קרבלניקובלייבה  13

 תיכונית בעלי מלאכה (Braginברגין ) תמרה רבינוביץ' 14

הויניקי  מריה קפלן 15

(Hoiniki) 

 תיכונית פועלים

 תיכונית בעלי מלאכה (Uritzkאוריצק ) אהרון מונסטירסקי 16

 נמוכה  פועלים גומל רובים שוחטוביץ' 17

 

 

                                                           
804  

ГАГО, ф. 296, оп. 2, д. 27, л. 8-9 
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 העבודהשלמי תודה לקוראי 

 

העבודה, פרופ' יוסי גולדשטיין )אוניברסיטת אריאל(, ופרופ'  שופטי-אני מבקש להודות לקוראי   

גוריון בנגב(, שבהערותיהם )והארותיהם( תרמו באופן -מרדכי )מוטי( זלקין )אוניברסיטת בן

שקבעו כי עבודה זו ראויה לשמש בסיס להענקת משמעותי לשיפור ודיוק המחקר, וכמובן על כך 

    התואר "דוקטור לפילוסופיה". 
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