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קוראים יקרים

בפתח הגיליון

ארתור (אלתר) ריטוב ()1988-1909
הוצאה להורג בבית הקברות בריגה1946 ,
שמן על בד
 42x29ס"מ
אוסף מוזיאון האמנות ,יד ושם ,ירושלים
תרומת חיה ריטוב ,תל אביב

גיליון זה מוקדש לשואת יהודי ברית המועצות שהשנה אנו מציינים  80שנה לראשיתה .רצח יהודי השטחים
המסופחים לברית המועצות החל במבצע ברברוסה בשבוע האחרון של יוני  1941ומסמן הן את תחילתה של
שואת יהודי ברית המועצות הן את ראשיתו של רצח היהודים ההמוני ,במסגרת התוכנית שנודעה מאוחר יותר
בשם "הפתרון הסופי" .על אף ראשוניותו והיקפו העצום של מבצע השמדה זה ,המחקר על אודותיו פיגר אחרי
המחקר על רצח יהודי רוב מדינות אירופה הכבושה בשל הקושי לגשת למקורות הרבים בברית המועצות
הקומוניסטית .ב 30-השנים האחרונות ,לאחר נפילת מסך הברזל ,נעשה מאמץ מחקרי להשלים את הפערים,
ואחדים מפירותיו מוגשים לפניכם.
המאמר הראשון מציג מבט ממעוף הציפור על המחקר היום ,ובו ההיסטוריון קיריל פפרמן בוחן את ההיסטו ־
ריוגרפיה של שואת יהודי ברית המועצות תוך סקירת הסוגיות העיקריות שהעסיקו את החוקרים .הוא מראה כי
התיעוד הקיים בסוגיות הללו לוקה בחסר ביחס לתיעוד שיש לנו מארצות אירופה האחרות ,הן מחמת המרחב
הגאוגרפי והיקף האירועים העצומים הן מחמת החשאיות המיוחדת שנקטו הגרמנים במרחב זה הן מחמת השי ־
קולים הפוליטיים של השלטונות הסובייטיים בהצגת אירועי המלחמה והשואה והתנהגות אזרחיהם במהלכם.
המאמר השני עניינו המידע על "הפתרון הסופי" ,ובו מנתח יעקב פלקוב את דיווחי המודיעין הפרטיזני הסו ־
בייטי על אודות רצח יהודי ברית המועצות .לטענתו השלטונות במוסקווה לא דרשו דיווח מיוחד על גורל
היהודים בשטחי הכיבוש הגרמניים ,אך בכל זאת המודיעין הפרטיזני נתן תשומת לב לעניין זה והעביר עליו
דיווחים למוסקווה .הוא הבין ,כבר בשלבים הראשונים של "הפתרון הסופי" ,כי מבוצע רצח עם שיטתי של יהודי
ברית המועצות ודיווח על כך לדרגים הגבוהים ביותר במוסקווה ,אך הללו בחרו שלא לעשות במידע זה שימוש
תעמולתי משיקולים פוליטיים שונים.
במאמר השלישי מביא יהושע רובינשטיין את סיפורו של הוועד היהודי האנטי-פשיסטי בברית המועצות .עם
ראשי הוועד נמנו אנשי תרבות יהודים בולטים בברית המועצות ,והוא הוקם כדי לסייע למאמץ המלחמתי
הסובייטי באמצעות איסוף כספים מיהודים שגרו מחוץ לברית המועצות .רובינשטיין מתאר את שינוי היחס
של השלטונות כלפי הוועד לאחר המלחמה ,את רדיפת אנשיו והאשמתם בבגידה ובייחוד את נבכי משפטם
שבסופו הוצאו להורג.
במאמר הרביעי בוחן ארקדי זלצר את הנצחת השואה בברית המועצות בעשורים הראשונים שלאחר תום
המלחמה .הוא מסיק שבניגוד לדעה הרווחת שלפיה נאסרו כל הנצחה פרטיקולרית שהיא המלווה במוטיבים
יהודיים כלשהם ואף אזכור זהות הקבוצה האתנית הנרדפת ,הרי בתקופה זו נעשתה פעילות הנצחה יהודית
ענפה ,בעיקר באמצעות מצבות .הדבר התאפשר מכיוון שלא הייתה מדיניות ברורה בנושא ,וכך יכלו השלטונות
המקומיים להבין שהאותות ממוסקווה התירו הנצחה כזו.
במאמר האחרון דנה פסיה פרסי בעגונות השואה שחיו בזמן המלחמה בברית המועצות .בעיית העגונות מברית
המועצות הייתה קשה יותר מאשר במדינות אירופה האחרות מאחר שנוסף על חוסר התיעוד הכללי ,בברית
המועצות לא היו לאחר המלחמה רבנים שיזמו חקירות מקומיות וריכזו את המידע ,והשלטונות לא שיתפו פעו ־
לה בבירור השאלות .פרסי מדגימה את הקשיים המיוחדים באמצעות חליפת מכתבים בין הרב יצחק הוברמן
מפולין ששהה בברית המועצות בתקופת המלחמה ולאחריה הקים בית דין לתקנת עגונות במחנה וצלר שבגר ־
מניה ובין רבו הרב שלמה דוד כהנא שנמלט מוורשה לארץ ישראל בתחילת המלחמה.
מדור הספרים מוקדש בגיליון זה לאסופת המכתבים הראשונים שנכתבו לאחר השחרור ,מאוספי המכתבים
השמורים בארכיון יד ושם ובאוספים פרטיים ,שערכו רוברט רוזט ויעל נידם-אורבייטו.

קריאה מעניינת
אסף ידידיה
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מבוא

הליכה בשדה מוקשים:
חקר השואה בברית המועצות

השואה בשטחים הסובייטיים הכבושים התרחשה
כמבצע מיוחד ,נפרד לוגיסטית מתוכנית "הפתרון
הסופי" שיושמה בכל שאר האזורים שהיו בשליטה
גרמנית .המפלצת הבירוקרטית המבוזרת שאפיינה
את השליטה הגרמנית בשטחים הסובייטים
הנרחבים ,וטיפולה הנפשע ביהודים ,היו תוצאה של
צירוף גורמים רבים .לכך יש להוסיף שכבה מיוחדת
נוספת ,זו של המדיניות הסובייטית לפני הכיבוש

קיריל פפרמן

ושל הגישה הסובייטית האמביוולטית לשואה במהלך
המלחמה ואחריה.
התוצאה של כל אלה היתה בסופו של דבר פרק
רב רבדים שאינו מתועד היטב בהיסטוריה של
השואה ,פרק שבו ככל הנראה מצאו את מותם
מיליוני יהודים .מעבר לבעיית התיעוד הלקוי ,חילוקי
הדעות החריפים השוררים בין חוקרים על הדרך
הנכונה לפרש מגוון רחב של נושאים משקפים לא
רק את הבנתם השונה אלא גם את מלחמות הזיכרון
הניטשות כיום במזרח אירופה.

ההיסטוריון קיריל פפרמן בוחן את ההיסטוריוגרפיה של
שואת יהודי ברית המועצות וסוקר את הסוגיות העיקריות
שהעסיקו את החוקרים :המדיניות הסובייטית כלפי היהודים
בשטחים המסופחים עד מבצע ברברוסה ,מקומם של היהודים
באבקואציה בראשית המבצע ,הרצח השיטתי של היהודים
במבצע והמשתתפים בו ,יחס התנועה הפרטיזנית ליהודים
ומדיניות השלטונות הסובייטיים כלפי משתפי הפעולה עם
הגרמנים לאחר הכיבוש מחדש של השטחים הסובייטיים .הוא
מציין כי התיעוד של הסוגיות הללו לוקה בחסר ביחס לתיעוד
שיש לנו מארצות אירופה האחרות ,הן מחמת המרחב הגאוגרפי
והיקף האירועים העצומים הן מחמת החשאיות המיוחדת
שנקטו הגרמנים במרחב זה הן מחמת השיקולים הפוליטיים
של השלטונות הסובייטיים בהצגת אירועי המלחמה והשואה
והתנהגות אזרחיהם במהלכם.

מפת חלוקת פולין
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המדיניות הסובייטית לפני הכיבוש
הגרמני
אחת התוצאות של חלוקת פולין בין גרמניה לבין ברית
המועצות היתה שטף של פליטים ,רובם הגדול יהודים,
מהחלקים שבשליטה גרמנית (ה"גנרלגוברנמן")
לחלקי פולין שהיו בשליטה סובייטית .מאות אלפי
יהודים שנבהלו ממה ששמעו או ראו על המדיניות
האנטי-יהודית של הנאצים הצליחו להגיע לשטחים
הסובייטיים בחודשי המלחמה הראשונים .הגרמנים
הניחו להם להימלט והסובייטים הניחו להם להיכנס.
מנוסתם נעצרה בדצמבר  ,1939כאשר שומרי גבול
סובייטים התחילו למנוע מיהודים להיכנס לאזורי
פולין שבידי ברית המועצות.
עם כניסתם לטריטוריות שהיו בשליטה סובייטית,
הרשויות הסובייטיות התייחסו לפליטים כאל
קטגוריה נפרדת ושונה משאר היהודים שחיו באזורים
שסופחו לברית המועצות לאחר פרוץ מלחמת העולם
השנייה .ברית המועצות החליטה להעניק אזרחות
לכל היהודים ,הן לפליטים והן לתושבים הוותיקים
של האזורים המסופחים .זאת היתה התפתחות
ייחודית וחסרת תקדים באירופה של התקופה ,וכיום
יש לה השלכות מרחיקות לכת על מלחמות הזיכרון,
שבמסגרתן טוענות מדינות שונות במזרח אירופה
שהיהודים שמתו בשואה היו אזרחיהן .עדיין חסרות
לנו תעודות – של הצבא ,של שרותי הביטחון ,או של
הדרג הפוליטי – וגם טרם נעשה מחקר מספיק להבנת
ההיגיון שמאחורי התמורות במדיניות הסובייטית
כלפי היהודים בתקופה זו ,כולל הפליטים.
בהקשר של ההיסטוריה הכללית של השואה – לא רק
של "הפרק הסובייטי" שלה – מעניין במיוחד סיפור
ההצעה הגרמנית לממשלה הסובייטית מסוף שנת
 1939ותחילת  ,1940למסור לידי ברית המועצות
את כל היהודים שנמצאו תחת שליטה גרמנית –
למעלה משני מיליון איש באותה תקופה .המכתב
הועבר באמצעות הרשויות הגרמניות שהיו מופקדות
על הגירה יהודית לידי הגופים המקבילים בממשל
הסובייטי .חשובה העובדה שההצעה ניתנה לפני
שנהגתה (וודאי שלפני שאושרה) התוכנית למבצע
ברברוסה .אי-אפשר לשלול את האפשרות שאם
ההצעה היתה מתקבלת ,יציאה נרחבת של היהודים
מהטריטוריות שהיו בשליטה נאצית היתה יכולה לשנות
את מהלך השואה .הממשלה הסובייטית דחתה את
ההצעה מטעמים טכניים .בינתיים לא ידוע על מסמכים
אחרים ,מלבד מכתב הדחייה הסובייטי ,שעשויים
לשפוך אור על קבלת ההחלטות הסובייטית בנושא
גורלי זה ,ברגע כה מכריע בהיסטוריה של השואה.
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האזורים שעליהם השתלט הצבא האדום לאחר פרוץ
מלחמת העולם סופחו עד מהרה רשמית לברית
המועצות .באזורים אלה חיה אוכלוסייה יהודית
לא קטנה ,והיחסים בינה לבין התושבים המקומיים
במהלך התקופה הסובייטית הקצרה השפיעו
עמוקות על יחסה של ברית המועצות ליהודים בזמן
הכיבוש הגרמני .על פי רוב ,האוכלוסייה המקומית
התייחסה לשלטון הסובייטי בתיעוב בשל המדיניות
המעיקה שכפה עליהם ,והתייחסה ליהודים כאל
מי שנהנו במיוחד מהשלטון הסובייטי .לפני יציאת
הצבא האדום מאזורים אלה האוכלוסייה המקומית
לא היתה יכולה לבטא את תחושותיה בשום דרך,
והתעודות הקיימות אינן מאפשרות להבין לגמרי
את ממדיה של האנטישמיות המובלעת הזאת ,את
הדינמיקה שלה ,את הקשר שלה לתקופה הקדם-
סובייטית ,להתפרצות הלאומנית ,ולמעורבות של
הביון הגרמני בתהליכים אלה.

למחקר מקיף על התנהגות הרשויות
הסובייטיות בהתייחס לפינוי היהודים ,ועל
תגובתם של יהודים לכך ,תהיה חשיבות
עצומה

תצלום קבוצתי של פליטים שהגיעו מפולין לליטא ,אוקטובר
1940

בהקשר זה חשוב לציין את תאוריית "רצח העם הכפול"
שחוגים לאומניים במדינות מזרח אירופה ותומכיהן
במערב מחזיקים בה שלא במפורש .לפי תאוריה זו,
היהודים קידמו בברכה את הכיבוש הסובייטי ,וגם זכו
לייצוג יתר במפלגה הבולשביקית המקומית ,ובמיוחד
בסוכנויות הביטחון הסובייטיות שהכול פחדו מפניהן
ואשר דיכאו ורדפו את האוכלוסייה המקומית בין
השנים  1939ו .1941-לפי התאוריה ,זעמה המובן של
האוכלוסייה המקומית הוביל לאנטישמיות שבאה
לידי ביטוי בתקופת הכיבוש הגרמני .אולם תומכי

התאוריה וההיסטוריונים המקורבים אליהם טוענים
גם שהגרמנים הם אלה שעודדו ,יזמו ועל פי רוב גם
הוציאו לפועל את הפוגרומים נגד היהודים .לפיכך
הם חושבים שהצד הגרמני הוא זה שנושא באחריות,
ואילו שהיהודים יכולים להאשים רק את עצמם
בקשריהם ההדוקים יתר על המידה עם המעצמה
הזרה והשנואה שביצעה רצח עם באוכלוסייה
המקומית.
האינטראקציה בין היהודים לבין המשטר
הבולשביקי ב"טריטוריות הליבה" הסובייטיות
(כלומר בטריטוריות שהיו תחת שלטון סובייטי לפני
פרוץ מלחמת העולם השנייה) היא עוד נושא שנוי
במחלוקת ,אף על פי שבמקרה זה ,הסבך הבינלאומי
של ימינו פחות רלוונטי .הרשויות הסובייטיות רצו
להציג תמונה של הרמוניה בין הקבוצות האתניות
השונות ,וכתוצאה מכך ,בהשוואה למידע על
הטריטוריות שסופחו לברית המועצות לאחר פרוץ
המלחמה ,יש הרבה פחות מידע על המתחים ששררו
באזורים אלה בתקופה שקדמה למלחמה בין יהודים
ללא-יהודים .אך נראה שהודות לתעמולה מתמשכת
על "אחוות עמים" ,חלקים גדולים מהאוכלוסייה
הסובייטית ב"טריטוריות הליבה" היו חסינים יותר
לתעמולה האנטישמית של הנאצים.
הפלישה הגרמנית לברית המועצות ,שהתחילה ב22-
ביוני  ,1941גררה עקירת אוכלוסייה נרחבת בתוך
הטריטוריות שעדיין היו בשליטת ברית המועצות אך
היו בסכנת נפילה לידי הגרמנים .מאות אלפי אזרחים
סובייטים ,ביניהם יהודים רבים ,עזבו את בתיהם
בחיפוש אחר מקום בטוח יותר .חלקם הועברו מזרחה
בתוכנית פינוי שארגנה הממשלה ורבים אחרים עברו
בכוחות עצמם 1 .ויכוח בין חוקרים מתנהל זה עשרות

אישה נאלצת לעמוד על הברכיים ולהרים ידיים במהלך פרעות
שביצעו מקומיים ביהודי לבוב ,יוני-יולי 1941

בוריס חימוביץ ביום גיוסו לצבא האדום1940 ,

שואת שבויי המלחמה היהודים מברית
המועצות היא אחד הפרקים הפחות
מתועדים בשואה .הידע עליו מבוסס בעיקר
על עדויותיהם של ניצולים
שנים סביב השאלות אם ועד כמה עודדו השלטונות
הסובייטיים את היהודים לברוח ותרמו על ידי כך
להישרדותם.
למחקר מקיף על התנהגות הרשויות הסובייטיות
בהתייחס לפינוי היהודים ,ועל תגובתם של יהודים
לכך ,תהיה חשיבות עצומה .הוא יוכל לעזור להבין
כמה יהודים פונו ,או לפחות התחילו לנוע מזרחה
נוכח התקרבות הצבא הגרמני .אולם מכשולים רבים
מקשים על עריכת מחקר כזה – מהכאוס ששרר

שבוי יהודי במדי הצבא האדום עם טלאי צהוב ,מינסק,
בלרוס1941 ,
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בבירוקרטיה הסובייטית באזורי הסכנה ועד לחורבן
הארכיונים בעקבות הקרבות העזים ,שבמהלכם
הופצצו ערים סובייטיות.
בני המזל מבין היהודים הסובייטים שנמלטו מפני
התקדמות הצבא הגרמני והגיעו לעורף הסובייטי
או הצטרפו לצבא האדום נאלצו להתמודד עם
האנטישמיות שרווחה בשורות הצבא ובאוכלוסייה
האזרחית הסובייטית בתקופת המלחמה .זאת היתה
תופעה חדשה עבור המוני היהודים הסובייטיים
שלפני המלחמה העדיפו להאמין שהאנטישמיות
מראה סימני היחלשות .באיזו מידה היתה ההתקפה
הנאצית על היהודים אחראית להתפרצות זו – זאת
עדיין שאלה פתוחה .לפי שעה טרם נמצאו מסמכים
סובייטיים פנימיים שיוכלו להצביע על מעורבות של
הממשלה הסובייטית בהתפרצות האנטישמיות.
גורם נוסף עם קשר הדוק לפינוי האוכלוסייה היה
גיוסם של גברים יהודים רבים ,בדומה לגברים לא-
יהודים ,לצבא האדום .יהודים שעלה בידם לסגת יחד
איתו (בין שתוך ניהול קרבות ובין שלא) ,ההצטרפות
לשורות הצבא האדם הצילה אותם מהגורל המר
שהיה מנת חלקה של האוכלוסייה האזרחית היהודית

חיילי איינזצגרופן יורים ביהודים הנמצאים בתוך בור

העמוד הראשון של פקודת הקומיסארים

מיד לאחר שהצבא הגרמני השתלט על אזור
מסוים נכנסו לתוכו האיינזצגרופן ,כוחות
מיוחדים שהיו כפופים לאס-דה ולמשטרת
הביטחון
בשטחים הכבושים 2 .חיילים יהודים שנשבו על ידי
הגרמנים בשדה הקרב בדרך כלל מתו מאוחר יותר.
הגרמנים חיפשו את היהודים מקרב שבויי הצבא
האדום והרגו אותם.
שואת שבויי המלחמה היהודים מברית המעוצות
היא אחד הפרקים הפחות מתועדים בשואה .הידע
עליו מבוסס בעיקר על עדויותיהם של ניצולים.
בנוסף ,המאגר העיקרי של דוחות צבאיים סובייטיים,
בארכיון המרכזי של משרד ההגנה הרוסי ,רובו אינו
בהישג ידם של חוקרים (ולחוקרים זרים כלל אין
גישה אליו) ,וזהו מכשול נוסף המונע מחקר מעמיק
של היבטי השואה הקשורים לפעילות הצבא האדום.

המלחמה ,הכיבוש והשואה
הפלישה הגרמנית לברית המועצות – הפעולה
שקיבלה את שם הקוד "מבצע ברברוסה" – החלה
[ ] 10
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ב 22-ביוני  .1941כדי לנצח בעימות זה ,שבעיני
ההנהגה הנאצית היה מאבק לחיים או למוות בין
גרמניה הארית לבין ברית המועצות שבראשה "יודו-
בולשביקים" 3 ,היטלר פטר מראש את הצבא הגרמני
מכל אחריות משפטית למעשיו כלפי האוכלוסייה
האזרחית .בסדרת הפקודות הבאה ,כמה צווים של
הצבא ושל כוחות הביטחון הגרמניים – ביניהם
"פקודת הקומיסארים" ( )Kommissarbefehl
הידועה לשמצה – הורו לרדוף את היהודים
הסובייטים לצד רדיפתם של אויבי הרייך האחרים.
היהודים היו הקבוצה האתנית היחידה שצווים אלה
כללו התייחסות מיוחדת אליה.
התוצאה היתה שגופים גרמניים שונים – כולל
הוורמאכט ,שבמקומות אחרים תיעד (גם אם לא
באופן מקיף) מקרים של יחס בלתי הולם של אנשי
צבא גרמנים לאוכלוסייה המקומית ולשבויי מלחמה
– היו פטורים לחלוטין מהצורך לתעד את מעשיהם
בשטחים הסובייטיים הכבושים .מצב זה תרם
למציאות שבה הכוחות הגרמניים ,ואנשים שהעסיקו
הגרמנים מקרב האוכלוסייה המקומית ,ביצעו
מספר עצום של פעולות אלימות כלפי אזרחים
ושבויי מלחמה ,ביניהם רצח המוני של יהודים,
בלי שמעשיהם תועדו .מעבר להימנעות מתיעוד
הפשעים האלה בהתאם לפקודות מגבוה ,הוורמאכט

גם התמודד עם קושי אובייקטיבי לעקוב אחר
התנהגות בלתי הולמת של אנשי צבא (כלפי אזרחים
ושבויי מלחמה) כתוצאה מהלוחמה הבלתי פוסקת
והתקדמותם המהירה של כוחות גרמניה מזרחה.
מיד לאחר שהצבא הגרמני השתלט על אזור מסוים
נכנסו לתוכם האיינזצגרופן 4 ,כוחות מיוחדים שהיו
כפופים לאס-דה ולמשטרת הביטחון .כוחות אלה
בין האחראים המרכזיים לביצוע פשעי השואה
בשטחי ברית המועצות .מעשי הרצח שלהם היו
אמורים להיות פעילות סודית ,ותוכנית החיסול
בשטחים שנכבשו מידי ברית המועצות נוסחה רק
במונחים כלליים ביותר ,אבל אי-אפשר היה לשמור
על חשאיותה של תוכנית כה נרחבת .דליפתה
היתה בלתי נמנעת .תחילה היא התבררה לתושבים
מקומיים ולאחר מכן לסוכנים סובייטיים.
הדוחות שחיברו האיינזצגרופן ונשלחו לברלין
כסדרת "דוחות מצב" ( )Ereignismeldungen
החל במאי  1942היו חלק מסדרה חדשה של דוחות
מהאזורים המזרחיים הכבושים ( Meldungen
 .)aus den besetzten Ostgebietenהדוחות
האלה מספקים מידע רב על ממדי רצח היהודים
בשטחים הסובייטיים הכבושים .אך הם סובלים
מפגם מיוחד :דגש על נתונים סטטיסטיים (כגון
מספר המתים הכולל) על חשבון תיאור של השלבים
שהובילו להשמדה .יש להביא בחשבון את האפשרות
שהנתונים הסטטיסטיים המופיעים בהם מוטים,
כלומר שהם נופחו על מנת לרצות את ברלין .יתרה
מזאת ,לגבי אזורים רבים אין שום מידע ,ועל פי
רוב ,ככל שהדוחות מאוחרים יותר הם מכילים פחות

מידע על השואה .הסיבה לכך היא הפחד הגרמני
מפני דליפה של המידע הרגיש.
גורם נוסף שפוגע ביכולת לחקור באופן מקיף
את פשעי הנאצים הוא "פעולה מיוחדת "1005
( 5 .)Sonderaktion 1005מבצע זה ,שהתחיל במאי
 ,1942נועד למחוק את העקבות הפיזיים של פעולות
הירי ההמוניות באזרחים סובייטים (ביניהם יהודים
רבים) .נראה שהפעולה אכן הצליחה להקשות

גירוש יהודי העיירה בריצ'בה שבבסרביה לטרנסניסטריה בידי
ז'נדרמים רומנים ומשתפי פעולה מקומיים1941 ,
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ובמהלכה6 .

המגעים בין הפרטיזנים הסובייטים לבין
היהודים היו תופעה מורכבת .כלפי חוץ,
הקומוניסטית,
לאידאולוגיה
בהתאם
הפרטיזנים קיבלו ברצון את כל מי שהיו
יכולים לתרום למלחמה נגד השליטה
הגרמנית ,בלא תלות במוצאם האתני.
להעריך את מספר המתים המדויק במקומות רבים,
במיוחד במקומות גדולים בשטחים הסובייטיים
הכבושים.
העובדה שבעלות בריתה של גרמניה – במיוחד
רומניה ,אך גם קרואטיה ,פינלנד ,הונגריה ,איטליה
וסלובקיה – שלחו אף הן חיילים להילחם לצד
הגרמנים ,מסבכת מאוד את תמונת רדיפת היהודים
בשטחים הסובייטיים הכבושים .כוחות אלה ,וכן
אנשי  Waffen SSמלאומים שונים ,היו גם הם
מעורבים ברדיפת היהודים בשטחי ברית המועצות
הכבושים .רומניה היתה היחידה מבין המדינות
האלה שזכתה באזור כיבוש משלה – האזור שנקרא
טרנסניסטריה בדרום אוקראינה .רומניה גם היתה
המדינה היחידה (מלבד גרמניה עצמה) שהורשתה
לספח טריטוריות סובייטיות מסוימות (בוקובינה
ובסרביה) .כדי להבין את התנהגותם של חיילי
המדינות האלה כלפי היהודים הסובייטים יש להבין
לא רק את דחף החיסול הגרמני .יש לראותה לא רק
בהקשר של יחסיהן עם גרמניה הנאצית אלא גם על
רקע מדיניותן שלהן כלפי היהודים לפני המלחמה

פרטיזנים סובייטים
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במסגרת הרדיפה והחיסול של היהודים הסובייטים,
הגרמנים הרבו להשתמש במשתפי פעולה מקומיים.
מספר משתפי הפעולה בשטחים שכבשה גרמניה
מידי ברית המועצות היה גדול בשל ההתמרמרות
שחשו אזרחים סובייטים רבים כלפי המשטר
הסובייטי בשל מדיניותו הקשוחה כלפי אזרחיו שלו
לפני המלחמה .משתפי הפעולה היו מעורבים לא רק
בריכוז היהודים אלא גם בזיהוים וברציחתם.
גוף הידע על משתפי הפעולה אמנם הולך וגדל7 ,
אולם יש לזכור שבהתאם למגמת התיעוד (או אי-
התיעוד) הכללית של הפעולות שהובילו גופי
האס-אס ,משתפי הפעולה המקומיים (בפקידות או
במשטרה) נטו שלא לחשוף את מלוא ההיקף של
מעשיהם בנוגע ליהודים .בשלב מתקדם יותר של
הכיבוש ,כאשר נסיגה גרמנית כבר נראתה אפשרות
ממשית יותר ,משתפי הפעולה הבינו שהצד הסובייטי
עלול להעניש אותם על מעשיהם ,דבר שהגדיל עוד
יותר את חששם מפני תיעוד ,במיוחד של פשעיהם
האלימים נגד היהודים.
על אף נסיגתו של הצבא האדום בשנים  1941ו,1942-
הסובייטים המשיכו לקיים נוכחות מעבר לקווי האויב
בצורת רשת מסועפת של תאי התנגדות ויחידות
פרטיזנים שהיו פזורות ברחבי השטחים הכבושים.
זה היה הכוח האנטי-גרמני היחיד באזור .עם השינוי
ההדרגתי במצב המלחמה גברה חשיבותם של איים
אלה של השפעה סובייטית ,שכעת עלה בידם להשיג
שליטה באזורים כפריים נוספים בשטחים הכבושים.
באזורים אחרים היתה להם השפעה עקיפה,
שכן משתפי הפעולה היו חייבים להביא בחשבון
את האפשרות של נקמה מצד כוחות ההתנגדות
הסובייטיים.
חלק מהיהודים שנותרו בשטחים הכבושים הצטרפו
לפרטיזנים הסובייטים – הכוח היחיד שהיה יכול
להגן עליהם מפני הגרמנים ומפני משתפי הפעולה
המקומיים .המגעים בין הפרטיזנים הסובייטים לבין
היהודים היו תופעה מורכבת 8 .כלפי חוץ ,בהתאם
לאידאולוגיה הקומוניסטית ,הפרטיזנים קיבלו
ברצון את כל מי שהיו יכולים לתרום למלחמה נגד
השליטה הגרמנית ,בלא תלות במוצאם האתני .אולם
המציאות בשטח היתה רבת פנים .היחס ליהודים נע
בין קבלתם בזרועות פתוחות לשורות הלוחמים לבין
חשדנות כלפיהם על רקע הפחד מפני הסתננות של
מרגלים גרמנים .יש להביא בחשבון גם את תופעת
האנטישמיות ביחידות הפרטיזנים ,אפילו בדרגים
הגבוהים ביותר .כתוצאה ממציאות זו ,הדיווחים של
הפרטיזנים בנוגע ליהודים – על יהודים ששירתו

ביחידות פרטיזניות ובמיוחד על כאלה שחיו באזורי
השליטה הגרמנית – התבררו כמקורות בעייתיים.
הם משקפים את הפער בין ההוראות ממוסקבה
הרחוקה לבין המציאות המורכבת בשטח ,שמנהיגי
הפרטיזנים לפעמים נטו לתאר אותה באופן מוגזם
ובמקרים אחרים העדיפו לטשטש אותה.

המדיניות הסובייטית במהלך הכיבוש
הגרמני ובעקבותיו
ההשפעה של השואה על ברית המועצות היתה
עצומה .אולם בשנתיים הראשונות של המלחמה,
בזמן התרחשות ההשמדה ההמונית של היהודים
בשטחים הסובייטיים הכבושים ,אתרי ההרג לא
היו נגישים לחוקרים סובייטיים .מעת לעת הגיע
לממשלה הסובייטית מידע על מעשי האלימות של
הנאצים נגד האוכלוסייה האזרחית (בתוכה יהודים)
בצורת עדויות מפי חיילים סובייטים ואזרחים
שנסוגו ,מפרטיזנים ,ומסוכנים סובייטים .אולם
למעט בהתייחס לאזורים רוסיים בעיקרם שהצבא
האדום שב והשתלט עליהם במהלך החורף שבין
השנים  1941ו ,1942-המידע שכללו העדויות היה
אמנם ייחודי אך מקוטע ,וחוקרים סובייטים לא יכלו
לאמת בשטח את הפרטים שעלו מהעדויות.
עם שחרור האזורים הכבושים מידי הגרמנים על
ידי הצבא האדום בשנים  1943ו ,1944-השלטונות
הסובייטיים ביקשו לחקור לעומק את הפגיעות
באזרחים ובשבויי מלחמה על ידי הנאצים .אולם היו
כמה גורמים שהפריעו לחקירה .בין השאר ,מאז ביצוע
הפשעים כבר חלף זמן רב; ברוב המקרים הפושעים
נעדרו (הגרמנים נסוגו ,והשוטרים המקומיים לעתים
קרובות עזבו יחד איתם); ותושבים מקומיים היו
להוטים לייחס את האשמה לאחרים כדי להתחמק
מאחריות למעשיהם שלהם ,או לכך שלא עשו דבר.
אלה רק כמה מהגורמים החשובים .בהינתן המגבלות
האלה ,הישגיהן של הרשויות הסובייטיות ,במיוחד
זרועות מקומיות של "הוועדה הסובייטית המיוחדת"
לחקר פשעי הנאצים 9 ,ראויים להערכה (בסך הכול
טופלו כ 4-מיליון דוחות על פגיעה באוכלוסייה ועל
נזק לרכוש באזורים שנכבשו מידי ברית המועצות),
ולעתים קרובות הדוחות שהפיקו הן הראיות היחידות
לפשעים נגד היהודים.
אלא שביחס לתיעוד הפשעים נגד היהודים ,הוועדה
פעלה כמוסד פוליטי סובייטי ,וממצאיה הותאמו
למטרות המדינה במהלך המלחמה ובעקבותיה10 .
כאשר הממשלה הסובייטית רצתה לעוות את
העובדות לחלוטין (למשל לייחס את הפשעים נגד
היהודים רק לגרמנים ולא למשתפי פעולה מקומיים)

או לייפות אותן באופן פחות בוטה (למשל לתאר את
הקורבנות היהודים כאזרחים סובייטים תמימים),
הוועדה שירתה אותה ככלי נוח או שימשה כעלה
תאנה.
השינויים בתיאור מות הקדושים של היהודים ,אשר
שיקפו שינויים במטרות התעמולה הסובייטיות
בתקופת המלחמה ,הם נושא שאמנם זכה להיחקר
יותר מאחרים ,אולם בשל היקפו העצום של הנושא,
המחקר עדיין לוקה בחסר .חשוב במיוחד להבין את
הקשר ההדוק של נושא זה לפוליטיקה הסובייטית
הפנימית ,כולל האנטישמיות שהתחילה להתבסס

חברי הוועד היהודי האנטי פשיסטי

השינויים בתיאור מות הקדושים של היהודים,
אשר שיקפו שינויים במטרות התעמולה
הסובייטיות בתקופת המלחמה ,הם נושא
שאמנם זכה להיחקר יותר מאחרים ,אולם
בשל היקפו העצום של הנושא ,המחקר
עדיין לוקה בחסר.
במשטר עצמו; ואת התפקיד שהוא ממלא במלחמות
הזיכרון של ימינו במזרח אירופה ובתחרות על מעמד
הקורבנות הגדולים ביותר במלחמת העולם השנייה.
מעת לעת ,כאשר ההנהגה הסובייטית ראתה לנכון
לפנות לדעת הקהל היהודית במערב ,היא הכירה
בסבל המיוחד של היהודים .המסר הועבר בעיקר
על ידי הוועד היהודי האנטי-פשיסטי ,שהיה אמנם
ארגון אזרחי אך הוקם על ידי הרשויות הסובייטיות
ופעל בפיקוח הדוק מצדן ,על מנת לקדם מטרות
סובייטיות בקרב יהודי העולם 11 .אף על פי שפעילות
הוועדה נחקרה לא מעט מבחינת היותה חלק ממאמץ
התעמולה הסובייטי ,עדיין יש פרטים שאינם ידועים,
והפערים האלה מונעים מאיתנו להבין היטב את
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מנגנון קבלת ההחלטות הסובייטי .המגעים של
הוועד היהודי האנטי-פשיסטי עם העולם היהודי היו
בתחום האחריות של סוכנויות הביטחון הסובייטיות,
אך עדיין לא ברור חלקו של המרכיב המודיעיני
בפעילויותיו – למשל עד כמה השתמשו הסובייטים
בסולידריות בין יהודים בעולם בזמן התרחשותה
של השואה על מנת לקדם לא רק את התעמולה
הסובייטית אלא גם מטרות ביון במערב.
היחס הסובייטי לשואה במהלך המלחמה הוא
נושא מחקר קרוב ובעייתי .בנושא זה היו לא מעט
התבטאויות והכרזות מפי נציגים סובייטיים בכירים,
אולם הגישה לארכיונים סובייטיים חשובים שבהם
שמורים מסמכים פוליטיים ,ביטחוניים וצבאיים
רגישים עדיין חסומה (לפחות חלקית) בפני חוקרים.
לכן הידע שלנו בנושא זה עדיין מוגבל ,במיוחד
על המחשבות שמנהיגים סובייטיים בדרגים שונים
ביטאו בחדרי חדרים על השואה12 .

ששוחררו 13 .אולם מכיוון שהממשלה לא רצתה
להודות בפומבי בהיקף הנרחב של שיתוף הפעולה
עם האויב מצד האוכלוסייה הסובייטית ,במקום
לערוך למשתפי פעולה משפטים פומביים ,ה"טיפול"
ברובם נעשה בדלתיים סגורות.
מדיניות הענישה הסובייטית בהקשר של השואה,
במהלך המלחמה ובעקבותיה ,היתה תופעה מורכבת
מאוד .נראה שבמהלך המלחמה ,צעדי הענישה לא
הובילו להיווצרות חומרים חשובים שיכולים לשפוך
אור על גורלם של היהודים :ההליכים הפליליים היו
קצרים והרשויות היו מעוניינות לטפל בפושעים
מהר ככל האפשר .המצב השתנה לאחר המלחמה,
ובמיוחד בתקופה שלאחר מות סטלין .בתקופה זו,
החקירות ומדיניות הענישה הובילו לעתים קרובות
לתיעוד מעמיק וחשוב של הפגיעה ביהודים במהלך
השואה.

קצינים גרמנים ורוסים בדיון על תיחום אזורי השליטה של
צבאותיהם

סיכום
אנשים שהיו מעורבים ברצח אזרחים
סובייטיים הוענשו ללא רחם .אולם הממשלה
היתה מודעת לכך שכל עוד נמשכה
המלחמה ,הדגשה יתרה של הענישה על
סבלם הייחודי של היהודים עלולה לגרור
תוצאות בלתי רצויות :היא היתה מאפשרת
לנאצים ולחלקים מסוימים של האוכלוסייה
הסובייטית להאשים את הממשלה שהיא
מנהלת "מלחמה יהודית".
לאחר שחרורן של טריטוריות שקודם לכן היו בידי
הגרמנים ובנות בריתם נוסף למדיניות הסובייטית
ביחס לשואה ממד חדש .מספר היהודים באזורים
אלה היה קטן יחסית .כעת מתבלטים שני ממדים של
המדיניות הסובייטית בהקשר של השואה שקודם
לכן לא היו מוכרים :החקירות הסובייטיות (שנידונו
לעיל) וצעדי הענישה.
אנשים שהיו מעורבים ברצח אזרחים סובייטיים
הוענשו ללא רחם .אולם הממשלה היתה מודעת לכך
שכל עוד נמשכה המלחמה ,הדגשה יתרה של הענישה
על סבלם הייחודי של היהודים עלולה לגרור תוצאות
בלתי רצויות :היא היתה מאפשרת לנאצים ולחלקים
מסוימים של האוכלוסייה הסובייטית להאשים את
הממשלה שהיא מנהלת "מלחמה יהודית" .לכן,
במהלך המלחמה ,דאג המשטר לסיקור נרחב של
משפטים שנערכו לפושעים נאצים ולשותפיהם
לפשעים מקרב האוכלוסייה הסובייטית בשטחים

[ ] 14

בשביל הזיכרון  //גיליון מס'  // 37אדר תשפ"א  //מרץ 2021

בחקר השואה בברית המועצות בולטות כמה בעיות
עיקריות .ראשית ,בשל ממדיהם של אירועי השואה
בשטחים הסובייטיים (מבחינת מספרם העצום של
הקורבנות ,פיזורם על פני שטח גיאוגרפי עצום ,וריבוי
המדינות ,הסוכנויות ובני האדם שהיו מעורבים בכך),
תיעוד מקיף של הפשעים נגד היהודים היה משימה
קשה ביותר .לכך נוספו אי-יכולתם ואי-רצונם של
הגרמנים לתעד את פשעיהם נגד היהודים.
אופיה חסר העכבות של מלחמת ההשמדה של
גרמניה הנאצית נגד ברית המועצות ,אשר התבטאה
במספר נפגעים גדול מאוד בקרב לא-יהודים ,אזרחים
ושבויי מלחמה ,בנוסף לקורבנות השואה ,הוסיף
מורכבות לחקר פשעי הנאצים .ברית המועצות אמנם
השתדלה ככל יכולתה לחקור ולתעד את פשעי
הנאצים ,אולם החקירה הוכפפה למטרות פוליטיות
ותעמולתיות של הממשלה.
נוסף על כך ,בעוד שלתעודות גרמניות על השואה –
עם כל כמה שהן לוקות בחסר – יש לחוקרים גישה
מלאה ,למסמכים סובייטיים רבים ,בעיקר לאלה
השמורים בארכיונים רוסיים ,עדיין אין לחוקרים
גישה .ולבסוף ,יש לזכור שחקר השואה בברית
המועצות הפך לשדה קרב במלחמות הזיכרון
הניטשות בין שחקניות שונות במזרח אירופה .אף
אחד מהצדדים אמנם אינו מכחיש את השואה,
אולם סילוף אירועי השואה בשטחי ברית המועצות
הכבושים ופרשנות לקויה שלהם כרוכים בסכנת
פוליטיזציה נוספת ,שעלולה לערער עוד יותר את
העובדות המוסכמות בציבור ובקרב חוקרים.
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הארות פדגוגיות
למאמרו של קיריל פפרמן
שולמית אימבר ומיכל סטרנין

במאמרו קיריל פפרמן מציין לטובה את עבודתה של הוועדה הסובייטית המיוחדת לחקר פשעי הנאצים ואת
הדוחות שהפיקה; דוחות אלו היו לעיתים קרובות "הראיות היחידות לפשעים נגד היהודים .אלא שביחס לתיעוד
הפשעים נגד היהודים ,הוועדה פעלה כמוסד פוליטי סובייטי ,וממצאיה הותאמו למטרות המדינה במהלך
המלחמה ובעקבותיה" .כדי להמחיש כיצד טשטש הממסד הסובייטי את זיכרון השואה וסיכל את הנצחתה
בברית ההמועצות ,מומלץ לצפות בסרט נשארנו בני אדם – סיפורה של פניה ברנצובסקי,
https://www.youtube.com/watch?v=LbuaPN5vUYQ

מדקה  ,45:00בצירוף מטלת צפייה:

.1
.2

כיצד ניסו ניצולי שואה בשטחי ברית המועצות לשמר את זיכרון רצח
היהודים בטריטוריות הסובייטיות על פי עדותה של ברנצובסקי?
כיצד ניסה הממשל הסובייטי לטשטש את שואת היהודים?

בעדותה על החזרה לחיים לאחר המלחמה מספרת פניה כי השורדים פקדו את אתרי הרצח ,ובפונאר הוחלט
"שצריך להקים מצבה .התחלנו לאסוף כסף והקמנו את המצבה הראשונה כאן ,במקום הזה .ורשמנו גם ביידיש
וגם בעברית שזו מצבה ליהודים שנספו .המצבה הזו עמדה שנתיים בערך .השלטון הסובייטי החליט שכיוון
שמדובר ביהודים [ ]...הסירו את המצבה".
פניה מספרת גם על איסוף מסמכים לכתיבת הספר השחור ועל הקמת מוזאון יהודי בווילנה .לדבריה המוזאון
"לא התקיים זמן רב ,שנתיים לדעתי .לשלטון הסובייטי לא נדרש מוזאון יהודי" .ממאמרו של פפרמן ניתן גם
לדלות את הסיבות שבגללן היה למשטר הסובייטי עניין לטשטש את שואת היהודים בשטחים הסובייטיים.
ערב מלחמת העולם השנייה הייתה וילנה בשלטון פולין .פניה מספרת על השאלה אם להמשיך לחיות במשטר
הסובייטי:
כשחזרנו לוילנה דעות האנשים היו חלוקות .היו כאלה שמיד ניסו לעזוב בדרכים אולי לא ממש לגאליות .אחר
כך אזרחי פולין לשעבר ניצלו את ההזדמנות .לנו גם הייתה אפשרות .מעלים בפניי את השאלה מדוע אנחנו לא
עזבנו .קודם כול ,הייתה לנו תקווה ,קיווינו שמישהו יחזור .שנית ,אולי היינו תמימים בעלי ואני ,קיוונו שהחיים
ישתקמו ויהיו חיים שהיו לנו לפני המלחמה ,למרות שהיו הרבה פחות אנשים .אבל נסייע בשיקום חיינו כאן
בווילנה .ואחר כך כבר לא הייתה האפשרות הזו.
בסוף הסרט פניה מתארת את התקווה שלה ושל בעלה לחזרת העולם שהיה לפני המלחמה .הנחו את
התלמידים לצפות בסרט מתחילתו ועד דקה  .15:00בקשו מהם לתאר:

עדותה של פניה משקפת את הפנים השונים של אורחות החיים היהודיים בווילנה .היא למדה בבית ספר
שבו השפה העיקרית הייתה יידיש ,אך למדה לימודים כלליים ,ספרות ושפות .בביתה נשמרה המסורת וצוינו
השבתות והחגים .לאחר שסיימה את לימודיה בגימנסיה הריאלית ,הוכשרה לשמש מורה והחלה לעבוד
בבית ספר יסודי בכפר בבלרוס ,שם לימדה רוסית ,בלרוסית ,היסטוריה והתעמלות .כאשר כבשו הנאצים את
וילנה ,גרה בעיר עם הוריה ואחותה .הוריה ואחותה לא שרדו מהמלחמה .רבים מקורבנות הנאצים בשטחים
הסובייטים היו לאזרחי ברית המועצות זמן קצר לאחר פרוץ מלחמת העולם השנייה ולאחר פלישת הנאצים
נהפכו לקרבנותיהם.

כיצד אנו זוכרים את אותם קורבנות? מה משפיע על האופן שבו אנו זוכרים
אותם?
פפרמן מסכם את המאבק על הזיכרון" :חקר השואה בברית המועצות נעשה לשדה קרב במלחמות הזיכרון
הניטשות בין שחקניות שונות במזרח אירופה" שבו כל מדינה "מאמצת" בדיעבד את הקורבנות היהודיים כדי
להבליט את הפגיעה בה ,גם אם בזמן המלחמה לא נעשה הרבה כדי להצילם .לעיתים ,כפי שפפרמן מציין,
סייעו המקומיים סיוע של ממש לרוצחים הגרמנים .כדי לחדד לתלמידים את הבעייתיות בקרב על הזיכרון,
ניתן לצטט מספרו של טימותי סניידר ,ארצות דמים :אירופה בין סטאלין להיטלר:
האם יכולים המתים להיות שייכים למישהו? כשלושה מיליון מתוך למעלה מארבעה מיליון האזרחים הפולנים
שרצחו הגרמנים היו יהודים .כל שלושת המיליונים האלה נספרים כאזרחים פולנים ,והם אכן היו אזרחי פולין.
רבים מהם הזדהו עם פולין הזדהות עמוקה; מקצתם אף לא ראו בעצמם יהודים ,אף על פי שנרצחו בתור
יהודים .למעלה ממיליון מן היהודים האלה נספרים גם בתור אזרחים סובייטים מפני שחיו במחצית של פולין
שסופחה לברית-המועצות בתחילת המלחמה ,רובם בשטחים ששייכים היום לאוקראינה העצמאית.
האם הנערה היהודייה שחרטה מסר לאמּה על קיר בית הכנסת בקובל שייכת להיסטוריה של פולין ,של ברית-
המועצות ,של ישראל או של אוקראינה? היא כתבה בפולנית ,אבל יהודים אחרים בבית הכנסת באותו היום
כתבו ביידיש .ולמי שייכת אמה היהודייה של דינה פרוניצ'בה ,שדחקה בבתה ברוסית להימלט מן הטבח בבאבי
יאר ,השוכן בקייב ,שהיא עכשיו בירת אוקראינה העצמאית? רוב היהודים בקובל ובקייב ,כמו ברוב המקומות
במזרח אירופה ,לא היו ציונים ולא פולנים ולא אוקראינים ולא קומוניסטים .האם באמת אפשר לומר שהם מתו
למען ישראל ,פולין ,אוקראינה או ברית-המועצות? הם היו יהודים ,הם היו אזרחי פולין או ברית-המועצות,
שכניהם היו אוקראינים או פולנים או רוסים .במידת מה הם שייכים להיסטוריה של ארבע ארצות – במידה
שההיסטוריות של ארבע הארצות האלה נפרדות זו מזו.

אילו חיים היו לפניה לפני המלחמה? איזה חינוך קיבלה? מה הייתה שפת אימה?
מה היו תוכניותיה לעתיד לפני המלחמה?
[ ] 16
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"זוהי השמדה פיזית המונית":
שואת יהודי ברית המועצות בעיני
המודיעין הפרטיזני הסובייטי
יעקב פלקוב*

יעקב פלקוב מנתח את דיווחי המודיעין הפרטיזני הסובייטי על אודות
רצח יהודי ברית המועצות .לטענתו השלטונות במוסקווה לא דרשו
דיווח מיוחד על גורל היהודים בשטחי הכיבוש הגרמניים ,ובכל זאת
המודיעין הפרטיזני נתן תשומת לב לנושא זה ודיווח עליו למוסקווה.
כדי לקבל את תמונת המצב של ממדי הרצח ,השתמש המודיעין
הפרטיזני במגוון של מקורות :דיווחי סוכנים ,חקירות של שבויים
גרמנים ואזרחים מקומיים ועדויות של יהודים ניצולים .כך הוא הבין,
כבר בשלבים הראשונים של תוכנית "הפתרון הסופי" ,כי מבוצע רצח
עם שיטתי של יהודי ברית המועצות .התובנה הזאת הועברה לדרגים
הגבוהים ביותר במוסקווה ,וככל הנראה עמדה גם לנגד עיניו של סטלין,
אך הם בחרו שלא לעשות בה שימוש תעמולתי משיקולים פוליטיים.

* ד"ר יעקב פלקוב הוא מרצה אורח באוניברסיטת תל אביב ובמרכז הבינתחומי בהרצליה
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בקתת פרטיזנים ליד מינסק בבלרוס

הכיבוש הגרמני של אדמת ברית המועצות הוא
אחד הפרקים הקשים ביותר בתולדות העם היהודי.
בשטחים הסובייטיים העצומים שכבש הוורמכט
הּבלְ ִטי בצפון
בשנים  – 1942-1941ממחוז ָק ֵרלִ יָ ה והים ַ
ועד חבל קווקז בדרום ,מגבול פולין ורומניה במערב
ועד מוסקווה וסטלינגרד במזרח – נמצאו באותה
עת כ 2.7-מיליון יהודים .מהם שרדו בתום הכיבוש
בין  100,000ל 120,000-נפש – כ 5%–4%-בלבד .את
האחרים רצחו הכובשים ועוזריהם מקרב האוכלוסייה
המקומית הלא יהודית1 .
אחת השאלות העיקריות במחקר של מסע הרצח
הנורא הזה היא באיזו מידה התוודעו אליו בכירי
המשטר הסובייטי; האם עמד לרשותם ,בזמן אמת,
מידע מהימן וברור על גורל היהודים בעורף הגרמני
אשר היה בו כדי להצדיק נקיטת קו הסברתי-תעמולתי
תקיף יותר מכפי שננקט בפועל כדי להציג את ממדיו
האמיתיים של האסון לעיני העולם כולו? התשובות
לשאלות אלו שנתנו עד היום חוקרים במערב ,ברוסיה
ובישראל נראות חלקיות .לעיתים נטען ,באופן כללי,
כי הנהגת ברית המועצות החזיקה בידיה "שפע של
מידע" בדבר מדיניות הרצח שנקטו הגרמנים כלפי
היהודים .אך במניין המקורות למידע זה הוזכרו בעיקר
חיילים סובייטים – שבויי מלחמה לשעבר או נמלטי
טבעות הכיתור הגרמניות – שחצו את קווי החזית
ושבו אל העורף הסובייטי ,חיילים גרמנים ששבה
הצבא האדום ו"הוועדה הממלכתית המיוחדת לגילוי
ולחקר הפשעים שביצעו הכובשים הגרמנים-נאצים
ה-קה – גוף שנוסד בהוראת הנשיאות
ועוזריהם" ֶצ'ה-גֶ ָ
של הסובייט העליון בנובמבר  1942ואסף מידע
בעיקר על השטחים ששוחררו מעול הכיבוש הגרמני.

לעומת זאת תרומתם של גופי המודיעין והביטחון
הסובייטיים ושל התנועה הפרטיזנית ,שפעלו בתוך
השטחים הכבושים בשלבים מוקדמים של הכיבוש,
לא זכתה אלא לאזכורים שטחיים2 .
מאמר זה מבקש להשלים את הפער האמור
בהיסטוריוגרפיה של שואת יהודי ברית המועצות.
במאמר נעשה שימוש בדיווחי המודיעין של התנועה
הפרטיזנית הסובייטית שנמצאו בארכיון יד ושם
ובארכיוני המפלגה הקומוניסטית ברפובליקות
הסובייטיות לשעבר.

הפשעים נגד היהודים – תחום דיווח
מיוחד
מסמכי המודיעין הפרטיזני מלמדים כי ההנהגה
הסובייטית הבכירה ,המדינית והצבאית ,על אף
עניינה הרב במצב ששרר בשטחים הכבושים ובגורל
האוכלוסייה האזרחית שם ,לא דרשה במשך כל
תקופת הכיבוש לקבל מידע מודיעיני על היהודים.
ואולם על אף חוסר העניין המפורש של המנהיגים
ברצח היהודים ,המודיעין של הגרילה הסובייטית לא
הזניח את הנושא לחלוטין .הטיפול המודיעיני בו נמשך
לאורך כל תקופת הכיבוש הגרמני במתכונת של יוזמות
אישיות ,הן של שלל גורמי האיסוף בשטח הן של
המפקדים הבכירים של הפיקוד הפרטיזני .בראשית
הכיבוש תיאר המודיעין הפרטיזני את מעשי הרצח
של היהודים בסעיף הסטנדרטי של דיווחיו ששיקף
את המצב הפוליטי-הכלכלי באזורים הכבושים 3 .רבים
מתיאורים אלו לא היו שוטפים ושיטתיים ,התאפיינו
ברמת פירוט ומהימנות לא אחידה ועל פי רוב לא
הבחינו בין רצח היהודים לבין פשעיהם האחרים של
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הגרמנים ועוזריהם.
רק בשלהי  - 1941ראשית  ,1942עקב התעניינות
גוברת של המשתמשים בדיווחים על גורל האוכלוסייה
האזרחית בשטחים הכבושים ,החל המודיעין הפרטיזני
להעביר תיאורים מפורטים ומהימנים יותר של הסבל
והרצח של היהודים והבליט אותם לעיתים באמצעות
כותרות משנה ייחודיות דוגמת "רצח היהודים" או
"הפשעים נגד האוכלוסייה היהודית" 4 .השמדת
היהודים אף הוזכרה במפורש ב"דיווח מודיעיני
מסכם" – מסמך שחיבר המטה המרכזי של התנועה
הפרטיזנית בעת פירוקו ,ב 14-בינואר  ,1944ובו סיכום
הפעילות של המודיעין הפרטיזני בכל שנות קיומו5 .
אזכור דומה הופיע גם בסיכום פעילותו המודיעינית
של המטה הפרטיזני הבלרוסי ,אף הוא משנת 6 .1944

ערך ממקור ראשון על האירועים בשטחים הכבושים,
ובכלל זה רצח היהודים הסובייטים .הדוח המוקדם
ביותר בדוחות החקירה שמצאתי נכתב ב 2-בספטמבר

מקורות המידע על גורל היהודים
מסמכי המודיעין הפרטיזני מוכיחים כי בכל הקשור
לרצח של יהודי ברית המועצות עמדו לרשותו מקורות
מגוונים .מקור ראשון במעלה היה הדיווחים של
אנשיו וסוכניו שפעלו בשטח הכיבוש הגרמני .הם,
למשל אשת המודיעין הפרטיזני הליטאי "רֹוזָ לִ ֶיטה",
קיימו קשר קבוע ובלתי אמצעי עם היהודים בגטאות
ובמחנות הסגר או לחלופין היו עדי ראייה לזוועות
שנעשו ביהודים .דיווחיהם היו אפוא מהימנים למדי,
למשל הדיווח של "רוזליטה" שבראשית אוגוסט 1943
נותרו בגטו וילנה כ 20,000-יהודים ,נתון העולה בקנה
אחד עם האומדן המקובל בהיסטוריוגרפיה של הגטו7 .
מקור אחר ,רווח מאוד ,למידע על רצח היהודים
היה תשאול האוכלוסייה המקומית בשטחי הכיבוש
הגרמני .דוגמה למידע שהתקבל בשיטה זו היא
קֹובנְ קֹו ,לוחם בקבוצה פרטיזנית של
גֹור ֶ
הדיווח של ְ
שירות הביטחון הסובייטי ,NKVD ,על רצח יהודי קייב
וסביבתה בסתיו  8 .1941מאחר שהמדווח לא ראה את
הרצח במו עיניו והסתמך על עדויות האוכלוסייה הלא
יהודית ,המידע שמסר היה מהימן פחות מעדות ממקור
ראשון .ניתן להתרשם כי במקרים רבים התבסס המידע
על רצח יהודים שהגיע לידי הפרטיזנים משמועות,
אולם מהימנותו עלתה ככל שעלה בידי המודיעין
הפרטיזני להצליבו עם מקורות אחרים.
דרך טובה מאוד לבחון את מהימנות העדויות על
השמדת היהודים הייתה חקירת ניצולים או חקירת
מבצעי הרצח ועוזריהם .שתי קטגוריות אלו של
מקורות הגיעו לידי המודיעין והמודיעין המסכל של
הפרטיזנים במסגרת חקירות מעמיקות שערכו לכל
המצטרפים החדשים לשורות התנועה ולכל השבויים
שנתפסו במחנה האויב .הנחקרים מסרו מידע בעל
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פרטיזנים באוקראינה

לּוצקי ,תושב מחוז זַ ּפֹורֹוזְ 'יֶ ה
 ,1942בתום חקירתו של ג' ְ
שבאוקראינה .על פי עדותו ,כל היהודים בעיירה
אֹורחֹוב הושמדו ,ובכללם התינוקות והקשישים9 .
ֶ
לקראת סופה של תקופת הכיבוש הגרמני בברית
המועצות גדל בהתמדה מספר החקירות שעשו
המודיעין והמודיעין המסכל הפרטיזני ,ובמחצית
הראשונה של  1944כבר היו חקירות של שבויים
גרמנים דבר שבשגרה .אחת העדויות שמסרו אז
הנחקרים על גורל היהודים היא עדותו של ֶארווִ ין
האנְ זֶ ן ,מפקד פלוגה ביחידה של משטרה "מיוחדת"
גרמנית שערק לפרטיזנים הבלרוסים באפריל 1944
וסיפר לחוקריו על טשטוש הקברים ההמוניים של
היהודים בבלרוס בראשית אותה שנה10 .
נוסף על מקורות מידע חיים ,עמד לרשות המודיעין
והמודיעין המסכל של התנועה הפרטיזנית מקור
מידע חשוב נוסף – מכתבים של יהודים שנמלטו
ליערות ,נקלטו בקבוצות פרטיזניות והורשו להתכתב
עם קרוביהם וחבריהם בעורף הסובייטי .כמו מכתבים
של פרטיזנים אחרים ,בטרם נשלחו ליעדם עברו
מכתביהם צנזורה קפדנית מאוד של קציני מודיעין,
והם ליקטו כל מידע בעל עניין ,ובכלל זה פרטים
על פשעי מלחמה שעשו הגרמנים .כך למשל ב4-
בדצמבר  1943העתיק המודיעין הפרטיזני הליטאי
קטע ממכתבה האישי של הפרטיזנית היהודייה
לֹוביצ'ּוטה שהיא כתבה ב 24-באוגוסט באותה
ֶ
ֶּפ ְר
שנה" :רצח היהודים והפעילים הסובייטיים במחוז
אּוטנָ ס החל כחודשיים לאחר תחילת הכיבוש הגרמני
ֵ
בליטא .ביום ההוא נרצחו יותר מ 6,000-יהודים ,כמה
ליטאים וכומר קתולי אחד"11 .

מאפייני הדיווח הפרטיזני על טבח
היהודים :עיתוי ,מרחב גאוגראפי
ותכנים
דיווחיהם הראשונים של הפרטיזנים על טבח היהודים
בשטחי הכיבוש הגרמני בברית המועצות החלו
להגיע למטה  NKVDבמוסקווה ולשלוחותיו הקרובות
לחזית בחודשים אוגוסט-נובמבר  .1941דובר בהם
בעיקר על רצח המוני של יהודי אוקראינה ובלרוס,
שכן שתי הרפובליקות איבדו שטחים נרחבים כבר
בחודשי הכיבוש הראשונים ,וכבר בתקופה זו החלו
לפעול בשטחים הללו מסגרות פרטיזניות ראשונות,
וכמה מהן הצליחו להעביר לעורף הסובייטי ,באופן
מקוטע ,מידע מזדמן על המתרחש בצידו הגרמני
של קו החזית .אזכיר בהקשר זה את תמונת המצב
ששלח ב 18-בספטמבר  1941ראש שלוחת NKVD
בביר ,אוקראינה ַק ְר ָטשֹוב ,ובה דיווח על גורל היהודים
של העיירה ֵּבלאיָ ה ֶצ ְרקֹוב" :הגרמנים אילצו את כל
היהודים לשטוף את העיירה ולאחר מכן הוציאום
מחוץ לתחומה [ ]...גורלם לא נודע"12 .
דיווחים דומים התקבלו באותה עת ובחודשים שלאחר
מכן מערים ומעיירות אחרות באוקראינה ובבלרוס כגון
מינסק ,ז'יטומיר ,קייבַ ,ח ְרקֹובֶ ,צ ְ'רניגֹובּ ,פֹולְ ַטבווה,

איזור יהודי לאחר הגירוש ,ויטבסק ,בלרוס

ויט ְּבסק
רֹובסק וגָ דיאץ' .את טבח יהודי מחוז ֶ
ּפרֹוּפ ְט ְ
ֶ
ְדנֶ
הבלרוסי ,בשלהי  ,1941תיאר המודיעין הפרטיזני כך:
בשטחים הכבושים מבצעים הבנדיטים של היטלר
מעשי רצח מזוויעים של האוכלוסייה האזרחית
מתוך מטרה להשמיד את העם הסובייטי .אכזריות
מיוחדת הם מגלים כלפי היהודים והקומוניסטים.
ּבֹוגּוש ְבסק ,שבמחוז ויטבסק ,הם ירו
ֶ
בעיירה
בספטמבר ב 45-יהודים ,ובכלל זה זקנים ,נשים
וילדים .בעיר ויטבסק עצמה אספו הפושעים של
היטלר את האוכלוסייה היהודית ,העמיסוה על

באבי יאר ,אוקראינה ,האתר בו נרצחו  33,771יהודים מקייב על ידי חיילי איינזגרופה

C
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הדווִ ינָ ה המערבית
סירות ,הובילוה לאמצע נהר ְ
והטביעוה .הגרמנים ירו במי שניסו לשחות לכיוון
החוף .כך הוטבעו כמה מאות יהודים .בעיר ֶד ִמידֹוב
ירו הכובשים הגרמניים ב 1,200-בני אדם [13 .]...
גורלם הנורא של יהודי קייב נודע גם הוא לגורמים
הסובייטיים שעסקו בפריסת התשתית הפרטיזנית
בעורף האויב .כבר ב 8-בינואר  1942מסרו הסוכנים
ו"רֹומנְ צ'ּוק" למחלקה הפוליטית של
ַ
לימנְ קֹו"
ְ"ק ֶ
הארמיה הסובייטית מספר  18כי
ב 28-בספטמבר  1941פרסם המושל הצבאי של
העיר פקודה שנוסחה בערך כך' :על כל הז'ידים
[היהודונים] של קייב להתייצב ב 28-בספטמבר,
בשעה שמונה בבוקר ,בבית הקברות ּבאיְ קֹובֹויֶ ה.
כל ז'יד צריך להביא עימו לבוש חם ודברי ערך.
העונש על אי-ביצועה של פקודה זו – הוצאה
להורג בירייה בו במקום" .כל היהודים שהתייצבו
בבית הקברות הופשטו על ידי הבנדיטים הגרמנים
והוצאו להורג בירייה .חלק מהאוכלוסייה היהודית,
ששמע על רצח חייתי זה ,החל להסתתר .בתגובה
פרסם המושל הצבאי פקודה לכל מנהלי הבתים
בעיר לערוך חיפוש [אחר היהודים המסתתרים]
ולדווח למשטרה על כל יהודי שיימצא[ .בעקבות
זאת] ב 29-וב 30-בספטמבר ביצעו הבנדיטים
ההיטלראים פוגרומים זוועתיים ,בסיועם הפעיל
של הלאומנים הרוסים והאוקראינים .נערך מצוד
אחר האוכלוסייה היהודית .חולים ,קשישים ונכים

ציור של פרטיזנים בקרים
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נגררו מדירותיהם ,הועמסו על עגלות והובאו לבית
הקברות ,שם עברו מסכת התעללויות ונרצחו
ביריות [ ]...בשטח בית הקברות נערם הר של
גוויות .כאן שהו גם ילדי הנרצחים ,לרבות תינוקות.
החלאות של היטלר ,בקור רוח חייתי נוראי ,דקרו
אותם בכידונים או פשוט תפסו אותם ברגליהם
והשליכו אל תוך הבור14 .
בקיץ  1942כבר העביר המודיעין הפרטיזני מידע על
גורל היהודים באופן רציף יותר ומשטחים נרחבים
וּפסקֹוב בצפון ועד
הרבה יותר – ממחוזות לנינגרד ְ
לחצי האי קרים בדרום .המקומות שמהם עדיין לא
התקבל דיווח על רצח יהודים היו אותם שטחי פולין,
רומניה והארצות הבלטיות שברית המועצות סיפחה
בשנה הראשונה של מלחמת העולם השנייה ,וכן
רצועת השטח שבין צפון קווקז לרפובליקה ַקלְ מיקיָ ה
שבדרום מזרח רוסיה שבה הוקמו כוחות פרטיזניים
ראשונים רק בחודשי סתיו .1942
בתוך כך את גורל היהודים משטחי רוסיה שנפלו
בידי הגרמנים תיארו באותה עת בעיקר הפרטיזנים
של מחוז לנינגרד וחצי האי קרים .את הדיווח
הראשון בדיווחים בנושא זה המוכרים לנו כיום
העבירה מחלקת המודיעין במטה הפרטיזני של
לנינגרד לראש המטה הפרטיזני המרכזי במוסקווה,
ּפֹונֹומ ֶרנְ קֹו ,באוגוסט  ,1942ובו תיאור של
ַ
ַּפנְ ֵטלֶ יְ ימֹון
15
רצח יהודי העיר פסקוב .בשלהי אותו חודש מסרו
שוב הפרטיזנים של מחוז לנינגרד דיווח מפורט על

המצב השוטף במרחב שבאחריותם ,ובסעיף  9בדיווח,
בכותרת "מעשי האכזריות של הגרמנים" ,תואר רצח
ּפֹורחֹוב שבמחוז פסקוב .לטענת מחברי
יהודי אזור ְ
הדוח ,כל יהודי המקום הוצאו להורג ביריות בגיא
הריגה 16 .כעבור כשבועיים ,ב 15-בספטמבר ,1942
דיווחה מחלקת המודיעין במטה המרכזי של התנועה
הפרטיזנית לרצח ההמוני של יהודי צפון מערב רוסיה.
לּוצק נכתב" :היהודים נרצחו כולם.
על יהודי העיר ְס ְ
האס-אס בוחנים את כל האוכלוסייה ואת שבויי
המלחמה על פי עקרון הגזע – צבע השיער ,צורת האף
וכדומה .היהודים מופרדים בו במקום ומוסעים לאתר
של הוצאה להורג"17 .
באשר לרצח היהודים של חצי האי קרים ,הרי העדות

אנטנס סנצ'קוס

המטה הפרטיזני הלטווי ,שנוסד רק בראשית
 ,1943שילב סיכום מפורט למדי בנושא רצח
היהודים במחקר המודיעיני שתיאר את
המצב בלטוויה הכבושה באפריל 1943
הראשונה על אודותיו המצויה כיום בידינו היא הדיווח
שחיבר בעבור ראש התנועה הפרטיזנית מפקד
המטה הדרומי שלה ,ב 29-בדצמבר  .1942פרק 14
במסמך ,הנושא את הכותרת "יחס הגרמנים כלפי
הלאומים [השונים]" ,נפתח כך" :הגרמנים התחילו
את טיפולם בשאלת הלאומים בכך שרצחו את כל
היהודים והצוענים" 18 .ב 28-ביולי  1943אימת נציג
המטה הפרטיזני המרכזי בקריםּ ,בֹולֹוטֹוב ,מידע זה
על השמדתם הכללית של יהודי חצי האי קרים19 .
השמדת היהודים במדינות הבלטיות זכתה להתייחסות
מפורשת ראשונה של המטה הפרטיזני המרכזי רק
בסתיו  ,1942לאחר שאת רוב היהודים המקומיים
כבר רצחו הכובשים ועוזריהם ,ולמודיעין הפרטיזני
לא נותר כמעט אלא לאסוף ראיות לפשעים שנעשו.
באותה עת חיברה מחלקת המודיעין במטהו של
פונומרנקו דיווח מיוחד על רצח יהודי לטוויה .במסמך
זה ,שחתום עליו סגן ראש המטה לענייני מודיעין
ֶס ְרגיֶ ינְ קֹו ואסילי ,הודגש פעמיים כי האוכלוסייה
היהודית בלטוויה סובלת מיחס אכזרי במיוחד מצד
שלטונות הכיבוש 20 .המטה הפרטיזני הלטווי ,שנוסד
רק בראשית  ,1943שילב סיכום מפורט למדי בנושא
רצח היהודים במחקר המודיעיני שתיאר את המצב
בלטוויה הכבושה באפריל  .1943בסיכום תוארו גטו
ריגה ואתרי הרצח של היהודים שפעלו בשנים –1941
לּודזָ ה,
רּומּבּולָ הְ ,
 1942בקרבת היישובים הלטוויים ְ
קאר ָסווה ֵורזֶ ְקנֶ ה .על הגטו נמסר כי בדצמבר 1941
ְ

פנטליימון פומנרנקו

סרגיינקו ואסילי
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היו כלואים בו כ 30,000-יהודים ,בכללם אזרחי מדינות
אחרות ,ואילו כעבור שמונה חודשים ,באוגוסט ,1942
נותרו בו כ 3,000-יהודים בלבד .עוד עולה מהמסמך
ּביק ְרנִ יֶ יקי ,ליד
כי מספר היהודים שנרצחו באתר ֶ
כפר רומבולה ,בשלהי  1941ובראשית  ,1942הגיע
לכ 30,000-נפש .הנרצחים הובאו למקום ב24-
טרנספורטים מריגה ,מאוסטריה ,מצ'כוסלובקיה,
מצרפת וממקומות אחרים21 .
הפרטיזנים בליטא השכנה סיפקו אף הם לפיקוד
התנועה במוסקווה דיווחים מודיעיניים על רצח
היהודים בארצם .האזכור הראשון של רצח יהודי
ליטא היה ב 14-בספטמבר  ,1942בדיווח שכתב מזכיר
הוועד המרכזי של המפלגה הקומוניסטית הליטאית
וראש המטה הפרטיזני הליטאי ַאנְ ָטנָ ס ְסנֶ ְצ'קּוס.
"האנשים שנמלטו מהגיהנום הפשיסטי" ,כתב,
"מדווחים על הוצאות המוניות להורג של האוכלוסייה
היהודית" 22 .גל הדיווחים על רצח היהודים הליטאים
הגיע לשיאו בקיץ-סתיו  .1943בראשית אוגוסט מסרו
מאיטיס והסוכנת
ּפיר ַ
איש המודיעין הפרטיזני מיּכֶ ליס ְ
"רֹוזליטה" פרטים על גטו וילנה ,לרבות אומדן היהודים
שהיו כלואים בו באותה עת ,בצד תיאור גורלם של
ריאמּפֹול 23 .בספטמבר 1943
ומ ְ
קֹובנָ ה ָ
יהודי המחוזות ְ
עקב המודיעין הפרטיזני מקרוב אחר חיסול גטו וילנה,
הן באמצעות אנשי הקשר שלו שבאו במגע בלתי
אמצעי עם אוכלוסיית הגטו הן באמצעות תחקור
הניצולים שהצליחו להימלט ליערות 24 .הדיווחים
שהופקו בעקבות זאת לפיקוד הפרטיזני הבכיר נמנים
עם הצלחותיו של המודיעין הפרטיזני ,שכן הם החלו
לזרום כבר ב 14-בספטמבר ,תשעה ימים לפני סיומה
של פעולת החיסול של הגרמנים25 .
הניסיון היחיד המוכר לנו כיום להציג את פריסתה
הגאוגרפית הכללית של שואת יהודי ברית המועצות
על בסיס המידע בנושא זה שהצטבר במטה המרכזי
של התנועה הפרטיזנית היה של מחלקת המודיעין
של המטה במרץ  ,1943בדיווח עב הכרס "מעשי
השלטונות הגרמניים בשטחי הכיבוש הזמני בברית
המועצות :סקירת מסמכי שלל ,תקשורת זרה ודיווחי
סוכנים אשר התקבלו בתקופה שבין יוני  1941ועד מרץ
 ."1943המסמך סקר ,סיקור תמציתי ,את רוב זירות
הרצח העיקריות של היהודים הסובייטים – בערים
אֹוד ָסה,
קייב ,מינסק ,חרקובּ ,פינְ סקְ ,סלֹונים ,קורסקֶ ,
אֹודֹוסיָ ה ואחרות .כמו כן נטען בו כי באסטוניה
ִ
ֵפ
הושמדו היהודים עד האחרון שבהם והוזכר גם רצח
יהודי גליציה26 .
תקופת הדיווח של המודיעין הפרטיזני הסובייטי על
רצח היהודים הגיעה אל קיצה בשלהי  ,1944לאחר
שחוליות הפרטיזנים שפעלו כבר מחוץ לגבולות ברית
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המועצות דיווחו כי הגרמנים "טיהרו" את השטחים
שבמזרח אירופה משרידי הקהילות היהודיות
המקומיות .לראיה ,ב 11-בדצמבר  1944דיווח המטה
הראשי של התנועה הפרטיזנית הצ'כוסלובקית ,שהיה
כפוף למטה הפרטיזני האוקראיני ,שסיור גרמני מיוחד
הֹוטה שבסלובקיה ועצר 12
הֹורנָ ה לֵ ָ
פשט על העיירה ְ
יהודים מקומיים27 .

ההבנה כי מדובר ברצח עם
דומה כי בכל הנוגע לתיאור גורלם של היהודים ,הישגם
המודיעיני הגדול ביותר של הפרטיזנים הוא המסקנה
שלהם כי לנגד עיניהם מתרחש רצח עם .כבר בשלהי
 1941דיווח קצין  NKVDהבלרוסי סגן וָ סילי זָ סּוחין,
שעסק בפריסת תשתית פרטיזנית במחוז ּפֹולֶ סיֶ ה
הכבוש ,כי האוכלוסייה היהודית המקומית "נתונה
להשמדה כללית" 28 .באוגוסט  ,1942כשנה לאחר
תחילת הרצח ההמוני של היהודים בשטחי ברית
המועצות הכבושים ,השכילה מחלקת המודיעין במטה
הפרטיזני של לנינגרד להבין כי סבלם של היהודים
עולה על סבלה של האוכלוסייה האזרחית הלא
יהודית שנותרה בעורף האויב .אחד מדיווחי המחלקה
טען מפורשות כי "ביהודים מבצעים הגרמנים זוועות
נוראיות ביותר" 29 .סגן ראש המטה המרכזי לענייני
המודיעין סרגיינקו אישש טענה זו בסתיו אותה שנה
כשכתב כי האוכלוסייה היהודית סובלת מיחס אכזרי
במיוחד מצד שלטונות הכיבוש30 .

דומה כי בכל הנוגע לתיאור גורלם של
היהודים ,הישגם המודיעיני הגדול ביותר
של הפרטיזנים הוא המסקנה שלהם כי לנגד
עיניהם מתרחש רצח עם.
ב 15-באפריל  1943השתמשה מחלקת המודיעין
במטה הפרטיזני הבלרוסי במונח "השמדה מוחלטת"
בתיאור גורלם של יהודי העיר ּבֹוּברּויסק 31 .עשרה
ימים בלבד לאחר מכן פרסמה מחלקת המודיעין
במטה הפרטיזני הלטווי מסקנה מרחיקת לכת עוד
יותר ,ועל פיה במקרה של היהודים מדובר למעשה
ברצח עם המתבצע בעת ובעונה אחת במקומות
רבים" .בלטוויה הכבושה" ,נכתב בדיווח המחלקה
מ 25-באפריל " ,1943כמו בכל מקום [ ]...היהודים
מושמדים כעם .הם מואשמים בכל הצרות ובכל
הליקויים ,בלא הבחנה"32 .
טענה דומה טען המטה הפרטיזני האוקראיני כשהגיע
לכלל מסקנה כי היהודים בשטחים הכבושים של

הלאומית33 .

אוקראינה הושמדו אך ורק בשל זהותם
מחלקת המודיעין במטה המרכזי במוסקווה הייתה
שותפה מלאה לתפיסה זו ,ובדיווחה במרץ ,1943
שנעשה בו ניסיון להציג תמונה כללית של הרג יהודי
ברית המועצות ,השתמשה במונח "השמדה טוטלית",
והדבר מוכיח כי הפרטיזנים הבינו שבכוונת הגרמנים
לחסל את כל היהודים בכל השטחים הסובייטיים
הכבושים 34 .כעבור כשנה ,בשלהי  ,1944סיכם המטה
הפרטיזני הבלרוסי את ממצאיו המודיעיניים בנושא
רצח היהודים במסקנה כי זו הייתה "השמדה פיזית
המונית"35 .

מקומם של משתמשי הדיווח על
רצח היהודים בהייררכייה השלטונית
הסובייטית
בחינה של רשימות הנמענים שאליהם נשלחו דיווחי
המודיעין הפרטיזני על רצח היהודים מלמדת
שהדיווחים הופצו לדרגים הבכירים ביותר בהייררכייה
השלטונית הסובייטית .כבר בספטמבר 1941
קיבל מטה  NKVDבמוסקווה את דיווחי התשתית
הפרטיזנית הראשונית על המתרחש בשטחי הכיבוש,
ובכלל זה המידע על הפשעים נגד היהודים ועל
רציחתם .באותה עת ממש זרמו למטה הארגון גם
דיווחים שתיארו את סבלם של יהודי בלרוס 36 .אף כי
אין מצויים בידינו כיום הדיווחים על רצח היהודים
שנשלחו היישר לראש  ,NKVDלַ אוְ ֶורנְ ִטי ֵּב ִריָ ה ,סביר
מאוד להניח שהלה קיבל עדכונים על ממדי התופעה
ועל אירועי הרצח הבולטים.
עם מטה  NKVDקיבלו גם בכירי המפלגה הקומוניסטית
הסובייטית עדכונים בדבר גורל היהודים בשטחים
הכבושים .הראשון שמן הראוי להזכיר בהקשר זה הוא
פנטליימון פונומרנקו ,שמלבד היותו ראש התנועה
הפרטיזנית עצמה היה גם המזכיר הכללי של המפלגה
הקומוניסטית הבלרוסית .כבר ב 25-ביוני ,1941
ביום השלישי לפלישת גרמניה לברית המועצות,
דיווח פונומרנקו לסטלין על התעמולה האנטישמית
הפרועה שניהלו כוחות הכיבוש הגרמני בשטחי בלרוס
שנפלו לידיהם 37 .כעבור כחודש וחצי ,ב 19-באוגוסט,
קיבל ממנו המנהיג הסובייטי עדכון ראשוני על רצח
היהודים בבלרוס שמסקנתו הייתה כי "האוכלוסייה
היהודית נתונה להשמדה חסרת רחמים" 38 .בחודשים
שלאחר מכן היה פונומרנקו לכתובת קבועה לתיאורי
השמדת היהודים בשטחי הרפובליקה הבלרוסית,
ולאחר מינויו לראשות המטה המרכזי של התנועה
הפרטיזנית ,במאי  ,1942החל לקבל דיווחים מסוג זה
מכל השטחים הכבושים שהפרטיזנים פעלו בהם39 .

חשוב לציין כי פנטליימון פונומרנקו לא היה
רק מקבל פסיבי של הדיווחים הללו ,אלא
הוא גם התעניין בבירור עובדות על גורל
היהודים ,ולשם כך אף נפגש עם האנשים
שהצליחו להימלט משטחי הכיבוש הגרמני,
ובכללם ניצולי הגטאות.
חשוב לציין כי פנטליימון פונומרנקו לא היה רק
מקבל פסיבי של הדיווחים הללו ,אלא הוא גם
התעניין בבירור עובדות על גורל היהודים ,ולשם כך
אף נפגש עם האנשים שהצליחו להימלט משטחי
הכיבוש הגרמני ,ובכללם ניצולי הגטאות .לדוגמה,
באוסף מסמכיו הפרטיים השמור בארכיון הלאומי של
בלרוס יש פרוטוקול מהפגישה שערך ב 8-באוקטובר
ּברֹומבּרג ,לוחם פרטיזני ממוצא יהודי
ֶ
 1942עם רפאל
שנמלט ממינסק ליערות ב 2-בספטמבר באותה שנה
ומסר עדות על המצב בבירת בלרוס ,לרבות בניית
הגטו המקומי40 .
השאלה שנותרה ללא מענה היא עד כמה היה
סטלין מעודכן בנושא .כאמור ,קיימות ראיות שעוד
בראשית המלחמה בין ברית המועצות לגרמניה קיבל
המנהיג הסובייטי לידיו מידע על רצח יהודי בלרוס,
אך היקפם המדויק של דיווחים מסוג זה שהונחו על
שולחנו עדיין לא הובהר .בשלב זה של המחקר לא
נותר אלא לשער כי בזכות קרבתם לסטלין הצליחו
פונומרנקו ובכירים סובייטים אחרים להביא לידיעתו
לפחות חלק מהמידע שעמד לרשותם על רצח יהודי
ברית המועצות.

בשביל הזיכרון  //גיליון מס'  // 37אדר תשפ"א  //מרץ 2021

[ ] 25

סיכום
ניתוח של דיווחי המודיעין הפרטיזני הסובייטי חושף את
מידת עיסוקו הרבה של גוף זה ברצח היהודים בברית
המועצות .בדיווחים אלו ניכר בעליל כי ההתעלמות
של ההנהגה הסובייטית הבכירה אומנם מנעה את
הצבת רצח היהודים במקום גבוה בסדר העדיפויות
של המודיעין הפרטיזני ,אולם העניין לא נזנח לחלוטין.
הטיפול בנושא זה נמשך לאורך כל תקופת הכיבוש
הגרמני ,במתכונת של יוזמות אישיות ,הן של שלל דרגי
האיסוף בשטח הן של מפקדיהם הבכירים בפיקוד
הפרטיזני במוסקווה ,ובראשם מזכיר הוועד המרכזי
של המפלגה הקומוניסטית הבלרוסית פנטליימון
פונומרנקו .המידע הרב שהתקבל במסגרת זו שימש
בסיס למסקנתו של המודיעין הפרטיזני כי הגרמנים
ביצעו השמדה מכוונת של היהודים כעם ,ולכן סבלם
של היהודים היה רב מסבלם של אזרחי ברית המועצות
האחרים שנותרו בשטח הכיבוש הגרמני .לפחות חלק
מההנהגה הסובייטית הבכירה ידע על מסקנה זו עוד
במהלך המלחמה .באשר לסטלין עצמו ,ידוע בוודאות כי
הוא ראה אחדים מהדיווחים ,וקיים בסיס סביר להניח כי
ידע אף יותר מכך – בעיקר בזכות יחסיו הקרובים עם
פונומרנקו ,שהתעניין מאוד בגורל היהודים.
נקל להבין אפוא שלאורך המלחמה כולה עמדה לפני
ההנהגה הסובייטית האפשרות לנקוט קו תעמולתי תקיף

אלכסנדר בוגן ()2010-1916
המרגל שנלכד1943 ,
דיו ועיפרון על נייר
אוסף המוזיאון לאמנות יד ושם ,ירושלים תרומת האמן
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שיבהיר לעולם את ממדיו האמיתיים של האסון שפקד
את יהודי ברית המועצות .אך בפועל נקטה מוסקווה
איפוק בכל הנוגע למתן פומבי לסבל היהודים ,ואף
לא הגיבה על הצעת ארצות הברית ובריטניה לפרסם
הצהרה משותפת על השמדת אחרוני היהודים במחנות
אושוויץ ובירקנאו41.
הסיבות לכך עדיין לא ברורות די צורכן .יש בקרב חוקרי
השואה הסבורים כי הסיבות העיקריות הן האנטישמיות
של סטלין ,חששו כי מלחמתו בנאצים תיתפס בעיני
אזרחי ארצו כמאמץ להגן על היהודים וחוסר רגישותו
הכללי לסבלם של תושבי השטחים הכבושים 42.ויש
חוקרים אחרים הגורסים כי סטלין ראה את השמדת
היהודים בשטחי ברית המועצות הכבושים בעין יפה ,שכן
הוא האמין כי יושבי הגטאות מנוצלים בעבודות למען
המאמץ המלחמתי הגרמני בחזית המזרח וגם חשש
שהעוז והגבורה של מורדי הגטאות והפרטיזנים היהודים
יופנו בתום המלחמה נגד השלטון הסובייטי43.
תהא המסקנה הסופית של ההיסטוריונים בסוגיה זו אשר
תהא ,ממצאי המחקר המונח בבסיס מאמר זה מאפשרים
לקבוע כבר עתה בוודאות גמורה כי עם הסיבות
להתייחסותם השטחית של השלטונות הסובייטיים
לרצח יהודי ברית המועצות לא נמנה אי-ידיעתם של
המנהיגים על גורל האוכלוסייה היהודית שנותרה
בשטחי הכיבוש הגרמני.

 1יצחק ארד ,תולדות השואה :ברית המועצות והשטחים המסופחים ,כרך ב ,יד ושם  ,2004עמ' .1014
 2שם ,עמ' .978–974 ,970–969
 3ראו למשל הארכיון המיוחד של ליטא ,וילנה.LYA, f. 1, ap. 1, b. 18, l. 81 ,
 4ראו למשל ארכיון יד ושם (איו"ש) ,M-37/149 ,עמ'  ;32שם ,M-41/261 ,עמ'  ;35שם ,M-41/261 ,עמ' .LYA, f. 1, ap. 1, b. 26, l. 6-6 ap ;39–38
 5הארכיון הממלכתי המיוחד של אסטוניה ,טאלין.ERAF, f. 4, n. 1, s. 59, l. 8-10 ,
 6הארכיון הלאומי של רפובליקה בלרוס ,מינסק.NARB, f. 1450, vop. 3, spr. 114, l. 53-56 ,
 7ראו ארד ,תולדות השואה ,כרך ב ,עמ' .571
 8איו"ש ,M-37/565 ,עמ' .5-1
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אחריתו של הוועד היהודי
האנטי-פשיסטי בברית המועצות
יהושע רובנשטיין

יהושע רובינשטיין מביא את סיפורו של הוועד היהודי האנטי-פשיסטי
בברית המועצות .ראשי הוועד היו אנשי תרבות יהודים בולטים בברית
המעוצות ,והוא הוקם כדי לסייע במאמץ המלחמתי הסובייטי באמצעות
איסוף כספים מיהודים שגרו מחוץ לברית המועצות .מהיוודע ממדי
רצח היהודים פעלו חברי הוועד כדי לסייע לפליטים יהודים ,לחזק
את התרבות היהודית ולתעד את פשעי הנאצים נגד היהודים (הספר
השחור) .רובינשטיין מתאר את שינוי היחס של השלטונות כלפי הוועד
לאחר המלחמה ,את רדיפת אנשיו והאשמתם בבגידה ובייחוד את נבכי
משפטם .בסוף המשפט הוצאו חברי הוועד להורג.

* יהושע רובשנטיין הוא חבר במרכז דייוויס ללימודי רוסיה ואירו-אסיה באוניברסיטת הרוורד וכתב ספרים,
ובהם  Tangled Loyalties: The Life and Times of Ilya Ehrenburgו .The Last Days of Stalin-הוא
ערך (עם ולדימיר נאומוב) את הספר Stalin's Secret Pogrom: The Postwar Inquisition of the Jewish
Anti-Fascist Committee, edited and with introductions by Joshua Rubenstein and Vladimir
 ,P. Naumov, translated by Laura Esther Wolfson, Yale University Press, 2005ובו מובאים תמלילי

משפטם הסודי של חברי הוועד היהודי האנטי-פשיסטי שנערך במוסקווה בשנת  .1952המאמר מבוסס בעיקר
על ההקדמה לספר וממנו מובאים הציטוטים.

[ ] 28

בשביל הזיכרון  //גיליון מס'  // 37אדר תשפ"א  //מרץ 2021

הקיץ מלאו שישים ושמונה שנים לשורה של הוצאות
להורג ,באוגוסט  ,1952שהיו שיאה של התקפה
שיטתית על מנהיגי תרבות היידיש בברית המועצות.
קהילות יהודיות מציינות את האירוע הזה בכל
שנה בכותרת "ליל המשוררים שהוצאו להורג" .כל
הנאשמים ,למעט הביולוגית לינה שטרן ,הורשעו
במשפט חשאי והוצאו להורג באותו הלילה .לפי
הסיפורים ,בלילה ההוא חוסלו עשרים וארבעה
סופרים ומשוררים ,כולם גברים ,על ידי תלייניו של
סטלין במרתף כלא לוביאנקה הידוע לשמצה.
משפטם נערך בחשאי ,ובמשך עשרות שנים סירב
המשטר לגלות מה בדיוק קרה במשפט ומה עלה
בגורלם .לכן נפוצו שמועות רבות שטשטשו את
מה שבאמת קרה ואפילו את זהותם ואת מספרם
של הנאשמים .היום ,לאחר קריסת ברית המועצות,
ניתן לגשת לחומר ארכיוני שקודם לכן היה סגור,
גם לתמלילי המשפט (שפורסמו במוסקווה בשנת
 ,)1994ואפשר לתאר בפירוט מה בדיוק קרה בבית
המשפט החשאי והאנטישמי של סטלין.
מספר הנאשמים במשפט לא היה עשרים וחמישה,
אלא חמישה עשר ,ועל כולם טפלו שורה של עברות
שדינן מוות – מבגידה וריגול ועד לאומנות בורגנית.
בנאשמים היו חמישה סופרים ומשוררים בולטים –
משוררי היידיש פרץ מרקיש ,דוד הופשטיין ואיציק
פפר; לב קוויטקו ,מחבר שירי הילדים הנודע; והסופר
המוערך דוד ברגלסון .עשרת האחרים כלל לא היו
אנשי ספרות אך היו קשורים בכל מיני דרכים לוועד
היהודי האנטי-פשיסטי.
החקירה והמשפט בעקבותיה נועדו לפגוע בוועד
היהודי האנטי-פשיסטי לא פחות מאשר במה שנותר
מהתרבות היהודית במדינה .הוועד היהודי האנטי-
פשיסטי ,שבראשו עמד שלמה מיכאלס ,שחקן
היידיש ובמאי התיאטרון הנודע ,הוקם בשנת 1942
בצד ארבעה ועדים אנטי-פשיסטיים אחרים (ועד
הנשים ,ועד הנוער ,ועד המדענים והוועד הסלבי)
שנועדו לפנות לחלקים שונים של דעת הקהל במערב
כדי לקדם שיתוף פעולה נגד גרמניה הנאצית .חמשת
אנשי הספרות שהצטרפו למיכאלס בוועד היהודי
האנטי-פשיסטי כתבו מאמרים שנועדו להישלח אל
מחוץ לברית המועצות או להתפרסם בתוכה.
אולם בין מנהיגי הוועד שררו מחלוקות בעניין
גבולות עבודתו .בהתאם לכוונת המשטר ,כולם
הסכימו שעליו לתמוך במאמץ המלחמתי ,לגייס
כספים ולפנות לעזרתם של יהודים בארצות אחרות.
אבל עם התקדמות המלחמה ,כשהלך והתברר מספר
היהודים שמתו ,ביקשו רבים מחברי הוועד להרחיב
את פעולותיו – תגובה טבעית לידיעות על גורל

 ,U.S.S.Rהשחקן היהודי ,שלמה מיכאלס

בהנהגתו של ארנבורג ,יותר מעשרים
סופרים ועיתונאים יהודים ולא יהודים
התקדמו בעקבות יחידות הצבא האדום
ששחררו שטחים מידי הפולשים הגרמנים
קרוביהם .הנאצים רצחו את אביו של פפר ,שהיה
מורה לעברית בעיירה האוקראינית שפולה .הם הרגו
את אחיו של בוריס שימליוביץ' ,את אשתו הראשונה
של בוריס זוסקין ואת אימו ואת אחיו הצעיר של
הופשטיין .אנשי הוועד הציעו לעזור ליישב פליטים
יהודים ,להקים מחדש משקים קולקטיביים ליהודים,
להחיות את חיי התרבות היהודיים ולאסוף עדויות
על השואה מפי עדי ראייה בשטחי ברית המועצות
שהיו בכיבוש גרמניה .זה היה מקורו של פרויקט
הספר השחור.

הספר השחור
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את כתיבת הספר התחיל הסופר הסובייטי איליה
ארנבורג ,שהיה חבר הוועד היהודי האנטי-פשיסטי
וכתב המלחמה החשוב ביותר בברית המועצות.
הספר השחור נועד לתעד באופן מקיף כיצד רדפו
הנאצים את היהודים ורצחו כ 2.5-מיליון יהודים
בשטחי ברית המועצות הכבושים וכדי לעורר מחאה
נגד האנטישמיות הסובייטית מבית .בהנהגתו של

ספסל הנאשמים במשפטי נירנברג

ארנבורג ,יותר מעשרים סופרים ועיתונאים יהודים
ולא יהודים התקדמו בעקבות יחידות הצבא האדום
ששחררו שטחים מידי הפולשים הגרמנים .הם
ראיינו ניצולים וחיפשו מסמכים המעידים על פשעי
הנאצים .גורל הספר השחור נכרך במטרות המשתנות
של התעמולה הסובייטית .במהלך המלחמה התיר
סטלין לסקר סיקור חלקי את סבל היהודים במסגרת
המאמץ לשאת חן בעיני בעלי בריתו במערב .אבל
לאחר תום המלחמה לא הטריד אותו עוד סבל
היהודים ,והספר השחור נגנז ולא ראה אור בדפוס
עד שהגיע ליד ושם בשנת  .1980צחוק הגורל היה
שחומר מתוך הספר השחור הוצג בשני משפטים
שנערכו לאחר המלחמה :בנירנברג ,שם השתמשו
בו תובעים סובייטים כדי להרשיע נאצים; ובמשפט
הוועד היהודי האנטי-פשיסטי ,שבו שימש הספר
השחור ראיה ללאומנות יהודית בורגנית ,עבירה
שדינה מוות.
במהלך המלחמה היה המשטר סובלני כלפי היוזמות
של הוועד היהודי האנטי-פשיסטי ,אף על פי שכמה
מודיעים מתוך הוועד העידו על "פעילויות מזיקות
פוליטית" שלו ועל "התערבות בעניינים שאל לו
להתערב בהם" .הדברים האלה נגעו במיוחד להררי
הפניות שקיבל הוועד מיהודים שהנאצים החריבו את

מימין לשמאל :הגנרל אהרון כץ ,הפיזיולוגית לינה שטרן,בנציון גולדברג ,השחקן שלמה מיכאלס והמנתח בוריס שימלוביץ
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חייהם" .עם כל כמה שהיינו רוצים להישאר בגבולותינו
הצרים ,איננו יכולים" ,הסביר מיכאלס לחבריו בוועד.
"כל יום מתקבלים מאות מכתבים ,ומאות בני אדם
[…] פונים [אלינו] .החיים מתדפקים ללא הרף על
דלתנו […] איננו יכולים להימלט מאינספור הבעיות
היהודיות […] כל כמה שננער אותן מעלינו ,הן
תחזורנה שוב ושוב" .בהנהגתו של מיכאלס התחיל
הוועד היהודי האנטי-פשיסטי להפנות לבעלי

המתחים האלה לא אפשרו לוועד היהודי
האנטי-פשיסטי לשרוד .מיכאלס נרצח
לפי הוראה אישית של סטלין בינואר ,1948
והוועד נסגר באופן רשמי בנובמבר.
תפקידים בקרמלין בקשות עזרה מעוד ועוד אנשים.
בחברה נורמלית בקשות כאלה הן מעשה כמעט
מובן מאליו ,אבל בממלכתו של סטלין התנהגות זו
של הוועד חצתה גבול מסוכן .באחד המקרים הביע
מרקיש דאגה בשל היחס הרע ליהודים ששרדו
במלחמה ,חזרו לעיירותיהם באוקראינה ונתקלו שם
בהפליה ובעוינות מצד שכניהם ומצד הפקידּות .הוא
הואשם ב"הכפשת המציאות הסובייטית" .שבועות
ספורים לאחר כניעת גרמניה נמתחה על הוועד
ביקורת בשל הדגשת השתתפותם של חיילים יהודים
בניצחון בעלות הברית .מיכאלס התקשה לעצור את
כעסו" :איש לא יחשוב ששני אחים יהודים הם אלה
שכבשו את ברלין" .אך לאחר שהושג הניצחון על
היטלר ,הלכה וגברה חשדנות המשטר כלפי הוועד
היהודי האנטי-פשיסטי והוא הסתייג מהתפקיד
שקיבלו עליהם מנהיגיו ושהמשטר מעולם לא רצה
לעודד – נציגי יהודי ברית המועצות.
החלטתו של סטלין להתחיל לפעול נגד הוועד היהודי
האנטי-פשיטסטי שיקפה הן את הפרנויה האישית
הגוברת שלו הן את הקשיים בתחום מדיניות החוץ
שהגבירו את פגיעותם של היהודים .לאחר תחילת
המלחמה הקרה והקמת מדינת ישראל בשנת ,1948
סכנת המלחמה עם ארצות הברית נקשרה אצל סטלין
לאמונתו שליהודים הסובייטים יש נאמנויות זרות.
אף על פי שהיהודים הוכיחו את נאמנותם במאבק
בהיטלר ,חשש סטלין שבעימות עם ארצות הברית
(שבה שיער שליהודים סובייטים רבים יש קרובי
משפחה) הם עלולים לבגוד בו .הקמת מדינת ישראל
במאי  1948העמיקה את פגיעותם של היהודים
בברית המועצות .בספטמבר ,כאשר באה גולדה מאיר
למוסקווה בתפקיד הנציגה הדיפלומטית הראשונה

של ישראל ,קיבלו את פניה עשרות אלפי יהודים
בכמה הזדמנויות מול בית הכנסת המקהלתי בעיר.
היה אפשר להבין את התלהבותם ,אבל במוסקווה
של סטלין היא נחשבה סימן לנאמנויות המתחרות
של יהודי ברית המועצות.
המתחים האלה לא אפשרו לוועד היהודי האנטי-
פשיסטי לשרוד .מיכאלס נרצח לפי הוראה אישית
של סטלין בינואר  ,1948והוועד נסגר באופן רשמי
בנובמבר .כל הנאשמים במשפט שנערך בשנת – 1952
חמשת סופרי היידיש ועשרת האחרים שהיו קשורים
לוועד היהודי האנטי-פשיסטי – נעצרו מספטמבר
 1948עד יוני  .1949אבל ביום שבו מציינים את זכרם,
 12באוגוסט ,מוזכר רק גורלם של הנרצחים סופרי
היידיש .את הנאשמים האחרים שאיבדו את חייהם
וגם את הניצולה היחידה לינה שטרן ,נדיר שזוכרים,
אם זוכרים ,אולי מפני שהעובדה שהיו אזרחים
סובייטים נאמנים מקשה על אנשים במערב לכבד
אותם.
הנאשם הראשי במשפט לא היה סופר יידיש ,אלא
חבר לשעבר בוועד המרכזי ,שלמה לוזובסקי.

גולדה מאיר במוסקבה1948 ,

לוזובסקי היה בולשוויק מהדור הישן ששרד
בטיהורים של סטלין בשנות ה .30-בשנת 1939
ויאצ'סלב מולוטוב ,מחליפו של מקסים ליטווינוב
בתפקיד שר החוץ הסובייטי ,מינה את לוזובסקי
לאחד משלושת סגניו .במהלך המלחמה קיבל
לוזובסקי תחומי אחריות נוספים בתפקיד סגן יושב
ראש לשכת המידע הסובייטית ,שהייתה מופקדת על
העבודה עם עיתוני המערב ,ובמסגרתו פיקח על כל
חמשת הוועדים האנטי-פשיסטיים.
נאשם בולט אחר היה בוריס שימלוביץ' ,המנהל
הרפואי לשעבר בבית החולים בוטקין במוסקווה
וחבר פעיל בהנהגת הוועד היהודי האנטי-פשיסטי.
שימלוביץ' היה מהפכן נאמן ללא דופי .הוא הצטרף
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לבולשוויקים בשנת  ,1920שנה לאחר שאחיו נהרג
במלחמת האזרחים כשלחם בצד המהפכני .עוד
נאשמת מפורסמת הייתה הפיזיולוגית לינה שטרן,
האישה הראשונה שהייתה לחברה מלאה באקדמיה
הסובייטית למדעים .לזכותה נזקפה הצלת חייהם
של אלפי חיילים סובייטים פצועים בזכות השיטה
שפיתחה להזרקת אנטיביוטיקה דרך הגולגולת אל

לינה שטרן

פנחס ,כהנוביץ'" -דער ניסטער"

תוך המוח .עד אז רבים מתו מזיהומים בעקבות
חבלות ראש .שטרן נולדה בלטוויה ,למדה בשווייץ
והיגרה לברית המועצות מתוך להט אידאולוגי.
הנאשם המפורסם הרביעי היה שחקן היידיש בוריס
זוסקין ,שעבד שנים רבות לצידו של שלמה מיכאלס
וירש אותו בתפקידו – מנהל תיאטרון היידיש
הממלכתי.
עוד לכדו החוקרים שישה בעלי תפקידים אחרים
שלא היו דמויות ידועות .לכמה מהם היו קשרים
קלושים לוועד היהודי האנטי-פשיסטי ,אך
המעורבות שיוחסה להם בכל מיני פשעים אחרים
עזרה להוכיח את היקף "הבוגדנות" של הוועד:
ההיסטוריון יוסף יוזפוביץ' ,העיתונאי והמתרגם
לאון תלמי ,עורך הדין איליה וטנברג ורעייתו צ'ייקה
וטנברג-אוסטרובסקיה ,שהייתה מתרגמת עבור
הוועד היהודי האנטי-פשיסטי ,העורכת אמיליה
ברגמן ,אשר הצטרף
תאומים ופעיל המפלגה שלמה ֶ
לוועד היהודי האנטי-פשיסטי בשנת  ,1944נהפך
כעבור זמן קצר למודיע ושלח לפקידי המפלגה
עדויות מרשיעות בדבר "הלאומנות" בתוך הוועד.
למעט איציק פפר ,אשר שיתף פעולה עם החקירה,
כל הנאשמים נחקרו באכזריות .כמה מהם הוכו ועונו,
נכלאו בתאי בידוד או עברו חקירות ליליות ממושכות
(שיטת "המסוע" הידועה לשמצה) ולאחר מכן אולצו
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לחתום על הודאות באשמה .בוריס שימלוביץ' הוכה
ללא רחם עוד לפני תחילת החקירה .הוא סיפר לבית
המשפט שספג יותר מאלפיים חבטות ושנאלצו
להביא אותו לחקירה על אלונקה .כפי שאמר יוסף
יוזפוביץ' בבית המשפט" ,הוא היה מוכן להודות
שהוא נולד כאחיינו של האפיפיור" בשל "הטיפול"
שקיבל.
החוקרים הרבו להעיר הערות אנטישמיות גסות.
הקולונל ולדימיר קומרוב ,שהיה ממונה על חלק גדול
מהחקירה ,צרח על לוזובסקי ש"היהודים הם אנשים
מטונפים ,שכל היהודים הם חלאות חסרות ערך,
שכל מתנגדי המפלגה יהודים ,שכל היהודים בברית
המועצות יורקים על השלטון הסובייטי ,ושהיהודים
רוצים לחסל כל רוסי" .אפילו יהודי ממשטרת
הפנים ,שוודאי היה שותף לחקירות אכזריות ,נעלב
מתוכנן של חקירות כאלה והתלונן באוזני הממונה
עליו ש"החוקרים חוקרים את האסירים האלה בתור
יהודים ולא בתור פושעים".
כיום מאמינים שהמשטר התכוון לערוך משפט ראווה
פומבי ,כמו המשפטים הידועים לשמצה שנערכו
נגד בולשוויקים בולטים בשנות ה .30-המכות,
ההפחדות וההשפלה המוחלטת הפכו את האסירים
לשחקנים צייתנים בהצגה סטליניסטית נוספת .אבל
לאחר תקופת המאסרים הראשונה ,שבה הושגו
ההודאות ,הופנתה תשומת ליבם של גופי הביטחון
לעניינים דחופים אחרים .החקירה התארכה .כמה
מהנאשמים התחילו לחזור בהם מעדותם .חוקרים
חדשים הופיעו .האשמות חדשות נרקחו .ובינתיים
סופרי יידיש אחרים נעצרו ,הוצאו להורג או מתו
בכלא .בשנת  1950לבדה דער ניסטער ("הנסתר" –
שם העט של פנחס כהנוביץ') מת במחנה עבודה,
ועיתונאי היידיש
ֵ
יצחק נוסינוב מת בכלא לפורטובו,
שמואל פרסוב ומרים ז'לזנובה נורו למוות.
רק באביב  ,1952יותר משלוש שנים לאחר מעצרם,
היה המשטר מוכן להתחיל את המשפט .המשפט
התנהל במתכונת חסרת תקדים .הוא נפתח ב8-
במאי ,אך גזרי הדין – כולם היו מוכנים מראש – ניתנו
רק ב 18-ביולי .המשפט נערך לפני שלושה שופטים
צבאיים ,ולא השתתפו בו פרקליטים מטעם התביעה
או ההגנה .בית המשפט אפשר לנאשמים להשמיע
את דבריהם באריכות ולחקור זה את זה ,והדבר חולל
דרמה במשפט ,במיוחד כאשר נאשמים שהעזו לדבר
בחופשיות ,כמו שלמה לוזובסקי ובוריס שימלוביץ',
חקרו את איציק פפר ,אשר היה לעד מדינה והעיד
נגד כל הנאשמים .הקצרניות הקפידו לתעד כל מילה,
ובזכותן יש בידנו מסמכים המתעדים את האירוע
המפלצתי הזה.

כפי שהתמלילים מראים בבירור ,השופטים לא הצליחו
להסתיר את דעותיהם הקדומות ואת בורותם .אחד
מהם שאל את לב קוויטקו אם הוא מאמין באלוהים
ואם מנהיגי הוועד היהודי האנטי-פשיסטי נהגו לבוא
לתפילות בבית הכנסת במוסקווה .הופשטיין ספג
דברי תוכחה מפני שהרצה על שהותו בארץ ישראל,
מעשה שהיה יכול לעזור "לשמר את תרבות ושפת
היידיש בברית המועצות" .במהלך המלחמה המשימה
המפורשת שהוטלה על הוועד הייתה לפנות לעזרתם
של יהודים בכל רחבי העולם ,ואילו במשפט בשנת
 1952הואשם הוועד בקידום "ייחודיות העם היהודי"
וב"שימוש בדימויים מקראיים באור חיובי"" .כל זה
הוסווה בסיסמאות סובייטיות" ,קבעו השופטים,
"כאשר לאמיתו של דבר ,את מקום האינטרנציונליזם
הפרולטרי תפסה קוסמופוליטיות".
קשה לומר בדיוק מה הרגישו חברי הוועד כלפי

איליה ארנבורג (משמאל) בחברת קצינים בצבא האדום

יידיש ,וברית המועצות הציעה לסבסד פעילות
ספרותית ,גם ביידיש ,והייתה המדינה היחידה שבה
יכלו להתפרנס .גם שהותם מחוץ לברית המועצות

למעט איציק פפר ,אשר שיתף פעולה עם החקירה ,כל הנאשמים נחקרו באכזריות.
כמה מהם הוכו ועונו ,נכלאו בתאי בידוד או עברו חקירות ליליות ממושכות (שיטת
"המסוע" הידועה לשמצה) ולאחר מכן אולצו לחתום על הודאות באשמה
הציונות .מכיוון שהיו אזרחים סובייטים בממלכתו
של סטלין ,הם לא היו מעיזים לבטא את תמיכתם
במולדת היהודית בארץ ישראל בלי "אור ירוק"
כלשהו מהקרמלין ,והדבר היה נכון גם לכותבי
היידיש שבהם .אך יש לזכור שבסוף  1947דיבר
שלמה מיכאלס במוסקווה ,לפני קהל גדול ,בשבח
הנאומים של השגריר הסובייטי אנדריי גרומיקו
באו"ם שבהם הביע תמיכה נלהבת בתוכנית החלוקה
ובהקמת המדינה היהודית .ובשנת  1948הביע
ארנבורג תמיכה בישראל בכמה וכמה הזדמנויות.
מכיוון שחיו בתקופת מלחמת העולם השנייה ,הקשר
הרגשי של חברי הוועד היהודים לסבלם של אחיהם
מעולם לא נקטע ,וקל לדמיין אילו תחושות עוררה
בעומק ליבם הקמתה של מדינה יהודית ריבונית.
בעיני השופטים ודאי נראו הנאשמים זרים גמורים.
כמה מהם נולדו לרבנים ,לשוחטים ולמורים
לעברית .הקריירות של סופרי היידיש שבהם ,אשר
גדלו בעיירות יהודיות קטנות באזורים נידחים של
האימפריה הרוסית ,התחילו לפני מהפכת אוקטובר.
ארבעת הסופרים (למעט פפר) אפילו עזבו את
המדינה בשנות ה 20-ושהו מחוצה לה תקופות
ממושכות .מרקיש שהה בפולין ובצרפת ,קוויטקו
בגרמניה ,הופשטיין בארץ ישראל ,וברגלסון בארצות
הברית ובכמה מדינות במערב אירופה .כולם חזרו
מפני שלא עלה בידם למצוא לעצמם מקום כסופרי

שימשה ראיה נגדם – הוכחה לכך שכבר מזמן לא היו
נאמנים לה.
ההאשמה העיקרית נגעה ל"סוגיית ְק ִרים" .בשנות
ה 20-הקימו יהודים התיישבויות חקלאיות קטנות
בצפון קרים .כעבור עשרים שנה ,בעקבות עקירתם
של יהודים מבתיהם בשל המלחמה ,השואה
והקשיים של ניצולים יהודים לחזור לאוקראינה,
הציעו מיכאלס ואחרים להפוך את קרים לרפובליקה
סובייטית יהודית .לפחות בהתחלה התייחס המשטר
לרעיון בחיוב ,אך עד מהרה החליט לדחות אותו.
לזר כגנוביץ' ,היהודי היחיד בפוליטבירו של סטלין,
אמר למיכאלס ולחבריו ש"רק אומנים ומשוררים"
יכולים להגות רעיון כזה .אך לאחר מעצרו של פפר
בדצמבר  1948התחיל המשטר לרקום אריג מורכב
של שקרים ובדיות ,ולפיהם פפר ומיכאלס הציעו
להקים רפובליקה יהודית בקרים כדי שציונים
ואימפריאליסטים אמריקאים יוכלו להשתמש בה
כ"ראש גשר" באסטרטגיה ארוכת טווח לפירוק ברית
המועצות.
כמה מהנאשמים הואשמו גם בהעברת סודות
מדינה לשני יהודים אמריקאים – פול נוביק ,העורך
הקומוניסט של מארגן פרייהייט בניו יורק ,ועיתונאי
היידיש ב' ז' גולדברג (שהיה חתנו של שלום עליכם).
נוביק וגולדברג היו אנשי שמאל ידועים שנהגו
לדבר בזכות ברית המועצות ובתקופת המלחמה
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היו תומכים נלהבים בברית עימה .שניהם ביקרו
בברית המועצות זמן קצר לאחר המלחמה בידיעה
מלאה של הקרמלין ובתמיכתו .באופן טבעי ,חלק
גדול משהותם בברית המועצות עבר עליהם בחברת
עמיתיהם דוברי היידיש .הם ביקשו להעריך את
סיכויי השיקום וההתחדשות לאחר החורבן שהמיטה
המלחמה ,אולם חוקרי משרד הפנים החליטו להפוך
את נוביק וגולדברג למרגלים אמריקאים והאשימו

פול נוביק

שלמה לוזובסקי

את הוועד היהודי האנטי-פשיסטי בהעברת מידע
סודי כלכלי ופוליטי לידיהם.
האשמות אחרות היו מופרכות לא פחות .אמיליה
תאומים הואשמה באי-התנגדות למיכאלס ולפפר
כשהעירו הערות "לאומניות" בנוכחותה" .נשאתי את
רעל הלאומנות הבורגנית" ,הודתה בניסיון אחרון
להציל את חייה .ללאון תלמי לא הועילה העובדה
שבשנות ה 20-הוא עזר להקים את המפלגה
הקומוניסטית האמריקאית וכתב מאמרים נלהבים
על הכלכלה והתרבות של ברית המועצות בשבועון
האמריקאי  .The Nationלאיליה וטנברג לא
הועילה העובדה שייצג את האינטרסים המסחריים
הסובייטיים בניו יורק .זו הייתה תקופת המלחמה
הקרה ,וארצות הברית הייתה האויב.
לאחר שהתחיל המשפט ,הופרכו כתבי האישום ועדותו
של פפר לנוכח עדויותיהם של כמה מהנאשמים,
בעיקר העדות של לוזובסקי .גם לוזובסקי חתם על
הודאה לאחר שמונה לילות של חקירה בלתי פוסקת.
הוא הסביר לבית המשפט שבזמן חקירתו הבין שאין
טעם להתנגד והחליט להמתין למשפט כדי לומר את
דברו לקהל רחב או לפחות באוזני מנהיגי המפלגה.
תקוותו נכזבה מפני שהיחידים ששמעו את דבריו
היו שלושת השופטים ,חבריו לספסל הנאשמים
וקצרנית .עדותו של לוזובסקי נמשכה שישה ימים
והייתה השיא הרגשי של המשפט .ראוי לזכור את
מילותיו ,ובמיוחד את דברי הפתיחה:
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כידוע לכם ,שם המשפחה שלי הוא דרידזו .אי-אפשר
לתרגם את השם הזה לשום שפה .כששאלנו את
אבינו מה פירושו ,הוא אמר לנו שלפי הסיפור שעבר
במשפחתנו מאבות לבנים ,אחד מאבותינו הקדומים
היה בין  800אלף היהודים שברחו מספרד כאשר
האינקוויזיטור הראשי תומאס טורקמדה פרסם צו
שדרש מהיהודים להמיר את דתם לדת הקתולית או
לעזוב את המדינה תוך חודשיים .הפכתי ללוזובסקי
בשנת  ,1905בוועידה הבולשביקית בטמרפוס ,שם
פגשתי את לנין ואת סטלין בפעם הראשונה.
אבי היה מורה לעברית .הוא ידע תלמוד ,ידע עברית
היטב ,כתב שירה בעברית עתיקה .אמי לא ידעה קרוא
וכתוב .אבי לימד דקדוק עברי ,תפילות ,ודקדוק רוסי.
העובדה שמורה לעברית לימד את בנו את השפה
הרוסית מראה שהוא לא היה פנאטי .הייתי דתי בערך
עד גיל שלוש עשרה.
לאחר שלוש וחצי שנים של בידוד מוחלט ושל
איומים ועינויים קשים עדיין שמר לוזובסקי על
כבודו העצמי .הוא היה אפילו מסוגל להשוות בין
הדין הצבאי הסובייטי לאינקוויזיציה הספרדית
ולרמוז ששופטיו לא היו שונים מטורקמדה.
לאחר מכן עבר לוזובסקי להפרכת האישומים כפי
שלא עשה שום נאשם במשפט פוליטי סובייטי לפניו.
האם הוועד היהודי האנטי-פשיסטי היה מסוגל
למסור את קרים לידי האימפריאליזם האמריקאי?
לוזובסקי הזכיר לשופטים שבשנת " 1945רוזוולט
טס לקרים [מוועידת יאלטה] […] .הוא לא בא בשביל
להיפגש עם פפר או עם מיכאלס ,או כדי להתעסק
ביישוב יהודים בקרים ,אלא לצורך עניין רציני הרבה
יותר […] מה יכלו הופשטיין ,אוסטרובסקיה ,או
זוסקין […] למסור לידיו?" באשר להאשמות בריגול,
לוזובסקי הבהיר שהוועד שמר עותקים של כל
ההתכתבויות" .איזה מין מרגלים שומרים עותקים
של עסקיהם?" שאל את השופטים .האם גולדברג
ונוביק באמת היו מרגלים? לוזובסקי ציין שבעיתונים
הסובייטיים נכתבו אך ורק שבחים על כל אחד מהם,
והיה קשה לצפות מהוועד היהודי האנטי-פשיסטי
לדעת שהם מרגלים כאשר אפילו  NKVDומשרד
החוץ ,שארגנו את ביקורם ,לא ידעו על כך .אבל על
ספסל הנאשמים לא ישב אף לא אחד מאנשי הגופים
האלה!
היה ברור שההאשמות בדויות ,עד כדי כך שראש
חבר השופטים אלכסנדר צ'פצוב הפסיק את המשפט
למשך כמעט שבוע וביקש מבכירים במערך המשפט
ובמפלגה לחדש את החקירה .מעשה כזה מצד
שופט סטליניסטי היה חסר תקדים ,אולם מניעיו לא
היו אידיאליסטיים טהורים .הוא היה משפטן ותיק,

ובמשפטים קודמים כבר הרשיע יהודים אחרים
בהאשמות בדיוניות לא פחות .אך אפשר להאמין
שהשופט התרשם מדבריו הרהוטים ומהתנהגותו
המכובדת של לוזובסקי במשפט ומהעובדה שפפר
התחיל לסגת מעדותו במהלך התשאול של לוזובסקי
ולאחר מכן הודה בדיון סגור שהוא שימש מודיע
ושכעת הוא מוכן למשוך את עדותו .מעבר לכך,
צ'פצוב הרגיש שאי-סדר שורר בקרב אנשי מערכת
הביטחון ורצה לוודא שההוראות המחמירות שקיבל
– לדון לכף חובה אנשים שברור שהיו חפים מפשע,
ובהם שלמה לוזובסקי ,בולשוויק ותיק עם קריירה
מכובדת במפלגה ובממשלה – עדיין תקפות .גאורגי
מלנקוב ,מזכיר המפלגה הקומוניסטית ,בכבודו
ובעצמו הוא שדחה את בקשתו של צ'פצוב" .אתה
רוצה לגרום לנו לכרוע ברך לפני הפושעים האלה?
הפוליטבירו חקר את המקרה שלו פעמיים .בצע את
החלטת הפוליטבירו" ,אמר לו .צ'פצוב עשה את מה
שנדרש ממנו .מלבד לינה שטרן ,שנידונה לגלות,
ושלמה ברגמן ,ששקע בתרדמת במהלך המשפט ומת
בכלא בינואר  ,1953שלושה עשר הנאשמים האחרים,
ובהם שתי נשים ,הורשעו ונידונו למוות .הם הוצאו
להורג ב 12-באוגוסט .1952
לאחר המשפט התרחשו אירועים שהיו מחרידים
באירוניה שבהם .פול נוביק ,עורך מארגן פרייהייט,
התקשה מאוד להסביר לאן נעלמו סופרי יידיש
רבים .בשנת  1955הכחיש דובר סובייטי שמשהו
לא כשורה ,אולם באפריל  1956פרסם עיתון היידיש
פאלקס שטימע את החדשות שלפיהן כמה סופרי
ָ
1
יידיש היו מקורבנות "הכנופיות של בריה" .אולם
המאמר לא הזכיר שהם הועמדו למשפט.
זמן רב לפני שהתפרסמה הידיעה כבר ידע נוביק
שמשהו נורא קרה לחבריו במוסקווה ,אך נאמנותו
לברית המועצות ואמונתו האיתנה בקומוניזם פגעו
בכושר השיפוט שלו .הוא עשה ככל יכולתו לרכך את
החדשות והבטיח לקוראיו שעכשיו ,לאחר ש"פולחן
האישיות" של סטלין נחשף וברית המועצות חזרה
לעקרונות הלניניזם ,תשתקם תרבות היידיש ותשוב
לעברה המפואר .לא ברור אם אי פעם גילה נוביק
כיצד השתמשו בשמו נגד הנאשמים( .הוא מת בשנת
 1990בגיל תשעים ותשע ,ארבע שנים לפני שניתנה
הגישה לתמלילי המשפט ).אולם נאמנותו המתמשכת
והטרגית הייתה אופיינית לרבים בדורו .גם אלמנתו
שירלי נוביק אמרה לאחר שהתברר מה עלה בגורלם
של סופרי היידיש" :עבורנו זה היה דבר שלא יאמן.
האמנו במפלגה כמו חסידים דתיים".
פול נוביק חי עם רגשי אשם כבדים בשל גורלם של
חבריו .דוד ברגלסון בא לניו יורק בשנות ה 20-אך

היה ברור שההאשמות בדויות ,עד כדי כך
שראש חבר השופטים אלכסנדר צ'פצוב
הפסיק את המשפט למשך כמעט שבוע וביקש
מבכירים במערך המשפט ובמפלגה לחדש את
החקירה
נאלץ לשוב לאירופה ולבסוף לברית המועצות .נוביק
היה סגן העורך של מארגן פרייהייט באותן שנים
ואולי הרגיש שהיה יכול לעשות יותר כדי לעזור
לברגלסון להתבסס בארצות הברית .כאשר נסע
נוביק למוסקווה בסוף שנות ה ,50-הוא מייד ביקר
את אלמנתו של ברגלסון .כשנכנס לחדרה ,הוא נפל
על ברכיו ,פרץ בדמעות והתחנן שתסלח לו.
לא ברור מה חשבו הנאשמים עצמם על המערכת
ששירתו .חייהם היו התגלמות הטרגדיה של היהודים
הסובייטים .שילוב של מחויבות ואידיאליזם נאיבי
קשר אותם למערכת עד כי לא היו מסוגלים לדבר
בגנותה .אם היו להם ספקות או השגות ,הם שמרו
אותם לעצמם ושירתו את הקרמלין בלהט שנדרש
מהם .הם לא היו מתנגדי המשטר .הם היו מרטירים
יהודים .הם היו גם פטריוטים סובייטים .סטלין גמל
להם על נאמנותם בחיסולם.

דוד ברגלסון ובנו לוי

 1לאחר מותו של סטלין ,ובמיוחד לאחר "הנאום הסודי" המפורסם
של ניקיטה חרושצ'וב שהוקיע את הדיקטטור בקונגרס המפלגה
ב 20-בפברואר  ,1956המשיכו קומוניסטים נאמנים לייחס את
האחריות לדברים רעים שקרו בתקופת סטלין ללברנטי בריה ,ראש
מנגנוני הביטחון של סטלין .לאמיתו של דבר ,בריה לא היה קשור
לגל הדיכוי של הוועד היהודי האנטי-פשיסטי.
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הארות פדגוגיות
למאמרו של יהושע רובנשטיין

סופו של מאמרו של יהושע רובינשטיין עומד בסימן הטרגדיה של היהודים הסובייטים כפי שהיא באה לידי
ביטוי בגורלם של חברי הוועד היהודי האנטי-פשיסטי" :שילוב של מחויבות ואידיאליזם נאיבי קשר אותם
למערכת עד כי לא היו מסוגלים לדבר בגנותה" .ניתן לדון עם התלמידים בטרגדיה זו .כדי להעשיר את הדיון,
ניתן להביא ציטוט מיומנו של משורר היידיש בונים הלר ,יליד ורשה המספר על דיון במיזם של הסופר איליה
ארנבורג ,הספר השחור ,באספה של הוועד היהודי האנטי-פשיסטי .עם פרוץ מלחמת העולם השנייה הוא נמלט
לביאליסטוק שעברה לשלטון ברית המועצות על פי הסכם ריבנטרופ-מולוטוב.
במארס  1943לקחתי חלק באסיפה הכללית של הוועד האנטי-פשיסטי במוסקבה ,ושם העלה איליה
ארנבורג בפעם הראשונה את הרעיון שלו להוציא ספר ממצה על השמדת היהודים בברית המועצות וגם
על מרידותיהם .באותה עת עמדו הגרמנים שלושים קילומטר ממוסקבה .בערבים עוד שררה האפלה בעיר
הבירה ,ומפעם לפעם נשמעו קולות הנפץ של הנ"מ הסובייטי .בישיבות של הוועד האנטי-פשיסטי הרגשתי
בעליל את האנטגוניזם בין סופרי ואנשי יידיש לבין רוסים ממוצא יהודי .אלה ,שעד למלחמה לא גילו עניין
מיוחד בעניינים יהודיים ,כמו התעוררו בעקבות רצח היהודים בידי הגרמנים .הם חשו בקרבת הדם לעם
היהודי ,אבל נותרו זרים ליהדות ולתרבות יידיש .איליה ארנבורג וואסילי גרוסמן לא הרגישו בנוח באסיפה
של דוברי היידיש וכותביה .איציק פפר ניסה להסביר לי את מהותם של כותבי הרוסית כגורם מתבולל.
לסופרי יידיש בברית המועצות ,היידיש היתה עיקר העיקרים ,המבצר האחרון של היהדות ,הסימן הבולט
היחיד של לאומיות יהודית1 .
את ההתעוררות בקרב היהודים הרוסים מבטא ארנבורג במאמר מ 25-ביוני  1943בעיתון אייניקייט (אחדות)
אשר יצא לאור מטעם הוועד היהודי האנטי-פשיסטי בברית המועצות בשנים  :1948–1942״היהודים לא הושמדו
כליל ,לא על ידי מצרים ,לא על ידי רומי ,לא על ידי קנאי האינקוויזיציה גם היטלר אינו מסוגל להשמיד את
היהודים ,גם אם לא נודעה בהיסטוריה השמדת עם המונית כזו [ .]...המטורף היטלר אינו מבין ,שאי אפשר
להשמיד עם .כן ,מספר היהודים נעשה קטן משהיה ,אך כל יהודי נעשה גדול משהיה"2 .
מן הראוי לאפשר לתלמידים להתוודע לפועלו של ארנבורג בימי המלחמה ואחריה .ניתן להפנותם לסרטו של
בוריס מפציר ,תעלומת הספר השחור ,באתר "כאן"( https://www.kan.org.il/item/?itemid=63604 :מדקה
 2:30עד )7:40
ולערך "ארנבורג ,איליה גריגוריביץ'" באתר יד ושם:

כתיבתו ופרסומו .מה עיכב את הוצאת הספר לאור עוד בימי המלחמה ואחריה?
(ניתן להפנות את תלמידים שוב לסרט תעלומת הספר השחור ,מדקה  21:52עד דקה ).28:45
יש להדגיש לפני התלמידים שהאזרחים המקומיים שיתפו פעולה עם הרצח בשטחים הכבושים ושהשלטונות
הסובייטיים ביקשו להצניע זאת כדי שלא ייאלצו לבוא חשבון עם הגורמים הרצחניים בקרב המקומיים .במאמר
על הספר השחור יוסף קרמיש מוסיף הסבר:
הספר השחור על השמדה וגבורה ועל מעשי הזוועה של הגרמנים בשנות מלחמת העולם השניה ,הפך
למכשול למדיניות של ברית המועצות שלאחר המלחמה .שינוי יסודי חל ביחסה של ברית המועצות לגבי
גרמניה .גרמניה המזרחית נכנסה לתחום ההשפעה הסובייטית .ברצונו של סטלין היה ,להתקרב לעם
הגרמני דרך גרמניה הקומוניסטית ,ומשום כך הוא כלל לא רצה ,שיחטטו ברציחות הנאציות .לפי פקודתו
פוזרו ועדות החקירות של פשעי הנאצים ונתקבלה הוראה להפסיק את חשיפת מעשי הזוועות של הגרמנים,
במיוחד לגבי יהודים .רק בשנות הששים התחילו שוב לחקור בברית המועצות את פשעי הנאצים וחודשו
המשפטים נגד פושעים נאצים3 .
לסיכום הנושא ניתן לצטט את דבריו של ההיסטוריון איליה אלטמן מתוך הסרט (בדקה :)31:00
כל משפחה יהודית ,כמו משפחתי ,הכירה מקרים טרגיים אחדים" .זה מה שקרה לי" .אבל לצידם חיו משפחות
שאחיהם ואבותיהם נהרגו בחזית .כולם חוו טרגדיות .כל הטרגיות של המצב הזה שוררת מסביב .הטרגדיה
היהודית המיוחדת בקנה מידה של העם כולו היא שהוסתרה מהעם הזה בראש ובראשונה ,והכתה קשות
בתחושת הזהות העצמית.

https://www.yadvashem.org/odot_pdf/Microsoft%20Word%20-%20754.pdf

ולשאול :מי היה איליה ארנבורג? מה הייתה תרומתו למלחמת הסובייטים בנאצים?
בהמשך כדאי לחשוף לפני התלמידים את סיפורו הפתלתל של הספר השחור .מפעלם החשוב ביותר
של אנשי הוועד היהודי האנטי-פשיסטי היה איסוף החומר לכתיבת הספר השחור,
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 1בונים הלר ,יומן לאחור .תרגום :בני מרhttps://benyehuda.org/read/18633 ,
 2מצוטט בתוך יוסף קרמיש" ,לתולדות כתב-היד של 'הספר השחור' בעריכת איליא

ארנבורג וואסילי גרוסמן" ,משואה טז (אפריל  ,)1988עמ'

.202
 3שם ,עמ' .201
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זיכרון במצבות:
הנצחה יהודית סובייטית
ארקדי זלצר

ארקדי זלצר בוחן את הנצחת השואה בברית המועצות בעשורים
הראשונים שלאחר תום המלחמה ומפריך את הדעה הרווחת שלפיה
נאסרה כל הנצחה פרטיקולרית שהיא המלווה במוטיבים יהודיים ואף
באזכור זהות הקבוצה האתנית הנרדפת ,שהרי בתקופה זו נעשתה
פעילות הנצחה יהודית ענפה במחצית מאתרי הרצח בברית המועצות
בעיקר באמצעות מצבות ,ושהיו בה מוטיבים יהודיים כמו אזכור
הקבוצה האתנית ,פסוקים מהתנ"ך ,כתובות בעברית וביידיש ומגיני
דוד .הנצחה כזו התאפשרה משום שלא הייתה מדיניות ברורה בנושא,
והשלטונות המקומיים יכלו לפרש את האותות ממוסקווה ולהבין
שהנצחה כזו מותרת .עם זאת בסוף שנות ה ,60-לאחר ניתוק היחסים
הדיפלומטיים בין ברית המועצות לישראל ,נחשב השימוש במגן דוד
אות של הזדהות עם מדינה עוינת ונאסר.
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מצבת זיכרון שהוקמה ב 1976-בבאבי יאר .בכתובת על המצבה בשפה האוקראינית נאמר :במקום זה תוקם יד זיכרון לקורבנות
הפאשיזם בעת שלטון הכיבוש של הגרמנים ב1943-1941-

הנצחת קורבנות השואה בברית המועצות היא נושא
שנותר במשך שנים רבות בשולי המחקר .סיפורו
של אתר באבי יאר בקייב ,שבו לא הייתה מצבת
זיכרון לפני  ,1976עיצב במשך זמן רב את השיח
על אודות הנצחת היהודים .אפילו החוקרים של
הנצחת קורבנות השואה היהודיים בברית המועצות
ראו בהיעדרן של מצבות זיכרון תופעה אופיינית.
במאמרה על הנצחת השואה באוקראינה ,רּבקה ל'
גולּברט מראה כי הנצחת הקורבנות על ידי יהודים
ֶ
סובייטים משנות ה 50-ועד שנות ה 70-אינה תופעה
נרחבת ,אלא מפעל של יחידים נועזים" .במקרים
נדירים ,ניצולים יחידים יזמו הקמת אתרי זיכרון
לשואה ,על אף אווירת הפחד והחשדנות שהשרתה
המדיניות הסובייטית בתקופה שלאחר המלחמה"1 .
קֹובה ,מייד
בהתאם לתפיסה הרווחת ,אירינה ְש ֶצ ְ'ר ָּב ָ
לאחר שהיא מזכירה את ההיסטוריה של באבי יאר
במסתה "ניצחון במקום מלחמה? כיצד התעצב
זכרון המלחמה ברוסיה ( ,")2010-1945מעירה ש"לא
מפתיע שלפני שנות ה 90-כלל לא הוקמו מצבות
הנצחה לקורבנות השואה"2 .
עוד טעות רווחת בעניין מצבות זיכרון לשואה בברית
המועצות היא האמונה שאפילו במקרים שבהם,

במאמץ על-אנושי ,עלה בידי יהודים לקבל את אישור
הרשויות להקים מצבות ,לא הותר להם להשתמש
בהן בתוכן אתני ,ולכן השימוש בסמלים יהודיים כמו
מגן דוד היה אסור בתכלית .כך כותב טימותי סניידר,
בספרו Bloodlands: Europe between Hitler
 ,and Stalinעל הפיקוח הסובייטי החמור על כל
תחומי החיים היהודיים בשנים הראשונות שלאחר
המלחמה" :בברית המועצות שלאחר המלחמה,
באובליסקים להנצחה לא הותר לסמן מגיני דוד ,רק
כוכבים מחומשים אדומים" 3 .תפיסות כאלה המשיכו
להדהד בכל התקופה הסובייטית והיו לסטראוטיפ
מרכזי של כל פעילות ההנצחה של היהודים בברית
המועצות4 .
באיזו מידה הדעה הרווחת הזאת על היעדר מצבות
הנצחה (שניתן לכנותה "תסמונת באבי יאר") עולה
בקנה אחד עם המציאות? האם אופיין הבלתי אישי
ו"חסר הפנים" של מצבות ההנצחה באתרי ירי המוני
ביהודים ,על פי הנטייה הסובייטית הרווחת לטשטש
את מוצאם האתני של הקורבנות ,היה תופעה כללית?
"חוסר הפנים" הזה על פי רוב היה כרוך בשימוש
במונח הרשמי "מירניה סובייטסיקיה גרז'דניה"
(אזרחים סובייטים שאינם לוחמים) שהשימוש בו
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החל כבר במהלך המלחמה .דוגמה אופיינית למדי
לשימוש בנוסחים ניטרליים מבחינה אתנית היא
מצבת הזיכרון באחת העיירות בבלרוס ,ליד מינסק.
בראש המצבה הזאת ניצב כוכב מחומש ,והיא
נושאת כיתוב "תקני" ברוסית" :כאן קבורים אזרחים
סובייטים שנורו באכזריות על ידי הפולשים הגרמנים
הפשיסטים במלחמה הפטריוטית הגדולה של השנים
."1945-1941
אולם יש מצבות רבות שיש בהן מרכיב "יהודי"
מפורש .יתרה מזאת ,לא כל המצבות שיש בהן
סימון אתני הוקמו בשנתיים הראשונות שלאחר
המלחמה ,לפני שהתפוגג מודל ההתגייסות מתקופת
המלחמה שהותיר יותר חופש ביטוי בתחום הזהות
האתנית והדתית; רבות מהן נבנו אחרי כן .מצבות
רבות כאלה גם הוקמו בתוך הגבולות הסובייטיים
מהתקופה שקדמה לשנת  ,1939ועובדה זו מפריכה
את הציפייה ההגיונית שפעילות ההנצחה היהודית
בשטחים שסופחו לברית המועצות בשנים 1940-
 – 1939מזרח פולין ,ליטא ,לטוויה ,אסטוניה ,בסרביה
וצפון בוקובינה – תהיה עזה יותר ובעלת אופי לאומי
מפורש יותר .במצבות הנצחה רבות יש סימון לאומי
בתוך הגבולות הסובייטיים הישנים ,ובשטחים
שסופחו לברית המועצות בהמשך יש מצבות הנצחה
רבות שהן ניטרליות לחלוטין מבחינה אתנית .קשה

פריצי ,בלרוס ,טקס זכרון והקמת מצבה.25/08/1965 ,
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אפוא לדבר בהכללה על מצבות ההנצחה האלה.
בכל מקרה היה הדבר תלוי במידה רבה בגישה
של הרשויות המקומיות ,בפעילי ההנצחה היהודים
עצמם ובמועד הקמתן של המצבות.
התפיסה הרווחת במערב ובישראל ,הנובעת
מהשקפות מתקופת המלחמה הקרה ,היא שהמצבות
היו חפות מתוכן יהודי .קביעה זו מבוססת במידה
רבה על ההנחה שהשלטון הסובייטי אסר כליל
על כל פעילות יהודית שהיא ,כלומר שהשלטונות
פיקחו באופן הדוק על כל תחום עד כדי כך שלא
נותרו מרחבים פומביים שבהם יכלו להתקיים חיים
יהודיים מאורגנים .היהודים נחשבו קבוצה אתנית
לא מוגדרת ,מפוזרת ואדישה לכל עניין אתני" .יהודי
הדממה" האלה לא יכלו להפגין את זהותם במרחב
הציבורי5 .
התוצאה היא שהתבססה התפיסה שבברית המועצות
לא היה מקום אפילו לרמזים לחיים חברתיים יהודיים.
האמונה הרווחת במערב הייתה שאת צורות הקיום
היחידות של חיים יהודיים בברית המועצות עודדו
השלטונות רק כדי להשפיע על דעת הקהל במערב
ולהדוף באמצעותן את האשמת השלטון הסובייטי
באנטישמיות .הסירוב להאמין שהתאפשרה בברית
המועצות פעילות הנצחה נמשך אף על פי שבמערב
ובישראל התפרסמו עשרות תצלומים של מצבות
זיכרון ובהן תוכן יהודי ועל אף דיווחים שהופיעו
מעת לעת בעיתונים ביידיש במוסקווה ובוורשה.
הפרדוקס הוא שאפילו בקרב יהודים סובייטים רווחה
הדעה שחל איסור כללי על הנצחת קורבנות השואה.
רבים מהם ,במיוחד צעירים תושבי הערים הגדולות
בעשורים שלקראת סוף המלחמה הקרה (שנות ה70-
וה ,)80-האמינו שכל פעילות להנצחת הקורבנות
היהודים אסורה .השתקת נושא השואה הכעיסה
אותם ,וטבעי שסירובה של המדינה להכיר בקיומם
של אתרי הקבורה ההמוניים היה בעיניהם ביטוי
של האנטישמיות הסובייטית .בה בעת ,מתוך שכנוע
בטוטליות של המדיניות האנטי-יהודית הסובייטית,
הם סירבו להודות שהנצחת קורבנות השואה הייתה
תלויה במידה רבה בצעדים המעשיים של היהודים
עצמם .רוב "הספקנים" מעולם לא ביקרו באתרי הירי
ביהודים ,וחלק מהם כלל לא העלו בדעתם שקרוביהם
כבר אספו כסף לבניית מצבות הנצחה כאלה ,ואולי
אפילו היו שותפים להקמתן .הרעיון שהשואה
נידונה להישכח שבא לידי ביטוי בשיר על באבי יאר
אין יד ואין מצבת של יבגני יבטושנקו משנת 1961
עלה בקנה אחד עם תפיסתם של יהודים סובייטים
רבים את מצבם שלהם בברית המועצות יותר מאשר

כריכת הספר של אנטולי ריבקוב" ,חול כבד" ,בהוצאת עם
עובד

השורות האחרונות של הרומן הפופולרי חול כבד של
אנטולי ריבקוב שראה אור בברית המועצות בשנת
 ,1978ובו תיאור אומנותי של מצבה שיש בה תוכן
יהודי מובהק 6 .בניגוד לדעות אלו ,לא זו בלבד שהיה
מקום להנצחת קורבנות השואה בברית המועצות,
אלא שבבניית מצבות ההנצחה גם השתתפו יהודים
סובייטים רבים.
בסך הכול היו בשטחי ברית המועצות  733ערים,
עיירות או כפרים שבהם ,לפני  ,1991היהודים עצמם
הקימו לפחות מצבת הנצחה אחת לנרצחים .מצבות
אלו פזורות על פני שטחים נרחבים – מבוגדנובקה
(צפון הקווקז) שבדרום ,שם נורו יהודים תושבי
ההרים שחיו בקולחוז ,ועד פושקין (ליד לננינגרד)
בצפון .לפי הערכות ראשוניות המבוססות על
חומרים מפרויקט האינטרנט  Untold Storiesשל יד
ושם 7 ,בשטחי ברית המועצות לשעבר יש בין 2,600
ל 2,800-אתרי ירי המוני .לפי נתוני הפרויקט ,על כל
מרכז אוכלוסייה יהודית בתקופה שקדמה למלחמה
יש בממוצע  1.86אתרי רצח .מנתונים אלו מתברר
שלפחות ב 49%-מהמקומות שהיו בהם אוכלוסיות
יהודיות גדולות ,יהודים מהערים ומהעיירות
שתושביהן מתו בשואה פעלו יחד להנצחת יקיריהם.
זאת ועוד ,בעשרות מקומות ,אפילו אם לא הוקמו
בהם מצבות זיכרון ,יהודים ערכו טקסים רבים.
אחד הביטויים של ההשתתפות הנרחבת של
יהודים בפעילויות הנצחה היה איסוף תרומות
להקמת מצבות זיכרון שהשתתפו בהן מאות ילידי

מספר ההתארגנויות הקהילתיות היהודיות הלא פורמליות שהצליחו להקים מצבות הנצחה
באתרי רצח המוני או קבורה
			
אזור
		
מזרח בלרוס
		
מערב בלרוס
		
מזרח אוקראינה
		
מערב אוקראינה
הרפובליקה הרוסית
			
קרים*
			
ליט א
			
לטוויה
מולדובה		
אסטוניה		
סך הכול		

מספר הקהילות
149
106
238
47
36
20
97
34
5
1
733

* ערב מלחמת העולם השנייה היה חצי האי קרים חלק מהרפובליקה הסובייטית הפדרטיבית הסוציאליסטית
הרוסית .בשנת  1954הוא עבר לרפובליקה הסוציאליסטית האוקראינית.
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האנדרטה בבוגדנובקה שבקווקז

נובו-פולטבקה אוקראינה תצלום של טקס זיכרון לאנשים
שנקברו במקום זה (בהם קרובים של המוסרת)1965 ,

מקום מסוים אף על פי שחיו בערים שונות בברית
המועצות .בשנות ה 60-הראשונות 173 ,אנשים
שלחו כסף לנובו-פולטבקה ו 177-אנשים שלחו כסף
לדובראיה (שתיהן באוקראינה); במחצית השנייה של
העשור  352משפחות יהודיות מ 47-ערים בברית
המועצות שלחו כסף לצ'רבן (בבלרוס)8 .
נתונים אקראיים אלו מלמדים שייתכן שבתקופה
הסובייטית עשרות אלפי יהודים השתתפו ,בדרך
זו או אחרת ,בהנצחת קורבנות השואה .זו הייתה
פעילות יהודית לא רשמית ,ללא ארגון מגבוה,
באוריינטציה אתנית בקנה מידה גדול .במילים
אחרות ,ברוב התקופה שלאחר המלחמה התארגנויות
לא רשמיות אך יציבות למדי אלו של יהודים דמו מעט
להתחלה של חברה אזרחית .אלה היו קבוצות קטנות
ופזורות של אנשים שפעילויותיהן לא התאימו בדיוק
לתכתיבי הרשויות ,אך שבה בעת ,על פי רוב ,לא היו
מנוגדות למערכת הסובייטית .המרחב הציבורי של
הנצחת קורבנות השואה הוגדר במידה רבה על ידי
המצב שיהודי ברית המועצות היו נתונים בו ועל ידי
תפיסתם של היהודים עצמם את מצבם.
לשואה בשטחי ברית המועצות היו מאפיינים
ייחודיים ושונים מהשואה בארצות אחרות ,ובהמשך
הם השפיעו על תרבות הנצחת הקורבנות .שלא כמו
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בארצות מערב אירופה ובפולין ,שם רוב היהודים
מתו במחנות המוות הנאציים ,חיסול האוכלוסייה
היהודית ברוב שטחי ברית המועצות נעשה בבורות
ובתעלות בקרבת מקומות מגוריהם של היהודים.
מכיוון שהירי נעשה ליד מרכזי האוכלוסייה ,אף
על פי שהשלטונות הגרמניים לא פרסמו ברבים
את מעשי ההשמדה ,כאשר התרחש רצח המוני,
הידיעות על התרחשותו ועל מקום אתר הקבורה
נודעו בתוך שעות לכל האוכלוסייה בסביבה .בזכות
פעילותה של הוועדה המיוחדת לחקר פשעי הנאצים
– לעיתים קרובות חפירה באתרי קבורה המונית כדי
להכין לתקופה שלאחר המלחמה ראיות תומכות
לטענות נגד הגרמנים שיאפשרו לנקוב במספרי
הקורבנות ולהשתמש במידע למטרות תעמולה –
האתרים האלה נחרתו בזיכרונם של תושבי המקומות
האלה .במקומות רבים התושבים עצמם ,נוסף
על היהודים המעטים שניצלו ממוות ,היו מקורות
המידע העיקריים על אתרי הירי ההמוני ועל גורלם
של היהודים בתקופת המלחמה לאחר שחרור עריהם
ועיירותיהם מידי הנאצים.
בשנת  1959היה מספר היהודים הכולל בברית
המועצות  .2,268,000עד  1989ירד מספרם
ל 9 .1,451,000-על אף התמעטות היהודים בעשורים
האלה (בשל שיעור ילודה נמוך ,נישואים עם לא
יהודים וגל ההגירה של שנות ה 70-אל מחוץ לברית
המועצות) ,יהודים רבים עדיין חיו בברית המועצות,
שלא כמו בארצות רבות במערב אירופה ובמרכזה
שלא נותרו בהן אלא יהודים מעטים לאחר השואה
ושבהן באמת היו "יהודים וירטואליים" 10 ,כלומר
"יהודים כזיכרון" .כך או אחרת ,הרשויות הסובייטיות
לא יכלו להתעלם מציפיות היהודים להנציח את
יקיריהם שמתו במהלך המלחמה.
נציגי הרשויות הפגינו דרגת ניטרליות גבוהה משהיה
אפשר לצפות ,ולפעמים אפילו אהדה ,כלפי יוזמות
הנצחה יהודיות ומצבות הנצחה "יהודיות" .אולם
מצבות הזיכרון הסובייטיות הרשמיות באתרי ירי
המוני ביהודים (ובלא יהודים) ,כמו מצבות הזיכרון
יב ְס ָקיָ ה ַּבלְ ָקה ברוסטוב על הדון ( )1975או
בזְ ִמיֵ ְ
בּבאבי יאר בקייב ( ,)1976אינן מצבות הנצחה
יהודיות .את המצבות האלה הקימו השלטונות,
ויש לראות בהן חלופות של המדינה ליוזמות של
היהודים (וגם של האינטליגנצייה הדיסידנטית הלא
יהודית ,כמו בקייב) ותוצאה של לחץ מחוץ לברית
המועצות .במקרים אלו נקטו רשויות השלטון,
לרבות הקה-גה-בה ,טקטיקה בירוקרטית בדוקה :אם
מסיבה כלשהי לא נוח להוציא אל מחוץ לחוק תנועה
עממית כלשהי ,יש להשתלט עליה כדי לנווט אותה

בכיוון הרצויה לשלטונות .מבחינה זו מצבת הזיכרון
בבאבי יאר הייתה יותר מצבה "אנטי-יהודית" או שכך
לפחות נראה שתפסו אותה יהודים סובייטים .מצבות
"ניטרליות" אחרות באתרי ירי המוני ביהודים היו פרי
הסכמה או מעין חוזה לא רשמי בין פעילי ההנצחה
היהודים ובין הרשויות המקומיות.
את רצונם של היהודים לזכור את קורבנות השואה
ולהעביר את הזיכרון לדורות הבאים (ולפרוץ את
מסגרת העברת הזיכרון בעיקר באינטראקציות

חיילי איינזצגרופן יורים ביהודים הנמצאים בתוך בור

אישיות) בתקופה זו ביטאה בבירור הכתובת על
אבן הזיכרון שהניחו יהודי דונייבצי בכניסה לאתר
שהיה בעבר מכרה זרחן ושב 8-במאי  1942קברו בו
הנאצים  3,000יהודים חיים וכך רצחו אותם בחנק.
הכתובת פונה לדורות הבאים" :הדורות הבאים .לתוך
מערה גדולה שנמצאה תחת הגל הזה נאספו והושלכו
חיים בידי הפשיסטים הגרמנים בשנת התש"ב1942-
שלושת אלפים איש מאחינו […]" 11 .רעיון זה של
מצבת זיכרון המשמשת להנחלת זיכרון השואה בא
לידי ביטוי בשתי מצבות זיכרון בקמניץ-פודולסקי.
האחת הוקמה בבית הקברות היהודי ,והאחרת באתר
שבו מ 26-ועד  29באוגוסט  1941נורו  23,000יהודים
– תושבי המקום ואנשים שגירשו לשם הרשויות
בהונגריה מטרנסקרפטיה ומטרנסילווניה .הכתובת
ביידיש על המצבה בבית הקברות היהודי של
קמניץ-פודולסקי מתחילה במילים" :יזכרו הדורות
את אבותינו ואמותינו ,אחינו ואחיותינו ,את מיטב בני
עמנו ובנותיו"12 .
נתונים מבלרוס מראים שבערך ב 35%-מהמצבות
שהקימו יהודים באתרי ירי המוני או קבורה המונית
של קורבנות השואה היה תוכן יהודי – סמלים יהודיים
(מגן דוד ,מנורה ,לוחות הברית או אותיות עבריות),
רעיונות הקשורים להיסטוריה או למסורת היהודיות,
השמות של הקורבנות ,ציון מפורש ברוסית או

בשפה הרשמית של הרפובליקות הסובייטיות (למשל
באוקראינית או בליטאית) שזהו מקום קבורה של
יהודים ועוד .כל הסמלים והרעיונות היו משולבים
למשל בכתובות בעברית ,ביידיש או ברוסית (ולעיתים
נדירות יותר בשפת הרפובליקה) .היו בהן מונחים
כמו "קדושים" (התייחסות לרעיון קידוש השם),
ראשי התיבות תנצב"ה ותאריכי הטבח ,הן לפי לוח
השנה הגרגוריאני הן לפי הלוח היהודי .אולם כאשר
בכתובות יש קטעים מהמקרא הנקראים במסגרת
מנהגי הקבורה היהודיים ,הן בדרך כלל בעברית.
בצ'ורס
ְ
מילותיו של הנביא יואל חקוקות על המצבה
שבאוקראינה (והוזכרה ברומן מאת ריבקוב" :עצמות
היהודים הקדושים יותר ממאה איש שנהרגו על ידי
הרוצחים הגרמנים בשנת התש"ב .וניקיתי דמם לא-
ניקיתי") 13 .לפעמים ניסו יוזמי המצבות לבטא את
רגשות האבל באמצעות אזכורים של טקסטים דתיים
אחרים .שתי המצבות שהוקמו באתר הירי ההמוני
ביהודים בברגין שבבלרוס ,לגברים ולנשים ,הן שתי

נציגי הרשויות הפגינו דרגת ניטרליות
גבוהה משהיה אפשר לצפות ,ולפעמים
אפילו אהדה ,כלפי יוזמות הנצחה יהודיות
ומצבות הנצחה "יהודיות"
דוגמאות לכך .כתובת על מצבה באתר הקבורה של
הגברים בברגין מזכירה את יחזקאל יט ,א" :שאו קינה
בקול מרה וניילל על הרוגים שנהרגו" .הנוסח על
המצבה בקבר הנשים בברגין המזכיר את ירמיה ו ,כה
דומה בסגנונו אך גם שונה – כאן מודגשות התכונות
של האידאל הנשי בתרבות המסורתית" :שאנה מספד
פלגי מים תמרורים על נשים צנועות".
כתובות מצבה ששילבו קטעים מסורתיים מכתבי
הקודש ורעיונות מודרניים לא היו חריגים .השקפות
מודרניות השפיעו על צורות מסורתיות שהיו מוכרות
לחלק מהיהודים מילדותם .מצבת הזיכרון שהוקמה
ביער באתר שבו נורו למוות יהודים מהעיירות
ונדזיגולה ובבטאי לדוגמה שילבה קודש וחול .החול
במקרה זה היה מסורות יהודיות אתניות לא דתיות.
במצבה זו ביטוי שכיח במסורת ההלוויות על קדושתם
וטוהרם של המתים" ,קדושים וטהורים" ,והביטוי
"קידוש השם" כתובים בצד הביטוי המודרני "קידוש
העם" .שלושת המרכיבים האלה בכתובת "הקדושים
והטהורים אנשי עיר וענדזיגאלע ובאבט שנהרגו
על קדושת השם וקדושת העם על ידי הרוצחים
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קומפלקס הזיכרון בזמייבקה בלקה שם נרצחו יהודי רוסטוב
על הדון
מצבה בבית העלמין היהודי בשצ'דרין ,צילום :אלכסנדר
ליטין2011 ,

הפשיסטים"  14מדגישים שהאנשים הקבורים באתר
מתו בשל היותם יהודים.
קיומם של כל אחד מהמרכיבים האלה משקף את
רצונם של היהודים להביא למודעות הציבור הרחב
יותר את קיומם של אתרי קבורת קורבנות השואה
ולבטא את זיכרונם האתני הקולקטיבי .זיכרון זה
נהיה לאחד הביטויים ההמוניים העזים ביותר של
הזהות היהודית.
במקרה של הנצחת זיכרון השואה ,יש קשר הדוק
בין זיכרונו של הפרט ואפילו זיכרונה של קבוצה
מסוימת ובין מקומות טופוגרפיים מוגדרים (אתרי
קבורה ומצבות זיכרון) אשר היו בתודעתם של
האנשים האלה לסמלי האובדן האישי והקבוצתי
שלהם .מצבת זיכרון מסוימת ביער או בגיא מסוימים
יכולה להיות בעיניהם לדימוי מרכזי של השואה.

הסובייטית בעניין זה מעולם לא הייתה ברורה.
כל מקרה היה תלוי בגורמי מדיניות רבים ברמת
השלטון המרכזי וברמות המקומיות .בסך הכול יחס
מתירני כלפי פעילות ההנצחה היהודית ,גם במסגרת
גבולות אידאולוגיים נוקשים ,היה חלק מההיסטוריה
הסובייטית לא פחות מהיחס המגביל.
המדיניות המגבילה באה לידי ביטוי מובהק יותר
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אחרית דבר
ניסיונם של היהודים בפעילויות הנצחה מראה
בבירור שלברית המועצות לא הייתה מדיניות אחת
בעניין השואה ושהדבר היה נכון לא רק לפרסומים
וסרטים ,כלומר לתחומים שהפיקוח האידאולוגי
עליהם היה קל לאנשים בעלי ההכשרה המתאימה
במוסקווה או במרכזי הרפובליקות .גם באזורים
מרוחקים יותר לא היה איסור גורף .בכל שטחי ברית
המועצות גישת הרשויות להנצחת זיכרון השואה
לא נקבעה על פי איסורים שהוכתבו מגבוה אלא
התגבשה על פי הפרשנות המקומית של האותות
המעורפלים שהתקבלו מכיוון הרשויות או על פי
אמונתן של רשויות המקומיות ,מהן שמרניות ומהן
דווקא ליברליות .אפשר לומר שכל פעילות ההנצחה
התרחשה ב"תחום אפור" שלא היו בעניינו תכתיבים
רשמיים .הפעילות הזאת לא הייתה אסורה לגמרי,
ובה בעת בשום מקום גם לא נאמר בבירור שהיא
מותרת .בכל התקופה שלאחר המלחמה המדיניות
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במיוחד מסוף שנות ה 60-במסגרת ההקשחה הכללית
של מדיניות הפנים בעקבות האירועים בצ'כוסלובקיה
בשנת  ,1968מעצרם ומשפטיהם של דיסידנטים
והתגברות האנטישמיות של המדינה לאחר ניתוק
הקשרים הדיפלומטיים בין ברית המועצות וישראל
בשנת  1967ותחילתה של הגירה בהיקף נרחב אל
מחוץ לברית המועצות .כעת מגן דוד נתפס כסמל
של לאומיות יהודית ושל מדינה זרה ועוינת ,ולכן
יש לסלקו כליל מהמרחב הציבורי .בשנות ה30-
שימש מגן דוד סמל לציונות בעיקר בקרב יהודים,
בתעמולה ביידיש ,אך משנות ה 50-עד שנות ה70-
הסמל שב והופיע במרחב הציבורי הרוסי כסממן של
התעמולה האנטי-ציונית (האנטישמית) הסובייטית.
בשל האקטיביזם הסובייטי החדש הזה החל מאמץ
לסלק מגיני דוד ממצבות הנצחה באתרים שבהם
נעשה ירי המוני ביהודים .בבלרוס המועצה המחוזית
של ויטבסק הציעה פשרה למהנדס גריגורי (גירש)
בק ֶמן ,ולפיה
רייכלסון שהיה מעורב בהקמת המצבה ָ
בית ספר מקומי יקבל עליו את האחריות לתחזוקת
המצבה שהוקמה בשנת  1966בשדה שבו התרחש

הטבח ,בתנאי שיוסר ממנה אזכור השתייכותם
האתנית של הקורבנות (מכיוון ש"יהודים לא היו
היחידים שמתו במהלך המלחמה") ושהכוכב של
ששת הקודקודים ("סמל של מדינה עוינת") יוחלף
בכוכב של חמישה קודקודים .על אף סירובם של
היהודים לקבל את הדרישה הזאת ,המילה "יהודים"
נמחקה והסמל מגן דוד נותץ 15 .מצב דומה התפתח
לאחר שנת  1967בקלימוביצ'י (בלרוס) באתר קבורה
שאף הוא לא היה בבית קברות יהודי .גם כאן סירבו
היהודים להסיר את הסמל מגן דוד ,ולכן הרשויות
הסירו אותו בעצמם16 .
בינתיים אתרי הקבורה של קורבנות הירי והמצבות
המסמנות את האתרים האלה היו לגורם המקשר
העיקרי בין יהודים ילידי מקומות מסוימים ,בלא
תלות בגילם ,במעמדם החברתי או במקום מגוריהם
הנוכחי .טקסי זיכרון משותפים שנערכו בקביעות
נהפכו בעיני היהודים לחוויה משותפת שכרכה את
זיכרון הקורבנות בזיכרונות הילדות שלהם עצמם
כיהודים ושהשפיעה השפעה משמעותית על זהותם.
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תופעת עגונות השואה של
ברית המועצות בראי הספרות
ההלכתית וההתכתבות הרבנית
פסיה פרסי
פסיה פרסי דנה בסוגיית עגונות השואה שחיו בזמן המלחמה
בברית המועצות .בעיית העגונות מברית המועצות הייתה קשה
יותר מאשר בארצות אירופה האחרות מאחר שנוסף על חוסר
התיעוד הכללי ,בברית המועצות לא היו לאחר המלחמה רבנים
שיזמו חקירות מקומיות וריכזו את המידע שהגיע ,ולא היה
שיתוף פעולה של השלטונות במתן מידע ובבירור השאלות.
פרסי מדגימה את הקשיים המיוחדים באמצעות חליפת מכתבים
בין הרב יצחק הוברמן מפולין שחי בברית המועצות בתקופת
המלחמה ולאחריה הקים בית דין לתקנת עגונות במחנה וצלר
שבגרמניה ובין רבו הרב שלמה דוד כהנא שנמלט מוורשה לארץ
ישראל בתחילת המלחמה .הללו פעלו במלוא המרץ כדי להתיר
את הנשים מעגינותן וניצלו בין השאר את העובדה שאזרחי ברית
המועצות היהודים נישאו לפני המלחמה בנישואים אזרחיים כדי
לשחררן מכבלי העגינות.

לאחר מלחמת העולם השנייה ועם תחילתו של תהליך
החזרה של ניצולי השואה לחיים ,ביקשו רבים מהם
להשתקם בנישואים ובהקמת בתים חדשים .בבסיסו
של הרצון להתחתן עמד הצורך לצאת מהבדידות
ולהקים משפחות חדשות במקום המשפחות שנחרבו
בשואה .רבים מהניצולים היו נשואים עוד לפני
המלחמה או התחתנו במהלך שנות המלחמה עצמה
ואיבדו בה את בני זוגם .אולם לרבים מניצולים
אלו לא היה ידוע בבירור מה עלה בגורלם של בני
הזוג ,ובטרם יכלו להתחתן בשנית ,היה עליהם לקבל
היתר עגינות מבית הדין שפנו אליו .לניצולים אשר
הגיעו למחנות העקורים משטחי ברית המועצות
ופנו לנישואים היה הליך קבלת ההיתר מורכב וקשה
אף יותר מההליך של הניצולים אשר הגיעו מארצות
אירופה האחרות.

ייחודיותה של תופעת עגונות השואה
תהליך הוצאת היתר העגינות בגין בן זוג שנעדר
ושהיה חשש לחייו היה כרוך לאורך הדורות ולפי
ההלכה היהודית בחיפוש ובמציאה של ראיות ועדים
אשר יכלו להעיד כי ראו בוודאות שבן הזוג מת .לאחר
הבאת העדויות לפני בית הדין ,נערך תהליך של עיבוד
העדויות וניתוחן על פי ההלכה היהודית ,ובסופו של
דבר פסק בית הדין אם לשחרר את האישה מכבלי
העיגון .במלחמת העולם השנייה ובשואה היו הרבנים

נתונים במציאות חדשה ומטלטלת אשר לא היה לה
אח ורע בהיסטוריה .מציאות זו העלתה קשיים רבים
בפני הרבנים אשר ישבו בבתי הדין לתקנת עגונות
במקומות שאליהם הגיעו הניצולים .הרצח אשר
חוללו הגרמנים על אדמת אירופה התבצע בשיטתיות
ובסודיות רבה .מעטים ממי שהלכו אל מותם ידעו
בוודאות לאן הם נשלחים ,ולרוב הנרצחים אף לא
נשארו עדים למעשי הרצח עצמם .לכן ,כדי להוציא
היתרי עגינות ,היה על הרבנים להיות בקיאים בנבכי
"הפתרון הסופי" כדי לקבוע בסופו של דבר אם אכן
במצבים שאליהם נקלעו היהודים במכונת הרצח
הגרמנית היו לבני הזוג סיכויים להישאר בחיים.
עם סיומה של המלחמה וכשהחלו הניצולים לחזור
לחיים ,הייתה סוגיית העגונות לסוגיה בוערת בריכוזי
הניצולים .רובם של הרבנים אשר ישבו בבתי הדין
לתקנת עגונות שקמו לאחר המלחמה היו ניצולים
בעצמם ועל פי רוב הכירו רק חלק מהתמונה הכללית
של "הפתרון הסופי" ונחשבו לדור הצעיר של הרבנים
אשר הוסמך לרבנות בתקופה שבין שתי מלחמות
העולם .לצורך פסיקה בענייני עגונות נשענו רבנים
אלו על המסורת שהייתה מקובלת במשך דורות שבה
ניתנה פסיקה בענייני עגונות רק בבית דין של שלושה
רבנים או בהסכמתם של שלושה רבנים חשובים
ובקיאים בתחום התרת העגונות .רבנים אלו קשרו
קשרים עם בתי הדין של הדור המבוגר של הרבנים,

חתונה יהודית בפסוואליס שבליטא ,לפני המלחמה
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הראשונה ,נעשו ניסיונות למניעת מצבי העיגון לאחר
המלחמה ,אולם ניסיונות אלו עלו בתוהו .בתמציתיות
רבה ביטא הרב כהנא במכתב את הקושי של הרבנים
לאסוף נתונים בזמן אמת .יעילותה של מכונת
ההשמדה הגרמנית בהטעיית האוכלוסייה ובפיזור
אשליות בקרב הנשלחים למוות ומהירות הביצוע של
"הפתרון הסופי" לא הותירו זמן לרבנים להתארגנות
ולהיערכות מכל סוג שהוא .צעדים כגון גירושין לפני
השילוחים ,מניעת נישואין ,חתימה על גט על תנאי
ותיעוד שמות הנרצחים והנשלחים להשמדה נעשו
במעט מקומות והיו על פי רוב קשות לביצוע.

ובהם הרב חיים מרדכי רולר (רומניה,)1946–1868 ,
הרב הראשי האשכנזי של היישוב היהודי באותה
תקופה הרב יצחק אייזיק הרצוג ( ,)1959–1888הרב
יחזקאל אברמסקי (לונדון )1976–1886 ,והרב משה
פיינשטין (ארצות הברית .)1896–1895 ,רבנים אלו
היוו לאותם רבנים אשר ישבו בריכוזי הניצולים
משענת ומקור תמיכה לפסיקה הלכתית.

הרב שלמה דוד כהנא וטיפולו בסוגיית
עגונות השואה
אחד הרבנים החשובים אשר טיפלו בסוגיית עגונות
השואה ואשר פנו אליו הרבנים להתייעצות היה הרב
שלמה דוד כהנא ( .)1953–1869הרב כהנא היה אחד
מרבניה הראשיים של ורשה בשנים 1940–1895
ובתקופה שבין שתי מלחמות העולם ייסד את
הלשכה העולמית לתקנת עגונות המלחמה ועמד
בראשה .הלשכה לתקנת עגונות המלחמה נוסדה
כדי למצוא פתרון לעגונות מלחמת העולם הראשונה
ולעגונות ההגירה שמספרן הגיע לאלפים באותה
תקופה .בשנת  1940הצליח הרב כהנא להימלט
מוורשה ובתום טלטולי הדרך הגיע לארץ ישראל .עם
הגיעו לארץ מינו אותו הרבנים יצחק אייזיק הרצוג
וצבי פסח פרנק לשמש רבו של הרובע היהודי .שם
הוא ייסד את המחלקה לתקנת עגונות המלחמה,
והיא הייתה לזרוע של הרבנות הראשית לטיפול בהן.
מטרתו של הרב כהנא הייתה להיערך ליום שאחרי
סיום המלחמה כדי לסייע ולהקל במתן ההיתרים
לעגונות המלחמה שהתחוללה על אדמת אירופה.
מכיוון שהרב כהנא היה ידוע ובעל ניסיון בתחום
התרת העגונות ,היה בית הדין שלו בירושלים לאחד
המוקדים החשובים להתייעצות בסוגיית עגונות
מלחמת העולם השנייה והשואה.
בשנת  1945כתב הרב כהנא מכתב לארגון הג'וינט
וביקש תמיכה בפעילות למען עגונות המלחמה
ובסיוע לרבנים אשר טיפלו בסוגיית העגונות בריכוזי
הניצולים ותיאר את השינויים אשר גרמה מלחמת
העולם השנייה ואת הקשיים הרבים בחיי המשפחה
ובטיפול בסוגיית העגונות .במכתבו הבהיר הרב
כהנא את חומרתה של תופעת העגונות של מלחמת
העולם השנייה ואת חששו לגורלם של הנעדרים
שלא היה תיעוד להיעלמותם ולגורלן של נשים רבות
שיישארו עגונות:
כיום קיבלה בעיית העגונות צורה יותר חמורה,
מלחמת הבזק וההפצצות הנוראות ,חיסול
הגטאות ,ההרס הכללי במחנות ההשמדה גרמו
ערבוביה שלמה בחיי המשפחה ,אפילו בין
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הרב שלמה דוד כהנא

מכתבו של הרב כהנא לבקשת סיוע מהג'וינט

השרידים שנצלו .על פי רוב נחלו אלה שברחו,
אזרחים רבים נפלו חלל תחת עיי המפולת מרעב
ומאפיסת כוחות בדרך נדודיהם .ממחלות שונות
במחנות ובמרחבי רוסיא וסיביר בלי הרשמה כל
שהיא ,וסכנה צפויה גם לאלה האנשים שנשארו
בחיים ,להישאר במצב טרגי של עגון ,אלמנות
חיות מחוסר ידיעה על גורל בעליהם1 .
בחלק העיקרי של המכתב הסביר הרב כהנא כי
כבר בתחילת המלחמה ולאור הניסיון שצברו רבני
מזרח אירופה בהתרתן של עגונות מלחמת העולם

תופעת העגונות של ברית המועצות –
הקשיים והייחודיות
לקראת סיומו של המכתב ייחד הרב כהנא פסקה
לתופעת העגונות של ברית המועצות .לפי הרב
כהנא ,הבעיות שנגרמו מהמצב שבו לא היה אפשר
לאסוף מידע הלכו והסתבכו ונהיו קשות אף יותר
בכל הקשור לשטחי ברית המועצות" :ועלינו להדגיש
שעיקר הקושי הוא ויהיה תמיד לגבי רוסיה ,שמשם
כפי שאנו יודעים מהניסיון של המלחמה הקודמת
לא נוכל להשיג שום ידיעות רשמיות וגביות עדים
מחוסר רבנים ומאי הבנה מתאימה מצד השלטונות
הסובייטים לבעיית העגונות"2 .
רשת המידע שהסתמכו עליה הרבנים בעיקר בתקופה
שבין שתי מלחמות העולם נשענה על הרבנים אשר
היו מפוזרים במקומות השונים ואשר שיתפו פעולה
ביניהם לאיסוף מידע על נעדרים וחללי מלחמה.
השלטון האנטי-דתי ברוסיה לא התיר פעילות דתית
מכל סוג שהוא ובכך מנע מהרבנים במקומות השונים
לאסוף מידע מתוך שטחי ברית המועצות ,ונוסף על
כך השלטון הקומוניסטי עצמו לא שיתף פעולה בכל
הנוגע למסירת מידע .קושי אחר אשר עולה מתוך
מכתב אחר שנכתב לרב כהנא מצביע על המידע
שנזקקו לו הרבנים בעניין ביצוע "הפתרון הסופי"
וגורלם של יהודי ברית המועצות בתקופת המלחמה.
במקרה שהפנה לרב כהנא הרב יעקב ישראל זובער,
אב בית הדין בשטוקהולם בשוודיה ,נמסרה גביית
עדות על עגונה אשר הגרמנים לקחו את בעלה מלודז'
לרוסיה בשנת  .1941–1940בתשובתו לרב זובער
הבהיר הרב כהנא כי בגביית העדות חסר מידע ויש
סתירות היסטוריות" :אך לפי חשבוני יש איזה טעות
בעדותה של האישה ,כי לפי ידיעתי בשנת  40או 41
היו אז הגרמנים בשלום עם הרוסים כי המלחמה
נגדם היתה בשנת  42ועד שנת  42לא יכלו הגרמנים
לשלוח שם אנשים ושבויים לרוסיא ויכול היה להיות

בריחה ברצון לרוסיא על ידי הברחת הגבולים שהיו
גם כן בסכנה גדולה"3 .
בעניין שואת יהודי ברית המועצות היו הרבנים
צריכים להיות בקיאים בשלבים השונים של
המלחמה ובגורלם השונה של היהודים באזורים
השונים בשטחי ברית המועצות .היה עליהם להבחין
בין היהודים אשר ברחו מפולין ,כ ,300,000-לתוך
שטחיה של ברית המועצות כבר בתחילת המלחמה,
בין היהודים אזרחי המדינות אשר סופחו לרוסיה
מתוקף הסכמי ריבנטרופ-מולטוב (ליטא ,לטוויה,
מחוז בסרביה ברומניה ומזרח פולין) ובין אזרחי ברית
המועצות המקוריים .גורלם של היהודים בשטחים
השונים כמו גם בזמנים השונים של המלחמה היה
שונה מאזור לאזור .חלק מהיהודים אשר ברחו
מפולין לברית המועצות ואף יהודים מהאזורים
המסופחים הוגלו בשלב מסוים של המלחמה לסיביר
בשל חוסר שיתוף פעולה עם השלטונות ובאשמת
פעילות חתרנית נגד השלטון הקומוניסטי .את רובם
של היהודים אשר היו אזרחי המדינות המסופחות
רצחו בבורות הירי פלוגות האייזנצגרופה ,וזאת ללא

גביית עדות מאישה שבעלה נפטר
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כל תיעוד ,כפי שציין הרב כהנא במכתבו לג'וינט.
בשנים  ,1942–1941בתהליך אשר נקרא "הפינוי
המאורגן" (האבוקאציה) ,פונו מרצון מהשטחים
שבהם היתה מלחמה מזרחה  17מיליון אזרחי ברית
המועצות אשר היו נאמנים לשלטון הסובייטי ,ובהם
גם אזרחי המדינות אשר סופחו לרוסיה בתחילת
המלחמה (דוגמת אסטוניה) .הפינוי מרצון נעשה
כדי למנוע מהגרמנים לנצל את האוכלוסייה וגם את
המשאבים הכלכלים בשטחים אלו .במפונים מרצון
היו גם כמיליון יהודים ,ותהליך הפינוי מהשטחים
הכבושים מנע בסופו של דבר את השמדתם על ידי
הגרמנים ,ועל פי רוב ,על אף התנאים הקשים אשר
שררו במזרח ,הם אכן ניצלו ,לעומת רבים שנשארו
מאחור ונרצחו בבורות .נוסף על כל אלה היה צריך
גם לגלות מה היה גורלם של החיילים היהודים אשר
גויסו בשלבים השונים של
המלחמה לצבא האדום
ולדון בו.
העדות אשר נמסרה לרב
כהנא והמכתב לג'וינט
ממחישים את הקושי
היום-יומי בטיפול בהתרת
עגונות ברית המועצות,
עליו
ללמוד
וניתן
מההתכתבויות השמורות
הרב יצחק הכהן הוברמן
הפרטי4 .
בארכיונו
התכתבות בנושא עגונות ברית המועצות ניתן למצוא
במקומות שבהם היה ריכוז של ניצולים אשר הגיעו
בין השנים  1947–1946בתהליך הרפטריאציה –
חזרתם של אזרחי פולין מברית המועצות לאדמת

תלמידי ישיבת "בית-יוסף" של ועד ההצלה במחנה העקורים וצלר
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גרמניה – והתיישבו באופן זמני במחנות העקורים.
אחד ממחנות העקורים אשר התאפיין באוכלוסייה
שרובה ככולה רפטריאנטים היה מחנה העקורים
וצלר (  .)Wetzlarהמחנה שכן בעיר וצלר באזור
הכיבוש האמריקאי מצפון לעיר פרנקפורט על נהר
מיין ,ובשנים  1949–1946חיו בו כ 5,000-עקורים.
בשנת  1946הגיע למחנה וצלר הרב יצחק הכהן
הוברמן ( )1977–1896שוועד רבני מינכן מינה לרבו
של המחנה 5 .הרב הוברמן היה יליד העיירה בילגוריי
בפולין ,תלמיד ישיבת "בית אברהם" של חסידות
סוכטשוב .מפרוץ המלחמה נדד הרב הוברמן בתוך
רוסיה עד שגורש לסיביר ובהמשך לאוזבקיסטן.
במכתב שכתב לאדמו"ר מסוכטשוב לאחר המלחמה,
תיאר הרב את חזרתו לפולין אחרי המלחמה ,את
הסיבות למינויו לתפקיד רב מחנה העקורים וצלר
על אדמת גרמניה ואת פעילותו למען שיקום החיים
הדתיים בקרב הניצולים במחנה:
בתום המלחמה חזרנו לפולניה ונודע מהחורבן
הגדול לא נסעתי אפילו לבקר אולי אוכל להציל
שארית הפליטה מהנטמן בחצר [הכוונה לספרים
שהיו לו לפני המלחמה והוא טמן בחצרו ,פ"פ],
כי שמעתי שכמה אנשים נהרגו בשובם על ידי
השכנים הגויים ,נסענו לגרמניה ושם שוב היה
חוסר רבנים והוכרחתי לקבל עלי עול הרבנות
בוצלר ,באדנהיים ,פרידברג ,גיסן ,ברוך השם
ארגנתי תכף תלמוד תורה אמיתי לא בית ספר ,גם
לישיבה לבחורים ,מקווה מי מעין ,שכמעט היה
היחידה בכל גליל פרנקפורט והעססען ,כן משרד
להיתר עגונות המלחמה ,ועמדתי בקשר מכתבים
תמידי עם הרב הגאון ר' שלמה דוד כהנא ,הגאון ר'

יצחק אייזיק הרצוג ,רב צבי פסח פרנק והרבנים
הגאונים דארצות הברית ושאר מקומות ,וברוך
השם הרבה חידשתי בנדון זה סברות נחמדות6 .
כאשר שימש רב בווצלר ,עמד הרב הוברמן בראש
בית הדין לתקנת עגונות שהוא הקים עם בואו
למחנה .מכיוון שהוסמך לרבנות על ידי הרב כהנא
ומכיוון שהכירו זה את זה עוד כשהיה כהנא רב
בוורשה ,התייעץ איתו הרב הוברמן על מקרי
העגינות אשר הובאו לפתחו .מתוך ההתכתבות בין
השניים אשר מתועדת בארכיונו הפרטי של הרב
כהנא ובספר השאלות והתשובות של הרב הוברמן
ניתן ללמוד על גורלם של היהודים ברוסיה בתקופת
המלחמה ,וכן למפות ולייחד את תופעת העגונות של
ברית המועצות לעומת תופעת העגונות של הארצות
האחרות.

מציאות היסטורית מקשה לעומת
מציאות היסטורית מקילה :גורלו של
בעל שנעדר בצבא הרוסי ולא הותיר
אחריו צאצאים
אחד המקרים הראשונים אשר הגיעו לפתחו של
בית הדין בווצלר היה של אישה אשר הייתה זקוקה
להיתר עגינות כפול משום שהבעל הנעדר לא הותיר
אחריו צאצאים .לפי ההלכה היהודית ,כאשר אין
הבעל משאיר אחריו צאצאים ,על האישה לעבור
תהליך חליצה של אחי הבעל .קרה שגם החולץ עצמו
נעדר ,ולכן האישה נזקקה מבחינה הלכתית לקבל גם
היתר מהצורך לחלוץ ,דהיינו "מזיקת החליצה" ,מצב
שנחשב גם הוא מעין עיגון .בתקופת המלחמה היו
מצבים רבים כאלה מאחר שרבות מהעגונות נתעגנו
עוד בטרם זכו להביא ילדים לעולם ,ועל פי רוב כפי
שהבעל נעלם ,נעלמו גם האחים .במציאות כזו מצאו
עצמן נשים רבות נזקקות להיתר כפול – גם היתר
עגינות מהבעל וגם היתר מזיקת החליצה .במקרה
שהובא לפני הרב הוברמן ,נעלם הבעל כשהיה חייל
בצבא הרוסי ,ואילו האחים אשר היו אמורים לחלוץ
נעלמו בפולין .הרב הוברמן פנה לרב כהנא ושאל
מה לפסוק בדינה של אותה עגונה .במכתב התשובה
אשר נמצא בידינו חזר הרב כהנא על פרטי המקרה
והוסיף את חוות דעתו:
האשה ה .עצמה מעידה שבעלה פ.מ נתגייס
לצבא הפולני בשנת  42ומאז נאבד זכרו ,ואין
שום ידיעה ממנו ,וכן הגידה האשה עלקא שארף
על פ .הנ"ל שנלקח לצבא הפולני ולא חזר משם,
העד יהודה זיידן גם כן מעיד שהיה פ .הנ"ל היה
בשנת  40בטאשקענט ,ובשנת  41נענש לעשר

שנים מאסר ,ומפני מחלתו הרצינית יצא לחופש
מבית האסורים ונתגייס לצבא ומאז לא נשמע
ממנו .ברוך טעננבויים מעיד שהיו לו שני אחים
שנשארו בפולין ,ומה נעשה עמם איננו יודע7 .
לאחר מכן פירט הרב כהנא את נימוקיו ,תחילה בעניין
אחי הבעל .בנימוקיו הוא השתמש במושג הלכתי
אשר שימש על פי רוב במקרים שבהם לא הייתה
עדות ראייה ממשית למותו של הבעל ונקרא בארמית
"תרי רובי" – רוב של שניים – ולפיו אפשר להתיר את
האישה מעגינותה על ידי הבאתם של שני ספקות
באשר לאפשרות שבן הזוג נשאר בחיים במצב
שהיה בו ,ובכל אחד מהספקות ההסתברות היא
שהוא לא שרד .הספק הראשון עניינו היה הימצאותו
של הבעל במקום שהייתה בו סכנה ממשית לחייו.
בשפה ההלכתית יש כמה הגדרות למקרים כגון אלו,
דוגמת "נפל לבור מלא נחשים ועקרבים"" ,יוצא
להורג" ו"עיר שכבשוה כרכום [במטרה להרוג את
תושביה]" .כאשר הבעל נקלע למקום כזה ,אזי אפסו
הסיכויים שהוא חי .במציאות של מלחמת העולם
השנייה והשואה הייתה הכוונה על פי רוב למצבים
שבהם נשלח בן הזוג לצד שמאל במחנה ההשמדה
אושוויץ (כלומר לתאי הגזים) או לעדות כי בן הזוג
נשלח לאחד ממחנות המוות .מציאות כזו שימשה
על פי רוב ראיה מספיקה כדי להכריע בדבר סיכוייו
של הבעל להישאר בחיים .אולם רוב בספק אחד אינו
מספיק להיתר עגונה ,ולכן היה צריך למצוא ולהביא
רוב בספק שני אשר היה על פי רוב הספק אשר
נקרא בהלכה "אבד זכרו".
המושג "אבד זכרו" עניינו היה בדרך כלל משך הזמן
שבו לא שמעו על בן הזוג או לא התקבלו ממנו
אותות חיים .על פי רוב אם בן הזוג לא הודיע על
היותו בחיים ולא נשמע ממנו דבר בתקופה מסוימת
שהרבנים הסכימו עליה ,יכלו לצרף את הרוב בספק
הראשון לרוב בספק של "אבד זכרו" ולהתיר את
האישה מעגינותה .בצורה פשטנית מאוד ,בתקופה
של מלחמת העולם השנייה והשואה ניתן להגיד
כי הרוב הגדול של בני הזוג והניצולים בכלל רצו
למצוא את קרוביהם ולהודיע להם כי הם נשארו
בחיים .כאשר חלף די זמן אשר בו בן הזוג היה יכול
להראות סימני חיים או היה אפשר להבין כי הוא
אינו בחיים ,היו מתירים את האישה בצירוף הספק
הראשון אשר ערער מלכתחילה על סיכוייו של בן
הזוג להישאר בחיים.
בעניינו של המקרה לעיל ,כאשר דן הרב כהנא
בעיגונה של האישה מאחי הבעל ,הוא כתב לרב
הוברמן כי ניתן להפעיל את העיקרון "תרי רובי"
בעניין זה" :והנה לדעתי בנוגע להזיקה של חליצה
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לאחר הפרסום בעיתונים ולא יהיה ידיעה מהאחים
יש לפטרה מהזיקה ,כיון שהאחים נשארו בפולין,
ורובם של הנשארים שם הושמדו"8 .
דעתו של הרב כהנא ניתנה על פי ניתוח המציאות
ההיסטורית בפולין .מאחר שבשטחיה של פולין הייתה
ההשמדה שיטתית ("מתקני השמדה" במילותיו) ואם
היו פרסומים בעיתונים ולא הייתה תגובה מהאחים,
היה ניתן להתיר את האישה מזיקת החליצה בשל
הסיכויים האפסיים שהאחים שרדו .אולם באשר
לבעל אשר גויס לצבא הרוסי ,כאן החל הרב כהנא
להטיל ספקות שאכן הבעל מת משום שהמציאות
ההיסטורית ברוסיה הייתה שונה מהמציאות בפולין:
אך גוף העדות ממיתת בעלה אינה מספקת ,ואם
אמנם משתדלים אנחנו להקל באותם שנאבד
זכרם במדינה פולין ,מפני שהיו נמצאים במקומות
השמדה שרובם הושמדו ,ובצירוף שאבד זכרם,
ואם היו בחיים היו מודיעים [ ]...אבל אותם
שנאבד זכרם בארץ רוסיא אין לנו הצדדים הנ"ל
כי בצבא לא היו רובם למיתה ,ואין לנו רק הרוב
שאם היה חי היה מודיע ,אבל בארץ רוסיא גם
חזקה זאת אינה מתקיימת ,כי העיתונים שם אינם
מפרסמים את הנשארים בחיים ,וגם הבית דואר
אינו תמיד בסדר9 .

מכיוון שהבעל היה חייל ולא היה מיועד להשמדה
כמו היהודים בפולין ,היה קשה להפעיל את הספק
הראשון .כמו כן החיילים יכלו להגן על עצמם ,שלא
כמו הרוב הגדול של היהודים אשר נשלחו אל מותם.
לאחר שהבהיר כי אין ביכולתו להפעיל את הספק
הראשון בצמד הספקות אשר יש בו המושג "תרי
רובי" ,פנה הרב כהנא להסביר מדוע במציאות של
רוסיה לא ניתן להפעיל גם את הספק השני על פי
המושג "אבד זכרו" .לפי הרב כהנא ,אמצעי התקשורת
ברוסיה לא פרסמו את שמות מי שנשארו בחיים כפי
שעשו העיתונים במדינות אירופה האחרות ,ונוסף על
כך הדרכים לקבל מידע ולבדוק מידע כגון שירותי
דואר היו משובשות ברוסיה .לכן ביקש הרב כהנא
להשיג מידע נוסף כדי שיוכל להתיר בסופו של דבר
את האישה מעגינותה על אף המציאות ההיסטורית
ברוסיה בתקופת המלחמה ולאחריה.

נשבה על ידי הגרמנים ביחד עם בעלה והיהודים
השבויים הועמדו לחוד והבעל הגיד לו ,שיודע
שלא יחיה ודואג רק לאשתו ובניו ,ונאבד זכרו,
הגם שאין מבואר במכתבו שהגדת הנכרי היתה
במסיח לפי תומו מכל מקום כיון שלא הגיד על
מיתתו של בעלה רק שנשבה ,ולא התכוון להתירה,
נחשב למסיח לפי תומו ,וידוע שהיהודים השבויים
רובם היה למיתה ,ובצירוף מה שנאבד זכרו ורוב
הנצולים מודיעים ,יש להתירה להינשא10 .
מהנימוקים של הרב כהנא להתיר את האישה ניתן
ללמוד על השוני בין המקרים ההיסטוריים אשר
קרו בתקופת המלחמה וגם על בקיאותו והבנתו
של הרב כהנא את ההבדל בין המקרים .במקרה של
נפילה בשבי הבהיר הרב כהנא לרב הוברמן כי ידוע
שעל פי רוב נעשתה הפרדה בין החיילים היהודים
והלא יהודים והגרמנים רצחו את החיילים היהודים.
בשל עובדה היסטורית זו הורה הרב כהנא להתיר

נפילה בשבי הגרמני
מקרה נוסף של גורלו של חייל שהרב כהנא דן בו
ושעולה מתוך ההתכתבות מתאר מציאות היסטורית
של נפילה בשבי הגרמני:
האישה רחל .מ .שבעלה ש.י .נתגייס לצבא הרוסי
בשנת  41ובשנת  45שמעה ממכירה נוצרי ,שהוא

מאסרים פוליטיים והגליה לסיביר
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"זקס" – הנישואים האזרחיים – פתרון
עקיף למציאות היסטורית מורכבת
ההתכתבות בין הרבנים מלמדת כי דרך אותה
מציאות היסטורית אשר הקשתה להביא לידי התרתן
של העגונות מברית המועצות גם נמצא בסופו של

מכיוון שהבעל היה חייל ולא היה מיועד להשמדה כמו היהודים בפולין ,היה קשה
להפעיל את הספק הראשון .כמו כן החיילים יכלו להגן על עצמם ,שלא כמו הרוב
הגדול של היהודים אשר נשלחו אל מותם.
את האישה בצירוף הספק השני של "אבד זכרו",
וזאת אף על פי שהמכר הנוצרי שסיפר לאישה על
ההפרדה שנעשתה בין החיילים ועל גורל בעלה לא
אמר במפורש שראה שהחיילים הלא יהודים נרצחו.

שבויים יהודים במדי הצבא האדום עם טלאי צהוב ,1941 ,מינסק ,בלארוס.

להשיג מידע בשל אי-השיתוף או עצם המדיניות
של השלטון הסובייטי – מדיניות מסך הברזל .נוסף
על כך נראה כי הסיבה לקושי הייתה שלרוסים לא
הייתה מלכתחילה מדיניות של השמדה כפי שהייתה
לגרמנים .הרב כהנא סבר כי בעל שנשלח לסיביר
אינו נדון להשמדה ואף על פי שבמאסרים מסוג זה
נשקפה סכנה לחייו בשל התנאים ששררו במקום ,לא
נידון הבעל מלכתחילה למיתה .גם במקרה זה נמצא
הקושי להשיג מידע ,וקושי זה חוזר כמוטיב מרכזי
בהתכתבויות אחרות של הרב כהנא עם רבנים אשר
דנו במקרים של עגונות מברית המועצות12 .

בעניין המקרה השלישי אשר כתב עליו הרב כהנא
בהמשכו של אותו מכתב הוא הביע את דעתו על
עדות על גורלו של בן זוג שלפיה הוא נאסר ונשלח
לסיביר:
האישה מלכה.ו .אשר בעלה פ.ו .נאסר בתור
פושע מדיני על ידי הרוסים ,וכבודו במכתבו
כותב או שהומת על ידי הרוסים או שנשבה בידי
הגרמנים ,אבל בהגביית עדות כתוב שהאישה
יודעת שנשלח לסיביר ,ובמאסרים של סיביר אין
לנו רוב למיתה ,וגם החזקה שאם היה חי היה
מודיע אין לנו .כי הרוסים אינם מרשים לאסירים
לשלוח מכתבים ,לכן אין בידי לעת עתה פתחי
היתר עד שיבורר לנו עוד איזה פרטים11 .
במקרה הזה נבע המכשול להתרתה של האישה
מהקושי שציין הרב כהנא במכתבו לג'וינט ואשר
עלה גם במקרה הראשון ,ועניינו חוסר היכולת

דבר פתרון לחלק מהעגונות בצורת ביטול קיומם
של הנישואים האזרחיים – "זקס" .שלא כמו היהודים
אשר ברחו מפולין לשטחי ברית המועצות או סופחו
אליה בתקופת המלחמה ואשר רובם ככולם היו
נשואים בנישואים דתיים ,רוב אזרחי ברית המועצות
אשר חיו בשטחי ברית המועצות כבר בתקופה
שבין שתי מלחמות העולם היו נשואים בנישואים
אזרחיים .חובת הנישואים בטקס אזרחי בצד טקס
הנישואים הדתי הונהגה בארצות מרכז אירופה
מאמצע המאה ה .18-עם השנים החלו יהודים רבים
אשר עברו תהליכי חילון להסתפק בהליך האזרחי
ולוותר על הטקס הדתי .ברוסיה החלו היהודים
להתחתן בנישואים אזרחיים עם עליית השלטון
הקומוניסטי והנהגת חובת הנישואים האזרחיים.
נישואים אלו התקיימו ומתקיימים עד עצם היום הזה
בפני פקיד ממשלתי ,ועל פי רוב רק חתימה של שני
בני הזוג על מסמך רשמי מאשרת את נישואיהם.
ברוב החתונות האזרחיות אין שום סממן אשר יכול
להעיד על קידושין לפי ההלכה היהודית כגון קניין
אשר נעשה באמצעות טבעת או חתימה על שטר
כתובה וההיתר להתייחדותם של בני הזוג .משנת
 ,1930עם התגברותם של החוקים האנטי-יהודיים,
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הפסיקו היהודים ברוסיה כמעט לגמרי להתחתן
בטקס דתי .החיוב להתחתן בנישואים אזרחיים
הכריח את הרבנים לדון על תוקפם ההלכתי של
נישואים אלו .היו רבנים אשר טענו כי לנישואים אלו
יש תוקף הלכתי ,ולכן הם מצריכים גירושין ואינם
מונעים עגינות ,והיו אשר העדיפו להתיר נישואים
אלו מלכתחילה ולא ראו בהם נישואים כלל ,וזאת כדי
למנוע עגינות.
מכיוון שרבים מהזוגות הנשואים במחנה העקורים
וצלר יוצאי ברית המועצות ואזרחי ברית המועצות
עוד מהתקופה שלפני המלחמה היו נשואים
בנישואים אזרחיים בלבד ,פנה הרב הוברמן עוד
בתחילת ההתכתבות שלו עם הרב כהנא בשאלה אם
מותר להפעיל את עקרון התרת הנישואים האזרחיים
במקרים של עיגון ,פתרון אשר כאמור לא היה יכול
לחול על הזוגות אשר התחתנו כדת משה וישראל
דוגמת הזוגות אשר ברחו בתחילת המלחמה מפולין.
הרב כהנא כתב לרב הוברמן כי הוא מצדד בביטול
הנישואים האזרחיים במקרים שבהם לא יכלו להתיר
את עגינות האישה בדרכים אחרות:
אך בנשואי זקס של הרוסים אין החשש זה,
ובכל זאת היכא [מארמית :איפה ,פ"פ] שאין בזה
משום עיגון ובנקל לסדר גט כדאי להשתדל בזה,
אבל במקום עיגון שאין ידוע מקום הבעל ,או
שמסרב ליתן גט דתי ,יש להקל אחר התבוננות
של אופני הקידושין וטיבם של המקדשים ,ואם
על פי אומדנות גדולות לא היה כוונתם לקדושין
יש לצדד להיתרם ,ובפרט היכא [איפה] שיש
עוד צדדים להיתרה כגון ספק מיתת הבעל או
השמדתו13 .
בארכיונו של הרב כהנא שמורים עוד מכתבים אשר
נשלחו אליו מבתי דין אחרים ומתארים מקרים שונים
וקשים של עיגון במציאות ההיסטורית בשטחי ברית
המועצות בתקופת המלחמה ,ורובם ככולם מבקשים
להתיר את האישה מכבלי העיגון על סמך העובדה
שבני הזוג נישאו בנישואים אזרחיים .מקרה אחרון
במאמר זה ואשר נשלח לרב כהנא מבית הדין לתקנת
עגונות של יוהנסבורג הוא סיפורה של אישה אשר
התחתנה בתקופת המלחמה בנישואים אזרחיים.
בעלה נשלח להיות עובד בצבא הרוסי ועקבותיו
נעלמו:
אשה צעירה קשת רוח עומדת לפנינו ומתחננת
להתירה מכבלי העיגון ,וזה הדבר :בעצומה של
המלחמה ,הצליחה האישה הזאת אחרי תלאות
נוראות להמלט לרוסיא .פליטים כאלה בעברם
את הגבול הגלו לסיביר ועבדו שם עבודת פרך
ביערות .הרבה מן הגולים לא יכלו נשוא את הקור
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הסיבירי והועברו לדרום רוסיא בסיביר קווקז,
וגם היא הייתה בתוכם .שם התוודעה אל אחד
הפליטים מפולניא שגם כן ברח לרוסיא ונשאו זה
לזה .איך היו הנישואים ברוסיא אין אנחנו צריכים
להגדתה ולא מפיה אנו חיים ,כי יודעים אנחנו
היטב ,אשר היו רק באופן רשמי ,היינו שהפקיד
הממונה על כך רשם את הזוג בפנקס הנשואים,
וזה הכל ,וכשרצו להתגרש היה גם כן באופן כזה,
כי זה הפקיד רשם אותם בפנקס הגירושין וחסל.
ולפי דבריה היו כן גם הנשואים שלהם .כעבור
שנתיים נשלח בעלה אל מקום מערכת המלחמה
לא בתור חיל להלחם אלא בתור עובד להכין שם
הפאזיציעס [עמדות הירי ,פ"פ] .מובן שמאוירונים
של השונא הפריעום מעבודתם זו ,והסכנה
הייתה שווה כמו להלוחמים כן להעובדים .בימים
הראשונים הייתה מקבלת ממנו מכתבים ואחרי
כן פסקו ,בבתי הפקידות הגידו לה רק השערתם
"אשר בודאי איננו עוד בחיים"14 .
לאחר שהבהיר ותיאר את מסלול הייסורים של חלק
מהיהודים אשר נמלטו לברית המועצות בתקופת
המלחמה ,פנה בית הדין לרב כהנא וביקש להתיר את
האישה מעגינותה על סמך היותה נשואה בנישואים
אזרחיים ועל סמך היות הרב כהנא בקיא בנבכי
"הפתרון הסופי" גם על אדמת רוסיה.

את כל האפשרויות למתן היתרים אלו נשקפים
מהדיונים על סוגיית הנישואים האזרחיים שמטרתם
הייתה לאפשר לניצולים לשקם את עצמם ,להמשיך
בחייהם ולבנות משפחות חדשות.

סיכום
המציאות ההיסטורית אשר עולה מתוך ההתכתבויות
חושפת את גורלם של היהודים בשטחי ברית המועצות
בתקופת המלחמה .תיאורי המקרים מלמדים נראה
כי לרבים מהניצולים אשר רצו בשיקום חייהם לאחר
המלחמה הייתה סוגיית העגינות בבחינת מבוך קשה
וייחודי אשר לעיתים לא היה ממנו מוצא .התמודדותם
של הרבנים עם תופעת העגונות של ברית המועצות
הייתה מורכבת ולפעמים אף קשה מנשוא בשל חוסר
יכולתם של הרבנים לתת מענה לחלק מהעגונות אשר
נפגעו ובשל המציאות ההיסטורית הייחודית אשר
אפיינה את שטחי ברית המועצות בתקופת המלחמה
ולאחריה .על אף תנאי החיים הקשים מנשוא אשר
היו מנת חלקם של הגולים לסיביר והמגויסים לצבא
האדום ,לא היה ניתן להתיר את הנשים על סמך
ידיעה בלבד כי בעליהן נשלחו למקומות אלו .מתוך
המקרים עצמם נראה כי הייחודיות נובעת הן מצורת
השלטון הן כאמור מההשמדה הלא שיטתית בברית
המועצות ,שלא כמו מדיניות ההשמדה השיטתית של
הגרמנים .ובכל זאת במכתבים עצמם ניכר הרצון העז
של הרבנים לעזור לנשים העגונות .מאמציהם של
הרבנים לנסות ולמצוא פתרונות הלכתיים ולמצות

מחנה העקורים פלדפינג ,גרמניה ,חתונה בקיבוץ "טירת צבי" שבמחנה העקורים1946 ,

 1מכתב הרב כהנא להנהלת קרן התרבות של הג'וינט ,יט בסיון תש"ה ( 31במאי  ,)1945ארכיון הג'וינט ,אוסף ניו יורק ,מסמך מספר NY_AR45-

.54_00065_01168
 2שם.
 3מכתב הרב כהנא לרב זובער ,כא באלול התש"ו ,ארכיון גנזך קידוש השם ,מקבץ עגונות ,תיק כהנא הרב שלמה דוד ,מסמך מספר .6
 4ארכיון הרב שלמה דוד כהנא ,בידי המחברת.
 5יצחק הכהן הוברמן ,ספר בן לאשרי – שו"ת ומכתבים ,בני ברק תשע"ח ,עמ' א-כה.
 6שם ,עמ' טו.
 7מכתב הרב כהנא לרב הוברמן ,כז בניסן תש"ז ( ,)1947שם ,עמ' לד-לז.
 8שם.
 9שם.
 10שם ,עמ' מז-מח.
 11מכתב תשובה מהרב כהנא אל הרב הוברמן ,כה באב תש"ז ,שם.
 12מכתב הרב כהנא לרב בן ציון רובינשטיין ,כז בכסלו תשי"א ,ארכיון הרב כהנא (ברשות המחברת) ,התכתבויות עם רבנים ,תיק הרב בן ציון
רובינשטיין.
 13מכתב מיום כז בניסן תש"ז ,הוברמן ,ספר בן לאשרי ,עמ' לז.
 14מכתב מבית הדין ביוהנסבורג לרב כהנא ,א באב תש"י ,ארכיון הרב כהנא (ברשות המחברת) ,בתי דין ,תיק בית הדין ביוהנסבורג והמדינה.
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הארות פדגוגיות
למאמרה של פסיה פרסי

מאמרה של פסיה פרסי עוסק בבעיית העגינות של ניצולות שואה משטחי ברית המועצות .כדי לדון בנושא המאמר ,ניתן לפתוח

בשאלה מדוע היה חשוב לנשים לקבל היתר מבית דין ,במקרה זה רבני ,להתחתן?
כיצד ייתכן שאנשים שאיבדו את כל מה שהיה להם ועולמם נחרב עדיין מקבלים
עליהם את כללי העולם הישן? כדי להעשיר את הדיון ,ניתן להביא את דבריו המפורסמים של אבא קובנר" :אותם
אנשים ,ניצולי השואה ,יכלו גם להשתקע מתוך השלמה של אין-אונים ולנסות לשקם את הריסותיהם במקום שהיו .לא היה מופלא
מדעתי ,אילו אותו ציבור היה הופך לחבר שודדים וגנבים ורוצחים ,ואז אולי הם היו גם הכי הומניים והכי צודקים שיכולים להיות
בעולם"1.
במקרים שפרסי מתארת ,חשוב לנשים להמשיך לחיות בתוך המסגרת ההלכתית ולפי כללי ההלכה אף על פי שנחקקו במציאות
אחרת ובזמנים אחרים .המאמר שופך אור על נשים צעירות המבקשות להמשיך את חייהן על פי ההלכה ולקבל היתר להינשא שוב
וממחיש את הבעייתיות המיוחדת המאפיינת את אזורי השליטה הסובייטית כפי שמנסח זאת הרב כהנא" :עיקר הקושי הוא ויהיה
תמיד לגבי רוסיה ,שמשם כפי שאנו יודעים מהניסיון של המלחמה הקודמת לא נוכל להשיג שום ידיעות רשמיות וגביות עדים
מחוסר רבנים ומאי הבנה מתאימה מצד השלטונות הסובייטיים לבעיית העגונות" .הפסקה שבה פרסי מתארת עד כמה נדרשו
הרבנים להבין בנושא ברית המועצות ממחישה את ייחודו של המצב שהתקיים בשטחים אלו:
"בעניין שואת יהודי ברית המועצות היו הרבנים צריכים להיות בקיאים בשלבים השונים של המלחמה ובגורלם השונה של היהודים
באזורים השונים בשטחי ברית המועצות .היה עליהם להבחין בין היהודים אשר ברחו מפולין ,כ ,300,000-לתוך שטחיה של ברית
המועצות כבר בתחילת המלחמה ,בין היהודים אזרחי המדינות אשר סופחו לרוסיה מתוקף הסכמי ריבנטרופ-מולטוב (ליטא,
לטוויה ,מחוז בסרביה ברומניה ומזרח פולין) ובין אזרחי ברית המועצות המקוריים .גורלם של היהודים בשטחים השונים כמו גם
בזמנים השונים של המלחמה היה שונה מאזור לאזור .חלק מהיהודים אשר ברחו מפולין לברית המועצות ואף יהודים מהאזורים
המסופחים הוגלו בשלב מסוים של המלחמה לסיביר בשל חוסר שיתוף פעולה עם השלטונות ובאשמת פעילות חתרנית נגד
השלטון הקומוניסטי".
כלומר הקורבנות של "שואת יהודי ברית המועצות" באו ממקומות שונים ,והנסיבות שאליהן נקלעו בימי המלחמה היו שונות מאוד
זו מזו ,ובמובן זה הנושא של שואת יהודי ברית המועצות מסובך יותר מבמדינות אחרות .לכן לא ניתן לראות בקורבנות היהודיים
בשטחי ברית המועצות מקשה אחת ,וכך גם הניצולים .סיפוריהן של העגונות משטחי ברית המועצות מדגימים אפוא את ההבדל
לא רק בזמן המלחמה ,אלא אף בחזרה לחיים.
בזווית אחרת לדיון ניתן להשוות את מצבן ואת התמודדותן של הנשים שסיפוריהן מתוארים במאמר לסיפורה של ריבה גולדמן
המוצג בסרטו של עידו הר משנת  2004סבא סיביר 2.הסרט עוקב אחר מרינה שנולדה בריגה לאחר מלחמת העולם השנייה .בן זוגה
של ריבה ,אימה של מרינה ,נטש אותה כשהייתה הרה .עידו ,בנה של מרינה ,מצליח לאתר את האב הנוטש ,מרינה יוצרת קשר עם
בני המשפחה שהקים אביה לאחר הנטישה ,והבן ואימו נוסעים להיפגש עימם בנובוסיבירסק .בסרט מצולמים כמה ביקורים של
מרינה בבית האבות שאימה מאושפזת בו .הסרט מתמקד במפגש של מרינה ועידו עם אביה של מרינה .מריבה נבצר להיות בביקור
בשל מצב בריאותה ,וגם בסצנות שהיא מצולמת בהן ,היא אינה מסוגלת לדבר בשל מצבה הגופני .חייה מתומצתים במשפט מתוך
מכתב שמרינה כותבת לאביה" :נולדתי ב 14-באוקטובר  .1945אימא גילתה שהנאצים השמידו את משפחתה ,והיא נשארה לבד עם
מרינה הקטנטנה .והיא רק בת  .23ואיפה אתה? האם נהרגת? היא בכתה כל כך וסבלה באותה תקופה".
כאשר פלשו הנאצים לשטחי ברית המועצות ,הייתה ריבה כבת  .19כיצד נראו חייה לפני מלחמת העולם השנייה? כיצד שרדה

[ ] 56

בשביל הזיכרון  //גיליון מס'  // 37אדר תשפ"א  //מרץ 2021

במלחמה? האם מישהו מבני משפחתה הקרובה או הרחוקה שרד? מי סייע לה לגדל את בתה מרינה עד שעלו לארץ? במובן זה,
השתיקות המצולמות של ריבה בכמה סצנות בסרט מבטאות (גם אם לא היתה כוונה כזו) את ההשתקה של סיפורן של הנשים
היהודיות ששרדו בשטחי ברית המועצות.
כדי להמחיש לתלמידים את השתקת סיפורן של נשים צעירות רבות בסוף המלחמה ,ניתן להראות שני סרטונים של מדליקות
משואות ביד ושם:
 .1חיה ביילסקי-גרשוני השתייכה למחנה משפחות הפרטיזנים בראשות בעלה עשהאל ביילסקי וגיסה טוביה ביילסקי ,ביערות ליד
נובוגרודק .היא הבריחה ליערות את בני משפחתה מגטו נובוגרודק ,ובמשך תקופה ארוכה הצטרפו אליהם יהודים שנמלטו מהגטו
עם כלי נשקhttps://www.youtube.com/watch?v=oJj76kdr9g8 .
 .2זינה מודריק ,ילידת  1921מאילינצה שבאוקראינה ובת למשפחה של ארבעה ילדים ,נישאה לדוד מודריק ערב פלישת הגרמנים
לאוקראינה בשנת  ,1941והיא גורשה לגטו אילינצה לאחר כניסת הגרמנים לעיר ביוני  .1941בגטו נולד לדוד ולזינה בנם הבכור,
והוא הוצא מחוץ לגטו כשהיה תינוק והוחבא אצל אישה אוקראינית .לאחר אקצייה גדולה בגטו אילינצה ב 1942-ארגן דוד קבוצה
של  18אנשים ,ובהם זינה ,ויחד הם נמלטו מהגטו והקימו יחידה פרטיזנית יהודית .לאחר המלחמה קיבלו זינה ובעלה בחזרה את
בנם מהאישה האוקראינית שטיפלה בוhttps://www.youtube.com/watch?v=xN1eWccrNcU .

מה משותף לשני הסיפורים הללו? במה שונה מהלך חייהן של שתי הניצולות הללו
ממהלך חייהן של הניצולות שסיפורן מתואר במאמר?
יש להפנות את תשומת לב התלמידים לעובדה ששתי נשים אלו היו פעילות בהתנגדות המזוינת לנאצים .שתיהן נישאו בימי
המלחמה ,וגורל בעליהן היה ידוע .כלומר אלה סיפוריהן של נשים צעירות בשטחי ברית המועצות שקיבלו הד במרחב הציבורי,
שהיו גיבורות ושהתמזל מזלן לחיות עם בני זוגן בימי המלחמה.
עדות של אישה מן השטחים הכבושים בברית המועצות שנחשפה לפני הציבור הישראלי בשלב מוקדם למדי ,במשפט אייכמן
בשנת  ,1961היא עדותה של רבקה יוסלבסקה מהעיירה פובוסט-זגורודסקי 3.בבית הדין תיארה יוסלבסקה כיצד הייתה עדה לירי
בבני משפחתה ,בבתה ובבני עיירתה .לטענת ההיסטוריונית שרון גבע 4,סיפורה של יוסלבסקה שמסתיים בקביעתו של התובע
גדעון האוזנר "ועכשיו את נשואה ויש לך שני ילדים" "סימל באופן ברור מאוד את תקומת העם היהודי אחרי השואה בארצו".
בימים ההם ,כאשר הציבור לא הכיר לעומק את מוראות השואה ותודעת השואה עדיין לא חלחלה אל הקולקטיב הישראלי ,ודאי לא
ההבדלים בהחלת "הפתרון הסופי" בארצות אירופה ,וכאשר נחשפו סיפורי הניצולים ,מטבע הדברים היה עניין גדול יותר במסירת
עדות על השואה ולא בתהליך השיקום והחזרה לחיים ,ועוד פחות מכך בסיפוריהן של  22הנשים מתוך  110העדים במשפט אייכמן.

 1רוז'קא קורצ'אק מרלא ויהודה טובין (עורכים) ,אבא קובנר – משלו ועליו ,תל אביב  ,1988עמ' .40
 2ניתן לצפות בארכיון הסרטים הישראלי של סינמטק ירושלים/https://jfc.org.il/movie/58040-2 ,
 3העדות מצוטטת במקומות שונים ,בין השאר בדן מכמן ואחרים ,בימי שואה ופקודה ,יחידה  :7רצח היהודים :הוגיו ,מבצעיו ,שלביו ,הוצאת
האוניברסיטה הפתוחה ,מקום הוצאה לאור? עמ' .62–61
 4לירז לחמנוביץ' ואביה סלומון-חובב" ,עד כמה לא סופר" ,ריאיון עם ההיסטוריונית שרון גבעhttps://www.yadvashem.org/he/articles/ ,
interviews/sharon-geva.html
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סקירת ספרים
מירב יזרעאל

נכתב בדמעות:
מכתבים ראשונים לאחר השחרור
עורכים :רוב רוזט ויעל נידם-אורביטו
הוצאת יד ושם2019 ,
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לאורך השנים לוקטו ונשמרו בארכיון יד ושם
ובארכיונים נוספים או בידי בני משפחה ברחבי
העולם מכתבים שכתבו ניצולי שואה לאחר
השחרור .כותבי המכתבים היו גברים ונשים יהודים
מרחבי אירופה אשר ניצלו ממוות תחת הכיבוש
הנאצי ,תוך כדי שחוו חוויות אישיות טראומטיות
קשות ,ומצאו עצמם בסיום המלחמה חסרי
משפחה וקהילה ,אבלים על יקיריהם ותוהים על
המשך דרכם לאחר השחרור .המכתבים מלמדים כי
הגישה הרווחת שלפיה הניצולים שמרו על שתיקה
איננה נכונה .עם זאת לא כל הניצולים כתבו ,אם
משום שלא מצאו את הכוחות לעשות זאת בשל
מצבם הפיזי או הנפשי ,אם מפני שלא נותר להם
למי לכתוב .אחרים נפטרו זמן קצר לאחר השחרור
ולא הספיקו לכתוב או שמכתביהם הראשונים היו
גם האחרונים" :חברי היקרים ,איני יכול לכתוב
לכם על הכל מפני שאני כבר עייף וחלש ,חולה
ממה שעבר עלי בשלוש השנים השחורות מידי
חבורת הבריונים של היטלר במחנה הריכוז .אין
מה לכתוב לכם .חבורת הבריונים רצחה במיתות
משונות את כל יהודי העיירות בליטא" (רוזה
ובנימין [בניק] יסון ,סרני וקובנה ,פברואר ,1945
עמ' " .)26עכשיו אספר לכם איך אני שרדתי ,זה
צריך לעניין אתכם .אבל הרבה פעמים אני קיללתי
את הגורל שלי שנשארתי בחיים בתנאים האלה,
וכמה קשיים היו לי בין זרים( "...אנה [ניורה]
רבינוביץ' ,טרונובסקויה ,ללא תאריך ,עמ' .)19
מכתביהם האישיים של הניצולים מאפשרים לקורא
הצצה אל הסיפורים האישיים המשתלבים עם
האירועים ההיסטוריים ובכך מאפשרים לו להעמיק
את הבנתו בהיסטוריה הכואבת של השואה מזווית
אישית וייחודית .ניצולי השואה מסרו לאחר
המלחמה תיאורים אישיים רבים בעדויות בכתב
או בעל-פה ,ביומנים ,בספרי זיכרונות ועוד .אולם
כתיבת המכתבים משקפת את הפן האישי ביותר
בנפש הניצול הפונה אל משפחתו ,חבריו ומכריו.
הניצולים העלו במכתבים אלו מילים ,רעיונות
ואירועים כפי שחוו אותם באותו רגע ,והללו היו
כרוכים בכאב הראשוני שטרם עבר עיבוד ,של
התמודדות עם מה שחוו .בכך תרמו מכתבים אלו
רבות לחקר השואה והתקופה הראשונה לאחר
השחרור" :אתמול קיבלתי את מכתבך .הוא שימח
אותי מאוד ,עד כדי כך שבכיתי .הלוא את וברבנל
הנכם האנשים היחידים שנותרו לי .אתם רוצים
לטעת בי תקווה שעוד אראה את אבי ואת אחיותי.
לראות ,כבר לא אראה אותם לעולם ,מפני שהגרמני
צמא הדם בוודאי כבר מזמן עינה אותם למוות או

ירה בהם .הגרמני לא ידע רחם .היהודים שנותרו
בחיים הם מי שהצליחו להינצל אצל הפרטיזנים.
רק תקווה אחת נשארה לי ,אולי גם הם היו בין
הפרטיזנים .כבר כתבתי לוילנה אך טרם קיבלתי
תשובה" (רוזה ובנימין [בניק] יסון ,סרני וקובנה,
אוגוסט  ,1944עמ' .)25
הכותבים מיטלטלים בין אבל לתקווה וכמיהה
להתאחד עם בני משפחה וחברים .הם תופסים
לראשונה את גודל האובדן ומתקשים להתמודד
עם זכר הזוועות ,האבל והאשמה ,עם רצון לשוב
ולחיות ,להחליט החלטות על גורלם ,לבנות בתים
חדשים וחיים חדשים" :גם איני יכול להסתיר את
העובדה שאירופה הרוסה כמעט כולה בעקבות
המלחמה ,ושמי שנותרו בחיים אף נאלצים בשובם
הביתה להתמודד עם האכזבות הגדולות ביותר,
דבר שמטבע הדברים יגרום ככל הנראה לשיעור
התאבדויות גבוה בצורה בלתי רגילה .בהזדמנות
זו גם איני יכול להסתיר את העובדה שרבים למדי
מן הניצולים מפגינים סימנים של אבנורמליות
חלקית והתמוטטות עצבים [ ]....לעניין התוכניות
העתידיות שלי ,ברגע שיתאפשר ,אחרי שייסגר
בית החולים שבו אני עובד כעת ,אשים פעמים אל
קושיצה ,משם אנסה לאתר את משפחתי ,ולאחר
סידור ענייני אסע ל[ Erec -ארץ] .בעניין זה אני
מפציר בך לעשות ככל יכולתך כבר עכשיו כדי
שאקבל לידי את כל הניירות הנחוצים בהקדם.
כתובתי הישנה היא – ]...[ :אם יקרה הבלתי צפוי
ולא אפגוש את משפחתי היקרה ,אני מתכוון לעבוד
במינהל המקומי עד השלמת עבודות הטיהור בקרב
המגזרים ההרסניים" (הוגו פלקנשטיין ,אושוויץ
בירקנאו ,פברואר  ,1945עמ' .)81–80
מן הקריאה במכתבים עולים תחושת האחריות של
הכותבים והצורך שלהם לספר את מה שאירע.
חלק מהם סברו עדיין כי הם הניצולים היחידים
בקרב משפחתם או קהילתם ,ויש המתארים את
התלבטויותיהם אם וכיצד לספר את סיפורם ,בין
מחשש שהקוראים לא יוכלו להבין אותם ובין
מחשש לחזור אל הזיכרונות הכאובים ..." :כבר
זמן רב אני מתכנן לכתוב לכם ,אבל האמינו לי ,לא
הספיקו לי הכוחות .בכל פעם שלקחתי עט בידי,
הופיעו מולי הפנים הקרובות והיקרות שנספו בלא
כל משמעות בידי המרצחים – חיות בדמות אדם –
וידי היו נשמטות בזעם כבוש ולא יכולתי לכתוב
לכם .אבל בסופו של דבר ,לכם ,שאתם הבריות
הקרובות היחידות בעולם כולו ,אני חייב דיווח,
ואני עושה מאמץ כדי לתאר את הכל .כן ,רק אני
וסוניה נשארנו בחיים .מהקרובים – אין עוד איש.
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המבינים אתם את כל הזוועה שבמצב ,כשאתה
הולך ברחובות עיר מולדתך ונזכר שכאן ,בנסיבות
כאלה וכאלה ,היית פוגש את הבת ,שם – את האב,
האם ,האח ,האחיות ,הגיסים ,ידידים ,מכרים – ואין
עוד איש מהם בעולם .מספיק לומר לכם שמ-
 75,000תושביה היהודים של וילנה נותרו בחיים
כ 1,500-איש ,שגם מהם כמחצית אינם מווילנה
במקור" (זאב [וולודיה] קולביס ,וילנה ,אוקטובר
 ,1944עמ' .)51
"יקירי ואהובי יצחק ,מניה ,נח ויגאלק'ה .אחרי
כארבע שנים שבהן אנו לא שמענו מכם ואתם לא
שמעתם מאיתנו ,יש לי היום לראשונה אפשרות
לכתוב לכם ,יקירי ואהובי .אחרי הרבה תלאות
וצרות ואחרי קשיים וזוועות שמעולם לא היו
כמותם בתולדות האנושות הושבתי את עצמי
לכתוב ,יקירי ,מכתב .אני מתריע לפניכם ,נאבקתי
עם עצמי בשאלה מה לכתוב לכם .החלטתי לכתוב
לכם את האמת ,תהיה מרה ונוראה ככל שתהיה.
אני משער ששמעתם וקראתם מספיק על כל מה
שנגזר עלינו לעבור .כל מה ששמעתם הוא רק
אפס קצהו של מה שאירע לנו .מצבי אינו מאפשר
לי לכתוב עכשיו את כל הפרטים ,אולי בפעם
אחרת" (עזריאל וחוה טוניק ,מוסקווה ,אוגוסט
 ,1944עמ' .)29
הספר מציג את המכתבים בהקשר ההיסטורי
שלהם ומספק מידע ופרטים היסטוריים עשירים
ומדויקים ככל האפשר ,ממקורות מידע מגוונים,
שלעיתים נדרשה עבודת תחקיר מאומצת כדי
למצוא .הצגת המכתבים בהקשרם ההיסטורי דרשה
את השלמת המידע על הכותבים ועל הנמענים.
המכתבים נכתבו במגוון שפות ,והיה צורך לאתר
את המקומות המדויקים היות ששמות המקומות
השתנו במהלך המאה ה 20-כיוון שאזורים שונים
באירופה היו תחת שלטון לאומים שונים לאורך
השנים .בסופו של דבר הוחלט להשתמש בשמות
המקומות כפי שהיו ערב מלחמת העולם השנייה.
האבל הפרטי והלאומי נכרכים זה בזה ברבים
מן המכתבים .ההלם וההשתאות מגודל האסון
בולטים במילותיהם של הניצולים לאחר השחרור:
"יקירי ,מה אכתוב? לכתוב לכם ולספר לכם את כל
מה שעברנו בשנים האלה ,איני מסוגל .שום דיו
לא יספיק כדי לתאר לכם את הכל ,וגם הדמעות
בעיניכם לא יספקו בשביל לבכות את הטרגדיה
הגדולה של עמנו .אני יכול להבין את הצורך שלכם
לדעת .האנשים שלנו שנותרו בחיים הם בני אדם
אחרים לחלוטין .עדיין אנחנו משתאים על הכל,
איך אפשר שיקרה דבר כזה [( "]...עזריאל וחוה

[ ] 60

בשביל הזיכרון  //גיליון מס'  // 37אדר תשפ"א  //מרץ 2021

טוניק ,סטולפצה ,נובמבר  ,1944עמ' .)31
המכתבים האותנטיים מן התקופה הראשונה לאחר
השחרור וסיום המלחמה משקפים את חווייתם של
הניצולים בנקודת זמן היסטורית ,במפגש מטלטל
בין האבל הכבד על האובדן הקשה מנשוא ובין
ניסיונות ראשוניים לחזרה לחיים ותקווה ראשונית
לעתיד.

מיכאל טורובסקי
הדרך למוות
שמן על בד
 73.5x91.5ס"מ
אוסף מוזיאון האמנות ,יד ושם ,ירושלים
תרומת האמן
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