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  מסורבי עלייה ואסירי ציון, מאבקם של פעילי עלייה
 

 שנים ומעלה התנהל המאבק הבלתי פוסק בין השלטונות הסובייטיים לבין היהודים 17

כל , שעמדו על זכותם לעלות לישראל ובמקביל חיפשו דרכים לשמור על זהותם היהודית

 .המועצות-עוד אולצו להשאר בברית

, היה, שבראשיתו היה גלוי רק למחצה ומאוחר יותר נעשה גלוי ונועז, תחילתו של המאבק

לאורכה של אותה . מאבק זה נמשך אל תוך שנות השמונים. וף שנות השישיםסב, כאמור

היו שנים . יםד אלף יהו170-פשרו השלטונות הסובייטים את הגירתם של כיתקופה א

ובו בזמן הלך וגדל מספר , שמספר היהודים שקיבלו היתרי יציאה הגיע לעשרות אלפים

בחיפושים , יפותדהם התנסו בר, הפעילים מקרב המסורבים היו קרבנות להצקות. הסירובים

. ולעתים גם במאסר, בפיטורין מן העבודה, תדירים

לא השכיל " ציונישנדבקו בווירוס ה", שפיקח על הלכי הרוח בקרב היהודים. ב.ג.מנגנון הק

כך יגדל מחנה הפעילים ותתרחב , שככל שיגדל מספרם של מסורבי העלייה, להבין

וגם פעילים שעלו " נתיב"עמיתי ב. וייתכן שהבין זאת והעדיף להעלים מכך עין, הפעילות

.  בהערכת השיקולים שעמדו מאחורי החלטת השלטונות להגדיל את מספר המסורביםנחלקו

י שמהווה יציאתו של פלוני נקבע הגבלות בהתאם לסיכון הבטחו. ב.ג.היו שהניחו כי הק

בלטה . נוהג פשוט בשרירות לב. ב.ג.שטענו כי הק, ואני בתוכם, אולם היו אחרים. ל"לחו

פי כל הנתונים עלולים היו להוות -במיוחד העובדה שלעתים הורשו לצאת אנשים שעל

לא הורשו , שלא היו קשורים כלל לאיזשהו מידע בטחוני, ואילו אחרים" סיכון בטחוני"

לפי "השתמשו . ב.ג. זרועות הק,כלומר, לא היה בכך שום הגיון בטחוני מובהק. לצאת

כלל התחברו -בדרך. ים ומשוניםנפי שיקולים נעלמים שו-נימוק הבטחוני עלב" הצורך

 משום תחושת שותפות , ראשית: הם עשו זאת משני טעמים.העלייה אל הפעילים מסורבי

 משום שהם ביקשו להנות מן התמיכה של ישראל המנהלת למען הפעילים ,הגורל ושנית

אולם היו גם מסורבים רבים שלא הצטרפו למעגל הפעילות והעדיפו . מאבק ציבורי במערב

 .ב.ג.ידי פקידי משרד הרישוי או אנשי הק-לעתים הם שוכנעו על. להישאר באלמוניותם

.  גורלם יהיה רע ומר,"יעשו צרות" ושאם ,שאם ישבו בשקט יש סיכוי שיציאתם תוקדם

נאלצנו להסתפק . מספר המדויק של המסורבים שנותרו אלמונים לא יכולנו לדעתהאת 

 שכמה מהם , שקיבלנו מעולים ובמידע שהיו מעבירים לנו מסורבים פעילים,בהערכות

 אכן שימשו מקומות מפגש של , משרדי הרישוי,"האובירים ".הירבו לבקר במשרדי הרישוי

 ,"נתיב. "שביקשו לעלות" סתם יהודים"ם עהפעילים 
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מוד לי ספרי ,ומר הסברהח אליהם שליחים עם השלח, שניהלה רישום של מסורבי עלייה

ם כמה וכמה מהם עהושיטה להם סיוע כלכלי והשקיעה מאמצים לקיים , ותשמישי קדושה

 ובמרוצת הזמן יציבורהרשימת המסורבים שימשה כבסיס למאבק . י מישראלנקשר טלפו

עוול והאפליה שנוהג השלטון הסובייטי הו לגבי נתר להוכחת טענותיוחשוב ביההיתה הכלי 

 .יםהודבי

חברי פרלמנטים , מדענים בעלי שם עולמי, לפעילות למען המסורבים גייסנו אנשי עסקים

 הצליח ,כך למשל. ממשלה-אפילו ראשיום י שרםיין גנו להלהיב לענלחהצובכמה מקרים 

" קירוב"הרולד וילסון להשיג את עלייתם של סולן להקת הבלט , ריטניהב תממשל-ראש

למען האמת מספר ההצלחות היה מועט ולמעשה הלך וגדל . רעייתוווב נגרד ולרי פאנמלני

סרק שאין וות הבהירו להם ללא כחל נמסורבי עלייה שהשלטו.  של המקרים הקשיםםמספר

. כל סיכוי כי יזכו בהיתרי יציאה

 אך למעשה ניהלו מאבק , שלכאורה נאבקו על עלייתם האישית,הדרמה של מסורבי העלייה

.  היתה לב לבו של המאבק,המועצות-לאומי רב חשיבות לעלייתם של כלל יעודי ברית

 שסבלו , נהגתי להבהיר,הרצאותי במערב ובשיחותי עם אישים שקיוויתי לזכות בעזרתםב

ן לשבת עם ודנ אך הטרגדיה של הרפיוזניק ש,הסוהר מובן לכל אדם-של אסיר בבית

ה ננאי,  הצקות ורדיפות,ו בהמתנה ממושכת תחת איום מתמיד של חוסר ודאותחתמשפ

  .יו סימפטיהפמובנת תמיד ולא קל להסביר את מצוקתו ולעורר כל

י הציבור ני ברית רבים מכל גוונמאבקם הדרמטי עזר לנו לרכוש במערב את אהדתם של ב

." עמך"במשפט וכמובן בקרב , במדע, בפוליטיקה

המועצות תיירים -במשך שנים רבות לשגר לברית" נתיב"הגנו בנ ,כפי שכבר סיפרתי 

המועצות -שלטונות ברית. שהיו קשורות במאבק לעלייה, ממדינות המערב למשימות שונות

העיתון  פירסם 1970 במרץ 31-ב. ד של התיירות הזאתחהיו מודעים לאופיה המיו

 הפעילות רובו תיאו" המשרתים החשאיים של הציונות"מאמר תחת הכותרת " האיזבסטי"

  :של ישראל" המודיעינית"

 את ,ות סוציאליסטיותנ גם את קיומן של מדי, כמובן, המודיעין הישראלי לא שוכח,לא"

 לאחר ניתוק היחסים ,נםאמ. גדהנהוא פועל בצורה אקטיבית גם . תוהמועצ-קיומה של ברית

תו של השירות החשאי הישראלי נעשתה ד עבו,המועצות לישראל-הדיפלרמטיים בין ברית

פעלה שלוחת ריגול , ה זו במוסקבהנ תחת הכיסוי של השגרירות של מדי, אם קודם.קשה

יהל את נש, משנה נחמיה לבנון-אלוף, י של השגרירותנהמזכיר השו', נתיב'בשם הקוד 

הרי שעכשיו , י הלאום היהודינזו הצליח לקיים איזשהו קשר עם אזרחים בההשלוחה 

מתאימים ' תיירים' וכך מחפשים נציגי השירות הישראלי החשאי .אפשרות כזו אינה קיימת

כדי לשלוח אותם לארצנו ולמדינות סוציאליסטיות אחרות בתור סוכנים חשאיים וציידי 

 םשנאספו ש, ציון משמש כמקלט של שלום ליהודים-ות שהרנשעדיין מאמי, שמות תמימותנ

  "...די להחיות את עקרונות הברית הישנהכ
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תיע הראך בעיקר כדי ל" ,נתחצף יתר על המידה"ם כאות אזהרה שלא סמאמר פורהייתכן ש

, להפחיד. ב.ג.מדי פעם ניסה הק. הישראלי" המודיעין"יהודים מפגישות ושיחות עם שליחי 

שים למה נמנעו מצעדים דרסטיים כדי -וםאך מש, לחקור ולגרש תיירים לא רצויים, לעצור

  ."סובייטית- טינית האנתיירות הציו"קץ ל

רול קשיו של אריה נידי א-ל על"שליחים שגויסו בחו-תיירים.  על מי מנוחותנהללא הכל הת

ירים ייו התהתם מועל, יבחרו בקפידה כדי שיהיו מסוגלים להעביר גם מסר רעיוננ

 בהרבה .ודיתהודעה יתרוב רקע של תרבות יהודית ואף חסרי -פי-נטולים על" הספונטניים"

-ילות למען יהודי בריתעש בפחמתרהעל , על יהדות וגם, מקרים ידעו הפעילים על ישראל

תמצאו די ה היו גם תיירים שלא .ים רבים שבאו אליהםח פי כמה משלי,המועצות במערב

 . היה לעתים מבולבל ומטעהבשהביאו בשובם למער הצורך במציאות הסובייטית והמידע

היא גם גרמה עוול לממשלת ישראל , גרמה נזק" יתנהחובב" שהתיירות בדהמלבד העו

המועצות מסרים שקריים כאילו הגורמים -בירה ליהודי בריתעבה, ותצולממסד היהודי בתפו

בסופו של דבר הביאה תיירות זו להגירתם של . רביםוהרשמיים לא עושים דבר למען המס

רמה לזעזוע תכן היא -עליפי-ואף, עה שוליתפ זו היתה תו,ולמזלנ. כמה פעילים למערב

 שהקשר עם המסורבים תרם לתאוצה רבתי ,ן לומרניתהכל -בסך. מסוים בתנועת העלייה

 .התוצאה הסופית היתה חיובית, תובמאבק שהתנהל במערב ועם כל החריקות והיריבוי

שיחות הטלפון -  הלך והתפתח צנור תקשורת נוסף וחשוב לא פחות ,במקביל למגע האישי

ת הקשר ו לשמור על יעילויקה ינאי ויוסף מלר השתדל, אריה קרול. מישראל ומאירופה

". המפורסמים"ודאגו להרחיב את מעגל מקבלי השיחות מעבר לגרעין הפעילים , ינהטלפו

 שעות וים בילנהמטלפ. הקשר הטלפוני דרש עבודה מאומצת ועקבית וגם עלה כסף רב

. באותם ימים השגת קשר לא היה דבר קל. ארוכות בערבים ובלילות ליד מכשירי הטלפון

על המטלפן היה להמתין זמן ורוב או שלא פעלו בצורה תקינה -פי-הקווים היו תפוסים על

קבע הקשר עם הפעילים נ לא ,משום שהיינו זקוקים למידע אמין. רב בתקוה ליצור קשר

להעביר , המטלפן מטעמינו נבחר בהתאם ליכולתו לשאול ולשאוב ידיעות. באופן שרירותי

היה ברור ששיחות . חשיבות וכללו של דבר לנהל שיחה שתביא תועלת-מסרים בעלי

ו הסבר מניח את ניה להלא , למעשה. ב.ג.ה קפדנית של הקנהטלפון לא היו חופשיות מהאז

. במערב" גורמים עוינים"הל שיחות טלפון עם נלפעילים ל. ב.ג.הק הדעת מדוע מאפשר

. תקו את הקוויםניהשלטונות הסתפקו בהפרעות ובשיבושי שיחות ורק במקרים בודדים 

 .,ב.ג.אלא גם את הק,  לא רק אותנותסקנה ששיחות הטלפון משרתומ ל,פואי א,ונהגע

אם גם היה יסוד .  ועל קשריהם עם המערבםהמנהל מעקב אחר המתרחש אצל הפעילי

 גם לממן ובמקביל דאגנ.  רב מאודנוערכו של הקשר הטלפוני היה בשביל, להשערתנו

דידיהם בערים ובעיירות המרוחקות ממרכזים ים ויהשיחות טלפון של עולים עם קרוב

. ושבאופן אחר קשה היה לקבל, ולקבל מידע" להרחיב גבולות"גדולים וכך יכולנו 

, עובדה שלא רק אנחנו השתמשנו בקשר הטלפוני כמכשיר חשוב לקבלת מידעה
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, הברית-יהודים באירופה ובארצותהבהדרגה הלך וגדל מספר . יצרה בשבילנו בעיה חדשה

אלה .  קשר קבוע ולא מקריהובמקרים לא מעטים היה ז, שניהלו שיחות טלפון עם הפעילים

דאגו להעביר את , שיצרו קשר טלפוני קבוע עם הפעילים ונמנו על תנועת המאבק הממוסדת

 היו ךא. המידע למשרדנו בתל אביב ולעתים אף היינו מעבירים דרכם מסרים לפעילים

ך ו מתםאם מתוך בורות וא, הברית-ובבנים קיצוניים באירופה ובארצותחמקרים שבהם 

לתקשורת שרלטנים יהודים " למכור"עמים אחדות פהצליחו , כביכול" סקופ" לפרסם ןרצו

  ."גבורי המאבק"בתור , ו מקרים פלילייםלואפי

קשר הטלפוני ה רשמה פרק מרשים משלה במבצע , כתבת שידורי קול ישראל,שרה פרנקל

תונאית והיא ייטה היו חלק מרכזי בעבודתה כעלהשידורים בנושא עלייה וק. עם הפעילים

 וחיש בעיקר אלה , זמן ומאמצים רבים בקיום קשרים מצוינים עם פעילים,השקיעה כוחות

 שוחחה עם הפעילים , שלא ידעה רוסית,שרה. קשרים אלה נמשכו תקופה ארוכה. במוסקבה

היא בילתה , בערבים ובלילות,  שעות אין ספור.ף ביידישא בעברית ולעתים ,באנגלית

ים נהתמדתה הביאה לכך שהפעילים היו ממתי. כדי להשיג את השיחות, במערכת או בביתה

שהיו מנת חלקם של , "וויותח"התרחשויות ו, ים לה ידיעות על ארועיםנלשיחותיה ומכי

השכילה להעביר את המסרים , שרה מצידה שמרה תמיד על גישה ממלכתית. הפעילים

היא עמדה בקשר הדוק . תונאיתיהנכונים ומעולם לא השתמשה לרעה במידע שקיבלה כע

לשרה היה חלק נכבד במאמצינו . פידה לבדוק את טיב הידיעותהקו, "נתיב" אנשי םע

, "למוסד"י הפעילים היתה נכיוון שבעימ. לשמור על אמינות ודיוק המידע שהפצנו במערב

בזמן . עמד לרשותנוושכמובן ה, פטיציות ומכתבי מחאה, הם דאגו להעביר אליה חומר רב

היתה , עד כדי פיברוק ידיעות, טיות לא בחלו בכל אמצעינכאשר קבוצות מיליט, ההוא

. שאמינותם בנושא זה היתה לשם דבר, ול ישראלקחשיבות לשידורי 

לא יכלו להשתחרר ,  שהיתה להם גישה עוינת ביותר למשטר הסובייטי,עולים פעילים

אלה היו . אפילו זמן רב אחרי עלייתם, מדפוסי מחשבה והתנהגות סובייטיים טיפוסיים

אך במקרים רבים היה מוגזם ונצבע , שתאם את השקפתם, לנו מידע" למכור"סים נמ

-היו כאלה שלא היססו לפברק ידיעות שמקורן כביכול מברית". םבצבעים שחורי"

היו מקרים שעולים מיליטנטים אלה . הדוגמת הסיפור של איליה ריפס מריג, המועצות

הצהרות תמיכה בעמדות שנקטו הקיצונים בישראל , פירסמו בשם פעילים במוסקבה

, גילתה לא פעם פיברוקים אלה, אי מפותחנתוישהיתה בעלת נסיון וחוש ע, שרה. ובאירופה

 שנמסרו כביכול בשיחות ,מצמו את התופעה של פירסום בדותותישלה צ" ההצלחות"ו

עשה באותם ימים שירות רב , מכל מקום, הרדיו. המועצות-ילים בבריתעידי פ-טלפוניות על

 . בקאערך למ

וף נשעבדה עם עמנואל ליטבי, אן גרייפרנזו היתה . בלונדון" כפילה"לשרה פרנקל היתה 

נאן ערכה והפיצה באירופה ביוליטין שבועי מטעם . בלונדון" ונספרייה היהודית בת זמנ"ב

ואשר שימש בסיס לביוליטין שיצא לאור  (שתורגם גם לצרפתית)גלית נבשפה הא" בר"

. הברית-בארצות

 ניהלה גם היא שיחות טלפון עם הפעילים, עברית ורוסית, גליתנוברת אדה, נאן
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תבונתה .  במשך שנים רבותהועסקה במלאכה זו במסירות ובהתמד, במוסקבה ובערי השדה

פי רמזים - עלווהאינטליגנציה הטבעית שבה ניחנה איפשרו לה להבין את הפעילים ול

, מכן-ים רבות לאחרנ שרק ש,את נאן הכירו במוסקבה דורות של פעילים. זהירים ביותר

שתי הנשים שעד אז זיהו , פגשו פנים אל פנים אותה ואת שרה פרנקל, לאחר שזכו לעלות

  .רק את קולן מעברו השני של הקו

 


