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הסמינר במוסקבה – מאבקם של המדענים היהודים 
 

ומגמה זו גברה עוד יותר , בסוף שנות השישים הגישו לא מעט מדענים יהודים בקשות לעלייה

. ענים בכיריםדכשבין הרפיוזניקים כבר נימנו עשרות מדענים ובהם מ, בתחילת שנות השבעים

גונו בפומבי ואף גורשו מהאוניברסיטאות ומהמכונים , נרדפו, רובם נתקלו בסירוב פסקני

שהסירוב נפסק להם , ידי השלטונות-לרוב המדענים נמסר על. שבהם לימדו או עסקו במחקר

 להמתין עוד שנים רבות עד , במקרה הטוב,ומכיוון שכך נגזר עליהם, מטעמי בטחון המדינה

,  מדענים אחדים1972-תחת צלו של איום זה יזמו ב. המועצות-שיקבלו היתר לצאת מברית

שמפגשיו , מדעי" סמינר"הקמת , וורונל (סאשה) אלכסנדר ,ובראשם הפיזיקאי המצטיין

. הראשונים התקיימו מדי יום ראשון בדירתו

תרבות , ותדאחת לחודש הוקדש המפגש לדיון בנושאים כלליים דוגמת מצב היהודים והיה

אחרות הועלו לדיון הבפגישות . מבט על ישראל ועוד, ההיסטוריה של העם היהודי, יהודית

להרצאות . עם הזמן התרחב חוג המדענים שהשתתפו בסמינר. נושאים העוסקים במדע טהור

 30- ל20ואילו להרצאות בנושאים המדעיים הגיעו בין ,  איש50-בנושאים הכלליים הגיעו כ

, היעד המקורי של המפגשים היה לאפשר למדענים לעקוב אחרי המתרחש במדע. מדענים

-שכן בברית, יעד זה לא היה קל להשגה. להמשיך ולעשות שימוש בדרך החשיבה המדעיתו

יו התפי הסמינר ולמשת, חות מקצועית שונה מהמקובל במערבמ שיטת התמהיוש, המועצות

יה לבחור החשוב , כדי שיהיה טעם בפעילות הסמינר. התמחויות בתחומים צרים יחסית

. בנושאים רחבים יותר שיעניינו את כל המשתתפים

 שיסכימו ,המערבמ והחלו להגיע בקשות מפורשות לאתר מדענים ,יום הסמינרקכשנודע לנו על 

 .הברית- פנינו אל ועד המדענים בארצות.לשגרם למוסקבה כדי להרצות בפני משתתפי הסמינר

-הברית את הקמתו של ארגון פרופסורים למען יהודי ברית-עוד בשנות השישים יזמתי בארצות

נעזרנו . גם בלונדון ובפאריס" נתיב"תארגנו ביוזמתם של שליחי הקבוצות דומות . המועצות

כשאנחנו נושאים בשנים הראשונות , אורחים לסמינר המוסקבאי-די לשגר מרציםכבגופים אלה 

תים נטלו בכך עיול, במשך הזמן מימנו ועדי המדענים את הוצאות הביקורים. נם בנטל המימון

.  שתמכו במפעל נפלא זה,חלק גם אוניברסיטאות

נסוע לרי מדענים בעלי שם עולמי שיאותו חחיפשנו בקדחתנות א. ההתחלה היתה קשה

ביוקרתו . ולא רק כדי שיזכו את משתתפי הסמינר בהרצאות מעולות ברמה גבוהה, למוסקבה

ורם שירתיע את השלטונות מלנקוט כלפיו גראינו , של המרצה האורח ובמעמדו בעולם המדע

דיווחיהם של ראשוני המרצים ששבו ממוסקבה . סמינרהבצו גירוש וימנע פגיעה במשתתפי 

תיהם של ופתחו את לב, ידי המשטר הסובייטי-שתתפיו המוחרמים עלמוסיפרו על הסמינר ועל 

 מדענים
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 שהתחילו להגיש עזרה למדענים ,מערבמהענים דה תנועה ספונטנית של מדולנכך . ידועי שם

סורבים והמדענים במערב מהקשר הבלתי אמצעי בין המדענים ה. המועצות-היהודים בברית

. המשך עבודתם המדעית באורח עצמאיב רביםבר שסייע למסוד,  להתכתבות הדדיתערוץפתח 

בוי מעמיתיהם במערב גי ולבהם גם קי. כמה מהם הצליחו אף להעביר את עבודותיהם למערב

. הברית-בעיקר בארצות,  מדעייםעת-כתביידי פרסום דיוני הסמינר ב-על

שון המדענים היה רא, פיזיקאי בעל שם עולמי, אביב-אוניברסיטת תלמן מל נאב יוסורפרופ

מאוחר . רבעוגייס לעזרתו את חשובי המדענים במ, הישראלים שפעל למען הסמינר המוסקבאי

רבים חבים לו תודה .  שהצליחו לעלות ארצה,יותר הוא גם טיפל אישית בקליטתם של מדענים

. ובמכונים בישראלעל קליטתם המוצלחת באוניברסיטאות 

עם שהחליף את וורונל , ומרק אזבל, שניהל את הסמינר בשנים הראשונות, סאשה וורונל

עד מהרה גילו המדענים שהסמינר . פיתחו את הסמינר מעבר ליעדו המקורי,  ארצהו עליית

קשריהם של משתתפי . מהווה זרוע חשובה במאבקם של יהודים על זכותם לעלות לישראל

תרמו תרומה חשובה ביותר בגיוס , הברית-פה ובארצותוהסמינר עם חשובי המדענים באיר

התפשט במערב , ו בסמינרצבעזרת המדענים האורחים שהיר. תמיכה ציבורית ומדינית במערב

 .סיפור מאבקם הדרמטי

, "המועצות-יהודים בברית"עת מחתרתי -במשך שנים אחדות ערכו משתתפיו של הסמינר כתב

ר הצטרפו נמשתתפי הסמי. עת מדעי-כיאה לכתב, אשר הצטיין ברמתו הספרותית והמקצועית

עלייתו של סאשה וורונל והיתר . יהלו הרפיוזניקיםנגם לפעילות הפומבית המגוונת שאותה 

ם מעיזים לרדוף ינות אנכי השלטו, מכן מרק אזבל היוו בשבילו הוכחה-היציאה שקיבל לאחר

ראה כי הקשרים נ. ם במערבימחשש לתגובות חריפות של חוגי המדענ, סמינרה את יבגלו

, דע בארצםמכך לקידום ה-ערב היו חיוניים עד כדימהמועצות קשרה עם ה-המדעיים שברית

 שדבר , מעימותיםוימנעשובלבד , וגמת וורונל ואזבלדהיפטר מאנשים ליפו דות הענשהשלטו

מפעל הלמען האמת חרדתי מאוד לגורלו ולעתידו של . מערבידיעה בקיומם יגיע במהירות ל

 כבר בדיווח , אבל מרק הרגיע אותנו.של מרק אזבלר העלייה ה לאחהזייחודי הב ווחשה

ירתם של המתימטיקאים דהוא סיפר לנו שהסמינר עבר ל. ותליילאחר ע מיד ,לוראשון שה

 ובין ,ינית שאפשר לסמוך עליהצושבראשו עומדת עתה קבוצה ר, בסקיוינה בריילריקטור ואיו

.  ואחריםהאלק יופ, רטפיעקב אל,  מימןסורפרופ, סולומון אלבר, דשמות שמנה היו גלפנה

. ם ויקטור בריילובסקיע עם סאשה וורונל ורבעת כתיבת הספר שוחחתי ארוכות על הסמינ

 ולא ניסו להפסיק את ,רנת מלפגוע בסמיושלטונה נמנעו 1976שנת ויקטור סיפר לי שעד 

רו צנע, ר במוסקבה'ה קיסינגנמדיהר כי סמוך לביקורם של הנשיא ניכסון ושל מזקור, פעולתו

בקרבת סוהר -בבתי םוהוחזקו כשבועיי, סמינרהיחד עם רפיוזניקים פעילים גם אחדים מחברי 

יפגש עם המדענים או ה האורחת את האפשרות להמנוע מהפמלילכל זאת נעשה כדי . מוסקבה

 על סירוב הכמחא, ושכתמיתת רעב משבמדענים בה פתחו 1976-ב. ניות בכתבפלקבל מהם 

. שלטונות לאפשר להם לפעולה
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מאסר של ה לאחר ,1976-ב, כאמור, מפנה חד בהתנהגות השלטונות כלפי סמינר המדענים חל

 מאז ,לדברי בריילובסקי.  במסירת סודות לאמריקנים, בין השאר,אנטולי שרנסקי שהואשם

וזאת , הם מוסרים חומר סודי לזריםשמאסר של שרנסקי החלו השלטונות לחשוד במדענים ה

בקייב . הבר במוסקנות הזרם ההולך וגובר של המרצים מן המערב שבא לסמיבככל הנראה בעק

ובין יתר ההאשמות שהועלו , ממשתתפי סמינר מוסקבה, נאסר ונחקר המדען ולדימיר קיסליק

החרימו , ושים בדירת בריילובסקיפבאחד החי.  לזריםהשד למסירת סודות מדינחנגדו היה גם 

חומר "שכן עד לאותה עת נהגו לחפש , היה זה כיוון חדש. עבודות מדעיות. ב.ג.אנשי הק

משתתפי הסמינר לא . ספרי לימוד ומילונים, "המועצות-יהודים בברית"את החוברות , "ציוני

עיות בתחום מדת הושלטונות בעבודהת פשר השינוי ואת העניין הפתאומי שגילו אהבינו 

 להמשיך בפעילות הסמינר תוך ויתור , אפוא,באותה תקופה הוחלט... המופשטתהמתימטיקה 

 ואילך הקפידו המרצים להתרכז אך ורק אזמ. טייםסעל ההרצאות והדיונים בנושאים הומני

  . בכל צורה שהיא במדע שימושיקבמדע עיוני מבלי לעסו

רק שנים . בוויקטור בריילובסקי" לטפל. "ב.ג.ל הקחה, משפט של שרנסקיהבהתקרב מועד 

שבו , "הסמינר של בריילובסקי"כתב האישום נגד שרנסקי הוזכר בן נודע לוויקטור שכמ-לאחר

' ". זרים"עסקו במסירת סודות בטחוניים ל"

וש שנערך פבחי". עצותוהמ-יהודים בברית"העת -עורך כתב,  נאסר איגור גוברמן1979-ב

 אוסף האיקונות תניצל א. ב.ג. אך הק,העת המחתרתי-ירתו נמצא חומר רב הקשור לכתבדב

וא הואשם בקנייה ובהחזקת איקונות ה.  כתב אישום פליליויה ברשותו כדי להכין נגדההנדיר ש

 את מאסרו של 1980- בהמציאת החומר המערכתי גרר. ות גלותנון לשלוש שדגנובות ונ

ות גלות נ נדון לשלוש שרויקטו. עת בלתי חוקי-שהואשם בהוצאה לאור של כתב, בריילובסקי

 . הקץ על סמינר המדעניםץבכך הקי.  מאוחר יותר במקום גלותווצטרפה אליהואירינה אשתו 

הוא לא היה . עשרה שנים מסורב עלייה- היה בריילובסקי במשך חמש,ר שפוטר מעבודתוחלא

ם אחרים נותקו ממקצועם לתקופות ארוכות מבלי שתתאפשר להם דריסת רגל ירב. יחיד במצבו

שבה ועל הסקרנות ח רעננות המלהסמינר הצליח לשמור במידה מסוימת ע. במכוני המחקר

את מקומם  עובדה היא שכל משתתפי הסמינר שעלו ארצה מצאו. המדעית אינטלקטואלית

 וכמה מהם עשו חיל והגיעו ,בתחומי המחקר וההוראה, בוהה בישראלהגבמוסדות ההשכלה 

  .להישגים מדעיים חשובים
 


