
כרזה של המפלגה הקומוניסטית  : משמאל
של המאה  30-שהופצה בשנות ה, הפלשתינאית

לרגל יום המהפכה בברית המועצות, 20-ה



למעלהארצההביאהאשר,השלישיתהעלייהשלהפתיחהאקורדהיתה,1919בדצמבר19-ב,יפולנמל"רוסלאן"הרוסיתהאוניההגעת

שלרחבהקשתבעליאידיאליסטיםצעיריםהיוהללומהעוליםנכבדחלק.20-ההמאהשלהראשונההמחציתבמשךעוליםאלף30-מ

.הארץיהודישלהפוליטיהמערךכלעלהשפיעהמהרהשעד,סוציאליסטיותהשקפות

האידיאולוגיהאחרישביוהלכוהרוסיתמהמהפכהעמוקותהושפעושהשקפותיהםכאלהגםהעוליםביןנמצאו,הדבריםמטבע

בקרבהשפעתואתלבססכדימשלומפלגהלהקיםהיססשלא,קולנימיעוטאבל–מיעוטהיואומנםהם.ימיםאותםשלהקומוניסטית

.הארץיהודי

.האוניהבאותיות קיריליות מתנוסס על ירכתי " רוסלאן"השם : משמאל. אולי בדרכה ארצה, עוגנת בבוספורוס" רוסלאן"האוניה: מימין



מפלגותכמההשלישיתהעלייהאנשימצאו,ארצהבבואם

.השנייההעלייהאנשי,קודמיהםידיעלשהוקמו,סוציאליסטיות

שלשלוחהבעצםשהיתה,ציוןפועלימפלגתהייתהבהםהבולטת

.1906-בבאוקראינהרשמיתשהוקמה,באירופהציוןפועלימפלגת

בארץציוןפועלימפלגתשלהיסודועידתביפונערכהשנהבאותה

.צביבןויצחקגוריוןבןדודעומדיםכשבראשה,ישראל

הראשונההעולמיתהמלחמהשגרמו,עולםבסדריהשינויים

הפועליםמפלגותחבריעלעמוקותהשפיעו,ברוסיהוהמהפכה

.פילוגיםוגם–מיזוגיםשלשורהבהןאירעוזאתובעיקבות–בארץ

מפלגההתאחדה1919-ב:ציוןפועליבמפלגתבמיוחדבלטואלה

שמהאתוהחליפהכצנלסוןברלעמדשבראשהקבוצהעםזו

וחבריהמתוןאופיהיההחדשהשלמפלגהאלא."העבודהאחדות"ל

1920-בממנהוהתפצלואיתוהסכימולאהקיצוניםהשמאלנים

יעקבבראשות,"שמאלציוןפועלי",האחת.נוספותמפלגותלשתי

,השנייה.לציונותזיקהעלשמרהעדיין,רפאלקס-נירונחוםזרובבל

,(סים"מופכונושחבריה,ס"מפ)"הסוציאליסטיתהפועליםמפלגת"

.לציונותהמתנגדת,גמורהכקומוניסטיתעצמהאתהגדירהכבר

,"(דניאל)"אורבךוולף,"(מאירבן)"מאירסוןיעקבהיוראשיה

.ריבוצקיואברהם

ממייסדי מפלגת  , יעקב מאירסון
(  ס"מפ)הפועלים הסוציאליסטית 

התאכזב  , מ"ירד לבריה. ואחד מראשיה
שם מהקומוניזם וחזר בתשובה לציונות 

.1947-נפטר ב. ולדת היהודית



(צלם לא ידוע. )ביזת חנויות של יהודים: א ביפו"מאורעות תרפ

,  "א"מאורעות תרפ"פרצו ביפו 1921במאי 1-ב

.  שולבה בהם שלא מרצונהס"המפשמפלגת 

נודע למשטרה  , עוד לפני שהחלו המהומות

עומדים לצאת לתהלוכה  ס"המפכי אנשי , הבריטית

פקיד בריטי הזהיר את חברי המפלגה שלא  . ביפו

אך הם לא שעו לאזהרתו וכמה  , לעשות זאת

שלום שליד שכונת  נוהעשרות מהם יצאו משכונת 

בדרכה לתל  . עם דגלים אדומים וכרזות, מנשיה

במאי של  1אביב נתקלה הקבוצה בתהלוכת 

שקיומה כן אושר על ידי מושל  , "אחדות העבודה"

פרצו  קטטות  , בהתנגשות בין שתי התהלוכות. יפו

המשטרה הבריטית התערבה ואז  . וחילופי מהלומות

.  בחזרה לעבר יפוסים"המופנמלטו 

שהפכו את הקטטה  , תוך כדי כך הגיעו ליפו שמועות

על תקיפת ערבים על ידי  " ידיעות"בין היהודים ל

שרבים מהם הגיעו לרחובות יפו  , הערבים. יהודים

וחמושים  " נכונים לקרב"כשהם , מבעוד בוקר

,  "התקפת נגד"יצאו ל, במוטות ברזל ואפילו ברובים

עד ... כנקמה כביכול על הנפגעים הערביים שלא היו

מהרה הצטרפו אליהם שוטרים ערביים חמושים  

14)יהודים 47טבח בו נהרגו  היתהוהתוצאה 

,  במקביל. נפצעו140-ו( מהם בבית העולים ביפו

מאש שוטרים  , נפצעו74-ערבים ו48נהרגו 

.  בריטיים ומגינים יהודיים



ראשיאתדחפוביפו1921במאי1-האירועי

עלולהכריזמהציונותלחלוטיןלהתנערס"המפ

שהיוומכיוון.גמוריםכקומוניסטיםרשמיתעצמם

לקומינטרןפנוהם,פעילותםלמימוןזקוקים

שלקומינטרןאלא.אליולהצטרףוביקשו(להלן)

אזשהיו,הערביםלבאתלכבושתוכניותהיו

היתהס"המפומפלגת,בארץהתושביםרוב

.נדחתהובקשתה–לטעמומידיייהודית

האינטרנציונל":המלאבשמואו,הקומינטרן

בהוראתו1919-בהוקם,"השלישיהקומוניסטי

נצחוןלאחרהמועצותבריתשליט,לניןשל

חששלנין.1917שלבמהפכההקומוניסטים

יחזיקלאהחדשהקומוניסטיהשלטוןכי,אז

להשיגחשבואותה–מבחוץתמיכהללאמעמד

אתשיתפסוקומוניסטיותמהפיכותאירגוןידיעל

.האפשרככלרבות,אחרותבמדינותגםהשלטון

נועדהשפעילותו,הקומינטרןהוקםזהלצורך

לגרוםאירופהפועליאתלשכנעאחדמצד

שניומצדבארצותיהםקומוניסטיותלמהפיכות

,חתרניתפעילותמוסקבהבהשראתליזום

של"הישןהעולם"להתמוטטותשתגרום

.הקפיטליזם

הפועל  בעיקבותהמתארת את כל פועלי העולם הולכים , הקומינטרןכרזת תעמולה של 
.הפרולטריון משלטון הקפיטליזםשיחרורלקראת , הסובייטי המנצח



הבריטיםכי,גדולמשברס"המפמפלגתעברהא"תרפמאורעותלאחר

1922-בתפסהמקומהאת.להתמוטטותהגרםוהדבר–מראשיה15עצרו

קומוניסטישעפאלסטינישע:ביידישתיבותראשי)פ"פק:חדשהמפלגה

כדינבחרההיידיש.(הפלשתינאיתהקומוניסטיתהמפלגהכלומר,פארטיי

אינהשאף,כךכדיעדמהציונותמסתייגתשהמפלגההעובדהאתלהדגיש

."הציונית"בעבריתמשתמשת

400-לכחבריהמספרהגיעקיומהשנותברוב.מאודקטנהמפלגהזוהיתה

.1300-לכמספרםהגיעהאחרונותבשנותיהרק.פחותגםולפעמיםבלבד

היהודיהיישובעלושנואה–מאודקולניתהיתההיאזאתלמרות

תנועת"היאשהציונותבהכרזהפ"פקיצאה1923-בכברשכן.מלכתחילה

עלוהודיעה"הבריטיהאימפריאליזםאתהמשרתיםיהודייםבורגנים

שלהסכמתוניתנהזאתבעיקבות.הערביתהלאומיתבתנועהתמיכתה

למשרתוהפכההיאובכךלשורותיוהמפלגהשללצירופההקומינטרן

.ממוסקבהלושניתנההוראהכלבדבקותהמבצע,הנאמן

החלפ"פקשלהצטרפותהלאחרומיידהתמהמהלאהקומינטרןמנגנון

.והציונות–המנדטשלטונותנגדחתרניתלפעילותאותהלנצל

לקבלאפשרהארץיהודישלבפוליטיקההמפלגהשלמקומהעלמהמושג

השתתפהשבהן,ההסתדרותשלהשנייהלוועידההבחירותמנתוני

הכלבסךהצביעובחירותבאותן:"הפועליםפרקציית"השםתחת,המפלגה

אלא.אחוז13-כשהם,קולות426מתוכםקיבלהפ"ופקאיש6,320

והיתההסאהאתהגדישהלציונותהמפלגהשלהמוצהרתשהתנגדותה

היאגוריוןבןשלשבלחצו,כךכדיעדבהסתדרותהציוניהרובבעינילצנינים

.1924-בלחלוטיןמההסתדרותהודחה פ"הפקסמל 



תחתנמצאההיא,פ"פקשלדרכהתחילתמאז

היהודיתהמחלקה–הייבסקציהשלמגדלתזכוכית

מאז.הסובייטיתהקומוניסטיתהמפלגהשל

יכולתהככלהמחלקהעשתה,1918-בהקמתה

מהמסורתהמועצותבבריתהיהודיםלניתוק

שלההשתלבותחזוןלמען,ומהציונותהיהודית

.החדשההסובייטיתבחברההיהודים

–"(איגוד"ה)"בונד"מהרבותהושפעההייבסקציה
,1897-בשהוקמהסוציאליסטיתיהודיתמפלגה

מזרחליהודימלאותאזרחזכויותלהקנייתשאפה

עקבו,זאתהשפעהבגלל.לציונותוהתנגדהאירופה

כלאחריאמוןובחוסרבחשדנותהייבסקציהאנשי

מאחוריופעלובארץפ"פקאנשישעשוצעד

המפלגהאתלהפוךכדיהקומינטרןשלהקלעים

...ערבייעמודשבראשו,כךכדיעדציוניאנטילגוף

,  דימנשטייןשמעון 
עד הייבסקציהראש 

.1938-ב" טיהורו"

הכותרת  . מלפני המהפכה הבולשביקית, "בונד"כרוז ביידיש של ה: משמאל
: ובתחתית הכרוז!" שם היא ארצנו–במקום שבו אנו חיים : "בראשו אומרת

"זכות פוליטית ולאומית ליהודים! רפובליקה דמוקרטית"



ארצהשהגיעלפני.אורבךוולףהנהגתהבצמרתעמד,פ"פקשלהראשונותבשנותיה

,(פארטייקומוניסטישעיידישע)פ"יקהיהודיתהקומוניסטיתהמפלגהכשליח,1922-ב

וארגוניהמשטרהבפעילותשםהשתתףהוא,המועצותבבריתאזקיימתשהיתה

האנרכיהאתלחסלבמאמץ,"האדומההגוורדיה"ו"ינה'דרוז"כגון,פנימיביטחון

להשתתףהספיקארצהבואועם.האזרחיםומלחמתהמהפיכהבימיבמדינהששררה

מכךוכתוצאהציוניתהאנטיבעמדתובלטשם,בחיפההשנייהההסתדרותבוועידת

סוכןבושראתה,המנדטמשטרתידיעלוהןהיהודייםהפוליטייםיריביוידיעלהןנרדף

.מפלגתומטעםראששומריבחסותלהסתתרנאלץ,מכךכתוצאה.סובייטי

עדיפותעם,יהודית-ערביתלמפלגהפ"פקאתלהפוךדרששהקומינטרןמאחר

ראהכיעד,גדולהכההיתהבכךמעורבותו.זהבכיווןלפעולאורבךהחל,לערבים

,במפלגהעמוקלמשבראלהצעדיםגרמושבתחילהאלא..."ערבאישלנין"אתבעצמו

.מעמדלהחזיקהצליחההיאבקושיורק,יהודיםאזהיוחבריהכלכמעטכי

שםשירתבתחילה.לרוסיהאורבךאתלהחזירבקומינטרןהוחלטאלהכלנוכח

קומוניסטיותבמפלגותשהתעוררובעיותלפתורונשלחהקומינטרןשלכפונקציונר

נשלחוהואהממוניםבעיניחינוסרדברשלבסופואולם.שונותאירופיותבמדינות

הוא1936שלהגדוליםהטיהוריםבעת.רוסטובבעירטרקטוריםלייצורמפעללנהל

הידועלוביאנקהבכלאמאסרשנותלחמשונדון"ציוניאימפריאליזם"בהואשם,נעצר

זמנוכשהגיעאבל,עליושהושתההתקופהמלואאתבכלאישבהוא.לשמצה

.להורגהוצא,להשתחרר

.1941-בו הוצא אורבך להורג ב, לוביאנקהכלא 



,  ברזילי-יוסף ברגר
בתצלום שנעשה  

כנראה בעת מעצרו 
30-ברוסיה  בשנות ה

.ליאזניק'זיצחקהיההמקוריששמו,ברזילי-ברגריוסףהיההראשונותבשנותיהפ"פקהנהגתשלבהייררכיהשני

"הצעירהשומר"אלהצטרף,מהדתהתנערצעירבגילכבר.חרדיתלמשפחה,1904-בשבפוליןבקרקובנולדהוא

מצאשם,לירושליםלעבורונאלץבקדחתלקהאך,כבישיםבסלילתעבדבתחילה.בלבד16בןבהיותוארצהועלה

שלהעלייהמחלקתוראשאורתודוכסית-הדתיתהמזרחיתנועתממנהיגישהיה,פיקחיים'פרופשלכמזכירעבודה

.הציוניתההסתדרות

ועדאליההצטרףפ"פקוכשהוקמהנלהבקומוניסטשנעשהעדוהלכוהקצינוהצעירשלהסוציאליסטיותדעותיו

ללבנוןהקומינטרןידיעלנשלחהוא1924-שב,כךכדיעדהתבססבמפלגהמעמדו.מראשיהלאחדנעשהמהרה

מספרשםושההלמוסקבהנסעזאתמשימהשהשליםלאחר.המקומיתהקומוניסטיתהמפלגהאתשםלארגןכדי

שהותבאותהש,הואבחייוזאתתקופהעלידועשכןמה.מוחלטתבחשאיותאפופהשםכשפעילותו,חודשים

.פלדמןאסתר,לעתידאשתואתהכירבמוסקבה

שלטונותלתמונהנכנסואיטלקיתבאוניהליפוהגיעכאשראך,הקומינטרןידיעלארצהברזילינשלחשוב1925-ב

,האוניהסיפוןעלנותרברזילי.כניסתואתלהרשותוסירבו–הענפההקומוניסטיתלפעילותומודעיםשהיו,המנדט

ההסתדרותאנשידווקאהיולמענוהלוחמיםבין.אליהלחזורזכותועלציבורימאבקהחלשבארץבעוד,התיכוןביםוחזורהלוךשהפליגה

וברזיליפריהמאבקנשאדברשלבסופו.ל"לחוצאתולאחראליהלחזור,הארץתושביהודיכלשלבזכותועקרוניענייןשראו,הציונית

צפאפהביתהערביתבשכונהוהתמקםבדויהזהותלעצמולתתמיהרולכןשובלויתנכלושהבריטים,חששהואזאתעם.לשובהורשה

.פ"פקפעילויותאתלארגןהמשיךכאן.השלטונותמעיניהרחק–בירושלים

שעותחמשבמשך,פניםאלפניםנפגש1929במרץ5-ובבארץהמצבעללקומינטרןדיווחשם,למוסקבהבדחיפותברזיליזומן1928-ב

מיוחדענייןאזגילהסטליןכיברזיליסיפרמכןלאחר.פ"פקשלפעילותההמשךלגביאותושהנחה,ובעצמובכבודוסטליןעם,תמימות

מיוחדשליחלשגראישיתאזהורהסטליןכי,ברזיליסיפרעוד.(ט"תרפמאורעותפרוץלפניחודשיםכמהזההיה)בארץהערביתבתסיסה

שישמש,בערביתפופולריעתכתבלפרסםהאפשרותלגבימדוקדקתבחינהלקייםסטליןהורהכן.מקרובהמצבאתלבחוןכדי,ארצה

לדברי.הערביבעולםהריאקציונייםלכוחותמנוגדתפעילותולמקדבאיזור(בריטיתאנטי:קרי)אימפריאליסטית-האנטילפעילותביטאון

התוצאה.זהבענייןהקומינטרןעמדתאתבכךוקבעבארץהמצבעלמפורטבדיוןסטליןהשתתףשבההיחידההפגישהזוהיתה,ברזילי

.אחריםערבייםריאקציונייםולפלגיםהמופתיבראשותהעליוןהערבילוועדפ"פקביןהקשרניתוקהיתההפגישהשלהמעשית



ולהמשיךבעיותללאארצהלשובהצליחוכךמזוייףבדרכוןברזיליהשתמשלמוסקבהנסיעהבאותה

.מפלגתובהנהגתבפעילותו

שלהדפוסביתפעלגםמקוםב.פ"פקשלהפעילותלמרכזהפך,צפאפהבביתברזילישלהמיסתורמקום

כשפרצו.כאןהתאכסןהוא,סטליןבהוראתהקומינטרןשליח,סמרלבוהומילארצההגיעוכאשרהמפלגה

וכך–לחלצםנשלח"ההגנה"שלמיוחדכוח.שםשנמצאוהיהודיםכללחייחששהתעוררט"תרפמאורעות

...ברזיליכולל,במקוםשהיופ"פקאנשיכלודאיממוותניצלו

צורףלשםובבואולמוסקבהשובנקראהוא1931-ב:בקרובלהסתייםעמדברזילישלבחייוזהשפרקאלא

מוסקבהאוניברסיטת"בלהרצותהתבקשגםהוא.התיכוןהמזרחלענייניכמומחההקומינטרןלהנהלת

."עולמיתולמדיניותעולמיתלכלכלהוארגהמכון"בהתיכוןהמזרחמחלקתכראשגםושימש"המזרחלעמלי

.ונכלאכלשהי"בגידה"עלנשפט,נעצרברזילי:1935שלהגדוליםהטיהוריםבתקופתהקץבאאלהלכל

.מאסרשנותהלשמונונדוןלדיןשובהועמדלהשתחררזמנוכשהגיעאך,מאסרשנותלחמשנדוןתחילהב

.במאסרדינוהוחלףדברשלובסופוהזההדיןגזרעללחתוםהסכיםלאהואאך,למוותנדוןאףאחתפעם

!שנה21-מלמעלהבמשך,(כפייהעבודתשלמחנות)ובגולאגיםכלאבבתישההשברזיליהיתההתוצאה

ברזילי לאחר  -יוסף ברגר
.50-בשנות השיחרורו

דתייהודיחייםאורחלקייםחזרהוא.המועצותולבריתלקומוניזםברזילישלביחסוגמורהלמהפיכהגרמווהגולאגיםהכלא,המשפטים

שנה.לפוליןולחזור–פולניתאזרחותשובלקבל,פוליןכיליד,הורשה,1956-בשוחררכאשר.בסיבירגלותובמקוםלושהתאפשרככל

שלהרגלפשיטתלחשיפתפעילותוכלאתהקדישמאז."גומולקהעליית"אזשנקראמהבמסגרתארצהאשתועםהגיעהואמכןלאחר

מלבד.בעולםוהופצושונותלשפותתורגמווהםהמועצותבבריתהחייםשלהעירומההאמתעלספריםפירסםהשארוביןהקומוניזם

ספרפירסמהואףזאתבפעילותהשתתפהאשתוגם.הישראליתבעיתונותמאמריםוכתבאילן-ברבאוניברסיטתמרצההיההואזאת

.מ"בבריהחייהעל

.שאולבקרייתהעלמיןבביתלמנוחותוהובא1978-בנפטרברזילי



."(נדב)"ינסקי'לשצנחום20-הבשנותהיהפ"פקשלהראשיהתיאורטיקן

הבינלאומייםהיחסיםניהולהיהתפקידיווביןלתעמולהמומחההיההוא

הישגיועלרבהלהערכהזכההואבקומינטרןאפילו.המפלגהשל

.לקומוניזםנאמןכמהפכןעמדתוועלהמפלגתיים

בתיכוןלמד,הצאריתברוסיהאמידהיהודיתלמשפחהנולדינסקי'לשצ

אישהיה,זאתכלועם.המילהמובןבמלוארוסיתרבותאישוהיהרוסי

.בלימודיםעסוקהיהותמידמפרסוםשהתחמק,מאודצנוע

הושפעהוא.צעירציוניכחלוץ20-הבשנותהגיעהואישראללארץ

בתחילתכברפ"לפקוהצטרףאורבךוולףשלהפוליטימהקסםעמוקות

המזכירותולחבר–פ"פקשלהמרכזילועדנבחרהוא1926-ב.פעילותה

ועבדהמפלגהמראשיאחדהיהכברהואט"תרפמאורעותבעת.שלה

סמרלששלחח"בדו.סמרלבוהומיל,הקומינטרןשליחעםבצוותא

לרמהכאחראי,מאודאותושיבחהוא,המפלגהמצבעללקומינטרן

.פ"פקשלהגבוהההאידיאולוגית

,למצריםועברהמנדטשלטונותידיעלמהארץינסקי'לשצגורש1930-ב

סוכניחשפומהרהשעדאלא.חדשהקומוניסטיתמפלגהלארגןהחלשם

הוועדחברנעשהשם,לרוסיהלהימלטנאלץוהואפעילותואתהשלטונות

עמלישלאוניברסיטה"להשתייכהאשרמדעילמחקרהאגודהשלהפועל

.במוסקבה"המזרח

בימיחינוסר,המועצותלבריתלחזורשנאלצופ"פקבהנהגתאחריםכמו

שזמןאלא.ממושךלמאסרונדוןנשפט,נעצרהוא:הגדוליםהטיהורים

.בסיבירשםאילגולאגבדרכוינסקי'לשצנפטרכןאחריקצר

.במוסקבה" האוניברסיטה לעמלי המזרח"בנין 



פ"פקשלהאירגוןכמנהלשימשהוא."עמק"בכינוישנודע,קופרמןמשההיהפ"פקבהנהגתנוסףחבר

בימי20בןכחלוץועלהבפוליןנולדהואגם.האירגוןשלהאבטחהועלהתקשורתעלממונהוהיה

התבלטמהרהעד.ס"מפלמפלגתהצטרףובמקבילכבישיםבסלילתעבדבתחילה.השלישיתהעלייה

האירגוניותהחלטותיהלביצועכאחראי,למזכירותהצורף,פ"פקהוקמהוכאשרהאירגוניתביכולתו

דאג,1929-ב,סמראלבוהומיל,הקומינטרןשליחארצההגיעכאשר.וחבריהפעילותהולאבטחת

בפרוץמהארץבשלוםאותוולהוציאבארץשהותובעתאותולאבטח,פניואתלקבלאישיתקופרמן

.ט"תרפמאורעות

שהגנו,מיומניםביטחוןאנשישלקבוצה–"הלוחמתהבריגדה"שללפעילותהגםאחראיהיהקופרמן

.המפלגהנגדהמנדטמשטרתפעילותבגללנקלעואליהם,קשיםבמצביםפ"פקמנהיגיעל

הקיבוץ"ו"השומר"במעלליםרבחברשהיה,ר'לוקאצ"(לוקא)"ירחמיאלעלרבותנשעןקופרמן

קופרמןשלימינוידנעשההוא.פ"לפקוהצטרףנלהבלקומוניסטהפךמסוייםבשלבאך,"החשאי

ביןמעורבוהיהערבבמדינותהקומינטרןלמעןסייר,ערביםעםקשריםיצר,ערביתדוברשהיהומאחר

מפעילויותיוהרבהכינראהאולם.(להלן)בצרפתיםכשמרדובסוריהלדרוזיםנשקבהעברתהשאר

.היוםעדנודעולאוהקומינטרןפ"פקלמעןר'לוקאצשלהסודיות

בעברששההבעת,1930-באותולכדודברשלובסופור'לוקאצשללפעילותומודעיםהיוהבריטים

לבריתוילדיהםאשתועםוירדשוחררהוא,משפחתועםהארץאתלעזובשהתחייבלאחררק.הירדן

המפלגהמטעםשונותלמשימותנשלחפעםמידיאך,צבאיתלאקדמיההתקבלשם.המועצות

,נעצרהוא30-הבשנותסטאליןשלהגדוליםהטיהוריםשבעתאלא.הסובייטיוהביוןהקומוניסטית

מזמנוניכרוחלקהגורלרצה.בסיבירעבודהבמחנהמאסרשנותלחמשונדון"המהפכהאויב"כהורשע

אך,משפחתואלוחזרהקשהבחוויהעמדאומנםר'לוקאצ.ברזיליעםביחדבגולאגשהההוא,שם

שניםלאחר.43בןכברהיהכיאף,האדוםלצבאגוייס,הנאציהפולשנגדהמלחמהשלבעיצומה

לאובטח,להילחםראוילאכזהקומוניזםבשביל":להאמרהגיוסצואתקיבלכאשרכי,אשתוסיפרה

.נהרגושם–סטלינגראדלחזיתנשלח,1942-בהתגייסהואזאתלמרות."למות

"  לוקא"ירחמיאל 
איש  "-ר'לוקאצ

פ"פקשל " המיסתורין
20-בתצלום משנות ה

.של המאה הקודמת



בשנותפ"בפקההנהגהחברירובשלהמרסופם

מעשהזהשהיהלמסקנהלהוליךעלול20-ה

הקומינטרןאכזבתבגלל,רוחבקורמתוכנן

לאאולם.עתבאותהיחסיתהדליםמהישגיהם

,לדעתו.טוב-חןיעקבהסובייטולוגסבורכך

בגלנסחפופשוטלרוסיהשחזרופ"פקמנהיגי

שלהשנייהבמחציתסטליןשיזםהגדולהטרור

מיכל,ימיםבאותם":טוב-חןאומר.30-השנות

אפילו,הגדולהעולםעםשהואכלקשרלושהיה

,טהורהקומוניסטית-מהפכניתבפעילותעסק

למשטרמהימןולבלתיבטחונילסיכוןנחשב

20-הבשנותפ"הפקשמנהיגותומאחר!הסובייטי

בנאמנותלפחות,העתכלבמוסקבהנחשדה

ותרומת.לחסלהכדימספיקזההיה,כפולה

!"מכרעתהיתההזאתבסוגיההייבסקציה

אךהיושחוסלופ"פקמנהיגיכי,לזכורגםיש

בריתאתשפקדלהורגההוצאותביםטיפה

הכלבסך:1937-1938בשניםבעיקרהמועצות

להורגהוצאוומתוכםאישוחציכמיליוןאזנעצרו

!אלף750-כ

נדונו לשנים של מאסר  , שנעצרו בימי הטרור הגדול ולא הוצאו להורג" בני מזל"
שהיו פזורים בשממה הסיבירית של  , הידועים לשמצהבגולאגיםעם עבודת פרך 

. בעבודתם הקודרתגולאגאסירי : בתצלום. ברית המועצות



ברזילי בבולשת הבריטית-התיק של יוסף ברגר: מימין

והםמתחילתהכברלבריטיםידועההיתהבארץהקומוניסטיםשלהעויינתהפעילות

שהוקמה,(CID)הבולשתעלהוטלהתפקיד.להפסיקהכדייכולתםככלעשו

בעיקבותתאוצהתפסהקומוניסטיםאחריהמצוד.1921-בכברהמנדטבמשטרת

בציבורקומוניסטייםהאנטיהרגשותמהתחזקותוכתוצאהשנהבאותהביפוהפרעות

שקדמהס"המפמנהיגימהםכמה,איש40:ברורותתוצאותלכךהיו–היהודי

.מהארץגורשו,פ"לפק

אתלמנועכדייכולתםככלעשווהשלטונותלחוקמחוץהוצאההיאפ"פקכשהוקמה

וכמההגירושבנשק,כאמור,השתמשוהםמסויימיםבמקרים.במחתרתפעילותה

נשק.הארץאתלעזובאולצו,ברזילי-ברגרויוסףאורבךוולףכגון,פ"פקממנהיגי

שנעצרו,ואוהדיהםמפלגהחבריעלפרךעבודתעםמאסרעונשיהטלתהיהנוסף

סמוייםסוכניםשלארוכהמשורהשהגיעמפלילמידעבעיקבותהארץברחבי

הםקרובותלעתים"כי,מספרדותןשמואלההיסטוריון.פ"פקלשורותשהוחדרו

."ידייםומכבילתממלקות,גופנייםמעונשיםסבלו

שנתפסולקומוניסטיםארצישראליתאזרחותמתןמניעתהיהענישהאמצעיעוד

.תעמולהידיעל"הציבוריבסדרפגעו"שבעת

עםמגעיםמנהליםפ"פקמאנשישכמהלהםכשנתגלההבריטיםהוטרדובמיוחד

.השכנותבארצותוגם–הארץערבייבקרבלוחמנייםחוגים

הואכי,ט"תרפמאורעותלפניעודנודעשלבולשת,הרצנשטייןיעקבהיהמאלהאחד

שמריהוואחיוהואנחשדו1932-ב.הבריטיםנגדהירדןבעברבדואיםשבטיםמסית

שנינחשדו,בנוסף.הציונותונגדהשלטונותנגדלמרודהארץבצפוןערביםבעידוד

יהודיםנרצחושבו,קסאםאלדין-אעזלכנופייתהירדןמעברנשקבהברחתהאחים

.יזרעאלבעמק

,פ"פקמחבריאיש1200-כהמנדטתקופתבכלהבולשתידיעלנעצרוהכלבסך

.700-מלמעלהמהארץגורשוומתוכם
ברזילי בבולשת המנדטורית-התיק של יוסף ברגר



דליקות גדולות בדמשק לאחר הפצצה של מטוסים צרפתיים על  
.לוחמים דרוזיים שחדרו לעיר בעת המרד

כי,להםהובררכאשרגברופ"הפקמפניהבריטיםחששות

שלטונותנגדהדרוזיםבמרדעמוקותמעורבתהיתההמפלגה

הסובייטולוג.1925-1926בשנים,בסוריההצרפתיהמנדט

המפלגהימיםבאותםהיתהפ"הפקכי,אומרטוב-חןיעקב

ובעלתהתיכוןבמזרחביותרהמאורגנתהקומוניסטית

אליהפנוכךמשום.הקומינטרןעםביותרהטוביםהקשרים

ממוסקבהלהשיגכדיתיווכהאתוביקשוהמורדיםמנהיגי

.במרדפוליטיתותמיכהנשק

להנעתרשכמובן,לקומינטרןהבקשהאתהעבירהפ"פק

להגיעהסובייטיהסיועהתאחרשונותשמסיבותאלא.מייד

פוליטילהישגפזהזדמנותהקומינטרןהחמיץובכךליעדו

.עבורוגדול

לאעצמהבכוחותלמורדיםמעטלסייעפ"פקשלנסיוןגם

מאהמסר,עתבאותהממנהיגיה,ברזילי-ברגר:יפהעלה

כדי,המופתישלמשפחתוקרוב,חוסייניאלמאל'לגש"לי

חוסיינימאל'שגאלא.למורדיםולמוסרונשקבהםלרכוש

לרכישתולאאירגונולהוצאותהזההסכוםבמחציתהשתמש

הגיבחוסיינימאל'גאך,הכסףאתבחזרהדרשהפ"פק.נשק

...הוחזרלאוהכסףנגדההשמצותבמסע

אתסופיתלדכאהצרפתיםהצליחו1926בסוף,מקוםמכל

.המרד



,כבדציבורילחץהצטרףהבריטיתהבולשתללחץ

סלידתהבגלל,היהודיתהאוכלוסיהכללמצד

ותמיכתה–הציונותנגדפ"פקשלהבוטהמהמאבק

וההתיישבותהעלייהנגדהערבייםהלאומניםבמאבק

המאמץהיהלכךהראשוניםהביטוייםאחד.היהודית

כפי,העובדיםמהסתדרותהקומוניסטיםאתלסלק

הארץיהודישלההסתייגותאך.1924-באירעשאכן

הנהגתאתגםוהקיפהמכךיותרהרבהרחבההיתה

זאתתמונה.הציוניותהמפלגותכלואתבכללהיישוב

ההיסטוריון.30-הבשנותגםבהרבההשתנתהלא

הסקציה"מזכיר,וזה'בזיעקבאתמצטטדותןשמואל

חברי"כי,פ"בפקשהוקמה,(להלן)"היהודית

ידהעלעונו,למשטרההוסגרו,הוכו,הוקעוהמפלגה

".מהארץוגורשו

אנשיגםלתמונהנכנסו,יותרמאוחריםבשלבים

סמוייםסוכניםשהחדירו,"ההגנה"שלהמודיעין

קרובותלעיתים,רבותשניםאותםוהפעילופ"לפק

.הבריטיתהבולשתעםהדוקבשיתוף

,קודרמכתבלקומינטרןפ"פקשיגרה1932-ב

...היהודיהיישוב":חבריהרדיפותאתכךהמתאר

במלחמההאימפריאליסטיתהממשלהעםמאוחד

אתלעצורלשוטריםעוזרים...יהודייםפועלים.נגדנו

קשרמעשימארגנתעצמה...'הגנה'ה.חברינו

"...בחברינולהתנקשות

גילו  , למרות כל הרדיפות והנידוי
כפי , דבקות במטרהפ"פקחברי 

שמעיד תצלום זה של כיכר 
החץ מורה  : 1942-א ב"דיזנגוף בת

מעמד  ( יחי")על  הסיסמה 
שנצבעה על  , "פ"פקהפועלים  

רק סמל הפטיש  . בית בכיכר
.  והמגל יצא הפוך לצייר האמיץ

(צלם לא ידוע)



הקומינטרןשלהמתמידוהלחץהתכופיםהגירושים,המשטרהרדיפות

בהנהגתגדוללשינוי30-הבשנותגרמופ"בפקהערביהייצוגלהגדלת

היוחבריהורוב,מעטיםערביםרקאליההצטרפובתחילהאומנם.המפלגה

הורה1934-ובהערביםהמפלגהחברימספרגדללאטלאטאולם,יהודים

נולדהוא.מוסאהמכונה,חילואלרדואןאתהמפלגהבראשלהציבהקומינטרן

לסייעכדילעבודנאלץ8ומגילענייהערביתלמשפחה1907-בביפו

.במוסקבהללימודיםידיהעלונשלחפ"לפקהצטרף,כשהתבגר.לפרנסתה

מאודפעילהיההוא,המפלגהלראשותשהתמנהלאחר,הדבריםמטבע

אופיקיבלההיאדברשלשבסופועדשלה"ערביזציה"התהליךבהתנעת

כאשר,1943עדבראשהעמדחילואל.קומוניסטיבסיסעל,פלסטיני-לאומי

.(להלן)פ"מפקופרשו"לאומילשחרורהליגה"אתיסדוהערביםוחבריוהוא

כמספר"ערביעשור"באותושימשה,(להלן)צברישמחה,חילואלשלזוגובת

שילדה,מבודפשטיהודיהאשהחילואלנשאגםזאתעם.המפלגהבהנהגת2

אל.להונגריהובנותיההאשהעברוהעצמאותבמלחמתאולם.בנותשלושלו

.מיפוערביהפליטהכמותושהיתהאשהנשאושםביריחומפלטאזמצאחילו

מעורבהיהאך,הירדניתהקומוניסטיתלמפלגהחילואלהצטרףמסוייםבשלב

.1975-בלעולמוהלךהוא.להתפטרונאלץפנימייםבסיכסוכים

המזכיר  , אל חילורדואן
פ"פקהכללי של  

1934-1943בשנים 



. שמחה צברי הצעירה
,  שערה ועורה בהירים

לבקניתהיתהכי 

.1882-במתימןשעלתהענייהלמשפחה,1913-באביבבתלצדקנוהבשכונתנולדהצברישמחה

קומוניסטשהיהממדריךהושפעהאך,הצופיםבתנועתחברההיתההיסודיהספרבביתכשלמדה

פעילותשלתחילתהעבורהזוהיתה."פיונירים"הקומוניסטיתהנוערלתנועתהצטרפה14ובגיל-

הראשונההאשההיתההיא17בגיל:נשיתדרךפורצתהיתהגםהיא.שניםרבתמחתרתית

מכןלאחרשניםשלוש."המזרחעמלישלאוניברסיטה"בללמודכדילמוסקבהפ"פקי"עשנשלחה

דמותהיתהכברהיאשובהלאחראחתשנה.פ"בפקבפעילותהלהתבלטהחלהומיידארצהחזרה

אזהיתהגםהיא.פ"פקשלהמרכזיבוועדהראשונההאשההיתה21ובגילבמפלגהדומיננטית

.המפלגהבכיריביןביותרהצעירה

בחירתה.חילואלרדואן–עתבאותההערביהמפלגהמזכירשלזוגובתהיתהגםהיא,במקביל

,הציונותנגדבמאבקםכצודקיםהארץערבייאתראתהשמחהשכן.מקריתהיתהלאחילובאל

במיסמך.זהבמאבקאליהםלהצטרףובחרה–ט"תרצ-ו"תרצמאורעותשל"הערבימרד"בתמכה

בדרךהציונייםהכובשיםשלמישקםהרסידיעל"כי,בבירוראומרתהיאתקופהבאותהשכתבה

השחרורתנועתמבקשתפרטיזניותוהתקפות(.ג.ב–חבלהמעשי)'סבוטאזשלאקטיםשל

."אפשריתלבלתיהציונית(.ג.ב–ההתישבות)הקולוניזציהאתלעשותהערבית

ונגדהבריטיםנגדפיזיתחבלניתבפעילותמהשתתפותאפילונרתעהלאהנמרצתצברישמחה

דוכןוהציתהבחיפהפצצותבהשלכתבעצמהמעורבת1936-בהיתההשארבין.ציונייםמוסדות

נעצרהוהיאשמחהשלזאתלפעילותערההיתההבריטיתהבולשת.אביבבתלהמזרחביריד

נעצרההיאהזמןבמשך.בחיפהונכלאהלראשונהנעצרה16בתבהיותהכבר.פעמיםשלוש

ארבעכלואההיתההראשונהבפעם.לחםבביתלנשיםהסוהרבביתונכלאהנוספותפעמיים

.עודנתפסהולא–להימלטהצליחההיאהשנייהבפעם.שנים



שמחה צברי 
.בשנותיה המאוחרות

הקומוניסטיםלמפלגתהצטרפההיא.פ"לפקשמחהשלביחסהשינויחל40-הבשנות

.1949-בם"מפעםוהתמזגהפ"מפקשפרשה,העבריים

.המפלגתיתמהפוליטיקהלחלוטיןלפרוששמחההחליטה,41בתבהיותה,1954-ב

שלבהיסטוריהראשוןתוארקיבלה1959-ובהעבריתלאוניברסיטהנרשמההיא

שניתוארקיבלה1964-ב.ערביתוספרותובשפההחדשהבעתהתיכוןהמזרח

דוקטורטללימודיפנתהמכאן.הבינייםבימיהאסלאםשלוהיסטוריהבתרבות

בתקופהבבגדדעממיותתנועות"היהשלההמחקרנושא.בפריזסורבוןבאוניברסיטת

.בהצטיינותבועמדהוהיא-"העבאסית

,ואפריקההתיכוןהמזרחשללהיסטוריהבחוגלהרצותשמחההחלה1969-ב

חברתייםבנושאיםוסמינריםבקורסיםלימדהלכךבנוסף.אביב-תלבאוניברסיטת

מדיניתובמחשבהעבודהביחסי,באיסלאםמחאהתנועותבחקררבותועסקהשונים

אך,פרשה1985-ב.קביעותוקיבלהבכירהלמרצהנתמנתה1979-ב.באיסלאם

.1990עדללמדהמשיכה

נושאיםלמעןפרטיבאורחלפעולשמחההמשיכה,שלההאקדמיתלקריירהבמקביל

ישראללשליטתהמתנגדים,שמאללארגונילתרוםונהגהלליבההקרוביםפוליטיים

.ושומרוןביהודה

.נפטרה,91בגיל,2004-ובבאלצהיימרצברישמחהלקתההאחרונותבשנותיה



המוקדמות נגד  30-בשנות הפ"פקאחד המאבקים הסוערים שניהלה 

חוואריתואדי )ההתיישבות הציונית נסב על רכישת הקרקעות של עמק חפר 

על , נוצרים מלבנון, מ עם בעלי הקרקע"ניהל יהושע חנקין מו1910מאז (. דאז

, בהנהגת אל חילו וצברי, פ"שפקאלא . 1929-הקנייה וההליך המסובך הושלם ב

לא לוותר  , נכנסה לתמונה והסיתה את האריסים הבדואים שעיבדו את הקרקע

התנגדו בכוח לכל ניסיון לנשל אתכם : "בין השאר היא קראה להם. עליה

לעזרה את כל הפלחים  קיראו. אל תעזבו את המקום. מחלקתכם האחרונה

מלחמתכם היא חלק מהמלחמה המהפכנית לשחרור  ! והבדואים מהסביבה

האשימה את חיים פ"פק: יתר על כן!" פלסטין מעול האימפריאליסטים והציונים

ביחד עם , כי הוא, ראש המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית דאז, ארלוזורוב

...חוואריתעומד מאחורי נישול הבדואים של ואדי , האימפריאליזם

כי הם ראו בו את  , בחרו בארלוזורוב כמטרה לחיצי תעמולתםפ"פקייתכן שאנשי 

,  מכל מקום". ההגנה"האחראי להסגרת חבריהם לבולשת הבריטית על ידי 

לבדואים נפלה על אוזן קשבת וגרמה לתסבוכת של משפטים  פ"פקהקריאה של 

ההיסטוריון שמואל דותן מעלה בספרו  : יתר על כן. ואפילו התנגשויות אלימות

נעשה לא על , 1933ביוני 16-שרצח ארלוזורוב בליל ה, את האפשרות" אדומים"

,  (אך זוכו)הרוויזיוניסטית שהועמדו לדין בפרשה " הבריונים"ידי חברי קבוצת 

שבחרו בתאריך זה כי הוא היה הלילה האחרון שקבעה  , פ"פקאלא על ידי שליחי 

...חוואריתממשלת המנדט לפינוי הסופי של וואדי 

–הבעלים הרשמיים החדשים של השטח –בסופו של דבר שילמה הקרן הקיימת 
פיצויים מיוחדים לאריסים הבדואים ובכך נסתיימה הפרשה ועמק חפר התמלא  

. ביישובים יהודיים פורחים

חיים ארלוזורוב



מאורעותכשפרצובמיוחדשהתבלט,מובהקערביפרוצביוןפ"פקקיבלהוצבריחילואלשלבהנהגתם

.היהודיםנגדלאלימותהתנגדהכיאף,צודקשמאבקובטענה,הערביבצדאזתמכהפ"פק.ט"תרצ-ו"תרצ

בתנאי–היהודילמיעוטזכויותשוויוןשיבטיח,דמוקרטישלטוןבארץלהקיםהיהצריך,גירסתהלפי

לדעתםבניגודהיתהזועמדה.בארץהקייםהערביהרובושיישמרקרקעותרכישתכלעליוותרושהיהודים

בכללמהמפלגהפרשורביםיהודייםחבריםשכן,מפלגתילמשברוגרמההיהודייםהמפלגהחברירובשל

."אמתקבוצת"הכינויאתהזמןבמשךשקיבלה,"יהודיתסקציה"הקימובהשנותרוואלה

.מיקוניסשמואל:במפלגהחדשחברעמדהקבוצהבראש

יצאמסוייםבשלב.1921-בארצהאיתוועלה"החלוץ"שללגרעיןהצטרף,1903-בבאוקראינהנולדהוא

הניקיוןבמחלקתפועלונעשהאביבלתלעבר,רחובותבפרדסיכפועלבתחילהעבד.עצמאיתלדרך

שלהאמנותיתהמועצהומזכירשחקןוהיה"האוהל"תיאטרוןמייסדיעםנמנה,במקביל.העירונית

.לניקיוןבמחלקהכפועללעבודהיוםבשעותממשיךבעודו,הערבבשעות–זאתכל.התיאטרון

לעבודהחל,ארצהבשובו.למהנדסוהוסמךבפוליטכניקוםשםלמד,לצרפתמיקוניסנסעמסוייםבשלב

.בנגבכבישיםוסללהארץברחביבסיסיםהבריטיהצבאעבורובנהתיכנןזהבתפקיד."של"הנפטבחברת

עם."העםקול",שלההעיתוןעורךושימשהמפלגהלצמרתהגיעומייד1939-בפ"לפקהצטרףמיקוניס

דיבורכושר,מרשימההופעהלזכותונזקפואבל,היהלאהואאינטלקטואל",דותןשמואללדברי,זאת

".הראשוניםהמפלגהלמנהיגילהשוותומקוםכללאין...תחבולותלתחבלוהיכולת

אלהמפלגהמזכירנגדבגלוימיקוניסיצא,(להלן)1943-בהקומינטרןשלמעולוהמפלגהכשהשתחררה

אולם,(להלן)הערביםהמפלגהחברישלפילוגהיתההתוצאה.פ"פקשלערבית-הפרועמדתהונגדחילו

להפיכתפעל,ישראלמדינתוכשהוקמהמצבהאתלייצבהצליח,המפלגהלמנהיגנעשהשבינתיים,מיקוניס

ומועצתהעםמועצתחברהיההואי"מקשלכמנהיגה.(הישראליתהקומוניסטיתהמפלגה)י"למקפ"פק

.1974עדבהפסקותשימשבותפקיד,כנסתחברנעשה1949-וב–הזמניתהמדינה

מידייותרהמפלגההתקרבהלדעתוכי,י"מקשלהכלליהמזכירמתפקידמיקוניסהתפטרשנהבאותה

.התערערבמפלגהשמעמדוחשגםשהואייתכן,זאתעם.לציונות

.בחולוןהעלמיןבביתונקבר78בגילנפטרמיקוניסשמואל

מיקוניסשמואל 



וגרמניההקומוניסטיתהמועצותבריתכאשר,כולוהעולםנדהם1939באוגוסט

"ידידותהסכם"עלבמפתיעחתמו,30-הבשנותזואתזועויינותשהיו,הנאצית

שבועשכן,במיוחדמרההפתעהזוהיתההיהודיםהמפלגהלחברי.ביניהן

במהירותאותהכבשו,לפוליןהנאציםפלשו,במוסקבההחתימהלאחרבלבד

הוראתבעיקבותאולם.בשואההשמדתםלקראתהיהודיםברדיפתמיידוהחלו

לשמור,בוהחברותהקומוניסטיותהמפלגותכלעלהקומינטרןאזלחץ,סטלין

היהודיםהחבריםאתהכניסוהדברגרמניהעםלהסכםביחסןנייטרליותעל

הנאציםפלישתעםהשתנהזהכלאומנם.עמוקהרגשיתלמלכודתפ"בפק

והמפלגותהיוצרותהתהפכואחתבבתכאשר,1941ביוניהמועצותלברית

.הנאציםנגדהמועצותבריתשלבמאבקלתמוךנצטוובעולםהקומוניסטיות

...אזנזרעכבר,לערביםיהודיםבין,פ"בפקהפילוגשזרעאלא

על,1939באוגוסטבמוסקבהחותםריבנטרופפוןיואכיםהגרמניהחוץשר:מימין
הסובייטיהחוץושרסטליןניצביםכשמאחוריו,המועצותבריתעםהידידותהסכם

ולפלושהשנייההעולםבמלחמתלפתוחלהיטלראיפשרזההסכם.מולוטובסלב'ויאצ
1-בפרצהאכןוהמלחמההמועצותבריתעםלהסתבכותלחשושמבלי,לפולין

.ההסכםחתימתלאחרבלבדשבוע,1939בספטמבר



אינהושדעתםהמפלגתיתמהפעילותנדחקות

דברשלבסופו.ההנהגהידיעלכמקודםנשמעת

"יהודיתסקציה"להקמתהללוהתחושותגרמו

ביןפוסקיםבלתיחיכוכיםהיתההתוצאה.במפלגה

התפרקה1943-שב,כךכדיעדהמחנותשני

הליגה"אתוהקימופ"מפקפרשוהערבים:החבילה

לידיבמלואהחזרהפ"פקוהנהגת"לאומילשיחרור

...מיקוניסשמואלבראשות"היהודיתהסקציה"

היהימיםשבאותםמכיוון,התאפשרהגדולהשינוי

המערבמדינותתמיכתאתלהשיגכךכללחוץסטלין

לסגור,כמחווה,החליטכיעד,היטלרנגדבמאבקו

בכך.נגדןשחתרהקומינטרןמוסדאתלחלוטין

והחלה"ערביזציה"הממיגבלותפ"פקהשתחררה

.ציוני-היהודילציבורהתקרבותשלאיטיבתהליך

ההתקרבותתהליךקיבל,אלהבכלדיהיהלאואם

המועצותבריתהחלטתעם,1947-בנוספתתאוצה

.ישראלבארץיהודיתמדינהבהקמתם"באולתמוך

ם"באו

בהיתר לפעילותה  הקומינטרןשלטונות המנדט הגיבו על הפסקת פעילות 
אחד הביטויים לכך היה הפגנות גלויות של המפלגה  . פ"פקהחוקית של 

( צלם לא ידוע. )1945-בפ"פקהפגנה של : בתצלום. ברחובות תל אביב

הוא גדל בהתמדה ולפי מידע  40-אולם בתחילת שנות ה. קטןפ"בפקעדיין היה מספר החברים הערביים 30-בשנות ה

כי מספר  , ההיסטוריון שמואל דותן אומר בעניין זה. כרבע מחברי המפלגה-איש 156הם כבר מנו , "הגנה"שהגיע ל

בשלב זה החלו החברים היהודיים לחוש שרגליהם". היה פי שישה משיעורם עשר שנים קודם לכן"החברים הערבים 

בעצמו למדינות  מיקוניסשעם פרוץ מלחמת העצמאות יצא , להנהגת היישוב הגיעו אז לרמה כזאתפ"פקהיחסים בין 

"...הגנה"כדי לארגן שם משלוחי נשק ל, כוסלובקיה'וביניהן צ, מזרח אירופה הקומוניסטיות



הפלגיםביןמערכותשידודחלישראלמדינתהקמתעם

מהםושלושהבארץהשניםבמשךנוצרואשרהקומוניסטיים

שחבריה,(פ"פק)פלשתינהשלהקומוניסטיתהמפלגה:התאחדו

ישראליםערביםהיושחבריה"לאומילשיחרורהליגה",יהודיםהיו

.פ"מפקבזמנושפרשה,"העברייםהקומוניסטים"ומפלגת

כןועלרלוונטיבלתינעשהפלשתינאיתכמפלגהפ"פקשלהשם

"הישראליתהקומוניסטיתהמפלגה"השםהחדשלאיחודנקבע

3,פ"בפקלשעברחברים13כללי"מקשלהמרכזיהוועד.(י"מק)

לשעברחברים9-ו"לאומילשיחרורליגה"בלשעברחברים

."העברייםהקומוניסטיםמפלגת"ב

בשישהזכתהכאשר,1955-בי"מקהגיעהבכנסתכוחהלשיא

,ומיזוגיםפילוגיםבהאירעושובמכןלאחראולם.מנדטים

:אחרותקומוניסטיותמפלגותוהתגבשוי"מקנמוגהשבמהלכם

...אחרסיפורכברזהאבל.ח"ורקש"חד

י"של מקכרזת בחירות : מימין
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טוב על סיועו ועל הערותיו למצגת זאת-תודה מיוחדת ליעקב חן

שימושלצורךיוצריםזכויותבעליבאיתורמאמציםומשקיעיםיוצריםזכויותבעלישלזכויותיהםאתמכבדיםאנו

נפגעהלדעתכםאם.2007-ח"תשסיוצריםזכויותלחוקא27סעיףפיעלנעשההשימוש.במצגתהמופיעיםבחומרים
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