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 אחרון גדולי הפרטיזנים - ברנשטייןלאוניד 

 מאת סימון שכטר

 
 

 מבוא 

ם ניטרוובהם יוכלו אחרוני השנותרו אך מעט שנים ו ,הולכים ומתמעטים השנייהחמת העולם ותיקי מל

עם זאת  .יהודים ששירתו בצבאות השונים תרמו חלק חשוב לניצחון במלחמהאת סיפורם. פנינו ללחשוף 

בולטת ביניהם  ומעשיהם אינם זוכים להכרה ראויה. ,הפנתיאון הלאומיגבורתם נדחקה לקרן זווית של 

מפקד גדוד פרטיזנים להתגאות בתואר היה האחרון בעולם שיכול  האדם –לאוניד ברנשטיין  של תודוגמ

היה סיפורו האמיתי עולה על כל דמיון. ברנשטיין . 2019, עד שהלך לעולמו במרץ השנייהת העולם מלחמב

ועל שמו רשום  ,מדינות בשלושערים  שבערכבות גרמניות, בעל עיטור אזרח כבוד של  44פיצוץ של לאחראי 

אובדן התקווה האחרונה של ל שסייע רבות, מהלך 2-יהמבצע של איתור מתקן פיתוח הטיל האימתני ו  

באגרופיו  שפילסמדליות, מסתתר סיפור מופלא של נער יהודי לבר למספרים ומעהיטלר לניצחון. 

הצליח לשמור על צלם האנוש ששרד כנגד כל הסיכויים ושהקמוצים את דרכו בשנות האופל של המלחמה, 

  שבו ועל זהותו כיהודי.

 

כחלק מיצירת סרט , תיעדתי ושוחחתי עם לאוניד ברנשטיין, ראיינתי, במשך חמש שנים צילמתי

 ,במאי רומן שומונוב ובתמיכת תאגיד השידורהעם  לאחר שנים של עבודה, כעת. ודותיואעל דוקומנטרי 

את הגיבור היהודי  חלקיתשאולי הוא יצליח להחזיר לנו ולו  אביע תקווה זהירה. ורלאהסרט עומד לצאת 

 בלי ששמנו לב.  כמעט הלך לעולמו חי בתוכנו והגדול ש

 

 וגיוס נעורים ,ילדות

 5בהיותו בן שבמחוז ויניצה שבאוקראינה.  בעיירה שפיקוב 1291 ביולי 15-לאוניד ברנשטיין נולד ב

ילדים ועבדה בחוות  ארבעהברנשטיין גידלה לבד  לבובנה ריבה מויאו ,גדל בעוניהוא . מאביוהתייתם 

 מויא. בית הספרלפקוד את לאוניד החל בה ו ,עברה המשפחה לעיר קטנה פוגרבישה 1291-ב. טבק

 בשנת של ליאוניד נהרג החורג אביו) המשפחה לקייבעברה  1299-וב ,התחתנה עם מנדלה יאגניטנסקיי
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אף הפך  17בגיל ו ,התעמלותבבאגרוף ו לאוניד עסק לימודיו בד בבד עם .(העממית המיליציה בשורות 1291

לאחר ו ,רדיו לך הלימודים בבית הספר סיים קורס טכנאיבמה. לאלוף אוקראינה לאגרוף במשקל נוצה

  1.בקייבשעבד כשישה חודשים בבית הטלגרף המרכזי מכן 

בחודש מאי  לימודיו,עם סיום  .רוסטובב ר"חי למקצועות בבית הספרהתגייס ועבר הכשרה  1292 בשנת

 גדודהוצב בהוא . פולין גבולשב בפרמישל רותויאת ש להמשיך לקצין ונשלח ברנשטייןהפך  ,1291

  5.2 יהיארממטה השל  היה מצוי תחת פיקודושו י'באזור בלוקורוביצ שהתמקם, 992 ארטילריה

 

 1441נובמבר  – 1441י ניו ,תחילת המלחמה

עמדות בהחזיקה  של ברנשטיין תויחיד. מלחמה בין גרמניה לברית המועצותפרצה ה 1941ביוני  22-ב

של ברשטיין קיבל פקודה לפוצץ  וגדוד כבר התקדמו מאות קילומטרים מזרחה,הגרמנים כש. שבועייםכ

הצטיין  הנסיגה במהלך. 5ה ישל ארמי 125 ר"חיה במסגרת חטיבת ביילורוסאת הבונקרים ולסגת דרך 

–מהכיתור באזור קוזרוגייצאה  היחידה. גרמנים חיילים 19שבי כשלקח ב, לראשונה ברנשטיין

  ההגנה של קייב.בקו שלחבור לכוחות הלוחמים  התקבלה פקודה שם, רניגובסקי'צ

שם התפוררה סופית ו, נסוגה לאזור אורז׳יצה 195חי״ר החטיבת הובסה בזירה זו  שנערכו בקרבות הקשים

על  גנהבעת הה. סולהבנהר שביצתיים האיים ב הסתתרו ושרידי לוחמיוברנשטיין הגרמנים. חץ לתחת 

 ,ולדבריו ,היצבבנותר לשכב זמן רב  הואקשה.  ֹופגז מרגמה ליד ברנשטיין ופצעהתפוצץ אחד האיים 

ברנשטיין מצא בעצמו את רק כעבור יום או יומיים, כשהרגיש שעכברים מטפסים על גופו. התעורר 

עם הוא הסתתר במרתף עם קצינים ו .יםקילומטר 2לכפר הקרוב שהיה במרחק להתרומם ולהגיע הכוחות 

את ברנשטיין הפצוע . לנסות למצוא פרטיזניםכדי  בלילה עזבו ליערותו ,חיילים אחרים שהצליחו לשרוד

המעיד כי מחזיק המסמך הוא , אך אחד מהם דאג להשאיר בידיו אישור רשמי, עימםלא יכלו לקחת 

ד כשהחלים מעט, יצא ימי. אזור צ׳רקאסישב, כפר טרנובקהבמבית היתומים ש, ולדימיר ואסילייב

כי חש חוסר אונים על  סיפריותר מאוחר . הנאציםידי במאות יהודים שהובלו להורג  ראהמערבה. בדרך 

 . כך שלא יכול היה לסייע להם

 

פרצו באחד הלילות . הסתתר בבקתה של האיכר פיוטר חומנקו לאחר כמה ימים הגיע לכפר בלקליה, שם

להסתתר הספיק ברנשטיין ברגע האחרון . פנימהמפקדם שאטאיילו משתפי פעולה עם הנאצים בראשות 

אבל מעל המשפחה , ברנשטייןשאטאיילו לא מצא את . של פיוטרהזקנה מו ישכבה א ועלישתחת מזרון 

משיך ההוא , עדיין מחלים מפציעתו. נאלץ לעזוב עוד באותו הלילהלכן הוא ו ,ריחפה כעת סכנת מוות

 בהן, לאחר תלאות רבות שעבר בדרך. שם קיווה למצוא פרטיזנים, בניסיון להגיע ליערות סמלה ללכת

 3.כפר טרנובקהלהגיע שבי הגרמני ובריחה נועזת, נפילה ב

 

 

 

                                                      
1 ретС йилстетесилЕ ,дтнолЛ нтСтонетЕо ,"иервЕ - ивреЕ яенревЕеовпЕс," ьтиТ веле, 

овЛтетиТсеен "рСзонвнС ,"1998 ,сеС. 79-80  

 
  .06.12.2007 ',אני זוכר'איון עם לאוניד ברנשטיין, נלקח על ידי גריגורי קויפמן עבור אתר יר  2

3 рлиенС рноЛСтетоин ,дтнолЛ нтСтонетЕо ,"зврвЧ юврпеч вент - ьеевявт е нзрвЕЧзпярЕп 

хенпсп," ансиет ,рнтоонт лвЛтетиТсеен ,1983,  сеС. 24-32  
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 1443מרץ  – 1441פעיל מחתרת, נובמבר 

הם . להמשיך להילחם ורצו מהגרמנים שהסתתרו אחרים חיילים לאוניד מסתור ופגשמצא טרנובקה ב

, בינתיים .השלג ביער יפשיר ויהיה אפשר לצאת לחפש הפרטיזנים כאשר, החליטו להמתין עד האביב

. עם גרמנית הבחברנקו, 'ברנשטיין לעבוד בתחנת רכבת שבצהחל , בזכות המסמך המאשר כי הוא בן הכפר

היו מאוחר יותר ש תאים מחתרתיים ליצורה אחראי היוחבריו למחתרת ביצע פעולות חבלה רבות 

ור הופקדה משימת אית 1943לאחר כמה נסיונות כושלים, באביב פרטיזנים. להתשתית לכוח שהוביל 

 הפרטיזניםהם הצליחו לאתר את  , מחבריו הקרובים ביותר.קבצ׳נקואיוואן הפרטיזנים בידי ברנשטיין ו

מפקד קיבל  –ת ות גרמניורכב שתיפיצוץ  –לין ביער חולודנויארסק. לאחר משימת מבחן טאגדוד ע״ש סמ

בחר  אחרי שהפך לפרטיזןגם  גדוד.השורות ל מויהמחתרת שע ואת לוחמי לאונידהגדוד פיוטר דובובוי את 

 4.'ולדימיר ואסילייב'ברנשטיין להמשיך ולהיקרא 

 

 פרטיזנים יהודים ביערות

המלחמה הפרטיזנית שהתנהלה כנגד הגרמנים על אדמת ברית המועצות הכבושה הייתה רחבת היקף יותר 

משאר ארצות אירופה. אזורי היערות והביצות הנרחבים וכן מערכות כבישים לא מפותחות יצרו תנאי 

פעילות המרכזית של הפרטיזנים הייתה לשבש את טרתם משטח מתאימים ביותר לסוג זה של לוחמה. 

 5העורף הגרמני, לפגוע בעורקי התחבורה המרכזיים המובילים לחזית וכן לפגוע במורל הצבא הגרמני.

 

 םהגרמני של םכך מאכזריות בשלתמיכה מהאוכלוסייה המקומית, אף שסבלה ללאהדה ו וכז הם ,לרוב

, ששירתו בצבא ונשארו מאחור בשטחים 'הצבא האדום' של םוקציני םכלפיה. הפרטיזנים כללו חיילי

 בדרך –לא היו תהליכי גיוס מסודרים  שכבשו הגרמנים וכן פליטים ותושבים מקומיים, שברחו מהגטאות.

  הקימו יחידות משל עצמם. ולעיתים אף ,הפרטיזנים הסובייטיות יהודים ליחידות הצטרפו כלל

 

היהודים בשל נרדפו עוזריהם. באזורים אלה בגרמנים ובהפרטיזנים פעלו בעומק שטח אויב, מוקפים 

הקשוחים, בתוך גדודי  ווחוקיתנאי היער  מלבדנאלץ להתחבא.  –וכל מי שרצה להיות מחוץ לגטו  ,זהותם

לא לגלות את שהיהודים העדיפו לעיתים קרובות  לכןהפרטיזנים הלא יהודים שררה אווירה אנטישמית. 

 אחיהם לנשק. אפילו משמם האמיתי והסתירו את זהותם 

                                                      
4

 ретС йилстетесилЕ ,дтнолЛ нтСтонетЕо ,"иервЕ - ивреЕ яенревЕеовпЕс," сеС .82  

 ושם יד, הביטחון משרד, הנאצית גרמניהבצל הדגל האדום: יהודי ברית המועצות במלחמה נגד  ,ארד יצחק  5
 (.בצל הדגל האדום)להלן:  309 עמ׳, 2008, ישראל, לשריון יד ועמותת
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3465אזור פעילותו של ברנשטיין באוקראינה,  –נפת סמלה, מחוז צ׳רקסי   
 

ההשמדה נערכה באזורים אלה בו פעל לאוניד ברנשטיין לא היו קבוצות פרטיזנים יהודיות. שבאזור 

הספיקו להתארגן ליחידות לוחמות. היהודים הטוטלית בהפתעה כבר בשבועות הראשונים לכיבוש, ברם 

למרות זאת מספרם של יהודים ביחידות לא יהודיות, בדומה לברנשטיין, נאמד בכמה אלפים. כאן השאיר 

, פיוטר דובובוי בהםפעילי מפלגה מרכזיים,  ,בדרך כללוהממשל הסובייטי גרעינים של לוחמה פרטיזנית, 

 הנהיגו אותם.

 

 1443 אוגוסט – 1443מרץ  ,פרטיזן בגדוד ע״ש סטאלין 

עברו סדרה ברנשטיין וחבריו . 'תריםומכ'חיילים הורכב מ וועיקר ,פרטיזנים 933-כ דובובוי היובגדוד של 

 שובבאחת המשימות הראשונות ברנשטיין עצמו סופח לחוליית המודיעין. ושל אימונים ושולבו בפעילות, 

. הנאציםבשירות התליין , פאן גרישה לו חיכהשם , אל תא העינויים הובללאחר כמה ימים במאסר . נתפס

 פנימהנכנסה חבורה של גרמנים שיכורים , לעלות על שולחן העינוייםברנשטיין של תורו  רגע לפני שהגיע

דובובוי שם הצליח להימלט. משם וובל לחצר המוקפת גדר תיל הברנשטיין . את פאן גרישה לשתות הולקח

תפס ולאחר נפילתו של דורופייב, מפקד חוליית המודיעין,  ,לב במהרה לכישוריו של הקצין הצעיר

פיקודו של דמיטרי תחת יחידת לוחמים הוצנחה באזור  1299 אוגוסט באמצע .ברנשטיין את מקומו

 ,גוריאצ׳י, שגייס את אנשיו. על שם פוז׳ארסקי –חדש גדוד פרטיזנים  להקיםהייתה  םמשימת .יי'גוריאצ

מתוך הגדוד של דובובוי, התרשם מתפקודו של ברנשטיין והציע לו להתמנות למפקד המטה של  ,היתר ןבי

 6הגדוד החדש.

 

 1443נובמבר  – 1443 אוגוסט ,ע״ש פוז׳ארסקי מפקד מטה בגדוד

 , אלא הואהחדש של ברנשטיין כלל לא רק את ניהול החיים השוטפים ואת הלוגיסטיקה של הגדוד ותפקיד

פיקד  פעילותובמהלך תפקידים רבים. עוד שבויים ו לחקורס אנשים, יגילהיה אחראי גם לתכנן מבצעים, 

                                                      
 שם.איון עם לאוניד ברנשטיין, יר  6
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ואכן הצליח  ,הגדוד להגדיל אתכמו כן פעל  7רטיזניות רבות, בעיקר בנפת סמלה.ברנשטיין על פעולות פ

עם הצבא הסדיר  שחברו ובעת, 233-כ ספטמבר בחודש ,אנשים 933 בו היו כבר אוגוסט בסוףניכר. אופן ב

 .  פרטיזנים 1,500-מנה הגדוד כ 1299בנובמבר 

 

 לוחמים של קטנה קבוצהיה. לה מתקפת הפתע בכפר בלקתיהיברנשטיין אחת הפעולות החשובות שיזם 

 הפרטיזנים. 'ויקינג'גרמנית היזיה ווהדיטנקים של  לנוח יחידת ההיכן שעצר, כבשה את הכפר ובראשות

במהלך  8.כלי רכב משוריינים ארבעהו משאיותעשר , טנקים שני והשמידו ,גרמנים חיילים כמאה רגוה

בסתיו  שחיפש את ברנשטיין)המקומית שאטאיילו הורג את מפקד המשטרה לברנשטיין הוציא הקרב 

הגדוד הייתה הכנה למבצע הגדול פני לאבל המשימה המרכזית שהוצבה  .(של זקנה מתחת למזרון 1941

 צליחת הדנייפר.  –ביותר העומד להתרחש בזירה 

 

 באזור צ׳רקאסיתפקידו של ברנשטיין במבצע לצליחת הדנייפר 

 

 

 רקע

ביצורים קו של  לבנות הצבא הגרמנימפקדי היטלר להורה  בקרב קורסק, התבוסה, לאחר 1943באוגוסט 

לין לעומתו אסט. 'החומה המזרחית'או  'ווטן-פנתר'קו זה נקרא על נהר הדנייפר ולהחזיק בו בכל מחיר. 

לכל אורכו היה הדנייפר  וצליחת נהר ,היה נחוש לשחרר את השטחים שכבשה גרמניה מברית המועצות

 750ונמשך לאורך  1943ה של שנת יהתנהל במחצית השניהקרב על הדנייפר . מבצע הכרחי להשגת יעד זה

ארבעה חודשים. כמיליון חיילים משני הצדדים השתתפו במערכה שארכה  4-חזית. כהקילומטרים של 

הצליח ובעזרתם  ,ני של הנהרשטחים מעברו הש –הצבא הסובייטי מספר ראשי גשר  כבש במהלך המבצע

באזור העיר  הצליחהאת  ואשר אפשראחד מאותם ראשי גשר, . אל הגדה המערבית ולהעביר את כוחותי

 של ברנשטיין.האישית צ׳רקאסי, נתפס רבות בזכותו 

                                                      
 .386עמ׳  ,בצל הדגל האדוםארד,   7

8 ретС йилстетесилЕ ,дтнолЛ нтСтонетЕо ,"иервЕ - ивреЕ яенревЕеовпЕс," сеС .86  

 
 

3465מפת הקרב על הדנייפר,   
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 ספתהנכהמפה 

דה הימנית של לסקור מודיעית את הג – מורכבתהמשימה שהתקבלה במטה הגדוד ע״ש פוז׳ארסקי הייתה 

וצנחנים ם אחרים יימקום תורפה. לאחר מכן היה עליהם לחבור לכוחות פרטיזנ הלאתר ב כדידנייפר 

 מחנהשפעלו סמוך ולכבוש יחדיו את אותה הנקודה שתהווה את ראש הגשר של הצליחה. באותו זמן 

באופן ישיר.  המבצעאת  יישםל אפשר איקילומטרים. ברנשטיין הבין כי  180-כ –הרחק מהנהר  היההגדוד 

חוליות המודיעין לא היו מצליחות להגיע אל הדניייפר בלי לעורר את חשדם של הגרמנים. על כן תכנן 

להיות  תהוא האמין שבכספת של מפקדת הגדוד חייב הנדסה גרמני.של גדוד פעולת התקפה על המטה 

תוך  לפרוץמוטב לנסות  ובמקום לשלוח עשרות חוליות למוות כמעט ודאי ,מפה של ביצורי הדנייפר

  .הסוואה

 

מיכאיל אימאס וזיגמונד  –שני יהודים דוברי גרמנית שוטפת המשימה על ברנשטיין הטיל את הובלת 

בכיליון . אך מפאת חשיבות תפקידו נותר במחנה, לאוניד תכנן בפרטי פרטים את המבצע. ז׳ולקובסקי

גדוד אשר התחפשו לגרמנים ויצאו ברכב אחד אל מטה , הלוחמיםשל עיניים חיכו הפרטיזנים לחזרתם 

למעט העובדה שהפרטיזנים לא , המבצע הצליח כמעט כמתוכנן. שהיה ממוקם בכפר גפסינו, ההנדסה

 ובתחתית הכפולה נפתחה,היא רק בהגיעם ליער  .למחנה עימםה לקחתונאלצו  הצליחו לפתוח את הכספת

עד מהרה . עמדות תצפיתשל שדות מוקשים ושל , ביצורי הגנה פירוט של , ובהאותרה המפה המיוחלת

 9.הכפר סבידיבוק –מקום המיועד לכיבוש ה אותר

 

 סבידיבוקדרך ארוכה ל

בנובמבר  23-של ברנשטיין להתמודד עם מתקפת פתע גרמנית. ב וגדוד נאלץלפני שיצאו לדרך אל הדנייפר, 

, נגמשים ותותחים. המחנה טנקים באמצעות, הפרטיזניםמחנה את  72כוחות חי״ר של גדוד  התקיפו 1943

 והדרך היחידה החוצה הייתה דרך ביצות אירדין. ברנשטיין, שכראש המטה צפה את האפשרות הזו ,כותר

מעין גשר צף וארוך הבנוי ממשטחי עץ. לאחר ארבעה ימי  – 'ריצוף', הורה מבעוד מועד להכין מראש

לוחמים כדי לפוצץ  50את ברנשטיין עם השאירו במהלך הלילה, תוך שהפרטיזנים את הביצה עברו  לחימה

. אבל כבר היה מאוחר מדי – נתן פקודה לסגתברנשטיין , הגרמנים כאשר התקרבו את הגשר הצף.

 ,ברנשטיין הציע תחבולה שאלתר במקוםעמדו לנתק את היחידה מדרך המילוט. הגרמנים החלו במתקפה ו

ללא רוכבים. הגרמנים לא הבינו את פשר הקולות  ,של הגדודהסוסים ואל עבר עמדות הגרמנים נשלחו 

והיו בטוחים שהם נמצאים תחת מתקפת פרשים. עד שגילו כי מדובר בסוסים ללא רוכבים,  ,והמראות

שמעל  ריצוף העץ ולמקש אתב את רכס ההר, להתנתק מהרודפים כיתת ההגנה של ברנשטיין הספיקה לעזו

 10.נהרגו על גבי הגשר הצףלעבור ניסו בכל זאת כמה עשרות גרמנים שהביצה. 

 

אל מקום המפגש הפרטיזנים  בו הגיעו 92-בו, 1299בנובמבר  92–26בליל  אירעהמעבר דרך ביצות אירדין 

בלילה מושלג , אשר הגיחו הצנחניםשל מתקפה הפתאומית של הפרטיזנים וב .עם כוחות הצנחנים המיועד

ל גדת נהר הדנייפר ע רצועת חוף . כמו כןוקיבהכפר סביד ואת ר גרמני"גדוד חי הביסוהם  ,העורףן מ

                                                      
9  рлиенС рноЛСтетоин ,дтнолЛ нтСтонетЕо ,"зврвЧ юврпеч вент - ьеевявт е нзрвЕЧзпярЕп 

хенпсп," сеС .194-220  

 
 .243–235שם, עמ׳   10
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כך נוצר ראש הגשר . הכוחות הסובייטים ם שלעברה לשליטת קילומטרים 5ועומק  קילומטרים 2באורך 

 11.וכעת הצליחה יכולה הייתה להתחיל ,של צ׳רקאסי

 

 המוצלחתהצליחה 

הפרטיזנים להגן עליו בכוחות עצמם. הגרמנים שלחו אל נאלצו ביומיים הראשונים לאחר כיבוש השטח 

תקלויות פנים יולא פעם הגיעו גם לה ,והקרבות שהתפתחו היו אכזריים במיוחד ,המתקפה כוחות רבים

התקפות של עשרות בעקבות זאת ו ,על הכפרלהגן  לפרטיזנים הסייע ה המקומיתיהאוכלוסימול פנים. 

קטיושות משגרי הועברו ודרכו  ,צף הסובייטים גשרהמהנדסים הקימו עד סוף היום השלישי . האויב נהדפו

וראש הגשר הלך  ,הצטרפו ללחימה כדי להחליף את הפרטיזנים 52ה יארמישל יחידות של . וארטילריה

על  ארסקי'פוזגדוד  שלמפקד קורוטייב הודה לכל הפרטיזנים הצבא הסובייטי. השל  כוחותבוהתמלא 

עוד ק ויבוסבידקרבות רבים היו לנו לפני הלחימה על " על הרגע הזה: אמר ברנשטיין 12.המצוינת תםעבוד

על אדמת הקרב האחרון זה עבורנו היה , בכל זאת. זכור במיוחדהקרב הזה  אבל –רבים נכונו לנו אחרי 

 13".אוקראינה

 

 תוצאות המבצע

ל עבר מערב וכעת היה באפשרותו להמשיך להתקדם א צ׳רקאסי דנייפר באזוראת הצבא הסובייטי צלח 

פעילותן בעורף האויב, הן מבחינת את המבצע הוכיח את חשיבותן של יחידות הפרטיזנים ואוקראינה. 

והן בכיבוש ראשי  הגרמנים(חיזוק הביצורים  שיבוש תהליך)שניהלו לפני המבצע  'מלחמת המסילות'

של שטחי ברית  וכיבושם מחדש ,לכל אורך החזיתנסוג הגשר שאפשרו את הצליחה. הצבא הגרמני כמעט 

 המועצות היה מעתה עניין של זמן. 

 

נקרא חלקם . בין יחידות שונות גדוד פוז׳ארסקישמהפרטיזנים פוזרו  הסדירלאחר האיחוד עם הצבא 

קיבל מדליה של מסדר המלחמה על המולדת  הואבמליטופול . לאוניד בהם, למליטופול להמשך השירות

המשימה . אותו היה עליו להקים מחדשש, ארסקי'מונה למפקד הגדוד על שם פוז 1299ובתחילת , 9דרגה מ

 .את דופןצשחיכתה לו הייתה יו

 

 1444אוגוסט  – 1444מאי  ,ביערות פולין

  2-יו   טילישל פיתוח האיתור מתקן מבצע ל

                                                      
 .249–244שם, עמ׳   11

12  дтнолЛ нтСтонетЕо ,"ичнЕ ЕЧ овивпнл," днЛ СтЛтиалтЕ ЛС .ритЛлдлСт дтелот, ьтиТ веле, 

 лвЛтетиТсеен "гзетоетСо ,"2002 ,  ( сеС. 29)  
  שם.איון עם לאוניד ברנשטיין, יר  13
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 2-יו  טיל  – רקע

י  היה הטיל הבליסטי הראשון בעולם והיה העצם הראשון מעשה ידי אדם שחצה את גבול החלל. 2-ו 

על לוחמי מדינות הציר.  רבהלית מורהשפעה הייתה זה, שניהלה גרמניה הנאצית,  מיזםבשלהי המלחמה ל

וינצח עבור גרמניה את המלחמה הפיח תקווה בחייליו הקיום של נשק הפלא שיהפוך את הקערה על פיה 

. לשם ייצורו של הטיל נדרשו משאבים אדירים )כך, למשל, כדי ליצור דלק אלכוהולי עבור טיל של היטלר

י המלחמה  ה האחרונים שלהיה בשפע(. בשלביבו המזון לא שטון תפוחי אדמה, בזמן  30בודד נדרשו  2-ו 

ה קשים יהן עובודת הפיתוח והן השימוש בטילים עצמם. עשרות אלפי אנשים הועבדו בתנאי כפיהואצו 

 14בגרמניה ובפולין. –בשני מתקני הייצור והפיתוח של הטילים האלה 

 

 שדותבו  היו. שוב'וז קראקובבין הערים  ,פולין דרוםילים הוקם בהט ניסוישל המתחם הפולני של פיתוח ו

 כל עלו ,פונתה הסמוכים הכפרים אוכלוסיית .מסילות הברזל קווים שלעברו דרכו ו, היטב מוסווים תעופה

 .מ"נ אשנפתחה ד ימי ,שנכנס לתחום האסור, גרמני גם, מטוס

 

 :ביקש 1944ביולי  13-מ 295במברק לאתר את המתקן הסודי.  מסטאליןביקש צ׳רצ׳יל  1944בקיץ 

יש לנו מידע מהימן על כך שבמשך זמן ממושך הגרמנים עורכים ניסויים בטילים במתקן 

 על הטילבאזור דמביצה שבפולין... יעילות תגובת הנגד שלנו תלויה רבות במה שנוכל לגלות 

אודה לך מאוד  ...של הצבאות שלך םבטרם ייעשה בו שימוש נגדנו. דמביצה נמצאת בדרכ

על שמירה של הציוד והמתקנים בדמביצה ותאפשר למומחים שלנו לבחון אם תוכל להורות 

 15.אותם

 

                                                      
14 "The Rocket and the reich: Peenem en de o d ahe  ihi g if ahe eoeeifai  hiffiee emoc eh  enfeed, 
5i hoee e,  e rmee  meff, 1995.   

15 ьврвнЕярз ьрвнявнзввос аееввз вЕпЕяврее аааС я ьрвЧЕнвпвзрЕ аШС Е ьрвртвр-

рЕпЕяврзрЕ ивоЕрехрЕвзпЕЕ ее ерврс ивоЕреВ йввювявевппеВ иеВпл 3463 - 3467 ии ,.

ансиет ,гнсднилелвЛте ,1958 ,ьтитоСтддт 295  

)תמונה מתוך הארכיון הלאומי של גרמניה( 4-ישיגור טיל ו    
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״בפולין, כפי דייק את מיקומה של דמביצה שכן סטאלין בחיוב וביקש רק להשיב כעבור יומיים 

תה העובדה ימה שסטאלין לא דיווח לצ׳רצ׳יל הי 16.שמדווחים לי, יש מספר מקומות בשם זה״

הזה יומם ולילה גדוד פרטיזנים שפעל לאיתור המתקן כבר היה לו שבאמצע יולי בעומק שטח פולין 

 .הגדוד ע״ש פוז׳ארסקי –

 

 

 הכנות למבצע

, עימושגרעין הלוחם ברנשטיין וההועברו , השתלמות צבאיתשל אחרי תקופה של מנוחה ו, 1944באביב 

כאן הותר לו לבחור את . 1החזית האוקראינית  לפיקודלמטה של תנועת הפרטיזנים המשויך , טהובאלסל

של גדוד פוז׳ארסקי  ובחר את מיטב לוחמיהוא . אותה עמד לקבלש, האנשים שיצטרפו אליו למשימה

של ברנשטיין איוואן איש המודיעין המבריק מיכאיל אימאס, חברו הטוב  , בהםבגלגולו הקודם

בין היתר, צירף לכוחותיו אלחוטנית צעירה בשם אלכסנדרה  המלח לשעבר אייוואן צארנקו.וקאבאצ׳נקו 

 הטמנתב יהםיכולת כדי לשפר את אימונים לפני היציאה לשטח הקבוצהעברה  1299 מאי בתחילתלונבה. 

 אליו יוצנחו.שמהו היעד ידעו ברנשטיין וקבוצתו האחרון לא  הרגע עד. צניחהבניווט וב, קליעהב, מוקשים

אתה " :האחרון הגדיר את המשימה. ראש המטהמשרדו של להגיע לנקרא  הואטיסה שלושה ימים לפני ה

מקום נחיתה של קבוצת . אך לא מן הנמנע שיהיה צורך לפעול גם בפולין, אוקראינה ערבתטוס למ

תקבל ק על מיקום הנחיתה שלכם מידע מדויי .המזרחייםקרפטים ההרי של היערות אזור  –שלך הצנחנים 

 קבוצות ארבע – נתון בעוד עדכנֹו המטה ראש 17.״רכבות פיצוץ –משימתכם המרכזית  .העליה למטוסלפני 

 .נעלמו ועקבותיהן קשר יצרו לא הן אולם, שלו זו לפני למשימה נשלחו

 

 פרטיזנים סובייטים בפולין  –למבצע  הרקע

                                                      
16  ьврвнЕярз ьрвнявнзввос аееввз вЕпЕяврее аааС я ьрвЧЕнвпвзрЕ аШС Е ьрвртвр-

рЕпЕяврзрЕ ивоЕрехрЕвзпЕЕ ее ерврс ивоЕреВ йввювявевппеВ иеВпл 3463 - 3467 ии ,.

ьтитоСтддт 297  

 
17 дтнолЛ нтСтонетЕо ,"звЧ еЕЧ Е нзянервее" ,рлте ,овЛтетиТсеен днилелитсинЕ илетСтезСл 

ыиСтлол ,1973 ,сеС .32  

3466פולין, ברנשטיין במחנה פרטיזנים, יערות   
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או  במסגרת זוקשורות היו רובן . על אדמת פולין הגרמני התארגנו מספר יחידות פרטיזניםהכיבוש בשנות 

של יחידות סרו  ןמיעוטלת פולין הגולה בלונדון. ממשניהלה שהמחתרת , 'יה קריובהיארמ'אחרת ל

עד . הווממוסקהמחתרת הקומוניסטית הפולנית שקיבלה את פקודותיה , 'ה ליודובהיארמי'למרותה של 

אויב. הם הסובייטים בפולין בעיקר בהישרדות בעומק שטח -עסקו הפרטיזנים הקומוניסטים והפרו 1943

ם יאך לא היה בכוחם להתעמת במאבק מזוין מול הכוחות הגרמני ,מחתרתיותביצעו פעולות חבלה 

 בראשוו ,בפולין הקומוניסטיות הפרטיזנים יחידות של המשותף המטה הוקם 1944 באפריל 18ושותפיהם.

 לסייע, הכבושים פולין בשטחי הפרטיזנית הפעילות את לרכזהיו  מטרותיו בין .זבדסקי אלכסנדר עמד

 'האדום הצבא' כוחות ביןו בינה לתאםו( הפולנית הקומוניסטית המחתרת) 'ליודובה היארמי'ל

 המועצות ברית. הווממוסק למעשה כוונה פעילותו וכל ,סובייטים מומחים עבדו במטה. המתקרבים

 19.לוחמים באימון וסייעה תקשורת ואמצעי נשק זו להתארגנות סיפקה

 

שחרר הצבא  לאורך מאות קילומטרים של החזית האוקראינית,לאחר מתקפה משולבת , 1944באביב 

עם התקרבות לשטחי פולין הוחל  .הסובייטי את השטחים שנכללו בברית המועצות לפני תחילת המלחמה

היחידות שהוצנחו לתוך לרוב, אויב. הבתהליך מואץ של שליחת יחידות פרטיזנים וחבלה לעומק שטח 

, פעלו מטה הפולנייחידות הכפופות לעם  ותהיו מתואמלעיתים ש אףשל ברנשטיין,  תוידיח כמופולין, 

במקרה של גדוד , הצבא הסובייטיד הפרטיזנים של את הפקודות ישירות ממטה פיקו קיבלוכשהן  תעצמאי

 20.מטה החזית האוקראינית הראשונה –ע״ש פוז׳ארסקי 

 

3466, דרום פוליןאזור פעילותו של ברנשטיין ב  
 

 הנחיתה

                                                      
18 Mieczysław Juchniewicz, Poles in the Soviet Partisan Movement 1941–1944 , Warsaw 1973 
19 Tadeusz Piotrowski, Poland's Holocaust, McFarland & Company, 1997, pp. 98–108. 

 20 дтнолЛ нтСтонетЕо ,"звЧ еЕЧ Е нзянервее", сеС .19  
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באזור , ברנשטיין לטריטוריה של פוליןבפיקודו של  לוחמיםעשרה ה של קבוצהוצנחה  1944במאי  10-ב

בטעות  נערכהעל כן הנחיתה  .ומכשיריו נפגעו ,המטוס להתקפת נ״מנקלע מעל קו החזית . הכפר דידניה

לתחקר כמה איוון צארנקו עצר  .אזור פרמישלב – קילומטרים מהיעד המקורי 23-באזור המרוחק כ

שקי הציוד של הצנחנים נחת היישר אחד מש הבחינוהללו סיפרו לו שו ,מדידניה רוחזש בחורים פולנים

ובמקום להסתתר  ,ברנשטיין הבין שהגרמנים עומדים להגיע כל רגע בו נערכה חתונה.שלתוך בית בכפר, 

הגרמנים שהגיעו בהמוניהם אכן  – כפר עצמו. ההימור שלו הצליחבפרטיזנים להתחבא לביערות הורה 

ם עזבו את דידניה, ברנשטיין ולוחמיו יות הגרמנילאחר שהכוחרק אך לשווא. , חיפשו את הפרטיזנים בכפר

  21החלו במסעם הארוך אל היעד המקורי.עזבו את מחבואם ו

 

 ביערות פולין

את  חצומזרחה. הם  לנועפרטיזנים לוחמיו הכבר קיבלו הודעה על מותם, המשיכו ם יהבזמן שמשפחות

בהתאם ו בהתחלה פעל .פוליןאישור להמשיך לפעול בדרום קיבלו ו קשר עם המטה יצרו ,נהר סאן

 והדברהם צוידו במוקשים עם מנגנון הפעלה אלחוטי, לשם כך רכבות אויב. לפוצץ  –המרכזית  םלמשימת

. בהקשר זה ראוי לציין פעולה של לוחם המודיעין היהודי מיכאיל אימאסאפשר להם לבצע פעולות חבלה. 

הריים וצ לסעודבדיוק סיים ורכבת סאנוק  בתחנת יום אחד בחודש יוני הוא הופיע במדי קצין גרמני

מם. הוא נכנס לקרון יעהיה ואימאס  ,לקצינים, כשהרכבת הגיעה לתחנה. הנוסעים מיהרו פנימה במסעדה

לנשום אויר ' מנומשבתוכו היה מוקש עם הפעלה אלחוטית, ויצא , הניח את תיקו, תפס מקום פנוי, קצינים

הרכבת הגיעה כעבור חצי שעה . אליה חמק ונעלם כלא היהו ,מכוניתלפני הרציף חיכתה לו שברחבה . 'צח

פוצצה בעודה על  הרכבת. מוכנים להפעיל את האותהיו והם כבר , בו הסתתרו פלטונוב ופבלנקושלמקום 

 22מלאים בקצינים גרמנים לא הגיעו לחזית.שהיו קרונות  הארבע , ובעקבות זאתהגשר

 

גיוס הודות לו הםמתקנימו מלחמה סובייטים ממחנות כליאה שבויישחרור ל הודותהגדוד גדל במהירות 

וכעבור  ,כבר אחרי חודש היו בו מאתיים לוחמים חמושים. ה המקומיתימתנדבים מתוך האוכלוסי

רכבות  91 מהפסים של ברנשטיין והורידו לוחמי 1299 נובמבר עד ממאיאיש.  1,200-הגדוד כמנה חודשיים 

  23חבלה שונות. פעולות 140-כ ערכוואויב 

 

 .2-יו  טילי של  יםמתקן הפיתוח והניסוי איתור בפולין היההגדוד ההישג העיקרי של עם זאת ה

                                                      
 .41–40שם, עמ׳   21
 .199–112עמ׳ , שם  22

23  ретС йилстетесилЕ ,дтнолЛ нтСтонетЕо ,"иервЕ - ивреЕ яенревЕеовпЕс," сеС .93  
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 'שיטת המניפה' –איתור המתקן 

נדרשו  סיפרו כי הם. הגרמני מהשבי שנמלטו חיילים סובייטים שני אל הגדודהגיעו  1299 יוני בחודש

יומיים או  אחריכל מי שעבד במתקן זה הוצא להורג . 'מעופףטורפדו 'ראו שיגורים של וסודי  מתקן לבנות

מידע זהה למתים.  הםחשבו להימלט מקבר אחים, כשהגרמניםהצליחו וגוייב 'שיריאייב וצ שלושה.

ברנשטיין למטה, משם העביר את המידע שבפיהם התקבל מאסיר נוסף שנמלט מהמחנה, צרפתי בשם פול. 

הייתה  זואולם  .אותו מתקןהמדויק של  מקומו לקביעת הדרושים האמצעים בכל לנקוטהגיעה פקודה 

אך  ,הסודי המתקןלכיוון המשוער של נשלחה  לוחמי מודיעיןקבוצה ראשונה של . הפשוטמשימה לא 

מאוחר יותר התברר כי הגרמנים תפסו את חברי  .ה היה זההיגורלה של הקבוצה השני. עקבות נעלמה ללא

 .למתקן להתקרבנעצרו הרבה לפני שהצליחו  והפרטיזניםהשטח היה מוגן היטב . וערפו את ראשםהחוליה 

 

בהם , גייס חוליות של פולניםהוא . 'שיטת המניפה' -ן ילאיסוף מודיעברנשטיין המציא שיטה ייחודית 

מסילות , הכבישים, אותם שלח לעבור בכל הדרכים. חשדכמה שפחות מעוררים הכאלה , זקנים ונכים

הפולנים את מקום המחסום על המפה סימנו , נעצרו שבובכל מקום . הברזל ושבילי העפר המובילים לאזור

למטהשני משמאל בשורה  . ברנשטיין3466, קיץ פרטיזנים בגדוד ע״ש פוז׳ארסקי ביערות פולין  
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 קמניצה, בין העיירות סנדזשובהלך והצטייר מעין ריבוע, כשצלעותיו כך . לברנשטיין ומסרו את הנתונים

  24.במרכזו הייתה העיירה דמביצה .ארנה'צו זנו'פל, דולנה

 

 

 

 

 חץ האש

כזכור, צ׳רצי׳ל ביקש מסטאלין לא רק להשמיד את הטילים האימתניים, אלא גם לשמור על מתקני 

נשק , 'וונדרוואפה'לחקור אותם ולקבל מידע חיוני להתמודדות עם ה האנגלים רצו .והשיגורהפיתוח 

היה עליו לחדור  :כירורגי למדי מבצע ערוךלנאלץ . ברנשטיין הגרמניתהפלא, כפי שכינתה אותו התעמולה 

 פנימה ולסמן את היעדים המדויקים עבור המפציצים הסובייטים.

 

, פלטונוב עם שיראייב המודיעין המנוסה לוחםיצאו למשימה , שפעלו בשיטת המניפה בד בבד עם הפולנים

. השניים הצליחו לחדור פנימה אל המתחם הסגור ואספו מודיעין על מהמתקןאחד משני האסירים שברחו 

רגע לפני שנתפסו והוצאו להורג, הם הצליחו להטמין בגזע עץ מפה . החשובים במתחםמיקום האתרים 

בו נתפסו ואיתר בעצמו את המפה בתוך הגזע. כעת ששל המתקן הסודי. ברנשטיין חזר למקום מפורטת 

פעילת המחתרת הפולניה פרטיזנית ו בה בעת קיבלההיו בידיו מספיק נתונים כדי להיכנס פנימה. 

תוך ה התגוררה באחד הכפרים שנותרו בתהסודי, שכן דוד מתחםלויקטוריה מקסימילישן אישור להיכנס 

הגזרות. אותו מפקד היה מהגר  אחתלפתות את המפקד של חיל המוצב ששמר על  שם הצליחה התחום.

ם רוסים יחידה בצבא ולאסוב, שהורכב מחיילי ולוחמיו הימסקוי. ובשם קוסטר , בן אצולה לשעבררוסי

 –היה אחד  ודינם אצל הפרטיזנים ,אנשים אלה נחשבו לבוגדיםהגרמנים.  שבחרו לעבור צד ולהילחם עם

ו הפרטיזנים. לאחר השם אסרוו ,מוות. ויקטוריה הובילה את בן האצולה המאוהב אל פאתי היער

של ברנשטיין למחנה של ולאסוב  ובעזרתה פרצו לוחמיו, ההסיסממסר להם את  ,שהבטיחו לו חנינה

באמצע הלילה. כשהחיילים ישנו, שבו הפרטיזנים את כולם. ברנשטיין העמיד את הבוגדים בשורה והודיע 

או לתקוע לעצמם את  –יש להם שתי אפשרויות אולם עם כדור אחד בקנה.  נשקלהם כי כולם יקבלו 

כה לחנינה. אנשי צבא ולאסוב קיבלו את יז –ומי שישרוד  ,דם בגרמניםיהכדור בראש או להילחם לצ

 25.ן הסודיקהמתה והשתתפו עם גדוד פוז׳ארסקי בפריצה אל תחומי יההצעה השני

                                                      
 שם.איון עם לאוניד ברנשטיין, יר 24

25  дтнолЛ нтСтонетЕо ,"звЧ еЕЧ Е нзянервее", сеС .175-184  

 איוואן קאבאצ׳נקו מיכאיל אימאס
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הם סידרו על הקרקע כדי לסמן את היעדים למתקפה המדויקת, , נכנסו לתחומי המתחםכשהפרטיזנים 

בזמן אותו יש להפציץ. שמדורות, המראה על המקום  מעשרותחץ ענק, המורכב  –סימן עבור חיל האוויר 

ים התמלאו במפציצי חיל האוויר יהמוסכם של המתקפה הבעירו אנשיו של ברנשטיין את המדורות. השמ

 2-ישל טילי ו  יועדה לייצור הטילים הושמדה. מתקן הפיתוח שותוך כמה שעות עיקר התחמושת  ,הסובייטי

 26חדל להתקיים. בפולין

 

 המבצעתוצאות 

בכך קירבו ברנשטיין  . 2-יו   מיזםללא ספק אחד המסמרים האחרונים בארון של חיסול המתקן היה 

לדיוק המתקפה ש תבררהאך עם השנים תקוותו האחרונה של היטלר לניצחון. ולוחמיו לקיצה את 

 יכולת הייצור הושמדה, אך ,כפי שצ׳רצ׳יל ביקש האווירית על המתקן הייתה משמעות רבה אף יותר.

היכנס של צ׳רציל ואפשר לצוות חוקרים בריטים ל תולבקשסטאלין נענה המעבדות ומתקני הייצור שרדו. 

יכלו בעלות הברית והעולם כעת  27בחון את המתקנים.המועצות כדי להגיע לדמביצה ול ן לבריתאמטהר

השפיע על ו ערךהיה יקר ובמקומות אחרים . הידע שנאסף בדמביצה הרקטהכולו ללמוד את סודות 

. טיפוס של הטילים הבליסטיים לאב 2-יו  הפך החלל. אחרי המלחמה  יקה וחקרהאווירונאוטתולדות 

ועל  ,היסוד של תוכנית החלל האמריקאיתמאבני  תלאח והי 2-יו   מיזםבנעשה שימוש ן בהשהטכנולוגיות 

 28אל הירח. 'אפולו'הטיל ששיגר את חלליות , '5סטורן 'פיו נבנה 

 

 יהודים בבאליגרודהצלת 

טלה על גדוד ע״ש פוז׳ארסקי היה לנוע דרומה ולהיכנס לשטח סלובקיה. לפי הפקודה, המשימה הבאה שהו

לאומנים של כי יחידות  גילו כוסלובקיה'לצ. בדרכם באוגוסט 93-בלהגיע לאזור העיר גומנה עליהם היה 

המוות.  גירוש למחנותה גדולה של יהודים שהסתתרו מפני באליגרוד ותפסו קבוצההקיפו את העיר 

נאסר בפירוש הגדוד של ברנשטיין על שבעיירה.  צב הגרמניוחיל המנאסרו באחד מהמבנים של  היהודים

של האויב הפרוסים שם. מה גם  רביםהתריע על כוחות פיקוד הפרטיזנים מטה שכן  למקוםלהתקרב 

לפרוץ חליט הל, ברנשטיין והייתה חשובה ביותר. למרות הכשהמשימה שחיכתה לו מעבר לגבול 

זכר כיצד ו 1941להורג בסתיו  מובליםלבאליגרוד ולשחרר את היהודים. הוא נזכר כיצד ראה את היהודים 

 עיקר הכוח. כעת לא יכול היה לעמוד מנגד. נוכח מעשי הזוועה שלא היה בידו למנוע הרגיש חסר אונים

החליט  ,לוחמים כמאתייםכאשר ברנשטיין בראש קבוצה קטנה של  ,יהבקסלולהתקדם לעבר  ךהמשי

חיסלו  לוח מוצנח,שתיקי קול שזה עתה קיבלו במשרשת ולצאת לפעולה. תוך שימוש במולהפר פקודה מפ

                                                      
 .122–122עמ׳ , שם  26

27  ьврвнЕярз ьрвнявнзввос аееввз вЕпЕяврее аааС я ьрвЧЕнвпвзрЕ аШС Е ьрвртвр-

рЕпЕяврзрЕ ивоЕрехрЕвзпЕЕ ее ерврс ивоЕреВ йввювявевппеВ иеВпл 3463 - 3467 ии ,.

ьтитоСтддл 308-310  

 
 

28 "V-2 and Saturn V: A Tale of Two Rockets", by Patrick Hicks, in "Guernica", January 11, 2019. 
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הצטרף אל של המשוחררים חלקם  את השומרים, שחררו את היהודים ואף חילקו להם נשק. ולוחמי

 29לוחמי הגדוד.

 

לחמו  1944פוז׳ארסקי נטל חלק חשוב ביותר במרד הסלובקי. במהלך חודשי הסתיו של שנת ד ע״ש הגדו

שחרורם של עשרות לאינית הרביעית במערכה רברנשטיין ואנשיו עם כוחות אחרים של החזית האוק

עת אושפז  1944,30ר מ. דרכו הקרבית של ברנשטיין הסתיימה בנומבמהגרמניםעיירות וכפרים סלובקיים 

 . המלחמה ולים לאחר פציעה קשה שעבר. כאשר החלים, כבר הסתיימהבבית ח

 

 לשאלת הזהות היהודית בצבא הסובייטי –ואסילייב או  ברנשטיין 

אותם יהודים הרגישו את  ה.יבמלחמת העולם השני 'הצבא האדום'חצי מיליון יהודים לחמו בשורות 

עצמם כחלק בלתי נפרד מהעם הסובייטי, פיסת פאזל אדומה במרקם האחיד שניסה ליצור המשטר 

מכסות סודיות  היוליחס מפלה לרעה, כאשר היהודים זכו הקומוניסטי. למרות זאת במהלך המלחמה 

האנטישמיות הממסדית חברה  31דליות ותפקידים בכירים., מעבור יהודים בכל הקשור לחלוקת עיטורים

לא להיבדל, שולכן אין פלא שאותם יהודים ניסו ככל האפשר לטשטש את זהותם כדי  ,לזו העממית

״הנה, היהודי הפחדן״. בניגוד  עליהם חלילה, מחבריהם לנשק. הם הלכו ראשונים לקרב, כדי שלא יגידו

התעוררות מיוחדת של אותה זהות ג מייד. כי היו מוצאים להור –היהודים לא יכלו ליפול בשבי  ,לחבריהם

  נסתרת הרגישו היהודים כאשר פגשו את אימי השואה. 

 

בחור צעיר, את סיפורם של היהודים בצבא הסובייטי. סיפורו של לאוניד ברנשטיין מייצג  במובנים רבים

שתמע לשתי פנים, הוא מתחיל את המלחמה מ אינוששם משפחה  למרותהתייתם מאביו, עוד כילד ש

. בין אם זה הקומיסר זהותוהוא איננו מצליח לשכוח את עם זאת בנקודה רחוקה מאוד מיהדות. 

זאת באיומיו, בין אם מדובר בממונה על חלוקת העיטורים המגלה לו כי מזכיר ההאנטישמי ז׳ילין 

עם המפגש עם השואה,  .ו יכול לשכוח מי הואהוא אינוכך  ,המלצות להעניק לו עיטור נגנזו בשל מוצאו

במהלך וכך  ,רמים בסופו של דבר לתוצאה הפוכהסיונות ההדחקה העצמית גוינעם האנטישמיות ו

  .את זהותו היהודיתברנשטיין מגלה המלחמה 

 

 

                                                      
29 дтнолЛ нтСтонетЕо ,"ичнЕ ЕЧ овивпнл," сеС .115-116  
30  ртЛтиенС о.в .виТедто ,"теоереяв пз ввррЕверЕЕ аааС - япдЕроенвнЕс" ,ансиет ,

рЭррСОР ,2009 , статья "Беренштейн, Леонид", Григорий Райхман, 

 

 .162 עמ׳, בצל הדגל האדום ,ארד 31 
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 והנצחהכרון יז

והוא נחשב לאזרח  ,כוסלובקיות'מדליות פולניות וצ שלוש, מדליות סובייטיות חמשברנשטיין הוענקו ל

מעולם לא זכה , למרות בקשות חוזרות ונשנות. סלובקיהבפולין וב, כבוד של שבע ערים שונות באוקראינה

ובתום המלחמה  ,אוניברסיטת קייבב את לימודיולאחר המלחמה סיים . 'גיבור ברית המועצות'בעיטור 

. ת אתאיבקריוהתגורר  עלה לישראל 1229בסוף שנת לייצור בגדים בבירת אוקראינה. ניהל מפעל גדול 

עסק רבות בהנצחת מורשתם של , בין היתר. ספרים שונים על חוויותיו במלחמה שמונהבמהלך חייו פרסם 

 32.פרטיזנים יהודים שלחמו ביערות אוקראינה בתקופת המלחמה

 
 

 

על  צל מעוותיקיפדיה, מטיל וברחבי הרשת ובמיוחד בוהיום למצוא  אפשרקוריוז היסטורי, שאת עקבותיו 

בשם לאוניד  נוסףה התגורר בקייב אדם י. אחרי מלחמת העולם השניהפרטיזןזכרו של על פועלו ו

 .1921 –. שניהם נולדו באותה שנה לשמו של גיבור המאמר הזה, שם הזהה לחלוטין יפימוביץ׳ ברנשטיין

 , אישלהיסטוריהפרופסור  אלא שימש ,מפעל לייצור בגדים ניהללא היה פרטיזן ולא  לאוניד השניאולם 

 33הציונות. בנושא וכתב מספר ספריםוהיסטוריה של אוקראינה אקדמיה שהתמחה בתחום מדעי המדינה 

, מסוג זהבספרות מיוחד ובתור יהודי  הותיר רושם  ',המגונה'אותו ברנשטיין דאג לתקוף את התופעה 

גורם השם הזהה עדיין אבל ברית המועצות, . מאז קרסה המשטר הקומוניסטי נכתבה בהוראתאשר 

חייו של לאוניד מוכיחים כי . רנשטיין הפרטיזןלאוניד בציונית משויכת ל-הכתיבה האנטילעיתים ו ,לבלבול

הגיע לארץ יה, יטרם העל ,לראשונהו 34,אוקראינה–אגודת הידידות ישראל סגן יו״רהוא שימש  –היה ציוני 

עלה לארץ בלי ילדיו,  לאוניד 35עם אלכסנדר בובין, מי שעתיד היה להיות השגריר של רוסיה בישראל.

 שנהג לומר.כפי  –מתוך אמונה ש״יהודי צריך לחיות בארץ ישראל״ 

                                                      
32 ретС йилстетесилЕ ,дтнолЛ нтСтонетЕо ,"иервЕ - ивреЕ яенревЕеовпЕс," ьтиТ веле, 

овЛтетиТсеен "рСзонвнС ,"1998  
)על פי ארכיון  1944בינואר  18-במאלין, אזור ז׳יטומיר. הוא התגייס לצבא בלאוניד יפימוביץ׳ ברנשטיין נולד   33

 שימשו 1969-, הפך לדוקטור להיסטוריה ב1949-ושירת בדרגת ליוטננט. סיים את אוניברסיטת קייב ב 'זכרון העם'(
באנציקלופדיה של אוקראינה ) ראש הקתדרה להיסטוריה של אוקראינה באוניברסיטה החקלאית בקייב.

( )ברשומות האוניברסיטה הלאומית למשאבים http://esu.com.ua/search_articles.php?id=39381המודרנית: 
ביולוגיים: 

https://nubip.edu.ua/en/node/2065/1?fbclid=IwAR3C8tLyhk7RqZBKuIeTzA5eLe7AGIO_o0r2iqfKTy
waeFjWqyICIMoWC4k 

34 ретС йилстетесилЕ ,дтнолЛ нтСтонетЕо ,"иервЕ - ивреЕ яенревЕеовпЕс," сеС .103  
35 витистоЛС ннело ,"42 - В евр рзр ьЕЧпт .иеянерЕпзпЕс" ,ансиет ,овЛтетиТсеен :

фтоеСднилоСтЦ ,2003  

 

   3468ברנשטיין ואשתו אלכסנדרה מביטים אל המצלמה במצעד בקייב, 

פרופסור להיסטוריה –לאוניד ברנשטיין אחר   



 
 

17 

 

  
 

 אחרית דבר 

פולין. מי שהייתה הקשרית שלו ביערות לאישה את אלכסנדרה לונבה, לאוניד שנה לאחר המלחמה נשא 

למרבה הצער, כאן נותר לאוניד עלום ונשכח, מוכר רק לקומץ  את שארית חייהם. בההם עלו לישראל וחיו 

את המטפלת הנאמנה שלו , המתגוררים בחו״ל ילדיםשני מוקירי פועלו. הוא הלך לעולמו, מותיר אחריו 

בגלל אולי  ,שים מעטיםת אתא. לבית הקברות הגיעו אך אניואת הדירה הצנועה בשכונת פועלים בקרי

 שעם ישראל לא באמת יודע לזכור את גיבוריו. משוםואולי  הגשם השוטף

 

 ;דרכו של בחור יהודי שהפך למפקדם של אלפים והוביל מהלכים שהשפיעו על גורל המלחמה הסתיימהכך 

גילויי בין ולא לאבד את זהותו בעולם של חוקי היער, בין האויב שרצה להשמידו שבחור יהודי שהצליח 

גש, בין בחור יהודי, שבכל יום נאלץ לבחור בין החיים למוות, בין השכל לר ;האנטישמיות מצד אחיו לנשק

לעיתים קרובות ש –נו יאכזריות לחמלה. סיפורו משקף את דמותם של אלפי וטרנים יהודים החיים בינ

ה במונחים י. התרגלנו לחשוב על יהודים בתקופת מלחמת העולם השנינדחקת לקרן זוויתתולדות גבורתם 

ננו משתנה, הופכת בדמיוהתמונה השמורה  ,חבריועל של שואה. אבל כשאנחנו מביטים על ברנשטיין ו

 וכך גם דמותו של העם היהודי באותה מלחמה נוראה.  ,שלמה יותר, מאוזנת יותר
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