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 טיהראה ילדי של גבם על שבוצע הגדול, לעמל עמוקה הבנה תתכןלא

 אדם אלה. ילךים של מוצאם ארץ בפולין, ששרר החנוכי המצב על ידיעהמבלי
 על אולי ישתזמם פוליז, יהדות של באופי' מתמצא ושאינו בפולין מעודו הי'שלא

 בארץ- החרדית היהדות את שהקיפו העמוק, הנפשי הזעזוע ועלההתרגשות
 והפקרתם תורני מחנוך הפליטים פולין ילדי נתוק נוכח כולו, העולם ובכלישראל
 שאף אחרים פליטים מילדים אלה ילדים נשתנו מה : ישאל הזה האדם כופר.לחנוך
 בשלותה, פולין יהדות את שראה מי רק ? מתכחש חנוך לאותו מעביריםאותם
 ודבקה בלמדנות הגדושה ולמצוות, לתורה הנאמנה העסיסית, המקורית, זויהדות

 שהכיר מי רק בדת, ואדיקות המסורת בחותם חתום הי' חיי' אורח שכלבחסידות,
 שום מפני נרתעו שלא אבות, מנהג על נפשם את למסור הנכונים פולין, יהודיאת

 הקפוח את יעריך זה רק והיראה, התורה כרכי על ילדיהם את לחנך ובלבדקרבן
 האנשים, הילדים, הורי לגבי שחטאו החטא ואת החרדית היהדות שנתקפחההאיום,

 היהודית. הסוכנות פקידי הם הלא שלו, בתוך שעושה כאדם להם לעשותשהרהיבו

 כלליתסקירה
 אפרים סור לסיום ולתעודה, לתורה "קדומה רק לא היתה העדינה","פולין

 גם בכלל. ועד חורבנה ימי עד ימי', אחרית עד כזו נשארה היא אלא יהודה",מעל
 ישראל. לקדשי נפלאה נפטו מסירות פוליז יהודי גילו האיומה, השואה ימיבעצם

 ה' קדוש ותפארת ,בזוהר גם אלא במוראותיהם, רק לא נתחדשו ת"ח גזירותימי

 יהודים קפצו עתה, גם כן כאז דור. אל דור מני השלשלת נמשכה עליהם.שחפף
 את לחלל סרבם על למות נדונו משריפה, תורה ספרי להצילללהבות

 השבתי
 על

 ישראל לילדי תורה הורו בם "חדרים" קיימו כי על בחשאי, כשרה בשחיטהעסקם
 רק לא טהרתן. את חללו נלא בנפשן יד שלחו הכשרות ישראל בנותבמסתרים,
 לדרגת התהוממו ההמון, אנשי עם, פשוטי גם אלא חכמים, ותל'מידי חסידיםרבנים,
 אלה כל כרמון. מצוות מלאים שבך ריקנין אפילו : בפולין בה נתקיים ה',מקדשי
 פולין. יהודי ונתנו שקבלו החנוך, של הלולים פריהיו



 לא וכתוב, קרא ידעה לא הפולנית האוכלסי' ממחצית שלמעלה בשעהבה
 ידעה שבניהם רצו, הארץ, ועמי הבורים גם הא"ב, את למד שלא יהודי, ילדנמצא

 "חדר" ללא עיירה פוליז בכל נמצאה לא אחריהם. "קדיש" להגיד שידעולהתפלל,
 מלמד, שוכרים היו בכפרים, שגאו הבודדים היהודים ואפילו תורה תלמודאו

 מפתם חושכים 'היו מרודים עמים יהודים לצאציהם. תורה וילטד בביתםשישב
 ותרבות השכלה להעניק שאיפה סתם זו היתה לא לסלמה למוד שכר ומשלמיםהדלה

 בהם נתנה שההוראה ממשלתיים, עממיים ספר בתי בפוליז התקיימו הרילילדים,
 סגורים שהיו, ליהודים מיוחדים ממשלתיים ספר בתי שהתקיימו אלא עוד, ולאחינט

 שאפו הם אלה, בכל הסתפקו ל"א ההורים ישראל, גם,דת והורו ובמועדיםבשבתות
 ספר בבתי היום חצי מבקרים שהיו הילדים גם דוקא. תורני חנוך לילדיהםלתת

 ובת"ת. פרטיים ב"חדרים" השני' היום במחצית לומדים היוממ.שלהוים,

 וםסםרים בחכוךזרמים
 אותן נציין משלהן. חנוכית רשת בפולין קיימו זרמיהן על השונותהמפלגות

 והמגמה החנוכי המצב על ברורה תמונה לנו שימסרו מספרים, נביא ואח"כבקצרה
 י פולין. יהדות שלהחנוכית

 שהקיפה "חורב", בהסתדרות מרוכזים היו האראל אגוית של החנוךמוסדות
 ישיבות לנערות, יעקב" "בית ספר רבתי לנערים, תורה" "יסודי בשם .חדריםת"ת

 ישראל ברוח התנהלו האלה החנוך מוסדות וסמינריונים. קורסים וגדולות,קטנות
 לתלמידיהם ולהקנות שמים וליראת לתורה נאמן דור לגדל הימה מגמתםסבא,
 שהנהיגה 'המדינה, דריקות את ספק למעז פה. וירבעל שבכתב בתורהידיעות
 מצומצמת במידה חול למוזם גם "חורב" של שספר בבתן הורו כללית, חנוךחובת
 ספר בבתי לבקר ההחובה שוחררו ,והתלמידים "שיינה מטעם אעיר רפשו כךוע"י

 לעומת יעקב", וב"בית כת"ת ב"חדרים", רק הורו חול למידי ממשלתיים.עממיים
 . חול. למודי של תערובת כל יבלי הקודש, טהרת על כמז היו הישיגותזאת

.ש
 הציונות ברוח וחנכו עברית היתה כהן ההוראה ששפת החנוך,מוסדות

 גימנסיות עממיים, ספר בתג שהקיפה "תרבות", בהסתדרות מרוכזים היוהחלונית,
 ששפת ספר בתי הציונית ההסתדרות קיימה זה מלבד ללדים' וגניסמינריונים
 ששפת גמנסיות "שול-קולט-. בהסתדרות מרוכזים שהיו יודיש, היתה בהםההוראה
 בהסתדרות מרוכזות היו ציונית, ברוח הן אף וחנכו פולנית היתה שלהןהוראה
 כיוידע". ד"ר של תיכוניים ספר"בתי

 עציש"א", בשק משלהן חנוכית רשת הקימו השמאלחם, הפועליםמפלגת
 יודיש, היתה ההוראה שפת וקורסים, גמנסיות עממיים, ספר בתי ילדים גסשהקיפה
 י מובהק. חלוני יודישיזם :המגמה

 ספר בתי ילדים, גני שכללה "יבנה", משלו חנוכית רשת היתה למזרחיגם
 המזרחי. ברוח החנוכית: המגמה וקורסים.עממיים

 המכריע ברובם משלהן, חנוך מוסדות מקיימות הקהלות היו בך עלנוסף
דתיים

 בעיקר פתטיים חשך מוסרות מלבד צבוריים, חנוכיים מוסדות היו אלהכל
 המקורי. אופים על ששמרו"חדרים"



 שנת עד המספרים ביותר; מוסמכים ממקורות, שאובים הבאיטהמספרים
 בפולין* היהודי הצבור של ספר עבתי טרטקובר ארי' ד"ר של מאמרו מתוךתרפ"ט
 "לעקסיקאן מתוך תרצ"ו שנת עד המספרים ברוידא", לד"ר ב"פפר'היובלשהופיע

 )טפר לפולין, הנאצים פלישת ערב 1939 בשנת שהופיע א', כרך יודען" פוילישעפון
 ספריתו מתוך לרשותנו באדיבותו העמידו מינץ ב, מר המציאות, יקר הואזה

 מינדערהייט יודישע דער פון עוול-וזעזען יאהר "20 העכס ג. של ממאמרוהפרטית(,
 ספר בתי על המספרים לקסיקון. באותו ישראל אגודת על ומהרשימה פוילען",אין

 הסתדרות , הוצאת תקושה, של "לחשבונה כהנא ד"ר של מספרו נלקחו"יבנה",
 * "יבנה".בי"ס

 תלמירים ס"ה מוסרות ס"ה קירסימ עממיים בי"ס ג-טסיות.ביםשזה"תרבות"
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 תלמידתם ס"ה מוסרותס"הישיבות' יעקבבית ות"תחדרים"הרב"
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 מהעתון לקוחים יהמטפרים יעקב" "בית רשת של התפתחותהמענינת
 תרצ"ג(. אדר יעקב","בית

 תרצת הרצ"ב תרצ"א תר"צ תרפ"ט תרפ"ח חרפ"ז תרפ"ו תרפ"ה תרפ"ד תרפ"ג :שנת

 265 215  197 76נ 146 114 82 55 49 22 7מוסדות:

 37981 בני27 27741 24440 20900 15941 . 11547 7340 6585 4490 1040 :תלמידות

 החנוך הסתדרויות כל של והתלמידים המוסדות מספר את נשוהאם
 לנו יתקבלו -חורב" ברשת והתלמידים המוסדות מספר לעומת יחד, גםהיהוליות
 : הבאיםהמספרים

 תלמידים ; 580 - ב"הורב" 534, - צבוריים חנוך מוסדות ס"ה 1929בשנת
- 'ב"חורב" 68,226, - הצבוריים החנוך מוסדותבכל  ,311 .73 

- כ"חורב" 679, - צבוריים חנוך מוסדות 1935בשנת  תלמידים 1.277. 
 109.500. - בחורב 83.697, - הצבוריים החנוך מוסדותבכל

 : כי העובדה את קובע הנ"ל במאמרו טרטקוברד"ר

 גדול, יותר הרבה תלמידים מספר וגם מוסדות מטפר מקיפה "חורב"ההסתדרות
 ביחד. בפולין היהודיות החנוכיות ההסתדרויות שאר כלמאשר

 : כותב כלקסיקון הנ"ל במאמרו הכס מרגם

 שמגדלים מקום, ת"ת, או ה"חדרים" ונשארו היו ביותר והחביבים ביותר"מצויים
 ילדים. עיפי טהורי חרדיתברוח

 ות"ת ה"הדרים" את סוללים אינם הם כי להעיר, יש הנ"ל למספריםביחסן
 שלא ובלבד מסילתיות זכויות על שוותרו ל"חורב", מסונפים היו שלאפרטיים,
 מהטכס מובהקים .חסידיים מוסדות היו אלה כל בתכניתם. חול למודילהבנים
 על מדויקים מספרים בידינו אין השערה. כחוט גם מהמקובל נטו שלאהישן'
 מוסר טרטקוכר שד"ר המספר פי על לדון רק נוכל בהם. שבקרו הילדיםמספר
 בעיירות בך, בורשה ואם בורשה. עממיים ספף בתי בגיל היהודיים הנעריםמחצית אי ז. ילדים, אלף משמונה למעלה פרטיים ב"חדוים* למדו שם לורשה.ביחס

 הליטאית, בפולין אשר הישיבות בחורי את לצרף גם יש 'וכמה, כמה אחת עלהקטנות
 הופעה עוד בחורים. אלפי למדו בהן הישיבות", ב.ועד מאוגדות שהיוישיבות
 ירידה רואים השונים החיוביים בזרמים המסמרים מפי אדתה לומדים שאתמענינת
 גדולה עליי ניכרת זאת לעומת מאד, קטנה עלי' או והתלמידים הבפסדותבמספר
 דעתם את נתנו שההורים מכאן, "חורב". רנטת של ושתלמידים המוסדותבמספר
 לילדיהם לתת שאת, ביתר והקפידו דתי בבלתי החנוך של השליליות התוצאותעל
 קטנה ועלי' המוסדות במספר ירידה ב"תרבוח* ונאמן. פושר בלתי מסורתי,חנוך

 מספרים "אין י בלקסיקון במאמרו הכט מר מעיר ציש"א על התלמידים.במספר
 שול-קולט והתלמידימא. המוסדות במספר ירידה לקבוע יש אבל האחרונות,מהשנים
 והתלמידים. המוסדות במספר ירידה בעבדא גמנסיות התלמידים. במספרירידה

 אלא מהוה אינה וחורב" של ספר לבתי ביחס אבל ידועה, במידה עלי'במיבנה"
 של "חחכמוני" הסמינריוז בבללה החרדי החנוך לגבי 7% ובערך בלבד14%



 בשנת : מהלקסיקון מספרים צרור הנה והולך פוחת הי' הוא אף בורשההמזרחי
1925

-  
- 1930 תלמירים. 206  

,220 1931 -  
,204 1932 -  

,185 1933 -  
,178 

 ן. -159. 1935 -1934,169
-

 בתפארתה. פוליז יהדות של לב מההילה תמונה לנו משרטטים אלהמספרים
 ימיהם משחר וקלטו השיתין מן ינקו תירני, חנוך קבלו ברק ילדי של80%

 של המאור הי' אבות, אורחות נטשו שבבגרותם אלה גם סבא, ישראל שלמאוצרות
 %' כליל. ידחו %ל עליהם שומרהתורה

 מחנכים היו יעקב", "בית לבנות ספר בתי וביחוד "חורב" של ספרבתי
 האגודאיות הנועד הסתדרות מוצקת' תורנית עולם והשקפת הכרה בעלייהודים
 סניפים. ב-450 חברים אלף 25 מנו אגו"י צעירי מאורגן' גוער המוני מקיפותהיו
 סניפים. ב-152 10,800 אגו"י ופועלי מניפים ב-300 חברות אלף 20 אגו"יבנות

 צעירים אלף 60 כמעט של והחגה ביחד הניל( מהלקסיקון לקוחים)המספרים
 בבא החרדים. ספר בתי חניכי היו אלה כל האוהדים. רבבות מלבדמאורגנים
 שנהפכו יעקב", "בית וחניכות מורות ושלש תשעים בנסיונן עמדוהפורעניות,

 יעקב", "בית מחנוך העילאית, :lwb גבורת את ינקו ישראל וטהרת קדושתלסמל
 ישראל. אגודת של חנוכהמרוח
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 בפרק

 ך ר ה יט
 שמשה להם אשר הפליטים, הילדים של בעטיים זכתה פרס, בירתטיהרו

 נאומים בעשרות ובכתך, פה בעל שפתיים כל על נשא יהי' שמה כי מקלט,מקום
 בשעתם, כקנטוניסטים ולסיסמא, למושג הפכו טיהרן" "ילדי מאמרים.ובמאות

 טיהרן" "ילדי איומה. וגופנית רוחנית לשואה כסמל ישראל, בתולדות ישמשו הםאף
 יעודו דמותו, עצוב על היהודי העם בתוך פנימית להתאבקות כנף אמרתיהוו

 החלונית, היהדות ובין לתורה הנאמנה ההיסטורית היהדות בין התאבקותומהותו,
 מסיכות את כך לשם והמנצלת ה' תורת סמכות מתחת האומה את להפקיעהמבקשת
 היהודי. העם על שירד הנורא,החורבן

 טתלקטיםהילרףם
 לפרס. פולין פליטי היהודים הילדים נתלקטו קטמת בקבוצות או אחדאחד

 רעב, נדודים, של שנים שלש מוראותיהס. כל על החיים להם נתגלו ימיהםבאביב
 הנאצי, הצורר חרב מפני לבדם שנמלטו מהם יש חלקם, מנת היו ומחסורמחלות
 הוריהם בלוית שעברו מהם ויש צואריהם, על הנרדפות כחיות ומכרים, 'הוריםבלי
 עבדו רעב, מזי הגדול. בעולם ועזובית בודדים פתאום עצמם את 'וראובירית הסי- הערבה בשלגי ואמותיהם אבותיהם את קברו ידיהם ובמו לרוסי' הגבולאת

 את עברו למקום, ממקום נדדו יד, פשטו סחרו, יבשה, לחם פת בעד פרךעבודת
 למחצה. פראים שונים, שבטים עם שונים, עמים עם :פגשו הגדולה, רוסי' רחביכל

 על מלסטת יד .נמצאה לא לגליהם, התאכזרו אותם, נצלו ~הם, התעללוהנכהים
 הילדים, הם אבל ונוחם. עדוד דברי רכות, מלים מטיפות שפתיים נמצאו לאלחיים,
 ופניהם נדדו הם ליהדותם. התכחשו לא גורלם, עם השלימו לא נונבט, אמרולא

 לחיי ובעיקר אנושיים לחיים לשוב קוו בה ישראל ארן עיניהם ולנגדדרומה
 שינקו ילדים רק יוסדים, ילדים רק הוריהם. בבית שראו כאזתס שלמים,יהודים

 בפולין, אשר היהודי וברחוב יעקב" 'ב"בית ב"חדר", בבית, סבאי ישראלממקורות
 של חיים ברצון מצוידים היו הם רק שכזו, עורף לקשיות מסוגלים היו הםרק

 על לשמור ידעו הם רק תבא, שבא הי בתשועת והבטחון האמונה במידתפרזל,
 גנבים לחבורות הפכז ולא כאלה חיים בתנאי גם עליהם החקוק האלקיםצלם

 ביותר, וערמומים פקחים עתם, קודם מבוגרים רק נעשו הם דרבים.ושודדי
 ישראל-רחמים, סגולות על שמרו אבל מופרזת, במידה "תכלית" ובעליוהנדנים
 תורה לחיי השתוקקות כולם ועל משפחתיים רגשות נפש, מסירות חסד,אהבת

 לארץ בפרוזדור ראו שאותה בפרס, כבר למצא קוו הם הקדושות. מצוותי' ושמירת'
 המדריכים, של רוגזם עליהם קפץ והנה יהודי היים לצבתן אפשרותישראל,,
 ראשם. עלשהורכבו
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 אורחי הפליטים הילדים לכל גדיל מחנה בטיהרן הקימה הפולניתהממשלה
 להפריד יש דתיות חנוכיות מסיבות כי הבינה, היא מאסוריהם. לכל ידאגהפוליז
 של פניתו את יפה בעין ראתה כן ועל הנוצרים והילדים היהודים הילדיםבין

 המשרד לידי ומסרה ישראל לילדי מחנה להקים בטיהרן, היהודית הסוכנותמשרד
 על הילדים את לכלכל הוסיפה זה עם היהודים, הילדים על הפקות אתהסוכנותי
 ב"הבקר" נגדו יצא רוזנבלוס 1מר בטהרן היהודית הסוכנות נציג שפר, מרחשבונה:
 מתבולל מנילנה, פליט רודניצקי, לעו"ד הילדים מחנה הנהלת את מסרנוגע.לכאן(, שאיני ענין היהודים, הענינים יצוג בשטח כבדות בהאשמות ז. ש. לפברואר 5מיום

 אף לוינברג, דוד הצעיר השומר חבר לידי החנוכי הפקוח את העביר והלזלחצאין
 ידיעת לטיהרן. שהגיעו הראשונים המבוגרים מבין עברית שידע היחידי פליט,הוא

 לו בחר לויגברג דוד הילדים. חנוך על הפקוח את שיקבל כנראו:, לו עמדההשפה
 מוכשרים היו לא אלה של רובם בעיניו. כטוב וידידיו, מכריו מבין מדריכיםחבר
 מהם גדול חלק יהודית, מבחינה לא ועאכו"כ אנושית או פידגוגית מבחינהלכך
 זו, עובדה קבע 'ארצה, מטיהרן שעלה הירשברג ד"ר ביודיש. לדבר אפילו ידעלא

 באמרו: בעטלית שהתקיימה המדריכים,באסיפת
 אלי שפנו בלבד יחידים בודדים, היו המחנה של הגדול המדריכים חברבתוך.י

 כי הכאיב, הדבר 'לי אמרו. לא זאת אפילו והיתר עברית" ללמוד רוצים "אנו :ואמרי
 פנימי יחס וכלי עברית בלי להדריך. כך אחר ורק עברית תחילה ללמד חייבהמדריך
 אלה ילדים לחנך רשאי מדריך אף אין העברית הרוח וכלי העברית לתרבותעמוק

 ישראל. בארץ עברי נוער להיותהעתידים
 הסיבה גם היא זאת המדריכים, בקבלת הקיבע הי' פרוטקצי' שלהגורם,.
 -ילדים 11 .לכל אחד מדריך א, ז. מדריכים 65 היו במחנה שישבו ילדים 733 עלכי
 ע"י נמסרו )המספהים רב. כה מחנכים מספר יחסי באופן אין ילדים מוסד בשום-

 . הילךים(. בא_ לפי יומיים בחיפה, המדריכים לפני בהרצאתה סולדהגברת

- ההתרותהרדיפותש
 הנילאים", "הימים בא עם המיוחד. היהודי המחלוד הוקם תש"ב שנתבאלול

 ביתד תויה לחיי אכמי' הילדים של מחזכם פרצה הכפורים, ויום השנהראש
 תקינים בתנאים לחוגם שיכלו הראשונים, החגים אלה היו שנים שלש אחרישאת.
 ההוי."4ארץ לקראת הילדים 4ת ל"הכשיר" החליטו אשר המדריכים יותר. אופחות

 מחוייבת בשיטה ולעקור לבלוף בידם אשר האמצעים בכל נקטו החלוני",ישראלי
 בגביית נמסרו בטיהרן ההיים צנרת על הפרטים ולמסורת. לדת הילדים געגועיאת

 : עשרה שש בן פרנקל אברהם עשרה, שש בן אלבוים נחמן : שיהרן ילדי ע"יעדות

 כל נתכנסו ר"ה בליל ה. נ תש ש אר
 הילדיי

 התפילה מעריב, לתפילת
 אמותיהם שהתפללו כדרך התפללו הילד,ם בכיות, ורבת. מזעזעת נלהבת,היתה

 נראתה הילדים תפילת הם. ולהצלתם משפחתם בני להצלת התגללו הנוראיתבימים.
 במאמרה רודניצקי בשם חבם ברכה כותבת )כך היסטרית" כעעצבנו,לתדריכים
 את להפסיק ,ודרים לוינבהג דוד נכנס התפילה, באמצע אדר(. י"ח פיוסב"דבר"
 נמנעו לא המסיבה בשעת החג. לכבוד החגיגית המסיבה לקראת ולהזדרזמתפילה

 "ילדים בקשו למחרת בשבת. חל ר"ה - סיגריות לעשן הסוכנות וב"כהמדריכים
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 לצאת להם הרשו בשש, התחילה שהתקילה למרות בטיהרן. הכנסת בביתלהתפלל
 אסרו המדריכים התורה. קריאת בשעת הכנסת לבית הגיעו הם בבקר. בתשערק
 לשמוע אפילו בגן, מבחוץ, נשארו והילדים מנימה הכנסת לבית להכנס הילדיםעל
 הובילום משם, לקחום  שעה חצי כעבור להם, הרשו לא הכנסת בבית דע2קיעותאא2
 הוסעו אלה ילדים הכנסת, לבית ונכנסו  שהתגנבו  אחדים,  ילרים  נמצאו קפה.לבית
 להם. לתת וסרבו לתקיעות שופר בקשו למחרת חזרה. למחנה בטקסי כרחםבעל

 בקול לוינברג דוד הכריז נדרי", "כל תפילת אחרי הבפורים.יום
 וערכו לרוחה החלונות את פתחו במשרד, ישבו המדריכים כל לאכול". "ילדים ירם

 ואמד מאוחרת נשעה באזלם נשאר אלבוים נהמן המעיד הילדים. לעיניסעודה
 הובילו הכפורים ביום למחרת האור. את ובבה להפסיק עליו צוה המדריךתהילים,

 מעשרים יותר לא במרחק נמצא המחנה כי אם באוטובוסים, העירה הילדיםאת
 במיהרן שבקרה שרתוק,  הגברת אשרה  זו )עובדה הכנסת. מבנת ברגל הליכהרגע
 בבית מירקים(. אליעזה מר המעיד - פולין יהודי ועד בישיבת הסוכנות,מטעם
 הילדים על טיהרן עשירי רחמי את לעורר היתה המטרה קלה, שעה היוהכנסת
 המחנה. לטובת טומנים אלף 60 של פך לתורה בעלותם העשיר-ם נדבוואמנם
 המדריך הוריו. נשמת אמך להזכיר כדי יזכור, לתפילת להשאר בקש אחרילד

 בכח. הכנסת מבית והוציאו אותו הכהגליכר
 בקשו הילדים לתפילה. העירה ללכת לגמרי לילדים הרשו לא ת 1 כ ו סב
 החג, לכבוד חזיר ובשר חמאה לחם, חלקו נשף, סדרו תירה בשמחת השנה".גם - עליו תותרו אתרוג על לותר יכולתם שנים "שלש : להם ענו עליו, לברךאתרוג
 חירבנו, על זבובים מתאבלים יהודים המקדש, בית שריפת הי' שתוכנה הצגההציגו

 בית יבנה בלבנים אלא ובאבל, בתפילה לא - להם ואומרים אלוציםמופיעים
ישראל.
 העובדה את אשרה שסטוק )גברת טריף הי' המטבח ת. ו ר ש כ ה ן י נע
 הממשלה ועזרת הסכמת את להשיג הי' אפשר קטנים כמאמצים הנ"ל(.בנשיבה
* בתחילה כך. לשם אצבע לנקוף סרבו המדריכים אבל קשר, מטבת לסדורהפזלנית
 את להם להגדיל ובקשו לוינברג דוד אל פגו פריפה, מלתכול רוסים ילדיםנמנעו
 שאינם והתבשילים הבשר- מאכלי במקום אחרים מאכלים לתת או הלחםמגות

 טומנים מאות מוציאים היו פרק באותו כסף. שאין באמתלה סרב, הלזאוכלים.
 טומנים, 500 סך בעד יין קם לויננרג דוד של הולדתו ליופ וקל-נוע.לתיאטרונים

 ואסרה המשטרה שהתערבה ער והתהוללו השתכרו המדריכים, לכל נשףסדרו
 הטריפה. לאוכלי שנתנה הרגילה, הלחם ממנת רק נזונו הכשר אוכלי מהם.כמה
 לרופא, אמר לוינברג דוד ומרעב. מתולשה לב והתקפות התעלפות של מקריםהיו

 אחד ימות דבר אין : פרנקל - המעיד שהוא המתעלפים הילדים, אחי אתשרפא
 ופחת, הלך הכשר אוכל מספר אמנם הכשרות. על יוותרו או ברעב, מהם שניםאו
 גזונדהיט בנימין הילד שנים. שלש במשך שרעבו אחרי בנסיון, לעמוד וכלו רביםלא
 הענישוהו כשר אוכל בטיהרן ו-רש כאשר כי בחדרה במחנה מדריכה וין לגב'ספה
 רשימת. מדד קר2קל טייסות. ושכל שנתנע עך מותוות, דבריך גט לאכול לו נתנוולא

 ילדים 14 רק הקטנים; הילדים מלסד בערף שמות 250 שכללת*לד*ם'שבי.שו,כשי
 אלבוים נחמן : לזכרון שמותיהפ שיצויינו הם וראויים נכנעו ולא בנסיוןעמדו

 אלימלך צויבל, רוד וריש, .שמעון ותהיו, גליקסברג בונם משה פרנקל,אברהם.
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 חיים לבין, שמואל וידנפלד, יוסף מטפל, ארי' יוסף, ואחיו קלינצלר דבלנגבוים,
 בני הלברשטם האחים הרבנים אל הילדים פנו להם בצר פלמנבוים. ודבאקשטיין
 בפליטים. בטיהרן נמצאו הם שאף, זצ"ל, מצנז האדמו"ר מגזע מזמיגרוד,האדמו"ר

 הענין כל את והציע הילדים לעזרת התמסר הלברשטם ישראל הרב האחזםאחד
 הדברים למשמע מאד שנתרגש מופלג, עשיר מגרמני' מתי בניזם פולק מרלפני
 הלברשטם הרבנים הלברשטם. הרב באמצעות הילדים בשביל אוכל מידנשלח
 הפליטים הרבנים לכל חדשי תקציב נותן שהי' הסוכנות משרד ענשם. על תיכףבאו

 הפועל הועד אל במכתבו הלברשטם הרב מאשר זו עובדה מהם. אותו שללבטיהרן
 . : כותב הוא בו יתרו, פ' א' מיום ירושלים, ישראל, אגודתשל

 טומן 300 חודש בכל מהם קבלו פה שהיו הרבנים כל רעות, אתי עשתה"סופנות
 עבור עושים שאג) מה להם נודע נאשר ואח"כ מהם קבלנו ג"כ ~אן כשבאנו ואחיואני

 אחת. פרוטה אפילו לי :תנו לא היום ועד לי מליתן פסקוהילדים,

 בא כאשר הכשר. אוכלי הילדים לטובת ממאמציו פסק לא הלברשטמהרב
 ושם למשטרה אותו והוביל בורנשטיין אברהם המדריך גרשו במחנה, לבקרפעם
 הצליחו ואמנם במחנה השלום את ולהשבית מריבות לחולל בא הוא כי עליו,העליל
 את הלברשטם הרבנים על לאסור הפולנים השלטונות על להשפיע הסוכנותנציגי
 חבילות את 'ושלחו נואש אמרו לא הלברשטם' הרבנים הילדים. למחנההכניסה
 הבאו הכשר אוכלי מספר כך עאי יתרבה פן נבהלו המדריכים המחנה. לתוךהאוכל
 לספק הבטיח לוינברג, דוד אתם נהל המו"מ את הכשה אופלי קבוצת עםבדברים
 מזון לקיל להם שאסור ראשית אתם, התנה ותנאי מיוחדים מצרכים הכשרלאוכלי
 הסכימו ברירה מאין לקבוצתם. מספים ילדים לקבל להם שאסור חמנית,מהעיר
 שרצו הראשונים היו מייער, נפתלי והרץ מייער אסתר הילדים התנאימילשני

 הבטחתם, את קיימו לא המדריכים הרשו. לא המדריכים "כשי, לאוכלילהצטרף
 להם. נתנו לא מלח אפילו כשר, אוכלי קבוצת מנות את צמצמו ביומו יו6מדי
 של הוספה כקשו לשבת ליום. קילו_אורז זני נתנו הקבוצה לכל נורא, באופןרעבו
 להתלונן הלכו שבועיים, לפני אפוי נוקשה, להם קירשטין המחלק להם נתןלחם,
 נאלצו הזה. הלחם זולתי אוכל, להם יתן שלא למחלק, אמר וההוא לוינברגאל

 שלחו הלברשטם שהרבנים את.החבילות הלברשטם, מהרבנים האוכל אתלהבריח
 ה' מיום הועה"פ אל במכתבו הלברשטם הרב מאשר זו עובדה המדריכים.החזירו

 י כותב הוא בו וישלח,.פ'
 והמה טריפות אוכלים שאינם לילדים כשרים דברים שבוע בכל לשלוחהתחלתי

 כלום. שמה להביא מניחים ואים זאת ~גדמוחים

 מיוחד, מקום להקציב סרבו לתפולה, מיוחד מקום בקשו הילדים ה. ל י פת
 נתח- להתפלל, אסרו שגרו באוהלים סתם. במקום להתפלל עליהם גם אסרואבל
 שלא כמתפרה להתפלל בקש'ו ישנים, בו באוהל . להתפלל הנסוס מן זה שאיןתלה,
 עליהם שהוו~ואוסר למתפללים אמר בורשטן המדריך עליהם. אסרו העבודה,בזמן
 אסוד טען, ברוסי', גם בפינתה ביחידות להתפלל רשאי אחד כל בצבור,תפילה
 בכלל בו השתמשי שלא ריק אוהל הילדים מצאו לבסוף בצבור. להתפלללילדים
 משחה למריחת זה באוהל להשתמש התחילו מאז תפילה, כמקום אותווקבעו
 לא הקטנים שהילדים כך, על לב לשים המדריכות על פקד לוינברג כינים.לנגועי
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 שקדיש", לאמירת ילדים כמה פעם כנס פרנקל המעיד הוריהם. אחרי "קדיש"יגידו
 את ויעבירו הוריהם את שישכחו להם, מוטב אלה שילדים ואמר, לוינברג בונזף

 תרשה אל רוצה, אתה הילדים בטובת אם לוי ענה פרנקל מזכרונם. הנוראהסיוט
 ברק שנע בני שילדים תרשה ואל הילדים של האוכל מנות את לגזוללמדריכות

 הלבנים-שלהם. את בידיהם לכבסנאלצים
 בדרך שהצילום תפילין, בידיהם נמצאו מעטים ילדים רקתפילין.

 היו באלה אבל עליו, ששמרו היחידי החפץ היו שהתפילין ילדים, היונדודיהם.
 ערכו רואה, המדריכים עין באין בסתר, במשמרוה, להתפלל נאלצו ולכןמעטים
 שבקשו מבוגרים, ילדים ששים של ראשונה שהימה ופרנקל אלבויםהמעידים
 של העולמי, הפועל .לועד הלגרשטם הרב העביר הרשימה 8ת וסדורים.תפילין
 אוירון. דוך לטיהרן וסדורים תפילין זוגות ששים מיד שלח הועה"פאגו"י.
 המדריכים הילדים. בין גדולה התעוררות קמה "תפילין, חבילת הגיע דברכשנודע
 "נוכי אסון התפילין נמללות רואה הוא כי אמר, לוינברג עצות. אובדינשאהו
 המנתב את וצרפו קמותיהם את חתמו התפילין מקבלי מאושרים, היו הילדיםממש.
 פרשת ב' ביום כתוב לוין, מ, 'י. החב לידי במרושלים אגו"י של הועה"פ אלהבא
 ישמות

 הלברשטם ישראל הר' מיד שקטלגו לכבודו להודיע באתי ראשיתאחדשה"ט,
 מאר שקשה הגם בעדנו. ששו את מוסר הנ"ל הרב וסדורים, תפילין זוגות n'wrשליי
 מעמים הרבה הילדים בית אל גא הוא מקוס מגל מאד. לו מפריעים כי אצינולבא

 והוא אותו עלבו פעמים הרבה טובה, בדרך מתנהגים החרדים הילדים שיחוהיוובעזרת
 לטובה שיזכרנו מכב' מבקשים אנחנו כשר' איכל לנו שיהי' במסי"נ השתדל אותנו,לומד
 שילטיש. מו"חאצל

 ילדים. וחמשה ששים באו החתוםעל
 אגו"י של הועה"פ אל ויחי פרשת ב' מיום במכתבו כותב הלברשטם הרב-
 .,. ' השאר,בין

 והסדורים, התסכין שראו בעת אצלנו שהי' 'הגדולה השמחה לכתוב ביכולתיאין

 אך תסילין, מצוה אודות גדול דרוש להם ואמרתי גדולה סעודה הילדים עבורעשיתי
 שרוצים חרדים ילדים כ"כ ב"ה וטיש ידעתי לא בעצמי אני כי מאוו גדולה ע"נ לייש

 תפילין קבלו שלא ילדים שהרבה גדולות בכיות אצל.הילדיס שם והיו יום בכללהתפלל
 שאמרתי עד לילך אותי הניחו ולא ומתהללים חרדים המה ובאמה גדול. רעשועשו
 עוד יש תלי"ת וסוורים. תפילין עבורם ואבקש לכבודו תיכף שאנתוב בשבועהל,הם
 יום, בכל שמהפללים חרדים, ילדים הרבהבפה

 אודות על לוינברג דוד הרצה בה בעטלית שהתקיימה המדריכיםבמסיבת
 מה ולקחת לקבל הורגלו הילדים כי לכם, ידוע להוי י השאר בין אמרהילדים
 לקבלת נרשמים יש כי ששמעו, מכיון התפילין. בענין הדבר הי' וכן להםשנותנים
 ברוסובה, המדריכות אחת טומניפ. ב-50 אותם מכרו ואח"כ ונרשמו נקהלותפילין
 פני( נכון". "לא : ואמרה לוי"ברג את הפסיקה בדוסי' יתומים בית ומנהלתמורה
 לה נתן לא היו"ר אך הדבור, רשות את בקשה היא משולהבים. מרוגזיםהיו
 ידעו לא - תפיליהם את מכרו ילדים כמה, השאלה על המסיבת סוף עדלדבר
 מחיפה(. וידיסלבסקי הדסה גברת )המעידה מקרים. משני יותר לא מנולענות.



 להם נתן לא - ביותר חמורה בצורה ענשם אל באו הלברשטם.הרבנים
 עונש שבתור מראש, הודיע רודניצקי ארצה. באני' שהפליגה לשייר",להצטרף

 גם כי הבטיח, שפה המר סרטיפיקט יקטלו לא המחנה בעניני התערבותםעל
 וקראו הצניי ע"י עמדו עת לתחנוניהם "עו לא חרמה. עד ירדפום ישראלבארץ

 ארצה. הגיעו לא הנ"ל הרבנים ואמנם משם. אותם שתרחיקלמשטרה

 שאלה ממל : ה?רשברג ד"ר אמר בעטלפה המדריכים באסיפת מ* י ע ב 1כ
 הרב )המעיד כיפות קדושי עשו מכיפות למשל פרובלימה, המדריכים עשופעוטה
 או למשדד הנכנסים שילדים כשיטה, קבע ברונשטין המדריך כהנא(' ק.ד"ר

 בא אם המפקד, מן גרשוהו שהתנגד מי הכובע. את להוריד חייבים המפקדבשעת
 על שגם ילדים, נמצאו זאת בכל אותם. קבל לא אחרים, חפצים או בגדיםלקבל
 כובעים שחבשו הילדים את הרחיקו שיסדו הצופים מארגון נפשם. את מסרוזאת

 רצה לא שבע, בן ליסמן בנימין הילד ראש. בגלוי הכריחו לאכול גםלראשם.
 פעם עונש. בתור צהרים ארוחת קבל לא ימים חמשה גמשך ראש, בגלוילאכול
 לכם דעו חשוב. דבר 'לכם למסור לי יש "ילדים : וקרא הילד קם האובלבשעת
 אבל מיד. אותו גרשה המדריכה 2שר". תאכלו אל טריפות, פה אוכלים אנוכי
 ימים כמה ובמשך לאכול הפסיקו שהע, שש, בגיל ילדים היו ואלה - הילדיםכל
 לאכילת לחזור שנאלצו עד שלהם, האוכל במגות קצצו עופש בתור בשר. אכלולא
 : הבא מקרה קרה באניתם, הפליגו משם אשר אחווז הנמל בעיר טריפה.כשר

 והזדידה ראש בגלוי לאכול שבע, בני ילדים קבוצת להכריח רצתההמדריכה
 ראשם, את בהם ועטפו משקיהם המגבות את הילדים הוציאו הכובעים, אתמדבשם
 המדרי- לקחה בשקים, ראשיהם את הילדים כסו המגנות, את המדריכה מהםלקחה
 עד ארוחתם את קבלו לא והילדים הריקות נצלחות ראשיהם כסו השקים, אתכה
 להפלגתם השלישי ביום לוינברג. הראשי המדריך של לעיניו נעשה זה כלערב.
 והשליכם הילדים ראשי מעל הכובעים את להוריד ורודניצקי לוינברג התחילבאני'
 הכובעים את וללוש הימה עצלה בסירת לרדת לאלהים צוה החובל רבהימה,
 ראשו, את לגלות סרבו בעוון רודניצקי של מידיו מכות גם ספג אחד ילדהשטים.

 "הצופה", הים. פני על נסיעתפ זמן כל המדריכים את שעשע הכובעים אחריהציד

 : כותב א', אדר י"ז"הצופה",

 בהודו. להם שגתנו ילדים, של כובעה מאות הימה להשליך העיז אף המדריכיםאחד

 ורק פיאותיהם, על ברוסי' נדודיהם ימי בל במשך ששמרו ילדים כמההיו
 שישנו. בשעה בלילות הפאות את קצצו שסרבו, לילדים המדריכים. גזזוםבטיהרן
 עלתה שלא אלא הפיאות, את לקצץ גליכר, המדריך נימה אלבוים, נחמןלמעיד
 ., פיאותיה את הירידו שלא היחיד הוא אלבוים והנערבידו,

 התנו ולוינבוג שפר לעברית, כמורה נתקבל מטשנסטוחוב הירשברגד"ר
 הלברשטם הרב מאשר זו עובדה ובדתו בתורה הקשור דבר שום ילמד שלאאתו

 כותב: הוא בו וישלח, ה' מיוםבמכתבו

 הילדיה עם שיעמוד מטשגסטוחוב, הירשברג ד"ר את לקחו המה זהבשבוע
 בפירוש אמר כך "רעליגיע". חוץ עם(הילוים ללמוד יכול שהכל עמו, והתנועברית
 רשמה.היו"ר
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 בלילה מאוחרת בשעה שבת", כעונג לסדר נוהגים היו בערב, ששיביום
 היו השיחות בשבת. שבת נרות בפניהם ומדליקים הילדים את מכנסים-היו

 את מלמדת המדריכה היתה בשבת, תוקא אנטי-דתית. להטפה רובןמוקדשות
 המדריך הוראות לפי בשבת עובדים היו התפירה בבית כתיבה. -הילדות
 הדברים. הגיעו מהלומות כדי ועד ~ה נגד מחו הדתיים הילדיםזלצמן.

 הוציאוהו בלילה חסידית, מעשי' בהודו בהיותם לחבריו ספר פרנקלהמעיד
 אשר זו עובדה ומסוגר. בדד מאסר, בכעין והושיבוהו ממטתו המדריכים כךעל
 כהנא. ק. ד"ר הרב באזני "המזרחי", מנהיג - הגרהרב

 רחל המדריכה המבוגרות. ' הילדות את מוסרי במובן השחיתוהמדריכים
 שיבלו לבם על דברה המבוגרים, הילדים את להשחית שיטתי באופןהשתדלה
 והמדריכות המדריכים בלילות. מאוחרת שעה עד המבוגרות הילדותבחברת
 הילדים. על לרעה והשפיעו בפריצות התנהגובעצמם

 שהם במידה כי ליינברג, העיר ההב" כסף "עצביהם ששרו ילדיםלקבוצת
 אין כ4 לאלילים, ללעוג להם אסור גם כך דתם, לגבי כבוד של -חסדורשים
 לדת. דת ביןלהבדיל

 כותב ארוכות, אתם ושוחח ארצה בהגיעם הילדים עם שנפגש כהן יונהמר
 י א' אדר כ"ג מיוםב"הצופה"

 הדרכים טלטולי במחנות, החיים קשי באמונתם. בודדים היו האמונה בניהילדים
 שלחותיהם. להידוק גרם הכל - האסונות משפעוהתדהמה

 הילדים חינוך לכמו היתה השחרה, את המלמים המדריכים של פעולתםראשית
 הילוים את אדם. ידי ומעשי כפים עמל הוא שתכנם בארץ-ישראל, חדשים"ל.,חיים
 לעמל". השירים שיר את ואמא, מולות לך, שרים "אנחנו "מתאימים": שיריםלימדו
 ומכוון מתיכן הכול נהלל". עד אלפא מבית לעמל, ומרגוע ליגע מנוחה "באהאו:

 לותר כשצמאו מכאב, התכווצו, הדתיים .הילדים וכשנפשות וקבועה, מסויימתלמטרה
 בשירת: וערגתם געגועיהכ ולרוות האנייה בירכתי לפרקים להתכנס יכלואלוקים,
 והמדריכים איש. סייעם לא חיל". עישה ה' ימין צדיקים. באהלי וישועה רינה"קול

 לבם: על ודברו עמהם שרו שכינסו, מי כינסובשלהם'

 על הכיבע ולמה במים אנו בארץ-ישראל חדשים" "לחיים חביבים, ילוים-
הראש?

 ; נותב הוא -מאמרבאותו

 חולצית, חסרו איך בגדים, חבילות "נעקמו" איך לספר יודעים הילדים"אין
 מהם". לעשרות פעלייםסודרים

 בונצייה.15קשי
 מטיהדן, והנדבן העשיר פולק, מר בערפל. הזין כל לוטן הי' הבגדיםענין

 ואין לילדים סווטרים 300 רק חלקו המדריכים אבל הילדים, לכל סווטריםנדב
 ספרה מקילץ, גני' האשה הנעליים. גורל הי' גם כך האחך4ם. עם נעשה מהלדעת
 הקטנים הילדים לכל חלקה שרתוק הגברת כי בעטלית, וידיסלבסקי הדסה'לגב



 140 בין נחלקו סווטרים 140 יד. בעבודת סרוגים כחולים סוודרים ובעיקרבגדים

 כי תתגלה מהם, שמונה רק שנשארו עד חדשים סווטרים נעלמו ל13ם מיום*לה
 וקרועים יחפים לעממו. חדשות, שמלות מהם ועשו הסווטרים את פרמוהמדריכות

 א', אדד יעד מיום "הארץ" ארצה. גם הגיעו ובבלויים יחפים מפרס, הילדיםיצאו

 כותב: הילדים של בואםלמחרת

 דלים בגדים לבושים ואחרים יחפים. והם לרגליהם נעלים אין הילדים מןלרבים
 כדי בהם שאיןוקרועים,

 עטופות הילדות החורף. ימי של הקור מסני עליהם לשמור.
 הלב למעילים. או חמים לסנטרים זכו מעטים ורק קלות, ושמלות צעיפים ריב סיעל

 הזה. המחנהנצבט.,למראה

 טרם לילדים ובגדים נעלים לקנות מנת על טומנים 5000 סך קבלרודניצקי
 והנעלים. הבגדים עם לחזור והבטיח העירה נסע באחווז בהיותם לא"י.הפליגם
 אחת תיבה פתח הילדים אחד תיבות. שלש עמוסה עגלה ואתו בערב שבאמנם
 יפשר משנשאל יין. בקבזקי מלאות התיבות כי לדעת נוכחו והנה סקרנותמתוך
 בהיותם יין. בשבילם קנה בדרך הילדים יחלו פן מחשש כי רודניצקי, ענהדבר,
 נתנו לא לילדים וחלבה, שוקולדה זללו ביין, והשתכרו נשף לילה מדי ערכובאני'
 המדריכים. בשביל הכל.הי' מאומרן אלהמכל

 וקבעו לא"י הפלגתם לפני לילדים הבגדים את אנגלים פקידים חלקובהודו
 לבטל השתדל רודניצקי מר אישי. .באופן והנעלים הבגדים את קבלו הילדיםכי
 לבסוף המדריכים. קבלו והנעלים הבגדים את בדבר. הצליח ואמנם ההחלמהאת
 בבומבי בודדות, ולילדות "כשוטרים" ששמשו ילדים לחמשים רק נעליםחלקו
 המדריכה נעלמו:' השאר זוג שלשים רק חלקו נעלים, זוגות מאה האני' עלהעלו
 חבויים, נעלים זוגות כעשרים זלצמן המדריך של בחדרו שראתה ספרה רנצקהגני'

 ! הנ"ל כהן יונה מר כותב א', אדר י"ז מיוםב"הצופה"

 אופן על ר. השיירה מדריך של התנהגוהו על המוסדות בפני רב חומר יבואעוד
 לא 60 כבת אמו לי הבחור כאן והרי הבגדים, חלוקת אומן על 'כן, הבגדיס'חלוקת
 על שהוכה 6וי הבן ל-ר, הצעיר והרי בטיהראן. ועזבה בנה עם לעלותהורשתה

 ר. נגד שערכנו ,מחאה אסיפות על הצעיר" "השומר מדריכיידי

 בעלי'קפות
 בזה הדגישו הילדים בסתר, דתי בלוצקי, אחד הי' "מדריכים קהל כלבין
 קטנים, ילדים לקבוצת אותו העבירו המדריכים הילדים. כל התפללוובקבוצתו
 להתגייס פקודה המדריכים מן רבים קבלו טיהרן את .שעזבה לשי ימיםשבוע
 לבלזצקי פרט באוירונים ישראל לארץ נשלחו הפקודה, מקבלי המדריכים כללצבא,
 לצבא. נלקח ואמנם השאירושאותו

 עבור עלי' רשיון בשלילת שנענשו היחידים היו לא הלברשטםהרבנים
 שנודע לאחר לעלי', נתאשר רישא, ע"י מסוקולוב וינגר זליג מר אגודאייםהיותם
 נשלח והוא שלי. העלי, רשיון את רודניצקי מר בטל ישראל, באגודת הוא חברכי

 קלטר מר אל פנה וינגר מר הנוצרים, הפולנים אלפי עם ביחד המזרחיתלאפריקה
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 פקידי לו עוללו מה שבאמריקה למשפחתו להודיע ובקשו מטיהרן ארצהשעלה
 לא שעצמותיו כך על יהיו אחראים 'הסוכנות  שפקידי להם, למטורחסוכנות*וגם

 י4%2אל. לקברתבאנה
4,-

 מר כי מחיפה כץ יעקב למר מסרה 43, בת מלודז רוקחת ב4לורוסגברת
 שתוכל לה ענה בטיהרן תעשה מה לשאלתה עלי'. רשיון לה לתת סרברודניצקי
 כי באמרו עלי' רשיון נתן לבתה בלילה. עשר אחרי מכניסה בעבודהלהתחיל
 ארצה. הגיעה וכך האני' אל בחשאי התגנבה היא..האשה יפףבחורה

 נוצרית לאשה הנשוי מבילוטטוק אליטברג ד"ר סרטיפיקט קבל זאתלעומת
 כך ואחר קטולית בדת תחילה לנוצרי נשאה היא שאף בתו בת אי חנךאשר

 מחיפה(. כץ יעקב מר )המעיד ארצה. הגיע אליסברג ד"ראורטודוקסית-יוונית.

 החקירהוערת
 : כהל יונה מר כותב א', אדר כ"ג מיוםוב"הצופה"

 החומר שרוב חי", "עתון ערכו אלה המבוגרים' עם "להסתדר" היה יותרקשה
 האגר. ומ. מאנהיים אדלף. : היו המערכת חבר המדריכים. נגד ביקורת לדבריהוקדש
 קשה "אגוז היו הם יותר. גלויות דיברו הארץ לשערי השייפה שהתקרבה כמהוכל

 : הוועדה מתפקידי שבעה. בת בתעדה ובחרו באנייה נתכנסו ראשון אדר בי"אלפצח".
 ובטהראן. ברוסיה  הנשארים את ישכח שלא ומוסדותיו, היישוב את לעוררראשית,
 המדריכים. של מעשיהם על עובותי חומר המוסמכים המוסדות בפני להביאושניה,

 מעללי את לפרסם להם יספיק ארצה בהגיעם כי בתפ"מותם, דימוהילדים
 להם. הראוי העונש את יקבלו והאנשים נמרצת חקירה תערך ומידמדריכיהם
 כל בעד אחראית היתה היא כנציגי', המדריכים את ראתה היהודיתהסוכנות
 : הבא במכתבה סולד גברת זאת קובעת בטיהרן,הנעשה

 34.1.43 ם י ל ש 1 רי

 ן. א כ הלאומי, הועד הנהלתלכב'
 הנכבד, בן-צבי יצחקמר

 חבר של מכתבו העתק בצירוף ז. לח. 18 מיום מכתבך קבלת את מאשרתהריני
 במתה הדתיים הילדים ברדיפת האשמותיו על כ"ץ ש. מר בפתח-תקוה העיריהמועצת

 בפיקוחה נעשו בטהרן במחזה הסידורים שכל כיון זה, בנידון לומר מה אין לישבטהרן.
 מפתח. והמכתב מכתבך סמך .על כחה. מבאי נמצאים לה כידוע היהודית. הסוכנותשל

 לך וגם לי וימסרו בובר יתעיינו כי העליה, ממחלקת היהודית, מהסוכנות אבקשתקוה
 כ"ץ. מר של בהאשמותיו יש האמת ומן הצדק מן כמה עד יהמפורסות הידיעותאת

 כך. על אודיעך היהודיתי הסוכנות תשובת אתבקבלי
 סולד הנזייטה שלום,בברכת

 לעשות בקשו ת"א ברחובות רודניצקי עם שנפגשו המאוכזביםהילדים
 מידם. הצילו ושבים העוברים קהל ורק לעצמםדין
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 : ב' אדר ח' מיום "הבקר" כותב לזהבקשר

 אחד מתקיפים טהרן "ילדי בשם מאתמול. ב"הבקר" שבאה לידיעהבקשר
 והראשי המדריך היה רו1ניצקי ה' שהותקף, האיש כי לציין, מתבקשים אנוהמדריכים"

 השמאל. מן שלא הילדים כלפי רבה איבה וגילה הסוכנות, מטעם הפליטים מחנהשל

 להתפשן רצו אחרים הורשו. וגא הוריהם אחרי "קמש"  יזמר בקשוהיתומים
 מיהודי שנתקבל הכסף לים. הושלכו הדתיים הילדים של כובעיהם להם ניתןולא

 לא ניתן. שלמענה למטרה הוצא לא ר:דניצקי ה' לידי ושנכנס הילדים למעןבומביי
 בצינוק. הושם - הילדים אחו כך על וכשהחריע הילדים בשביל נעליסנקנו

 : בעתונות פרסמה המקרה למחרת עוד, להתחמק יכלה לאהסוכנות

 ילדי לעלית בקשר הטענות לבירור היהודית הסוכנות הנהלת מטעםהועדה
 תובעת הועדה הבא. ה' ביום תתקיים ראשונה עדות וגבית לפעולה, נגשהטהראן
 הועדה זה. תפקידה למלוי לה להפריע העשויה פעולה מכל להמנע ויחיד ארגוןמצל

 האפשרי. בהקדם הצבור לידיעת הבירור תוצאות כל אתתמסור.

 סינטור, ח. ד"ר גרינבוים, י. פישתן, ל. י. הרב מה"ה מורכבת הועדה : הועדההרכב
 שמיהא. ומ. דובקיןא.

 על בשתיקה לעבור הי' יכול לא לסוכנות, הנאמן העתון "הארץ",אפילו
 מערבת במאמר לשופטים. הנאשמים מנוי של הצבור בדעת זו גלוי'התקלסות

 : נותב הוא ב', אדר ט' ביום "לעג"כשם

 והציבורי. האנושי ולהגיון הישובית לדעת-הקהל לעג לעג. זהוכן,

 נשסעו, האשמות מיני כל טהראן". ב"ענין חקירה בציבור תבעו שבועותבמשך
 האשמות גם נשמעו הילדים. של הדתיים ברגשותיהם והתעללות ציד-נפשות בעניןביחוד
 היה שאטור כדבר-מה נתקבלה לחקירות לגשת הסוכנות, הנהלת של החלטתהאחרות.
 שהעינים למה להאמין וקשה ועדת-החקירה, של ההרכב נתפרסם הנה אבללדחותי,
 :קוראות

 הנהלתה חברי - היהודית הסוכנות מאנשי ה ו" כ מורכבתועדת-החקירה
 הטיפול בע:י:י שאירע למה באחיזת שזזשא ד, ם 1 מ ה אותו מאנשי א. ז.וסגנים,
 הרכב נשיש אם במיוחד מתבלטת שבדבי האבסורדיות לארץ. בדרכם טהראןבילדי
 ראתה הממשלה היבוא. רשיונות בענין הממשלתית ועדת-החקירה הרכב עם למשל,זה,
 ואו;. )עשת פרוה ה'היז'ת הסוכות הצבור. מן אנשים בחקירתה לשחףצורך

 הששים. מן יהיו ה.ח:קרים" ב 1 ר ש לכך, גם דאגה היא בזה, לה היה דיולא
 שלשה לפחוז, הועדה, חברי מחמשה טהראן. ילדי בענין שנעשה במה וחלק יי להםשהיה

 להם שהיתה האנשים, ויו הם בפליטים. והטיפול העליה בעניני במישריןקשורים
 את מיגו גם אולי : הקירה טעוניך  שמעשיהם למקירים, ההוראות לשליחתשייכות
  עזיהם חויג - פחותה במידה או רבה במידה - שהיה למה האחריות האלה.הפקידים
 ! עצמן במעשי לחקור  עכשיו מונו ם ה 1 ובעקיפין.במישרין

 : הוא אף משונה "צו" בפירסום פעולתה את פתחה מאנ"ש הזאת החקירה""ועדת
 תפקידוך'. למילוי לה להפריע העשויה פעולה מכל להימנע ויחיד אירגון מכל "תובעתהיא

 1 כז ביורה מורכבת יתיידה אבל מונח, במקומו ה"צו" מחברי של י ש י א הכבודם

 'י. אמון-הציבור. לעצמה לתבוע רשות כל להאיו
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 לדחות לנכון זו מצאה הסוכנותית, לועדה הריהטת החומר שהומצאלאחר
 : כך על מגיב ב' אדר י"ד מיום "הבוקע" הדיון.את

 - טהראן ילד' סביב הסקנדל בחקירת הראשון ה" ח ד ה"נובכן
 קיימת. עובדה

 מפקידים המורכבת בצבור, לה שקראו כפי המעונינים", "ועדת "טכניות". הןהסיבות
- החקקרה' ראשית את דחתה מהראה לפרשת האחראיםונבחרי-סוכנות  ? מה מפני 

 זה בענין לפסוק מוסרית זכות לה אין כי בינה, למדוה צד מכל שהמחאות מסניהאם
 בענין ממשיכים. - בארץ ביותר הפופולרי הסוג מן הן המכניות" "הסיבות אוליאו
 "פחנמות" כזה "מוצלח" גמר לידי להביא "שכילו אחרות רבות ועדות שישכח.זה

 טהראן. מעניני פחותו לא מרעישותצבוריות

 היושבים הילדים הצעיר". ל"השומר הילדים... מצד מכתב-תודה 14רסםבינתים
 הלבנים שסחוטים עד טבע? לא כך וכל מתיק-מחוק, מכתב על הוחתמו ע-:יחבקבוץ

 מת.כו.מבצבצים

 הביום. במלאכת מתחילים הטשטושאמני

 הנהלת חבר שמירא משה מר מסר העתונאים, באסיסת ב', אדר כ"זביום
 למסיר הסוכנות מהנהלת דרשה בחומר שעיינה לאחר המיוחדת, הועדה כיהסוכנות,
 לידי התיק את והעבירה לבקשה נענתה ההנהלה הקונגרס. של ביה"ד לברור זוסרגנה
 ב'(. אדר כ"ח )"הבוקר", הקונגרס. של בה"דיי"ר

.
 אינו הקונגרס של ביה"ד כאילו הקהל, דעת את להשקיט כנראה בקשו בזה
 הי' החומר התכנס. לא אזה ביה"ד גם אבל הסוכנות. של רצונה מעושילמעשה

 אייר, י"ד ביום חדשיים, כמעט כעבור בו. מלטפל שהתחמקו עד מזעזע, כךבל
 : "הבוקר"כותב

 הפמשה טהראן. בעסקי 'העתונאים עם נפגש לא פישמן ל. י. הרב טעיתי.ובכן
 על ידעו מעטים רק בית-הסוכנות במרעבי שאפילו עד כזאת, בפהאומיותבוטלה
 על מהם ומעסיםהדחיה,

  הקונגרס בית-דין התפרסה, החקירה ועדת : למישרים מתנהלים העיניםלמעשה, סיבותי-
  'הפרגוד. מאחורי אל בהצצה  איורים ותתאים ואפילו  מתכנסלא

 להמציא האנשים אל הקונגרס של ביה"ד של הועדה פונה אייר כ"זביום
 וחצי חדשים שלשה כעבור א. ז. בטיהרן. המדריכים ההנהגות בעציז חומר,לה

 החקירה ועדת- לחקיהה. החומר את לאסוף מתחילים ארצה, הגיעו שהילדיםאחרי
 בתור העקריים הכרשמים - המדריכים את והכשירה כעדים הילדים אתפסלה
 מסקנותי' את להגיש רק עלי' הדין פסק את להוציא מוסמכת אינה הועדהעדים,
 מיום שנה חצי כבר עברה אב מנחם החודש תחילת עם תפסוק. וזו הסוכנותלפני

 נתפרסמה בינתיים החלטתה. את פרסמה טרם הסוכנות ועדיין הילדיםשהגיעו
 : כותב אלול א' מיום "הבוקר" כלל. לו צפו שלא מצדעדות

 : הבאים  הדברים כמסרר במורח שסייר הכמרים מחשובי אחד עםבשיחה

 מששי כמה :שלחו לפרס הרוסי הגביל מעבר גוהרים רביה  'פלי1משהחלו
 אלה מפלישים גדול חלק כי נתברר, ורוחני. גשם- טפול אלה בפליס.ים לטפלהכנסיה



 לפרס עברו בם נפשם עוד שכל ובלואים קרועים מהלות, ומוכי רעב מזי "הודיםהיו
 ישראל. ארץ - מולדתם לארץ להגיעבתקוה

 נעשהה ואילו מיסיונריות לפעולות במאד נוה היה הפליטים' של הרוחנימצבם
 לנוכח אולם הנוצרית. לדת רבות נפשות להעביר היה שאפשר בודאי רחבהפעותה
 המיסיון שליחי של לבם להם נתן לא באירופ" ",הדות של מצבה על האיומותהידיעות
 שות לעשות שלא מלונדון הוראה נתקבלה לכך סמוך דתם. על הפליטים אתלהעביר
 להשפיע לנסות מבלי גשמי במובן להם לסייף היהודים, הפליטים בין מיסיונריותפעולות
 במלואה. עתה גם ונשמרת משמרה זו הוראה דתי. במובןעליהם

 שטפשי כמה עד נמנעים הקטנים הילדים גם ,ובידיהם שהיהודים לציין יש.
 בפרס, היהודים הפליטים חבורת במקצת משנתארגנה הנוצריים. למוסדותמלהזדקק
 שמועות אלינו הגיעו יהודיטי של לפקוחם וניתנו נאספו בארץ שסיבבו הילדיםומאות
 ידעו שסרם הילדים בין ובעיקר הפליטים היהודים בין הדת כנגד כללית הסתהעל

 הפליטים את שהדריכו צעירים יהודים ידי על נוהלה זו .הסתה ורע. טוב ביןלבחור
 ההודי החלו מהרה עד אולם בדבר, התענינו לא מתחלה בעיקור כופרים להיותהקטנים
 הילדים של דבקותם את שערערו הצעירים היהודים של הפעולות על בגלוי לדברסהראן
 ובעיקר יהודית, הלא האוכלוסיה בין היהודים. הפליטים בין עועים רוח ההפיצובה'
 הפרסית לממנגלה פנו ואף הנ"ל, של מעשיהם על לדבר החלו הפרסי, הנוערבין

 שהם עליהם ושאמרו מקרוב, זה  שבאו הצעירים היהודים כנגד באמצעיםלאחוז
קומוני0טים'
 לחוגי לחדור גם השתדלה אך הפליטים בילדים געיקר נגעה והצעיריםפעולת

 הודהמר מטהראן פרסיים יהודים חוגי גמה הצלחה' וללא בטהראן, הפרסי היהודיהנוער
 הגיעו. לא מעשית לפעולה אולם התורה, מצוות על לעבור הילדים כפית עלמהידיעות

 מתנהלת אמנם כי להם ונתברר "ילדים, במצב התענינו בטהראן הכנסיה מאנשיכמה
 בכלל. בדת לכפירה הסתהביניהם

 יקבלד שהילדים לכך ולדאוג הקורה בעובי להכנס רציתי לסהראן אניכשבאתי
 לראוות מאד לי היה וצר אירופה יהדות של המר גורלה לי שידוע כיון דתי יהודיחנוך
 מצפודן מחוסרי צעירים לתעלולי קרבן גושליק והנדכאים יהקטנימ החרב פליטיאת
 ישראל. לארץ כמסעם החלו ימ"ח כמה כעבוראולם

 ל8 ידיעות אלינו הגיעו השונים במקומות וחניותיהם הילדים של מדרכםגם

 לארץ בגואי מאד שמחתי עולם. בבורא מאמונה וסטיה בה' כפירה של חגוך עלטובות
 מעליהם שהוסרה לאחר ומיד באמונתם חזקים נשארו קשה-עורף עם שבנילשמוע,
 לאלוקיהם. והתפללו שבו האלה המוריכיםיראת

 וחשבון דין הכינו האחרון בזמן בארץ ששהו צבאיים כמרים גמה כי ליידוע
 גפ כתבו התיכון, במורח החיילים בין הדתי המצב על בלונדון הכנסיה חוגיעבור

 דיגיפ בכתיבת עוסקים יכעת ארץ-ישראל יהודי בין הדתי המצב עלדירוחשבון
 וחשבוך . שדין לציין מוכרח אני המקומ=ם. והנוצרים המושלמים על דומיםוהשבויות

 תומכיפ מה עד שהיו הלנגלית הכנסית של וחבים חוגים על מאד רע רושם יעשה"ה
 על רק ישראל חרץ את לתבוע יכולים היהודקט : ברוה להיות צריך אחד דברבציונות.

 המלאה זכותם על המענדות היחידות התעודות שהם ההיסטורי ועברם הקודש כתביפי
 להם שניתם; התורה חוקי את ורומסים עורף פונים עצמך היהודים אם אבלשא"י.
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 פעמים כמה הישה זו שטענה יודע אני ז דבריה את לקבל מאחרים לררוש יוכלואיך
 תקון לידי להביא כנה כוונה מתוך זאת מעיר כשלעצמי אני הציונות, שונאי בידינשק
 דוקא עולם בורא אחרי בקוש של מקרתם כמה על שמעתי העברי. בישוב הדתיהמצב
 'חוקם. לחם להם היא בעיקר שהכפירה הקבוצים אותם גדוליכין

 יעמוד שלא בכדי היהודי הצבור בפני להביאם ראוי שכשרתים אלהדברים
 באנגליה, הדת ושומרי הדת אנשי בין אנטי-ציוני חוג. של הפתעה בפני הימיםבאחד
 במזרח הדתי המצב סכון כנגד פרו-ערבית( תהיה )לא מדיני אופי לה יהיה שלאתנועה
כולו.

 הפקירה אותם אשר האומללים הילדים של ובגופם ברוחם שפשעוהמדריכים
 למשל, כרודניצקי, מהם ויש ישראל בארץ ושקטים שלוים חיים לידיהם,הסוכנות
 הסוכנות, עומדת גבם מאחורי כי בידעם הם שאננים ברבים. ומרציםובמופיעים

 הילדים. את חנכו ברוחהאשר



 ג'. ק רפ

 ת י ל ט.ע
 הראשונההשבת

 א', אדר י"ג ביום ישראל לארץ שהגיעו הילדים, וביניהם מטיהראן,העולים
 ט"ז, ראשון יום עד שם ושהו בעטלית אשר הממשלתי למחנה ביום בו הוכנסותש"ג,
 לראשונות הילדים יתקלו שבה ההיים לצורת רב ערך הי' נפשית מבחינה א'.אדר

 נראה ובטיהרן נדודיהם בדרך לא"י, הגיעם עד עליהם שעבר מה כל לא"י.בבואם
 ראו הדתיים, ברגשותיהם ההתעללות את גם וארעית, חלוף בת אחת כסיועהלהם
 שהנהיגו החיים, ולצביון למשטר נכנעו רבים הסתגלו, רבים זו. מזועהכחלק

 בסתר ממני. הושפעו מעטים השלימו, מעטים רק אבל התורה, עוזבימדריכיהם
 ושלום שלוה חיי עם תורה חיי זהו הם הוריהם, בבית המקודש חיים לאורח קוולבבם
 לאכול לחם עם בדמיונם היו קשורים שבת ושמירת כשרים מאכליםובטח,
 השלימה היהדות אל הנחלה, ואל המנוחה אל עוד יבואו כי האמונה, ללבוש.ובגד
 היתה ישראל ארץ האיומה. גלותם שנות שלש במשך כוחותיהם את חשלהבא"י,
 בנגדר* למדו כך הוריהם, להם הורו כך והטהרה, הקדושה כמרכז בנעימותיהםחקוקה
 עם הראשונה ההכרות וטהרה: קדושה חיי בא"י לחיות רלזכוננו והם רבם,מפי

 בעתיד. לדרכם וקובע מכריע ערך לה הי' בא"י, הראשונה השבת בא"י,המציאות
 "השומר הסוכנותו לפקידי יפה גם ברור הי' הוא אבל לאגו"י, יפה ברור הי' זהענין

 שארץ חנוכיים, מטעמים ודוקא רוצים "אנחנו כתב: א'( אדר ו' )מיוםהצעיר"
 העברית הבני' כארץ : שהיא כמות העולים הילדים עיני לנגד תופיעישראל,

 הצעיר". "השומר שהתווה הקו לפי נהגו ואמנםהחילונית".
 מטיהראן: שבאו 50 בערך מהם ומטפלים מדריכים עשרות היובעטלית

 מטעם נמרצות פניות כמה אחרי ורק מדריכים שני אלה כל מביז אשרולאגו"י
 שלשה. בס"ה נוספת, מדריכה עוד אשרו אגוד"י,מוסדות

 שעה באותה להבא' גם זו בשאלה הסוכנות תלך בה דרך, מורה כעין זההי'.
 ישמש כזה, מחריד שקפוח דעתנו, על להעלות יכולנו ולא תמימים עדייןהיינו

 הסוכנות. פקידי בידי קבועה,כשיטה
 הסוכנות פקידי פלגות, מ ראשי עתונאים, שונים, אנשים עשרותעשרות,

 שבקש בלוי, משה הרב אהו"י מנהיג הימים. במשך עטלית במחנה בקרווכדומה
 : א' אדר כ' מיום ישראל" ב"קול כותב שבתו את בעטליתלשבות

26



 חשב הוא כניסה, רשיון ידם על לקבל ה"סוכמת" אל שאפנה שהציע מיהיה
 ישר פניתי ושוב, ילך אותנו דחו מהסוכנות טעה, ההוא מהת יותר אקבלו זהשבאופן

 כניסה. רשות לי שיש לעטלית בתליפון תיכף הודיעה וזולהמשטרה

 בהסכמת שלא שם נמצא השבת, את בעטלי,ת במחנה שבלה איזנשטט הרבגם
 יהודית, ובתלבושת. יהודית צורה בעלי שיהודים הרושם, מפני שחששההסוכנות,
 סבא אבא, של דיוקנו דמות על הזכרונות את בחובם בעורים הילדים, עליעשו

 :והדוד.'-ואמנם

 רואים בו, הם שסחים זקן, בעל אחד למדדיך שלוס להגיד כדי שיוצאים ילדיםיש
 וסלמים. יהודים חיי לחיות כבי יוכלו ובכן ביגיהם זקן בעל ליהודי גם דגל דריסת שיש)

 מטעם מדריך כהנא, קלמן ד"ר הרב של מאמרו כ"ד, גליון)"הדרך"
 בעטלית(.אגו"י

 ראיתי ותיכף נכנסתי השבת, כניסת לסני ומחצה כשעה אחה"ס ששי ביוםבאתי
 מטפוס יהודי כלומר, אותי, ראו כאשר גיל אלי שמחו אשר ילדים, של מחיל מוקףא"ע
 הנפש. גוחי הקדושים הוריהם בבית ים ידוע שהיההזה,

 א'(. אדר כ' מיום ישראל" ב"קול בלוי)הרב)

 במתנות המדריכים ע"י שנשחתו טרם עוד בעטלית, הילדים שלהתנהגותם
 : התמימים ישראל ילדי של ומהותם טיבם על תעידאמעבר,

 לאכול לנו מותר והאם ? כאן כשר האם : היתה ילדים הרבה של הראשונהשאלתם

 אתם שיקראו ברכה, אתם שיגידו החדשים ממדריכיהם הם מבקשים ? הראשבנסוי
 קדיש. אחם שיגידושמע,

 מבוגד יותר ילד איך זה, מח"ה בראותך מתפלץ הלב "קדיש". האומריםולבים
 קטן ילד אליך esl והגה הקדיש. את לסניהם ומקריא קסג'ס ילדים קבוצת עםעומד

 לבדי". הקדיש את להגיד יודע "ואני : לף מסר'ובגאוה

 בחבור. תפלה וחל מניצים כמה ביומו יום מדי נערכו בעטלית שהותםבימי
 אותם והניחו הספיקו, לא - לט"הראן אגו"י שהמציאה מהם"6 זוגות 110 -התפילין
 במשמרות.הילדים

 ב"הדרך"(. הנ"ל במאמרו כהנא ק. ד"ר)הרב

 הוא שהמאכל להילרים, הודיעו בעטלית הראשונה שבסעודה לי ספרההמבשלת
 6-7 בן אחר ילד ורק החרדים, ילדי ?ם יחד אחד שלחן יד על הסבו הילדים וכלכשר.

 יושב אינך מדוע לו ואמרה אליו נגשה היא השלחן. אל נגש ולא הצד, מן עומדנשאר
 כאן באמת לי-האם אמרי : לה ואמר אלי' עיניו את הילד הריח אז לאכול, מ"ומךעל
 ילגו שעימר לי ספרה והיא חשש, כל בלי מהתבשיל לאכול 'כול אני באסת האם ?כשר

 הסעותי עיני גם זלגו שני, מכלי כבר הדברים ששמעתי שאעפ"י מפני לה, והאטנתיזועות,
 הצריף, חלל את מלא קדש רגש הכפודים, ביום נעילה תפלת כעין היתההתפלה

 הזה. הרגש אל נסחת האחדים:הבוגרים

 בידם, שהיו המעטים הסדורים מתוך התפללו רובם. רקיעים, סלח אתפלהקול
 6ה. בעל אצלם שגורה התפלה 'היתה 8-9 בני אצל גם אבל פה, געל התפללוומעומם
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 התורה לספר כלם נדחקו כך, על אותם .יעורר שהוא שמי מבלי אוטומטיבאופן
 ה/ לדבר צמאת שנפשם התורה, ספר אל מתנענעים שהם. היה ניכר במה, אוחקלנשק

 שפגש כמי חמות, נשיקות לה והעניקו הרכות, בידיהם תורה המסר את חבקוהם
 ביותר. עליו חביבה גפוף גדולה הפסקהאחרי

 הגומל ברכת את ובברכו ככהן לתורה עלה הילדים אחד הגומל, כרכת שלוהרגע
 % לד' הודאה של גדול וקול הילדים, ועשרים מאה כל יחד אתו הצטרפו רםבקול

 המחנה. בכל נשמע שגמלםהטובות

 ישראל"(. ב"קול הנ"ל, במאמרו בלוי משהמהרב

 תשמר שהשבת מפורשת, הבטחה הנוער עלית לשכת 'מסעם שנתנהלמקות
 ה"נהוג* השבת חלול את הילדים לעית להפגין כדי הכל נעשה כהלכתה,במחנה
 :בקי

 בפיהם, דולקות וסיגריות הסוכנות של המדריכים הסתובבו כמוה שאיןבתורפה
 הלוך באוטומובילים השבץ .ביום, לעטלית הסוכנות שליחי באו כמותה שאיןובחוצפה
 בשבת, נעשתה עטלית הפאפיט, ביום עזיבתם לשם הילדים של הבקורת וגםושוב,

 תותב יושב שיהווי צריכימש*יה היו והילדים בסוכנות, רשמי פקיד ע"יוהתנהלה
 בבקרת. ילדים 1090 יום כאותו רשם הוא היום,כל

 הנ"ל(. ישראל* ב.שי בשי)הרב

 החפצים, כל ורשימת במחפן הבגדים חלוקת כי מעיד כהנא קלמן ד"רהחב
 הילדים. לעיני הסוכמת פקידי ע"י בשבת נעשתה השאף

 העלי מחלקת מנהל שפירא משה מר ראה ברבים נתפרסמו שהדבריםמכיון
 דוסטרובסקי, א' מי אל בך לשם ופנה אמתותם את לברר לעצפו, חובה הסוכנותשל
 מר של תשובתו והנה הסוננתן, של העלי' מחלקת ונציג בחיפה העולים בזתמנהל

דוסטרוססקין

,. ירושלים. העליה, מחלקתאל

 1 זה בענין הבא ההסבר את בזה לו לטמור הגני אלינו, במכתבו לבקשתובהתאם

 עשי עם בעטלית עבודהס את המשיכו הממשלה של והקרנסינה ה%יה מחלקתפקידי
 מהמחנה רב במרחק כפקר, בשבת לום אחם יחר נסעתי אני השבת, ביום גםטהוראן
 בלה. הרב גם עבודתנו, ימן אותנו, ראה לא אחד אף ברגל. שמה נגשנו מהאוטו,ירדנו
 חה"מ ילדים שהוצאתי זהו שראה מה מעשניפ, אותנו ראה לא והוא חותנו, ראהלא

 מהארץ היום. שמה,כל עבדו המסילה 5קי," , חולים לבית אדום ליד מגן 9לבאוטובוס
 ונשארו לגשת ,יהם נתנו לא אבל במחטה קרוביהם את לבקר ע*מ אנעים דיבהבאו

 בשבת. לזבדים שאנו הראשונה .הפעם לא ושת לגו. נוגע לא זה עשנו אלה אםמבבוץ
 שאנו עלינו לאמור ואין י"ד, אחם עובדים אנו עובדים "ממשלה שפקיהן זמןבכל

 השבת. אתמחללים
 דוססרובסקי4

 מכחהצ רק , בשש חא 1 עבד שרפ וענוש את פאשר ויסטחנסקימר
 שבש פתל בל בשב הטרדה אע דעתו יפי בלף הרב של בנערותו זאתשעשה
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 בפריעת פרק הילדים את ללמד עוד הי' צריך סגי, לא בלבד שבתבחלול
 כמות החלונית" הבני' "ארץ את יראו למען והכל בישוב ה"נהוגה" הצניעותגדרי
 מועד: בעוד למנהגי' ויסתגלושהיא

 שהיא הפריצות באותה בחוץ סובבות בחורות בעטלית כלר לראות נתפרץ.,.והלב
 בתל-אביב. הים שפת עלנראית

 הנ"ל(. ישראל" ב"קול בלוי)הרב

 גברים צריפי ימיז מצד הרגיל, הסדר בעטלית : מעיד כהנא ק. ד"רהרב
 השיגו וגם הסוכנות פקידי השתדלו אפעם לנשים. המיועדים הצריפים שמאלמצד
 ואפילו הילדים עם אחד בחדר לישון למדריכות שהרשו רק לא מיוחד,סדור

 והמדריכות המדריכים בשביל מיוחד צריף גם הוקצע אלא שביניהם,המבוגרים
 בתערובת.לשינה

 תעיד עלי' שגם אחת, אופינית עובדה עוד נוסיף אם שלימה תהי'התסוגה
 בפולנית( - שלנו )הגברת פני" "נשה כי התלוננו אחדים ילדים : כהנא ד"רהרב

 אמנם בשבת. בתפילה השתתפותם על כעונש אזמל. אךוחת להם לתתמסרבת
 ילדים מפי אוכל למנוע בעטלית הצליחה לא זממה, את הפיקה לא פני"ה"נשה
 האפשרות לילדים היתה. בעטלית בטיהראן, לעשות היתה שרגילה כפייתומים,
 ן האלימות, שיטת נסתיימה כאן מדריכיהם. לאכזריות מופקרים חיו ולאלהתאונן
 הלבבות וצדית הפתרים בשיטת חדשה, בשיטה והתחילו בעין נראהשכשלונה

 בחרמה שנפלו הילדים מספר ורב מרובה בהבלחה הוכתרה זו שלטהואכן
 הבאים. בפרקיםהפרטים
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 הסוככות עם ומתךהמשא
 ורתכיםשכתבים

 השורר דת. על ההעברה מצב על המחרידות הראשונות הידיעותמשהגיעו
 תש"ג טבת כז ביום אגו"י של העולמי הפועל הועד פנה בטיהורן, הילדים'במחנות

 : הבא במכתב היהודית הסוכנותאל

 יש פיהן שעל מוסמכות ידיעות האחרונים בימים קבלנו טיהרן ילדי עםבקשר
 :לקבוע

 הם ומחנכיהם מדריכיהם אבל חרדיות, ממשפחות הוא מהילדים גדול חלקא(
 הוריהם. בבית שקבלו החנוך את מלבם להשכיח שביכולתם מה כל העושיםחפשים,

 הילדים את והכריחו הכשרות בדבר כלל שם דאגו לא ירחים כמה במשךב(
 טריפות.לאכול

 קבלו לא הילרים עם נקשר לבא שהשתרלו שם, הנמצאים החרדים הרבניםג(
 דת. ללמד להם שאסור במסורש הוזהרו כן, לעשות שהורשו ואלה לכך, האפשרותאת

 שלפי אלו, איומות עובדות בעד האחראאת היא היהודית שהסוכנות סבוריםאנו
 רוחני. כליון בגדר הןדעתנו

 : מכבורכם לג'אול לעצמנו מרשיםאנו

 ? בעבר זו לבעי' יחסכם על הצדקה לכם הישא(

 התיעצות אחרי טלגרפית הזה נורמלי הבלתי המצב את לשנות אתם הנכוניםב(
 ) זאתנו

 מסינורן. אלינו צועקים האלה הילדים דמי קול כי זה, בענין לחכות לנו אפשראי
 ל הראוי בכבוד לתשובתכם.בצפי'

 לוין מאיריצחק

 בסוכנות לוין מ. י. הרב בקר תשובה, כל נתקבלה לא זה מכתב שעלמאחר
 בדבר. לחקור הבטיחה הסוכנות טיהרן' שערורית על נמרצות ומחה שבם א'ביום

 לגורל ביחס מרובות חששות העלה בטיהרן, הנהיגו הסוכנות שב"בהמשטר
 גב' עם סולד לגב' שהיתה פרטית בשיחה ארצה. בהגיעם הילדים לחנוךהצפוי
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 חיבה הוגה גופה שהיא מכיון כי סולד, גב' הודיעה שלזינגר, פלק וד"רברויאר
 דתי, חנוך לקבל יתומים חייבים הפנימית הכרתה ולפי המסורת לקדשיוהוקרה
 החרדית שהיהדות יפה מבינה והיא מנוח, לה נותנת טיהרו ילדי חנוך דאגתאין
 "ם גרידא, במחאות הסתפקו לא אגז*י מנהיגי מועד. בעוד ולפעול להתדייןרוצה
 לילדים. קליטה מקומות להכין המרץ במלא מידנגשו

 בטיהרן, הילדים מחנות התקיימו חשבונה על אשר ההלנית,הממשלה
 שיחה מתוך לחודש. לכלכלתו לא"י שמונה של סך פולני אזרח ילד לכלמקציבה

 ארבע סך על ותרו היהודית הסוכנות נציגי כי נתברר, הפולנית הממשלה פקידיעם
 תשלם פיו שעל הסכם, לזדי הפולנית הממשלה עם ובאו הרגיל מהתקציבלא"י

 יקציבו היהודיים והמוסדות ילד כל עבור לחודש לא"י ארבע הפולניתהממשלה
 הסוכנות לה רכ17ה זה הסכם סמך על בחודש. ילד לכל לא"י ארבע סך הםאף

 הפליטים. הילדים על האפוטרופסות אתהיהודית

 הבטחת בדבר הפולנית לממשלה בדרישה פנה מלונדון הרץ ד"ר הראשיהרב
 בירושלים, הפולנןת לקונסולי' הודיע סטנצ'יק המינימטר הילדים' של הדתיחנוכם
 והקונסולי' הרצוג להרה"ג הילדים של הדתי חנוכם על הפקוח את למסורשיש
 הראשונה הפגישה התקיימה חשון ג' ביום הסוכנות. לפני זו דרישה הציגהמצדה
 סולד. הגב' ובין בלוי והרב לוין הרב סורוצקין, הרה"ג ישראל אגודת ב"כבין
 לחנוכה ימסרו מהם 300 פחות ולכל דתי חנוך יקבלו הילדים שכל דרשו אגו"יב*נ
 על לוותר הסוכנות נאלצה אגו"י ע"י שנתעוררה הקהל, דעת לחץ תחת אגו"י.של

 לנהוג נאלצה היא כופר: לחנוך ארצה בבואם מיד הילדים את להעבירכוונתה
 סדור על הכריזה כך לשם עקיפין. בדרך מטרתה את להשיג והחליטהבזהירות

 פרסמה הנועד עלית שלשכת בחוזר ארצה. שיגיעו לילדים, מעברמהנות
 : לאמור כתוב טיהרן ילדי בענין 1942, לנובמבר 15ביום

 צד מכו הוצפה הגוער" "עליית הנהלת מעלה. מעלה עלתה בא"יההתענינות
 ביעילות לפעול חובתו הכרת מתוך נרעד הישוב לעזרה; והתנדבות הצעותבעצות,

 גמשך הנוער". ב"עלתח המקופלת ,הדרך לעומת העבודה בסדר שנוי הוכנסוההקרבה.
 ונועדו כחברות אורגנו הן ארצה, הנוער" "עלית של חבורות עלו שנים שבע שלתקופה
 הוכ1מו נוער בארגוני קשורים היו שלא ונערות נערים שלהם. הקבלה למקומותמראש
 השנתתם במשך בארץ. להם שנכון יה על ידיעה מתוך ההדוקים, הארגונים לתוךבקלות

 של יפה  המחושבים החמליכימ ונחלשו הלכו המלחמה, תנאי לחץ בשלהאחרונו"
 שהגיעתו הידיעות לפי מהתקעם. הדלו ולבסוף כך, אחר התמוטטו הם בריא,ארגת

 ולוברום יחדיו, קשורים שהיו ונערות נערים חמשים בת קבוצה אמנם קיימתמטוהרן,
 להם שיש יותר ועוד חנוך, כעלי הפ כלל שבדרך המובהק הסימן - עבריתוכותבים
 היא זו, ציונות הכרה ובעלת עברית קבוצה ואולם בארץ. החיים כלפי ידוע יסודייהב
 לבקש המלחמה שנות גמשך הנהיר" "עליית של הנסיון מחייב לדעתנו, הכלל. מןיוצאת
 "עליית של המסורת את לשנות החלטנו זו ברוח טיהרן. נודדי לקבלת חדשהגישה

 הפליטים מקורים. בבנינים מחנות ארעיות, קבלה תחנות מכינים ועודנו הכינונוהנוער".
 כדי, רפואית, בדיקה יקבלו כאן הגיל. לפי מאורגנות בקבוצות בהם יסודרוהצעירים
 כדי אלה בדיקות תורחבנה פסיחולוג, עם בשתוף יסודי. .טפול טעותם אינם אםלקבוע
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 שזכו החנוך את לבדוק צורך יהא כך, על נוסף הילדים. של הנפשי .מצבם אתלברר
 לחלוקתם בנוגע מתאימה, פידגוגית הדרכה להציע כדי בכלל קים ה" אם ממנו,להנות
 בבתי או במוסדות במשקים, אם שלהם, הקבע במקומות להם האחראים לאלהבכתותי
 קבע, סדור הילדים את לסדר יש היכן, לקבוע במחנות האפשרות תנתן לבסוףקרובים,
 הרגילים, הנוער" "עליית בף לגבי הקודמת. וסביבתם שלהם הדתיים הצרכים לאורביחוד
 השגעים והנערות הנערים בעזרת המקרים, כרוב האחרונה, בשאלה לפסוק ה" אפשרהרי

 הדרך לפיברבר,
  ק"הומכ"

 הנוער"* "עליית והנהלת וכארץ בגולה הדתית הועדה ע"י עלי'
 הדרכים בכל לגשת יש זו לבעי' טהרן. של המועמדים לגבי לשמוש ניתנת אינה זודרך

 תתנהלנה הארעיות הקבלה תחנות כי להגיה למותר הדת. ולאנשי לפדגוגיםהידגלות

 שנאמר מה לכל לב בשים  ירי. ושמזרת כשרות בעניני וביחוד היהודות המסורתלפי
 חדש צד מלהוסיף אוהנר למנוע צריך אינו סמפון נמוק שום כי לנו נראה זה,בסעיף
 .., הנוער". ב"עליית המקובלותבדרכים

 *עליית בשביל למגבית כתעמולה חואל בשביל מיועד הי' הנ"לההוזר
 מזימת למשמע היהודי בעולם שקמה הרוחות סערת את להשקיט ובאהנוער"
 מענין ועעצות". "התענינות" נהור: סגי בלשון החוזר קורא זו לסערההסוכנות.
 .כי קובע, והוא ציוני חנוך לה יש ילד חמשים בת קבוצה שרק מודה,שהחוזר
 הנוגעים והנערות הנערים "בעזרת טיהרן ילדי של הדתי חנוכם בשאלת לפסוקאין

 שהביעה לדעה, אמונים הנוער עליית לשכת שמרה מידה באיזו נראה להלזבדבר",
 היהודית". המסורת לפי התחנות "התנהלו כמה ועד הנ"לבחוזר

 של הגוער עלית ללשכת אגו"י של העולמי הועה"פ שלח שבט א'ביום
 הבא; המכתב אתהסוכנות

 לכם מוסרים .הרינו סולד ה. הנב' עם כחנו לבאי שהיתה לשיחהבהתאם
 האלה . המקומות מלבד מטיהרן. העולה יהנוער בשביל קליטה מקומות רשימתבזה
 לכם. להציעם מוכנים נהיה הצורך ובשעת מקומות, כ-200 עוד לכם להציע בידינויש

 קליטה מקומות 30 גדרה חיים חפץ קבוץג
 קליטה. מקומות 30 סבא כפר אגודתי נער קבוץב.
 שבעה של שטח זה ומלבד סרי עצי דינם 20 לנו יו ידם % במוצא, בתיםשניג,

 עצמאי, ,מוסד בתור קליטה מקומות 60 אינטנסיבי, לעבודדונם

 50 לעבודי שטח ועם ידו שעל צריף עם מאיר שזכרון פוניביז ישיבת בביןדי

 עצמאה מוסד בתור קליטהמקומות

 בתור קליטה מקומות 50 גירוש לסדור מספיקים שטחים 9ם במגועל בתים שלשהח.
 עצמאיימוסד

 עצמאיי מוסד בתור קליטה מקומות 20 לעבוד' דונם 5 של שטח עם סבא 'בכפרבניןז.
 קליטה, מקומות 30 חורב" בי"ס ע"יפנימיהי,
 לשיפי רק קליטהי מקומות 30 חיפה יבנה בי"ס ע"יסממיתח.
 לבנות, רק קל-טה' תקומות 28 ירושלים יעקב בית בי"ס ע"יפנימיהט.

 לבנות, רק קליטה' מקומות 25 תל-אביב יעקב בית בי"ס ע"יפנימיהיי
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 לסדור אפשרות קליטהי מקומות 25 פתח-תקוה יעקב בית ספר בית ע"י מנימיהיא.
 לבנות. רק מצומצמת. במדה חקלאית הכשרה '.

 לבנים. רק בפנימיה. קליטה מקומות 30 ירושלים. תורה קול ישיבתיב.

 לבנים. רק בפנימיה. קליטה מקומות 30 חיפה. ישראל תפארת ישיבתיי.

 הילדים קבלת לקראת והכנתם האלה המקומות כל סדור עלינו לקבל מוכניםאנו
 עליהם. להוסיף אפשרות הצרך בשעת לנו יש יכאמורהעוליה,

 בהתחלת לידכפ נמציא המעבד מחנות בשתיל והמדריכות מדריכים שלרשימה

 הבא.השבוע

 זו בהזדמנות סולד, הגב' עם אגו"י ב"כ בין פגישה התקימה שבט ב'ביום
 חנוך שיטות מיני לכל משותפים מעבר מחנות לסדור התנגדותם אתהביעו
 אשר דהיים, מדריכים רק יפעלו ובהם דתית אוירה תשלוט בהם מחנותותבעו
 מוסד לאיזה רשות שאין הדגישה, סולד, גב' ישראל. ברחת ישראל, ילדי אתיחנכו

 מעלית ילדים 8.000 של בסדזרם טפלה שהיא וציינה הנוער עליית בענינילהתערב
 הילדים 3.000 עברו זה לאן שאלו אגו"י ב"כ דתיים. מבתים 3 000 ביניהםגרמני'
 ואין המציאות של כוחה גדול כי היתה, התשובה דתי. במובן גורלם הי'ומה

 בישוב תרבות מלחמת מפני סולד הגב' את הזהירו אגו"י, ב"כ נגדה.להתקומם
 ן נפש על תוקף בכל תעמוד העולם ובכל בא"י החרדית היהדות זו, טרופהבשעה
 שאגו"י הקליטה מחנות מלבד כי לה, והודיעו אבותיהם לתורת להצילםהילדים
 רשימת גם הגישו מאיר, בזכרון מעבר מחנה גם סודר ילד, 420 בשבילהכינה

 ולעשות מאיר בזכרון לבקר הבטיחה סולד גב' אגו"י. יטעם למדריכיםמועמדים
 אגו"י. דרישות למלוי הכלאת

 : הבא המכתב את היהודית לסוכנות העולמי הועה"פ שלח שבט ר'ביום

 הפליטים ילדי בענין טבת כ' מיום למכתבנו תשובה כל קבלנו שלאלאחר
 מייית פגישה מבקשים הננו ארצה, באני' הפליגו האחרונות הידיעות לטי אשרמטיהרן,

 אחראיים. אישים עם כב',עם

 ,במלחמה לצאת מוכרחים ימי' פולין יהירי רוב של  המיורתי  לחנוכם  בהתאםרתי4 חייי ואורח לחיוך אסשרות  האלה ייחומים לילדים יתנו לא שאם מצהירים,אנו
 יגיע אלא בלבד, בארץ ישאר לא הכביר והוה .הרבותי דתי רקע על שהתנהלגלויי,
 לב בשים כוה דבר, למנוע הכביר רצוננו כל עם החסש'ות, שבארצות היהודי העולםלסל

 שמנו.למצוקת

 תשאייי ולא יד, במחי הדבר את תבטלו שלא להעירכם, לחובתנו מוצאיםאנו
 הקודס' כמכתב תשובה %א זה מכתבצם

 והדגיש היהודית בסוכנות הפעם שוב לוין מ, י, הרב בקר שבט ה'21יום
 החרדיתי היהדות דרישות את תוקףבכל

 : הבא המכתב הנוער עלית לשבת אל הועה"פ מטעם נשלח שבט ד'ביום

 רשימת בזה לכם מוסרים הרינו ב"כ ופיז סולר גב' בין שהיתה לשיחהבהתאם
 המעבר, מחנות בשביל ראשונהמדריכים
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 : העולמי הועהדפ אל א' אדר ד' מיום היהודית הסוכנות שלמכתבה

 א', אדר ב' מיום בישיבהה דנה הסוכנות הנהלת כי לכב', להודיע מתכבד הנני.
 בדרכם הנמצאים הילדים חנוך בענין הראשי הרב בראשות המשלחת פנית על7.2.43-

 : כדלהלן והחליטה לא"י,מסיהרן
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 קבלת לנו ולאשר האפשרי בהקדם השאלחים את להם להמציא מבקשיםאנו
 זה,מכתבנו

 מדריכות. ושבע מדריכים  שבעה רשימת מצורפת היתהלמכתב
 : הועה"פ %ל שבט ו' ביום גתבה הנוער עלייתלשבת

 נ"א.
 שאתם המקומות רשימת ובו בשבט א' מיום מכתבכם קבלת %ת מהשריםהרינו

 זה. בנידון בדברים אתכם נבוא עוד מטהרן. הפלסים היהודים הילדים לקליטתמציעים

 נהוגה שהיתה החיים לצורת בהתאם תדהה יקבלו שהילדים החנוך צורתא(

 למוסדית ד,ילדים ימסרו אוחם תסכן סולד שהגב' מסופקים במקרים הוריהם.בבתי
 דת"ס.חנוך,

 חנוכה צורת את בעצמם יבחרו ומעלה 14 מגיל ילדיםב(
 אשר המוסדות על והסקופ הילדים סדור בעד האחריות כי קובעת ההנהלהג(

 מהנהוג לשנות ואין נועה לעלית הלשכה בידי להבא גם ישארו הילדים ימסרולהם
 הילדים. של הלאומי החנוך עיקרי לנבי הזאת הלשכה קץעל

 גרינבוים י. רבבכבוד

 . א' אדר י' מיום הועה"פ שלתשובתו
 אדר ט' מיום בישיבתו דן אגו"י של העולמי הוע"פ כי להודיעכם, מתכבדיםהננו

 גם שהובע מעקרון לסור מבלי הבאיסי הברורים את .מכם לבקש והחליט במכתבכם4ך
 : הכלל מן יוצא בלי הילדים לכל דתי חנוך לתת שיש הרצוג, הראשי הרבע"י

 החתם לצורת בהתאם תה" הילדים של החנוך שצורת במכתבכם א' לסעיף%(
 להוסיף עלינו ז זה דבי יבורר איך בפנינו השחלה תומדת הוריהם. בבית נהוגהשהיתה
 והרוב דתי סי' פולין יהדות של גדול היותר שהחלק גמורה, בודאות לקבועשאסשר
 באגו"י' מאורגן הי' הדתית היהדות שלהמכריע

 עלינו חנוכם", צורת את בעצמם יבחרו ומעלה 14 מגיל ש"ילוים ב' לסעיףב(
 וחנוך, בית לל% עזובים ברוסי% שנים שלש וה ונרים נעים האלה שהילדיםלהרגיש

 חנוכם' צורת את בעצמם לקבוע נפשית מבחינה מסוגלים ואינם וסבל צרותשבעי

 להם אשר המוסדותו על והפקוח הילדים סדור בעד ש"האחייות ג' לסעיףג(
 הילדים", של הלאומי החנוך לגבי מהנהוג לשנות ואין הנוער לשכת סידי ישארוימסרו

 פקוח הילדים, "סדור : אלו הגדרות תחת מבינים אתם מה ברורים, לנו להמציאנבקשכם
 ? לאומי חנוך של ההגדרה מהי ובכלל מפולם מוסדותעל

 י א' אדר י"ח ביום ענתההסוכנות
 : להעיר והננו לח"ז י' מיום מכתבכם אתקבלנו

 את הילדים עם ברור לאחר תקבע ידה, על שתעזור ועדה עם יחד סולד הגב'1(
 הוריהמי בבתי נהוגה שהיתה החייםצורת

 חייהפי צורת את בע58ם לבחור לדעתנו מסוגלים ומעלה 14 מגיל ילדים2(
 ההחלמה, על ופוח אלא ההחלטהי לברור ענין אינו זהסעיף

 אזרחיפ להיות יחונכו לארץ הבחים ישךאל ששרי לכך מתמוין שלנו ג' סעיף3(
 חאר4 בצנין בפעילות וישתתפו פרודוקטיבים לחים עצמם יכשירו המולדתי שלטובים

 נרינבויפ .ה רבברבוד

 של הועה"פ הסתפק גלוי' מלחטה ולמנוע alon לידי להגיע שאיפהמתוך
 חסו5בות,י אל א' אדר בעד ביות וכתב ביותר מינימלית בדרישהאגו"י

 שבועדת דורשים שאנו לחעיר חרונו וי חי י"ח מ"ום למכתבכםבתשובה
 אגוא יח בא ישתהף קליטתם למקומות .הילדיםלחלוקת

 חרדי. טמוצא חנפ "ילדיפ שרום זח, ע"י תוקף מקבלת זודרישתנו
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 : הנוער עליית ללשכת הועה"פ כתב א' אדר ז'ביום

 לכם מוסרים הריס שבט ל' ביום סולד הגב' עם לב"כ שהיתה לשיחהבהתאם
 נוסף מטיהרן העולה הסעי בשביל קליטה מקומית מאתים של נוספת רשימהבזה

 : הש"ג שבט א' מיום למכתבנו ובהתאםלרשימתנו

 : בלבד לנערים בפנימי' קליטהמקומות

 ירושלים אמת שפת ישיבתא.

 פתח-תקוה ישובחב.
 ברק כני ציון תפארת ישיבתג,

 ירושליפ.' יבנה כי"סד.

 עטא כפר חרדי בי"ס .ה.
 גנים כפר ישיבת1.
 רעננה חררי בי"סז.
 הרצפה חרדי בי"סח.

 צפת חרדי בי"סט.

 קבלת לקראת והכנתם האלה המקומות כל סדור עלינו לקבל מוכניםאנו
 העולים.הילדים

 בעיר ילד, 635 בשביל מקומות כללו 'הקליטה מקומות של הרשימותשתי
 לספק כדי בהם הי' א. ז. הול, בלמודי והשתלמות חקלאות מלאכה, לתורה,וכבפר,
 א', אדר י' ביום סולד הגב' עם שהיתה בשיחה התברר זאת בכל הדרישות. כלאת

 סולד גב' אגו"י. של אחד מחנה אף נמצא לא שאושרו מעבר מחנות 11 ביןכי
 כן ועל מאיר בזכרון המחנה את לבקר בידה עלה לא מחלתה מפאת כיהודיעה,

 לבקר מ"מ לשלוח הי' אפשר אי )כאילו מעבר. מחנה בתור לאשרו יכלהלא
 שהציעה המועמדים מביז מדריכים 5 רק אשרו כי התברר, כן כמו מאיר(.שזכרון
 לחמשה רק : הנמוק המטפלים. מלבד אחרים מדריכים למאה קרוב לעומתאגו"י,

  מהמשרד, שאזלו השאלונים, טפסי חוסר משום השאלינים, את שלחו אלהמדריכים
 האחרים למועמדים שאלונים לשלוח אפשרות הנוער עלית ללשכת. היתהלא

 יכלו לא ומהותם, טיבם על פרטים נתקבלו שלא ומכיון אותם הציעהשאגו"י
 אגידאיים. מדריכים שני רק אשרו בעטלית, המחנה בשביל אותם. לאשרגם

 רב ערך אין וממילא ימים שלשה במשך רק בעטלית ימצאו הילדים 1הנמוק
 אלא השיג ולא נמרץ באופן 6חה האגודה ב"כ נזזת קצר בזמן המדאיביםלפעולת
 מדריך מעבר מחנה לכל לאשר והבטחה, עטלית בשביל שלישי מדריךאשור
 גרינבוים. מר מפי גם נתנה זו הבטחה אחד.אגודאי

 נדון א' אדר י"ח ביום בן-גוריון מר עם לוין י,6. לרב שהיתהבפגישה
 הודה, בן-שריון מך אגו"ה בלפי בו נוהגת שהסוכנות והקפוח טיהרן ילדיענין

 בפני הזהיר לוין הרב המטות. תקון את והבטיח צודק בלתי הי' אגו"י אל היחסכי
 שומרים היו אשר שילדים לאפשרות, הגדולה חרדתו את והביע זו. בשעה אחיםריב
 בא"י. דוקא רוחני לשמד ח"ו לצאת עלולים לארץ בחוץ יהדותםעל
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 ידיעות הגיעו בינתיים קוימו. לא עדיין וההבטחות ימים שבועייםעברו
 אלצה הנסערת החרדי הקהל דעת המעבר. במחנות השורר המצב עלמחרידות

 : א' אדר כ"ד ביום סולד גב' אל אגו"י עם משותף מכתב להריץ המזרחיאת

 מקבלת היא אשר הידיעות, כי לכבודה, להעיר מוכרחים הנם הגדוללצערנו
 נכונות. אכן הפליטים הילדים של הדתי להרכבם בנוגע שלה והמדריכית המדריכיםמאת
 לא מטיהרן באו אשר הילדים, כי כידה, אשר הידיעוה סמך על הגברת*ספרה,הנה
 התורה. ברכת לברך יודע אינו מהם אחד ואפילו כנסת בית מימיהםראו

 כשנפגשני
 של 90% כי דעה לכלל באנו "ישורון" הכנסת ובבית' הילדים עם השיניםבמחנות
 לדבר מסיבים אפילו מהם הרבה להתפלל. היטב ויודעים ארסיס מבתים הפוהתעקש
עברית.

 חפשי חנוך יקבלו הילדים כי אופן בשום להסכים, נוכל לא להנ"לבההאם
 האלה. הילדים של ההורים לעמדת בהחלטהמתנגד

 כטוב שלהם ,החנוך את ולכפן הילדים על אפוטרופסות לקבל רשות לנואין

 שגינינו. החפשיםבעיני
 אנשים יהיו המדריכים של ביוהר הגדול הרוב כי דורשיט אנו תוקףבכל

 סב"" ישראל בדרך הילדים את להדריך ידעו אשר שמיםיראי
 זה, בכתן לעזרתה לעמוד מוכנים ואנו לדת בנוגע הגב' עמדת למדי לנוידועה

 פרבשמין ת. " : המזרחי הסתדרותנשם
 שין פ, י. : ישראל אגודתובשם

 הנוער עליית לשכת בפני התלוננו בירושלים החפשים שהמדריכיםמכיון
 הנוער עליית לשכת החליטה לילדים, ביחס החרדי הצבור שמראה ההתענינותעל

 לאגו"י גודעה הזאת המזימה לנהלל. בירושלים החלוצות מבית המחנה אתלהעביר
 סולד הגב' אצל בקרה גדולה רבנים משלחת כבירו;, מתרגשות קמה מועד,בעוד

 א' אדר כ"ד מיום במכתבו לפועלי המזימה את להוציא ירשה לא שהקהלוהצהירה
 סולד: הגב' אל הועה"פכותב

 סולד. הגנ'כב'
 נגד תוקף בכל מוחים אנו אמש, בלוי הרג של הטילפונית לשיחתובהמשך

 שסביבה העובדותי לאור לנהליך בירושלים החלוצות מבית הילדים את להעבירהרצון
 של הגדול שהרוב זה עם ובהתחשב כב' ע"י שנקבע התקנון אף נשמר אין דתיהבלתי
 זו החלטה לידי באה הלשכה איך להבין יכולים אנו אין תורה, שומר הנוהילדים

 האחרון ברגע שהלשכה מקוים אנו ישראל' בקדשי התעללות בה לראות אנוומוכרחים
 לפועל. מלהוציאה תסוגעוד

 המחנות בכל כמעט אופן. בשום אותנו מספקם אינה המדריכים בעניןתשובתה
 אלה בילדים הטפול את למסור כן על הר הנכון מן ענקי. רוב הדתיים הילדיםמהוים
 המדריכים שרוב א~, רואים זאת לעומת דתיים. מחנכים בידי המעבר במחנותאף
 לפחות מחנה %ל ילצרף המדריכים הבר "רכב את לשנות דורשים אנו דתיים. לאהם

 הרב ולצערנו משבוע יותר כבר מו"מ מנהליך הרינו זה נענין מאגו"י. אחדמדריך
 לא הזה שהדבר חוששים אנו זו. לתביעתנו מסטיקה הבנה שום כב' מצד רואםאיננו
 ך להבן תקדיםישמש

88



- -

- - . - . ------- - - -  . - - . - -  - - . = - .  - - - - - - - - - - -  

 הנוער עליית לשכת נרתעה אם לדעת ואין לנהלל העבירו לא הילדיםאת
 בנהלל. ילדים של כזה רב מספר סדור קושי מחמת או אגו"י של מחאותיימפאת
 מיום הנוער עליית לשכת פקידי דחו אגו"י של 'הנוספים המדריכים אשוראת
 התגבר  המקבר במחנות דת על ההעברה תהליך ומשונות. שונות באמתלאותליום,
 ביום הילדים. בין חדשים רוחניים חללים הפיל נוסף %ם כל ומרץ, שאתביתר
 המכתב את לה שלח ביום ובו סולד הגב' עם לוין מ. י. הרב נפגש א' אדרכ"ח
 יהבא

 הרוחנית ההדרכה מצורת אלינו המגיעות שהידיעות להודיע, מצטעריםאנו
 בשבת, מעשנים המדריכים הדת, ממבט מאד מזעזעות הארעי, במחנות טיהרןלסלדי

 . החשמל את ומכביםמדליקים
 בקבוצים לבקורים מובלים הילדים הילדים, לעיני וכו,

 מוסדות ע"י וצמחנה בתוך נעשים שבת חלולי טריפה, תהם שהאוכל בהחלםחמשים
 לימי גם הילדים ע"י בקורים ומסדרים המחנם אל מקום בקירוב הנמצאיםנוער

 שבשבת לנו נמסר : לדוגמא מאד. בהם נפרץ הוא השבת שחלול בקבוציםהשבתות
 השלשה בגבעת השבת יום כל את בפתח-תקוה החלוצות בית מתנה ילדי יבלוהשניה
וכו',

 ששמונים שנתברר לאחר ביחוד הילדים, לגורל מאד חרדים שאנו יודעת,מע"כ
 הבקורת ודת. תורה שומרי בעצמם שהם וילדים חרדים, ילדי הם אחוזים תשעיםאו
 להתעלם לנו ואי-אפשר מאד, גדולה זה בענין אדישותינו על כלפינו החרדי הצבורמצד

 ולא בסדר, שלא הם שהדברים יודעים אנו וגם מאד, מודאגים אנו כשגם ביחודממנה,
 שיש בפירוש, לנו הצהיר המדריכים אחד מע"כ. ע"י שהובטחה היסודית התכנית פיעל
 להמשיך והמדריכים דתי" "אופי לשאת צריכה אינה שהמחנה מפורשת הוראהלו

 נמסכה שלידם בעובדא התחשבות כל ללא שלהם, החיים הרגלי כל את ודת לשבתביחס
 תורה. שומרי ילדים שלההדרכה

 המיני. התקונים את רדיקלי באופן ממע"מ לדרוש אותנו מכו"" הזההמצב
 : הבאיםמלים

 אחת מדריכה או אחד מדריך לפחות ימצא מחנה שבכל אחור בלי לסדר4
 לכך. נדרש אם אותם ושנגיש שהגשנו המועמדים מתוך ישראלמאגודת
 ככל להמנע שעליהם החפשים אפילו המדריכים לכל מפורשת הוראה שתנתןב.

 וכדומה. בשבת ואש נר והדלקת עישון כגון בדת הפוגעות מפעולותתוקף
 בשבת. שכן ומכל החפשי לקבוצים בקורים להרשות לאג.
 על ינתן דת עם הקשור נושא כל ועל בתנ"ך לילדים הניתהם שהשעוריםד.

 חנוך כלל במחנות יותן לא אפשרי' הדבר אין אם דתית, מדריסה או מדריךידי
 אלה.במקצועות
 בהשתתפות תיעשינה קבוע, לחנוך לחלוקתם ביחס הילדים שבחינות לנו לאשרה.
 מצדנו. מתאימה כחביאת

 כדי הנ"ל כל על חיובית בתשובה בהקדם אותנו להרגיע מאד מבקשיםאנו
 מה במדת לחכות שנוכל וכדי החרדי הצבור של הרוחות סערת את להשקיט.שנוכל
 הנכין. יסדירו הדבר לתוצאות נפשית מנוחהשל

 שיו מ. י רב,בכבוד

 מאקטוא- אבד שלא והיות כב' את שיחתי קודח עוד חתמתי הזה המכתב ב.נ.
 לכבת ממציאו הנניליוהו,
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 יכולים אינם כי והודיעו, הבטחותיהם מכל הסוכנות פקידי בהם חזרופתאום
 בבית המחנה בשביל רוזנברג אחד לאגו"י, נוספים מדריכים משני יותרלאשר
 לשני גט אבל בחדרה. המחנה בשביל וין גב' ואת בירושלים מזרחיצעירות
 שבמחנות המדריכים הבד מטעם למחנות הכניסה רוצות נתנה לא אלהמדריכים
 להגשמת המדריכים של ההתנגדות נגד אונים מחוסרי כאילו נשארו הסוכנותופקידי
 גב' ואת למחנה בכלל הוכנס לא דוזנברג המדריך הנוער. עליית לשכתהוראות
 לה נתנו לא מדריכה, בתור בה הכירו לא ו במחנה המשק לעבודת רק קבלווין

 למסור הבטיחה סולד גב' כי אף המדריכים. חבר בישיבות שתפוה ולאקבוצה
 מקומות 350 אלא לדתיים אין שכאילו לעתונאים הודעתה ילד, 250 עד 200לאגו"י
 להפרת החששות את הגבירה המזרחי, הפועל במסגרת כולם במעט אלה וגםקליטה
 י סולד לגב' הועה"פ כתב ב' אדר א' ביום נוספת.הבטחות

 הסכימה, ישראל אגודת גם כאילו פורסם אי אדר ב"ה ו' מיום בעתונותא.
 ומבמכתבנו להדגיש, עלינו חגוכם צורת את העצמם יבחרו ומעלה 14 מגילשילדים
 שנמוקים זו הנחה גגו דעתנו את בפירוש הבענו ב' סעיף ז. ש. א' אדר "מיום

מתאימים'

 רובם דתחפ קליסה מקומות כ-350 ההוכנו הנ"ל מיום ב"הארץ" פורסם כןב'

 שהוצעו הקליטה ממקומות מתעלמים אתם כאילו להתפרש יכול הדבי המזרחי,בחוגי

 כן ואם tne*~p מקומות מ-0)א יותר לכם הוצעו לבד ידינו על כ' ישראל, פייתע"י
 ז המזרחי בחוס ורמם קליטה מקימות כ-350 רק שיש אפשרי, זהאיך

 מהרה. בכל לבקר תוכל אג"י שהנהלת רשיון לתת מכי' נבקשג.
 : הנוער עלית ללשכת  הועה"פ בחב ב' אדר י"בביום

 ללא עכשיו עד שנשארו המרובות , פניותינו לכל לתשובה מחכים אנועדהן
 מעשית. תוצאהכל

 אחד מדריך לפחות ודרישתנו ומתחסלים הולכים ככר שהמחנות להעיר,עלינו

 שאושרו הנוספים המדריכים שני שאף אלא עוד ולא ו נתגשמה לא מחנה בכלמאגו"י
 אינת. בייט שמר שונות באמתלאות "יתם ודוח-ם לתפקידם להכנס הורשו לאלנו

י*  לגמרי הולם שאינו יחס לדרישוהינה יחמכם על ולהוכיח עובדות לקבוערבוננו
 זו. בשאלה אלינו הימן כל הבטחותיכםאת

 נציג לוקר, ברל מר קבל ותביעות" אגו"י אל המחפיר הנסם אףעל
 1 בירושלים מהסוכנות הבא המברק את לאפריל 1 ביום בלונדון,הסוכנות

 1/4/45לונדון

 ירושלים.לוין

 חלקה ע"ד "שהמו"מ טיהרן ילדי בענין מירושלים טיליגרמה קבל לוקרברל
 להתפתחות לעזור מוכנים מצדנו אנו מוצלחות, לתוצאות תקהו ויש מתקדם האגודהשל

 בדיוק לה החרדי החנוך את ונשאיר שלנו החקלאית לשיטה בהתאם חנוכיתואפשרות
 אשדה גורמן וחוהכ". חייב חפו סבא, בכפר ספק כל בלי לאגודה שעזרנוכמו

 באנגלי' הנוער עליית בשביל התורמים עיני את לסנוור אלא בא לאהמברק
 שם. היהודי הצבור בקרב הרוחות סערת אתולהשקיט
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 פנימיות את לאשר שוב הבטיחה סולד גב' עם אגו"י לב"כ שהיתהבשיחה
 קליטה. מקומות בתור יעקבבית

 פני על לטיול הילדים את ומובילו המחנות חסול לפני האחרוןברגע
 מהטיול חזרו רבות, שנים 51חסור לרעב רגילים שהיו הילדים שבעמק'הקבוצים
 בניהם היו כוה נפשי במצב בעמק. עימהם שראו וההדר מהשפע נדהמיםכשהם
 כתב זה עם בקשר הסוכנות. פקידי של למשאלותיהם בההאם ולענות לבחורכבר

 : ב' אדר כ"ט בשם הסוכנות אלהועה"פ

 14 מגיל לילדים בנוגע לכם הדגשנו ז. ש. א' אדר י' מיום במכתבנוכבר

 שילדים מפני אפשר, אי שהדבר חנוכם, יצורת את בעצמם יבחרו כי ואהחלסתםומעלה
 מסוגלים ואיש וסבל צרות שביעי וחנוך, בית ללא עזובים כרוסיא שנים שלש נדדואלה

 חנוכם' צורת את בעצמם לקבוע נפשיתמבחימה

 למרות המעבה במהנות שיתרחש מה ידענו סרס Vtp וש דבר לכםהדגשי
 "דרך מעמל לנוח לילדים, ונופש מנוחה למקומית לשמש צריכים היו המעברשמחנות

 הכי בתעמולה "רכים הילדים מוחות את בלבולו זאת בכל רסואק ולטפולמתלאותיהם
 רצה אחד שכל הזרמים מכל ומטסלים המדריכים בעיקר אלא המבקרים רק לאגדילה
 הילדים. נפש על חותמו אתלהטביע

 שהם הילדים, היו וכך אגו"י של אחד ב*כ אף ה" לא המחגוהבמחצית
 והשפיעו דתית השפעה מכל מבודדים חרדים, הורית בני דתיים, ילדיםמ-48%--י/סס9

 מלבם ולשרש המסורת מחיי לנתקם דתם, על להעבירם התעמולה, אמצעי בבלאיחם
 דהי. זיקכל

 בני ילדיםכמה
 הורים בני שהם להגיד אותם למדו מלכתחילה דתיים הורים.

 אנטי-דתיים. ואפילו דתייםבלתי

 אגו"י. נגד והמטפלים המדריכים ומכל הצדדים מכל ההסתה גדולה היתהביהוד
 הילדים רוב הילוינה בעיני אגו"י של פני' את להשחיר כשרים היו האמצעיםכל

 אנו*י מאשר אחרת ידעו ולא באגו"י הכירו האנף על בדרכם עוד מהגדוליםבפרט
 לאגו"י. ויקה כל מהפ למחיש הדרכים בכל השתדלוובמחנות

 טיול לסדר נהגו הקודמות הנוער שבעליות למרות בעמק, הטיולובאחרונה
 לארץ באו עהה שזה לילדים טיול תכף לסדר הפעם נזדרזו שנה, חצי אחרי רקבארץ

 להבאיש הכל שוב נעשה הזה בסיוף ותלאותיהם. נדודיהם מכל ובגוף בנפשמבוהלים
 להשפיע בולטת תעמולה הה בעמק הטיול הדתית. והיהדות והדת ההנחה אתבעיניהם

 דתחם. תבלתי לקבוצים ללכת הילדיםעל

 של כזה ארוך פרוצס שאתרי תוקץ בכל המבט נקידת על איפה עומדיםאנו
 יתכן לא כעמק, הטיול ועד המעבר מחנות דרך מטוהרן, החל מהדת הילדיםהרחקת
 מסירת על יכריע הגדולים, גם אלא הקטנים רק לא הילדים, אצל שמשאל אופן,בשום
 והדרכה לתעמולה בהתאם ההתנה הילדים שתשובות מפני קליטה, למקומותד,ילדים

 א' אדר י' ביום במכתב שהבעת מבסנה בנקודת מחיקים אנו %ן חותם, שלמדוכפי
 ולא משחק רק הוא מראש בו ערוכות הילדים, שתשובות בזה, שמשאל מ"מהנכל,
יותר.

וש,



 למחנות אותם ומעבירים הילדים את בוחנים התחילו לאגו"י להודיעמבלי
 גם שאלו מ-14, למטה בגיל ילדים לשאול שלא ההחלטה למרות סופיים,קליטה
 70 לאגו"י תמסור כי הודיעה סולד גב' ללכת. רוצים הם לאן הקטנים פיאת

 ובגדרה בכ"ס הקבוצים את קליטה מקומות בתור מאשרת והיא יותר ולאילדים
 : סולד גב' אל הוע"פ כתב ניסן ב' ביום בלבד. "ברק בי"סואת

 מנוחתי את מאד הדריכה וו ששיחה לשער, תוכל אתמול כב' עם לשיחתיבקשר
 : דלהלן במכתב לכב' לבא לנחוץ ומצאתי נורא באופו אותיוהרג-זה

 אבל הבא, שני יום עד לאחרים הדברים למסור לא אותי בקשה כב'אמנם
 ובינתים הילדים חלוקת לאחר עד לחכות ומעמיסה גדולה אחריות בשבילי שזוהיתבין,

 כנגד במצ.אזת, אג"י אין כאחז הקסטה, יתק.מזח ביעזו ו,')ד.ם התקתמתקימת
 ביותר. הגנ~רצה ומחאתי התנורמרותי את מביע אניזה

 המאיטות המלים בידי היו שלא עד כך כל נרגשתי כב' עם השיחהבשעת
 : נקודות בכמה כאן לנגוע והנני מידלענות

 ספור, לאין ופגישות שיחות ומיגע, ממושך מי"מ של חדשית שלשה אחריא(
 ליהדות כזו צרה בעת הפרוד תהום את להרחיב לא למצפונכם, לאיזשעורבפניות
 רק ילדים לנו שימסרו התשובה באה החרדית היהדות לדיישת קשבת אוזןלהטות
 עיי השפיעה זו הכרעה ו"חורב". גדרה, סבא, בכפר קליטה מקומות שלשהבשביל
 שיצדיק אחד נמוק אף שמעתי שלא לקבוע מוכרתני אבל נמוקים, ורשתי מזעזע.באופן
 זה.קפוח

 ומסרנו הקליטה מקומות בהכנות עסוקים היינו הזמן שכל לקבוע, הנניב(
 ד"ר הח"מ, בנוכחות כב' עם בשיחה ילדים. 535 בשביל מקומות של רשימהלכב'

 הוסיפה כב' קליסה. כמקומות יוכרו יעקב" "בית שפנימיות הוסכם בייט ומרברויאר
 א. 1. בירושלים, יעקב" "כיח o",aa הפנימיה הנהלת היא מה לדעתשמעונינת
 כב' מאתנו דרשו כן קליטה. כמקומות בחשבון בפירוש הובאו יעקב" "ביתשפנימיות

 וכמה הושקעו, כמסים כמה שלנו, הקליטה מקומות של התקציבים להמציא בייטומר
 תקציב שבירושלים פייט, מר העיר זו בהזדמנות לנו. ויוסיפו להשלמתם חסריםעדיין

 מוקטנת רשימה בייט מר בקש כן קטנה. מבעיר גבוה יותר הקליטה למקומותההחזקה
 הקליטה למקומות הילדים מסירת ובשעת התור, פי על שלנו הקליטה מקומותשל

 שלנו הקליטה מקומות שאר לגבי ספק כל הי' שלא א, ז. זה, תור לפי יתחשבושלנו
 ובמושבות. בירושלים ובבתי"סבפנימיות

 תבעו קודם, להכין קליטה מקומות אי-אלה ידענו לא באפלה, גששנו הזמןכל
 הפכמגו, בחנוך ארצישראליות יותר הסכמנו: הקליטה, במקומות העברית.השלטת
 לחדור עצומים סכומים השקענו בינתים לכל. מוכנים והיינו הסכמנו: ומקצוע,חקלאות
 לגו נותנים אחת ובפעם לא"י אלפים מ.3 למעלה לנו שעלי שלנו הקליטהמקומות
 מקודם גם שמשו שהללו בנמוק ו"חורב", גדרה בכמר.סבא רק שמכיריםתשובה
 יכלה ולא בבהיאית היתה לא שכב' הדבר נמקו ושוב אגו"י, של קליטהמקומות
 להתוכח מה אפילו יש האם ז כזה לקפוח נמוק זהו האם הקליטה, מקומות אתלבקר
 לנו. הנעשה הגדול הקפוח את לגמרי הולם שאינו כזה, נמוקעל

 כבי"ס בפולין הלכו שבחנה הילדים רוב הרי בעצמה, הצהירה שכב' כפיג(
 השיבו ומהם מניחים לא ועכשיו תפילין מניחים שהיו אמרו ומהם יעקב""בית
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 כל התעמילה פרי זהו שכל לידי, מבליט זה אין האם לא, אג"י כן, יעקב""בית

 ר:הגין, זו בחינה על יד במחי לעבור אפשר איך שואלים, ואנו ואג"י, הדת נגדהזמן

 ריכס שהם שהוכח טיהרן, ילדי ומכל לאג"י שיכות להם אין הללו הילדיםשכל
 לאג"'. ,לד-ם כשמונים רק קבעו דתיים הורים בני פ'לין ילדיככולם

 של האריך הפרוצס אחרי ערך כל לי אין הילדים שמשאל מבהייים, אנוד(
 ועד היעבר מחנית ורך וסיורן החל אג"י נגד !התעמולה מהדת הילדיםהרחקת
 הבלחי-דתיים. לקבוצים ילכו שה.לדים , בולטת, תעמולה והי' בעמק, האחרוןהטיול
 ומעלה י-14 ש"מעלה לילדים בנוגע לא קיבע גירם להיית יכול אינו כזהמשאל

 לבאיך החייטי ?א שמלכתחילה מ-14, שלמטה הילד-ם חכי אכסירד שהיאומבש"כ
 אותם. ?שאול ?א שהנחנט לני הודיעו ולהפךאצלם

 יצגה שאג" -כח,ש, לא אחד אף דתיים, מהירים הם שהילזים הוכח, כברואם
 לעביר שא"א שעי!ך.ה הוא כזה קפוח ולכן בפ.לין הדתית היהדות של הארי החלקאת
 שיקד,הם שרצן נזיריהם, מחיק נפשות וגזל ה.ינל למעלה שאין קפוח בשתיקה,עלי'

 הנאמנה. והיהדות התורה ברוחיחונכו

 תשותף ופאג"י השבוע, וגם ספורות צדן פעה-ם לנ- הבטיחה סילד הגב'ה(
 אמרה אתמול .רק הומן, כל במפורש לזו .אמרה הקליטה למקומות הילדיםבחליקת
 מתחלק.: שהילדים פתאום, נתיחש מה כן .אם זה, בענין בקשר אתי לבאשרוצה
 אלי ילאה שיחתנו שאחרי נכון, )אמנם ? לנ. עושים צחוק האם ידיעתנו,מבלי

 בירושלים המעבי שבמחנית הילוים כבר שולחים ומזוע למקוה-ישראל( ב"כשנשלח
 ? אפילו ידיעתנו בלי הקליטהלמקומות

 רוצים כמה על בנ,, להחנרית רוצים כמה ען מוכיחות הללו העובדותו,
 שקמוח שלו החברים דעת תהי' מה להגיד 'כול אינ' ואמנם שלנו, העצבים עללפרוט
 לידי הדברים יביא' נפשם, תכונת ,את מכיר שאג- כפי אבל אותם, ידהים ממשזה

 מכם. הילדים קבלת על לגמרי שנוותרהחלטה,

 כפר-כבא פלא שלזו, הקליטה במקומות התור לפי שיתחשבי לשימתכם,ז(
 שיפי ,.ח.רב" ענין מתמיה ובייתר ברשימתנ., הראשונים במקומות עומדים אינםוגדרה
 מפולנ.ה, רובם הם שהילדים 'ודעים שאתם לי-.ת ב' יבחרתם ה-17 במקום עמדהתור
 שחשתו מסג. זה הכי "חורב", בי"ס את הכנסנ. אג' וא: גרמניה, לילדי מיועד זהובי"ס
 שמה. למיסרב שאפשר באלה גם יהיו שביניהם .לדים, של גדול היותר מספרלהשיג

 השקענו מ."ן, אתכם מנהלים שאנו חושים שלשה זה להדגיש, רק רצוננוח(
 איפוא תוכלו שלזו, הקליטה מקורות והכנת לסדור כספיים מאמצים ורוח, בשריגיעת
 תבא האחרין שביגע מגיהי שאני הגם א,צלגו, התמרמרות יגרום הדבר כמה עדלשער
 נקי. מצפיננו אופן' הגון,.בכל באופן הדבר לשנות התפכחותאצלכם

 ולעם לישוב היחידה שההצלה מאמינים שאנו פעמים, כמה לכ'ב' הדגשתיס(
 של החיים מקור שהיתה הישראלית, האמונה בסיס על עצי.ה להעמיד היאישראל
 יש הנאצית' מחופת ילדים אלף ניצולו עכשיו ואם הדורות, בכל העבריתהאומה
 ורוצים מהדת הילדים את שהרחיקי ההיפך, אירע אם אבל דתי, לחנוךלמוסרם
 לשמים. עד שערוריה זו ,הרי הוריהם רצון נגד בלחי-דתי לחניךלמוסרם
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 צרה שבעת שבאשי, "חרדית היהדות עם הבנה לידי (aa 5בפ בטשנו אנוי(
 שאין הסוכנות, ראשי את והערב השכם עורר ההירח השרוה תהום 8ת למרחיב אץזו

 לאגלי, מסה לתת דוקא רוצים אם אבי הישוב, חלקי pa~ תהום לחפץ הזמןעכשיו
 בל מעלינו מסירים אנו ! ובצורה חזיז יותר אגרי תצא זו שמאבה פלאה בהטלתהוגו

 הובר לכת מרח"ףת מסקנות לאי-אלו בסרטים להכנס אפילו רוצים ושעגוהאחריות,

 של ענין זה אין עליכם והאחריות פספר חין סעמיפ הזהרהי התחננתם בקשתי,יבי*
 הלק הטיצגת שישרול שלמה תנועה לגבי mnp ח% אחריתו או זו אישיות עםמ"מ
 ותורת ישראל לאלקי ושמן נשאר שעדין phn אותו ישראל, כ% של וחשובגדש
 המסקסת. לושיק נוע המצב ישתנה ל8 האארתה בשעה ואםישראל

 1 הבא המכתפ ניסן ג' ביום הועה"פ מעם נשלח היהודית חסוכנותאל

 ברגע אליכם לפנות הוחלם אגו-י של השקמי הועה"פ של מלאהבדמקה
 : ולקנז בסניה סיהרן לה בעמן אג*י קסוח לאורהאהרון

 לאחדות. זקוקים שאנו בועה ריב-אחים למנוע רצינו לעמנו אלה טרופיםבימים
 מכל ודרשנו תכעסו עוררנה ובעל-יה בכתב אליכם פונים שאנו חדשים שלשהיה
 ( הבנה. ליוי אתנו לבא ממטאחו

 היד בחשם הוריהם היו שאילו אלה,ן יתומים ילדים חוששת וא1חשבה
 שדוקא אופן בשום יתכן לא דת4% יהווים נשארים והיו דתי, להנוה אותםמחנכים
 הי"ד הוריהם לרצין בנגוד בלתייד11י לחניך אותם ימסרובא"י

*  שחתלו רתתם, "ם מה4 ש-80% נקבע, שכבר אחרי כי חושבקם, ואנוחשבנו
 הארי החלק את יצגה שאגרי אורעים והכל בפוליה יעקב* "גיח ובכת"סבחודים

 ודרישותיה אג*? של בזכותה יכירו בפולין, הדתית היהדותשל
 מאמצינו כל הע %אבוננו זו, בשאלה הדדית להבנה הזמן כל התחננובקשנו,

 80 לנו שנקבעו בפומבק הוום שנתסלסם- מה כחשאק לנו מודיעים ופתאום.לשו41

 .לכל ובנגוד ידיעה כל ללא אתנו, מוקדמה הכנה כל ללא זה וכל יגהר, ולאגלדים
 נתמלאה. לא מהן אחת שאף שלכם,ההבטחות

 מאמצים ואחרי השטחים, ובכל להדרכה בשטח הקפוחים כל אחרי כזהקפוח
 רצוננו נגד כאן נקראים אנו לשמים. *ד שערורי' הוא זה, בענין אצלסם פוסקיםבלתי

 מחמת הזמן, כל למנעה שרצינו היאבקוה בישוב, כמוה ה" שלא תרבותיתלמלחמה
 נקבלה. לכך, אותנו מכריחים אחם אם אבל לה, רצויה השעהשאין

 לרגלי עמוק תהום חופרים אתם נו אל הזלזול שביחס הזמן, כל לכםהיושרנו
 הצבור בלב שנצטברה המרירות מראש. תוצאותיו לשער שקשה מצעיה העבריהישוב
 התופת פליטי היתומים, אלף מסירת עם יותר עוד ושגדלה גאירופה, היהדות ענויעל

 המלא. בטויה את תמצא החפשהלחנוך

 30 של לסדורת מסוכן תקדים טיהרן ילדי שאלת של הזה בסדור רואיםאנו

 שנאחז לאמצעים האחריות כל מעלינו איפוא מסנרים אנו שיבואו, הפלטים גלדיאלף
 לחנוך הוריהם מחיק ילדים של הזה העושק ונלד הדתי, לחנוך ישראל ילדי להצלת0הם
 מזהירים אנו מהן אחת ועל הזה, מהמצב המסקנות להסיק מוכרחים שנה" ברורחפשה
 למנוע כדי הממשלה, אל לפנות רצוננו למרות מוכרחים שנה" מעכשיו, כבראתכם

 שיבואו. לילדים תקדים ישמש הנוכחישהסדור
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 אותנו יכריח לגבינוי והמחפיר "מעליב יחסכם אכל מזה, להמנע רוציםאנו

 שאתק כפי שבה, דת לאנשי כזה יחס לעצמה מרשה היתה לא ולשון אומה שוםלכך.

 בכל הוריכם שהבינוה כפי יהדות, לאותה נאמן שנשאר בישראל, חלק לאותומהמסיס
הדורות.

 הזה. הקפוח לתקן האחרון ברגע אליכם איפוא קורשיםאנו

 לאפריל 12 מיום הבאה התשובה נתקבלה האחרונים המכתבים שניעל
 : ילדים ושנים שלשים מוסרים ישראל לאגודת כי הידיעה עםביחד

 שנתקימה היהודית, הסוכנות שעל-יד ונוער ילדים לעלית "ועדה שלבישיבה

 : הוחלטתמול

 : הבאים במקומות תשמש הנוערעלית

 משק 3( 1 בכפר-סבא המשק 2. בירושלם; "חורב" וילוות לילדים הספר ביה1.

 בגדרה."חפץ-חמס"

 "ם ואם מיד ובזכרון-מאיך במגדיאל לכם שיש המקומות את תבדוק מזהחוץ
 בהם. גם תשתמש הנוער עלית לדרישותמתאימים

 rtinwn בכל דתית מבס מנקודת מילדים בדיקת את מסימים הננו אלהבימים
 בדבר אתכף בקשרים ונבא הפסח לפני עוד אותן לחסל כדי המאמצים כל אחועושים
 מוסדותיכם. אל לאגודה המשתיכים הילדיםהעכרת

 ותכנו' הזה המכתב .קבלת את לאשר מבקשתאני
 סולד ה. : רבבכבוד

 חדשנים, שלשה במשך היהודית הסוכנות עם נהלה שאגו"י מו"מ נסתייםכך
 שלשה במשך הסכם. לידי ולהגיע מחלוקת למנוע כנה ושאיפה טזב רצוןמתוך
 בקשו לקייפז, רצו לא פעם שאף שוא, בהבטחחת שולל. אגו"י את הוליכוחדשים
 בכונה. החלטותיהם את החליפו מונים עשרת אגו"י. של ערנותה אתלהרדים

 אנשים הסוכנוה, מנהיגי באגו"י. ומחפיר גס באופן התעללו אלא נהלו, מו"מלא
 הכרזותיהם את בושה כל בלי הפירו היהודי, העם מנהיגי להיותהמתימרים
 הגב' של בכנותה אמי נחנה  אגו"י שוא.  בהבטחות אגו"י את  סובבוהפומביות,

 עשרות מאחרי' אשר זו פעליפ רבת אשה כי הדעת, על להעלות הי' קשהסולד,
 בלשכת המצערים האמה נתגלה בדבורי'. עומדת תהא לא סוציאלית, עבודהשנות
 הוראות המקבלים השונים, הפקידים אלא סולד, הגב' לא שולטת הנוערעליית
 'יכל- נוח שלט משמשת סולד הגברת משתייכים. הם שאליהם המפלגות,ממרכזי
 כותב אייר כ"ח מיום "הבוקר" תעלוליהם. כל על מחפה ושמה בידיהם,שרת

 היהודית והסוכנות טיהרן ילדי י מערכתבמאמר
 המעציב, המחזה את להצחיק משתדלת אונה הסוכנות שה:הלת כן, גםמתברר

 עכסי, אומרת היא הפליטים, בילדי הטיסול התחיל כאשר והעולם הישוב כפנישהוצג

 סולד. הגב' עומדת ושבראשו הנוער עלית ששמו המוסד, בידי נמצא הטיפולשכל

 זה. בתירוץ להתגאות הסוכנות להנהלת שיש ח,ושבים,אתנו

 מאחורי זה, בענין להסתתר, לנסיון, מיוחדת התנגדות לדעתנו, להביע,וצריך
 ובמקרים בהתמדה .הנעשה לרעה, השימוש על להצטער יש מזמן סולד הגב' שלגבה

 בנין ובעד הציונות בעד גדולות עשת" סולד  הגב'  הנערצתי האשה של בשמהמרובים
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 גדולים, בכשרוזות מחונות היא הציונות. בתולדות גמינה מיוחדת דמות והיאהארץ
 זאת בכל כעת הוא הגיל אבל אליו. מגיעים אך שמעטים בגיל, לה עמד הפיזיוכוחה

 את לתת מוסיפה היא ואם סביבת" המתחוללה הפה.טית, בהתרוצצותבעוכריה
 הכוחות על לשלוט בכוהה שיש ימרת, זאת איד הנוער, בעלית הקעורה לעבודהשמה

 השת. נגד אחד זו, בעבודההפועלים
 ובחו"ל. בארץ רבות עינים שפקחה עד בולטת, כה הפעם היאהזעערורי'

 ילדי פרשת לה, רכש שאשבור האמון את לחלוטיז הפסידה הנוער עליתלשכת
 ילדי על אפוטרופוס להיות ראויי ואינה זכאית היא אין הגדול, כשלונה היאטיהרן,
 קדושים. בניישראל,

 התפתחות את המסמנת המכתבים בחליפת שיעיק האוביקטיביהקורא
 מפלגתית, התנצחות מכל אגו"י הסתייגה כמה עד יווכח, והמובנות, אגו"י ביןהמו"מ
 העצמי הכבוד רגש את לפעמים ואפילו המפלגתי היצר את בקרבה כבשה ימהאד

 כמה הפליטות שארית לילדים וכלפי האיומה השעה כלפי אחריות מתוךוהכל
 כולם ועל הקליטה מקומות בהכנה ישראל ילדי במפעל השקיעה וכוחותמרץ

 אתו דנה שלא הסוכנוה, של אחד מנהיג הניחה לא אגו"י והמביש. המיגעבמו"מ
 ידועה. והתוצאה רחבה ביר אדיבות הבטחות העניקו כולם טיהרן, ילדי עניןעל
 תכופות, שנעשו השיתות כל על דו"ח מסרנו לא הקורא על להעמיס שלאבכדי
 נכונות בלתי והודעות מופרות הבטחות של קצרה רשימה הרי האחרון. בזמןבעיקר
 : הסוכנותמטעם

 לאחר המה, דתיים ילדים 14 רק כי הודיעו ארצה, הילדים עלו טרםא(
 כילדים לראותם יש מהילדים 900/0-80% כי להודות נאלצו הגיעושהילדים
דתיים.

 נתנו. ולא לאגו"י מעבר מחנה הבטיחוב(
 חמשה רק אשוו ולבסוף, מחנה לכל אחד מדריך הפחות לכל הבטיחוג(
 מחנות. 11 ל-מדריכים.
 חנוכם בדבר לפסוק מסוגלים שיהרן ילדי אין כי קבעו הראשון בחוזרד(
 לכך. כמסוגלים לראות יש ומעלה 14 בני כי קבעו ואת"כהדתי

 בהתאם יחולקו 14 מגיל למטה ילדים כי ובעתונות, במכתבים הודיעוה(
 וילדים הקטנים בין גם מששל העבירו ולבסוף לרצונם בהתאם ולא הוריהםלבית
 עתידם. את לקבוע מוכשרים נמצאו ששבני

 המספר את הפחיתו אח"כ ילד 250 עד 200 לאגו"י למסור תחילה הבסיחוו(
 ילד. 30 מסרו ולבסוףל-80

 5קי שהזבנו קליטה מקומות 620 של רשימה בידם נמצאה כי למרותז(
 עתונאים, במסיבת פרסמו למסלם, יכלו לא וממילא בהם בקרו שלא ולהררתאגו"י
 המזרחה הפועל של המכריע וברובם דתיים קליטה מקומות 350 רק מוכניםבי

 החלוקה בשעת ולבסוף לאגו"י יעקב בית תלמידות את למסור הבטיחו,ח(
 לאגו"י. יעקב בית מתלמידות אחת, אף מסרולא

 אגודת ע"י המיוצג החרדי בצבור הסוכנות מנהיגי של המחשרהההתעללות
 המעבר, במחמת השונים המדריכים של ובעבודתם בפעולותיהם "ושלמה,ישראל,

 דעתם על ולהעבירם הילדים נפש את לצוד ואלמות, הפתוי דרכי בכלשהשתמשו
 הבא. בפרק כך עלודתם.
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