
 ו'. ק רפ

 המעברמחבות
 עלית לשכת המעבר. למחנות א' אדר י"ח ביום הילדים. נשלחומעטלית

 : הבא הכרוז את פרסמההנוער

 ! הציבוראל

 בבקשת לקהל בזה פונה היהודית הסוכנות שע"י וניער ילדים לעליתהלשכה
 733 אלה, ילדים מטיהראן. מקרוב זה שהגיעו העולים, הילדים למאות בקשרעזרה

 בפתח- 1 אביב, בתל 1 בקירבתה. או בירושלים 3 מחנות, באחד-עשר הוכנסומספרם,
 ע"י בעיינות 1 במקוה-ישראל, 1 במגדיאל, 1 הדתי, הנוער בכפר 1 בחיפה, 1תקוה,

 ניהול היא, המטרה היותר. לכל שבועות ששה או כארבעה תימשך שם שהותטנס-ציונה.
 הקליטה מקום וקביעתי בהם, והטיפול הילרים שיכון את שתאפשר 'האחראים, ע"יהחקירה
 ההזדמנות את א"י, תושבי  הילדיב, לקרובי לתת -  השניה המטרה וילד. ילד לכלהמסוים
 לביקורים. ושעית ימים הקרובים בשביל נקבעו כן על הוגנים, בתנאים אותםלפגוש
 ת"ל, למחרת רחב קהל כניסת שתאפשר המתאימה הדרך נמצאה לאאולם

 אישי במגע לבוא הטבעי רצונו ואת הקהל של התעניניתו את מעריכההלשכה
 על היהודי העם של ואלפים מאות גורל את לצערנו, המדגימים, הצעירים, העוליםעם
 הצעירים, לנודדים  הדרוש והטיפול המחנות של המטרות לדאבוננו, הזאת. המלחמהבמת
 פלוני איש על יריעות מהם להשיג לראותם, התאם הקהל של רצונו עם מורחיםאינם
 לוכוחם יאף אורחים, הכנסת של גילויים להם להראות בגולה, שנשאר אלמוניאו

 והררכהיבעצה

 אח למלא יוכל. לילדים שהאחראים כדי הכרחי שהוא שבמחנות החייםמהלך
 להניח אלא ואין היאות, פתחי על הצובאים ההמונים ע"י מופרע להיות עשויחובתם,
 מקלט' להם המשמש הבית אל ררכם את מצאו חשרלאלה

 הצעירים, סליטי!1 לגבי לנו שיש המיוחד הענין את מבטאה לקהל זוקריאתנו
 ללא הקדוש תפקידם את לשועל שיוציאו בהם למטפלים האפשרות תינתן לטובתםכי

 כוונתה. על משמוד זו קריאתנו לרוח יבין הציבור כי המלא, האמון לנו ישהצרעה,

 סאלדהנריטה



 התנאים היו ומה הקדוש" תפקידם את "המטפלים מלאו איך פראהלהלן
 לעבודתם. התקינה הנוער עלית שלשכתוהמסגרת,

 י סיון( ח' ההגה" סולר הגב' מסרה העתונאיםבמסיבת
 התו 11 ! ישראל "אגודת של 6 "מזרחתי של מדריכים 28 ספלובמחנות

 הלשון. ללמוד רבה תנונה היתה עברית. למדו הישים חפשיים 5י1 ו-39 הזהבבשביל
 עדיין כי המעבר, במחנות קודש למודי הונהגו לא ישראל אגודת של דרישתה אףעל
 לכך* מסוגלים הילדים היולא

 שנים הכלליים, הציונים של אחד השמאל של חמשה היו. מחנות 11ביל
 מחנות בתור הכינה שאגו"י במקומות לבקר מבלי המזרחי. של ושלשהסתמיים,
 מחנה אף לה אשרה ולא אגו"י הצעות כל את הנוער עלית לשכת דחתהמעבר,
 שבו המוסד כי מאליו, מובן זה. את שיסביר נמוק, שום נתנה לא וגם אחדמעבר
 בין בתוכו. שסודרו הילדים על וכוונו באפיו משפיע הי' המעבר מחנהשוכן
 כחדו המחשת, בשביל שנקבעו ועובדים מטפלים 80 ובערך מדרבים 84 שלמספר
 ירושלים חלוצות בית המחנות: בשביל אגו"י מטעם מדריכים בחמשהרק

 כמוסדותי כי לציין, יש דתי. נוער כפר אחווה-חיפה, מגדיאל, ישראל,מקוה
 מזרחי, צעירות בית למוד, חוות דתג נוער כפר עיינות, ישראל מקוהמגדיאל,

 מטיהראן הילדים בגיל רבים ונערות נערים ומתלמדים, תלמידים עשרותהיו
 מטעם מדריכים חמשה לעומת מהמדריגים. יותר למעשה .הילדים על השפיעווהם

 אחידה בחזית פעלו שכולם מסודרים, מוסדות עמדו משפיעים, מאות נצבואגו"י,
 בהרצאה עוד הוקמה "המזרחי" עד הצעיר" "השומר למן זו אחידה חזית אגו"י.נגד

 הילדים שהגיעו לפני יומיים בחיפה, המדריכים באסיפת סולד הגב'שנשאה
 מה משום סולד הגב' ראתה זו שבאסיפה מוסר כהנא ק. ד"ר הרב ישראל'ארצה
 בצורה אז, הסתחם טרם ועוד ברואי עם שהתנהל המו"מ כל את לפרטצורך
 קבלו אגו"י ממריכי חמשה כל אגו"י. נגד המדריכים את לשטאות כדי בהשהי'

 למדריך-מרכז נתמנה לא מהם אחד שאף וכמובן הקטנים קבוצות רקלהדרכה
 התחילו שכזה אי-שויון בתנאי והסדורים. ההדרכה עניני בכל ההכרעהשבידו

 מטעם והשפעה מדריך לשום רגל דריסת היתה לא מהם בששה אשרהמחנות,
אגו"י.

 בתאםהילרים
 המעבר מחנות של דתי, .במובן השלילית השפעתם מידת את לקבועידי

 של ובהתנהגותם בהשקפותיהם שחל השנוי על נצביע אם יספיק הילרים,על
 המקרים את נציין ז' בפרק הלחנות. את צחתם יום עד בואם מיוםהילדים
 בדרך הדברים יצויינו זה בפרק בשמותיהם. הנקובים מסויימים לילדיםהנוגעים
כלל.

 י כותב א' אור ל' מיום"הארץ"
 העיר, ברחובות נפתח-תקהו במחוה הנמצאים טהר"ן ינאי טיילושלשום

 !הנהלת ופנו מהילדים עשר חושה לתווה התפרצו ש'ק9"ח הישיבה לידכשעברו
 שחבר ואחרי בציבור, תנחה תפילת התפללו הם כתלמידים, לקבלם בבקשההישיבה
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 זה בדבר לישיבה שימנו זמן בכל כי להם, הבטיח כ"ץ אהרן הרב הישיבההנהלת
 הישיבה, את הילדים עזבי אותם,תקבל

 מיום אחרונות""ידיעות
 י""

 : כותב א' אדר,

 התשכו, המסוית ברכי על מטיהיראן שהגיעו הילדים מגין מאוד רביםרבים
 בתורת מפריע באין להמשיך יוכלו במולדת, שכאן, - ה4ה בבואם אשרםועיקר

 בירושלים,4ית-אבוהם.
-1' 

 ביקשו וכבר הראשונה אריחתם את לאכול הספוקו לא שד
 צריכים ביניהם מאד רבים ורבים, הקדושים. אבותיהם אחרי "קדי,עש ולאקרלהתפלל
 לאמר אותם שילמדו - היתה. הראשונה שבקשתם 'פעוטים, !"יו "קדיש"..:לאמר

"קדיש".

 היתה בתל-אביב הפועלות" ב"משק הנה. עד לפתות -- בזה, מתחשביםהמוסדות
 למהדרין, כשר הכל יהיה ללען כולתי המטבח כלי אח הכשייו רבהי תכונהאתמול
 הילךיפ' באו כלרם הבית, חדרי בכל מזוזות קבעוואף

 ג הבין ולא תמה כך על לו שסיפרה הילדים,אחד
 מזוזות.?.' בתל-אביב, כאן, היו לא אנשו שבאנו י נ פ ל כלום-

 כותל: א' אדר נ"ד מיום"המשקיף"

 על תמהים יהב  "האגידה" חוגי על נמנים כולם כמעט לפ"ה שהובאההקנתה
 השמאל. בקדרת המתבשל בנזיד אותםשמלעיטים

 והערך השכם מולעטים החלמה, לשם בפ"ר החלוצות בבית הנמצאים הילדים43
 שמא המדריכים, בלוית שלא לבקורים לצאת לילדים נותנים אין ה"אדומה".בתורה
 הוריקו. לא האגודתי הנוער למועדון ללכת שבקשו ילדים ;מה הרעי עין בהםתשל,ס
 במועדון הוינו "נחסרלי", במקום מסיבה כעין המדריכים בשבילפ ערכו זאתלעומת

 ביותר והנוחה ביותר הטובה הדרך כי לצעיה~ט הסבירו מסיבה וכאוהה-גורדוניה"
 הורשו. לא מתנגדת ועה להביע שחפצו ילדים כמה לקבוצים. ההליכה הואעבורם

 : כותב א' אדר כ"ח' מיום"היסוד"

 בשבוע ואבל צום ביום לפית טהרן י~י של תואם לנויבדגר כותביםמפ"ת
העבר.

 ילמי- חכנסה לבית באך, התפילה גמר עם כאשר היה. לב וקורע מזעזעמחזה
 שעה כשכיח שט וגעו הקודש אדון לפני מחרידות יללות תוך שהתנפלוהגאולה
 המקום את הסכה הכנסת, בבית שקם ואנחות שבר זעקות של זה אימה מראהאדוכה*
 כאותו כזו. אומללה בכיה נשמעה לא פתח-תקוה הוסד מיום אשר חרדה, שללמעמד
 ומיד הפילין. וזונות קטנות סליחות להם שיקנו הרב מאת הילדיפ בקשומעמד
 הזה המשמחת המשאלה את לקהים בעסקנות ומי בממונו מי הישיבה בחוריהתנדבו

 ב"הדרך" נותב, ישראל במקוה אמ*י מטעם מדריך ביברשלד פנמסמר
 י ב"הגליון

 לפגי מה דבר לטעום יכול הרוצה 3ל : הערנו התלשים הגופים שםבהתקשב
 שנקדש. עד לחסות נוכל - רעבנה ימים על ימים ו התשובה נתקללה ברובםהתפלוט
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 אחרי ונחתם. נכתב ככה אלה. ישים 9ל ההים ~צון יוכל לא זורנו שלהעריץ
 היהודית* מהחיה ישמש לקבל פתוחה היש נפש עוד נשארה האיומית ההויותכל

 זאאי122 ספני בבכי, פורץ ואחד 14. בן ילד מודיע שנים" 4 זה עלי עברה לא כח"שבת
 בא והות עברית; ללמוד ידי להתפלל רצה חפשי" .מביה נחר ועוד להתכלל עודיודע
 הגבור הגדול ויוחל המלים עליו שעשו העז הרושם על לו ומסר המדריך אל כהאחר

 tawNin בפעם בהם תקראווהנורא"

 המשוגות והסויות השונים הרשמים את ולאהד לעבד הספיקה לא עדין הישנפש
 סבל שוללות ישו אשר חמרת עליהם שעכרו .הירשם אותם לזה זו בנערהעומדות
 המלך, ווד על לאגדות עצומה גמתיחות מיטבים מוסריו עולם בסדר ~nslaמבוגר
 בלי זה וכל הביאני" מלאך ? הגעתי.הנה "איך : ,ך אמר מאלה ואהד המשיה.והמלך
 הפרזה.שמץ

 : טחב א' ארך יעז מיום*הצופה"

 תם כשר גמקוט האויל אט שאלו היאים מבין רבם : בירושלים החלוצותבית
 מגור הרבי אם הכמכתית לדדנו מיד שאל הילדים אחד אותו... לאכול יכוליםיהווים
 שבה לתפילה, ירדו קלה 'ארוחה ואחרי בחדרים סודרו הילדים בירושלים.נמצא

- 14-12 בני - הללוים כל : בירושלים מורחי צעירות בבית הילדים. כלהשתתפו  מנחה לתפילת הילדים ירדו קלה שעה אחרי בעתלית. שקיבלו חדשות כיפות הבושיהיו 
 הביעו בירושלים למוד בחבת הוריהפ אחרי "קדיש" האומר הרב הממסר ,gtyומעריב.
 אותם שילמדו כקטו ילדים כמה הוריהם, אחרי "קדיש" להגיד רצונפ את הילדים מןרבים
 "קדיש".להגיד

 : כותב א' אדר כ"ג מיוםשהצופהא

 בהתלהבות בעצמם התפללו לקרוא היודעים אלה ג"ישורון". טי41-אן ילדיתפילת
 חרותים מעוי בייליס, פס מהקהל. אנשים וכמה המדריכים ידי על נעזרווהאחרים

 ושוכחים. כל מצד הטוב היחס על והוקרה שמחה ה4ש והזרעה, הדראון אותותבהם
 על רבות נשיקות והעתירו המעיר על היעים הסתערו התורה ספר הוצאתבשעת
 קבוצות-קבוצות מרחוק. בנשיקות ידיהן הניפנ מלמעלה הקטנות כקסוחיותיהפהספר
 לתווה. עלו ואבהם מהגדוליםילדים

 מיום ב"הדרך" נמסרו ודבריו הבאה העובדה את ספר רין אברהםמר
 י שבפלד משה מר של במאמדו א' אדרכ"ח

 כל טהראן' מילדי אחד של מצחה בר פ"ת בישיבת חגגו שעברהבשקק
 הילדים אחד ומסובהי כתפילה. השתתפו במ"ת אשר "מעבר במחנה היושביםהילרים
 היו הנסיפ תייגו; בנטלם מלומפיר נדוונו,' שנות ימשך ! אמר וכה חבריו בשםנאם

 קמים ובבוקר רעבים לישון שובבים היינו בערב ושעל, צעד בל על אוחזומלסים
 שקועים בעודנו הלילה בשעות אותנו מאכילים היו והם לנו השן"ת צוה מלאכיםשבעים,
 זכות ומחלותינו, מכאובינו לכל ארוכה והעלה מנגף, רגלינו את שמר השי"תבשינהי
 'עד בא"י עישוב ה5 לו שלימים, הלום % באנו 2י לנו, עמדה הקדושיםאבותינו
 מחלל חף ולא אחרת מתנהג הי' עתה כי בת הרגשנו שאנחתו כמו והרחמים,החסד. רבת האלקיח ה"שגוט, ביר מרגיש היה לו לנו, שקרו והגמלאות הנסים לסלורואה
 ישראל, קדשי את ראשבקלות
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 שערכה מהסיור רשמים קלוס א. מר מוסר ב' אדר כ"ט מיוםב"המשקיף"
 : כותב הוא השאר בין לעתונאים. היסודקרן

 בדברי- בהייכותיהס, ביותר הבולסים הגילויים אחד היא ביל-'ם הדתיתהנקודה
 לא כי מאד, חטופות וריחות )אגב, עצמם ה-לדים עם בשיחות המדרמים, שלההסבר
 לערבי הקטנים מסירות מודגשת יותר( ממישבת שיחה ,_,הם לבלו., אפשו'ותניתנה
 משק-הפועלית ואנשי השמאליים הקבוצים מטעם המדריכים של לשבחם יוגדהדת.

 דת4:גותם את 'הנכון באורם הציגו וממילא ה"ה הדבר את הכחישו לא כיבחדרה,
 והצעיר השומר של עתונו לארץ. ובדרך בטהרן הצע,ר השומר מדריכי שלהמחפירה

 של בפניו אבל להתפלל, רצו באניה .השיירה מכל ילדים 14 שרק נחושה, במצחכתב
 של רובם וגם מתפללים שבמחנה הקטנים הילדים שבל נמסר, בחדרה השוה"צמדריך

 של העסקניות אחת מפי ודוקא זאת. לסתור אפילי ניסה לא והוא נותרוהמבוגרים
 ש! העמוק רדתי רגשם על. מזעזעים תיאורים בתלרו בחדרה השמאלימשק-הפועלות

 לסעוד בכלל שאפשר לעצמם לתאי יכולים ואינם טריפה במאכלי הם בוחליםהקטנים'
 תחת שמאלי"ן בקבוצים להיקלט הסכמתם המביעיפ הילדים גם בלתי-כשר.אוכל

 שם וכשבירום בטריפה שם שיסתבאו דעתם על ממש מעלים אינם מדריכיהםהשפעת
 הדלת, במשקוף קבועה מזוזה X1c1 למחנה משננגס הקטנים, אחד קינם. דעתעל

 לפשר כשנשאל העיר. - במנוחה" לישון אוכל "עתה שמדה. מרוב בעיניו דמעותנקה
 מזוזה. בו היתה שלא בבית ש:מצא משום שנתו, נדדה רבים חדשים כי הסביר, זוהערתו

 הגבירה למריה נתגבש חרדים הורים בבית מתוך הנובע הילדים של זה דתירגש
 פרשיית 'ש הדת. מצתת את ברוסיה הוריהם קיים. בה ומסירותיהנפשהעילאית
 הלא בישראל השם ק-יוש על ההקרבה למחרוזת הוד מלאות חוליותהמוסיפות
 כגי ליום מיזם ודעך וצהלך הדיין, אביו של התנהגותו הילד של בלבו לנצחתיחרת
 בצמצמם דיו כשרים הבלחי המאכלים גם אסוריב. במאכלות להתגאל שמיאןמשום
 ן עד המעטית מהפירורים אף ליבנו? סירב הוא אבל ברעב, ממושכת גוויעה כדירב,

 עצים בכרתו תחתיו כורע אביו את שראה .הילד אן ובטהרם. בקדושה נשמתושהוציא
 הטלית את להביא כדי העז, בקור ק"מ 16 של מרתק רץ והוא אונים, מאפיסת ומתביער

 תופעות לתורה. מנאמנותו שיזיזהו בעולם כוח היש - ישראל כדין הית את בהתעטיף
 הילדים' על העמוק חותמן את הטביעו והן בורדית יהיו לא השם קידוש שלאלו

 : ב' אדר כ"ו מיום ב"הצופה" כותב סיור באותו שהשתתף שי"ןהעתונאי

 יוצא, וזכרונות, סיפורים שיחות-אגב, מתוך שאספו המרובים הרישומיםלפי
 אפשך תומם לפי מסיחים כשהילדים דתית. מבתים הם ההוא במקום הילדיםוצרוב

 שהזמם שבזמן תומו, לפי ומספר יושב אחד ילד : משל דרך מוצאם. את ויפהלהכיר
 וממהר העבודה, זמן לפני אשמורת-בוקר, למי לקום מקדים אבא היה סיבירביערות

 בציבור. שחרית תפילת בחשאי ומתפללים יהודים מתאספים היו שם הצפרי:, לאחדלילך
 שבתות ובימו תפילין, ומניח החלונות על סדין פורס אבא היה בבוקר : מספר שניילד
 באמצע להתעורר רגיל הוה אחד ילד בשכת. מעבודה להתחמך כדי היער לעבי בורחהיה

 זעזע איום שמקרה היה, גיבר ה"קדיש". פסוקי וללחוש העמד לפני להתייצבהלילה,
 קילומטרים ששה-עשרי ברגל רצתי מרעב אבא כשגיוע : סח אחת פעם נפשי.את

 החזויה אותו, וקברתי אבי קיפלתי ופה טלית קיבלתי שם אחד,ליישוב-פליטים

 על הראשון ה"קדיש" לקבר, בידיו ההורד הית האב יעילה, יים במזכי חיההאי-יה
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 ושפתיי בנפשו עקבות יבעו אלה בל - הטלית אחרי הריצה בערגה, הבידדקברו
 - רבה". שמיה ויתקדש "יתגדל :לוחשות

 : ההנחה את ומאשרת שמאליי לקיבוץ חברה אחת, מדריכה מספרתוהנה
 גילו לבואם הראשונים בימים ומצית. תורה שומרי לאבות ובנות גנים הם הילדיםרוב

 שהיה למה ברעבון התופיה את מסבירה היא התורה. מצמת לקיים מיוחדתלהיטות
 תאתתי את המשקה היא שם. להםאסור

 ולהבדלה, הקידוש שבת, לשמור להתפלל,
 בגלותם ימלח, ושתסור סבלו בגלותם : ל...מלת הראשונים .בימים אותם שתקרהלתארה
 הריהם 'הרעבון, סאת נמחקה מחסורה שנתמלא בימן מצית. לקיים עליהם היהאסור
 מחוייבים עדיין הסבר הרי מצתת. לקיים להיטותם נתמעטה ואף מלח מאכילתפרשו
 ואי-כשר בשר אוכל שאלת הילדים. מהות המגלות עהבדות בפיה, עובדות אולםלקבלו.
nPRבארץ-ישראל לישב יהודי, להיות אפשר כיצד : אמרו פעמים כמה יחם. הבנת 

 אביב סופה כשטפוף הטבע. לגדר מחוץ בעיניהם היא זו תופעה טריפהולאכול
 הכול, לאכול שם אנום שהיה מזוהמים, גויים בשבי שהיה "יהודי, הילד כזהו.הר-פרצים'

 גופר מה - מהסיתו חלק כשר במאכל רואה הוא לארץ .ובבואו בתומתו נשאךאבל
 אביו, את אחד ילד מחכיר לאיתנו. חוזר המסורתי "הווי אף מתרעמת, נפשומבריא,
 זהית מאכלי-טריפה. לאכול רצה שלא מפני באוזבקסטאן מרעב שנרע חסיד,יהודי

גתי
 חלק בעיניהם הם מאכל-טריפה כשר. מאכל היה שלא משום .מרעב,

 משהו יש כלום .ומכוח. נדודים עבוד,-פרך, לרעב, דומים בגלותםממשטר-האימים
 השינה. לפני המזוזה אח לנשק .רגילים הילדים ? בארץ-ישראל אף האכזריותמאותה
 הוריהם, ועל עליהם שעברו בצרות ,נזכרים וכשהם אבא. .שבבית_ הנוהג מדמדםבזכרון

 בחדרינר "כאן, למזוזה. זיקתם גברה - בליעל איש לכל -מופקרים שהיו בימיםכשנזכרים
 לדלת". דבוקך שמזווה מפני לישון,. ממחדים אנואין

 זאב הרב שיכלו. כמה כל המדריכים השפעת בפני הגלדים התגוננו.בתחילה
 מבית יהושע, המדריך בפ"ת: החלוצות ששוכנו'בבית הילדים בשם מוסראידלמן
 של זמירות שרו שהילדים לשעה האוכל, בחדר החשמל את שבת בליל כבהאלפא
 הילדים וכל ידיו, יצטמקו בשבת החשמל אה2 המכבה : ואמר הילדים אחד קםשבת.
 קללתכם אם נראה הב,ה : להם ואמר יהושע המדריך נענה- אמן. אחד, פהענו

 בחור אלקים. *צבע בזה ראו הילדים. יהושע, המדריך למחרת-תלה בי.תתקיים
 המדריכה דרשה תלפיות, -ד הלמוד 'בחוות יעיד לושינסקי ז. מר חברוןישיבת
 דעתה, על עמדה הילדה לפתותה, נסתה סרבה, הילדה בשבת, שתתפור אחתמיללה
 באלה. שטויות על לשמור לא תתעגלי לאט לאט המדריכה; לה אמרהלבסוף

 צוה בבוקר, בשבת כי מוסרת, במגדיאל אגו"י מטעם , מדריכה שדלצקיגב'
 התאוננה לבסוף בהחלט סרבה הילדה הרצפה, את לשטוף הילדות לאחתהמדריך
 . סליחה. לבקש נאלץ והמדריך הכללית לפניקקשיחהעליו

 ביהושליפ החלוצות בבית כי מוסרים מירישלים וזידנע טורציז ניסןמר
 שסעדו הראשונה הערב ארוחת בשעת הכובעים. את להסיר לילדים המדריךצוה
 שריד לא ישראל, בארץ אנו כאן בטיהרן, אנו אין י לו ואמר קם הילדים אחדשם.

 הכובעים.א"
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 ולמעשה להלכההתקנון ,.
 במחנות השבת את בפומבי לחלל שאסור הנוער, עלית לשכת יעהבייש

המעבר.
 השבת נשמרה מידה באיזו המוכיחות הנ"ל מלבד עובדות כמה עודהנה
 המעברבמחנות

 : יושר" מליצי "כלפי במאמרו שי"ן מר כותב אייר א' מיוםב"הצופה"

 גילו הגדול בחלקם ילד. מעשרים למעלה השתתפו "בתפילה : "תו מדרירסח
 חייב שהתקנון במידה דתי, צביון לשלש צריר היה במחזה בתפילה. :פש.תחזוייה
 היומיומיים, זרמים מיני לכל המשתיירת החווה ב:.ת : הבקים ג'רסי אבל זה.את

 בשבת בפרהסיה שעיש:ו אנשיך מיני כל ביקור בטלפיי, צלציל במכוניות,הנסיעות
 הדתי ההוזי השלטת על לשלילה השפיעו - הילדים' בניכחדת בחצר, או האנכלבחדר

 הלשכה..."' מטעםשהוחלט

 את לוו בתלפיות הלמוד בחוות כי מודה ב' אדר ד' מיום הצעיר""הפועל
 באמרו: זאת את מצדיק והוא נגינה כלי על בנגינה השבתזמורות

 'המטרטרים ה:אצים, של הפראים הקולות אימת את קצת להפיג היארחך"נקשי
 טהורים". נגינה צלילי מעט לפניהם יהשךיעו הילדך כאזניעדיין

 הנ"ל במחנה נערך א' אדר כ"ב שבת בליל כי מוסר מירושלים קופמןמר
 פסנתר: בלווית נגינהנשף

 מוסרת: באחוזה-חיפה העולים בבית אגו"י מטעם מדריכה פלדמן שושנהגב'
 טכניים סדורים אין כי לי השיבו כשהתנגדתי לילדים, האוכל את חממובשבת

 אחת ילדה רק זאת, את ידעו לא הילדים יים. מבעוד האוכל להעמדתהלרושים
 החשמל את הדליקי דתיים חבלתי המדריכים כך. על התאוננה בדבר,שהרגישה
 בירושלים חלוצות בבית אגו"י מטעם מדריך מוקוטובסקי מר גם הילדים.לעיני
 בה; ל. הגב' הילדים. לעיני בשבת, החשמל את וכבו הדליקו המדריכים, כימוסר
 במטבח כי מוסרות, הנ"ל חלוצות בבית במטבח כמתנדבות שעבדו אפנהימרוק.
 ביום אותו, מכבים היו בערב אבל השבת. בא לפני הגז תנור את מדליקיםהיו
 את גם בשבת. במטבח עשנה המשסלת הילדות. בשביל חלב מבשלים היושבת

 המדריכים כי מעיד מרגלית שלמה הרב הנ"ל' במוסד בשבת שוטפים היוהרצפות
 "הגירדוני'" למועדון בפ"ת, המעבר במחנה שנמצאו הילדים, את בשבתהובילו
 'הילדים. לעיני לשם, הליכתם בדרךועשנו

 דרישה הגשימו למעשה הילדים. עם להפגש לקרובים פרט לקהל לתת לאהמדריכים עי שומה הי' זה, פרק בראש המצוטטת סולד הגב' של הודעתהלפי
 : החרדי הקהל לגבי רקזו

 הנוער חברי נכנסים היו בירושלים, החלוצות לבית כי מעיד, רוזנברגמר
 זאת, לעומת העובד, הנוער למועדון משם הילדים את ומובילים הפרעה בליהעובד
 הילדים. את ולבקר להכנס הרצוג ה.ב. של חתנו הילמן לרב הרשולא

 הבר- בחגיגת להשתתף רצו הילדות גם כי מיסר ממ"ת אידלמן זאב.הרב
 לכך הסכימו לא המדריכים פ"ת, בישיבת שהתקיימה ובילדים פוחד שלמצוה
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 הרה"ג בקש כאשר השלשה' גבעת לקבוץ לטיול והובילך לכח הילדות' אתוהוציאו
 מבית יהושע, המדריך לו ההשה לא בפ"ת, המעבר במחנה ,הילדים את לבקרהרצוג
 עד למנוחה, הזקוקים הילדים את ליגע עלול הרב כי באמרו פנימה, להכנסאלפא,

 במשרד כולם נתאספו 5יד במחנם, נמצא הראשי הרב כי לילדים הודיעשהמעיד
 הרב' פני אתלקבל

 על הקפידו בירושלים, החלוצות בבית במחנה כי מוסר שדמי ישראלמר
 כך על הקפידו בעיקר ראשם, את גלו שלא לאנשים כניסה רשות לתת שלאזה

 אנשיכן כשנכנסו הקפידו לא נאת לעומת פיגה, והמדריכה ויהודה יהושעהמדריכים
 ראש.מגולי

 יהודים כמה בקשו תזריע, פ' בשבת כי מוסרת, מירושלים סולוביצ'יקגב'
 באבנים. נגדם המדריכים יצאו בתלפיות, הלמוד בחוות קרובים ילדים לבקרחרדים

 וגרשום.ובמקלות

 לשומר נתנו מוסר: ישראל במקוה אגו"י מטעם ביברפלד פנחסהמדריך
 כשהוא רדף הלה ואמנם,, במקל, אפילו אגו"י מחוגי המבקרים כל את לברשתיראה
 הילדים. בעיני וללעג למשל אותם שם וכך הדתיים המבקרים אחרי סוסו עלרכוב
 שהמתלמד מהעובדה עין העלימו ולהשפיע לבקר  העובד לנוער נתש ואתלעומת

 מושחתים, אנשים בחברת לת"א והביאם הילדים עם שחק אדעק  הנוצריהפולני
 'לת,*א פעמים כמה הוביל אגו"י, מחנה על בתחילה שנמנה הגלר יצחק הילדאת

 הנסיעת את בשבת ללמד נוהגים היו העובד המער חברי שכור. משםוהחזירו
 הנוער תחברי כמה הוציאו שבת", "עונג מסיבת בשעת פעם לילדים. אופניים,על

 ההתעמקת לאולם הכניהום שונים,' בפתאים מהחדר הילדים מן חלק אתהעובד
 המדריך ) נגינה, כפלי. נגינה סיגר-לת, עשון עם משלהם שבת" "עונג שםוסדרו
 בהזדמנות הארץ-ישראלית, המציאגת לקראנו להכשירם יש שכך הסביר, יפהמרדכי

 ומגוחל. שלילך כטפוס חרדי, יהודי מופיע בה הצגה, הציגוזו

 יהודי כל למראה הילדים, על בעקיפין השפיע בירושלים החרדיהישוב
 לעיניהם נגלתה יסבא אבא דמות העבר, זכרונות הילדים בלבות צצו הישןמהישוב
 הוריהם. בבית ששדרה שמים, ויראת המסורת לאוירת געגועים באם ונתעוררומחדש
 לנהלל. מירושלים המעבר מחנות את להעביר הנוער לשכת ההליטה זומסיבה
 מקום חוסר משום ובעיקר אגו"י ראשי מחאת ע"י האחרון ברגע נמנע הזה)הצעד
 ישראל* ב"קול זה ענין על כותב בלוי משה הרב בנצלל(. הילדים %למתאים
 א': אדר כ"זמיום

 לנהלל, מירושלים הילדים את להעביר החליטה מנוער עלית שהנהלת נתפרסםוהנה

 הנהלל, אחר ממקום לא לנהלל. מירושלים דוקא אוזן, למשמע להאמין לכתחילה רצינולא
 היהודי הישום של ובשתו שלבשתנו לנו נתברר וכשחקרנו אחר. למקום מירושליםולא

 מורעלה", ה"אוירה שבירושליפ מפני ~כך והנמוק נכונה, זו שמועה ישראלבארץ

 "בית וצעידות ענדתי" "נוער ובחורי ישיבות בחורי סדר". .מפריעי ישנםבירושלים

 עפ תאמר, שמא הילדים. עם בקשרים מדי יותר ובאים המחנות על מצביאיםיעקב"
 יעקב". ב"בית וחברותיהם בחדר חבריהם דילרים עם אם כי לא, "ילדים,כל
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 הילדים את להעביר הכרה יש שבגללו ירושלים חטאה חטא איזה תשאלו'אב
Lk_.4אחדות דוגמאות הנה : 

 ירושלים. עתיקות להפ להראות טהיראן ילדי של קבוצה עם הלך המדריכיםאחד
 לרחתת עד הגיע והוא רב-נזין, קשת ירושלים, חומת דוד", "יגדל את להם ה-אחהיא
 מטר, 11 גבהו שנה, אלפים כשני כבר עומד וגזה הקיר : להם הגיד שם היערבי.כתל

 נדבכים ותשע לקרקע מעל הם נדבכים שש מטרים, משני גם וישנם יטר אבן כלגידל
 ואמר סדר" "מפריע ירושלמי צעיר ץ ר פ ת ה ותה אתם. ללכת עמד והיא לקרקע.מהחת

 המקום זהו המקדש, בית מחורבן שריד ש:שאר המערב'" "כותל זהו "ילדים, :להב-
 ד". לפני שיחס את ולשפוך להתפלל אליו באים היהיריםשכל

 הכיחל אבני אל התנפלו וכולם הכותל, כלפי ע-ניהם את הסבי פתאים,הילדים,
 בלבבם שנצטברה הטרגדיה כל את הכותל אבני אל ושפכו תהלים, co-1 בקשובבכיה,

 הקדושים. הוריהם מבית שנפרדו מאזהרך

 לשעת הכובעים את להסיר מהילדים דרש המדריך : מזעזעת פחות שניה,דוגמא
 להסיר חובה אין 'שבארץ-ישראל להילדים, אמר אשר גדר" "פורץ במק-ם נמצאהאכל,

 האוכל' בעת הכובעאת

 ישבו והילדים ישיבה, להם להראות אחדים ילדים הוליכו אחרים, סדרמפריעי
 המדריך. ע"י בקלקלתם ונתפשו מעט, ללמוד המדרש בית ספסלעל

 הילדים את העביר שיש והחלט ההנהלה של הסבל כח כשל כאלה, חטאיםובשל
 עם קשרים מכי איתם לנתק דמו נהלל, של הזך לאויר ירושלים של המורעלהמאוירה
 נחירת מאשר יותר לא רואים הם היו מעתה ירושלים, של איירה ועם יוושליםיהודי
 בשבת. לבנים וכביסת בשול חרישה, רואים 'הם היו שם והגמל, השפן בשרוגזילת

 בירושלים. הישיבות בחורי סדר", "מפריעי של מירעיה השפעה מפני מובטחים היושם

 בתפקףרםהמדריכים
 להרחקת מספיקה עריבה להיות יכלה לא הקהל, בפני המעבר מחנותסגירת

 תפקידם עיקר את ראו גופם, המדריכים באשר הילדימ, על ותעמולה הישפעהדרכי
 ובתקיפות המדריכים במספר האחרים על שעלה זרם וכל תילדים נמשבצדית
 שנערך העתונאים .סיור ברשמי כותב שי"ן סר מרובה. הצלחתו גם היתהעמדתם
 : ב' אדר כ"ו מיום ב"הצופה" המעבר, במחנות היסוד קרןע"י

 עזר הזרמים מכל המורכב חבר-מדריכיהם על ההכנה מחנות אם ספק, להטיליש
 אף אבל מהילדים, מופרש היה הציבור אמנם להפך. אובייקטיבית. עמדה לידילהגיע

 קשה לצידו. הילדים אם אחד כל משך קרובות ולעתים חברותיים בני-אדפ הםהמדריכים
 היישוב. של החריף הפוליטי באקלים בפרט זה. בענין נייטראלילהיות

 : ז. י. מר כותב ניסן ט' מיוםב"הבוקר"

 אלא מקרי, מבקר מפי לא הדרכתם ואופן הילדים של לדמותם קוים כמהוהרי
 הנחותינו אח בדיוק מאשרים ודבריה - חבריה אל תומד לפי הכותבת מדריכה,מפי

 "אשדות", מקבוץ לשם שנשלחה המחנות, מאחד צעירה מדריכה זוהיומסקנותינו.
 : )13.4.43( הקבוץ בעלון נתפרסםומכהניה
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 מפותחים הם עליהם. שעבר מה. כל ,לאתה וכלל כלל חנוך קלי אינם."...הולדים'
 יותר החיים את מכירים הם הרבה. פגרו הגופנית ובההפתחותם גילם לפי שלאבשכלם

 באדם אמון נותנים אתם הם פשוט. לא לגמרי זה אותם, ולחנך מבוגרים, אנשיםמהרבה-

 כמוגו שבעבודה החיוב את עויין מבינים בהם...-אינם וגם אמון לתת אסשר חמיו לאוכן

 תעמולה עושה אני שאיו להם להסביר הצלחתי - משלנו אחר הוא לעבודה,ויחסם
 יתר תעמולה הם שבעי דבר של ולאמתו להם. דואגת רק אלא בלשונם( -)פרופגנדה

 שונים, מחוגים תועמלנים לארץ( בדרך וגם בטיהראן גם )ובאו אליהם כאים המדה'על

 הילדים את למשוך תחבולות סיגי ובכל דרכים מיני בכל ומשתדלים מאד להםמציקים
 הקבוץ על הרבה להם מספרת כמובן, אני, ולהסתדרויותיהם. לארגוניהם האלההמסכנים

 הוא בשבילם ביותר הטוב שהמקום חושבת לבי ובכל באמת אני כי תעמולה, לשםולא
הקבוץ.

 אבל אדוקים. לא גם ביניהם יש אך אדוקים הם הבוגרים מהנערים גדול"חלק

 פה. הנהיגו כך כי בהחלט, דתי הוא כולו המחנה שלהאופי

 ללמוד להכשרה. לקבוץ ללכת ,הוא בשבילן ביותר הטוב שהדבר לילדות"הסברתי
 תלכנה - לאו ואם בו' תשארנה בעיניהן חן ימצא הקבוץ אם - וכשתתבגרנה,ולעבוד

 אל התיחסו בהשפעתם לחוד. פרשה היא הדתיים עם המחלוקה יפה. זאת הבינווהן

 ביחוד עליהם שנוא הזה והדבר קולחוז. זהו שהקבוץ להם אמרו רבה. באיבההקבוץ
 לטובה. אלינו יחסם נשתנה האחרון בזמן כפיה. עכורת עבדו הם בקולחוזיםכי

 ידוע היה לא עיוי-ראיה למאות וידוע וסופר נכתב אשר שכל אפשראי
 נעשים זו ובהתעימזה הצבורי, הסקנדל מן מתעלמים שם אך הגבוהים.בחלונותינו

 שלא מאד צר זו. פרשה כל על חופף 'סולד גב' של שמה כי מאד לנו צר יו'שותפים
 בו2 התקיפות במידת לפחות הנפשות ציד את להפסיק אישי כח או לב אומץ לההיה
 האומללים. לילדים להניח כולנו מאתנו ודורשת בצבור גוערת"יא

 ב': אדר נ"ט מיום בגליון כותב "המשקיף" מטעם בסיור שהשתתף קלוסמר

 הקטנים נפשות סביב הטמא המפלגתי שהמחול ומודים, רואים עצמםהמדריכים
 וממאלי מדריך מסתיע לב בגלוי אמר - פשע" לילדים, נעשה גדול "עוול בעוכריהם.הוא

 אבל הזו". למערבולת מעל עויד' מאתנו איש אין) מפשר חף מאתנו איש "איןבהוסיפו:
 גגפשם רמייה לעשות נכונים יהיו הם אלה. מדבריו מסקנות חלילה יסיקו לאחבריו
 טרפם. על למחר שלא ובלבד לילדים דתי חנוך להבטיחואפילו

 הדתיות הרגשות עקירת : כוונים בשני הלכו המדריכים של פעולתםדרכי
 נראו האמצעים כל זרמיהם. על השונים בקבוצים לבחור ופתויים הילדיםמלבות

 לכך. כשריםלמדריכים

 המדריכה מוסר: ישראל במעוה אגו"י מטעם מדריך ביברפלד פנחסמר
 ספרה בצניעות, הפוגעת בצורה ,בושה מתהלכת שהיתה יעקב, מאשרותתמרה
 השמאל, בקבוצי הנהוגה ולנשים, לאנשים המשותפת המקלחת יתרונות עללילדים

 לבם. את למשוךכדי
 ולהטעימם עליהם להתחבב כדי דעת, לקלות הילדים את הרגילו שיטהמתוך

 מדריך מוקוטיבסקד אברהם מר בקבוצים. להם הצפויים הנעימים החיים טעםאת
 : ל"א גליון ב"הדרך" ברשימתו נך. על מוסר החלוצות בבית אגו"יטטעם
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 למהר כדי הילדים, כלפי באלימות לנהוג הוראות קבלו בטוהראן שהיוהמוריכים
 חולשת על בנו" היתה האלימות שיטת "הכשותם" של הפרוצס את האפשרככל

 אעול אחם. שועשו הטובות בער כהימול המבעית  ההשפעה יעל ונדידוהם,הילדים
 יש4 ברושש,  עגר0  49הם  הגי  מהירכהמי הרבה הושחלו לא  הילרים וטעו.חשבו
 אלימות. כל בפני חושלו גם ושם הדת נגד המלהמה  עליהםומשסת

 השטה בכשלון יוכחו בשלהם, עדיין והילדים ארצה להגיע הילדים כברמשעמדו
 כחותיהם מיטב את שיתנו לקבויש הוראה נחגה חדשות: תכניות מכינים כאן דהתחילוהזו

 תבנית להם ונמסרה הילדים בוא לפני עוד אספו אותם בארד כאן למדריכיםלהיות
 הדת ברגשות לפגוע לא : היו העיקריות שהנשדות במחנית לפעולה ומפורטתמלאה
 למלחות תדריכיהם, מז הלוים של התפרצויות מיני כל ולסבול לבלוע הילדים,של
 וזמרה, שירה ראש, וקלות צחוק סיני בכל אוחם ולשעשע לפנק הילדים, הפנוקיכל

 ולהרבות בלמודים למעט ועוד. רוקדים נשפי תיאטרון, קולנוע, ; מסיבותטיולים,
 כ"כ מכין היה לא זה כל וכוו/ הקבוצים את ל"מ ולהראות הקבוצקם חיי עלבספורים
 הנוחיות את שיבכרי מפונקים לעשותם בכדי יותר אלא ולהבראהם, השדיםלאהבת
 דברים. שאר עלוהעושר

 הנשר כל ילד ומשטר, סדר של שמץ אין לההראוח. בההאם התנהלו במחנההחים
 פיה על הקערה והופך ברהיטים משחית בקירות, מקלקל מסאות, משבר יעשה,בעיניו
 ערלבין* ואינם הנעלבין מן והם מטיביו מבזה מדרימיו מחרף מלה. לו שיגיד מיואין

 % מצא וכאן סובלת היתה לא שהאם במדה הבגדים במחסן ומתחצף במטבחמתחנק
 להיפך. לא מפרנסיהם, היו הילדים כאילו וחלדים, לפני מתרפסים תחכומם בדברימקומו.
 כל וחשגא. הלולא היום כל זמן* ואין מקום אין עברית ללמוד אף ללמודים, זכרחין
 בסמיקה. ביום פעמים שלוש דהו שמולדים מקרים היו ורקודיות נשפיםערב

 אותם עושים אותו. מסירים. - במקום הנמצאים האחרים המדריכים - בדרךקטן מסש~
  לשאלה מ"שלע"* אנשים בין מתחלקים הגדולים הפעוטות. עם להם ישחקו"לגננות"
 שהותאר כזה השתתה לידי ילדים להביא לעצמך מרשה אתה איך מהם, אחד אתוכשאלתי
 אלי% כשיעברו הכל... וישכחו הנערים ישחקו דבה אין : עגה ז חייהם זמי לכלאצלם

 של כ% סיטתית השחתה רואה כשאתה בקרבתו מתפלץ לבך ירוסנה ככרלקבוצים,
 הפסדת וחז לסרטי בער לעצור עצמך ועת על מנסה ואתה בזדוזי שנעשה קשושיםיאי
 להיית אסור "מה, : לך ואומרים לאוהבים* נהפכים והאהבים לאויב, אשה מאגהבהכל.
 רקודים נשף לך יתן מה : הסביר אם כלום, תועיל ולא ברוסיא". סבלנו די ? הח%םמן
 מה או רוקדת. שחצנית אשה רואה, אתהאם

~OP 
 פעמקם שלוש דוקא תלך אם לך

 אפשר בקבוצים גס יהודי, להיות וגם לחיות "צריכים ההים כנגד אתה ז למקימהביום
 יותר. יום ככל ונתרת הולכת הרצועה ביומו. יום מדי נופלים קרבנות- יהודי".להיות

 "מעשירים" שחרית. בתפילת ראו משמים המערוב ואת המנחה את לשכוחמתחילים
 בין פפיזר לחפש  התתהים ונקודם ה"חרדים" תפילין1 כשמניחים הרבש"עאת

 48ח-חי* בלשי האוריניצ" את  ומבאגט  היום של ההפקר ח% 5ם שבעברה"פרומק=י"
 לילדים המדריכות אמרו במגדיאל המעבר נסחנה י מוסר כהנא ק.  דקרהרב
 הן*. עצובות כי אתן, תשחקו הילדות אליתכנסו

  הגייטרליות שמירת לשם המעבר, למחנות הנוער עלית לשבת שקבעההתקנון
 המדריכים בודי אמתלה הוא אף שמט הדת, שטח לרבות השטחים, בכלכביכול,
 הילדיסי של הרחצים האיום  ולהפרעת דתית נגדלהשפעה
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 היי נוהג גוטמן נפתלי הילד : מוסר ישראל במקוה מדריך ביברפלד פ.מר
 להפסיק הכריחוהו פעם בפולין, משפחתו בגורל שנזכר פעם בכל תהליםלהגיד

 המשוחד: מהקבוץ יפה מרדכי המדריך בהרצאת ולהשתתףמתפילתו

 בהוות במחנה שבמצא שריבר פנחס הילד כי מוסר, מירושלים וינגרטן י.מר
 נלמד אנו לו ענו תורה, ללמוד לו שירשו מדריכיו לפני התחנן בתלפיות,הלמוד
 היחידי כמעט נשאר הוא מאד, סבל ילד אותו אותה, מבינים שאנו יהדות.כפיאותך
 במאמרי בלוי משה הרב המדריכים להשפעת נכנע במהנה.שלא הילדים כלמבין
 : הנ"ל והילד הלמוד בחוות המחנה על כותב ב' אדר ד' מיום ישראל*ב.קול

 במובן "חוסלו" שכבר כאלה, טיהראן, ילדי למחנות בנוגע לדאבוננה כברישנן
 האחרונים בימים שבקרו אחדים למשלי לנו, מודיעים כן הצעירי השומר מדריכי ע"ירוחני
 הגברת של הראשי לפקוחה הנתוזה בירושלים ברמת-רחל למודא "חית של "מחנהאת
 מהדת, הילדים את להרחיק כבר הספיקו המדריכים וכך כבר, "הוסל" זה שמחנה צבי,בן

 כל את כבר מצאו המבקרים בהחלט, אבודים כבר "ם לאחד, עד זו, במחנה אלהילדים
 כשיברו כבר התלוצצו כעצמם והם ראש, בגילוי הבית ברחבת שוחקים זו במהנההילדים
 חפשים שמהרים ,מה אחדים בימים זו במחנה המפקחים ניגעו מצתת, שמירת עלאתם
 שלמות. בשנים  משיגיםאחרים

 אחד ועל זו, במהנה הדת חורבן על בעיניו דמעות מתוך לי ספר המבקריםאחד
 בדמעות וההיפח מהמבקרים אחד של מעיל כנפי תחת שנחבא כולם, בין אחד ילדקדוש,
 עוד, הורעלו שלא ילדים לבין אותו ולהעביר זו ממחנה אותו להוציא בבקשהשליאק
 נפשי קנין "קנתה* שהסוכנות ממני להצילו יכול לא אבל היק, את יחד בכההמבקר

 יעמוד מתי עד יודע ומי מוציאו, מי זה ילד מוציאה אינה הסוכנות ואם הילדים אתוגופני.
 אותו. גם ל"חסל* רחל ברשת להמפקחים ידרש זמן וכמה בנסיוןזה

 ! ביודיש אלבוים נחמן לחברו הילד שערך המכאב גםאופיני

 תש"ג א' אדר ת"דב"ח
 1 נחמןייעבר

 כקרוב יעל איך תו האף איך ירושלים נעבין הלמוד חית אין ויה געפיןאיך
 5י אזר לערנען אין צצי. ברידער דער אין ענד, זחערע פין ארויס אין יעויןפטור
 ישיבות. די אק מיען זיך ושלין מיי מיל.דרה

 זייע. מל בקרוב ויכער מען יע4 בריערמ5ן
 . ביקראלי אגדול זייען עי דיר האטט יעלכער חבר דיין סירפק

 שריברפנחס
 ס. לעברית)תרגום
 ז שיםמשן

 ולצאת מהם להפטר בקרוב nlpei אס ירושלים* ע" השילוו באסת גסתשי
 בהאבות* להתראות נזתה רוחה. שאני  נסו וללמוד צבי. אחי ים כיחד ידיהםמחאת

 בקרוש בטח ימולו אחיאת

 בישראל. גדול ~אותך המצקה חברךממני
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 הקיף שנשאר לו עמדו לתורה ותשוקתו 12 בי הילד של ~וחו עוזואמנם
 בישיבה. היום ולומדבדעתו

 י כותב ב' אדר י"ד מיוםאהבוקר"
 תפילץ* פרשת ועתה- המדריכים בין חדשה "האבקות" פרשת התחילהבינרים

 phn, לקבל מרצונם עם הנערים את הדהי. המדויך שאל בירושלים המחנותבאאד

 הדבר קי. בסטטוס פגיעה בזה ראה הצעיר מהשומר ומדריך הואיל סערה עוררהדבר
 לרצונם ישאל הדתי המדריך לא כי הוחלט, ושם הנוער עלית במרכז להכרעההובא
 אם כי תפילין, לקבל המבוגרים הילזיםשל

 מפח"ש חבר והוא הגיטראלי המדריך .

 לב* אל שם איש ואין מתרחשים מוזריםדברים

 לקחו בירושלים חלוצות לבית היעקים משבאו : מוסר אידלמן ישראלמר
 באמתלה להם החזירון ולא לכנסן. מנת על כביכול הקטנים, הטליתות אתמהם
 עוד. כובסזשטרם

 פעם ; מוסרת דת" נוער בכפר אגו*י מטעם מדריכה רוטנברג, אילהגב'
 כיפות חבושים נצתם בראותה הילדים, את לבקר מטוהרן המדריכות אחתנבנסף

 ישלחו כולכם את 1 מתפלל אתה ? ציצית לבוש אתה : להם אמרה בציצית,וגושים
 בדר, דורה המדריכה מאד. ונבהלו כבכי פרצו הילדים כג ולחוסר לרעבלישיבות
 על שומרים בקבוץ אצלם שאף לילדים הבטיחה מזרע, הצעיר" "השומרמקבוץ
 הילדים לה ספרו פעם דחוים. חיים שם לחיות יוכלו ומילדים והמועדיםהשבת
 1 לילדים אמרה לעניים,  לעזור סרבי בפולין האסון בשעת שגם העשירים היהודיםעל

 .האדוקים. הזקן, מגדלי היהודים אלה היובודאי

 - אחוזה עולים בבית במחנה מוסר: כהנא ש ד"רהרב
 על אמרו חיפה,

 הרשו ביחד, הילדים כל עם שמע קריאת לקרא פלדמן, גב' אגו"י, מטעםהמדריכה
 מדריך את הזהירו גן כמו זאהע את  שידרוש לחוד ילד כל עם ק"ש לקרוארק

 ילמדו פן במלה, מלה לאט הילדים בפני המוציא ברכת את לברך לא שם,המזרחי
 הברבה. את יודעים שאינם הילדיםגם

 בשם שיין מר כותב חריר אי מיום בצפצופה" יושרא מליצי "כלפיכמאמרו
 י המזרחימדריכי

 בוריכוב. שכונת של בבית-החינוך הביקור את מזכיר היומן אין לרמת-גןבטיול
 אשו היום באלוקים. העעדים האורגו "פעם : השאר בע השמר באידית נאםהמורה

 מגרמניפ לוש עשו כאלוקים, שהאמיש שאלה יוביש אתם ובעבודות באדםמאמינים
 ביופו ובשבודה".4 באדם חמונהנו מכות חים בארזעשראל, אגחל, פנל שעשו.מה

 מכתבתם שקיבלו 'הפלוים בכי מרוסיה. נכתבים הישים בשביל ש"נתקבלומסופר,
 היוש 81ין כשית". אחת להיסטריה והפך ,מכתבים קיבלו שלא הישים בכי עםהתחבר
 בשרם. התפללו הורידם; את תשכחו "אל : כתוב היה במכתבים וכן בכו, מדועמספר
 שהקריבו הוריכם אה תשככי אל מרוסיה. אתכם שהוציא אלוקיכם בשם מאמיניםהיו
ן ויתפלה". יתברך השם קידוש ולמען הצלתכם למעך הכולאת

 8%ל . זהו וסרגנו הצעיר* 1bl~nD אחת מדריכה ישבה המגילה קרשתבשעת

 לקרוח מוהר אם א"ד ילד ftw החומשים חלוקת האדם"".בשעת בכבוד אלא בדת רקלא
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 היסטורי הוא הזה הספר הן, : הילדים בנוכחות השיב אחד שמאלי מדריךבגילת-'הראש.
 דתי... ענין שוהו כנימוק, בחדר-ושוכל המגילה לקריאת התנגד "מדריך מיהו דתי.ולא

 אצל שתעורר השש, מתוך המדריכים התנגדות עוררה קדושה לתשמישי הילדיםדרישת
 ילדים וטל שכוות ומהגה הולך המדריך ואותתי בית-אבא". וזכרונות דתי רגשהילדים
 שמאלחם. לקיבוצים אותם העבירו מסולים שבטכסיסים שומרי-תורה, להורים בניםדתיים,

 רוב, המהמים שמאליים, מדריכים ידי על הרשום המחגה, ביומן : שני מדריךסח
 הזאת..י "עבודת-אלילים" כלשונם, מעריכים, אינם הם ליל-שבת. תפילת מזכיריםאינם

 אומרים לבנים בני-אדם רואה "אני : צעק בחלומו קשה. בקדחת חלה אחדילד
 רשמו ביומן ואילו מקבר". קול שומע אני אבא. ששוני במו הולך אני לקירוץ. ללכתלי
 אמא, אמא : המעורפלת בהכרתו מסיוט משהו ~היה גבוה. היה "החום : כך הדבריםאת

 רוצים מה אמא, בבית. כמו טוב לי יהיה שם לאשד:ת. אלה לב. קשי הםהחסידים
 קשה חולה ילד של בעותי-חלום אף אותי". מובילים הם לאן האלה, היהודיםממנו
 מסית. חומר להם משמש חרדמבית

 עוד לאגו"י לאשר הנוער עלית לשכת הסכימה ודרישות פניות כמהאחרי
 בירושלים מזרחי צעירות בבית למחנה רוזנברג מר את נוספים, מדרחכיםשני
 מזרחי, צעירות בבית המדריכים חבר בחדרון המהנה בשביל ווין שרה הגב'ואת

 חבר של כוחו הי' גדול ואכן לעבודה להכנס רוזנברג למר להרשות לאהחליט
 שי' יכול לא רוזנברג מר הועילו, לא פניותיי. כל הלשכה, של מכחההמדריכים

 הסכימו לבסוף כך, בחדרה המדריכים החליטו יין לגבי ביחם גם תפקידו. למלוילגשת
 פני' וכדומה. מטבח לבנים, כביסת כגון המשק, בעבודת לעבוד לה להרשותרק

 שום לה מסרו לא אבל כמדריכה, נתקבלה היא : במקצת הועילה הלשכה אלנוספת
 נתקשרו כן ועל דתית שהיא בה הרגישו שהילדים מוסרת, ויין גב' ילדים.קבזצת
 האחרים המדריכים בנוכחות ורק בשמחה אלי' נגשים תמיד היו משראוה מאד.אלי'
 ממנה. משתמטיםהיו

 ם י להטפך
 רע. בכל עצמם את  השמאל מדריכי ראו  והפתיים,  התעמולה כללמרות

  דתיים.  הבלחי למדריכים  בהתנגדותם  ועמדו  הקבוצים  אחרי  להוטים היו לאהילדים
 יצאה המשאל, לפני בערך ימים שבוע לכך. גם עצה מצאה הנוער לעליתהלשיה
 ההגיון השונים. ולקבוצים למשקים לעמק, טיולים לסדר המעבר מחנות לכלהוראה
 להעלותם כל קודם הי' צריך ארצה, שעלו הפליטים ישראל ילדי כי מחייב.הי'

 המערבי הכותל נוכח לבם את לשפוך להם לאפשר הקדושים, למקומותירושלימה,
 ירושלים את דוקא הנוער. עלית לשכת חשבה כן לא הוריהם. לשלוםולהתפלל
 ירושלים להיפך נוח. תעמולה אמצעי לשמש יכלה לא ירושלים מהתכנית.הוציאו
 את קובע הי' מדריך-מרכז כל בילדים. הדתיים הרגשות את להגביר עלולההיתה
 ומשקי ביותר יובלטו משתייך, הוא שלו הזרם, משקי שדוקא באופן הטלולתכנית
 ניכר. רשומם יהי' לא האחרשהזרמים

 : "המזרחי" מדריך בשם שי"ן מר מוסר אייר א' מיוםב"הצופה"

 טירת-צבי כשדה-אליהו, אף לבקר הצעתי הטיול, תכנית נקבעה שבהבישיבה
 לאשדות ההשני לשדה-אליהו אחד : מכתבים שני נכתבו מעמד באותו הדתי. הנוערוכפר
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 בקבוצתכם לבקר החלטנו טיולנו תכנית לסידור "בקשר : !אמר לראשון במכתייעקב.

 המקורי 'כעמק לבקף נפשנו "חשקה : נאמר לשני במתתב קלה". ארוחה להכין גאביום.,.
 שני רוח לפי וכוט" כעהם ראשון מיום במשקכם לבלות ברצונו לכן האמיהי.העברי

 לטיול.,. שקדמו הכינות את להבין היה אפשרהמבתכים

 מספר, הוא ואין העתיק". הכנסת לבות "לכנו אלפא "בבית ! נאמרביומן

 והתמללו מאמינים יהודים ~אן עמדו שנה אלפם שלפגי מהעובדה, קשה התרשמושהילדים
 מנהגי על ומספרים גלוח-ראש צאצאיהם לפניהם עומדים עכשיו האילו שבשמים.לאביהם
 נוצרים, פזלנים קצינים במקום נכחז המרכזית. אפריקה עמי על שמספרים כדרךאבותיהם

 קיושיטי במקומות בך יהודים נוהגים מדוע :  שאלו והם ראשם לגלות העיזושלא
 ל"הפועל אין שכאן במיוחד, הוקיע שמאלי מדריך כאיירוירום. כיקרנובאשדות-יעקב

 של שלחן יד על התחשב אחד ילד כשרה. ארוחת-צהרים לנו הכינו חלק". כלהמזרחי"

 על עלי התנסלה קהת מדריכה הכשרים. לשולחנות שיעבור לו, אמרתי המשק.ילדי
 הסבירו לא הדרך בכל ואת",.. לדעת צריכים אינם "הילדים לא. וכאן ששם לומרשהעזתי
 הראו לא הנס בעל מאיר רבי של קברו את אפילו המזרחי". "הפועל יישובי עללהם
להם.

 את הצעיר", "השומר מטעם מדריך הי' לא למשל במגדיאל המעברבמחנה
 הצעיר" "השומר משקי את והוציא המאוחד הקבוץ מטעם המדריך-המרכז נצלזאת

 הטיול.מתכנית

 : ניסן ל' מיום ב"הצופה" כותב בכרך יהושע מר "המזרחי" מטעםהמדריך

 שבועות שכעה כמשך מדריך ושמע שראה מה כל פרטי מלהעלות המצע קצראך
 פעולה על האחראים ואת לדבר המומתים את לשאול לעצמי ארשת אבל ההכנה,במחנה
 שהוציאו היוועים, בסיניים היה האם : הקהל דעת ועל בפומבי אותה שעשופחח
 רבים ובהם דרכים מעמל למנוחה היו וזקוקים בארץ שבועות ששה אך ששהוילדים
 כשר אמצעי-חינוך זח היה האם - בגרדת נגועים ומהם בקדחת שגי יום כלהחולים
 מכספי לבזית ככה על ראו מה ? בטיול יפיס  שלושה-שלושה מחנה-מחנה אותםלהוביל
 להראות בקיבויימ שם אשר הרב העושר אחרי הילדים לבות שבי להוליך כדיהציבור
 בכל החיתך מוסדות ואת והמסגריות החרושת בתי את השולחנות, מאת אתלהם

תפארהם.,.

 כל אתרי שעקב מי אך לראשונים. דומים תירוצים-פירושים לענות כאן גביכולים
 שבאו, מקום בכל הילדים מסביב רחפו ואשר שלת הדיבורים כל אחרי המחזותאותם
 יכופר. לא אשר סיטוני, פשע. כאן נעשה כי להגיד,יכול

 י אחרונות" ב"ידיעות כואב טיהראן" "גבוריבמאמר
 סוה כל סוף שלסי בלבול הילדים. את שיבלבלו "מדריכים, על רק לסמוך איןאבל

 הם. אדם כני רק מדריכיםגס
 מובילים יזרעאל. לעמק אותם ומובילים באבטובוסים, הילדים את מושיביםלכן

 הלאה משם העמק, למשמר משם המזרחי, של לקיבוץ תחילה : המפתח לסיאוחם
 מקום בכל דתי. לקיבוץ ושוב למושבה, משם 1tlaw", לחבר משם המאוחד.לקי18ץ
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 ליב,ד הא2 בעצים, להכר-ע ה-לריס שיוכלו כדי שעה, שעש חצי שוהיי -ומקוס

 שמיאי ר' א. גורדון או כירוכוב צדק. האם או לאו. או יעילה קולקטיבית בצורההקרקע
לגדא.

 ושיטות חקלאות לעניני כשמחים זה מחקר ממסע חוזרים שהילדיםולאחר
 המדריכים אז - והחברה והדה ובעיות והשקאה ויעור התיכון והמזרחסוציאליות
 : אותו ושואלים מהם, ואחד אחד כל אלניגשים

 : ב'( אדר כ"ג מיום "הצופה" )לפי הנבחרים באספת ביזיבסקימר

 ומוכיחים, האומרים הם שהבים המהנות, ילדי עכשיו שמסדרים הטיולים עלמתרעם
 של במשקים עשרם" רוב את לשהראות ידועה, כתנה מתוך נעשים האלהשהטיולים
 דתיים, כמקומות ולא אלה במשקים שיבחרו הילדים על' להשפיע בכדי ידועים,חוגים

 : מוסרת במגדיאל אגו"י מטעם מדריכה שדלצקי ד.גב'

 ללבוש הילדות על כי גוריון, בן (נרי' מר המדריך-המרכז .הודיע הטיוללפני
 ואחת הילדות על להשפיע בקשו זה לפני כבר. קצרים. מכנסים הטילבשעת

 הדבר. ונוח נעים כמה הילדות לפני ותארה זו פרוצה בתלבושת .התהלכההמדריכות
 ההייראה את קבלו הטיול לפני אבל הזמן, כל סרבו טבעית, צניעות מתוךהילדות,
 את הדתיים המדריכים הזהירו באפיקים, בהיותם הטיול בשעת לה. זנשמעןבפקודה,
 בשר הפגנתי באופן בקש גוריון בן ארי' המדריך טריפה. כשר אכילת עלהילדים
 ויאכל. דכא בשר לאכול שרצונו מי כל : באמרו לילדים ופנה עצמובשביל

 בירושלים החלוצות בבית אגו"י מטעם מדריך מוקוטובסקי אברהםמר
 : ל"א גליון ב"הדרך. מהטיול רשמיו אתמוסר

 הטיולים על הסוכננת הוצעה לא"י אלפים לשלושת קרוב הטיולים' פרשתמתחילה
 השמאל, ידע אחת, מרכזה יוד אלא מקרי בחשן נעשו לא הסיולש גם בכדי. ולאהאלה,
 כדי יגיעותי חסך לא ולכן הילדו%; ל"הכ9רת" בפטיש מכה להיות, צריך הזהשהטיול
 ואף ואתה אתר עכל לקב%5'644 מפורטת תכנית עבדו "מוצלחים". יצאושהטללים

 אספות לכם סדרו :- הקיבוצים לכל הוראות ושלח. הכינו הסנים בקבלת השומיםאת
 וכדנה להם תעשו כה הילדים. לביאת הנוער את וביחוד הקהל כל את והכינובמקושכם
 כל אספת התקיימה בואנו לפני ימים ששבוע לי, מסר כעין-הרוד סודי איש להזן.תימרון

 לישיבות. בילוים אח לקטוף הרוצה האגודה", "תעלולי על להם 'וספרו המקוםאנשי
 ואל אגודאי הלה אותו' ומשביעים עתונים בהגבילם מופיסים הרבי, בכח עליהםמשפיעים

 התכהננו ובשמחת באהבה סובה, ברוב הילדים על להשפיע אלא לנו אין ואנו ציונהתהה
 ולא המקומות. בשאר גם התקיימו כאלו שאספות לי, נודע אחר כראו* אותם לקבלאיפוא
 הארץ, את מתים איך להם להראות היא, הטיולים צורך על הניתנת "הסבהה עמלהלשוא

 שאונם הילדים, את הם מכיר-ם כבר ממש, עבודה להראותם אפילו מפחדיםולמעשה
 שבקיבוז, האוכל חדר את רק להם מראים וע"כ אפים. מזיעתמתפעלים
 91מ"ה. ששון קול ו לתפארה הבנויים הספר בתי טוב, כל המלאיםהאסמים
 זהב. ותועפות מאכלים מעדה ורקודים, הצגותנאומיה

 תראי
 הארץ! את בונים כך ילדים,

 רקודים אותם ולמדו "מהדר האוכל חדר ואת הענקי הספר בית %ת הראו העמקבמשמר
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 למופת נקיון האוכל, הדר שוב - עמל בתל עליז. נוער - חרוד בעיןארצישראליים.
 - הדגמות .כשתי ואררוגיס. טובה ריבה - יעקב באשרות דגים.וברכות

 מסבות
 מעט עזובה - צבי בטירת מוצלחות, ילדים והצגות י8ה, לבושים ספר בית ילדינהדרות,

 בי"ס - כגהלל להפליא, מרוהט אוכל חדר - במרחביה אורהימי לקבל כשרוןואי

 "קרקוביק" רוקדות תלמידות לוקסוס, מלא בית ויצ"ו, של מיסוהה לכנותחקלאי
 להוספת בחו"ל" שראותם בכמרים ה"שיקסעס" כמו "בדיוק על,הראש אדו~ואבמטסחות.

 עוד? חסר מה מחוללת. אינה והשכת כשה שהמטבח ואומרים הפתחים על מתזות גםיש
 ע-- חדתי הנוערבכמר

 אין עד עושר - ביגור צבה בסירת כמו

 ק-

 הארץ, את בונים כך

 "צחר" עם עוד להלחם צורך כל כבר אין זאת, כל אחרי תעמולה עושה השמאלוכך
 הילדים את ולהשחית" הכאים והנערית, הנערים גאותם האשדה, שבמחנההנפשות"
 לגנוב ע"מ יפות מתנות להם ולהעניק במגדנות אותם 1"למטם" בחן אוחסו"לשכר"

 מללכת רגליהם מוקירים כבר בעצמם הילדים בזה צורך כבר אין מעתה לבבתאת
 כשמזכירים ומתבחשות העלובות המתנות את מאליהן כבר בוזות והילדות הנעריםלמשהה
 ~nbtp אלה ולמהנות למשתאות ערך מה כי יעקב". כ"בית תלמידות פעם שהיולהן,

 שהם הילדים באותם להשתמש כבר שאפשר אלא עוד, ולא כבר. שראו הגדולהעושר
 אבותיהם על ולהעלץ שקר לדבר לשונם וילמדו הקטנים ואחיותיהם אחיהם עלישפיעו
 למה? הזה השקר ר"4 מרפות ואכלו השבת את הללו חפשית היו הם ודגםהקדושים

 ולישיבות. תורה לתלמודי ח"ו אותם תקח לא הגוער עלית שלשכתכדי

 ו למאי( 19 )"דבר" נאמר לסוכנות סולד הגב' שמסרהבדו"ח

 את .להכיר לילדים אפשר למען השונים הארץ בחלקי הילדים של סיוריםנערכו
 בהשפעתם רג חנוכי ערך בעלי היו אלה טיולים היהודי. המטעל של התפתחותו ואתהארץ
 כך אחרי הילדים כל הביעו למעשה חקלאית' עבודה לקראת הילדים את ובכחדםהציונית
 ובחקלאות. בכפר. חננכם את לקבל רצונם את עתידם, את לקבוע הזמןכשהגיע

 הטיולים. של התעמולתית המטרה על הדין בעל הודאתהרי

 נראו הקבוצים אחרים. לאנשים נהפכו מהטיולים בשובם הילדיםואמנם,
 מנוחה ושתי', אכילה אלא יגע, ולא עבודה לא בו שאין תחתון עדן גן כמיןלהם

 ומראה עליהם שעברו התלאות כל אחרי למנוחה, רעבים היו הם בלבד.ומרגוע
 בשעת המכריעה היתה והיא עמוקה חוי' להם הי' שבקבוצים הרב  והעושרהתפארת
 והחלוקה.הבירור
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 ז'. ק רפ

 ה ק ו ל חה
 אלה סל יהטיולים, התעמולה המעבר ובמחנות בטיהרן המדריכיםתעלומי

 הקליטה למקומות הילדים חלוקת - הסופית המטרה לקראת והכנה שלבים רקהיו
 כל השקיעו בכדי לא כי להוכיח, הכשרה השעה את ראו הסוכנות פקידיהקבועים.

 מעתה הוריהם, מדת ולהעבירם הילדים לב את לרכוש ומאמצים עמל הרבהכך
 קרבם, אל באו כי יודע ולא הגדולים בקבוצים יקלטו הילדים בגופותיהם. גםיזכו

 ביתם את ימצאו בקבוצים העבר. נחלת את קמעה קמעה יטשטש החדשההוי
 הוריהם בית זכר גם ישקע האתמול סיוט עם וביחד החדשה משפחתם ואתהחדש
 תכנית מתוך פעלו הסוכנות אנשי כי לקבוע נוכל מעשה לאחר הנשי'.בתהום
 כל ושיטה. כוונה מתוך אלא עשו, במקרה לא שעשו מה כל ומחושבת.ברורה

 בהצלחה. הוכתרו ולפלכך תשבץ כעין בשני' אחת משולבות היופעולותיהם
 החרדית והיהדות ברינה קצרו הסוכנות פקידי שזרעו, מהזרע הקציר היתההחלוקה
 4.=בדמעה.

 ר ו ר ב ה ת ר עו

 לפזור :גשו בו, הכרוכה ולחלוקה למשאל צרכם די הוכשרו שהילדיםאחרי
 בימים נערר המשאל קבועים. קליטה למקומות הילדים ולחלוקת המעברמחנות
 אפילו הזמינו לא בירושלים במחנות שנערכה לחלוקה בו. י' יום עד ניסן א'שבין
 במכתבו נמרצות מחה ישראל אגודת של שהועה"פ אחרי ורק ישראל אגודת שלב"כ
 מיום סולד הגב' מטעם מכתב נתקבל ד'( בפרק המכתב את )ראה ניסן ב'מיום
 . - , : באפריל12

 להודיע ממך מבקשת אני הקוה. בפתח אבקר הצהרים. לפני השעות במשךהיום
 בא-כח לכם ושאין במקרה החלוצות. בבית הילדים בבדיקת לי לעזור בפ"ת כוחכםלבא
 בבדיקה. להשתתף לש"ת יגש כי בת"א כחכם בא מאת תבקשו אם תודה לכם אכירבפ"ת

 : ניסן ו' ביום זה מכתב על ענההועה"פ

 שלא אחרי בפ"ת, הילדים בבדיקת לעזור ב"כ לשלוח מהיום, למכתבהבתשובה
 ; ודרישותינו המרובים מכתבתו על השובה כלקבלם



 לא ההחלטה ולמרות אבסורד הוא הילדים ובדיקת המשאל עצם שכלואחרי
 ; מ-14 למטה קטנים אצל גם משאל ,מתקיים קטנים ילדיםלשאול

 מתקיימת ההלוקה וכל הילדים חלוקת קודם אתנו בקשר באו שלאואחרי
 -כלעדנו

 הערוך הדה במשחק נוכח ולהיות להשתתף מאתנו אחד לאף ענין שוםאין
 מראש.כדלו

 ניסן ט' מיום )תבוקר" לא. ותו מכאיב משחק והברור המשאל ד~,וחשבם
 ;מותג

 ישמעו... ולא להםאזנים
 כל טיהראן. ילדי לעניני הערה קתור זה ופסקני מליצי במשפט להתחיל רצוןיש

אש-
 ולא נכתב לא כאילו ה"הדרכה" של המבישה הפרשה בענין נאמר אשר כל נכתב,

 מפני מועד כעוד הזהרנו שומע. כלא עצמו עשה לשמו* היה שחייב מי כלל.נאמר
 אינה הקהל דעת כי היטב, יודעים הטשטוש אמני אטומות. היו האזנים אבל הילדיהפיתוי
 למדו הם מנוחתם. מחרידה אינה בבודו על מוחל שאינו צבור של מוראו בארץ.קיימת
 הקיטור" את "להוציא המתח לצבור מלתת שוב אין כי השתיקה סוד את עברםמנסיון

 גם מנוחתם תרגיז ולא תפתיע לא בודאי כן על בכלל. מסוכן לא. כעסו זה אחרי-
 בקורההמונת

 במחנות הנוער עלית ומחלקת היהודית הסוכנות של המבחן עדת של.

 : יישלחו לאן סופית לקבוע כדי טהראן,ילדי

 או ממש לירידים האלה המחנות חצרות הופכות הזאת הועדה של הביקור"בימי
 של הועדה ~הארץ". לסופר מהימן איש מסר - בחירות"* בימי תעמולהלמקומות
 לאן דעתם את שיביעו לחוד, ילדה או ילד כל אליה וקוראת בחדר יושבתהסוכנות
 אחר וכל המדרימים עומדים בחצר הילד. של לדתיותו בנוגע בודקת וכן ללכתרצונם
 הבטחות - הם השידול אמצעי הועדה. לחדר כניסתו לפני הילד את להדריך משתדלמהם
 טוב. אוכל מתן של בנימוק פשתמשים ובעיקר הילד של חקבוע במקדמו טוב טיפולעל
 רוצים שהם המשק שם על מכריזים ,הם מיד הועדה, לחדר  שבהאבסם רבים ילדיםיש

 אחרים ילדים קודם. בהם שביקרו המשקים שמות הרוב פי על הם ואלה לשקללכת
 וכרופה. "אגודה" הצעיר" "השומר המאוחד", והקיבוץ המפלגה שם עלמכריזים
 הוא ס"ה אלא, דבר לענות הנשאל ,הילד ידע לא מאוחד", שקיבוץ זה מה אחתלשאלה
 בו. שביקר המשקמקום

 ושלא בגולה, ומושפלת נרדפת מישראל, ילד של נשמתו תועה הוה מירידובתוך
 במחנות בנסיעתי פגשתים אשר הילדים, את בדמיוני רואה 8גי במולדת. מרגוע להניתן

 נדודיהם בדרך ה נ ח ת של האיומה המהומה לתוך אוסלו שוב הם יהנה לתומתמשחקים
 החזירום וכבר מאוחרת, ילדות של טעמה מקצת טעמו רק לטיהראןי מפוליןדימין-סופית
 הומה יריד ממם;. להשתחרר זכאים שהיד חפם ומלהמה של.צגרות אוילה אלמדריכיהם
 נחררה, סגורה יושבת .הבוחנת והועדה לסוחר." העוברת הסחורה הנם והםסביבם,

 שנית מענים רשות באיזו ". י נ י ע ל 1 - לדלתה מעבר נעשה אשר את רהבת ואינורואה
 י ילדינו נפשותאת
 ישראל במקוה שנערך המשאל בשעת נוכח וזה" אופנברג אפריםמר
  ושם הוערה  לחדר נכנס ילד כל  התמונה. אותה את משרטט הוא אףצבמגדיאל
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 בדבר השאלות את הציגו כי מעיד, אופנברג מר שפתו. על ערוך המפלגה אוהמשק
 להציג טהג היי סולד, גברת של ב"כ בייט, מר מ-14. למטה לילדים גם החנוךצורת
 או שהאחים במקרה תשובותיהם. על שתשפיע בצורה שאלות "קטניםלילדים
 האחים את שואל בייט מי הי' דתי. בלתי בקבוץ בוחרים היו הבכיריםהאחיות

 על ?". הנכת הגדולי אחיך עם ללכת בודאי רוצה אתה "נו, הקטנות: האחיותאו
 מקום באיזה אפילו ידעו כשלא גם בחיוב במובן עונים הקטנים היו כזו,שאלה
 מר המרכז, - המדריך הי' במגדיאל ממנו. הגדולים האחות או האח בחרקליטה
 בחרו ל"מזרחי", או לאגו"י הלכו שלא הילדים כל כמעט מיגור, גוריון בןאריי
 'החקלאי 'הספר בבית קבוע באופן להשאר שהסכים ילד אף נמצא לא דוקא.ביגור

 בישיבת קבע הנ"ל, הספר בית מנהל אלנברג, ד"ר מעבר. כמחנה ששמשבמגדיאל,
 המדריך- ובעיקר המדריכים ע"י שוק ליום נהפך החלוקה יום כי החלוקה,ועדת
 )אף נמרצות מחה הצעיר" "השומר נציג ביגור. לבחור הילדים את שפתההמרכז
 תכנית את המרכז המדריך סדר דעתו לפי הצעיר"(, "השומר בקבוצי בחר לאילד

 הצעיד* "השומר קבוצי את בכוונה משמיטו והם "המירחי" מדריך עם ביחדהטיול
 הצעיר". "השומר לקבוצי מועמדים הילדים בין נמצאו לא כן ועלמהתכנית,

 קורע י מעידה דתי, נוער בכפר אגו"י מטעם מדריכה רוטנברג אילההגברת
 הילדים במרקחה הי' המחנה הברורים. וביום בערב הילדים דברי את לשמוע הי'לב

 כל ערים להיות עליהם שכעת אמרו, שביניהם הקטנים ואף עצות אבודיהתהלכו
 כשתבא. סולד לגב' להגיד מה רעהו את איש שאלו הם להגיד, מה ולחשובהלילה

 החלוקה עלפרטים
 הפועלות משק של המעבר במחנה אגו"י מטעם מדריכה וי; שרההגב'

 מורשה, 2ב בן יעקב ואחיו שבע בן צבי גולדברג הילדים שני : מעידהבחדרה,
 אבא אם י דהיינו שאלות כמה לפניהם הציגה החלוקה ועדת בחדר' ימדושניהם
 אם שבת, נרות הדליקה אמא אם יום, כלהתפלל

 אב"
 על ששי. בליל היין על קדש .

 הכוס, על במוצ"ש הבדיל אביהם אם שאלום לבסוף בחיוב. ענו האלה השאלותכל
 בלתי למקום ושלחום דתיים כבלתי אותם רשמו זה סמך ועל זוכרים שאינםענו
 ציצית, ולבשו ב"חדר* למדו בי שהודיעו, ילדים לכמה ביחסדתי.

 ולכן ה"חדי" זולתי ספר בית נמצא לא קטנות, בעיירות כי 'המדריכים,הסבירו
 שכל ומכיון דהיים חיו לא אם גם ל"חדר", בניהם את ההורים שלחו ברירהמאשן

 ~אמתו ציצית. דחוים, בלתי חורים בני ג% לבשו ציציהן לבשו ב"חדר"הילדים
 וב*חדר* ליהודים שיוחד גם ממשלתי עממי ספר בית עיירה בכל נמצא דברשל
 בקשר סולד לגבי המדריכים הסבירו כן כמו דהיים(. הורים בני יק מבקריםהיו
 המדריכים בהשפעת זאת עושים דתי, חנוך הדורשים הילדים בי החקירה,עם

 דתיים. בלתי להורים הם בנים ובעצםהדתיים
 8 בת בילה אהבתה מלסקו, שיש בת חנה לרנר הילדים : וין גב' מעקדהועוד

 יהושע יוסף ואחיהם ב"חדר" למד 12 בן לייט יהודה אחיהן יעקב", ב"ביתלמדה
 האחים אחד דתי. חנוך דרשו הנ"ל הילדים מבין שלשה ב"חדר", הוא גם למד 13בן

 המדריכים תתנגדו האחד, דרישת סמך על דתי, בלתי חנוך ודרש האחרון ברגענמלך
 שאין )יצוין סולד. גב' של להכרעתה נמסר והענין תתי לחנוך הנותרים אתלשלוח
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 עצמית הגדדה של זכות לילדים כן על היתה ולא מ-14 למעלה בגילביניהם
 רובנסון, הילד את שלחו זאת לעומת קובע(. להיות הי' צריך ההורים בית אופיורק
 הילד בכח, למעונית הכניסוהו ל"אהבה", שרוכו למרות מאלבסנדרוקי 11 בןיעקב
 הילד הי' המשאל בשעת חדרה. ברחובות שנתאסף הרב הקהל לעיני וצעקבכה

 אף מכות. יקבל פן אגודאי, חנוך לדרוש יעיז לבל וילד ילד בכל מתרהקינצליך
 המבורג, הילדים ואת דתי חנוך ובקש "בחדר" שלמד כערשה 13 בן משה סגלהילד
 דתי חנוך הם אף ותבעו ב"חדר" שלמד 11, בן אברהם אחי' ואת 9 בת מקליש,שרה
 של צביונו )על "אהבה". למוסד סולד הגב' שלחה חרדים, הורים בני כולםשלם,
 ב"בית למדה 16, בת מלנצוץ אסתר הלמז ,את:ה~ל~א זה(. בפרק ידובר ,עודהמוסד
 ישהאל אחיי את 5ז כמו דתי, בלתי לעקום 'שלחו מונקץן חסיד אבי'."י'יעקב",

 הבשר" "כל פרק ועדיין ב"חדר" שלמד 15 בן צב( אחי' ואת ב"חדרע שלמד 8בן
 הילד הכלליים. הציונים לחנוך שלחו פיו, על שגור תוספות עם חוליןממסכת
 ביחד הכלליים, הציונים לחנוך נשלח ב"חדר" שלמד 10 בן מלומז אברהםקופמן,
 ואחי' 10 בת מצ'כנוב לוני' ונסקה הילדה 16' בן יונה ואחיו 17 בת חי' אחותועם
 אלתר זידמן שמאלי. לחנוך נשלחו דתיים, הורים בני ב"חדר" שלמד 17, בןיוסף

 להכרעת ונמסר כמסופק העריכוהו דת" חנוך תבע ב"חדר", שלמד 13, בןמקלושין
 דתי. חנוך שדרשו 11, 'בן ומשה 9 בן ליב ארי' רויק האחים בן כמו סולד,הגב,

 ילדות, 17 ובין "חדרים" תלמידי 21 היו בחדרה שנמצאי 'לדים 29בין
 גילם מחמת ספר בבית בכלל בקרו לא ילדים שבעה יעקב", "בית תלמידותשלש
 היו 9 רק ילדים 46 בין אגו"י. לחנוך ילדה או ילד אף נמסר לא זאת בכלהרך.
 ואת החלוקה את עצמיים להגדרה הי' לא הנותרים לגבי א. ז. מ-14, למעלהבגיל
 פרימרמן, הילדים כי העובדה, את לציין יש בעצמה. סולו הגב' 'העבירההברור
 יעקב", ב"בית תלמידה 10, בת מרים ואחותו ה"חדר" תלמיד 9 בן מקרסנובורדמשה
 בביתם, מתאכסנים היו האדמורים כל מפורסמת, צדקנית האמה מטריסק, חסידהאב
 הכובש. ברפת קריבתם אל הפסח לחג לשלוח החליטו האלה הילדיםאת

 : מעידה דתי, נוער בכפה אגו"י מטעם מדריכה רוטנברג, אילההגברת
 האב אדוק מבית יעקב", "בית תלמידת 15 בת מרוזבדוב קמר לאההילדה
 ן מעונינת בחיפה אמה אחות דודתם חמץ. מחשש הפסח ימי כל רעב בסיבירבהיותר

 י שבת, שמרה היא אף ביגור לה קרובים אשר שנידו. וחברתה הילדה דתי.בחנוך
 משה, אחי' הי' אתה ביגור. ובחרה. המדריכים ע"י הושפעה וכו/ ברכותברכה
 שמתה הוריו אחרי קדיש ואמר ביום פעמים שלש התפלל מאד, דתי ילד שבע,בן

 בדעתה גמלתה לבסוף דתי. נוער בכפר האח את להשאיר האחות 'הסכימהבתחילה
 גם המתה. אמו בשם וקרא בבכי פרץ כד, )הילד מששמע אתה. לקחתווהחליטה

 או דתי נוער בכפר אחי' למען להשאר 'הנערה לב על ודברה נתרגשה סולדהגב'
 גורלו לגבי גם מכריעה היתה 15 בת ילדה של ודעתה פרבה הנערה שם.להשאירו

 שבקר מונק, מר בשם מעיד גרינברג יצחק הרב ליגור. נשלחו שניהם האח,של
 של הכנמת לבית הילד את מובילים היו בתחילה כי ביגור, קרמר משה הילדאת

 אמרר אחרי מיד הכנסת בית את לעזוב נאלץ הי' והילד קפדני משמר בלויתההורים
 לאמירת נקנסת, לבית לבא הילד חדל שלבסוף מונק למר .ספרו ההורים"קדיש".
 תלך כי תחילה אמרה דתי, מבית 15 בת מורשה שרה דוטשקובסקי, הילדהקריש.
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 ראתה מה שנואלתי ביגור, לבחור הושפעה וכשרות, שבת שומרים בו למקוםרק
 אתה ללכת סרב 9 בן זליג אחי' דתי. להשאר אפשר ביגור גם כי ענתוע ככהעל
 ולהשאירו בקשתו את למלאות סולד הגב' החליטה לברור, הראשון וביוםלשם
 ליגורו הילד את גם שלחה דתיים, הבלתי המדריכים ערעור אחרי דתי. נוערבכפר
 עתה כי ארצה, בהגיעם דתי למקום אותם מביאים היו אילו כי אמרו, הנ"להילדות
 את ביגורי בוחרים הם הרי לבחור הברירה להם שיש מכיון אבל שם נשארותהיו

 אלה כל את שלחה ל"מזרחי" בעצמה. סולד הגברה נהלה החלוקה ואתהברור
 כי  שהודו, ילדות של רשימה הנה לא. אחד אף ל"אגודה" דתי, לחנוך אותםשיעדה
 הנ"ל, לאה קמר גור, חסיד האב 11, בת מורשה חוה מנדרמן : יעקב" ב"ביתלמדו

 11, בת מירוסלב לאה בויאר 13, בת מהים ואחותה 11 בת מלנטץ' חנהקרמבין

 12, בן ושמחה גמרא ללמוד המבקש 14 בן יעקב אחים שני אתה בלז חסידהאב

 רשימה נהלה לא המעידה, 8. %ת רחל ואחותה 13 בת מקרשוב רבקהזוננשטרן
 ב"חדרים* למד מהם גדול מספר כי לה ידוע אבל הילדים. של למודם מקוםעל

חסידיים.

 שבבית המעבר במחנה אגו"י מטעם מדריכה שדלצקי-רוזה, דבורהגברת
 : מעידה במגדיאל החקלאיהספר

 מגור, האדמו"ר ממשפחת חסידים הורים 17, בת מסקריהיצין קמינראיטה
 אותה לאמץ החליט בחיפה. וידיטלבסקי מאיר מר דודה יעקב", ב"ביתלמדה
 לבה על דבר הברור ביום אגודתי. קבוץ ובין דודה בית בין הססהוהנערה
 ללמוד. אפשרות שם לה תהיי לא כי קרובי' אל תלך לבל פוטים יוסףהמדריך
 מדוכאה היתה החלטתה אחרי דתי. גוער לכפר ללכת רצונה כי אמרה, הועדהלפני
 מאין ובכתה מיטתה על שכבה הבוקר, ולארוחת הערב לארוחת הופיעה לא,מאד,

 גדגעה. לדודה, ולנסוע מהחלטתה בה לחוור רשות שקבלה לאחר רקהפוגות,
 מירוסלב, 14 בת גליר יפה הנערה על הברור ביום השפיע יוסף מדריךאותו

 למודה את בארץ להמשיך רצתה הילדה חסידים, הורים יעקב", ב"ביתתלמידה
 15 בת שרה ברקוביץ "אהבה". במוסד בחרה השפעתו תחת לבסוף יעקב"ב"בית

 ושמואל 14 בן משה אחי' יעקב", בזיגית שנים 4 למדה חסידי, ביתמגרודזינסק,
 הצהירה הילדה ל"אגודה". ללכת ראשון מרגע החליטו הילדים ב"חדר". למדו 12בן

 "המזרחי", מטעם המדריך ישראל. לאגודת שילכו היו, ההורים שרצון רבותפעמים
 לשמע ל"מזרחי". ללכת הברור לפני ימים כמה משה האח על השפיע קלוסקי,יעקב
 להפרד רצתה שלא האחות גם מאד, שמואל הילד בכה אחיו, של בדעתו שחלהשנוי
 13 בני 'ודוב שמואל נתנדן, הילדים החלטתה את לשנות נאלצה אחי'מעל

 ל"מירחי", ללכת היתה החלטתם "מזרחי", האב הדתי, בשומר חבריםמבילסקו,
 עד במגדיאל, זמני באופן נשארו והם שארם עליהם השפיע הברור לפני קצרזמן

 למחנה ובבואם יום כל שהתפללו הילדים כללי. ציוני בחנוך מקום בשבילםשיתפנה
 'הפסיק מהם ואחד ראש בגלוי הברור אחרי התהלכו וסוור, תפיליז ציצית,דרשו

 למחנה בבאם מושכח 14 בן ופסח 16 בן משה סטרושביצקי, הנעריםלהתפלל.
 יומיים צבי, לטירת ללכת היתה החלטתם יום כל התפללו ציצית, לבשו דתיים,היו
 דתי. בלתי במקום בחרו והם עליהם להשפיע המדריכים הצליחו הברורלפני
 יעקב", בגבית למדה 12 בת לאה אחותי בחדר למד מלזינסק יוסף קרוים,הילד
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 אחותר את בדגני', הילד בחר הברור הבעת עליהם  השפיעה איתן מנוהשארתם
 דתי. סטאר בדגנ4' גם כי ענה כך' על מגיב אביו פי' כיצד השאלה על אתו.שלחו
 בנות ושושנה, גישה אחיותיו מאד, דתי 14 בן מאוסטרוב אברהם רוזנברגהילד
 ואחותה מטומשוב 15 בת טובה מנס, הילדות. את4 נשלח הילד גם ביגור בחרו16

 היד יעקב*, ל"בית ללבת היתה החלטתן יעקב", ב.בית למדו שתיאן 13 בתמטלה

.ן*
 '*.4, י( נדודיהן קדרך סבלו וכמה חברותיהן על שהשפיעו הדתית ההשפעה עלמספרות

 תכופות אצלן מבקר הי' דוד בתור עצמו את שהציג עיר בן המצוות. שמירתעל
 מחפצי- חנה המדריכה בדגני'. שתבחרנה עליהן השפיע ושמלות, מתנות להןומביא
 17'. בת  רבקה קופפר רתיי  להשאר אפשר השמאל  בקבוצי גם כי אותן  שכנעהטה

 הל' הילד ב"אהבה". בהרה דודה בהשפעת דתית, יעקב", יבית תלמידתמפשבורסק,
 . ,.: , הברכות את זוכר הכרה, מתוך מאד דתי ילד מטרנובז'יג, 12 בן שלמהפלישר,

 אתה. הילד את גם שלחו דהי, בלי במקום בחרה 14 בת אסתר אחותו פה,בעל
 במקום בחרו 15, בן חיים ואחי' יעקב* ב"בית תלמידה כיוזפום 16 בת מליגרף,

 בן צבי אחי' יעקב,. בכבית תלמידה מפלוצק, 17 בת מרים ובירותה, דתי.בלתי
 מדלוגושידלו, 16 בת חנה זליגוביץ דתי. בלתי למקום הלכו כולם 13, בן ויעקב15

 ה"מזרחי", המדריך בהשפעת בעירו, שו"ב מגור, חסיד האב יעקב" ב"ביתלמדה
 ללכת תחילה רצו שניהם 14, בן משה האח ל~ת נאלץ ואתה "מזרחי" בחנוךבחהה
 פרנס אביהם  25, בן בנימין ואחיו ממישניץ 16 בן גתן, ליטבר הנערלאגו"י.
 דוד מר הגוס בחיפה. גרה אחותם נלהב, אגודאי עסקן אגו"י, ממעםבקהלה

 : הבא המכתב את סיון ז' מיום ישראל" ב"קול פרסםרובינשטין

 גב בית מאיזה פוליה מישניץ מעיר ילדים שני נמצאים שבאו טיהרן ילדיבין
 מיום וצותם הילדים אבי את מכיר הוא מישניץ של רבה פלוצניק הרב להעיד יוכלמם

 חרדי. בית הי' וביתם בישיבה, למדו מולדתם עיר את עזבם יום עד הילדים1;תלדם,

 אותם "סידרו" ארצה הילדים כשבאו והנה אחוז. במאה סבא ישראל כרוחמסורתי
 אחרי ורק בארץ, הנמצאים קרוביהם ורצון רצונם למרות "יפה ע"י יגורבמשק

 נשאר והבכור הדתי" "הנוער נכפר הצעיר את הסידרו" "תתרו" מרובותהשתדלויות
 כל את הביאו אחרק פ' בשבת במאי הראשון אירע ל"סידורו" הראשונים בימיםביגור,
  בחגיגיות להשתהף ג'ודי וגיל בתרועה השבת יום ביצם  בחומומרכיל בממרר 30הילדים

 לחיפה ובא בעש"ק "התגנב" אומץ קצת לו שיש דידן הילד חיפה, ברחובותותהלוכות
 ל"ע, קדיש אומרי יתומים הם הילדים 9ל רוב לנסו* בשבת יכופוהו אחרת כיביודעו

 קדיש ולאמר נמקות הזקנים של במנין להתפלל להם "הרשו" ליגור לבואם הראשוןביום
 יצאה למארתכרצונם,

 מג' תפלה בכל רק יחד כולם להתפלל אפשר שאי "מקודה-

 והילדים בלבד ימים שוי רק ארך הוה ה"תור" ילדים, שני רק wnne היוםתפלות
 ,השתוממותו גדל וטה  הובר סיבת  9י אותם ובאל הזקנים אחד לבוא. לגמרי,;פסיקו

 לקדיש ללכת שרצו הילדים שכל שליש בדמעות לו מסר שהילד אחרי הזקן שלוזעמו
 הכובעים... מהםלקחו

 גזילת נגד מחאה של ירטון בכל מוחה הנני הנעל הילדים שני של קרובםבתור

  יזהיר הנני טאמין יהודי .בתור השם קדושת על נפשם שמסדו וטהורים קדושיםילדי
  ההורגו מן יותר  המחיייו גדול בי השת  הגוילה ב9ד שישלמו הללו  ההמתנכים" אלולכל

 כאן להשלים מביצגו מהרסנינו יופים בפוליו הארורים הרוצחים הספיקו שלשומה
tp~nwa'תש"ג. איר כ 
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 לו ספר -ליטבר כי מוסר ביגור, שבקר טיהראן מילדי פרנקיל אברהםהנער,-נ
 ע"ש ספר בבית מקצוע ללמוד שיוכל. בהבטחות ליגור פיתוהו למתפלל.כנחדל,4'

 בכלל. זה ספר לבית הכניסוהו לא ולבסתןטיץ

 למקומות הלכו דתיים, צבי, ואחיו מלהבללן 15 בן טא2ה קורנבליט,הנערים

-:
 ל"מזרחי". נשלח לישיבה, רצה 13 בן מליזנסק אליעזר יתסלביץ, דתיים. .תלתי ן

 ,,,. . 1.%ן,
.:

 דתיים. בלתי למקומות הלכו דתיים, 13, בך nww ואחיו 15 בן מזמושץ והודה הקינג :
 מורשה, .  14 בת חי' רות לנהלה העסה תאה בהשפעת דחות, בעצמה דתי' .גמביט,, מברז'ני מילה נגלברג דתי. בלתי למקים הלכה ת, 7 ם ., י: -י .4

.

" 
 דתיים, 13 בן אברהם ואחיו מורשה 15 בן יצחק הסמן ל"אחבה". הלכה דתית י-

 ילדות 9 הודו במחנה שהיו ילדות 24 מבין במ"ח דתיים. בלתי למקומותהלכו
 נמסרה לא אחת ואף לקרובים נמסרה מביניהן אחת רק יעקב", ב"בית למדוכי

 ל"מזרחי". ושבעה לאגו"י 9 הלכו מהם דתיים מבתים 32 היו ילדים 43 ביןלאגו"י.
 בייט. מר העביר והלוקה הברור את דתיים. בלתי למקומות יצאו16

 20 בין אידלמן: זאב הרב מעיד תקוה בפתח הפועלות במשק המחנהעל
 מזגוש:ז ושיינדה רוזה אירום ; והן יעקב" ב"בית למדו כי שהודו, 7 היוילדות
 עדה דין מגובורובה חי' גרינברג מירוסלב, גינה פישובר מצ'שנוב, חנהקמר
 בתו היתה שושנה פירר לאגו"י. נשלתה לא מהן אחת אף מיהוסלב, שושנהופירר
 מטעם מוריך בכרך יהושע מר אודותה שכותב מה והנה בירוסלב, אדמו"רשל

 : ניסן ל' מים ב"הצופה"המזרחי

 שנת ארבע במשך שבעיירה, "הצדיק" מיארוסלאב חיים ר' של בתו נערה,אותה
 תפילה" "סידור לקבל הראשונה מיתה טריפה, בשר אכלה ולא נפשה את שמרהגלותה
 בו התחנכה אשר ספרה ולבית לאביה אמונים שמרה וכך לסהראן, הגיעו אלהכאשר
 הרבות החלאות עשו שלא מה אולם בארץ. כאן "טיילה" שלא עד - השםלקידוש
 אשר התפארת עם אוהבים אחים ודברי השובע כאן עשה האויב בארצות רעבומצוקות
 ואת חינוכה את עשרה החמש בת הנערה הפסיקה ופתאום העמק". לה"משמרהבריקה
 "רמה שם אשר מקום הצעיר" *השומר של למוסד-מבצר חדשה ב*הכרה" והלכהדרכה,

 "דבר". כעדות יותר רצויהחוגוכית"

 שלכם, החילוני" העברי והחינוך התרבות "זכות על לערער לגו שאסורנניח
 ? ישראל בית כל על גפ או היא ננייד ועל עליכם אמרתם אשר הזאת הזכות אםאבל

 יתומה שהיא משום וכן ? מירוסלאב חיים ר' של בתו על הזכות את לכם נתן ומהמי
 ~כיתם לכן וה=ם, מנוח למצוא ישראל לארץ ובאה וממכאוב מעוני ~תה אשרגלמודה
 לבקש מחר אליכם יבוא אשר א;, חיים לר' תגידו ומה ! ז ההפקר מן כזוכה בהאתם
 ? תנחמוהו ואיה לו תענו מק ? העמק במשמר לצערו, וימצאנה, בתואת

 זעזעה בפסח החמץ אכילת העמק", ב"משמר הפסח חג את בילתההנערה
 בית כי לה ספרו המדריכים כי כתבה בו סולר, הגב' אל מכתב ערסה והיאאותה
 שולחים אביב, מתל גש התרבות ואנשי שבארץ המשובח ההא העמק במשמרהספר
 ומבקשת הזה במקום להשאר היא מסרבת עיני', שראו מה 'כל אחרך בניהם. אתלשם

 סולד .גב' בין השיחה התקיימה ניסן כ"ז ביום הענין. כל על סולד הגב' עםלשוחח
 בקשה פירר הנערה מירושלים. פרנס מר קרובה של בנוכחותו הנערהובין

104



 לנערהז אמרה סולד גברת בירישלים. "חורב* לבי"ס לעבור להלהרשות
 הנה .חורב*? הוא ביותך לך המתאים שבי"ס יודעת את וכבר ארצה באת עתהזה
 סולד, הגב' את והוכיח פרנס מר 'התערב כאן ממנה טובים ספר בתי מכירהאני
 נסתה לא לטה ושאל. דתי בלתי בי"ס לטובת הנערה על להשפיע היא מנקשתסי

 לה הציגה לא אז למה העמק במשמר לבי"ס מללכת הגערה את להניאמקודם
 המקרים את לציין יש .הילדים מביז ז לך מתאים זה שבי"ס לך מנין י שכזושאלה
 כל הלך אביו כי אמר דתי, בלתי בחנוך בחר מורשה, 12 בן אלכסנדר טלרמן,של
 כן כמז דתי". כ*ספק נערך חסידים להורים בן משה שריבה הבנסת. לביתשבת

 שמאלי. בקבוץ בהר  חסידים  להורים בן מזקופנו אלי'  פרגול,  מדלוגושודלה.ריבודה

 במחנה שנמצאו והלפמן שוינגוורצל אבההם הילד י מעיד שדמי ישראלמר
 דתי למקום כי ל'הם הי' וברור דתיים ילדים היו בירושלים החלוצות בביתהמעבר
 הניח אביו כי ספר הכהגאל בעת מהדזין, חסיד אביו מאיזביצונ הלפמןילבה
 ודברו מיוחד לחדר אותם המדריכים הכניסו המשאל בשעת תם דרבנותפילין
 ולולא עמלים הקבוצים אנשי שאנו. מסה אוכלים שהם הישיבות, בני עללפניהם

 מדברים ועוד לגבנו טובה כפתי הם זאת ובכל ברעב מתים היו עתה כיהקבוצים,
 לעין- לשלחם בקשו המשאל, ובעת הילדים שני על השפיעו הדברים סרה.עלינו
 החלוצות בבית המעבר במחנה אגו"י מטעם 'מדריך מוקוטובסקי אברהם מרחרוד:

 לרב, אמר והילד הרצוג הרה"ג אצל שהנגורצל הילד עם שבקר מספר,בירושלים,

 בקרתי אחד יום רק צגי , חרב לו ענה זה על דתי ישאר השמאלי בקמוץ גםכי
  תורה שם לשמור מוצה ואתה פנימית קרירות מעין הרגשתי ומיד חר'ודבעיז

 הלך ולבסוף דתי למקום ללכת כף בתקיעת הרצוג להרה"ג הבטיח הילד ?ומצוות
 הוא מסרב כי אטר והילד חרוד בעין הנ"ל הילד את בקר שדמי מר חרוד.לעיז
 כותבי סיון כ"ח מיום ישראל* ב"קול  אדיקות. מחמת ראשו מגלה שאינו אדם עםלדבר

 שרחצו שבועחם שלפני בש"ק .טבע טיהרן, מילדי ז"ל, שבגגבורצל אברהםהילד
 חרוד. בעין בבריתהי

 במקום להקלט רצונו הביע ארצה כשהובא חסידית, חרדית ממשפחה סי'הילד
 "הסכים* בעמק טיהרן לילדי שנערן הטיול אחרי אולם אבותיו, במסורת ולהתחנךחרדי
 חרדיי להיות אפשר שם שגם לו שביררו אחרי חרוד נעיןלהקלט

 ברוסיות נמצא הזקן אביהם בעין-חרוד, ג"כ נמצאת אחו שהובאה הקטנהאחותו
 תנצב"ה, טרגדיא.".נסתיימה

 הלמוד שבחוות המעבר במחנה .המזרחי" מטעם מדריך רובין נועםמר
 נרשם מאד דתי ילד רובינשטין הילד : ורוטנברג שדמי מר בפני העידבירושלים,

 התחרט חצונית בהשפעה למחרת, דתי. למקום סולד הגברת לפני הברורבשעת
 לחזור רובינשטין בידי הרשות כי הנוער עלית מלשכת בטלפון הודיעוואמנם

 לבסוף לקרובים. שמורה שהזכות מכיון ליגור, קרובו אל ולנסוע הקודמתמהחלטתו
 הילדים שני זאת קרובים..יעומת שום לו שאין מקום חרוד, בעין הילד אתהשאירו
 ללכת ובקשו למחרת התחרטו דתי, בלתי למקום סולד הגב' לפני שנרשמולדר,
 קודמות. החלטות שנוי מקבלת היא שאין להם, הודיעה סולד הגב' אבל דתי,למקום
 תלמידת ילדה י הלמוד חוות במהנה שקרו מקרים שני עוד על העיד וובכןמר
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 דתיים בלתי הי שההורים והסביר דתי בלתי קרובה בא לשעבה יעקב""בית
 הענין )בעצם למוד. שכר לשלם אפשרות להם באין יעקב", לעבית שלחו הילדהואת

 וילדות ילד כל חנם מלמד הי' ליהודים, המיועד גם הממשלתי תספר בית 'הוא,נהפוך
 נתקבלה. הקרוב של 'הסברתו הגון(. למוד שכר יעקב" ב"בית שלמו זאתלעומת
 הבלתי קרובו בא דתיים היו שהוריו המעבר, במחנה שהותו זמן 'כל שספרילד
 הוות .נתקבלה הילכו של לטענתו בנגוד דתיים, בלתי היו הילד הורי כי והעיד,דתי
 הקרוב. שלדעתו

 ששמותיהם מסכימים אינם במערכת, שמור )שמם פ' ד. והרב ס' ד. י.הרב
 וללה פרומה האחוות היו בירושלים תלפיות - הלמוד בחוות : מעידיםיפורסמו(
 ב"בית-יעקב", למדה פרומה צנז. .חסיד היי האב תקטן. אחיהם עםהולצר
 אחיהם בקרקוי. יעקב" "בית סמינריון את גמרה יעקב", ב"בית מורהאחותה
 בעטלית בעבודתו, אותם פרנס ברוסי' 'בהיותם ברוסי', נשאר בובוב,חסיד
 אחותה, ידידת שהיתה אגו"י, מטעם מדריכה וידיסלבסקי, הדסה הגב' אתהכירה
 על סמוך יהושע בבית שגר דוד לה יש השבת. את מעודה חללה לא ברוסי'גם

 'המשפחה בהחלט. דתי בלתי המקום כי לשם תלך לבל הזהירה הוא בתו,שולחן
 משפחתה אופי את הכחישה המשאל בעת יהושע. בבית שתבחר עלי' להשפיענסתה
 יגידו מה אותה כששאלו יעקב". ב"בית מורה אחות לה היתה כאילו העובדהואת
 שהוריי לה 'הסבירו המדריכות כי ענתה, דתי, בלתי במקום אוחה יפגשו אםהורי'
 והאח ללה האחות יחושע, לבית נשלחה היא לעולם. יראוה מתו.ולא כברבודאי
 ל"אהבה". או לדגני'הקטן

 עולים בבית המעבר במחנה אגו"י מטעם מדריכה פלדמן שושנההגברת
 ולבלתי לדתיים הילדים את חלקו מחושב. צדק אי הי' בחלוקה מעידהיבאחוזה,
 שכל מכיון ל"מזרחי", :תחלקו הדתיים הילדים שכל למעשה יצא אח"כדתיים.
 אפשר אי עשרות משלש למטה בגיל היו שלשה, מלבד יה, כעבר במחנההילדים
 למחות הזדמנות לה נתנה לא דוקא. אגודאיים מבתים הם שהילדים להוכיחהי'
 של שלוחם מקום על הודיעו הברור, אחרי ימים כמה כעבור רק כי החלוקה,נגד

 או לנהלל אותם שלחו - לכאורה "דתי" לחנוך נקבעו מסופקים ילדיםהילדים.
 אחרי שמאלי. ~לישו ספר בבית כמובן שם ילמדו. "דתיים", לבתים יהושעלכפר

 בערך 50% רק למעשה אבל דתיים בלתי היו ילדים, 14 שרק נתבררהחלוקה
 למחצה. דתי חנוךיקבלו

 י כותב סיון ט"ו מיום"היסוד"
 הילדים מבין 5 טהירתן. מילדי כארבעים נקלטו ברנר, שבגבעת לנו,מוסרים

 בבוקר ומשכימים שבמקום ההורים במטבח סועדים ומצוה' תורה חדורי הםהנמצאים
 בצבור.לתפלה

 בשעת ראשיהם את לכסות בכר- כיפות, .'שנן מהם שלשלושה לציין, גםכדאי
 כפה יכמין אותן וקושרכם במטפחיהם משתמשים הנותרים ושנים והאשל,התפלה
 ש4 .לראשם

 קבוצה עם ארצה הגיע הוא י מספר מורשה, 16 בן רוטזייד שמעוןהילד
 הסוכנות פקיד רוקח, מר כולם. טיהרן ילדי שהגיעו מה.לאחר זמן מטיהרן,קטנה
 לדעתו. לשאול ומבלי הנער של מוצאו על לחקור מבלי לנהלל, אותו שלחבת"א
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 דתיות. בלתי נקודות בארץ שיש בכלל, פלל ולא נהלל, של טבעה מה ידע לאהנער
 ראה עיניו במו חמץ, האכילוהו בפסח המתישבים. ממשפחות לאחת נמסרבנחלל
 עם ערב לפנות שבע עד בבוקר משש לעבוד נאלץ המרגגולות, את שעורפיםאיך

 עזב הנער עדיין. מתגורר הוא ברוסי' בי הבחיבות מכל לו פי' נדמה צהרים,הפסקת
 בית לבעל שנמסר מקבוצתו הוא אף ש2י גער נהלל. את שלו הבית בעלבהסכמת
 בעל ידי על גתפס האחרון ברגע ולברוח, לרוטוייד בחשאי להצטרף רצהאחר,
 ובפניו. בראשו אגרוף, מכות ספג המעיד ובנוכחות שלוהבית,

 בהם נמצאו שלח המחנות על פרטים לנו חטרים שלימה אינההתמונה
 המצב הי' אגו"י מדריכי חסרו בו במק'ום כי להניח אין אגו"י. מטעםמדריכים
 קפוחיפי פחות והיו טוביותר

 ושספרים חחלוקהשיטת
 הילדים כל ישראל. לאגודת ביהם המחגות בכל אחידה היתה החלוקהשיטת

 שדרשו שנה מ-14 למעלה בגיל ילדים 20 מלבד ל"מזרחי*, נשלחו כדתייםשכזוכרו
 השתדל אייר כ"א ביום שהתקיימה עתונאים במסיבת אגו"י. לחנוך להעבירםבתוקף
 באמרו אגו"י שקבלת 'הזשם מספר את להסביר הסוכנות הנהלת חבר דובקין,מר

 י אייר( כיב),דבר"
 לאגו"י למסור נפונה היתה היידים את שחלקה הועדה כי להוגיש, העמן מןאגב

 "המזרחי", של בחגוך ובחרו סרבו חילדים אבל דתיים מבתים ילדיםעוד

 1 ה.דבר* לפי דובקיז מר אמר מסיבהבאותה

 העקרון על הגוער )לליח והלשכה היהודית הסוכנות הנהלת החליטה אחדפה
 ז'ה מגיל שלמטה חושדים חנוכו מקום על שצמו יחליש 14 ממל שלמעלה ילדשכל
 של במקרה כי הוהלס כן הוריהם בב"ח חח%ם צורת לפי חפשי או דתי לחגוהישלחו
 הצעירים. הילדים של דומשוער הוריהם רצון את כבדו המוסדות הדתי. החנוך יזרהספק

 י הילדים גיל על הבאים "מספרים מצויים לסוכנות סולד גב' שהגישהבדו"ח
וי5שפ-תו ט - ש ש 6 9 ו  צ - ש ש 7 %  1 % - 1 % 8 9  

 י ח - שח ח י חי - שש 11 י %, - שים ט י צו - שש %9
ו % - ם 9 ט %  e'lvIS1y-אייאחש-א, שם-%, י14,

ם 18 י י " - שם ט% %   
-  

 1נ - 4ית מ

 כמא". 19 "דבר" עובדות", לאור טימורן ילדי)"פרישת

 אשר ילדים 252 הס שנה 14 גיל עד כי מתקבל, האלה המספריםעפ"י
 כל מבין לרצוגמי פיהם את לשאול שלא הוחלט דובקיז מר של להודעתובהתאם
 לשער, הי' קשה לא ההורים רצון את אחד. ילד אף אגו"י קבלה לא האלההילדים
 של הודעתו יעקב*י כ.בית והילדות ב"חדרים* למד הילדים של המכריע רובםכי
 לעשות יכלה ולא לאגו"י טספים ילדים למסור רצתה הסוכנות כי דובקין,5ר
 בדעת להתחשב שאין העקרון, את סותרת הילדים של סרובם מחמת זאתאת

 הקטמם.הילדים
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 נציין אם מיוחד, באור מופיע אגו"י למוסדות להמסר הילדים של.סרובמא
 אגו"י של ברשותה טיהרז מילדי וילדה ילד משבעים למעלה כבר נמצאיםשהיום
 השמאל ושל "המזרחי" של השינים מהמקומות לברוח ומוסיפים ברחו האלההילדים
 הוריהם, וברצון ברוח ולהדריכם לקבלם בבקשה אגו"י מוסדות אלופונים

 : דובקין מר אמר הנ"לבהודעה

 רצו שבכך משום 17 ומהם חפשי לחגוך נשלחו 14 מגיל שלמטה ילדים95
 נחנוך בחרו ואלה הקשישים ואחיותיהם מאח*הפ להפרד רצו שלא משום וכ-30הוריהם.
 ? כולו בעולם שהוקם הרעש את מצדיקים אלו בודדים מקריח כלוםחפשי.

 את דובקין מר והסביר" חפשי לחנוך שנמסרו קטנים ילדים 95מבין
 דתי. בלתי לתנוך הנותרים 48 נמסרו מה משום פירש ולא סתם מהם, 47חלוקת
 352 שהיו מתקבל, סולד הגב' של הנ"ל הדו"ח לפי תמוגר הוא אף 95המספר
 מ-14 למעלה בגיל .108 ילדים 278 מבין קבל המזרחי מ-14, למטה בגיל*לדים

 שקבל א. ז. ' נויפל4( הרב של נכונה" "המסקנה במאמרו אייר כ' מיום)"הצופה"
 ילדים כ-100 עוד ישארו ל-170 ה-95 את נצרף אם מ-14. למטה בגיל ילדים 170דק
 ניסן כ"ה מיום "הצופה" בכלל. מזכירים לא ואותם דתי לחמך נשלחו לא הםשאף

 : וכותב החלוקה רשימת אתמפחסם

 והועברו הומנחם. המחנות את הפסח חג שלפני בשבוע עזבו טיהראןילדי
 : שלהם תקבעלמקומות

 תינוקות. לבתי - תינוקות30
 לקרובים26
 חולים. בבתי נמצאים16

 המזרחן. של חינוך ומוסדות ההתיישבות לנקודות1278
 ישראל. אגודת  למימיות32
 יהושע ולבית "אהבה" ילדים לבית36
 השמאל. של ומוסוות ההת=שבות לנקודות298

 שהיה פי על אף גלתי-דתית, לשביבה או למקומות הועברו ילדים של ניכרממסר
 .למקומות זאת בכל נמסר והוברר, הדתי שמוצאם ילדים, מספר דתיים. שהם במדאותידוע

 לשלוח כמקום אלה, למקומות ללכת בחרו אחיותיהם או אחיהם באשרבלתי-דתיים,

 והפרידו אחרים מקרים בכמה שעשו כשם להפרידם או דתיים למקומות הגדולים אתגם
  להסכים כן כמו ייתכן לא שמים. בלתי-דתיים למקומות שהלכו אחת משסחה בניבין

 ילכו  מ-14  לסמה  בגיל "ם בי אם רחיים, שילוים הגוער, לעליית הלשבהלימרת
 לאכיל להתפלל, באפשרותם יהיה שם שגם להם הבטיחו באשר בלתי-דתייםלמקומות

 אנשי האם כאלה. סקרים הרבה ויש - דתיים חיים ולחיות השבת את לשמורכשר,
 שלהם ובאמירה שבסביבתם מהור, במצפון להבטיח יכולים בעצמם המקומותאוחם

 אבותיהם במסורת ולהמוריך הדתי חייהם באורח להתמיד דתיים לילדים יהיהאפשר

 * ! ?הקדושים

 לשלוה כאמתלה זה שמש עוד כל והקטנים הגדולים האחים בין הפרידולא
 והערירו האחים בין הפרידו לבסוף הגדולים, עם דתיים בלתי למקומות הקטניםאת
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 במאמרו בכרך יהושע מר "המזרחי" מדריך זאת את מאשר אלפא' לבית הקטניםאת
 : כותב הוא בו ניסן ל' מ13םב"הצופה"

 הלכי כמובן דעתם ועל ונערות נערים עשרות הרבה עוד הלכו ואתהוכמוה
 להפריד היה אפשר איך כי האבוש לאותם בנים הם גם הקטנים, ואחיותיהם אחיהםאתם

 ל.בית.אלפא". נשלחו והקטנים חילקתן הממלגה ברשות שם כי נודע עכשיו רק זביניהס

 ברנר( ומגבעת מאפיקים )מעין-חרוד, ממקומותיהם הבחורש כואבים כברהנה
 גם וכי אתם לקחו אשר ובתפילין במנין להתפלל הם ממשיכים כי להודיע, הםושמחים
 "כשי" אמצעי-חינוך עלוב כמה הזקניסי במטבח הפסח ימי כל כשר מאכל להםהבטיחו

 להם יהיה אפשר כ' יתומים ילדים לב על ולדבר לספר האנשים השכילו אשרזה
 ? פלילי עתן זה האין חילוני. הסי בתוך המצית בשמירתלהמשיך

 "סדרה את לה ועורכת למאותיה החברה כל יושבת הראשון, הסדר לילהנה
 יושביי מפולין, : נכון יתר מסיהירצן והנוער הגדול. באולם ומצה חמץ עלהמסורתי"

 : באגדה אמרו אשר את כמונו הבין אתם ישב אם המדריך כשר... ואוכלים, הזקניםבבית
 "..' וכו' הבאה לשנה - :הכא"השתא

 הקליטה מקומות שללמהותם
 עלית לשכת הכירה יהושע" "בית קבוץ ואת בחיפה "אהבה" המוסדות-את

 ' : כך על כותב ניסן י"ג מיום "הצופה" דתיים. כמוסדותהנוער

 האפשרות בדבר הסוכנות שליד הנוער בלשכגעליית דגו שבועות כשלושהלפני
 ובמוסד הכלליים, הציונים של עובדים מושב יהושע" בעבית דתיים ילדים קליטתשל

 וב?! בשלילה דעתה את סולד הגב' הביעה לבית-ההושע, בנוגע חיפה. במפרץ"אהבה"

 המעבר מחנות חיסול עם כן, פי על אף "אהבה". למוסד ביחס מסויימת בהסתייגותכן
 הללו. למקומות כדתיים שהוכרו ילדים, לשלוח 'הוחלט טיהראן, ילדישל

 : "אהבה" המוסד של ה"דתי" אופיו את המציינים פרטים כמההנה.

 לשכת ידי על לאור שיצא הורמיץ' ?סף מאת הנוער" קלית "בוגריבספר
 השונים. הנוער עלית מוסדות בוגרי פנו לאן סטטיסטי חומר נמצא הנוער,עלית
 במוסד הכשרתם את שסיימו הנוער, בוגרי 27 מבין כי רשום, 1939, 'לשנתבטבלה
 הלכו בוגרים 20 מבין 1940 בשנת א' לדגני' 12 בהם לקבוץ 15 הלכו"אהבה",

 ע"י שיצא הנוער" עלית בכספר הגורדוני'. של שילר לקבוצת 5 מהם לקבוץ10
 מאמר כאהבה", המהסד ממנהלי אחד קלורי, משה מר פרסם הנוער עליתלאכת
 י המוסד על מותב הוא בו עברי" נוער עם שנה "חמומיםבשם

 : בה דגלה ז"ל גרגר ביאסה והמיסדת שהמנהלת הסיסמה היתה אליו עותי"מושך
 בזאת, גם ילסוציאליזם לציונות משולה והדת דתית ומסורת סוציאליזם לציונות,חנוך

 דעות בעלי וגם בהחלט חרדים *נשים גם חברינו בין ישנם במסמרים, קבועהשצינה.
 חלוקי- לפעמים מחעיייים שנזניחן, ויש עליהן שנקפיד הדת ממצעת יש 1חפשיות
 מה כי האחרים, בין וחומר קל המסורת, דרך את שמחייבים אלה בין אפילוועות
 שלנו. הדתי הטקט רגש : אומר הוה הדת? בעניני המידה .קנה בשבילנו להותיכול
 אסשר כי בטוחים אנו דת, שכולו עולם פה היום לבנות ברצוננו, אין וגם ביכלתנו'אין

 אינה כזאת גמישות הסבתא"' שי "דתה את לחדש בלי .,גם דתיים; ערכים ולשמורלמסור,
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 של אם קארו יוסף ר' של אם היא אחת קבוע, ערוך שולחן לפי לחיות יותר קלנוחה,
 "הבונים" בתנועת חונכו 1934( )שנת הראשון המחוור בני של רובם לנין.ולדימיר
 - בארץ מאשר במקצת אחר הי' בברלין .המוסד של כיינו היטלר." שלפניבגרמני'
 השמאל, במפלגות דרכם חמשו המכריע, החלק ואולי הזה המחזור מבני חלק יותר.דתי

 1936 אפריל בסוף לציונות. מחוץ גם כסתר ואולי שמאל ציון פועלי הבעיהבהשומר

 - במאי אחד להשתתף. סרבו הם במאי. אחד לחגיגת הכנושנו בעצם קבוצההגיעה
 הבינו לא לשראל. .לארץ באו כך לשם לא קומו:יסטי. סמל - .האדים הדגל נאצי.חג
 משתתפים לפחות שיהיו עליהם, השפענו בקושי בחנוכנו. גם חשובית סמלים הם אלהכי

 החברים ואותם שנה עברה הכללית. הפועלים בתהלוכת חלק ויקחו בנשףפסיביים
 קאדים שהדגל דרשו פאר, ברוב במאי אחד נשף את לסדר היזמה את עצמם עלקבלו
 :פרד בלתי חלק עצמם את וראו לבן תכלת דגל יד על דוקא ביתפ יעליתופף
 והקבוצית. הסוציאליסטית העובדת, ישראל ארץשל

 לפי מנה טיהראן ילדי פרשת את העתונאים לפני פישמן הרב גדללכאשר
 הדתיים. המועדות ביז יהושע" ו"בית "אהבה" המוסד את אייר כ"ו מיוםה"דבר"
 נמסרו הילדים רוב כי סולד גברת מסרה סיון ז' ביום שהתקיימה עתונאיםבמסיבת
 המוסד את יחשבו אם רק הוא אף יתקבל זה רוב סיון( ח' מיום )"הגה" דתילחנוך

 דתי. חנוך למקום יהושע" ו"בית"אהבה"

 : הנ"ל ה"הגה" לפי סולד הגברת אמרה שיחהבאותה

 נתמזגו טיהרן וילדי המשק שילדי וראיתי אלפא בבית ימים כמה לפיהייהי

 נפשיים..' מסבוכים נשתחררו ככולם רבם אחת. חטיבהיעשו

 ובמוסדות בקבוצים היום הנמצאים והיראים החסידים בני פוליז ילדיואמנם
 גברת הנותרים. והחניכים הקבוצים מילדי כבר שונים אינם דתיים, הבלתיהחנוך

 לאחר הראשונה בשבת : מוסרת דתי, נוער בכפר אגו"י מטעם מדריכהרוטנברג,
 ילדות ארבע אצלם בקרו ליגור, שנתחלקו הראשונים טיהראן ילדישהגיעו
 זה למה ! ושאלון ובבוז בצחוק אותן פגשו יגור-טיהרן ילדי דתי. נוערמכפר
 עליכן יהי' פיאות גם האם לכן, שנותנים הכשרים מהמאכלים בודאי ? רעיםפניכז
 מבשלים בשבת, שם עובדים : בצער וספרו זה מטיול נרעשות חזהו הילדות ?לגדל

 ששמשה חרוד, מעין פייגה 'המדריכה עינינו. למראה בכינו במכוניות,ונוסעים
 בעין-הרוד שנקלטו הילדים מכל כי ספרה בירושלים, חלוצות בבית במחנהכמרכז
 הפסיקו. האחרים עוד, להתפלל ירוסלביץ האחד רקמוסיף

 שונות מארצות כוערעליות
 ידוע לא גורלז וגם הקהל מדעת נתעלמה מטיהרן הקטנות הקבוצותעלית

 הצבור אחרות. מארצות הילדים עלית לב תשומת מעוררת לא כן כמוברבים.

 הארצות. סמסטר העליות משמר על לעמוד עליו כי דעתו, על מעלה אינ.החרדי
 : בעצמו הנער שמסרן כפי מטודקי' יהודי נער קורותהנה

 עלית עם ארצה הגיע ספרדית חכם אביו 16, בן מקושטא, אשכנזיניסים
 באחת בתורה להשתלם שיוכל כדי בעיקה טורקי' את עזב תש"ג. בסוכותהנוער

 שיזכה והתפלל ימים כמה העלי' רשיון את קבל טרם צם הנער שבארץהישיבות
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 לישיבה. ללכת ממני, בהפרדו במפגיע עליו צוה אביו גם תורה. וללמודלעלות
 עלית לשכת ב"כ בייט, הנם למר משאלתו את הנער חסר בחיפה, העוליםבבית
 אוחו לשלוח יסכימו היותר לכל ישראל בארץ ישיבות שאין תשובה, קבל"נוער,
 חדשיים שם היי דתי' נוער לכפר נשלח הנער בשבת. שם עובדים שלאלמקום
 תהילים. באמירת ולהרבות בתפילה להאריך הי' דרכו רע. בכל עצמו אתוהרגיש
 חוץ- בשביל רק נועדו הם תהילים, לאמר נוהגים לא שבארץ לו, הסבירהמדריך
 כי לו ספרו לישיבות בנוגע מהחלטתו להעבירו השתדלו לעבוד. צריך פהלארץ,
 חסידים. לכפר ועבר במלרי' חלה חדשיים בעבור רע. בכל הוא בישיבותהמצב
 כשלשה שם שהה בחיפה ישראל" "תפארת בנשיבת הסתדר קרול "רבבעזרת
 בהבטחות, משם 'והוציאו שטרן אליעזר מר דתי, נוער כפר מדריך שבא עדשבועות,

 לשכת אל לירושלים הובילוהו אמנם בירושלים. עוזיאל הרב בישיבת יסדרההוכי
 עליו איים בייט מר לישיבה. ילך שלא לבו על דברה סולד הגברת הנוער.עלית
 משנשאר ישיבה. של חנוך לדרוש יוסיף אם ממנו ידי' את תמשוך הנוערשעלית
 תוכל לא הנוער עלית לשכת כי עוזיאל, להרב סולד הגברת הודיעה בדעתותקיף
 של המעטות ידיעותיו ומשום כך תשום לחודש, לירות משתי יותר בשבילולשלם
 בשבילו. מתאימה ישיבה מוצא שאינו עוזיאל 'הרב לו הודיע לגילו, ביחסהנער
 עליו איימו שם טורקיי, עולי ארגון אל לת"א אותו שלחה הנוער עליתלשכת

 לגבעת שילך לבו על דברו לבסוף הישיבה מרעיון ירפה לא אם לטורקי',שיחזירוהו
 לו נודע ברנר, לגבעת משבא במנוחת. גמרא ללמוד יוכל ששם לו הבטיחוברנר,
 ותר ברנר, גבעת את עזב ההורים. במטבח ואכל ימים שבוע שם שהה לאמיתו,המצב
 : לשונו על שגור אבל ידיעותיו, מעטות לישיבה. ופנה הנוער עלית לשכת עזרתעל

 אלא לו אין בישראל. .גדול נעשה ולבסוף הי' עם-הארץ שנה ארבעים עד עקיבהרבי
 תורה. ללמוד זו: נפשמשאת

 בתחילה דתיים, מבתים כמה ביניהם מבגדד, ילדים סודרו שפי' מאירבמוסד
 כרכולי, כדודי ששון מ'הם אחד וותרנו הרגלו נאמן במשך דתיות, בתביעותבאו

 יוסף "מדריך הכהו משסרב, האור. את להדליק וגם ברפת בשבת לעבודהכריחוהו
 המעשה, כל את ספר בו הרצוג, הרה"ג אל מכתב תש"ב אלול י"ג ביום ערךהילד
 "מזרחי". חנוך למוסד העבירוהולבסוף

 האמון, את שיחדש מהצבור, סולד הגברת תבעה הנ"ל העתונאיםבמסיבת
 ידיעת אי על מיוסד זה אמון "י' בעצם עברו. בשנים הנוער עלית ללשכתשרכש
 תש"א בשנת שהופיע הנוער", עלית "ספר מתוך לקוחות רשימות כמה הנההמצב.
 ביחס כאילו ההנחה כי המוכיחות, סולד, הגברת של השמונים הולדתה יוםלכבוד
 הוריהם, דת על הילדים העברת של רבים מקרים היו לא מגרמני' הנוערלעלית
 ליסודה. היאמוטעית

 אברהם, הנער כותב ומועד" "שבת במדור הנוער, עלית ילדי רשימותבין
 : לתל-יוסף - דתיותו באנטי קצוני למקום ששלחוהו כנראה, דתי, מביתילד

 כבי מסורתי. באומן הפסח חג את לחוג מאליו מובן דבר בשבילי הי'בגרמני'
 מהבקר היסדר". בשביל הדרוש את הכיז האב הבית. בכל אחרת רוח היתה החגבערב
 כבר הרגשנו הזה ובחפזון מה דבר בחפזון תכלו הצהרים בארוחת לום. אכלו לאכבר
 כל ניקו שלכבודו הערב הגיע והנה המסורתי המנהג לפי QS הבכוי הבן החג.את
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 פי על החג. של ההנעימות השקם את נושמים הבית אנשי כל הבית-י את ו"הפכופינה
 האב השולחן. סביב יושבים גדול ועד מקטן המשסחה וכל אורחים גם מזמיניםרוב
 הסעודה, מתחילה סוף וסוף מצרים יציאת עלמספר

 הספר בית ילדי חגיגי. רשם האוכל חדר' עשה ,ה בערב בקבוץ הפסח חגוהגה

 המסורתיות הקושיות תחת השדה. עבודת את הראו פשוסות ובתנועות העומר אתהביאו
 והכיני השאלות על למסרע חשבו הילדים אקטואליים. בענינים שאלות הילדיםשאלו
 את הרגשתי וכאן נעימה. הרגשה הוסיף וזה הסעודה. כתחילה הצגות כמה אחריאותן.

 ההיסטורי במובן רק לארץ קשורים האנשים בגלות, הח4 צורות שתי שבין העמוקההבדל
 עמוק פירוש זה לחג יש בארץ כאן המסורתית. בצורתו רק החג את לחוג יכוליפוהם

 הזיבה. החג צירת נוצרה כן על ולעבודה לארץ קוטר שליותר

 : א' מדגני' שלמה הילד ע"י כתובה מדור באותו שני'רשימה

 שבתות לחגים, מתאים בטוי למצא הרצון בנו בתל המחודשים, חיינו התחלתעם
 של המסורתית הצורה מקובלת בביתם אשר שונית מחוגים . באים חבייגוומושמש
 אחידה צורה למצא הי' עלינו מזמן. זו צורה פסקה בהם אשר מחוגים וגם שבתקבלת

 החדשה. המציאות את ההולמת וגם החברים כל של לרוחםומתאימה

 המפה השולחן, סביב התאספנו נולנו הראשונה: שבת קבלת את עוד אניזוכר

 בברכת רעהו את חיש וברכנו שרנו מתנ"ך, פרקים קראנו חגיגיות. הוסיפווהפרחים

 אמנם החדשה. מציאותנו את הלמה לא זו צורה אבל להתפלל, עמדנו גם שלום","שבת

 היתה זאת - הלבנים שבת בבגדי השולחן סביב יחד" גם אחים "בשבת חדש משהוהי'
 תוכן. למלאותה הי' צציך אכלהמסגרת'

 ראשונה ובשבת שבת קבלת על ששמרו מבתים ילדים נשלחו לדגני' (2ן.
 להתפלל. עודעמדו

 : סולד הגברת אקרה תרצ"ט משבט בחיפה המדריכים לכנוס הפתיחהכבאום

 אמצא לא גם אולי הזאת. הבע" את לתאר קשה ענין. _עוד להבה פחד איזה יייש

 בתקופה שמעתי הזוגיים. לשאלת מתכונה רצי כאן. שהתאססז אלה כל אצלאהדה

 גגרמני' במשרד שאלון לנו יש כידוע וקבוצה קבוצה בכל דתיים ילדים שישהאחרונה
 והילדים דתי חנוך הדורשים להורים הכתנה ידח. בנוגב שאלה יש הזה השאלוןובחוך

- 15 בגיל נערים בנוכחוהם. זה אתדורשים  
 אינם דתיים הם כי תומרים שאינם דו,

 הילדים יהנה כך4 על להחליט יכול זה בגיל נוער דתיות. בקבוצות להיוהינויים
 גדולה התנגדות יש כי להודותי צריכה אף האמת, %ת אומרים אינם רכיםבסקרים
 מסכימה, אינני אני במשקיט. כשרים מטבחים דורשים בגרמני' הרבנים זה, לעניןבגרמני'

 לעשותי מה היא השאלה מטבחים, של בענין הדת את לצילום שאפשר חושבת איניכי

 הגיל את מגרמני' לילדים ביחס כאן קובעת סולד גברת כי להעיר,יש

 מודה, היא וכי טיהרו, ילדי אצל כמו 14 היא שנה מ-15 החל עצמיתלהגדר"
 על שבמזך לתכון מצאה ואת בכל זו4 בענין תאמת את אומרים אינםומהילדים
 טיהרא4 ילדי של"ודעתם

 מוסרת במגדיאל, המעבר במחנה אגו"י מטעם מדריכת שדלצקי-רוזההגברת

 כי שם, היציבים ההורים לה ספרו יעקב באהודות הילדים עם בטיול בהיותהכי
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  הראשונים בחדשים נזהרים חיו הנוער עלית מטעם שם שסודרו 5שכוסלובקילדי
 להתפלל. והפסיקו טרישת אוכפים כולם בעת להתפלל, ובאיםמעריפות

 הפוסרי כהחצבההברך
 היסטורי' "למוד במאמר הנוער עלית לשכח בטאון ג', חוברת .עלים*בעתון

 י פרלה מר כותם הנוער"בחברות
 ולטפח היהודי העם לקורות העודף כסרח האנושית ההסרסור" את להראותאין

 בחרתנו". ו"אתה היעוד הדגשתאת

 ב"ספר ההשכלה" "לבעיות במאמרו כותב העמק ממשמר פרלה דודהמדריך
 ; הבוער"עלית

 סמק בלי נועד היהדוה, לערכי ביחסו מוער וטל הנמשיח במהסכה נכבדמקום
 זה, בלטוד בו, הקשיר כל על "רליגיון", כאל לתנ"ך למפרע החשדנית הגישהלתנ"ך,

 מלבושו והסשטתו הה:"ך של ההיסטורית ההסברה עם מהר חיש נעלמת בגולה, ספרבבתי
 הקיימת, הכנסי' נגד במלחמתו מנגד, נפשו המשליך כאיש סוצ-אלי, כלוחם הנביאהדתי.

 הפילוסופי.: הנבואה, .רליגיון". של שבשעור "גאטס-מאן" אותו איננו כמשורר,כמדינאי,
 מ,,בראשי.ת", אביב איפה רצוי לא הנוער. בשב.ן ביותר עמוקה חוי' הן השכית,השירה

 אלא וכהגביה. נביאים חשבון על הראשונים ה:ביאים וכל כולה התורה כל עללעבור
 אינני דוקא' האחרונים אלה בלמוד להרבות יש זאת, את מרשה השפה שידיעתבמידה
 ובעיון נשירה ולהרבות התווה ספורי על להתר מוטב זה בגיל כי תדבר,מפקפק

 וכתובים.שבנביאים

 שנשלח חוזר : הנוער עלית בחנוך המוסרי המצב משטח ואופיני חשובפרט
 : המדריכים לכל תרצ"ז ניסן י"א ביום סולד הגברתע"י

 שמועות ומתוך הקבוציה ע"י למשרדנו שנשלחו הכלליים וחשבונות הדיניםמתור
 המשותפים החדריכ שאלה כי הוברר, ובעקיפין, ישר אלינו והגיעו בחו"ל פשטואשר

 משיחית התוצאה הנוער. בשיחות ניכר מקום תופשת הנוער, בחברות ולנעריםלנערות
 הנוער וקבוצת העובדים חבר של המשותף והדיון יש מקומות' בכל שוה היתה לאאלה
 בו. ממשיכים מראה ידועים ובמקומות זה מנהג מניעת לידיהביא

 שיחות היו זאה. בשאלה הנוער עלית הנהלת עוסקת האחרונים החדשיםבמשך
 פס'כיאטוריב; עם שונים, במקומות "עובדים חבר עם המדריכים, ארגוז עםרבות
 שאין מסקנה, לידי ההנהלה באה הוה המלא מהויון וכחיצונה ופירגונים,רופאים
 הלפה ::ד פ-דגוגייכ נמוקים למדריכים יש א2 המשוחפים. החדרים מנהג אתלהצדיק

 זה. ?מ:הג קהמ:ע הגוער על להשמיע כדי בהם להשתמש מבקשת אניהמשותסת,
 הפקידה על להמחמך עליהם אתי, מעים תסיס אצו המדריכים שחבר במקרהאולם
 התיעצתי שאתם הפסיכיטור.ם, צוג של רעתם על והמ.וסדת המרב; ע"י שנתנההזאה,
 בחו"ל. התנועה הצלחת לשם הכרחי הוא הסדור ה:דו:היבשאלה

 של כקטיגוריה עמי-הה שגם כנראה האחרון' במשפט ההדגשהאופינית
  הדיור נשלה תש"ב בחשון ט"ו ביום גשמעתי פקודתה שתהא לה עמדה לאהלשכה
 י 132מס'
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 המדריכים לארגון שונות בהזדמנויות הנוער לעליה הלשכה פנתה לכםכידוע
 משותפים חדרים בענין החלטה קבלת או הסברה או דיון לשם בודדיםולמדריכים
 מסוימת עמדה הלשכה נקטה עתה ועד היוסדה מיום כי גם לכם ידוע ונערות.לנערים
 שהובאו  הפדגוגיים והנימוקים והתביעות הויכוחים לאזר גם דעתה שינתה ולא זובשאלה
 בדקה הלשכה עצמו. הנוער מצד הנמרצות הדרישות לאור  .גם יווניים  מדריכיםמצר

 ואישור חיזוק היבלה זו ובדעתה פסידופדגוגייס אך הם הפדגוגיים הנמוקים כיומצאה
 שלילית. עמדתנו הזה היום ועד מלכתחילה התיעצה. שעמהם מקצועףמ מומחיםע"י

 נושא על השיסה בית לבין הלשכה בין מכתבים חליפת התנהלה מה זמןלפני
  נחפזת אני זו. בבעיה הדיונים לכל ומאלף בולט סיכום מעין  לשמש יכולה והיאזה

 הלשכה,  לבין בית-השימה בין דעות חילוקי כוללת אטה וו מכתבים חליפת כילהציר
  הדרך אח  למצוא הצדדים שגי של כנה רצין  מתוך יהירותי כויכוח לראותה שישאלא

 וממושך רצ.ני דעת שיקול לאחר החלטנו וופיכך השאלה' לפתרון הנכונההפדגוגית
 הנוער. מדריכי לכל הללו המכתבים את לשליח אנשי-ידע עם נוספת הח.עצותולאחר

 עלית במסגרת החינוך לשיטת רק נוגעת אינה הזאת השאלה כי היאדעתנו
 באשר המתבגר הנוער בחיי אולי הארץ, בחיי כללית כבעיה מופיעה היא אלאהניער,
,1, כללית. ופדגוגית סוציאלית היא שהשאלה לאמור שם,הוא

 שמצאוהו אדם גוריון, בן ארי' מר השיטה מבית המדריך מכתב הואוזה
 במגדיאל. טיהרן לילדי המעבר במחנה כמדריך-מרכז לשמשלראוי

 רב, שלים סולד, הגב'לכבוד

 : להסביר עלינו כך ועל המשותפים החדרים בענין מכתבך אתקבלנו
 השאלה .את עוררו לא הנערות וכן הנערים 19. בגיל ברובם שלנו הנוער חברתבני

 המשאלה מצדם הובעה ההכרחית, התלכדותם עם הכשרתם, גמר עם עתה, אך כן.לפני
 חדשיים בעוד .לגור יהיה שטבעי כמו כךלגור

- 
 שטחי שבהרבה וכשם מעורב. שכון

 העתיד לחיי העצמאות, לחיי ההכשרה מחיי בהדרגה להעבירם כמדריכים מחובתנוחיים
 לא ת א ז שמתיחותם הראוי שמן דעתם את קבלנו גם כך הסף( על הם )והרישלהם
 אלא במשוחף, ולגור המפעלים באחד שם אי לאהל, יעבדו בו יום לאותו עדתמשך
 את כבר יוציאו אולי ושכאן הדבר, ייעשה ובפקוחנו בידיעתנו ולעינינו, פה,שכבר

 אין כי לחניכום, הסברה והיא - דעה .יש י, ש י א באופן למדריכים, - לנוהמסקנות.
 תמיד לא אך שבמשק יותר בוגרים חברים לגבי גם במשוחף לגור ותועלתחיוב

 גרים שהם חודש לאחר ועתה הבוגר של הנסיון על המיוסדת הדעה בחנוךמתקבלת
 הראשוניה, המתיחות פגה כי הנערים(, גם אומרים )וזאת להגיד אנו יכוליםבמשותף

 בנסיונם הנערים את בכך הקדמנו לא האם ובכן, ותועלת, צורך כוה רואים אינם הםואף
 ?לעתיד

 הנערים גסות חדר. בכל שורה חברתית חמימות בבתיהם, ונעימים יפיםחחהם
 ותרבותית עדינה יותר הרבה האשרה רוסנה, ס( י ר ע נ שלשה של לחדר טבעית)שהיא
 לחיוב רבים פרטים עוד להסביר יש לנערים כי ספק, לי ואין כן לפני הימהמאשר
 הזה.הצעק

 החלטתה את :קבל - ומוחלט קטגורי באופו כך על תודיע הלשכה אםאך
 משהו כי העובדה, )למרות לקדמותה. להחזירה החניכים, עם משותפת בהסברהונשתול,
 יפגם ההישג ומדרך המבעיתמהאמת

 וחבל"
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 יכתבו החברים( )ועדת הם גם התבריא, בפני יעמד שהדבר לאחר כי מקוה,אני
 בסכום. - דעתך קבלת ואף מסקנותיהם לכך, הביאם מה דעהס, עללך

 החנוכיות והסבות הרקע את ולהבין לדעת תאב מאד הייתי - ארשיתבקשה.
 - הכשרתו של האחרון בחצי מ-18, למעלה של בגיל נוער המחייבות הפורמליות()ולא
 העובד(. ותנוער הצופים )הכשרת בגילם ואנשים סביבתם שחיה כמו כך לחיותלא

 בן-גוריון אריה ובברכהבתקות

 מעוררים בקבוץ, הנהוגים ולנשים לגברים משותסים לינה חדרי רקלא
 המקום. "מנהג" ולקבלת לחקוי האלה הקבוצים במסגרת המתחנכת הנוער עליתאת

 נהפכים בקבוצים, הרווחים בכלל, המיני המוסר עניני על וההשקפההגישה
 מראשי אחד ע"י לב ובגלוי בכנות נתבטאו אלה השקפות הנוער. לנחלת הםאף

 בטאון מבפנים", ב"דפים הכותב שויגר י. מר המאוחד, בקבוץ וההוגיםהמדברים
 אלא עיוניות השקפות רק לא מדברים". לא אשר "על במאמרו המאוחד,הקבוץ

 דבריו: מתוך לעינינו נגלית בקבוץהמציאות
 תרבות למדרגת כבר שהגענו נמעט או החנו כאן, הפועלים סביבתבסביבתנו,

 במגפים שנכנס בלי לחיוו~יבינינו -אם חותה לב המוסרית האפשרות אתומותנת
 נפשה... לתוךטמאים

 זכות ואבהות, אמשת על זכות ילד לכל : וגוזרת נוקבת המוסריתהכרתנו
 לקבוע הזכות אשה ולכל גבר לכל : עתה עלינו גולית גם זו הכרה אך וגלוי,. שוהאחת

 והזכות בילד, הם רוצים ממי גם אלא בילו, הם רוצים חי מ רק לא החסיילרצונם
 בה... בא אינו הפסק ושום על" חלה אינה הסקעה שום תמידית, היא האישיתהזאת
 את לשחרר בעצם עלינו מצחה יחד גם האלה המוסריים החיוכים שני שלוצרופם
 שלנו ההוית המשסחתיה ההשתרגות והכרח ההשתרגות מן הן גם והאבהותהאמהות

 לחים אותנו מחייבת אחרות במלים הילד. על האחד הטבעי נושאן על רקולהעמידן

 לא כלפיזי החובות כל ועם שלו הזכורת כל עם הילד, גם בהם אשר חיים,ולסדרי

 מיוחדים יחסים המשך חובת או יחסים ""ובת גרם ולא סיבה לא הוא אףישמש
 נושאת זו משפחתית מוסרית שחובה הידוע המונופולין בל על ואשה, גבר ביןהדדטמ
אתה.

 ידע בקבוצה למשלי הילד אם אח הוא פגם מה - לנפשו עצמו לילד אשיכי
 דוד. - משה של ואבא יוסף, - שלי אבא אבל אחת, אמא ולמשה'לה לי :ויאמר
 - חיה'לה של ואמא רחל שלי אמא אבל אחד, אחא ולחיה'לה לי : ויאמר ידע אםאו

  המומש %ת כי נסש4 וקשרי הילי של בנפשו  כוה אין פגיעה ושום פגם שוםדרורה.

 מכניסים ואחיות אחים ילדים בין אבא אמא יל היחידי  המלא הקנין תביית אתהמשוהתי
 הילדים. של לבותיהם בתוך 1 נ ה 1 אומשרישים

 כחוברות שונות הרצאות ופרמטה למדריכים סמינר ארגנה הנוער עליתלשכת
 נתפרסמה תרצ"ז בשנת הנוער. עליית בני מתחנכים בהם המוסדות, לכלשנשלחו
 "החנוך ו זוהר צ. מר והרצאת המיש" החנוך בשאלת "הספרות , גולן מרהרצאת
 לקראת ולחנך קדומות" מוסריות *דעות מכל למשתחרר מטיפים שניהםהמיני",
 "בחור הודאן של הספר את תרגם הוא כי מוסר גולן מר המיניים". החייםאעופש
 לעברית,ובחורה"
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 אשר בארץ האנוך מנהלי בהשפעת מעט ולא הארץ שלטונות ע"י הוחרם הואאך
 מינית' להסברה יסוד לשמש רואי ובלחי מוסרי" "בלתימצאוהו

 לידי לקריאה זה ספר למסור הנ"ל בהרצאתו גולן מר ממליץ כן פי עלאף
 חיובי. כספר אותו ומצייןהנוער

 טיהראן? ילדי יתמזגו אתו אשר הקבוצים ילדי נוער של טיבומה
 : מלץ מר כותב המאוחד הקבוץ בטאוןכ"מבפנים"

 דורות אשר ישראל לקדשי יחס כמעט להם אין איש. לשום הערצה של יחסאין
 עליהם. נפשםמסרו

 tisi~w המירים, אחד התצונן בעין-חרורי הספר בית על מזמן לא שנמסרבדו"ח

 החלש, הזקן, קשים. מאוד, "יבשים" הם שלנו שהילדים ביותר, לכנטימגטלי אותוחושב
 לעג. רק אצלםמעורר

 אבותיהם. של ובגבורתם בכחם היא והתפארותם גאותם כל מילדותם כבר)הרי

 אצלנו(. ילד כל גאות זוהי - , חזק" הכי הוא שלי "אבא-

 גם וערך, קנין לשום יחס .כמעט גם להם אין איש. לשום הערצה של יחסאין
 מובנים אינם עליהם, נפשם את מסרו דורות אשר ישראל וקדשי העתיקים, האומהקניני
 כמו להם, שאינה רק לא העתיקה הישראלית בצורתה השבת להם. קרובים אינםלהם,
 הרוממות ביראת לעמוו מהותה, לתוך, לחדור מסוגלים אינם גם אלא לנו, גםשאינה
 יום קדושת על הנשגבה היהודית הנפש במסירות בה, שנתגלחה הנפשית הגרלותלפני

השבת.

 של הנשף באוהו ומזעזעים, נוהמים כולנו עמדנו הזה, המירה עם יחד)והרי
 זקנים שני פגישת : שלהם האימפרוביזצ-ה את לפניו הצינו מהם שנים כאשרהילדים,
 הם אלה אלה, האם : בי אופן ככל עבר, אימה ש* רעד אצלנו. השבת חילול עלושיחם
 ? בישראל הדורות לכל שנ"קדשה השבת, לגבי זקן, איש לגבי הזה, הלעג מנין ?ילד-נו

 -(. ? ילדינו עברו כזה מהלךהאומנם

 : ב"מבפנים" מיכלולי מר לו עונה כךעל

 שהן אנו שבתותינו את יראו אם וריקים"' "דלים אבותינו אותנו ימצאו כיוםאם
 ועינוי צום ללא עלינו העובר כפורנו יום את שהחמיץ, פסחנו את בעיניהם,חול

- ,  

 אנו ואולם ? ילדינו עברו כוה מהלך האמנם - לשאלתם ונאמין פלצית והתאחזםודאי
 לתבוע אשו יכולים וכי .ילדינו. על ינלין כי לנו מה כלום, ממעשיהם בידינו נשארושלא

 ז להם נטו שלא דברמילויני

 שהותוו החנוך קוי הם והנה טיהרו ילדן הוכנסו שלתוכה המסגרת היאהנה
 מסיבת באותה מעשר את סולד גברת הסבירה וכך הנוער. עלית לשכת ידיעל

 : סיון( ח' )"דבר"העתונאים

 להתעלם יכילה היא אין ישראל, ילוי לכל דתי בחנוך רוצה שהיא סי עלאף
 הארץ בבנין גדולות שעשו החלוציים, הזרמים ומזכויות הארץ-ישראליתמהמציאות
 . הצעירי הוגרובחנוך
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 : סיון י"א מיום בשהבוקר" ב. פ. מר כותב המערכתבמאמר

 "ך מסורתי. חינוך לקבל צריך ידד שכל סבורה, אמנם שהיא סיפרה, סולדהגב'
 בבנין הבלחי-עתיים הארגונים של הגדולות הזכויות ועם הארץ מציאות עםבהתחשב
 אנסר לחינוך ו-50% מסורתי לחינוך 50% כחלק, חלק הנשמות את לחלק הוחלטהארץ,

 מחצית על לגזור לנו מותר באמת האם מאד. עד הבוהה לנו נראית זו חלוקהדתה
 לקודש האבות שחשבו מה לכל מנוגד חינוך האבות בארץ לקבל ארצה העולההנוער
 אנחנו גם מסודרים, משקית בנו האנטי-דתיים של מסני שנה, אלמים כארבעתבמשך
 כה סחיר לשלם צריך אם אכל אחר, ח-נוך על בחקלאות החינוך את להעדיףמוסיפים
 בהפסדנו*. שכרנו יוצאגבוה,

 שבפסלו הקלףטהפקעות
 החנוך מוסדות ואת השמאליים הקבוצים את שמצאה' הנוער עליתלשכת

 ואת אגו"י מוסדות את למעשה פסלה פוליל' ילדי לחנך וראויים כמתאימיםשלהם
 מבלי אותם פסלה היא עצמאיים ובכוחות במאמצים הכינה שאגו"י הקליטהמקומות
 היא כי לאגו"י להודיע הנוער עלית לשכת יכלה לא אמנם אפיל". ב'הםלבקר
 בולטת בצורה זאת את הפגינה היא המסיבות, את לפרית מבלי מוסדותיי אתפוסלת

 ובגדרה, סבא בכפר לקבוצים שלחה לאגו"י שאשרה הילדים שלשים אתומוחשית,
 גוער. עלית קבוצות בעבר גם נמצע בהםאנטר

 מצומצמת. שניי רשימה היא אגו"י, של הבאה הקליטה מקומותרשימת
 )ראה וילדה ילד מאות משש למעלה בשביל מקומות הכילה הראשונההרשימה

 עם רשימה העולמי הפועל הועד ערך הנוער עלית לשכת בקשת לפי ד'(.פרק
 : יותר מצומצם מקומותמספר

 זכרון-מאיר1.
 40 צריפים. 2 עם מיוחד בנין מקצועי. למוד גם מכינים דונם, 10 עצמאי,מוסו

- 10גנים,  כהנמן. הרב מנהל 14' 

 מגדיאל2.
 ליפשיץ בית בנינים, 2 משק. וענפי למקצוע לכניסה אפשרות עצמאי,מוסד

- 8 בנם, 30וסקורוחוד.  .12 

 ירושלים3,
 31א. החבשים רח' גשטטנר, מקצועות. 2( למודים, 1( יעקב". "בית בי"ס ע"יפנימיה

- 6 בנות,20  
 4נ.

 14. מעל בנות, 10 וגננות. למורותסמינר

 אביב תל4.
 63, בנימין נחלת רח' וסר', תפירה 2( למודים, 1( יעקב", "בית בי"ס ע"יטנימיה

- 6 בנות,15  .14 

 יאביב תל5.
- 6 בנות, סו 2. גרוזנברג למודים' יעקב?, "בית בי"ס ע"יפנימיה  

.14 

 14. מעל בנות, 10 וגנבו" למורותסמינריון

117



 תקוה פתח6,
 הרצל* רחוב לחקלאות. מיסה אפשרות למודים* יעקב", "בית בי"ס ע"יפנימיה

 6 בנות,15
-  

.14 

 כפר-עטא7.
 6 בנים, 20 למודימי עצמאי,מוסד

-  
 ע"י בשטח חקלאים למודים גם מכינים 14.

המוסד.

 סבא כפר8.
 14. מעל בנות 15 בניסי 15 אגודתי. נועדקבוץ

 י גדרה9.
 14. מעל גנות. 15 בנים, 15 היים, חפזקבוץ

 ירושלים10.
 12.' מעל בנים 15 אמת. שמת רחוב אמת, שפת ישיבת ע"יפנימיה

 ,שליס"4% מגור אדמור כ"קבנשיאות

 חיפה11.
 12. מעל בנים, 15 אורלוזורוב. רחוב ישראל, תפארת ישיבת ע"יפנימיה

 תקוה פתח12.
 12. מעל בנים, 10 הרצל. רחוב פ"ת, ישיבת ע"יפנימיה

 כץ. ראותן ר' הגאון הראשי הרבבנשיאות
 ירושלים13.

 6 בנים 15 חבקוק. רחוב למודים, "יבנה". בי"ס ע"יפנימיה
-  

.14 
 הרצוג. אייזיק ר' הראשי הרבבנשיאות

 ירושלים14.
 14. מעל בנים, 15 מקצועות. תורה. קול ישיבת .ע"י עצמאימוסד

 ירושלים13.
 ומעלה. מ-8 ובנות. בנים 25 ג'ורג'ס המלך רחוב "חורג", בי"ס עי,יפנימיה

 גבים כפר16.
 12. מעל בנים, 15 פ"ת' ע"י כפר-גנים חקלאות, עצמאי,מוסר

- 344ס"ה  בנות* 135 בנים, 205 
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