
 זפרק

 ה ב ו ב תה
 ובחו"ל, בא"י היהודי הצבור של לבו תשומת את רכזה טיהרו, ילוי'פושת

 העם. חוגי כל בין הלבבות את והסעירה גלים הכתה "K~r שכיחה, בלתיבמידה
 והשכול החרב ישראל בית מכל מוצל אוד היותם עצם בחלקם, שנפל הרבהסבל
 מיתות מיני בכל שנרצחו כשרים, ילדים רבבות של הפליטה שאריתבפולין,
 עליהם, אפוטרופסים עצמם ראו כולם אליהם, ואהבה רחמים רגשי עורראכזריות,
 מזכרונם שתשכיח טובה, רוב הילדים על להרעיף ורצו יקדוש יקר פקדוןכמקבלי

 לכולם משותפת היתה הילדים, של הרכים לגופותיהם הדאגה העבר. סיוטיאת
 לבסוף והפך פולמוס בדי עד שהחריף וכוח, רק התנהל במחלוקת, שנוי' היתהולא

 הדעות הבדלי הקטנים, הפליטים של והדרכתם חנוכם כוון על תרבותלמלחמת
 עוזבי גם תבעו בחו"ל בא"י, רק קיימים היו הילדים, של החנוכי הצביוןבהגאלת
 למראה בא"י החרדית היהדות של העמוקה החרדה פולין. לילדי דתי חנוךהתורה,
 יהודי בין זהזדמים המפלגות לכל משותפת היתה אבותיהם, מקדשי הילדיםנתוק
 בא-י חבריהם לימין עמדו לא בחו"ל החלוניות המפלגות שגם הדבר, אופיניחו"לי
 מבודדת החרדית היהדות נשארה בא"י רק טיהרו. ילדי בשאלת בעמדתם תמכוולא

 שהאומה החנוך כי תורה, שומרי שאינם יהודים גם הבינו בגולהבדרישותיי,
 עובדה ולמצוות, לתורה חנוך רק להיות יכול יתומים ילדיך מחנכתהיהודית

 הדבור. את עלי' להרחיב המקום כאן שלא אלא משמעות, רבת היאזו

 בארלחתגובה
 החנוך את והמנבלת המשמצת אחת, למקהלה כולם נתאחדו השמאלעתוני

 בפרק בא"י. "הנהוג" חילוני חנוך יקבלו שהילדים הכריזו, ברורה בשפההחרדי,
 לשבח יצוינו זה למקהלה קולו את המזרחי גם צרף מידה באיזו ראינו,"המזרחי"
 אוביקטיבי באופן להתייחס שהשתדלו דתית חבלתי בעתונות המעטיםהמאמרים

 : עפרון" ב"רשימת ב. מ. כותב ב' אדד ט' מיזם ב"הארץ" הענין.אל

 ! זו בשאלה קשרו,. מליצת פי על לפנות, רגילים היו הקדמוניםהרומאים

 להתפרסם התחילו מאז - שבועות כמה זה במוחי מנקרת זו ושאלה ז" הדבת מועיל"למי
 כך ואחר בטהראה מתחלה המדריכים, מצד טיהרן" "ילדי אל היחס על מתמיהיםסרטים
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 הצעיר*. "השזמר מן הם מה משום שרובם המדריכים, את בארץ, כאן גם ולבסוףבדרך
 של הדתיים רגשותיהם אל הוגן לא ביחס - נק" בלשון לצבר שם -מאשימים

 כפך והמדריכים משהש דתי חינוך בפולין הוריהם כבית קבלו מהם שרביםהילדי*
 גפ אלא גילוי-ראש, כגון שניה ממדרגה בעגינתי רק לא הדת, מנהגי יל לעבוראותם

 ההרג. בחינת עליהם, נפשם את למסיר מוכניט חרדים שיהודים מאה חשוש"בענימם

 זה בענין שההאשמות גניה אם אף אסורות. ומאכלות שבת שמירת כגון יעבהר*,ולא
 קצת בהן יש פנים כל על הרי מוגזמות הן וב"הצו8ה* ישראל" ב"קולהמתפרסמות

 את לעורר כדי ד"ה, ח אמת" "קצת ואף אש". בלא עשן "אין הכלל פי עלאפח,
 הנ"ל.השאלה

 מרת מפי שמענו א'( אדר כ"ח ~הארץ" בתל-אביב הופיאן מר בביתבאספה
 ילדי להחזקת הדרושם הכספים את ~המקשו להתנדב - "ישוב אל קריאהסולד
 תפכה אותה תהי' לא שבשבילם מאונגאר" בתלי אלה כגון אחריש ילדים וגםסהראן
 אותו האם : עצמך את שואל ואתה סובין. סליסי Qta* הניתש ליל*, לח"י *בשיעור
 ? הציבור התנדבות את להגביר עלול זה בענין שנתעורר - סולד גב' לוברי -הרעש

 על אמריקה, של הברית בארצות מפלופ מכון של אלו מעין מדויקים מספרים לנואין
 ואם אחד. מסוג אינם חרדים ל% יהודים גט. הרי שבדת. שנינים אל "ישוב מצדהיחס
 יותר עוד הרי "המזרחי" אף או ישראל* .אגודת בריח ה12ך אחרי להוסש אינםהללו
 "אגודת מחניכי כי מפא"י. ואף פצעיי* "השומר ברוח חנוך אחרי להומים הםאין

 חברי גם אלא מפא"י חברי רק לא לגאת עלולים "המתכהי", גזכן ומכליתשאל",
 הישיט יקבלו אדרבה, י מבורש חרדים לא ורבים להפר. כן שאין מה הצעיר","השומר
- משהו בהם ישאר ה-מיש ברבות ממנו וושתח~רו יתפקרד אם שאף כדי דתההנוך  
 הקדמונש. לשון לפי שבתורה" "המאור בחיות שמי* ויראת הורהריח

 שבכף הכיסי על משפעת ההשקפה אבל כזו* להשקפה להסכים שלאאפשר
 הגדול היהודי בצבור גם המצב הוא וכך ונדבוח. תרומות לשם נפתח הוא בנקללא

- פרפינסקי י מר בא כשבה לפנישכאמריקה.  מארץ- ה"הסתורות" ושליח מפא"י חבר 
 שלפיה הזהירות על ספר. שבו מכתם באמריקה היהודית בעתונות ופרסם -ישראל
 אפ הדבר, חשוב לא חבריה. של הדתיים הרגשות אל ביחסיה ה"הסתדרות",נוהגת
 ראה ה"הסתורזת. ששליח "ווט ; לא או המבואזת בת" באסת מתממשת זווהירות
 למחצה חרדים יהודים לדחות ישלא כדי הדבר, hw להשלים באמריקה אף לעצמוצורך

 כאן גם ראינו זו ובשעה ארץ-ישראל. לטובת במגביות מלהסאתף ולרביעישליש
 שבשבתות סעיף, "כלליות העבודה לשכות לחוקת להכניס הסכימה שה"הסתדרות"בארץ,
 דתיים. חברים 06 בהן להשתתף שיוכלו כדי כלליות, אסיפות יערכו לא טוביםוימים

 של מאמרו את נזכר ואני זה לעמן מסביב הפולמוס דברי כל את קוראאר
 של העסקמם מגדולי אחד ריי)אד, י נגד שנכתב ג4 עפ"ד, חדש", )"גואלאחד-העפ

 היהודים שאלת לפתרון מאמרים שורת שפרסם מפורסם4 חוקר גם קויה צרפתיהודי
 אכילת והיתר השבת ביטול : קטנים דברים שני רק הציע רחנאך אירופה. מזרחבארצות
 הצעיר. "השומר והרי וכלל כלל קלאריקל היה לח כידוע, העש וחחד חזיר."בשר
 להלחפ הדש אהד-העם כיום אתש שאין אלא ריינאך, שסת את למעשה הלכהמגשים
 זו...בשיטה

 הצטיינה לא זו עיר אוד'סה שבעיר הגדול בית-היתומים את - עוד נזכרואני
 הגיהנום*(, אש בוערת לאודיסה מסביב פרסאות "שבע : המימרא )תעיד בחרדותביהר



 מהצית מקבל היה זה יתומים בית המסורת. נשמרת היתה הצבוריים במוסדותאבל
 נדבנים גבירים' של מתרומות - השניה ומחציתו הקהלה, מן - הצבור מאתהקציבו
 ועד כח כבא האלה, הטורים וכותב הצדדים. שני כח באי כלל המפקח והועדפרטיים.
 דין ועורכי ומהנדסים רופאים : ראשון ממהור 'הוברים את יודע המפקח, בועדהקהלה

 היו הנערים וכל בית-תפילה היה היתומים ובבית - המפקח בועד השתתפומפורסמים
 הוא גם 'היה - פנוי היה וכשהמנהל המחנכים, עם יחד ביום, פעמים שלשמתפללים

 ואעידה נשמרת. חיתה ושבת בכשרות מתנהג 'היה ומהכל לומר, צורך ואין לתפילה.בא
 חקלאית, חוה גם יסד בית-היתומים בנחלת-'הודה(. )כעת 11סמא1 א, מר האגרונום אתלי

 מנהלו היה זוסמאן ומר - המבוגרים היתומים את האדמה עבודת ללמדבית-ספר
 לפי התנהג המפקח הועד וכו'. וכו' בית-תפלה הדה לנהוה וגם לעיר(. מחיץ היתה)החוה
 חנוך היתומים, אביב בהיותם להם, נקנה היתומים. של אפיטרופסים אנו : הזההכלל
 חורין בני- יהיו היתומים מבית ויצאו שיתבגרו ולאחר היהודית, המסורת לפיכנהוג
 כרצונם' בחיים דרכם אח להםלבור

 בגדר אף אינו - בגולה הציבזרי,ם העסקנים בשביל "עיקר" שהיה מהאלא
 בארץ. כאן עסקנינו בשביל"טפל"

 ?" זה דבר מועיל"למי

 האפיקורסות": "על י-ן המערכת במאמר כותב תש"ג ניסן ג' מיוםב"הבוקר"
 כמו עליו להתריע צריך כי לנו, נדמה ולהפך, הדבר. את יותר להסתיראין

 כפירת של לגידולה שלנו, בהווי האפיקורסות לתגבורת עדים אנו : מזיקה תופעהעל
 שנתעוררו הפולמוסים עקב הצבורייפ' החיים של היסודות אחד בתור ובזדון,מדעת
 הרבנות לתקציב מסביב באספת-הנבחרים הויכוח עקב פטהראן, הילדים לעליתבקשר

 האופי ויותר יותר מתבלט - ובית-הספר, החנוך בשטח שונים חכוכים עקבהראשית,
 אנו ואין הדת בשם ביהוד דוגלים אנו אין 'בארצנו' הגול הדור שמקבלהאפיקורס!
 הים בחיי הדת של מקומה על המצוות. בשמירת להקפיו בדרישות כאן לצאתאומרים
 מסוג לשכוחים ומתאימה רצויה במה היומית העתונות ואין הרבה, ונדרש נכתבהיהודי
 המפלגות של מושגיהן לפי "חפשים", שנהיה איך זו, לשאלה יחסנו שיהיה איך אבלזה.

 א-ל, בלי לעם ייהפך דוקא ישראל שעם הדעה, להסכים יכולים איננו יהרי -הדתיות
 להסכים, יכולים איננו שנים. אלפי במשך מקודשים לקנינים כבוו יחס ובלי מסורת,בלי
 יהיה לא או בית-הכנסת, ייעלם או השבת, תישכח הארצישראלי בישוב שדוקאלכך,
 דיני בכל נזהרו שלא "הודים, תמיד היו אמנם היהודי. העם של ולמועדים לחגיםזכה
 להם אמרו אילו לאחור, נרתעים היו ההם האפיקורסים אפילו אבל לדקדוקם,השגת

 כאן, דוקא כי לכחד, לנו אין והרי לגמרי. השבת יום מוסד את לבטל רוצהשמישהוא
 השואפים זרמים יש לתחיה, הקמה לאומה גיעיז לשמש שצריך שלנו, העבריבישוב
 מוחלטת, התנכרות וגם - אדישות, של ברוח קדור אתלחנך

- 
 מה ולכל זו לשבת

 לדת-ישראל. שייכות לושיש

 ין בטרשה יפה נסתכל אם זה. בנידון אפיינית פרשה היא טהראן ילדיפרשת
 את מטהראן הנה שהביא הפולני העם האם 1 עם מכל בושנו : לקרוא באמת לנויש

 נתקליפ שאנו הפרובלימות לפני רגע אף עמד והמיותמים, העגונים הפולניםהילדים
- ?בהן  לרשותם שנמסרו הילדים כי הפולנים, למחנכים למשל, ברוי, היה לא האם 
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 בכי פסוק-תפילה לקרואצריכים
 לכל בשבוע, א' ביום הקתולית בכנסיה ולבקר יום,

 בעיקר, כופרים גם ואולי חפשים-בדעות, בודאי יש הפולנים בין גם והלא ?הפחות
 אומר אינו יחידי בתור לעצמו, היתר רואה אחד שכל פה אבל בכנסיות. מבקריםשאגנם
 וכלל. עם לחיי כבסיס הכפירה את  הדורונים כאלה שם עדיין אק כולו. לצבורלהתיר
 קודרים, צמים והתקוה. הפנימי4 הליכוד את nptnb המשותפת הדת דוקאאדרבה,
 שנאסף שה-לדים תוקף, בכל הדורשים כאלה יש ביצו ואולם תבוא. בואשהישועה

 הזאת הדרישה את שמציגים ואלה. אנטדדת"ת ברוח בסירוש יחונכו היההי העםע"י
 ואדיף. רב בסול דוקאמוברים

 אסונות בימי דוקא בתוכה עוברת בזי רוח-פרצים אם לאומה, טוב סימן זהאין
 וגם לאמונה, אדישות של תקופות קזשויש כל של בחייו כמותן. היו שלאוקטסטרופות

 היו אלו תופעות אבל מקודש. שהי' מה בכל להכעיס בעיטות של תקופותלפעמים
 ושפי שובע בימידוקא

 - הצה אל וחפו או - השכיחו, הארועם והאושר כשהעושר
 והאושר "שפע רב כך כל האם ואולת והמוסרי האמתה עמני את שמים" "עניניאת

 בימים ישר% עם של גורלו אין האם ? בו להשתלט מוברחה שההתפקרות עדבישובנו
 אוחם כל לצד האמונה, לצד נ51וז דוקרו הרוח התעדנוה איזו להפך, מכריח,האלה
 זו נטיה - ישראל*ז .נצח של המושג את לנו שהנחילו הגדולים הנפשייםהכחות
 יכולה אינה אבל הדת, בשם . מסעות-עונשין להנהיג אומרת נרמה קלריקליותוצנה

 ובערות, חוצפה מתוך קודש כל הרומסת והמטומסמת, הגסה האפיקורסות עםלהשלים
 הטועניה כל וכי בשמים אלקים אץ בי דוקא, לילדים לשנז הרוצה בכפירה,המתגנדרת

 צבועים או הדת" % שפרנסתם קודש" "כלי או  ובוערים חשוכים אנשים או "םאחרת
 הריקה האפיקורסות מדוכת זו, מדוכה שעל לנו וכמדומה להנאתם. הקהל אתהמרמים
 הראש. כובד ובכל הרבה, ולדון לשבת לנו יש ומתפשסם ההולכתהגסהן

 י השאר בין כתוב ניסן כ"ג מיום המערבת במאמרב"הארץ"
 בחוגים נתקבל מסהראן העליה טרורי שכל "הארץ", לקוראי לספר צורך יןא
 חקירה שתערך דרישה; ותתה רבה. בבקורת - כחרדתם לא-הרדים - בישוברחבים
 של הכללעם  דרכי-עבודתה על חלה לכך האחריות הרי ~hle' עדין יצא לא הדברואם

 בירושלים. הסופותהנהלת
 היה הדלדי6-הפליטים בענין הנעשה על הידיעות לפירסום הראשון היוםמן
 עצמת . את מכניסים, בידיהן, הנתובם ומוסדותינו נפשות, הצדות שמפלגותינוברוה
 ז4 מבוץ מוצא עכשיו למצוא שקרה, למה האחראקם הטובים האנשים על בבוץ. כולנומת

 עלי/ מערכת במאמרי להגיב נאלצו הם שאף כאלה, לאמדיםהגיעה שהשערור" אלא הם, הסוכנות מנאמני עתונים שני ו"הבוקר" "הארץ"והרי

 החרדיהם היהדות בקרב שקמה הרוחות, סערת את להדגיש יהי'מיותר
 יל להעבירם המזימות ועל במחנות בטיהרן, בילדים,  הנעשה על הידיעותלמשמע
 שכל אלה גם החרדים, היהודים כל אלת באר"י, המאורגנת היהדות רק לאדתם.
 אגו"י, עטיני סביב והתלקטו במצפונם נזדעזעו הכלל, לעניני מרחוק עמדוימיהם
 בהגבה הסתפקה לא אגו"י הזה. ולקדוש הנשגב לענין מהמסרים ראו אותםאשר

 מתפקידו שהצר ישראלה, ילדי *מפעי הקמת היתה מעשני ראשית ובמחאות,מלולית
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 תש"ג שבט ט"ו ביום העולים. הילדים בשביל ומדריכים קליטה מקומותלהכין
 : המפעל יסוד על הכרוז את אגו"י של העולמי הועה"פפרסם

 הנורא ביטויה את מצאה ישראל, עם על עכשיו שירדה האיומה,השואה
 מיש היהודי, העם על כמותו קם שלא הגדול, הצורר ועוללינו. ילדינו ביסוריביותר
 היא הרשעה מלכות כמנת טפנו. ואת ילדינו את : הכל את לעקור מבקש לגוי,היותו

 ואת התינוקות את הילדים, את. : העם כל' את ושלום זזם ולאבד להרוגלהשמיד,
 נהרגים ישראל, ילדי יסורי את לתאר היכולות אדם, בני של בלשונם מלים איןהנוער,
 והם נוראים בתנאים גורשו אלפים מאות ולרבבות. לאלפים איומה באכזריותונשחט.ים
 לארצות הובלו נשמות בדרכים מסתובבים ביערות, מתחבאים וקור, רעבסובלים
 העולם. של ובמורחו בצפונורחוקות

 : גומד דורנו וצדיקי גדולי והרבנים האדמורי"ם של הרוחנית ובהאצלתםביזמתם-
 בארץ העברי לישוב בזה ומודיעים מכריזים אנו שעליו ישראל ילדי למעןממעל
 הגולה. בארצות ישראל תפוצות ולכלהקודש

 אב יהיה המסורתי בחינוכם ילדינו, בהצלת יטפל החרדית היהדות של והמפעל
 והרוחניים. הגשמיים צרכיהם לכל ידאג ליתומים,ואס

 להציל ופרט, פרט כל ועל כלו הציבור על ישראל, עם על מוטלת קדושהחובה
 תהיה שהשפעתה קדושה, חובה זווע הכמקורית. ליהדות ילדינו של זה אומללדור

 הנפשות על ואחד אחד כל באבלנו בכאבנו, א% הבאים. לדודות לעתיד, גםגדולה
 את ובפרט העם את ולהציל פרטי כאב כל מעל להתרומם עלינו מצוה לנ,,היקרות
 התורה, רוח סבא, ישראל רוח - העם 'רוח את גם אלא בלבד, ,הנפשות את ולאילדיו,
 פולין יהדות רוח היקרים ילדינו של הקדושים אבותיהם בלב שפעמה רוחאוהה
 ירחם זו קדושה מצוה ובזכות והרמוסה. הכבושה אירופא ארצות ושאר הונגרי'וליטא,

 שלימה. וגאולה קרובה ישועה לו וישלח נחלתו עמו עלה'

 מפרשבורג, הרב מפונב'ז: הרב מבריסק, הרב מלצר, זלמן איסר רבי אקש, חזון בעל. הגאונים: זלוטופולי, פשמישל, מדיגולה, טובורטקוב, מגור,האדמורים;
 סיר ישיבת ראעך פינקל הרב מפ"ת, כץ הרב מחיפה, מרקום הרב. מלוצק,הרב
 תרומותיהם את שהרימו הראשונים היו וכו', וכו' חברון ישיבת ראש סרנאהרב

 ארגוני של מיוחדים כנוסים התקיימו לעזרתו. להתגייס הקהל את ועדרולמפעל
 הארץ ערי בכל המונים שכנסו פומביות, אסיפות האגודתי, והנוערהנשים

 ויחד הסוכנות של מזימהתי' נגד. נמרצות הנאספים מחו מקום בכלומושבההי'.
 מקומות על סקירה מסרנו הקודם במרק ישראל. ילדי למפעל ידם נתנו זהעם

 .' מילדים. ריקים העומדים המפעל, שהקיםהקליטה

 שהי' ארץ-ישראל רבני כנוס אגו"י במשרדי בת"א התקיים ב' אדר ב'ביום
 ישיבות. וראשי אדמורים רבנים, כמאה השתתפו בו טיהרן ילדי לעניןמוקדש
 הבאות; ההחלטות נתקבלו העולים, הילדים מפי עדות וגבית ממושך דיוןלאחר

 בזעזוע קבל ארץ-ישראל מכל הישיבות וראשי ורבנים אדמורי"ם של."הכינוס
 בכל יתברף שמו קרושה על שנהרגו והטהורים הקדושים אלפי מאות על .דו"חנפשי
 והישיבות התורה היכלי מעט מקדשים היהדות מרכזי חורבן על אירופא,ארצות

 תמורהם.' לנו יתן מי הוי דמם, תכסי על ארץהקדושות.
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 'הסתפק, וישישים. עוללים דם תשפוכת לנוכח באדישות נשארו העולםחומות

 תושעת שוא ישראל בית כל אחינו מישראל אחת נמש גם הצילו סרם ועודלמחאות
 את לנו יחיש הוא רחמיו כלו לא כי שבשמיש אבינו על אלא להשען לנו איןאדם,

 אליו נשחרה האלה הנוראים הימים מאותות נלמד עולם. גאולת ויגאלנוישועתו
 4יו כי סבאו ישראל ברוח ובנותנו בגנו את נחנך ומצותיו תורותיו נשמור לבבנובכל
 לזאת. ההורה רק שיוריגו

 נושאי הרבנים בידי מסור ישראל ילדי חנוך היה מעולם מאז : מכריזהבינוס
 ועל יתומים. של אביהם דין לבית המסור היתומים חנוך וביחוד והיראה התורה.דגל
 : דלהלן ההלטות את להחלים לנפשנו חובה מצאנוכן

 המחפירים המעשים דבר על "ידיעות אצלו שנתאשרו קבע קרסמם סינופא.

 האומללים הפליסים בילדים שהתעוללו לאר"י בדרכם .האגיה ועל בסיהירן המדריכיםשי
 אמידת מניעת הכיפורים; ייום שבת חלול טריפות, לאכילת כגון הדת לאלולידהכריחום
 שזוהי מדגיגי הכנוס ישראל. קדשי נגד ובלעגם היתומים של היחידה נחמהםקדיאא
 - משלחיהם נגד עוז בכל ומזהה נוראה, ואתקואייי' ישראל דת נכד גלושמיחמה
 כאלה, ות עוקרי מדריכים שהעמידוהמוסדות

 קודש כל מחללי בסביבות גם המעבר מחשת בסדור רואה הרבנים כינוסב.
 נשיקה דת מפירי n~tpa מדריכים בצירוף משיהירי הפושעים המדריכתםבהכנסת
 והמסיחים המדיחים כל את להרחיק ותובע דת. על ההעררה למגמת המשךובזדונן
 במשיחה תגעו אל המחנות. מתוךהאלה

 ובלתי- לרתחם הילדים את ולחלק לברר שרוצים בשמעו הרבנים כינוס1.
- וגו' לבניך ושגנתך מצות של תורה דעת פי על קובעדת41  לעשות שאסור 

 למלאכה ובין לתורה בין הילדים כל את לחנך חובה תורה וין פי עול כאלהבירורים

 מוטלת היתומים  הילדים של החמך שאחריות מנגישים הרבנים והמצוה. התורהקרך

 ברכי על הילדים יחונכו הוראותיהם ועפ"י דיףמי, אבוהי - הרבנים של שכמםעל
 דורות. מדורי אבותינו מאבות המקובל החנוך כפי והדתהתורה

 אח להציל להחלטתו להצטרף הישוב ובני הארץ רבני לכל קורא "כינוסד.
 דעת את כך על ולעורר תורגם לחנוך למסרם רוחנית מטמיעה הללג האומללתםהילדים

 ובחו"ל בארץהקמל

 אשר אירופא רחבי בכל הפזורים יתומים לרבבות ראשונים הם ס~הירןילדי

 משמיעים הם אף הבית החורבן בימי כתינוק הקודש. לארץ אחריהם בע"היבואו
 לוו חטאנו זו ד' הלא לבוזזים וישראל למשיסה.יעקב נתן גר שה: חורבן בימילנו

 מקור - בדורנו הרוחנית הירידה ולעלה.לכל כאז הפורה השורש הוא החפשיהחנוך.

 ה' ירפא התורה ברכי על שיחונב- רבן בית של תינוקות שזכות עלונה שקרורההשואה

 אמן. בימינו .במהרה צדקנו משיח את לנו וישלש שברנואת

 בסדוי המטפלים המוסדות אל וביחוד בארץ הישוב כל אל פתההכינוס
 בין קשה דעות מלחמת אחרון ברגע ולמנוע הנ"ל לדרישותינו אוון להטותהילדים
 אחדות מאתנו תובע עם-ישראל של האיום המצב ישער. מי אחריתה אשר לאחיםאחים
 .. :..ושלום.
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 על שהוכרז ישראל" ילדי למען- "למפעל המלאה תמיכתו את מביע הכינוסה.
 להתמסר העסקנים הרבנים, לכל ופגנה ישראל אגודת של העולמי הפועל הועדידי
 בו. תלוי' הילדים נפש הצלת אשר הנ"ל המפעל להצלחת ומרצם כוחםבכל

 ישראל אגודת של העולמי הפועל הועד פעולות על דו"ח שקבל לאחר הכינוס1.
 על ולעמור להמשיך ממנו ודורש צעדיו כל את מאשר הילדים של הרוחניתולהצלתם
המשמר.
 הישיבות תלמידי של המסורה מעבודתם רצונו שביעת את מביע הכינוסז.
 וו. בפעולתם להבא גם להמשיך אוחם וממריץ 'השונים האגודתי הנוערוארגוני

 האדמורים : הבא בהרכב העולים. הילדים לעניני רבנים בועד בחרהכנום
 הרב איש, חזון בעל הגאונים הרבנים ומפשמישל. מסדיגורה מטשורטקוב,מגור,

 ראשי ומנירנברג. מלכביץ מקריניק, מלוצץ, מפרשבורג, מפוניבז, הרבמבריסק,
 מסלונים. מסלובודקה, ממיר,הישיבות

 : הבא הכרוז את פרסמו הישיבותבני

 קודשזעקת

 השטנית המזימה נגד תוקף בכל מוחים הננו ישיבות בני צעירים אלפיבשם
 מבתים ככולם רובם אלה בימים ארצה שעלו הקדושים ילדי את ודתם דעתם עללהעביר
 . נדודם. ימי במשך אבות מסורת על שמרו נפש :שבמסירותחרדים,

 ביחוד אלה, תורה חניכי של לעתידם שנוגע במה מרובה אחריות אנומרגישכם
 ערכי מתחללים שבהם המעבר, מחנות מהשסעת הרוחני לעתידם האורבת הסכנהנוכח
 על השוקדים שבעה רק נתקבלו מדריכים ועשרים מאה שמבין והעובדא ותורה,קומש
 פולין. ליהדות כראוי "מקורי החינוךצביון

 ומדריכים... חרפים מחנכים לידי דיחו' יצא יימסרו שה,ילדים נמרצות, דורשיםאנו

 אמונים' בפקדון 'למעול בקודש 'יגעו לא זרות :ידים הי"ד, הוריהם ורצוןכרצונם

 ולתעודה, לתורה ילדינו להציל אחד כאיש. נקום כי גלוי מצהירים הננו זה עםיהד

 כולו. והעולם ארץ-ישראלתזדעזע

 ! ה' משפט לאור יצא כי עי התורה מלחמת את ללחום אנומוכנים

 ישראל; כנסת חברון חיים; תירת אמת; שפת עץ-היים; : הישיבותתלמידי
 בית תורה; קול ת"א; התלמוד, היכל פ"ת; תשה, פתח יוסף; בית קמניץי יצחקכנסח
 אמת. תורת עולם; תה צבי,יוסף

 הישיבות בני של גדול כנוט בירושלים התקיים אסתר תעניתביום
 כפירה. של מחנוך טיהרו ילדי להצלת מוקדש הוא אףוראשיהם,

 ותלמידי חניכי בהשתתפות בארץ, התורה גדולי בהסכמת נקראהכנום
 יוסף- בית חיי-עולם, שפת-אמת, פתח-תקוה, ישיבת חברון, עץ-חיים,הישיבות:

 כתב-סופר, חתם-סופר, הורת-אמת, תורת-חיים, מרכז-הרב היכל-התלמוד,צבי,
 אוהל- דנוברדוק, בית-יוסף דקמיניץ, כנסת-בית-יצחק מאה-שערים,שבט-סופר,

 בית- ישיבת ת"א, בית-יוסף מרכז מקור-חיים, תפארת-צבי, הרי-פישל, מכוןתורה,
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 תל- עטרת-יוסף כולל נחלת-שבעה, בולל עץ-יוסף, כולל ברק, בני דנוברדוקיוסף
 הארץ. ערי בכל ישיבות מהרבה ומשלחותאביב

 גדולי-התורה, ראשי-הישימות, ונוכחותם בהשתתפותם עטרו הכנוסאת
 יוסף ר' חרלש משה ~עקב ר' סופר, עקיבא ר' מלצר, זלמן איסר ר' :הגאונים
 יחזקאל י' *סלונים, יגל שגתי ר' ממיר, פינקיל יהודא אליעזר ר' מפוניבז',כהנמן
 ר* טיקוצינסקי, מיכל יחיאל ר' דטברי', ור"מ הגאב"ד ורנר זאב אשר ר'סרנא,
 ר' שפירא, ליב משה י' מפתח-תקוה, דושניצר אלי' ר' סנקביץ, העניךיעקב
 ר' רענן, נתן ר' ברינשטיין, משה ר' וינוגראד, ישעי' ר' וכטפויגל, יצחקיעקב
 י' חברוני, משה ר' מת"א, איידלזק שמואל ר' וינשטין, אהרן ר' ויסקינד,הלל

 יהושע ר' והרבניסי בני-ברק, שצוגל מתתי' ר' חדש, אהרן ר' שך, מנחםאליעזר
 מפרי- חסקין משה ר' מחרקוב, סלומון משה ישראל ר' קרליץ, מאיר ר'הורודנר,
 ולעולמי הועה"פ בשם לוין מ. י. הרב כן כמו התורה. מגדולי הרבה ועודלוקי,
 הרצוג הרה"ג דושינסקי הרה"ג מגור האדמור מעם ברכות נתקבלו אגו"י.של
 וגבית מפוניבז והגשו מלצר זלמן איסר רבי הגאון של נאומיהם לאחרועוד.
 הבאותי ההחלטות נתקבלו מקיפים ודיונים טיהרן מילדי אחד מפיעדות

 גדולי ראשיהישיבות שראשות הישיבות, וחניכי לומדי של הארצי הכנוסא(
 הותיר אשר מחמדנו שארית התורה, מקדקד המדרש, אולפני את "מצייג בארן,ההורה
 אלפי רבבות, מות על המחרידות הידיעות את נפשי בזעזוע שמע לפליטה אלקיםלנו

 יתברך שמו קדושת על איומה באכזריות ונרצחו שנהרגו חי"ו, והטהוריםהקדושים
 אומות את האופפת השאגנות ! ! ! דמם תיפי אל ארץ ארץ אירופה' ארצותבכל

 הקוראת ירא ישראלי בהמוף והולכות הנמשכות ההמוניותו הרציחות לנוכחהעולם
 ותורתו, ד' אל לבנו בכל נשובה אדם, תשועת שוא בנדיבים, נבטח אל ! ד' עם :לנו

 הנצחי. פדותנו את לנו יחישוהוא

 כברכת צרה בעת ומגינו גואלו ישראל, לצור והודי' בשבח מקדם המוסב(
 פליטת משארית המוצלים האודהם הצעירים אחינו את - הלת מעמקי חמהאחים
 בארץ* אתנו 5ה לראותם אנחני וזכינו הם זכו ד' בעזרת אשר למשיסה, הניתןישראל

 של האיומים המעשים על המחרידות הידיעות את נפשי בזעזוע שמע הכמסב(
 וכל לארץ, בדרסם האני ועל בסיהרן, בהיותם הקדושים בילדי המתעיםהמדריכים

- הטפולשיטת - בארץ במחנות   כל לשרש מתוכנת זדון כינת היא שזו ומכריז 

 ונגד המחפיריא התנהגותם נגד הנמרצה מחאתו את ומביע ישראל, מילדי ויקרקדוש
 שתעיט. מדריכים שמעמידוהמוסדות
 למלאכה והן לתורה, היסוך הן בגי' תנוד בדרכי טובין קובע-שיהדזת הכנוסד(
 שלימה, ויראת-שמים חורה ספוגה אוערה על תמיד והקפידה שמרה אחרים,ומקצועות

 שחנוך במפגיעי דורשים אנו לזה בהתאם לילדיהם, להנתן א-פוא מוכרח כזה שלםחנוך

 להמסר צריכים - בעזהי-ת יבואו שעוד אלה וכל ארצה אלינו  ששמעו טיהראןי~י
 מגור האדמו"ר כמו הגולה, מפליטי מאורי-האומה התורה גדולי של ולפקוחםלהדרכתם
 יהדות לב רחש להם ורק ננהו ריתמי אבוהון 04 שרק ועוד, שליט"א מבריסקוהגאון
 בניהם. לחנוך הנוגע בכל גמור אימוןפולין

 היחידים מהאחראים שהם מקום ובכל בארץ ההורה גדולי את רואה הכנוסה(
 ופוגה ד' בעזרת יבואו עות אשר אלה כל ושל האלה, הילדים של הרוחנילשלומם
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 פעולה שתפו ! לכם דמי אל שהם מקנם בכל התורה גדולי כל אל אזעקהבקריאת
 אלה. קדושים בגג של חנוכם לשלימות מתמידה בדאגהועמדו

 יסוד שהי' הוא העתיק-יומין, המסורתי, החנוך ורק שאך - מצהיר הכנוס1(
 y~'S נראה .ובזכותה הגבורה, רבת שנה אלפים בת גלותנו עברנו ידו עלקיומנו,

 עצמם את להעמיד הילדים הנוך בשאלת המטפלים כל אל ופונה במהרה, עמנוופדות
 נגד רוחנית מטמיעה הילדים את להציל להם ולעזור התורה גדולי של ראשותםתחת

 תחטאו א) אלינו, צועק דמם אשר הקדושים, - אבותיהם ורצון הקדושה,תורתנו
 ! 1 1 ברוחנו )חנכם )כם שמסרנונתדינו

 חשוב להעמיק והיראה, התורה בעמודי המחזיקים השרידים לכל פונה הכנוסז(
 ח"ו, ישראל שארית על המרחף הרוחני הכליון סכנת שוכח הניראה הטרגדי'בעומק

 בעם המסורה והאמונה הקדושה, ,יסודות-התורה, הגדולות הישיבות בתי-היוצריבהרס
 עוז, מאורות לשמש לתורה, פעלים שאת ביתר זה בזמן ולהרחיב להגדילהקודש
 להורגים. נפשם עיפה אשר ד' עם ולהמוגי ובטחון עיווד,אמונה,

 קהל כל באזני והאזהרה הקריאה מכאן תשמע ! מגריז הישיבות בני כנוסח(
 האוחזים אלה לכל פטריו, ארצות בכל כולו היהודי והעולם ארה"ק יושביישראל
 תזעזע באמון מעילה וכל ן 1 1 הם .הפקר תוי  )א אנה ידים : זה אמוניםבפקדון
 : כולו העולם אומות וחסידי גדולי וכל הכואב, היהודי העולם כל אתותרעיש
 לד' לעשות עת משום והמוסר, התורה בהיפלי קשורה מסגרתנו כי אף : אמוניםנשבענו

 אנושית רוח עוד אשר רגש, לב כל את ולהסעיר להזעיק הדרך עוד נמצא תורתך,הסרו
 הקדושים. של היחידה צמאתם את במלואה לקייםבקרבו,

 עלילת פרשת כל את ראינו אף שמענו ! שבי-גולה צעירים לאחים דברנווזה
 יום, יום בחיי מתנסים והנכם התנסיתם בהם הקשים והנסיונות הנפשית,גבורתכם

 בחייהם הקדושים, אבוהיכם מסוות תפארת את חייכם קדושת גבורת - הובישהלא
 נגאלים. אנו ובשותכם זה, בכחכם לכו תפארתנו, גאותנו - עליכםובמותם,

 מפלגתית, גישה מכל הרחוקים אנשים הישיבות, זבני ישראל גדולי סמכוכך
 בהתאם אגו"י. של ועמדתה פעולדתי' על ידיהם את תורה, של מאהלה זזיםשאינם
 על הפקוח את למסור יש כי הם, אף הדגישו המזרחי, לדעת ובנגוד אגו"ילדעת
 למעלה בגיל גם לילדים להשאיר אסור וכי ישראל גדולי לידי הילדיםחנוך

 חנוכם: לכוון ביתם 'העצמית ההגדךה זכענ את שנה עשרהמארבע

 הבאהי ההצהרה את העולמי הועה"פ פרסם ב' אדר ט'ביום
 בצפרני המפרפרת אירופה יהדות של המחרידה ההשעוה על האחרונזת"שיעות

 הצלה פעולת כל העדר ישראל, צרות בלפי העולם של האים שתיקת הצורר,הצר
 בעין רואים שהכל מצב, כפף אותגר העמידו וההצהרות, ההפגנות כל למרותממשית
 שבשמים. אבינו על אלא להשען לנו להצלה,:יאין הטבעיות הדרכים כל שנשייממש,
 צור אל ויותר יותר להתקרב צבורית, ל~5ובה המסקנות את להסיק אותנו מחייבהדבר
 רהעתיד החיים שאלת החנוך, את וראשונה *~שאש חיינו ירכי לשפר  וגואלו,ישראל
 ישראל. עםשל

 לארו, לעלות שהחלו הפליטים ילדי אוה נקודת נוצצה השעה תבערתבתוך
 קדושי ילדי ככולם רובם טהראן, ילדי אלף ביניתם הנאצית, התופת מאש מוצליםאודים
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 ושמגים בניס ונשארו ויסודים נדודים של הברזל בצור שעברו חרדים, הורים בספולין,
 יצות. ולמורשת מחצבתםלצור

 בשוכלות ההזנה על בילדים, שם הנעשה על עודרנו בסהראה הילדיה בהיותעוד
 דרישותינו המצה ושפור הסברות בקשנו ססביבם, דתית השפעה זל והרחקתאסורות

 הנוכחי. למצב שהגענו עד נתמלאולא
 במחנות סודרו הם והתלהבות, בשמחה קבל,אותם הישוב לארץי הגיעוהילדים

 היהדות ילדי האלה היתומים את להרחיק .המגמה התבלטה מהרה עד אבלמעבר,
 ומדריכים, מטפלים ממאה ליותר נמסר,ו הילדים והדת. לתורה מחיק מפוליןהחרדית
 דתי רגש כל הממיתים הצעיר" "השומר ממדריכי גם נינוהם חפשיה המכריעברוכם
 ומסורת. תורה מחיי גזיתן אותם ומנתקיםבקרבם

 מזה, והבטחות שפתים מתק ליטוף, בדברי "אמצעים בכל משתמשים זולמטרה
 הילדים. על דתית השפעה של סדק כל לסתום ומתאמצים מזה, אנטי-דתי כפיהובמשטר
 זה. את להוכיח בידינו שמבר מגיןחומר

 מדריכים ידי על אלה ביתומינו ההתעללות לשמע נזדעזעה החרדיתהיהדות
 חנוך להתחנך להם שיתנו קת, והורשם שהילדים במקום הקודש, בארץ כאןמתעים

 האהמה. וקניני ישראל קדשי לחלל יכריחום ולא מסורתייהודי

 ימתן. המשא דרבי בכל נסינו לריב-אחים כשרה שאינה השעה לחומר לבבשים
 הקדוש בפקדון למעול לא ותבעו דרשו והארצישראלית העולמית ישראל אגודתנציגי

 ברצון לזלזל ולא דתיים ככולם רובם שהם הילדים לנפש להתנכר לא לידה,שלקחה
 שילדיהם ישרים, דור אחריהם להקים האחרונה תקותם היתה שזו הקדושים,הוריהם
 'ותורתו. לה' נאמנים ליהודיםיחונכו

 תחטאי "אל ומרה גדולה זעקה זעקנו במחנות. הנעשה על והערב השכםעוררנו
 הולך המעבר במחנות האנטי-דתי המשטר קשבת, אוזן מצאנו לא לדאבוננו , !בילד"
 נמצאים שהילדים ויום יום יכל בשלהם, ממשיכים והמתעים התועים המפריכיםונמשך,
 מלבם. ונעקר "ולך יהדות של זיק וכל עליהם מרחפת רוחנית טמיעה סכנתבמחנות,

 דרשנו דתית, וכלתי דתית מעורבת, והדרכה מעורבים מחוות תהיינה שלאדרשנו
 אושר. לא אחד מחנה ואף ישראל לאגודת גם מחנותלאשר

 מחנה, בכל ישראל מאגודת אחד מדריך .לפחותדרשנו
 לעומה וכאפס כאין שהואי

 דרישתנו. נתמלאה לא היום ועד חפשים, המכריע ברובם שהם ומטפלים, מדריכיםמאה
 שאין כגון שונות, ,4אמתלאות אותנו דחו החזית. כל על השתמטות של יחס היההיחס
 ההכנות כל ועשינו מצוידים קליטה מקומות מיד סדרנו מתאימים, קליטה מקומותלנו

 מנשוא. כבד החרדית היהדות של, מאשים" וה"אני לנו, נענו לא זאת בכלהדרושות,

 ששו בשעה בישוב אחים ריב למנוע עכשיו גם אנו ורוצים רצינו ! נק"מצפוננו
 דם תרעו! אחי נא אל פונים: אנו האחרון וברגע ; ושלום לאחדותזקוקים
 על הפצוע לבנו ומעומק הפרוד, תהום את להרחיב לא תובע, 'כמים הנשפךישראל
 החרדית ליהדות יחסכם את לשנות אליכם קוראים אנו בישוב. המפעפעת חנםשנאת

 ודרישותיה.בארץ-ישראל
 עכשיו עד הבליגה אבל התמרמרה דרשה, תבעה, התעוררה, החרדיתהיהדות

 נזעזע היהודי העולם ואת לחשות, נוכל לא בדרישותיה לזלזל ימשיכו ואם רגשותיה,על
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 תורה בו וראין חפשי לתנוך טהראן יתומי אלף את להעביר החדשה מינקביויציהמן
 הי"ד. והמתים החיים הילדים הורי לרצון בהחלט המתנגד חנוךויהדות,
 גזילת את לבצע תתן לא היא עובדות, עם הפעם תשלים לא החרדית היהדות-
 נמש נחרף ותלחם השם קדוש על נסשס שמסדו אבותיהם של הרו"ני מירקהימים
 ישראל. תורת של ברוחה ישראל אדמת על ישראל ילדי חנוךעל

 אלמי מאות וטל נפשם הצלת של ענין זהו גרידא, סמרן ילדי של ענין מאןאין
 היהדותי של ועתידה עינה לבבת ונוגע לארץ לעלות שימשיכוהילדים

 לילדים מסורתי-חרדי חנוך נדי על הגולה "ורבן על תשובתו את הישוביוכיח
 "ור"הם, ידי על לידו שנמסר הקדותן מפקדון הילדים, מנפש יתעלם אל ! החרבפליטי
 ! רוחני מחורבן הקדושים בני היתומים של נשמותיהם אתויציל

 צעד והיהדות, התורה בשביל הפליטים הילדים בהצלת רואה ישראלאגודת
 ולארץ-ישראל. ישראל לעם ופדות ,הגאולהלהחשת

 החרדי, הצבור לדרישות לב שמו לא המזרחי מנהיגי ובתוכם הסוכנותאנשי
 התורנית היהדות של ברגשותיי ההתעללוה ישראל גדולי של דעתם מחוות,התעלמו
 העולמי הועה"פ פרסם ניסן י' ביום הילדים. בחלוקת לשיאה שהגיעה עדנמשכה,

 הבאה: ההצההה את אגו"ישל
 לא חדשים שלשה שנטשך "יהויית, הסוכנות עם ישראל אגודת של"מו"מ

 נתמלאו, לא אג"י לדרישות דבנה להקדיש המרובות הבטחותיה תוצאות. לידיהביא
 בו שאין חנוך חפשי, לחנון  הגדעי ברובם נמסרו התופת פייטי ממיהראזוהיתומים

 הקדושים הוריהם  ירצון ובנגוד החרד.ת היהדות שי ימחאותיה בנגוד ויהדותתורה
 נשאו עכשיו ועד מסיהראן החל אג"י נגד השיטתית ההסחה מהדת, הילדים הרחקתהי"ד,
 ! לנו בא יגורנו אשר ואת פריםאת

 דתית. בהפקרות הילדים את להרעיל לטיהדאן עוד שליחיה את שלחההסוכנות
 אלה מחנות תורה. עוזבי מדריכים המון תחת חפשים מעבר במחנות סודרו לארץבבואם
 הוכחות ביד.נו יש הדת, נגד תעמולה לקני נהפכו הילדים, לנופש מיחודיםשהיו

 אנדרלמוסיא גרמו הזרמים מכל המדריכים כרחם. בעל מהרת הילדים העברת עלועובדות
 הילדים סדור )גד אגו"י שי מחאותיה הרכים. מחותיהם את. ובלבלו הילדיםבנפש

 נשמעו. לא המעברבמחנות

 "משאל" סדרו ובגוף בנפש ומבוהלים ונדודים צרות שבעי כאלה: ילדיםאצל
 יאיזו נשאי.ו ש).ם ושבע שש בני יידים למשחק. שנהפך משאל עולמם" "השקפתעל

 מ-14 שלמעלה בילדים אף זה מגוחך למשאל מלכתחלה "תנגדה אגו"י רוצים. הםמפינה

 באה היתה לא בזה, אגו"י של "קולה שמעו אילו זה, מגיל למטה לילדים ומבש"כשנה
 יעקור שהתאמצו חדשיים אחרי הילדים בנפש ובוהו לתוהו שגרמה הטירוף תעמולתכל
 היו במשאי תשובותיהם אם פ"א אין בעמק, היז"עיט הטיולים ואחרי מיבם דתי זיקבו

 מושש.עדוכות

 שאגו"י ולמרות הקדושים, פולין מילדי דתיים הם האלה מההדים ש-80%למרות
 לחנוך ככולם רובם "ילדים נמסרו הדתית, היהדות של הארי "חלק את בפוליןיצגה

 ילדים. של מגוחך מסחר רק נקבע לאגו"י השמאל. זלקבוציחמשי
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 הפרוד תהום את  להרחיב יא האחרון הרגע עד התחננו בקשנו ליעקב זו צרהבעת

 נכשנו, הבוכנות אנש' עם  להבנה נסיונותינו כל אבל הישוב,  ח2ק' בין חהופ  לחפורלא

  עליהפ,והאחריות

 gp להבגה מאמצינו לל הגבאי. הילדים לעושק  הרבה vnw י"א גםהמורחי

 הרב בראשות ששותפת לועדה ההצעה ואף ידו על נדהו הצעותימ בל נכשלו,המזרחי
 בהסחה השתתפו הסורחי מדרוכי להמזרחה תגול בין הדתיים הילדים לקביעתהרצוג
 לאגו"י. הולדים מספר את להמעיט בגלף חתרה המורחי ומצד אגו-י. נגדבמחנות

 לשמד- טיחראן יתומר מסירת נגד והתמרמרות זעם המלאה החרדיתהיהדות
 הפעפ תתקומם  לארץ, שיבואו הילדים אי4  2ש2שים יסוכן תקדיפ בזה והרואהרוחני
 נשמות פל הסוכנות 2ה שיקפה המונופ21ון נגד ישראל,  ילדי  על הכציה משטרנגד
 הנאצית. תתופתיי,די

 החנוך פלחמת ילדיה. נפש ועי נפשה על לעמוד הפעפ נקראת החרדיתתיהדות
 בתלכנו  הסוכנות  המל*. בטחה את יעכשיו תפצא שנה חמשיפ  לפני עוד ביהדות.שתתייפה

 מוראותיה.  בכל בארץ הפעם נתגלתה יהודים" אצל ה.נ2ות ועבלה.  ופנו וו  היתבעותעלינו
 חיות פעת נשפעה  ל8  אומללים יתופים קטנים,  יידים נפש על כזו נוראהאינקבידצקה

 קוריחפ ברוח להתחנך ממשיכים שתיו שילז-פ קיא, מכאיבה טרגדיה  יגוי.ישראל
 עצים חמיצ4ים פומיות פצד וזח בארץ-ישראל, דוקא דתם על יעבירום נאפבימכיהודים
 alminכמוסדות

 לפקוח הישוב ועל '! ילדותם נפש על האדמה 6ן אלינו צועקים אחינו דמיקיל
 התהום על וחשבון דין לו ימסור יהודי כל הההומי עז במירון מחגל% הוא איךעוציו

 הישוב. את בהם שהובלו החדשות הדרכים בעקב לרגלעוהפעורה
 האחרון ברגע נתקשר לא האם הישוב, של הנפש לחשבון חשעה הגיעה לאהאם

 המציאות את להפוך אגו"י על הוטלה קשה מלהמה הידיות. מקורות אל שלמהלשיבה
 מצשות מד %חום דתם, על קסנים ילדים העברת כדי עד ישראל לתורת המתנכרתהא"י
 ! אלינו לה' ומ4 התורה סי % בא"י ההים צביון את שקבוע זועגומה

 הרוכבות פקידי ברו כמלום, אחדות הדוו-מים לישראל אלה קשיםבימים
 האכזבה ורגש מגדולה ההתמרמרות החלונות יבק הנאמנה הוהדות בין עמוקהתהום
 המועד בחול שהתקיימה האגודתי המער של הארצית בועידה בטחים אתמצאו
 naan 1 מקרישת את פרסמה "משתתפים רבת הועידה8סח.

חברים.
 טהרכן, ילדי של חיסורים חרוש. גבש על אותו בצעה היהובת שהסוכנותהפשע

 אוהה של הארי החלק ויעות, הגדושה זו אימים בתקופות ש לבבות לזעזע כדי בויש
 לשמד הופקר הם תורה שומרי בגי כולם כמעם כי הודו הסוכנות אנשי ש אערהילדיה
 ברשת אשר ל8גוד"י )דתם ועהם על רכים ילדים העבירו nlbbn1 המתויםרדתני.

 גתנו גחה גם הציונים ספר בהי שבכל ילדים המש 5י נתחנכו בפעין שלההחנוכית
 שלשום* ילד שאות שבעמבע

 הקדושים ילדי כבר מתגעלים הנאת הקרשה את אלקים עורכים אנו בה זו,בשעה
 לתוך בחדירים ישראל קדשי כל לחלול אותם 15אטש ונטילותי בסריפות בחמץאושד

 את מסרו הוריהם אשר הערשה אותם %ל ומשטרה בת יאס סחירה, רעלנשמוחוהם
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 אלף שלשים של גורלם להיות ח"ו עתיד אלו טיהראן לילדי שאירע מה עליהם,נפשם
 בקרוב. ארצה בעז"ה יעלו, אשרילדים

 הפ אף כמונו הם, וחברינו אחינו האלה הילדים לנו, דמי אל תורה, שומרנוער
 להפ עלתה מה ראו ולמצות. לתורה חונכו הם אף כמונו תגרה, שומרי להוריםנולדו
 הנאציפ היתומים, נשמות נרצחות הסוכנות אנשי בידי ההורים, נרצחו הנאצים בידיהיום,
 בזה גם ביניתם להפריד ,מבקשים הסוכנות ואנשי הזה בעולם ובנים אבות ביןהפרידו
 ויר"ש. תורה ללא מחיים ילדיהם מות את מבכרים היו ההורים כי ספק איןובבא.

 ובממון בנפש בגוף התנדבנו עשינו, שלנו את אנחנו הזה, הדם את שפכו לאידינו
 ושומם ריק ובמאמצים במסירות שהקימונו הקליטה מחנה עומד היום הילדים,להצלת
 זאת. את היהודית להסיבנות נסלח ולא נשכח לאמילדים,

 סונים אנו ישראל אגודת פועלי מנהיגי אל ובפרט ישראל אגודת מנהיגיאל
 ומתן, משא מכל חדלו הקשרים, כל בת אוחם נתקו הזאת, הרעה העדה מהוךהבדלו

 החרדית היהדות של עצמאותה על משמר מכל שמרו מהם, הניה מכל עצמכםהדירו
 תתכן לא אתם לידיות, הם מסוכנים אויבים הסוכנות אנשי אשליותי לכל הקץ ה'.לדבר
 רדתם. עד בהם. החרדית ליהדות מלחמה פשרה,כל

 החדירו הסובכות, צ:שי פשעי את חניכיהם לפני הוקיעו האגוותי הנוערמדריכי
 היסתמי המשך מהוה זרמיה כל על בציונות מלחמתנו כי הברורה ההכרה אתבלבם

 בצדוקים, הפרושים מלהמה במתיונים, המכבים מלחמת הבעל, בנביאי אליהולמלחמת
 הברי.ת  "שנאת : דר"נ אבות בשם שאומר ערוך בשלחן הסעיף את לחניכיכםשננו
 את אהוב התלמידים, את ושנא החכמים את אהוב לומר אדם "כוון שלא מלמדכיצד

 והמסיתים האפקורסים את ושנא כולם את אהוב אלא הארץ, עמי את ושנאהתלמידים
 תכלית אתקוטט, ובתקוממך אשנא ה' משנאך אמר דוד וכן המסרות, וכןוהמדיחים
 טעם מה ה'. אני כמוך לרעך ואהבת אומר הוא הלא לי, היו לאויבים שנאתים,שנאה

 אוהבו". אתה אי לאו ואם אוהבו אתה עמך מעשה עושה ואם בראתיה אניכי

 לתורה נצילם ישראל. ארץ ילדי למערכת נתגייס טיהרו ילדי מערכת אתחפסדנו
 במלאכה עושה האחת ידנו תהי' ארגוננו, כח את נחשל שורותינו את נלכדולמציה,

 לתורת שגחנכם רבן בית של הנזקות בזכות אלינו, ולתורתו לה' מי בשלח. מחזקתואתח

 נפשנו. פדות ואת גאולתנו ה' יחישולמצתת

 דתי נוער בכפר עמדתו. את נמרצות בטא הוא אף הרצוג רי"אהרה"ג
 בשם שכבם התורה עוזבי לקבוצי ילכו לבל לבם על ודבר הילדים עםנפגש

 הלאומי הועד של  הנבחרים באסיפת הצעה באה כך על ישראל", בית"מחריבי
 ב"היסוד' הלאומי. הועד מתקציב הראשית, הרבבות בשביל  :ההקצבות אתלמחוק
 : דעתו את הרצוג הרב הביע ניסן י"גמיום

 מכל הילדים עם החטופות משיחותי לדעת נוכחתי המעבר במחנותבבקורי
 ספרר הילדים של דרובא רובא דתיים. היו אבותיהם יותר וצולי אחוז שתשעיםהסוגים,

 אפילו מסרו מהם רבים לשבת. נרות הדליקו ואמותיהם כנסת בבית בקרו שאבותיהםלי
 הליטש יתומים אלה, ילדים להעביר הובר היתכן לכן בפולין. שקבלו הדתי החנוךעל
 שבצורה וקבוצים, קליטה מקומות לידי אותם ולמסור הוריהם ושית קונם ד,עתעל

 לבנים מלמדין. אין ששם מקומות ישראל, לאלקי ח"ו בריתות ספר נתנוצבורית,
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 וארוי שמים' בורא אחדי באלקים האמונה של היסודות יסוד ישראל", "ישמעאפילו
 ובסרט התורה ממצית בחלק הודו הריפורמים, אפילו כישראל כזאת היתה לאעוד

 כזו; מזעזעת לתופעה לדאבוננו אנו עדים ועכשיו ישראל. באלקי - העיקריםבעיקר

 אח לכן הכעתי וכו'. תורה לספד כנסת, לבית ונר בהם איז שלמים, יהודייםשישובים

 שיחסם ישובים, לידי והדרכה חנוך לספול, ישראל ילדי למסור שאסור הלכה, עפ"יועתי
 שהוויהם הילדים אלה אפילו כן על יתר ומציתיו. ה' תורת ישראל, אמונת כלפישלילי
 קונן שבלבותיהם סימן הכפורים, ביום לפחות ונסת בבית בקרו הם גם פתבזלל,ים,היו
 בהחלט חלוניות ולרשויות כאלה לידים להעביר אסור ילדיהם אפילו וא"ב חתי רגשחיזה

 ברכי יל גירו,  האפשרות אם גמורים, חלונייפ של ילדים לחנך בי"ד מצחה דין)עפ"י
 והמסורה(.התורה

 בתוהו. עלו היהודית הסוכנות על להשפיע הרצוג הרה"ג מאמציכל.

 : כותב אייר כ"ג מיום"הצופה"

 משותף, ברור ודרש מהסוכנות הראשי אבי הרפה לא שבועות חמשהמלפני
 אפילו לו. הי' לא וקשב במכתבים פנה פעמים חמש ארבע הדבר"ם, להקון עצהחפוש

 לו. נתנה לא כבוד, מחמתתשובה,

 : כותב תמוז כ"ב מיום"דבר"

 : האומר מאמר נתפרסם. מאי מחודש בציקאגו החדשי הרבני הקובץב"הפרדס"
 כעת השוהה ברלין מאיר ר' מהרב הדצוג מהרב טלגרמה נתקבלה שעבר פסתבחוה"מ
 מסרה אשר בא"י היהודית הסוכנות נגד  קשה הרצוג הרב קובל בטלגרמה יורק,בניו
 הרצון הרב דתם. על לדועבירם יד ובחוזק המקלט במקומות הפליטים מהילדיםאלו
 הרבנים אגודת את ומבקש הסוכנות נגד מלחמה לוחם הוא כי האחרון במברקאומר
 הקדושה במלחמה לעזדה ולבא כוחם שארית לאזור ,באמריקה החרדים היהודיםואת
 מאש המוצלים האזדיס הילדים את ל,הציל זה. עושק, נגד גולות מחאות לשלוחהוצת

 - הי"ד הקדושים הוריהם לרצון בהתאם והיהדות התורה ברוח לחנכם רוחנימחורבן
 יאיש עמדו אמריקה ויהודי רבנים זו,: בקריאה המאמר פונה השאלה לכלבקשר
 אתם אין כי - להם הודיעו הזה. החילוני הסיכנות עול מעליכם השליכואחד

 בא"י.המנהיגים

 הרב על הסוכנות, חמת את עליו העלתה הרצוג הרה"ג של האמיצהעמדתו
 ולבזותו הרצוג ברב הישוב את להסית התפקיד הוטל בסוכנות המזרחי נציגפישמן
 אנשים בעמדתו. אותו ועודד לימינו הרבנים צבור עמד גיסן מאידךבדבים.
 התורה" כבוד להגנת "ועד שנקרא מיוחד ועד ארגנו מפלגתיים בלתימכובדים
 דעתו. עם והזדהה הרצוג הרב של כבודו על להגיןשיצא

 שהי' כנוס ישראל, ארץ מכל אגו"י נציגי כנוס בת"א התקיים בעומרבל"ג
 הזרמים כל ב"כ השתתפו בו הכנוס טיהראן. ולפרשת ישראל לשואתמוקדש
 י הבאות ההחלטות את טיהראן ילדי בענין קבלשבאגו"י

 האחרון.לא"י בזמן ופעלו פולין פליטי הילדים אלף לגורל חרדתו את מביעהכינוס
 הסוכנות מצד שנעשו הפעולות נגד .תוקף בכל מוחה והוא טיהראן", "ילדי בשההידועים

1%a



 בגולה נהרגו אשר הקדושים יתומי הללו, הילדים של הגדול רוב את להעבירהיהודית
 ואפיקורסות. כפירה של לחנוך השם קדושתעל

 ישראל, אגודת של החנוך כלסי לפועל ושהוצא הגלוי העשק נגד מוחההכינוס
 מסרה ישראל אגודת דגל על למנים שהיו הורים של הם הילדים יחרוב המציאותשלמרות
 3%. ערך רק ישראל אגודת לחנוך היהודיתהסוכנות

 את זה הרפתקאות רבת בשעת המעמקת, היהודית הסוכנות נגד מוחההכינוס
 הבנה כל דחית 1"י באר"י, היהודי הישוב וחלקי בעולם, היהדות חלקי ביןהתהום
 תרבות" "מלחמת בארץ היהודי הישוב על זה ע"י והמאביפה אגו"י,לשיטת

 יצירת לאפשר בכדי המכשולים הסרת עכשיו עוד דורש שהוא מצהירהכינוס
 הגורמים כל על מתאימה התחשבות של יסור על תוקם אשר אחידה, יהודיתחוית

 ושבישוב.המוסמכים

 הדרושים האמצעים יצירת לשם ישראל" ילדי למען "מפעל על מכריזהכינוס
 ארץ- ילדי ובין הגולה, מפליטי העולים ילדים בין ישראל, בארץ העתיד הדורלהצלת
 החנוך בתי ע"י לרגליהם הפרושה באר"י, חפשי דור המגול החנוך מרשת עצמה,ישראל
 הלאומיי ועדשל

 הבאות: ההחלטות את קבל אלה בשאלות שדן ארץ-ישראל רבני שלהכיחס

 ישראל לעם איומה חודכן בשעת בח"ה שנתאסף באר"י הרבנים כינוסא(
 - העולם לאומות ומרה גדולה בזעקה בציון הבוחר ד' בשם קורא הית" לאשכמוה
 השמד מכליון ישראל בני את הצילו - הרשע ונגד הצדק למען והלוחמיםהדוגלים
 העומד דבר אין הדם. על תעמדו ואל ש,ונות באמתלאות תשתמטו אל הצורר, יהצרביד
 להציל. עוד שאפשר מה. להציל איך הדרך את תמצאו נאמת, תרצו אם הרצון.בפני
 ! כמים הנשפך ישראל דם נפשותיכם על תקבלואל

 ! ,הצילו ! הצילו ! הצילו-

 ! התורה מקבלי ום כהשמדת - רשע ואין ד' עם כאצלת - צדק איןכי

 בעזרתכם' יהיה ישראל ואלקי תנצחו, 11 הבזכות תבחנו,בזאת

 גיל הבדל בלי הפליטים ילדי שכל התורה, דעת את בזה מודיע .הכינוסי(
- הק' לארצנו לעלות וזוכים הכבוש מארצות הנצלים מהכלל יוצא שוםיבלי  מחויבים 
 הגבורה. מפי עלינו כמצתה דתי חנוך להםלתת

 ואנשים המפלגות ולכל הלאומי להועד היהודית, לסוכנזת בזה פשה הכשוסג(
 להלכה זה יעגין עליהם ויקבלו בארץ קרע לידי יביאו שלא נישום השפעהנעלי

 ובגינה מנוגה רו,ב דרישת שזיהי העולם, כל והבני .אר"י תבני דעת חית אתולמעשה
 כולה. האומהשל

 הסרס לידי שיבואו ישראל", ו"אגודת "המזרחי" להסתדרויות וסודה הכינוסד(
 הנ"ל. ההחלטה להתגשמות בהרבה שיקל דבר - זה מצע סמךעל

 הרצוג הלוי אחזיק יצחק רבי הגאון לאר"י הראשי וטיב למרן קורא הבינוסה(
 להוסיף ממנו ומבקשים טהראן ילדי בענין לעמדתו ואמץ חזק : בקריאהשליטרא
 לכל לתת התור( דעת בפי דרישתנז לפועל שתוצא עד בשתיה גם האשמר עלולנמעד
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 נפש ודוחיפ,,בשאט תוקכ ב% ומגנים ודעתו לימינו' עומדים 'כולנו דתי. חנוךמולדים
 עליו, שנרכו ההתקפות כלאת

 בארץ ובמחנות בטהראן שעשו החפשים המדריכים מעשי את מגנה הכינוסו(
 גבוה פקיד ולמנות הטיולים את לבטל האחרונות הסוכנות החלטות שמלבדודורש,
 מחנות סדר לבטל גם לאר"יו הראשיים הרבנים כהסכמת שיהק; הנוער, מלשנתדתי
 דתייפ. רק יהיו המדרוכים ושכל עכשוו עדוהיה

 בין וברור משאל לערוך שאסור התורה, דעת דעתי, את מביע הכינוסז(
 לבניך* "ושננתם של הק' המצוה חננכם. צורת בדבר מ-14 למעלה בגיל גםהילדים
 ומוצא. גיל הבדל בלי 'ישראל ילדי כל עלהלה

 המכריע שיהנה בסוכנות דתי נציג בשנס מכיר הוא שאין מצהיר הכינוסח(
 בנבראות לכך שיבחר הרבנים ועד את ורק אך חלא הפרק, על .העומדים הדתבעניני
 ומבקשש ישראל, לארץ הראשיתהרבנות

 הללו בדברים המניות שבכל מהסוכנו"
 לאר"י. הראשית ילהרבנות ורק אךיפנו

 רבנים על ואיומים ההתקפות נתהסו האחרון שבזמן זה נגד מוחה הכינוסט(
 הכינוס ודין. לדת הנוגעים בענינים מפלבות רצון עם להתחשב לא האומץ להםשש

 עפ"י הק' תורתנו דרך זו, מדרכם להזמם הרבנית על ישפיע לא דבר שום כימכריז
 !" איש מפני תגורו "לאצתיה

 בתי ח"ו שכאילו, הסוכנות, ב"כ נגד מחאה של לשון בכל מוחה הבינוםי(
 שהת"ת בזמן נו ם, פליט ילדים לקליטת בחשבון באגם אינם והישיבות תורההתלמוד
 )מסורת ישראל קדושת דור. מדור ילדיה וחנוך האומה לנשמת היוצר בתי הםוהישיבות
 גדרישה היהודית לסוכנות פונה הכינוס האלה. המקודשים חינוך בתי על חופפותדורות
 הפליטים. הילדים עבור קליטה כמקומות והישיבות בת"ת עקרוני באופןלהכיר

 : אשם* שהמשטר במאמר כותב אייר כ"א מיזם"המשקיף"

 הראשון ניקולאי הצאר בימי פעם עבר הרצן הגדול הרוסי והאיךיאליסטןהמהפכן
 היהודיים, הילדים דרכו על נפגשו והנה שברוסים ביותר הממותקים המקומות פניעל

 להכין כדי המרכזית, רוסיה לכפרי ונשלחו ביותר הרך בגילם הוריהם מזרועותשנגזלו
 הילדים את הרצן כשראה השמד. כידוע, היתה האמיתית הכמנה לעבודת-הצביםאותם

 יערול, הרוסי בקור המושלגות רוסיה בעהבות דרכם את המשרכים הללו,האומללים
 !". נצחים ולנצח לעד הראשון ניקולאי של המשטר "ארור : קללה מפיופרצה

 אלא זרים, ייי על לא הפעם היהודית, האומה מידי נגזלים שילדינו אנו,גם
 לחזור יכולים זו, איומה בשעה הפירוד את בה להגדיל כדי עצמה, האומה גני ידיעל
 מעשים אפשריים שבו המשטר, "ארור : הגדול הרוסי האידיאליסטן של דבריואחר

כאלה".

 לארץ בנתוזלזרנבדב:דז
 בכל עוררו לחו"ל טיהרן בילדי הנעשה על הראשונות הידיעותמשהגיעו

 היהדות מרכזי את השמידה הצורר יד כי לשכוח אין כבירה. התרגשותמקום
 של גדולים קבוצים עוד נשארו ובאנגלי' הברית בארצות רק שבחו"ל,הנאמנה
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 ארצות בשתי ואמנם בגלוי. דעתם את להביע ידיהם לאל שיש תורה, שומרייהודים
 לילדים. ביחס הסוכנות התנהגות על תוקף בכל המוסמכים המוסדות גם הגיבואלה,

 היהודי הקהל דעת לחץ עקב נאלץ באנגלי' הסוכנות נציג ' לזקר ברלמר
 י בא"י לסוכנות לטלגרףבאנגלי"

 מאד באופן מבקשים אנו כאף וההתמרמרות הרצוג הרב של דאגתו עםבהתחשב
 הראשי הרב עם ידידותי סדור לידי לבא האפשריים המאמצים בכל לגקוס נארציני,
 לוקר ב )__(הרצות

 האדמו"ר ומעם וקנדה הברית ארצות של הרבנים מאגודת קבל הרצוגהרב
 י הבאים המברקים אתמלובאביץ

 ועוד מגור הרבי הגולה פליטי מבין הרוחניים המנהיגים מגדולי מחאותקבלנו
 דחתם. לא לסאגות ונשלחו דתים הם מהם 90% אשר מליטים יתומים אודות עלבארץ
 ללא ואגודה מזרחי דתיים לבתים יחולקו הללו שהילדים המאמצים כל לעשותבבקשה
 התוצאות. לטלגרף נאהבדל.

 וקנדה. הברית ארצות של הרבניפאגודת

 ומהרבנות ממנו הכבוד בכל דורש אני העולמית חב"ד חסידי אגודת ובשםבשמי
 הפליטים הקדושים שילדי כדי נמרץ, באופן "הכרתחם הצעדים את לעשותהראשית
 התורניות. הסמכויות דרישת כפי מתאימים דתחם ובתים חנוכחם למוסדות תיכףיסודרו

 שניאורסון יוסףהרב

 : בא"י הצבור בשביל מיועד ארוך מברק הגיע מלובאביץמהאדמו"ר
 תש"ג. נימן 1' ניו-'ורק,ברוקלין,

 ירושלים. "בוכרימ רחובות אליעזראת, ליב שלמה הרבאל
 חב"ד לכולל בחיל קרי כרוז היהודיים העתונים בכל בשמי לפרסםנתקשו

 הישיבות וכל תמימים, אחי צדק, צמח אמת, תורת ישיבת חב"ד, אגודת אחרישוכוללים
 בתי המוסדות, כל והרבנים, הקהלות כל ישראל שבארץ הכשרים התורה תלמודובתי

 בכלל. והישובהיתומים

 יתברך, השם בעזרת לארץ-ישראל, והובאו שניצולו הפליטים"הילדים
 ונפשותיהם אכזרי באופן שנרצחו שלנו המעונים הקדושים של יתומים"הם

 נאמנים, אורסודוקסיים מוסדות-החמך בידי ימסרו שילדיהם דורשות"הקדושות
 אמת. של חסר פעולת היא"וזאת

 מארת- בפני לעמוד שלא זה, דבר לפועל להוציא צריכים ואנתנו"אתם
 הילדים. הורי של"הזעם

 מחאה להגיש נוראה אחריות של השקפה מתוך מכם, ודורש קורא"אני
"עצומה.

 הנאמנים דתיים במוסדות-חנוך המעונים של הילדים תיכף-ומיד"למסור
 מהתביעה להתעלם שביכלתו שהוא מי אין התורה. גדולי לדרישת"בהתאם
 נאמן. חרדי חנוך לילדיהם לתת הקדושים של"הצודקת
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 והגממן מהזעף -להשמר ואץ-ד - אהד לכל' "ערמזהיר' ושואל ,אהבת. "מתוךי
 תביעתם. את למלאוח בפעולה נשתתף לא"אם

 הקדושת הסובה למלא שבחורז הזרמים מכל ונשים אנשים ! ם י ו ו ה"י
 שלנה"להמעונים

 ישדיף. כלל בעד רחמים לעורר תזכו זה"בגלל
 היהודית ילהסוכנות הכצוג הראשי להרב שלי התלגרמה את להמציאאבקשו

 לגאולה.. לאלתר לתשובה לאלתר ולפרסמותלא"י
 שניאורסת יצחקיוסף

 ו- 6לובאביץ האדמו"ר של השני המברקנוסח

 ירושלים. הבותריה שכונת אליעזרובי ליב שלמההרב
 קרלי* כהזמן, סורוצקיף סופר, מלצר סולוביציק, הרב מגוה. מלתר להרכי תודיע'
 נשמות בא-כח בתור. עליון .וין בית להרכיב חבר'ה אגודת של הרבנים .ובשםבשמי

 הפליטים את-הילדים' למסור. כדי והיחידים המוסדות את לדיךתורה להזמיןהקדושים
 חרדים. 'ולמוסדות חרדילחנוך

 לדיךתורה שיזמין להצטרף הברית בארצות הרבמם לכל חוזר מכתביכהבתי

 הנ"ל. הרבנים ידי על שיורכב העליון דין ביתע"י

 בארה"ב החרדים הרבמם לאגודת יסלגרסו "אמורים והרבנים מגורהרבי
 הילדים סדור לנפם לדין-תורה להזמין כדי הורכב העליון שהבי"דול"מווגן-ז'ורנל"

 דתי. לחנוךהפליטים
 כך. עי גחתיטתו להשתתף נדרש רב כל.

 כותב, סיון ג' מיוםשהמשקיף"
 מליובאתיטש מושדמו"ר  שנשלח המברק בת"ת הכנסת בבתי נתפרסם 1'ביום י-,,

 : תכנו וזה טיהראה ילדי בענין הרצוגלרב

 בו מפצירים הדואר ע"י לכבודו שלחתי ששמותוהם רבנים 719 ועוד"אני
 יהודי הכלל" כלל פשרה שום בלי "מאמץ להצלחת המוכנות נגד במחאהלהמשיך
 העזרה הפסקת לדרוש הצעות ונשמעות הסוכנות נגר התמרמרות מלאי 'וקנדהאמריקה

 דרישותינו". במלואן שיתקבלו עד ומוטדותהז לסוכנותהכספית

 לאפריל 16 ביום אגו"י של העולמי הוצה"פ אל בלונדון אגו"י מטעםבמברק
 :נאמר

 והרב אנטרמן אברמסקי הרב רבמ4_בראשות אסמת תתקיים חמישיבנום
 מתערב. כן גם הראשי 8רב נוספות, ידיעות תטלגרף טיהרנו ילדיבענין 9נפ~

 לא שאנגלי' שנים זה דיזקיימה, חנגלי' רבני בל של הגדולה האספהשסמנם
 ומשאלה, מחאה בהבעת הסתפק לא הכנוס שכזוע גדול הפלגתי על רבנים לכנוסזכתה
 הקרנות עבור תמיכה כל להפסקת מועד וקבע לכה מרחיקה החלטה ההליטאלא

 אף והיק מזרחי חבר אביס הל לאביד שנבחר ברשרוש שהרב שפיני'בסיוטית.
 אל המברק על חתוםהגא

 הסוכנתני

- 



 מבית- דינים בהשתתפות "שדה וערי לונדון .רבני של ועידה 43ש,6נ..לונדון,
 המליטים הילדים יתר וכל מטיהרן שבאו ילדים אלף של שהתנוך דורשת לונדון, צדקדון

 הרב בראשות א"י מרבני רפרזנטטיבית ועדה וטל "מכמתה לפי יתחנכו לא"ישיבואו
 מוקדמת התיעצות בלי אלה לילדים בנוגע שהיא פעולה בשום תנקמו רבא הרצ41הראשי
 אנו אחרת אפריל. ל-30 עד זה על להסכמתכם מתכים אנו הרבנים. ועדתוהסכמת
 שאנו נקהלות נוער ועלית היסוד קרן עבור תמיכה .כל להפסיק גמורה בודאותבאלציפ
 נחשה לא ציון "למען : שנאמר למה בההאם אנגליה. וכיהדות הדבר ולהכריזמחצגי4
 בלתי-דתי יחונך לארץ-ישראל שיבא יהודי שדור נרשה לצ נשקוט*, לא ירושלים~מען
 תורה.וללא

  גרינפלד. נצרום, אברמס9', הדרנים )-ל לונדון צדק דיןבית

 קילץ. שסב, שאד צ'כנובא שלובנה, מסטגיסלב, האדמורי"ם : ן 1 ד נ ו ל י נ בר
 פרבר. צבי חן-טו4 ברוך, ברונרו4 מינוסון, בן-עמי, בומגרטן, אברמסון,הרבנים
 קנובלוביץע הוניג, השיל, הלפרן, גורביץ, .גורוקובסקי, מרגולים, גרינשפףגוטליב.
 זתגר, סמיטיצקי, שנפלד, ד"ר הרב רודניק, רוביןי רבינוב, פיקרסקי. מונק.מנים.

 לפיתן. ראש-ישיבה שלף, וינשטיין, טברסקי, ספטמן, סויפט. הריס.שפיר*

 גלסגאו, ביד"צ גסההה וצקוביצקי, קרדיף, רוגוסניצקי, : ה י גל נ א י נ בר
 ליבהפול, קרסנר הישיבה ראש  אונירמן, הרב לירש הורביץ, הרב דינו, וביתאטלס
 הרב קופול: הרב ריבקין, הרב אוקם, הרב פלדמן, הרב דמנסשסטר, רב אלטמן,הרב
 בירמנגהם, קוילה הרב סונדרלנד, רביגובוץ, הרב מנצ,סטר, - סגל הישיבה ראשרוזן,

 רולינשטחן, הרב אדורה, באבד, הרב דורקינג, כהן הרב קמברידג, וריקו קלייןהרבנים

 רכיב  לטשייטה,  הורייז  הרב ליכסטר, דוגר, הרב גרימסבי, שטמון, הרבגלסנאוי

 נורמהמפ- כהן, הרב גויטימהם, במברגה הרב נידמסטל, רוגרסינצקי,  הרב מירגההגלמי
 תינרטוד. יקובוביץי הרב שפפורד, פשישפר, הרב שפפילד, פיש, הרבסוה

 נאמר: מלונדון באפריל 19 מיום סט"א שלבמברק
 השואלים נרגזות. שאלות התעוררו הקהילות שליחי ועד בישיבת )סט"א(. 19לונדון,

 מיהרן שילדי ודרישתם אתמול מיום הבריטיים הרבנים אסמת ההלטות על תשובהביקשו
 השיב פלדמאן ד"ר sh1. חינוך יקבלו ישראל לארץ אותם שמעלים הילדים שארוכל
 זה4 בענין ישראל בארץ ההתיעצויות לתוצאות שמתכים הארצישראלה הועדבשם

 : נאמר הועה"פ אל  לאפריל 23 מיום מלונדון מאגו"יבמברק

 דז'ואיש-קרוניקל, טוהרן. ילדי בענת הסוכנות פעולת  נגר  התקומם הצבוריל
 הרצוג חריפים גנוי מאמרי ראשט4 במאמרים יצאו דז'ואיש-תיקלי סטנדרד,דז,ואיש
 הרץ היהודי. בצבור יתוקן לא לירוי הסכנה שמחוקת הסוכנות ומינה להרץטלגרף

 דתי. חנוך ש בתוקף ועמהו לוקר את אתמול קראוואברמסקי

 ! בשמר אל_הועה*פ לאפריל 29 מיום בלונדון מאגו"יובמברק

 בבקשה השיבש לא  הסובגות שלישי, ליום נקראה הרבנים של נוספתוליה
 האחרונוש היריעות לנו תסלגרף הרבנים, להצעות  המבמתך  לוגרון דין לביתלמלגרף

187



 י המברק .למאי בך5 אנגלל.נתפכסם רבנ? של הנוספת_מטע9,קגעודה
 ה-18 אחרי למרסם לבית-דין מסרה אתמול שכמכנסה הזרמים מכל הרבניםועירת

 : הרבנים כל נירי החתומה דלהלן, ההחלטהלמאי

 הרבנות את שיספק, כאופן הובטח לא הפליטם הילדים של "דתי החגוךבאם
 היהודי לצבור להודיע רצונה נגד מוכרחה הרבנים "של זו ועידה לארץ-ישראל,הראשית
 הראשי מהרב תשובה תתקבל עד הקוער ולטית היסוד לקרן תמיכתם את לעכבבאנגליה
 רצון. משביע באופן סודר "פליטים הילדים של הדתי ומהחנוךהרצוג,

  )ונדון. דין בית גרינפלד. לצרום, הדיינים,אברמסקי,)-(

 ומהועידה הילדים בענין מיוחדת לועידה קרא באנגלי' הדתי הנוערגם
 ; אגו"י של בועה"פ הבא המברקנתקבל

 שי_הסתדרויית בהשתתסות החרדי הנוער .של זו בועידה נתקבלה הבאהההחלטה
 יליו~המלימים כל של ומהחנוך היורשת הגדולה, בבריטניה ישראל ואגורת  המורחיהנוער
 כבגי של רפרזנטטיבית ועדה ידי על ויאושר יתנהל לארץ-ישראל עוד יגיעו אושתגיעו
 בנוגע תנקט ,לא שהיא . איזו  סכולה ושום הרצוג הראשי הרב בראשות ישראלארץ

 סחבנים. ועדת של והסכמה מוקדמת התיעצות בלי אלהלילדים
 נוער עזר. בן-זכאי, )בח"ד( דתיים" חלוצים "ברית אגודתי, תרבותי חוג)-(.

 תזר" יעקש ביתאמדתי,
 ישראלי אגודת צעירי עקיבים בני זעבידה,

 המזרחי כלפי גם אלא המובנות כלפי רק לא מופנית היו האלו הדרישותכל
 המזרחי הנוער ארגוני אפילו הרבנים, לסמכות הילדים ענין את להעבירשסרב
 זו. עמדתו נגד התקוממובחו"ל

 הוא. מזהיר מלונדון, ברודצקי מפרופ' הסוכנות שקבלה יותר מאוחרבמברק

 הציונית להסתדרות הצפוי הסכנה מפניאותה
 כול"

 להתעקש הוסיף-הסוכנוה אם
 תעיד זו סכנה היא ממשית כמה עד החרדית. היהדות עם הסכם לידי תגיעולא

 : אייר ו' ביום הארץ בעתוני שנתפרסמההידיעה

 האקזקוטיבה ךחברי ידז וחטיפן מד"ר טלגרמה נתקבלה בירושליםבמוסדות
 דתי. חגוך טיהרן לילדי לתת הדורשים באמריקה,הציונית

 המוכיחה הפתעה היא זאת דתי, חנוך דורשי בין ווייז סט'פן ד"ראפילו
 חו"ל. יהדות מתמרמרת מידה באיזו עדים,כמאה

 : נאמר במאי 25 מזום סט"א שלבמברק

 בדרישה לפנות אתמול החליטה בבריטניה הרבוים וענדת - )סט"א(. 25לונדון,
 הנימוק בבריטניה. עכשיו "מתנהלת היסוד קרן מגבית את להחרים כנסת ובתילקהלות
 דתיות". בלתי בסביבות טיהרן ילדי "שיכון : הוא וולהחלטה

 י מודיע לריר ט"ז מיזם*היסוד"
 על ובאמריקה באנגליה הציונות ממנהיגי מברקים נתקבלו האחרוניםבימים

 בשעה ביחוד - החיוני הצורך ועל טהיראן, ילדי פרשת בגלל שקמה הרוחותסערת
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 'והחרדים אגואי זה בבעיה המעונינים הגורמים כל עם הסכם לידי לבוא - זואמורה
 . . דתיי חווך פליטים לילדיםולתת

 באנגליה, הקהלות. יעד ומ"ר היהודית הסורגות חבר מלונדון, ברודצקי, ז.פרופ'
 בשעה מאמצינו כל את להכשיל עלולה טיהראן ילדי בעקב שפרצה שהמחלוקתטלגרף,

 אגו"י עם הסכם לידי לבוא דורש הוא באנגליה. שהוקמה הפעולה אחוות את ולפוצץזו
 זו. בשאלהוהחרצים

 באמריקה לא"י הראשי הועד שבישיבת במברקו מסר ברלין, מאירהרב
 לדרוש גולדמן( נ. הד"ר )מלבד אחד פה הוחלט תייז, סטיפד ד"ר של גםבהשתתפותו

 הדדית. הבנה לידי ילבוא המלוטים הילדים כל עבור דתיחנוך
 אחרת וצלום, בדרכי הנעיה את ולפתור שלום להשכין בדרישה פנה לוקר,ברל

 בשר. זו בשעה וכהפסדם קושייםיווצרו

 הקרנות. תסבולנה אנגליה רבני .מהחלטת שכתוצאה הדגישה רידינג ליידי הגב'גם
 הפרשה את לחסל מגמה ומתבלטת הסוכנות הנהלת על מאד 'השפיעו אלהמברקים
 זה. בנדון אגו"י עם ,הסכם לידי ולשוא הזאתהכאובה

 היהדות של הזעםסערת
~alns 

 החרם ובהחלטות הכברקים בגל המתבטאת
 העתו- במסיבת דובקין מר הסוכנות הנהלת חבר ע"י ששרה הציוניות הקרנותעל
 י דובקין מר אמר אייר כ"ב מיום .ה"דבר" לפי אייר. נ"א ביות שהתקיימהנאים

 רבנים מאגודי שונות מארצות טלגרמות מבול האחרונים בשבועות .הגיעלארץ
 טיהראן. ילדי בענין שאלות ובהםוקהלות,

 למחאות שיתפנו הסוכנות לראימי להם גרם הוא ממון הפסד מפניהחשש
 י-ז מר של במאמרו אייר כ"ט מיום ש"הבוקר" צעדים בכמה וינקטו הקהלרעת
 בטולן(, )לא המעבר מחנות זמן קצור דהיינו: הסואה" "'ותורי בש4 אותםמבנה

 ובטול %המזרחי"( מטעם הנוער עליית בלשכת נוסף פקיד א. )ז. דתי מפקחמנוי
 ביהם 'שנתנו ההבטחו'ת הן אלה אחרים(. שתפעה ודרכי תעמולה בטול )לאהטיולים
 לציין, ראוי פישמן. הרב כוחו ובא המזרחי את ספקו והן בעתי* שיעלילילדים
 יתחנכו, איפא לרצונם ביחס הילדים את לשאול יוסיפו שלא הבטחת אפילו איןכי
 אחיהם עם ביחד רצונם למרות קטבים ילדים לשלוח יוסיפו שלא הבטחהאין

 הילדים חלוקה של המעוות את שיתקנו הבטחה, שום ואין כופר. לחנוךהגדולים
 החרמת מפני הפחד אלמלא ובעיקר החריפה התגובה אלמלא בארץ. כברהנמצאים
 כותב ב. פ. מר אלה. הסואה" ל"ותורי אפילו מסכימה הסוכנות היתה לאהקרנות

 : אייר כ"ז מיום ב"הבוקרל כךעל

 להתחשב הסוכנות הנהלת את להניע אפשר שאי הפעם, גם מתברר, כלראשית
 במובן הקרנות. החרמת ע"י אלא ה"הסתדרות", הנהלת .של מזו .חוץ שהוא, מי דעתעם
 מאד, ברור לדאבוננו, הוא הלקח אבל ומסוכן. קשה מאלף לקח קבלנוזה

 המפלגתיים השליחים הסתערות של והשערוריה טיהראן ילדי על שנכתב מהכל
 ההתעלמות על חקלאיות, בנקודות רקלמה ביקורי על נפשות, ציד על הפליטים, ילדיעל

 המטסלת הועדה של צדדי החד ההרכב על הלאומי, הועד של החינוך הנהלתמקיום
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 של האוליממית המנוחה את להטריד בנוחם היה לא הדברים אלה כל -4 הגוערבעלית
 רק המעשת. אחר' כתקנם וקשה נעשו שנעשו שדברים לאמר, אפשר מסוכנות.הנהלת

 להכאמות, סכנה צפויה והיתה הלאומיות הקרנות החרמת על לארץ r~Qמשהוכרז
 הרדה. ולגלות להתענין התחילה מסובנות, כוח נובעשמהן

 להודותיצריך
 את להחרים המסרבים אלהי בכל מתגרית הסוכנות שהנהלת

 מ"התעלמות את."הנהלה להוציש עלולה הדגנסות במקור הפגיעה סכנת רק גיהקרנות,
 השלילים. מחוגי שאינם חוגים של ודריסת דעה מכלהסוברנית
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 ם ו כס
 ראתה מה הזו, הגדולה החרדה כל מה בשי שישאל, סי ימצא כייתכן
 רבבות מוצאים בה זו, אימים בתקופת האם נזעקה. כי כולו, העולם בכלהיהדות
 וארץ שמים להרעיש כשרה, הששה אכזריות, מיתות מיני בכל להורג ישראלילדי
 ירד שלא בעצמו, מעיד ככה השואל כל 1 דתם על שהעבייום ילדים מאות כמהעל

 היסטורית. מבחינה בין נפשית מבחינה בין בחינה, משום זו בעי' שללעומקה

 שבעזרת האלהי הילדים של האחדות המאות שכן כיצד? נפשיתמבחינה
 לשראל. בית ילדי ככל הנם אחיהם, ש'ל חלקם מנת שהל האכזרי מהגורל נצולוה'
 שהעלו שגשהטו, שנערפו, הקטנים, מאחיו אלף מיצג כאילו מהם' ואחד אחוכל
 אם וממגפה. מרעב :שמתם שהפיחו או הקירות אל ראשיהם שנופצו המוקד,על
 מהם אחד סל מהשואה,  שפלטו הילדים, אלה הנה מלא, עולם היא מישראל נפשכל
 תקוות רק לא בהם ומגובשות מרוכזות כאילו מלאים' עולמות כאלף לראותויש

 שמחשבה כמה כל והנאמנה' הכשרה פולין יהדות כל תקוות אלא בלבד,הוריהם
 פולין יהדות של חיי מצבה כאילו הם האלה הילדים : לבטאה יש ומ!עזעת, מחרידהוו

 רגילות מספרים במידת אותם למדוד אין לפיכך ביסורי', והגוססתהמשותקת
 המספרית הכמות שלגביו אחר גורם ועוד אופן. בשום קיבעת אינה זה, בנדוןהבמות
 מהעולם. נסתלקו אם בין בחיים הם אם בין ,הילדים, הורי - ומבוטלתבטלה
 נפשם משאת תותה. שומרי הורים חייהם, חזות את בילדיהם חוזים יהודיםוצרים

 ישיקו מתפללות שבת של נהות בהדליקן האמהות ה', עובדי בנים לגדלהעלווגה,
 "ותבא 1 נדרי" "כל לפני בניהם את מברכים האבות בתורה", מאירות .בניעיני
 אבחר ממורשת הבנים לב את המסיר תחטא". לבל הייך ים? כל פניך על ת'יראת
 לילדים, להבטיח נוהגים היו המדריכים ההורים, של היחידה חייהם תקוה אתמקפח
 אינם ההורים כי החורה, עוזבי למקומות ללבת ופקפקו .ההורים צער מפנישרחושו
 בהשארת ממאמינים אנחנו בקלקלתם. ילדיהם את ,יראו לא וממילא בחיים.כבר
 ההורים וכי יתומיהם עם ההורים קשרי את מנתק המות גם אין כי מאמיניםהנפש,

 עוסקים .בנים לגדל היחודהשתוחלתם
 בתור"

 בקבק גם מצטערים נכזבה, ובמצוות,
 אדצה בבואם כחיים שנשארו האם, של או aan של נפשם מפח היתואר רב,צער

 על ומלגלגים קדשיהם את מחללים .לרוחם, זרים הם והנח בבת או בבןונפגשו
 בחלקם, שנפלה הגדושה היסורים מנת אחרי מבטחים, חוף אל בהגיעם , 1תורתם
 הם חיים כי אף בשהם, את שכלו י ידעו אשר מכל הקשה החיי' פה להםצפול
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 בידר אשר מהישוב, לא אם אכזבתם ואת נפשם מפח את יתבעו ממיושלמים.
 בספר יש לשראל. ארץ ומרבני 'החרדי מהצבור וביחוד ילדיהם גורל אתהפקידו

 לחנך מאמצים הרבה מי בו, מעל ומי הפקדון על שמר מי והוכחה, בריר משוםזה
 לדורות. יחקק זה דבר אלה. מאמצים הכשיל ומי הוריהם ברוח הילדיםאת

 בו, ההוגה את האופף אחד מושג יש הסבל למוד ישראל עם שלבהיסטורי'
 ויסורים על זוועה הקנטוניסטים. מושג הוא זה כלימה, בהרגשת מהול זוועהרגש

 יכלימה לשמד, הוריהם זרועות מביז שנפזלו התמימים, ישראל ילדי בהםשנתנסו
 עתיד ה"חטפנים". ידי - הזה הפשע בבצוע ועזרו באמצע היו ישראל ידי כיעל
 של גנזי' לבית וכלימה זוועה מעוקר מושג כתור להכנס טיהרו" "ילדי השםגם

 עם, פשוטי בצע, רודפי. בצעו לא טיהרן ילדי של הפשע את היהודית.ההיסטורי'
 הישוב בהגה האוחזים אנשים של חשבונם על לזקוף יש אותו בשעתםכ"חטפנים"

 גב' דברי נשמעים עגומה וכמתהלה ובארץ. בטיהרן שליחיהם חשבון ועלבא"י
 ( 58א דף הנוער עלית "ספר )מהוך בלוצרן, הי"ט הציוני בקונגרס שנאמרוסלד,

 חי.. רושם מחדש לקבל כדי נוער, נמצא בהם הישובש בכל עברתי מא"י, צאתילפני
 אשר הילדים על חשבתי הדורות. במשך לנו אבדו אשר הילדים אותם על חשבתיאז

 אנו, חטאנו על גם חשבתי ועת. ברוסי' הקנטוניסטים על או טומס סנט האי אלנשלחו

 השאלה בא"י, שלנו הילדים שאלת לפתרון הדרושים האמצעים את יצרנו לאשעוד

 הנה : חשבתי הציורים את ראיתי כאשר אולם העלי'. שאלת לאחר ביותרהחשובה

 הציונות היא זאת : לנפשי אמרתי ועוד אחרים. שחטאו חטאים על מכפריםאנחנו
 להניא יכולים היגו אילו המפעל, את להרחיב יכולנו אילו הי' טוב מהבהתגשמותכן

 איות אתה רטנים. לארבע אלת לשתים רק ולא שנה, 15 מגיל למטה ילוים גםלארץ
 החזון התגשמות להיות עלול זה הבא: הדור אותנו משבח ה" שבת אינה זה,הי'

 האבות. אל והבנים הבים אל האבות שיבת :היבואי
 בהתגשטותה".  המיגבות היא "זאת :שכן

 הקשת התרבות מלחמת את כל לעין והבליטה גוללה טיהרן ילדיפרשת
 זו, מלחמה בה. הכופר והחלק לתורה הנאמן החלק. : האומה חלקי שני ביןהנטזשה

 הקדש. אדמת על פה מוכרעת להיות וסופה הבתלינית ההשכלה תנועת עםראשיתה
 השמידה האירופית מפנהל:רעה.השואה הנאמנה,חל היהוסה בסכויי עינים, נעצוםאל
 פתכם לפתע נשארנו בחזית, פה העומדים אנחנו התורנית. היהדות מרכש כלאת
 נקשה תפקידנו וחיים. כח שפע והתוסס הגדול המלואים מחנה בלי עורף,בלי

 החנוך צביון על מלהמה היא בנהרן, ילדי נפש על המלחמה ביותר. וקשהאחראי

 גופה. הישראלית האומה של צביונה על מלחמה היא הישראלית, האומה שלהרשמי
 המלחמה היא ישראל" בית אגויים "ככל ובין קדוש" וגוי כהנים "ממלכת ביןמלחמה
 לפרוטות טיהרן ילדי פרשת את לפרוט אין הציונות. ובין החרדית היהדותשבין

 הקבוצים באנשי חינם חשד נחשוד אל ילדים. מאות צדיית של שאלה זו איןקסבות,
 התקציב בכספי או לקבוציהם נוסף אנושי בחומר לזכות בקשו כ' השמאל,של

 למלחמתנו אנו גם דורשים כזו והערכה עקרו,נות על נלחם השמאל בכלכלתך.הכרוכים
 גרסון מנחם מר דמותה. את לסלף רצו בעיקר, "המזרחי" ומנהיגי עתונות אשףאנו,

 חלוני", לחנוך "זכותנו : במאמרו ברורות כך על כתב הצעיר" "השומרמסופרי
 : ניסן( י"ד)*יבר"
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 הפנים קבלת י ה ו ז שלא מרגיש הוא :ה מחזה בפני ונדהם תוהה עומד הרחבהקהל
 המפלגות" ל"ריב עורף פונה הוא נפש כשאט הגולה. לניצולי לערוך היה צריךשהישוב

 רכים ילדים של גבם על מפלגתיים חשבונות עושות הן למה לשבט, כאחד נולן אתודן
 רציה נסיון עושה אינה היא למטרה. קולעת אינה זו איסטניסית תגובה אך ?וזכים
 מנס'ה אינה היא שהתגלע, הגדול בריב ברורה עמדה ולקבוע הקורה בעובילהיכנס

 לשלום חרד יהודי שכל ספק בלי הוא נכון זה. ריב של מהותו את לעצמהלהבהיר
 דעתנו. על שהעבירנו אטור זו הכיה אה בטובתם. רוצה יהודי שכל האלה,הילדים

 חוגים שקובעים המטרה לקדי. שונה הנו הזו הדאגה ן כ 1 ת ש ממך נתעלם נאאל
 לבחור שרוצים החינוך דרכי גם שונות ולכן שונה. היא אלה ילדים לחינוך בישובוחומם
 שהתפרץ הקונפליקט סיבות אל לשעגת המסרבת כלל-אנושית התמרמרות של עמדהבהן.
 חיצוניים. לגלויים רק לב ושמה היקר את מטשטשת היא אותנו. מקדמתאינה

 ת י ש ע מ לה א ש אלא לפנינו שחין טוענים לזה, זה מנוגדים צדדים,משני
 חולדים בקליטת מתענינים ההסתדרות שמשקי בודאות קובע המיוחד" "העתוןבלבד.

 יבומם ילד. לכל הקציבה הפולנית ,הלא"י",שהממשלה ארבע צחרי "להוטים שהםמפני
 לבן,! מהרהורי אלא רואה אדם אין כידוע, בהשמצתם. המיוחד", "העתון לאנשילהם,

--  וצאלה לפנינו ? לרגוש לכם "למה : ששואל מי יש פנימה המחנה בתוך גם אך 
 הדתיים אם ואף קופח, לא חלקנו שונים. במקומות ילדים מאות כמה קליטתמעשית,.
 גישה לארץ". פליטים ילדי הרבה עוד יעלו הרי להם, מגיע מאשר יותר כעתיקבלו

 ממדרגה ת י ג 1 ר ק ע בשאלה כאן עוסקום אנו לדעתנו לנו. נראית אינה זו"מעשית"
 נסתר, ויכוח מתנהל הקליטה וזכויות החלוקה לבר על הגלוי לויכוח מתחתראשונה

 זכויות : זה בויכוח הנידון ונוקב. מר לויכוח ליהפוך הימים במרוצת יכול הואאך
 את מעיקרו להסתיר יכולים אינם נוסחאות להטי שום .שראל. בארץ החילוניהחינוך
 ליגיטימית חינוך כצורת הדתי והחינוך את למעשה רואים הדתיים בחוגים הזה.הנושא
 : אומר שבידיהם הנימוק אחת. לא הנוכחי בויכוח זאת ביטאן דבריהם בארץ. ה ד י חי

 אלא לחנך יכולה הקהילה 'ואין הקהילה, לחינוך ישראל, מסורת לפי נתונים,יתומים
 מעצמה. מסתברת החילוני החינוך של מעמדו לגבי המסקנה דתי.חינוך

 זה אין בלבד, מעשי. ויכוח אינו טהראן, לילדי מכיב שהתלקח החריףהויכוח
 שלו, הפרספקטיבה את נכון אל נראה אם המלה. של המצומצם במובן מפלגתיויכוח

 שונים בויכוחים אתרים גילויום לה שקדמו התנגשות של מחודשת התחלה זוהי הרי-
 ואל הויכוח, מהו הפועלים צבור נא ידע הישוב. של התרבותי ההוי דבר עלשההנהלו
 על שמירה מתוך הקליטה עקרונות את הלאומיים מוסדותינו נא יקבעו ! ממנוישתמט
 ! הציונות של החילוניאופיה

 לפנינו הרי שבשמאל, 'הקצוני החלק של תפיסתו היא זאת האומר, יאמרשמא
 במסיבת הלהודית. הסוכנות הנהלת חבר דובקין, מר רשמית, מאישיות דעתגלוי

 : אייר( כ"ד מיום )"דבר" דובקין מר אמר טיהרן ילדי לענין מוקדשתעתונאים

 וכל שעלו סהראן ילדי מאות כל : "צנועה" אחת תביעה ישראל" "אגודתבפי
 של המוחלטת ברשותה דתי לחינוך יימסרו להעלותם, מקחים שאנו הילדיםרבבות
 לא ישראל בארץ אבל תורה, לתלמ:.די הותומים נמסרו בגולה אמנם, הראשית.הרבנות
 ל"חנוך חינוכי זרם ושום מפלגה שום הסכימה לא עדחן יקום. ולא ה"ה כמנהגהיה

 ישראל". "אגודת כתביעת הראשית, הרבנות בפיקוחאחיד"

148



 כדבר לא*יקום בא"י אב5 תורה לתלקודי נמסרו,היתומים בגולה עקא.דא
 הבנס ארץ 'היא א"י היהודיתנ הסוכנות של "רשמית עמדתה היא זאתהזה,

 מין יוקם הדתיים בשביל יהי'חלוני. הרשפי וחנוכה חלוני יהי' משטרההחילונית,
 של החנוך אבל :המיוהדות; משאלותיהט את לספק רשאים הם יהיו בה רוחני,גיטו

 ותפקיד מקום אולך היי בגולה חלוני. יהי' הוא הידיעה, ב"הא" החנוךהאומות
 לחיים מקום בה שיש בא"י כן לא ההתבוללות, בפני תריס בתור לדת,לאומי
 הישוב יאשי של המהשבות מהלך הוא זה ומפותחים. שלמים חלונייםלאומיים
 ההסתדרות וצל הרשמי הבטאון עררך קלינמן משה מר דעותיו. והוגי סופריוהציוני
 במאמר. כותב "העולם", העולמיתהציונית

 ענין 2ל סיון ד' מיוד ב"העולם* ראשי
 הבאים: בדברים אותו ומסיים טיהראןילדי

 ! וכן כן - היהדות של ההיסטורי הגין ושמירת החזרת המסורתי, ההוי ביצור-

 ,... ולא לא , מאד נמרצת תהא שהתשובה לחשוש צריכים ? רבנ' תשמראגל

 "תורת חמץ: ג' ומיום בי מיום בנהארץ" גדול מאמר פרסם סימוןמר
 ילדי שאלת על ,:יבר1,4'הפולשוס ביל טיהראו". ילדי שאלת לאור הציוניהחנוך
 אותה ולא-נתח הקו ,טלןהבעי; לעשקה שירד מאמר אולי עוד נתפרסם לאטיהראן

 מסקנותיו עם, להזדהות מבלי הנ"ל. במאמרו .סימון מר שעשה כדרךביסודיות,
 טיהראז ילדי פרשת את ברצינותה ההולמת גישה לקבוע הצליח כי להודות,יש

 : הנ"ל ממאמרו קטעים הנההחמורה.

 כל על זו אחידה צורת-חיים דוקא עומדת. בעינה לעצמה כשהיא העובדהברם,
 דוקא בישראל. נפש לכל יפה היה שכוחה בזמן אחת לאגודה שאיגרתנו ודקדוקיה,פרטיה
 החפשים ולאגודת הדת מחנוקי לאגודת - אגודות לאגודות העם את היום מחלקתהיא
 דרכי משום רב זמן להצפינן ואפשר תיכף מתגלות אינן שונות דעות עשייהם.בם

 בקדושת" מקודשת כשהיא עוד ומה - חיים צורת אבלשלום,
 הרי - ואמונה תורה של.

 ! לפירוד : אחד ודינו מיד, בולט בה שינויכל

 העתיד וטל פרצופו לקביעת פרספקטיבה מתוך - בארץ-ישראל הנעשה כל2(
 בסטות באמת,1"כרוך המתועב "ציד-הילדים" ועלגה. בנין בארץ מלה מנוס ואיןיעשה,
 .להבינו אפשל, הצדים, לצעירים וגם הניצודים לילדים גם ביותר, חמורותפוגוגיות

* להצדיקו לא וכלל כלל כיאם -  דעות בעלי של ועתם להם על עמידה מתוך 
 או הם, אמתם סג על שתיבנה או ישראל שארץ הסבורים, אחת, כלטוטאליטאריות

 תהיה המינים, מכל שלס האורתודוכסימי שלמה באמונה מאמינים כך : לגמריתיחרב
 קלות לנהוג ם למבקר לו אסור גרידא; פוליטית או פוליטית דתית גרידא, דתיתאמונתם
 "צבא גיוס וק חין שבהם הטובים כאן; והנאבקים המתחרים הכוחות. לגבידעת

 שדמותה בצלמה ודוקא כולה, הארץ של עתידה אלא עיניהמן נגד למפלגתםמלואים"
 מלחמות לך אין חי מ א היא ורק הואיל כיחידה, להם הנראית השקפתם-אמונתםשל

 שוניםי אידיאליזמים בין המתנהלות מאלו יותרמרות

 קשייה את אבל בשמה, לדבר מתיימר אני שאין - החרדית היהדותובשביל
 כנסת תחנך כתן : חדשה בצורה השאלה עומדת - כאן להסביר אשתדלהמצסונייס
 ri*1~a 1 שלא או ישראל תורת ברוח - אצלה המופקדים הילדים אתישראל
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 ההולכת ישראל בארץ התהיה : אחר ניסוח יוד השאלה את לנסח וכדאיאפשר
 חפשית ואחת דתית אחת פרהסיות, שתי בה יהיו או אחת, יהודית ה י ם ה ר פונבנית
 ?במעשיה

 הבחינו תמיד האדוקה. היהדות בשביל מאד חמורה גם אלא חדשה רק לא זובעיה
 עליו, מתגבר שיצרו אדם רואה "אם בחינת בצנעה ומעשיהם יחידים עבריינים ביןאצלנו
 חפץ שלבו מה ויעשה שחורים ויתעטף שחורים וולבש אותו מכירים שאין למקוםילך

 ישראל כסת של בקודש דרכה ובין יז.(, קטן, )מועד בפרהמיא'..," שמים שם יחייואי
 בגולה אם וכו'. א" י פ ה ר פ ב שבת ל"מחלל יתרה בחומרה התייחסו ותמידכולה,

 הרב ומספרם הואיל ת, צ ק מ ב מוצדקים עצמם את "הפושעים" הרגישוהמודרנית
 מרגישים הם אין בארץ הרי נעינוהם, ה ו-ל ד ג אינה והיא עבירתם מידת אתמקטין
 להם אין זה. בדורנו וארצם עמם מצתת עיקר כמסיימי אלא בלל, כחוטאים עצמםאת
 שעויין נחשלים כעל החרדים על מביטים הם : להיפך יהדותם, מצד כליות מוסרכל
 וההתקדמות האמשיח ההשכלה צו כלפי חוטאים כעל אף - ולעתים נתפכחו,לא

 :זח שהפקירות מתי ומצתת תורה עול פרקו ולא הואיל : אחרת ועוד זאתהלאומית.
 הם קריבות שלעתים וקשה חדש לאומי תפקיד ענקם על להצל מגת על . אלאלהם,

 - זו למדה ומיקסים שיש כך, ,כל גדולה והתלהבות התמסרות אגב אותוממלאים
 שכל ומצוות, דינים מסכת להם גם יצרו. הרי ממש, "דתית" תכונת - בטעותאמנם

 ה י ס ה ר פ : היינו ותצרוכת, נהנים ומצווה ותוצרת עבודה דיני וביחוד יאשמו,עובריהם
 ה י ס ה ר פ כאן לנו יש אלא הפקרות, נגד יהודית-דתית פרהסיה כאן לנו איןשלמה.
 תו דת יהור, שכל ישראל, ארץ של הממשי הדתי מצבה זח' פרהסיה.בנגד

 יפה. יפה עמו  ולהתחשב לדעתו חייב בתוכה, ופועל החי דתםלא

 צביך על כמערכה טיהרה ילדי מערסת את להעריך עלתו כך רקאמום,
 א"י כי לזכור עלינו בפרט. ובא"י .בכלל כולו בעולם היהודי Qpn וטלהפרהסי'
 ההשפעך תצא ומכאן העיקרי הרוחף למרכז אירופה, מזיח ח41בן עם כעתנהפכה
 נ. אנחנו, מאמינים ואמנם ח"ו. לרעה בין לטובה בין כולה הגולה עלהמכרעת

 אמתנו עפ"י שתבנה אוא"י
 לא לפיכך לגמרי. ח"ו שתחרב או אתורה אמת -

 לדחות בקשנו רק אנו זו. במלחמה דעת וקלות דעת הסח וותורים, לשרה,תתבן
 הכוחות כל ורכוז מתח את 'התובעת הזו החרום שעת את ראתו לא זו,~לחמה
 פנימית. להתאבקות ומתאימה כשרה כשעה לטבח, מובלים אחים הצלתלמעיטה
 בנפשנו כי בשער, לעמוד מצווים ואנו זו התאבקות עלינו כפו התורה עוזביאח-נו
 הישוב. ובנפש העם בנפשהוא,

 עקב בעיקר בה נכשלנו טיהרן. ילדי של יו במערכה הצלחנו כי להגיד אין.
  היהודית לסוכנות להכנע הראשית לרבנות לה גרם אשר "המזרחי", שלחתירותיו
 פקח טיהרן ילדי פרשת לאור אשר בחו"ל, היהודי הקהל בדעת מבוכהוהכניס
 הרבנות בא"י, הישוב מתגלגל ,בו הרוחני 'המדרון את לראות תמוהותעינים

 והסוטות התקיפה מעמדתה לבסוף נרתעה היא האחרון, במבחן עמדה לאהראשית
 זכות מתוק. יצא מעז לבא. לעתיד הסכנות הרת הזו הכניעה את להתזכור

 . את עורר שענינם טיהרן, ילדי לידינתגלגלה
 ומאדישותו, מתרדמתו הצבור

 המתחנכים שראל, ארץ ילדי בבואת נראתה טיהרן ילדי אספקלריתחתוך
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 ורפיונו חולשתו נראתה מצוותי'. שמירת וללא תורה ידיעת ללא המכריעברובם
 הישוב עניני הנהלת כי רבות, שנים במשך שהשלים החרדי, הצבור שלהארגתי
 לתורה. המתנכרים בידיתמסר

 הברורות: מסקנותיו את יוציא החרדי הצבוי
amהעולה ובנוער הארץ בנוער לטפול דאגותיו, כל ראש ע4 החגוך בעית את יעלה 

 ומוצקת יציבה אחת, חזית ויקום שורותיו את ילכד הוא לבו. תשומת כל אתיקדיש
 חנוכו החלוני החנוך יהא לא בא"י, חלונית פרהסז' תתכונן לא התוות מםשל

 כל מול איתן היהודי העם עמד שבעטיים. תורה תלמודי היהודי העם שלהרשנזי

 בית לשמש ישרא" בארץ גם יוסיפו הם, הם, שנה אלפיים במשך הגלותמצוקותי
 ונטארה. בקדושא ולגדלם ישראל לילדייוצר

 אגוד"
 כדוגמת נלחמה, לא ישראל

 בשבילם דרשה היא טיהרן. ילדי בשביל מפלגתי חנוק על בישוב, האחריםהזרמים
 הנהיגה לא שברשתה ספר בבתי גם סבא. ישראל ברוח ולמצוות, לתורהחגוך
 כי ברורה; הכרה היורה היא באשר מפלגתית, תעלולה הדרכה'אר ישראלאגודת
 את=דרכו.אל היהודית, עולמו השקפת מתוך כבר, ימצא שמים וירא תורה בןכל

 והצורה, התוכן אלא "1ו4עת, היא החנוך על הטבועה הגושפנקא לח ישראל.אגודת
 להלכה בנפש,,הח2?ה, ~תה , ונוטע תורה אהבת השופע חנוך והאוירה.המורים
 מקנה, שהיא .הערכים לאמיתות יחידי מידה קנה לו היא שהתורה חנוךולמעשה,
 לאמונת תמימה, לאמונה חנוך, תוכנו, את יום יום בחיי המגשימים מורים מפ.חנוך

 ישראל אגודת לו, שככה חנוך כל והשמחה; מרצון שמים מלכות עול לקבלתחכמים,
 ישראל, ילדי את לרשותו ותפקיד עליו ידיי אתתסמוך

 לא הגלות יסורי שכל יהודים גדל %א הימים, קורות במבחן עמד זהחנוך
 זה בדור גם היא, נדשנת עוד ה', מקדשי שלשלת נפסקה לא ה'. מקדשילדרגת להשיגי יכול שאדם העליונה לדרגה להתרומם מסוגלים ושהיו דתם עלהכבירום
 אות ב~אן ה' את שקהשה' יעקב-,. יבית ומורית תלמידות היו ושלשתשעים'
 להקרבה, והקיבה לגבורה גבוהה להשוות מבלי לטמל' נהפך הזה המספרטהורים.

 בתי*הם. ה' את שקדשו טיהרן מילדי כמה של חלקם את נקפחאל
 ארבע מספי

 אבל וסבלה נהדפו, נתגעלה.בטריפות,"העבה לא בטיהרן שבהיותם הילדיםעשרה
 ממקומות שנהרו נוספים וארבעים אגו"י. יבל לחנוכה להמסר במפגיע שתבעוטיהראז; ילדי שלשים מספר סמליך DOW"- ייעוד לסמל. שיהפך הוא ראוי הוא אף נכנעו,לא

 דבר יהי' אל אגו"י. אל והמפוארים העשירים השוניםהשליטה
 ז~

 'בע*נ(!ן. קל
 אם *ל*אםנ' הרעיפו שמדריכיהס' והאיומים, הפתטים מכל השפעי לא אלה,ילדים
 כי אף לעיניהם, הפגינו שהטיולים הרב והאושר העושר אחרי שולל הלכולא

 צפרים סכוייט, כל וחוסר מנוולת עניות רעב, כאילו המדריכיט, לבדיותהאמינו
 התורה בדרך ברוהה, ובהכרה צלולה בדעה בחרו אגו"י, של הקליטה במקומותלהם

 שיקויש כדי הבא, העולם לח4 שיזכו כדי חזה, העולט בחיי מאסו הםהשלימה'
 להעביר יובל לא בת שום ובמותם. בחייהם זה מקדשי את שגדל. התש זה,הלולים פרי שתן אגו"? של חשכה התורני, החנוך ברבים. שמים שם ידם על יחוללולא
 אל ינופצו ומבפנים מבחרן כר המתנקשים כל מזימות העולם, מז הזה החסודאת
 זרעו', מפי תשבח לא *סי הגבורה מפי ישראל לעם שנתנה ההבטח"צור
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 מאשימים! אפריקה צפוןילדי
 . תימקיאהה

 של הקמתו בזדון הוכשלה כיצד המתאר נוקב, קטרוג)כתב
 הדתי"( הנוער "עליתארגון

 ההכוני ההוסד ממבצע ובעולם בארץ החרדי הציבור נזדעזע תשכ"א,בק"ן
 יוצאי הרדים צובתים ילדים אלפי דתם על שהעבירה "עלית-הנוער", עיוהאכזרי
4 צפוןארגכן  של לידיהם הוריהם לרצון ובנגוד כפי' מתוך נמחיו אשר אפריקה, 
 היכו חפשיים, ולקיבוצים למוסדות כרחם על והוכנסו החילוני הבמלך15הני

 ניסמךתיהם. ולטמא יהדות של זיק כל מלבם לעקור עמלי אינקביזטוריםשמדרסתם
 תשכ"י, בקיץ מחדש, ~רע יהדות-התורה של בגופה הבלצי-מגלידהפצע

 ברוך רפאל הגייר בירושלים החם-טית הגדולה הכנס" בימת מעל ניתב בועת
 ילדי על המזעזעת קינתו-יללתו את ונשא )מרוקו( קנס של רבהבילידאנו,

 הכנני בקרב חלפה ,צמרמורת-אימים לשמד a~>aWn האומרלים,צפון-אפריקה
 : המחרידה הועקה ה-ט-ן, העב של השותת-דם ומלבו מפיו בנעה כאשרשמזיניו,
 ו". ? בא אני אנה האני - איננו"הילד

 פריטת או לשמצה, הידועה טהרן" "ילדי פרשת בת מהורשת מהדורה זוהיתה
 ע"י דתם ע'ל כפי' מתוך והועברו המדינה קום אחרי שבאו העולים ילדירבבות

 עם נואשת למערכה הימים באותם נזעקה ההרדית היהדות החילוניים.דצירריבים
 לא והאיומים התחנונים המחאות, כל אך הנוער", "עלית רוהטי הנשכותחוטפי
 בחלל תלוי' נשארה רוחנית להיגלה המשוועים יוסליך" "אלפי של זעקתםהועילו.
 עלית לארגן רבים וכחומצים כספים השקיע בהו"ל החרדי הציבורהשויר.

 הנוער" "עלית ראשי על-ידי נפשעת בזדוניות הוכשלו אלה כל אולם עצמאית,דתי נודנ-
 לעסקנים פח-יוקשים ולטמון החדש בנסיוז לחבל בכדי אברנעי בקטום בחלושלא

 הפוכנות. בהנהלת המסד"ל נציגי של הפאסיבי בעידודםהמסורים,
 הנ"ל הארצות מן הבלתי-ליגאלית שרעלי' כביכול, בטחוניים, נירוקיבניל

 המבישה דהטעיורי' את אי להשתיק הנוער" "עלית הצליחה בהי, כרוכההיתה
 ששודה מאמר, מחבר צבור. לידיע הגיע לא מד כפטום אהדר פרטי', פרטי כלעל

 הלוט את וגילה' הדתי" הנוער "עלית ארגון של יוזמיו עם בשווייץ .לאחרונה
 ורטראגית המרה האמת את דלהלו בכתבה יו,חושף כאובה פרעזי' של רביםכנפרטים

 לילדי עבירה, לדבר ושותפיהם בתוכנו מרשיעי-כרית נתעוללו ממש קצן חלקעל
 חטא. טעם טעמו שלא בפז מסולאיםהגיאל

 עיותו יסוד על וכן מקוי*ימ, מסמכים מתור נאגיו שבכתבה הפרטיםרובי
 המאששים ביגירש-ת פעיל הלק שנטל מציריך, דניאל ד"ר החרדי העסקןשל

 צעון-אפריקה. ילדי של הרוחנית להצלתם המקומיותוהפעולות

 תשטרנה. וגשרי )קפינו( א' גליו? במרגלנו" שנתסרסם כטרטר סתור'



 שמררותי הרוחנית" ה,,הבשרה אודות מדהימיהניפויים
 הכנעמדים ישיבות ותיטידי העניקו"עלית"הנוער'/

 ישראל לארץלעקות

 הישיבה מראשי אחד שהעביר באגרת המזעזעות הדראמה שלראשיתה
 ה" באגרת תקיכ"א. קיץ בשלהי בציריך, המתגורר לבן-משפחתובקזבלנקה,
 נמצאים ישראל, לארץ ממרוקו האחרון בזמן העולים יהודים רבבות בין גימסופר,
 והם התעדית הסוכנות שע"י "עלית-הנוער" ע=י שהוצאו ובנות בניםכ-450
 מוסדות הניבי הם הבנים רוב כי ציין הלה בשווייץ. במחנה-מעבר כרגעשרויים
 מישיבתו, תלמידים של שמות נמספר נקב ואף חב"ד וישיבות התורה""אוצר
 חינוך במוסדות קליטה ומקומות כשרות סידורי להם להבטיח הצורך עלבעמדו
 ישראל. בארץדתיים

 הסוכנות-היהודית עם בציריך חרדים עסקנים חבר התקשר פנייתולאור
 על מאומה ידוע שלא ההם ענו מהסה"י הצעירים. 450 מצב לברר וביקעןבגונבה
 בענינים פרטים בכלל לגלות אפשר אי נפש פיקוח של טעמים ומפני כזו,קבוצה
 שבימים קלה שעה תוך גילה היהודית הקהלה לאטליזי טלפוני צלצול ברם,כאלו.

 המתאכסן במורג'נס, מחנה-נוער עבור גדולות בשר אביב הוזמנוהאחרונים
 כי שאישרו המעון, מנהלי עם התקשרו העסקנים "אזע". הארגון שלבמעון
 במחנה  לבקר  להם  לאפשר לבקשתם,  סירבה  הסה"י מצפון-אפריקה.  הובאוהילדים
 לא לבקרם, שרצו מהילדים, כמה של קרוביהם אף הסידורים. על מקרובולעמוד
 להם נתברר בבואם . . . עצמם דעת על למורג'נס ונסעו העסקנים איפוא, קמו,הורשו,
 בבתי סודרו היתר ואילו "אגע", של במעון מצויים הילדים 450 מתוך 200שרק
 מימות באחד זה היי בראנדו. שהוקם נוסף במחנהימעבר ובחלקם וכמריםגוים
 ומנסריי, לוצרן ישיבות מבני מתנדבים קבוצות לארגן מיהרו והעסקניםהחול
 הילדים. עם במהנות השבת את לבלותשיצאו

 מקיבוצים מדריכם מחפירה. תמונה גילו למחנות, שהגיעו הישבותכחורי
 : הידועה בטענה הפקר, לחיי והסיתום הרף בלי בילדים "טיפלו" בא"יחילוניים
 שלא כדי בגלות, רק לנו נחוצים היו והמצות התורה וכל לאר"י, באים"אתם
 טרף. באוכל הילדים את מפטמים בראנדו כי גילו לתדהמתם מיהדותנו".נשכח
 שבעל אלא לאכול, הילדים את להכריח ניסו בכלל. סיפקו לא כשריםמאכלים
 שאסור וידע יהודים בהצלת השואה בשנות שטיפל ומלידה, מבטן גוימאלון,
 ותקף זממם מלבצע במדריכים שעצר הוא אסורות, מאכלות לפה להכניסליהודים
 גילו במרוקו, ליובאוויץ' מוסד חנוכות ביותר, צעירות ילדות בחריפות.אותם
 ומים... בלחם והסתפקו מאכל מכל התנזרו רצופים ימים 14 ובמשך געשיתנחורה
 הסוכנות מדריכי אולם במחנה, לתפלה "מנין" נתארגן הישיבות בחוריביזמת
 המתפללים בין מתערבים כשהם בצבור, לתפלה מלהפריע היססו לאהיהודית
 ביחוד השבת, יום של בעיצומו סיגריותומעשנים

 הצטייי
 ! בשם אחד מדריך בכך

 היות ביחידות, אתם ולשוחח הילדים עם ישור קשר לקיים ניתן לא לבחוריםרייפלר,
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 הובטח כי הילדים, מפי להציל רק עלה ! בסכינים עליהם איימו החילונייםוהמדריכים
 כי גם נתברר בבית". "כמו דת חיים אורח ישרור ושם לא"י נוסעים ולהםלהם
 הילדים שעתידים לחינוך ביחס וחלק חד "אליבי" מראש לעצמה מכינההסה"כ
 דתיים מבתים לילדים 1 חפשי להיות רוצה אתה האם : נשאל ילד וכל בא"ילקבל
 בחופש רמונם אם שנשאלו הבינו הילדים להם, שזממו בערמה מושג כל הילא

 כאבודים לרגומם בשביל בהחלט הספיק זה הסה"י בשביל אולם בתעב, וענוודרור
 בחסותה קול, משה של שבהנהלתו הנוער" "עלית ע"י נעשה זה כל ודתו.לישראל
 ש"ז מר ע"י שנולה היהודית, הסוכנות שע"י העלי' מחלקת של ובשמההישירה
 קשת עקיבא ומי בפאריז הסניף ראש דובדבני ב. מר )יו"ר( בירושליםשרגאי
 בג'נבה. המחלקה מסניף יו"ר()סגן

 מחאתם הביעו בג'נבה, המחלקה למשרדי ציריך עסקני פנומזועזשים
 העברתם נגד האמצעים בכל ויפעלו היהודי הדולם את ירעישו כי והזהירוהחריפה
 כפייתם, ומתוך הוריהם לרצון בניגוד דתיים, מבתים שרובם ילדים שללמולך
 נוסעים הילדים ש-450 בהבטיחם שולל, להוליכם וניסו בתחלה נרתעו הסה"יאנשי
 רשימה לערוך מציעים הריהם תוקף ולןתר חרדיים, במושבות להיקלט כדילת"י

 ובידי מאחר קוימה. שההבטחה לפ" ולהיווכח דתיים מבתים ילדים שלמדוייקת
 של מצומצמת רשימה להרכיב בידם עלה המלאים, הפרטים כל היו לאהעסקנים

 על שעמד ברק, מבני ר. רפאל מר לעסקן ולהעבירה ודאית שדתיותם ילדים150
 מועטים ימים "הפעילים". חבר את אתו והזעיק לא"י ממרסיל "ילדים בבואהמשמר
 הסה"ת אגלי ע"י רומו שפלה צורה באיזו להיווכח, כדי לעסקנים נדרשובלבד
 "רמת- למחנה הילדם תחלה הובאו דתיים למקומות-קליטה ישר להעבירםבמקום
 בכדי הארץ, פינות בכל שונים לקיבולים בחשאייחשאין פוזרו חתר ועלהדסה"
 גדולה ציבורית סערה כד בגיז זכשנהנרה אותט. שימצאו האפשרות אתלשלול
 כבד לחץ לאחר הראשית הרבנות ב"ב בהשתתפות )שהוקמה ועדת-המיוןניאותה
 של העגום וסופו הילדים, משלוחי את מחדש כאילו למיין אירופה(  עסקנישל

 100 ונבחרו מוינו הילדים 450 מתוך : בצבור כ"כ ידוע לא אולי זה אומלל"מיון"
 של הדתיים למוסדות "מכסה" בתור שהוקצו שכליים, מום ובעלי מפגריםלדש
 הדתיים הילדים שרשימת בטענה הצטדקו הסוכנות אנשי ועוד. מפוניב?'הגאון
 לברר קשה ילדים אלפי של משלוחים וכשזורמים מעיבשת, והכרטיסראבדה,
 . . . דתיים ילדים מאות כמה נעלמולהיכן

 וההטסה אפריקה צפון הידי בקרב והמהירותהתספנה
 פלסתר שנעגמה בטייץ והרות ועסקני הטסיישבין

 עצמאי, דתי" שער "לית ארגון להקים ההצעה; הפרק על עלתה זהבשלב
 לנוכח כליל נסערים הי שווייץ יהודי היהודית. בסוכנות ותלוי כפוף יהאשלא
 בכרי הכל לעשות בכונים והיו מושבם בתחום הרוחנית ה,הכשרתם" הנשמותגזילת
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 לנסוע ציריך לצסקגי הציע הפעילים חבר רוחני. משמד העולים ילדי אתלהציל
 ארצה להביאם לעלי', המועמדים הדתיים הילדים את לבחור למרוקו,בעצמם
 שיקום. עצמאי. כספי גוף השבון על במוסדותולסדרם

 "לארץ ונסע עבודתו את הפסיק במקצועו, ילדים רופא ר. כמצהד"ר
 הטיפול את למסור שיאותו ארץ, באותה הסה"י לנציגי הצעתוהמסויימת".
 נסיונו מוהלת. בסירוב נתקלה וקליטתם, עלייתם שיסדר עצמאי לגוף דתייםבילדים
 שלרגלי מכיוון בידו, עלה לא לעל" המועמדים הילדים הורי עם ישיר במגעלבוא

 קם הנוסעים, בין ~ומי מי לברר היי וקשה סודיות אפוף הכל הי' המסוכניםהתנאים
 ובני במדה כי המרה, האמת על והעמידם מרוקו רבני כל אצל איפוא,וביקר,

 יהי מהימנים לאנשי-דת ולא הסוכנות לב"כ ילדיהם למסור ימשיכועתותיהם
 והתסיסה הסברה אספות אורגנו ליהדות. ומתנכר אבוד כולו שלהם הבאהדור
 לילדיהם שמעוללים מה לראות עיניה פקחו ההורים רבה. היתה הארץ יהודיבקרב
 כביר נסיון זה הי' לא"י. הנוער לעלית ההרשמה המשכת כליל שהופסקהוכמעט
 היהודים. של לחניהם אז שריחפה המתמדת הסכנה עם בהתחשב ההורים, שלמצדם
 השתדלה המרוקאית והממקלוו מרוקו מלך אצל נאצר של ביקורו ימי אלההיו

 יום  שניתנו  רויותיי-נמייה היהודים. ומעצרי ברדיפות כלפיו עצמה אתלמוכיח
 בטוחה. בלתי היתה הכללית והא.רה למחרת בוטלואחד

 פיקות-נפש. מטעמי לרוב זאת עשו המשלוחים, עם ילדיהם ששלחוהורים
 החתך ילדיהם, של השוב חינוכם לעתיד דאגה מתוך זאת שעשו כאלה גם היואולם

 של הספר בתי : כך בערך פרק אותו הי' היהודים.במרוקו החינוך בתי שלהרלגיוזי
 ובהם הממשלה ע"י ממומן שתקציבם חילונית, צרפתית במגמה "אליאנס"הברת
 הרשת מוסדות ; אמת מיהדות מרוחקים ותלמידות תלמידים אלף כ-ס5מבקרים
 ו,,אזע" הג'וינט , ארגוני ע"י -בחלקו כוסה שתקציבם התורהע, "אוצרהחינוכית
 שהמקור ליובאוויץ", Pnr יוסף "אהלי החינוך בתי י תלמידים אלף כ-בווהכילו
 ביאסטרן-פארקווי שניאורסון רמ"מ האדמו"ר מלשכת הוא שלהם היחידהכספי
 מחוסר ובנות, בנים אלפים כחמשת רק זו מסיבה למדו ובהם בברוקלין, אשר770

 לתת שבקשו להורים רבים קשיים יצר זה מצב נוספים, תלמידם לקלוטאמצעים
 להבטיח חשבו שבתמימותם רבים, נמצאו זו ומסיבה לילדיהם אמיתי יהודיחינוך
 לא"י... על" ל12ש הסה"י שליחי בידי הפקדתם ע"י הטוב היננכם עתידאת
 שבמסירת שהיא, כמות מזה ההפוכה המציאות את בפניהם הבהיר ר. משהוד"ר

 הבטחותיהם שכל כיון רעה, לתרבות גורלם חורצים הריהם הסה"י לב"כילדיהם
 אספות מרוקו רבני ערכו ביזמתו הן. שוא הבטחות בא"י דתיים במוסדותלסדרם
 מעוררים כשהם הערים, וביתר במקנם, בקזבלנקה, ראש-השנה בימי ונאמוהסברה

 במחיר הצלת-גוף שזוהי כיון הסה"י, לנציג ילדים מלמסור להישמר ההוריםאת
 1 ההורגו" מן יותר המחמיאו "גדול אמרו והרי נשמה,שייפת

 אספת- תשכ"ב סוכות בחוה"מ בשווייז נתכבסה ר., משה ד"ר של שובועם
 לוגאנו, לוצרן, ציריך, : החרדיות הקהלות כל נציגי בהשתתפות מרכזית,.הצלה
 הסה"י של העל" ממחלקת קשת, עקיבא מר צם הופיע יו באספה ושנבובבאזל
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 להסביר שניסה קשת, מר של הצטדקויותיו ביותר, נסערת היתה האוירהבג'נבה.
 שהיו ו,,בטתוניים" "סודיים" בנימוקים אפריקה צפון בילדי ה,,טיפול" צורתאת
 נתקבלו זו, מיסתורית עליי של המיוחדים התנאים בגין כביכול נמנעיםבלתי
 והחוגים, הקהלות כל מנציגי שהורכב בועד נחרה האספה גלוי, ובזעם נפשבשאט
 פעולה שיתוף קיל בדרך אם הילדים, של הרוחנית להצלתם לפעול התתייבאשר
 ובמידה בכך, שרוצה מי לכל הדתי התנוך המשך והבטחת המטפלים המוסדותעם

" יסרבווהללו  עצמאי ארגון והקמת "עלית-הנוער" מזימות של פומבית בהוקעה 
 והבאתם ה,,מסויימת" הארץ מן הילדים בהוצאת במישרין שיטפל דתי, ע"נשל

 ראש סולובייצ'יק, משה הג"ר בראשות מצומצם ועד-פעולה גם נתנונןארצה,
 )סגן פינס יעקב וקוורץ, ש. רוטשילד, ד. ד"ר והעסקנים: מאז, לוצרןישיבת
 מכל מגוונת קשת - רוזנגרטן 1. ורימזון, ק בשווייץ( הציונית ההסתדרותיו"ר
 היהירות.חוגי

 ניסה הנוער", "עלית למגבית הפרעות מפני שחשש 'קשת מר הסה"יב"כ
 בעצם נכונה הסה"י כאילו פנים והעמיד תכניתם מביצוע העסקנים אתלהניא
 כאלו. קשים והעפלה הברחה למבצעי בכלל מסוגלים הם שאין אלא לחרדים,לסייע

 במחנה המוצא, בארץ בעבודתם חרדים יהודים לשתף הסגתי תתיר אםלשאלה,
 שהאנשים בהתנותו בחיוב, קשת מר השיב 1 לארץ-ישראל ובדרך שבמרסילהמעבר
 ומוסרית רוחנית תועלת להביא כושרם מבחינת מסוגלים ויהיו מפלגתיים בלתייהיו
 20.000 לכדי מארץ-המוצא הגירה זרם הגיע בהם ימים אלה היו העולים.בקרב
 ישירות מהם חלק הפליג ומשם למרסיל שהגלעו ליום, 700 של בקצב לחודש?~ים
 לו לספק צורך והיה מעבר לתקופת מקומי קליטה במחנה נשאר וחלקלארץ
 לפיו הסה"י ב"כ עם רשמי הסכם הושג האספה בגמר והדרכה. קדושהיימנתי
 המועמדים מבין דתיים ילדים ויבחרו למרוקו בשווייץ החרדי הצבור נציגייסעו
 במחנה וישהו לאירופה הסוכנות ע"ח הללו יובאו שיגישו לרשימה ובהתאםלעל",
 יובאו ואח"כ בחינוכם, יטפלו חרדים שמדריכים היכן בדשים, 6 הסה"י שלמעבר
 הנוער", "עלית ע"ה חרדים במוסדות ויסודרו הדתיים המדריכים בליווילא"י
 נפרד. דתי ארגון יוקם שלאבתנאי

 לד*י 6608ן ,מס' במכתבו נוספת, בפעם זה הסכם אישר אף קשתמר
 כדלהלן: מתחייב הוא בו תשכ"ב, בתשרי כצד מיוםדגלול,

 שליחיו או בשווייץ החרדי הצבור שנציגי לדאוג קשת ונ"...על
 וביחוד העולים עם במגע לבוא יוכלו העולים, באניות לארץשיסעו
 המיון. ועדת בפני בארץ להופעתם עד לע"נ המיועדים הילדיםעם

 הנועי". עלית של הדתיים בהנטרות בארץ ייקלטוהילדים
 וצל הקודמת מהתחייבותו סותרת נסיגה מהוה וו אחרונה פיסקאכבר

 "מתוקנת" הבטחה קוימה מדה באיזו גם לברר להלן נשוב עוד ציריך. באספתהנ"ל
 : לאמור דניאל לד"ר במברקו דובדבני מר ע"י גם טלגרפית שאושרה וו,ומסוייגת

 עליה". - בג'נבה קשת עקיבא : הקשר איש ההסכם."מאיכרי
 יותר, מאוחר מסך הקורא בפני תחילה נצטט התמונה השלמת לשםאולם
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 שהשתתף זע"לן קיטלי הגמיא" למרן' מ~רישל4ם שרגאי ש"ז מר אגרת אלאשאשו
 בכסלו יעב וו,'מיום אגרת בארץ. ביקורו בימי צפון-אפריקה, יליי להצלת"מאבק
 תבהיר ,"ישי", בציע ומסומנת הסגה של רשמית פירמה גבי על הצהובהתשכ"ב
 הלך את ג~.ובעיקר אלא להלןן' שיסופרו האירוצים השתלשלות חת רק לאלנו
 גדולי כלשי דיבורם וסגנון יחס6 את המפד"ל, ראשי שלרוחם

 את או הקורה,
 המבישוע בפרשה "לקם לאת התאחדות, של בנימה שילל להוליכם המגמתיהנסיון

 לשנא: כהאי זצ"ל, למרן שרגאי מר כותב הנהכי
 על ולכאבו לצערו אני ושותף אמש, כת"ר עם להיפגששמהתו
 רציתי הדתן מבחינת ישראל, שבמדינא והקמורים הקשים'הפגמים
 לא אם גם זו, בפגישה שאמרתי מהדברים אמדים זה כמכתבלהעלות
 :כסדרם
 איד איש ' מקוק בכל יהי ובחו"ל שבארץ צורך יש לדעתיא.
 שאינם כמובן( קרתא, לנטור* )פרט' ההוגים כל את ומחויבמוסמך

 כמובן. הברי, ואת אותי וגם הציונית,כהסתדרות
 תיקון, עוד ,הטעונים אילמים 'לתקול וקריאה פרסום בעד אניב.

 אג אי .בח הצעירים, קליטת ענין : הזכיר שכת"רכפי
 את להפגיש יש זה עם יחד אולם, ילדיהם, לחשוך בקשר חוריםעם

 הדבר את. להכליל ואין הורים, ללא לעה"נ בקשר שתיקנוהיכרים
 יבש מישהו ואם אמת. לא זה כי בסדר, אינם שהדברים ללומרהזה
 לתקנו. כדי הכל ולעשות אותו לבדוק נכון אצי - מקרהבפני
 ממקומותיהם, הילדים הוצאת את לממן מוכנה העלי מחלקתג.

 לא זו שלמטרה בתנאי עלייתם, והוצאות עלייתם עד בחו"להחזקתם
 ' נפרדת. מגבית שום ידכם .עלתיעשה

.',, . . . ' 

 שאתם הנוער, ואת. הילדים את להוציא מובנה העלה מחלקתד.
 בהגיעם מיד לידכם אותם ולמסור וכתונותיהם, שמותיהם לנותמציאו
לאירופית
 של ,נציבו ע6 עשה דובדבני שמר הסידור ומאשר תוזר אניה.
 מתאימים. אנשים .לרשותניל יעמיד כבודו אם בשווייץ,כת"ר

 'על עמד שכב' דתית, מבחינה ישראל במדינת בכללו המצבלשינוי1
 ואורך חיינו היא כי לגופו, בו צורך שיש המקיף והסברו בדבורוכך

 הארצות מן דתיים יהולמו יותר שיעלו : אחת דרך רק רואה איניימינו,
 עצמאית, עמדה בעלי אנשיםהחפשיות,

 לגלושי
 ,א~ונהן,

 מצות תורה,
 אין לי קדושתה. על קדושה ויוסנפו תורה הארץ את וימלאוומעש"ט,

 בכל המתנהגים בארץ, דתיים יהודים יותר היו אילו כי ספקכל
 על 'התו"מ את מאהבים עי"כ היו החורה, של לאורההליכותיהם
 משפיעים והיו במדינה במוסדות נמצאים היו בארץ, היושביםהיהודים

 בארץ. הרוחניים החיים מהלךעל
 הסה"י[ בהנהלת המפד"ל של הנציגים ]מ-3 מבקש שכב'..ומה
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 שאיננו ולהודיע לחזור כאן רוצה ואני פגמים. על נחפה שלא
 צבורית עזרה לכל  נשמה ואנו פגם שום על מכסים ואיננומחפים
 בשתיקה לעבור יכולים לא - מאידך אבל תיקון. הטעון 8תלתקן

 אמת". שאינם דבריםכשמפרסמים
 שבכל המכאיב על עולה שרגאי מר של ממכהבו האחרון שבקטעהמגוחך

 את להפריך באן נטרה לא דבר. של בסופו נתבדו אשר דלעיל, ההבטחותסעיפי
 הדת, ירידת על זצ"ל קוטלר הגר=א מרן של ולכאבו" לצערו ה,,ונותף שלפכתבו
 מיותרים אח"כ העניינים בהשתלשלות קצת שבקי למי מאליו. מופרד שהואכיון
 בהכנעך מאליו יעמוד ביותר, בה בקי ויאינו מי אף נוספים. פירושים גלבכל

 לשאלת הפתרון את שרואה החגיגית ההצהרה של המבמעות מלוא עלהדברים,
 הדתיים העולים שילדי אחת ובעונה בעת הדתית העל" בהגברת הדתבצור

 מכסים ואיננו מחפים ש,,איננו היומרנית ובתוספת רוחני, לשמד מידיהםנעשקים
 פגם". שוםעל

 והתקשר בפעולה התחיל בשווייץ העסקנים ועד : העובדות לשרשרתנשוב
 אגו"י ראשי מקרב שהוקם המיוחד הועד ועם בא"י הפעילים חבר עסקניעם

 לשגר כדרשו צפיר"פרישה. ילדי להצלת זצ"ל סוטלר הגר"א מרן ע"יבארה"ב
 בעול-ם. הטיפול למפנימת שיתאימו מרוקו, מיוצאי ידיש מנוסיםומדריכים
 הי' אדם, כוח לדנציג הצליח זצ"ל שמרן עו כאלו, במאירות להשאג סיעד קענההיה
 מוכשר ולייקווד, סונדרלנד ישיבות ובוגר מרוקו יליד אשורי, הרב תלמידוזה

 בצוותא במרסיל המעבר למהנה ונשלח הסה"י ב"כ בעיני חן מצא שאףלתפקידו,
 באיזו ~יפר הוא מזעזע. הר' ששיגר הראשון הדו"ח נוספים. דתיים מדריכיםעם
 בהשפעת בא"י. ילדיהם ועתיד הרוחני לעתידם ביחס העולים, מרומים זוועתיתמדה

 "מסמכי על לחתום וסירבו עצמי" ל,,הגדרה זכויותיהם על העולים עמדוהמדריכים
 anDn ומנהל ארצה עלייתם עוכבה זו מסיבה העלי/ אפוטרופסי של מרות"קבלת
 יפה,.. עבודה ~1WP סימן - הדתיים המדריכים את לגרש הדרכים בכל ניסההראשי

 גדול ארמון הימים באותם רכש בפובליין יוסף-נוברהדוק= "אוהלמוסו
 המעבר בתקופת שיבואו, הדתיים הילדים זמנית להשתכן היו עתידים בובמרסיל,
 והרשאת פרעון-השטר את מהסה"י שדרש השווייצארי הועד ארצה. עלייתםלפני

 קשת מר אטומות. באזנים בתקל ארצה, הילדים אל להתלוות הדתייםוכמדריכים
 פעולה תשתף לא שהסה"י טען, והלה בפאריז דובדבני למר אותם הפנהמג'נבה

 המסוכנת העבודה מתנאי המתעלמים נוברדוק, כאנשי שלומיאלים ועם מסיתיםעם
 . , פעילי'. של וחייהם שלומםומסכנים

 אודות וההסכם במדה כי ה,,ועד", בשם הסה"י לב"כ הודיע דניאל ד"ר,
 העצמאית העל" ארגון את להפעיל נאלץ שי' יכובד, לא הדחוים,המדריכים
 הצדדים, שני בין עתה נחתם אידש הסכם נפרדת. למגבית טבעי באורחצמודה

 ע"ח לארץ והבאתם הילדים בהוצאת בעצמם לטפל החרדים ב"כ יוכלולפי.
 ע"י ולא עה"נ עם במשותף  תיעשה למוסדות הילדים שחלוקת בתנאיהסוכנות,
 פוליטיים קשיים )בגלל חדשיים של ארכה רק בקשו הסהוי ב"כ לבדו.הועד
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 הדתית ליתדות זה שגרות עצמם הם יעשו ובינתיים העל" להפעלת עד 1(ומדיניים
 הסכמה רק וטעון מסויר שהענין הבטיחו הם להם שיוגשו ילדים רשימות יסודעל

 הענין לכל להזיק עלול הרעש הרף, בלי  טענו רעש" תקימו אל "רקמשרגאי.
 .[ . . ? המאוחדת]ולמגבית

 לממן נדרשה כשהסה"י מעשית, בשפה לתרגום זה הסכם תורוכשהגיע
 במברקו קשת מר הודיע להתחיבותה, בהתאם דהוים ילדים של עלייתםהוצאות
 לבימן לצערנו נוכל לא מירושלים להוראות "בהתאמ כי דניאל, לד"ר 19.2.62מיום
 שרגאי סר v'u שהוצע ההסכם את אישר לא קוטליו שהרב זכר יל הילדיםעלית

 לענות איפוא, נדרש, זצ"ל קוטלר הגר"א . . הרב". אל לעיל( האצוטטשמהתבון
 . . הימנה. ומשתמע בה הכלול כל על שרנאי, מר של אגרתו תוכן אתריאמן

 הנועזת והפעולה בדרך ש;,נעלמו" הדתייםהילדים
 עצמאית ל*נאלית בלתי נוער עליתכול

ל להם אסור כי מראש, ברור ה" ציריךלעסקני ת ב  כדי 'תמימים חדשיים 
 ספק. מכל למעלה שהיתה הנהה התחייבויות", תכבד לא שהסוכנות אערורלקבל
 במלחמה ולפתוח העצמאית העלי' את מיד להפעיל ה,,פעילים" דרישת גברהמאידך

 שהיא במגבית : וראשונה נובראש המישורים בכל הנוער" ב,,עליתאקטיבית
 נוסף לבירור ציד-הנשמות. את ולתמיד אחת שתפסיק דאז[ החגים בימימנהלת
 הצורך וברגע בטוחים קליטה מקומות 230 לרשותם עומדים כי ה,,פעילים",הבהירו

 אחת. בבת החזיתות בשתי לפעול איפוא, הוחלט, נוספים. מקומות יחסרולא
 ובו הפעולה אפשי51ות את לבדוק במטרה למרוקו, יצאו בציריך ה,,ועד"נציגי
 בדיבוריו. המב"י עומדת מדה באיזו לוודאבזמז

 הנוכחיים בתנאים כי לשליתייציריך נתברר מרוקו, רבני עם תשאיתבאספה
 תדשאו דתיים הורים של הסכמתם לדנציג יה" קעוה אז ששררהובאוירת-האימים

 שוסיי. לעסקני הבטחתה יסוד על הסה"י. באמצעות לעלי' ילדיהםלמסור
 את בפומבי "ביע ישראל( בארץ : )כיום טולידאנו רפאל הנ"ר מקנס שלרבה

 ההייבום אם רק ליהדות בנאמנותם להישאר מסוגלים מרוקו יהודי כיהשקפתו,
 עדות בין שיפוזרו במדה ולא שלהם המקורית במסגרת עצמאיות, במושבותבא"י

 - 'נציבותכם את לערער עלול שלהם החיים בצביון ולינוי כל דתיות. אפילואחרות,
 התורה", ."אוצר מתלמידי גדולה ילדים קבוצת של רשימה השיג דניאל ד"ראמר.

 בדרישה עה"נ למנהל והגישה הסה"י, במסגרת לעלה והתכוננו כן לפני עודשנרשמו
 ההסכם, תנאי כפי הוצאתם ולבצע "הועד" שבחסות דתית קבוצה בילדיםלראות
 דתי. מדריך אליהם לצרף שנוכל כדי  למרסיל, בראם  ברגע ל,,ועד" להודרידהיינו
 הי~יפ גורל את כליל והעלימו מהבטחתם בזדון התעלמו המהוי אנשיאולם

 ביותר. אבסורדיים בנימוקים בהצטדקםהדתיים,
 .לארגן אם כי החדשים, 2 תקופת בתום ברירה, שום איפוא נותרהלא

154



 של המסועפת הפעולה דרכי את לפרם אי-אפשר מובנים  ns~WeD עצמאית.על"
 לסיכון גם אלא עצומות כספיות בהוצאות רק לא כרוכה שהיתה זו, השאיתעלף
 עובדות יסוד על - לקבוע די ברם, זה. ל,,מקצוע* מומחים עם פעולה ובשיתוףרב

 הילדים קבוצת על הסה"י לאנשי שנודע ברגע כי - מסימטת ועדהותמאפסרות
 את סיכנו ובכך להכשילם כדי פסול אמצעי בשום בחלו לא פעמיהם, לדרךששמו
 ארץ לחופי שהגיעו הילדיך מדריכיהם. למאסר לגרימתם נוסף עצמם, הילדיםחיי

 המוחלט .סירובה לנוכח חסרי-יסע היו מסמכים, ללא ימי, חבילות בדקארוככבה
 אמנם המשטרה. בידי להסגירם ויזמתם וטיפול עזרה להם להג-? הסה"י אנשישל

 בלינוי  נפשות 37 בת קבוצה לצרף העלה אפוטרופסי ניאותו מייגע מףמ לאחר,
 לא"י, בדחיפות הועברה השמות רשימת לא"י, שהפליגה לאנית-עולים דתיסדריך
 בחיפה עגנה האנה כי מא"י בטלקס העסקנים הודיעו ספורים ימים כעבוראולם
 דתם מדריך : ששמו הקושי על גם להתגבר כיצד חדשות דרכים שמצאוהנפשות צידי- ע"י לילדי-המולך אביב שהנותרים בעוד 17, רק הגיעו הדתיים 37ומתוך

 בדרכונים מצויידים צעירים 18 הוצאו בו אחר, למבצע יותר פנה אאירהההצלחה
 במחנה הגלגולים את אתם שעבר אדערי, הרב בלויית ארצה והובאו"רשמיים"
 המנהלים ע"י נגדו שהוצאה גירוש מגזירת בקושי וניצל בנאפוליהקלילה
 . . .החילוניים

 הוזהרה הסה"י ליום. מיום והלך החריף הנוער" "עלית עם שנכותךהמאבק
 שב זמן אותו מרדימות. הבטחות שוב שקבלה העסקנים, ועד ע"י נוספתבפעם
 בלונדון, אירופה פעילי של רבתי לאספה וקרא בא"י מביקורו זצ"ל גוטלרהגר"א
 בישיבת שנמצאו מתלמידה 2 נסעו הצעתו לפי עצמאית. עליי לארגן אותםבהלהיבו

 על שנבחנו וילוה ילד 80 של קבוצה וארגנו המוצא לארז בגטצ'דותורת-אמתן
 בהעלאת סתר עוד דחוף צורך ה" בעצם לעל". ומותמדים לתאם ונמעטוגדם

 מעטים אולם - המסוכנת הערבית בחברה שרויות היותן בגין בעיקר,הרנות
 פרופיסור של בעזרתו גמורה. ובסודיות בחשאי עברה ההכנה פעולת לכך. לב*סו
 מרוקו, קיסר מוחמד עם ידידות קשרי קיים אשר ראבאס, מאוניברסיטתנודע
 צ'ארטר בטיסת הילדים הועברו אחד ולילה הפורמאליים הסידורים כל14כנו

 כאן אולם לא"ק ישר אחר במטוס להכירך היו צריכים המתוכנן לפילמרסיל,
 ביטול בגין ה,,מעונינים". הגורמים ע"י במהדרין שהוערמו חדשים, קשייםנוצרו
 "איחשל" של עולים לטיסת להיזקק צורך הי' הממשלה ע"י ה,,צ'ארסר"טיסות
 להעניק סירב במרסיל הישראלי הקונסול לשווייץ, זול מסיבה הועברוהתילדים
 מר דחופים. מברקע שוגרו מא"י. הוראות לי אין : בנימוק כניסה, היתרלילדים
 קשטם הערימה בשוייץ הישראלית הקונסולה מגבוח, מדיניות : טראחאשוא. - כביסה בהיתר לציידם וביקש מחלקתו חסות תחת לשילוים תבריקשרגאי
 במורג'נס "אדש" במעון הילדי סודרו ארעי באורח היא, אףחדשים
 הקשיים. כל -על אצוייץ עסקני של רצח-הפלדה התגבר דבר שלבסופו

 . . שוח23כר. טס'לה את נוסעיו בץ למצוא לשוא ומקוה בקוצר*רוח לוממתינה ישראל כשמשטרת ללוד, בשעטו"מ וע"ע הילדים עם והאוירון הויזותאושרו

155



י
 זרועה .נחת את ,%לית-הנועריי הראתה 5ו ועונשיה טירור טמע.

 בס"ה ילדים. בן'20 משלוח עוד הגיע קיצה. אל הפרשה הגיעה סרםועדיין
 מרובים קשיים אחרי שנקלטו ילדים כ-150 העצמאית העלי במסגרתהובאו

 הפעילות עתר. הובאו לא מקומות מחוסר ליהדות-אמת, וניצולו שוניםבמפסדות
 מצפון- ילדים ואלחי מאות לבוא מוסיפים היום ועד אז ומני נפסקההמיוחדת
 ; מפריע. באיו - החילוני החינוך זרועות לבי ישר הגולשיםאפריקה,

 הע4" ילדי את שקלטו המוסדות על חמתה מלוא שפכה"עלית-הנוער"
 הסה"י המבצע. מארגני נגד  בעתונות-העולם תעמולת-זוועה נוהלההעצמאית.
 אינם אגו"י של העסקנים כי אמריקה, בעתוני איכף'א סוכנות באמצעותפרסמה
 סובלת ארצה שהגיעה הראשונה והקבוצה לילדים קליטה מקומות לסורמסוגלים
 כציד שכל רשמית הודיע קול מ. . . . בהטיבות שאוססנה מכיוון איומים,מתנאים
 תופסק - שווייץ עסקני של העצמאית העלי' מילדי אהד ילד אפילו לקלוטשיהין

 כן לפני במוסד נמצאו שבמסגרתונ.אשר הילדים באחזקת גם עה"נ שלהשתתפותו
 עהענ שוב פרסמה בזמן ובו נתמלאה[ לא שהוכנו המקומות שתפוסת הסיבה]וזוהי

 שהשמן מי שאין מכיון הילדים לקלוט מסוגלים לא הדתיים שהמוסדותבעתונות
 עדה פראנקים אלף 70 מהסה"י שתבעו עיוייץ עסקני את .; אחזקתההוצאות
 הסה"* נציגי. עם ובמברקים בע"פ לדסכמים בהתאם הילדים, הסעתהוצאות

 שרגאי מר פטר אותם זצ"ל, קוטלר להגר"א במכתב שרגאי מר שלולהתחייבותו
 ואילו אחתן פרוטה אפילו תקבלו ולא הסכמתי, ולא הבטחתי, לא : זועםבחיוך
 ולסבל לעונשין פעעט נידונו הילדים, העברת במבצע בגאלם שהשתתפוהאנשים
  למעצרים קרבן ונפלו מהם מעבודתם, ופוטמו מהם נגדם. שהופעל "טירורע"י

 ההדחה מלאכת השלמת פרטי יתר בזה. ודי קורצא, מאכילת כתוצאהו'נ*נויים
 הנמצאים הילדים,, רבבות של דיוקנם וחזות פניהם גוילי על וכתיב קריחרותים
 לצרינו. אם כי הם, לנו ולא וקודש צארץכיום

 רודיתשדם ממסדת אחד כאוד פרק על מקוצרת שבדתית תכשיתזוהי
 הפשלך הלקח ואילו ~prg infw לסרקם עליהם קיש. 1עהילוניהנצלך שכמהתני 88ר*קה, שיפון ילדי ,של הרהבני ורוקנם על הנואש המאבקשל
 אשקע וצלפי פננם 5*א שחינות וסמה n~sa הטראגית, ח8רשצחשל

 יחיד 8ל של מצינוע למקשתת חומר וטשטש עצכן 85ני נרשרשויתווה
 של דמם.'התוסס, עמגג של ההדדית מברית-הערפות מופקעמאצנו
 שקש לא, ועדיין נח 'טרם רעת, לתר15ת ושעשקן צ18ן-א8ריקחילדי

 ו חיתני וגם נולחן את ra a~pam'-אפר*קח יליםמף8הצצ*
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