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פרשתילדי טהרן
רקעכללי
בתחילת מלחמת העולם השנייה ברחו יהודים מפולין לברית המועצות (בעיקר
לרוסיה ,לאוקראינה ולביילורוסיה) ושהו שם עד הפלישה הגרמניתביוני .1941
בעקבות הפלישה הורע מצבם שלפליטים אלה גם במקומותשהגרמנים לאהגיעו
אליהם .אלה שהצליחו להימלט מאזור הביבוש הגרמני עברו מזרחה ,בעיקר
לאוזבקיסטןולסיביר ,והתגוררו שם בקולחוזים או הושמו במחנות הסגרוכפייה,
הועבדובפרךונאלצולהתמודדעם רעב,עםגילוייאנטישמיותועםקשייםבשמירת
זהותםהיהודית.
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ב30-ביולי
מאיסקי-שיקורסקי ,על שםשגרירברית המועצותבלונדון וראש הממשלה הגולה
שלפולין).ביןסעיפי ההסכם נכללה תנינה לכל אורחיפולין שחירותם נשללה
בבריתהמועצות .בעקבותהחנינהנפתחושעריהמחנותבבריתהמועצותוזרםאדיר
שלפליטיםיצא אלעריהדרום :טשקנט,בוכרהוסמרקנד.ביןהפליטיםהיועשרות
אלפייתומים ובתוכםיהודיםרבים.הפליטיםהפולניםהנוצרים ,שהתרכזובאזורים
מסוימים ,דחו אתהיהודים שביקשו להצטרף אליהם.תנאי המגוריםהירודים ומזג
האוויר הקשה גרמו לתמותה רבה .בשל כך פולנים רבים ,ובתוכםיהורים ,הגיעו
למסקנהכיעליהםלהבטיחקודםכול אתגורלם שלהילדיםולהכניסםלבתייתומים
שכבר הוקמו בסמרקנד .משפחות יהודיות רבות מסרו אתילדיהן לבתי יתומים
פולניים כאילוהיוילדים נוצרים .כך מצאו מאותילדים יהודים מקלט כשהם
מסתירים אתזהותםהיהודית .הממשלההפולניתהקימה  139בתייתומים ומעונות
לילדיהגולים ובתוכם גם כמהבתייתומיםליהודים .בסמרקנד נפתח ביתיתומים
בניהולה של ארנה ברוס ובו שהו כמאה וחמישיםילדים1.
יהודי
1

ניצן' ,הפולמוס' ,עמ' ;1גרינברג,לדיציון ,עמ'  ;17-13הלמן' ,מרשמימדריך'; תומר ,אדום
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בשלהי  1941הביעולדיסלבשיקורסקיבאוזניסטלין את המשאלהלפנות אתכל
הצבאהפולנימבריתהמועצותלאירן.סטליןהסכים להעברת 25,000חייליםפולנים
כדי לתגבר את הכוחותהבריטיים במזרחהתיכון .צ'רצ'יל פנה לסטלין וביקש את
רשותו לפנות גם אזרחיםפולנים עם כוחות הצבא ובקשתונענתה .באוגוסט 1942
העבירו הפולנים את הילדים מבתי היתומים בסמרקנד (ובהםילדי בית היתומים
היהודי) למחנה הפליטים הפולני שליד טהרן שהיו בו  24,000אזרחים פולנים,
ובתחומו הוקצה מתחם נפרד לפליטים היהודים .במחנה זה הקימו הפליטים
המבוגריםביתיתומיםלילדיםהיהודים.בתוךזמן קצריצרונציגיהסוכנותהיהודית
בטהרן קשרעםהנהגתהמחנהוהחלולטפלבשיקומם שלהילדים,בחינוכםובהכנות
לעלייתם לארץ.הילדיםהגיעו מכלחלקיפוליןוהיובניכלהשכבות .בתום החודש
הראשוןלפעילותו שלביתהילדיםהיובו 612ילדים ,ולאתרכארבעהחודשים ,ב18-
בפברואר  ,1943עלו ארצה  716ילדים ,שכונו מאז'ילדי טהרן' ,והועברו למחנה
עתלית 2.במשך שלושה חודשים נערכו דיונים וויכוחים סוערים ומרים בהנהלת
הסוכנותהיהודית עלאופןחינוכם שלהילדים ועלהקריטריוניםלהפנייתם לתנועות
ולמוסדותשונים.הסוכנותהיהודיתטענהכלפיאגודתישראלכי'ילדיישראלהבאים
לארץיחונכולהיותאזרחיםטובים של המולדת,יכשירו עצמםלחייםפרורוקטיביים
וישתתפו בפעילות בבנין הארץ' 3.אגודת ישראל ו'המזרחי' יצרו חזית משותפת,
שהתבררה מהרמאודכזמנית,וטענוכי'תשעים אחוו שלהילדים הםמבתיםחרדים
חופשי'4.
[ ]...לאנוכללהסכים בשוםפניםואופןכיהילדיםיקבלוחינוך
בתחילתאפריל  1943הוחלטבסוכנותהיהודיתובעלייתהנוערעל העברתם של
298ילדים למוסדותמילוניים .למוסדות'המזרחי' נשלחו 288ילדיםואילו אגודת
ישראל קיבלה למוסדותיה  32ילדים בלבד (שאר הילדים הועברו לקרובים או
למוסדות שונים).עליית הנוער טענהכי זה היה רצונם של הילדים ,והדבר נבדק
בריאיון שנערך עם כל אחד מהם.כןנטעןכירוב המוסדותשהכינה אגודת ישראל
לקליטתהילדים נמצאוכלתימתאימים לקליטתם 5.הכעסוהעלבון כאגורתישראל
2

3

4
5

ולבן ,עמ'  ;327-320 ,307-300 ,289-288אהד,יזכור ,עמ'  ;226-209הלפר',ילדיטהרן'.
ראו דוח דודלאונברג (מנהלביתהילדים בטהרן) ,9.11.1942 ,אצ"מ,תיק  ;53348-6דוח ה'
סאלד ,11.5.1943 ,אצ"מ,תיק  .553-584עלפעילות מוסדותהיישוב להעלאתהילדים לארץ
ראו ,אשכולי ,אלם ,עמ' .377-375
גרינבויםללוין ,23.2.1943 ,אי"ע,תיק .13
ן (אגודת ישראל) לסאלד ,1.3.1943 ,אמ"ע,תיק .1/48
פרבשטיין ('המזרחי')ולוי
מאמר מערכת',הנריטה סאלד מצדדתכפרינציפבזכותהקו של הרבהרצוג',הבקר;11.6.1943 ,

סאלד הבטיחה לרב הרצוגכי 'חוסר מקומותקליטהראויים לשמםאינונימוק המצדיק הזנחה
י טהרן,תיק .1944-1942
מצדנו' .ראו סאלד לרב הרצוג ,28.10.1942 ,אה"ר,ילד
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היוגדולים מאוד,במיוחד לאחרשקודםלכןגם'המזרחי'הסכימהכירוברובם של
הילדים התחנכובפולין במסגרותחרדיות .אגודתישראל ראתה את עצמה מקופחת
ומופליתלרעה בהחלטתהסוכנותהיהודית .תחושותהקיפוחוהאפליה והחששהכן
שילדים מבתים חרדים 'יועברו על דתם'הניעו את אגודת ישראל לצאת למאבק
חריף שלווה בהתרסות בוטות וקשות נגד הסוכנות היהודית ונגד 'המזרחי' על
יחדלפגוע בה6.
שחברו
חשובלצייןכי אגודת ישראל הדגישה בכל פעילותה בפרשתילדי טהרן את
מקומוהמרכזי והבולט שלהחינוך החרדי בתוךהחינוךהיהודיבפולין והתעלמה
מהעובדה כי רוב הילדים היהודים בפולין למדו בבתי ספר פולניים 7.עם זאת
למנהיגי אגודת ישראלהיה על מה לסמוך בתבעםשיינתןחינוךדתילילדים .הרב
ד"ר הירשברג(ציוני משכיל ורבה של צ'נסטוחובהלפני המלחמה) ,שהיה אחראי
לחיי הדתוהרוחבביתהילדים בטהרן,העידלפניהוועדהלבירורהתלונות עלחיי
הדת במחנה בטהרןכי רוב הילדים באו מבתים דתיים ,אך בשנות תלאותיהם
ברוסיההסובייטית התרחקורובם מדתוממסורת.הוועדההתייחסה אלדבריו כאל
שאפשר לקבל'8.
'ערות
עוד כשנמצאוהילדים בטהרן (התנהלוויכוחים סוערים בדבר מסגרותהחינוך
המתאימות ובדברפיזורם במוסדות של התנועות.הוויכוחים נמשכו בעת שהותם
של הילדים במחנה עתלית ולא פסקו גם לאחר שפוזרובין המוסדות השונים.
המחלוקת הקשה ביותר נתגלעה בין אגודת ישראל לבין הסוכנות היהודית.
לחילוקי הדעות ניתן ביטוי פומבי בימים שהציבור בארץ ישראל התמודד עם
הידיעות על גורל יהודי אירופה ובזמן שנעשו ניסיונות לאחד את הגופים
הפוליטיים בארץ ישראל סביב ועד הצלה שהוקםליד הסוכנותהיהודית .אגודת
ישראל ,שפעלה רבות לשם הקמת ועד ההצלה היישובי ,חלקה על הסוכנות
היהודיתבענייןילדיטהרן.הדיון עלאופיהחינוךשצריכיםהילדים לקבלחייב את
אגודת ישראל להידבר עם הגופיםהציבוריים המיוצגים בסוכנות היהודית ,ובכך
היא הפרה את האיסור שקיבלה על עצמה להימנע משיתוף פעולה עם התנועה

הציוניתבענייניחינוך.
6
7

8

לויןלגרינבוים ,8.4.1943 ,אי"ע,תיק  ;13הפולמוסבענייןילדי טהרןנידוןמהיבטיםשונים.
טהרן;דוןיחיא' ,שיתוף וקונפליקט' ,עמ' .456-449
ראו למשל שנפלד,ילדי
במוסדותהחינוךהחרדיבפולין התחנכו כ73,000-תלמידים,יותרמכלהילדים שלמדובזרמים
האחרים שלהחינוךהיהודי .ראו טרטקובר',בתיספר' .מספרם הכולל שלילדיישראלבגיל
בית הספרבפוליןהיה כ .450,000-ראוסניאל,פרקים ,עמ' .119
עדותהירשברגבוועדהלבירורהתלונות במחנה בטהרן ,דצמבר  ,1942אצ"מ,תיק .525-2543
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פעולותיו של הוועד הפועל בפרשה
המאבק עלהילדים בעת שהותם בטהרן ולאחר עלותם ארצה
אגודתישראלטיפלה כפרשתילדי טהרן בשתידרכים:פעילות שקטה ,באמצעות
דיונים והתכתבויות עם עליית הנוער ,עם הסוכנות היהודית ועם גופים אחרים,
ופעילות פומבית שהתנהלהבעיתוניה ,בפרסומיה האחריםובכינוסיה :מתקפה על
הסוכנותהיהודית .במאבקזההדגישה אגודתישראל אתהחשיבות שבהענקתחינוך
דתי לשמולילדי טהרן ואת החובה להציל את הילדים הצלה רוחניתכדי להקים
המשותקת והגוססתביסוריה'9.
'מצבה חיה שליהדותפולין
הוועד הפועל של אגודת ישראלדן בפרשתילדי טהרן בעשרותישיבות מסוף
 1942ועדלסוף .1943ראשית הפעולהלמעןהכוונתהילדיםלחינוךדתי החלהעוד
כשהיוהילדים בטהרן .האדם המזוההביותר עם פעולה זאתהיה העיתונאי משה
שנפלד מראשי 'הנוער האגודתי' ,תנועת הנוער של אגודתישראל .בסוף אוקטובר
 ,1942משהחלואנשי אגודתישראללהתלונן עלאופןחינוכם שלהילדים בטהרן,
השווה שנפלדבין הרצההפיזי שלההוריםכפוליןלבין הרצההרוחני שלילדיהם.
במאמר בעיתון הדרך הוא טעןכי 'אמנם ניצולו גופותיהם הרכים ,אבל האם גם
נשמותיהם ונפשותיהםניצולו?[ ]...לאדייםלהורים שמתו במיתות משונות ,אלא
שגםיתומיהםיהיוצפוייםומזומניםלמיתה רוחנית' 10.על מאמרו לא באה תגובה.
שנפלד היה הראשון שנקט קו השוואה כזה ,וחלק גדול ממנהיגי התנועה אימצו
אותו מאוחריותר.
כחודש לאחרפרסוםהידיעותעל ההשמדהבאירופההאשים שנפלד אתהסוכנות
היהודיתבשני פשעים .פשע השתקתהידיעות מאירופה ופשע 'העברתהילדים על
דתם[]...ואין לדעת מה חמור ממה[ ]...אנו נקראים לא רק למלחמה שתציל את
נשמותהילדים[ ]...אלא גם להצלתגופותיהם הרכים'.ן'
שנפלדהתנגד להצטרפותם שלנציגי אגודתישראללוועד ההצלההיישובי.נראה
שקיווהכיטיעוניויפסיקו את המשאומתןבין אגודתישראללסוכנותהיהודית .אך
ראשי אגודת ישראל התעלמו מעצותיו והצטרפו לוועד .אף שהותקפה מעלגבי
עיתונההיא לא הגיבה הנהגת התנועה עלדבריוהחריפים של שנפלד .שנפלד לא
היהתימהוני בעל מאמרבודד שאפשר להתעלםממנו .הוא פרסם מאמרים אחדים,
י טהרן ,עמ' .141
 9שנפלד,ילד
 10מ' שנפלד' ,אל תחטאובילד' ,הדרך.22.10.1942 ,
 11הנ"ל' ,המוסיפים חטא על פשע' ,הדרך.24.12.1942 ,
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היה אחד הכותבים המוכשרים של אגודת ישראל וההנהגה הכירה בכישוריו.
להערכתי חוסר התגובה של אגודת ישראל מעיד על הלבטים של ראשי הוועד
הפועלשליוו את הצטרפותםלוועד ההצלההיישובי .הם לאיכלו שלאלהסכים עם
חלקמביקורתו של שנפלדאךהיומנועים מלהביע אותהולכןנתנולוידחופשית
בפרסום מאמריווהסכימולביקורת בשתיקתם.
בראשית  1943נשמעוקולותבוועד הפועל של אגודתישראלשביקשולהעמיד
אתפתרוןהבעיה שלחינוךילדיטהרןכתנאי להמשך השותפותבוועד ההצלה,אך
ככל שהפרשה הסתבכההבינו כמעטכלחבריהוועד הפועלכיאין שוםסיכוי שכל
הילדיםיועברו למוסדות של אגודתישראלואפילו לארובם.הוויכוחביניהם נסב
בסופו שלרברעל מספרהילדיםשיקבלולרשותם .הרביצחקברויארטעןכי'כלפי
חוץ עלינו לדרוש חינוך דתי בעד כל הילדים' !2,ואף הציעלאיים על הסוכנות
שאגודת ישראל לא תשתתף במושב אספת הנבחרים (שעמד להתכנס לישיבה
מיוחדת לאחרשהגיעוהידיעותעלגורליהודיאירופה,ובוהייתה אמורה להשתתף
גם נציגות של אגודת ישראל) אם לאייענולדרישותיה .הרב חנוך סנקביץ הציע
פעולה כפולה :אגודת ישראל באמצעות הרביצחק מאירלויןתגיע להסכמה עם
הרב הראשי יצחקאייזיק הלוי הרצוג (שהיה מקורבלציונות הדתית ובעל מעמד
כיישוב),עלמספרהילדימשהיאתקבלובדבבדהיאתמשיךלנהל'מאחוריהפרגוד
היאבקות כבירה לקבלת מספר ניכר של ילדים' '3.הצעת ברויאר לא התקבלה
בישיבה,ובשום שלב של המשאומתןעםהסוכנותהיהודיתלאהועלהאיוםבפירוק
השותפות אובניתוק היחסים עם הסוכנותהיהודיתבגין הפרשה .במליאת הוועד

הפועל נתקבלה אפואדרכו של הרבלוין,שהוביל את אגודת ישראל למסלול שבו
הופעלוכלאמצעיהלחץשיכלה התנועהלגייס פרטלאיומיפרישהמוועדההצלה.
הרבלוין סברכיבדיון מעשי תתחשב הסוכנותהיהודיתבשיקולים שיעלהלפניה.
בינואר  1943היה הרבלוין אופטימילמדי וסבר ש'ישלנוסיכויים להשיג שלוש
מאות ילדים'4.ן הוא ניהל מגעיםבעניין חינוך הילדים עם הנרייטה סאלד (ראש
עליית הנוער בסוכנות היהודית) ,עם ראשי הסוכנות היהודית ,עםנציגי 'המזרחי'
הרצוג5.נ
ועם הרב הראשי

 12פאי"ע.8.2.43 ,
 13פאי"ע .14.2.1943 ,21.2.1943 ,בסופו של דבר השתתפה אגודת ישראל במושב אספת
הנבחרים,ובלוי אף נאם שם בשם התנועה.
 14לוין לגודמן ,!8.1.1943 ,אי"ע,תיק/7י.
 15פאי"ע.31.1.1943 ,
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היעדרו שלאיוםבניתוק הקשרים עם הסוכנותהיהודית על רקע פרשהזו בולט
לעומתויכוחיםבנושאיםאחרים ,שבהםאיימוהרבלויןאובנימיןמינץ במפורשעל
יצחק גרינבוים שיפסיקו לשתף פעולה בעבודת ההצלה .אנשי אגודת ישראל
16,
הסתפקו באיומים כלפי הסוכנות ב'מלחמת תרבות' אם לאייענו תביעותיהם
הילדים7.ן
ובאיומים בפנייה לממשלה הבריטית כדי שזו תתערב בשאלתחינוך
התנהגות זו מעידה על רצונה של אגודת ישראל לשמר את הקשר שיצרה עם
הסוכנותהיהודיתבנושאי ההצלה,בידעה שעם כל החשיבות של הצלתםהרוחנית
שלילדי טהרן ,הצלתיהודים מהתופת באירופה חשובה הרבהיותר.
בכל זאתניסה הרבלוין להשפיע על מהלךהעניינים גם בדרכים אחרות,בעיקר
בארצות הבריתובבריטניה .עד שפוזרוהילדיםבין המוסדות באפריל  1943הפנה
הרבלוין שלושתביעותלנציגי אגודתישראל בחוץ לארץ( :א)שיפעילו לחץ על
נציגיהסוכנותהיהודיתבארץובעולםלחלוקהצודקת שלילדיטהרןעלפיתפיסתה
של אגודת ישראל; (ב)שיגייסו כספים לחינוכם האגודאי הנפרד 'להצלתילדים
בשביל היהדות השלמה';( 18ג) שידחקו בגורמן להשתדל אצל ממשלת בריטניה
ואצל הממשלההפולניתהגולהשיתערבובענייןחינוכם שלהילדיםשנולדובפולין
והובאו לארץ ישראל.
רבניםרבים,במיוחדכארצותהבריתובבריטניה,הזדהועםדרישותאגודתישראל.
בארצות הברית מחו  500רבנים עלמדיניות הסוכנות היהודיתבענייןילדי טהרן,
ואילובבריטניההתכונן הרביוסף הרץ ,הרבהראשי שלבריטניה,להיאבק בהחלטת
הסוכנות היהודית 19.גודמן תבע שהממשלה הבריטית באמצעות משרד המושבות
פיזורם הצודק התנועות20.
בין
תפעל למעןחינוכם הדתי שלילדיטהרן ולמען
מבחינתה של אגודת ישראל פרשה זו הייתה אבן בוחן למאבק על ה'נשמה
היהודית' שלילדיםשעדיין לא קבעו את דרכם הפוליטיתוהאידאולוגית בעצמם,
בניגוד לעולים האחרים לארץ  -מבוגרים או חלוצים צעירים  -שהגיעו כבר
בתוך מסגרותפוליטיות מוגדרות.
 16הוועד הפועל החליט לדרוש מהסוכנותתיקוןבענייןהפנייתילדי טהרן למוסדות של אגודת
ישראל ,אחרת 'מכריחים אותנו למלחמת תרבות' .פאי"ע.7.4.1943 ,
 17לויןלגרינבוים ,8.4.1943 ,אי"ע,תיק .13
 18שם;לוין לרב ל'יונג ,28.1.1943 ,שם.
 19על מחאתהרבנים בארצותהכרית ראו מודעה ,הפרדס,יז,סיון תש"ג .עלפעילותו של הרב
הרץ ראו הרב הרצוג לסוכנות ,6.5.1943 ,אה"ר.
 20גורמןללוין ,12.2.1943 ,אי"ע,תיק /5פ;גורמןלבויד(מזכיר משרד המושבות),20.1.1943 ,
פר"א,תיק ;75338פרוטוקולפגישתנציגיאגודתישראלבבריטניה עםנציגי משרדהמושבות,
 ,19.2.1943שם.
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בכינוסרבניםשנערך בדצמבר ( 1942בשלהיחגהחנוכה תש"ג) לקראתבואם של
ילדיטהרןצייןבענייןזה הרבכהנמן':יהודישומרתורהרואה אתהילד כמגשרבין
הדורות ,כפיקדון קדוש ויקר ערך שיש לנצור אותו כבבתעין .החינוך לתורה
ולמצוותחיונילגביו כלחם למאכלוכאווירלנשימה.עלינולזכור זאתהיטב בשעה
שאנומדברים עלילדיטהרן[]...הוי! אתהילדים האלהרוציםלהכניסל'מקררים'
הגדולים של הקיבוצים השמאליים [ ]...מה נעשה לילדים אלה? זאת דאגתנו
זו'21.
הגדולה בשעה קשה
הרבכהנמןהיה אחדהלוחמיםוהפועליםהגדולים למעןחינוכם של כלהילדים
ברוחהיהדות .מוסדהילדים'בתי אבות'שלידישיבתפוניבז'בבני ברק ,שבראשה
עמד ,לאזכהבתחילה להכרה שלעלייתהנוערואפילולאלביקורנציגיהשם.אולם
מוסדילדים זה קלט ילדים שברחו אליו ממוסדותחילוניים .הרב כהנמן העמיד
לרשותם אתמיטבהמוריםוהרבניםשהיולו .הואהופיעבבית הכנסתהגדולבבני
ברקוגייס תרומות וחפצים לטובת מוסרהילדים .הוא היה מראשי 'המפעל למען
ילדי ישראל' שהקים הוועד הפועל של אגודת ישראלכדי להתמודד עם העלויות
הגבוהות שלחינוכם שלילריטהרן .הואהופיעבכינוסים רבים שלרבנים וראשי
ציבור חרדים ,ומאנשי אגודת ישראל תבע במפגיעכייפעלווייאבקוכדישיינתן
חינוךדתי לכלהילדים .לאחר שרוב הילדים הופנו למוסדותחילוניים תקף הרב
כהנמן אתכפייתהחינוךהחילוניעלהילדים,שנבעהלדבריומהעובדהכי'דרךארץ
חסרהלהם,לשליטיםהחילונייםולציבורהחופשייםביישוב'.הוא סבר שאם אגודת
ישראלרואה את עצמהמייצגת אתהיהדות,עלמנהיגיהלהכריזבגלוי':אנןאבוהון
[אנו אבותיהם של היתומים]'22.
דיתמי!
הרבלויןניהל את המשא ומתןבאופןענייני ושקט ,אךהביע אתדעתו הנחרצת
בחריפות .הוא סברכי הסוכנות היהודית היא האחראיתל'כיליון הרוחני' ששרר
בטהרן2',וכדי שהוא לאיימשך בארץ הוא שלח אזהרה ברורה לסוכנותהיהודית
(בהתאם להחלטתהוועד הפועל)ביום שבו השתתף בפעם הראשונה בישיבתועד
ההצלה היישובי' :אם לאיתנולילדים וליתומים האלה אפשרותלחינוך ולאורה
חיים בהתאםלחינוכםהמסורתי שלרוביהודיפולין,נהיהמוכרחים לצאת במלחמה
גלויה שתתנהל על רקעדתיתרבותי והרההכביר לאיישאר בארץ בלבד אלאיגיע
שבארצות החופשיות'24.
לכל העולםהיהודי
21

22
23
24

 ,אחד בדורו ,עמ' .363
קיל
ראודבריובכינוס הקמת 'המפעל למעןילדי ישראל'בינואר  ,1943שם ,עמ' .371-364
לוין לסוכנותהיהודית ,28.12.1942 ,אי"ע,עליית הנוער,תיק .13
לויןלגרינבוים ,10.1.1943 ,שם.
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חינוךהילדיםהיה אפואענייןעקרוניכולל ,ופרשתילדיטהרן הפכהאותולמקרה
מבחן.
הוויכוחבין הרבלוין לגרינבוים התלהט .גרינבוים הדגיש עיקרון חשוב של
הסוכנותהיהודית,ולפיו בכל המוסדותשיקלטו אתהילדיםצריךלהישמר'החינוך
לאומי'26
הלאומי של הילדים' 25.משתמה הרבלוין על פשר 'ההגדרה שלחינוך
הבהירגרינבויםכיהילדים הבאים לארץיחונכולאזרחות טובהוליצרנותוישתתפו

בבניין

הארץ27.

נראהכיהוויכוחביןגרינבוים לרבלויןשיקף את הפערהאידאולוגי העמוקבין
שני הצדדים :אגודת ישראל וגם הרבנות הראשית תבעו חינוך דתישיינתן לכל
הילדים .לעומת זאתהחוגיםהציוניים(כולל 'המזרחי') שללו אתזכותה של אגודת
ישראלליטול חלקבחינוכם שלילדים אלה משוםעמידתהמחוץלקונצנזוסהציוני.
ברורהיהשילדיטהרן ,כמה מאות במספר ,לאיוכלו 'להטות אתכפותהמאזניים
שליחסיהכוחותהפוליטיים בחברההיהודיתבארץ'לכשיתבגרו.לכןטועןאליעזר
דוןיחיא שהממדהפוליטי של הפרשההיה משני לממד האידאולוגי ,אך הוא לא
נעדר כליל' ,שכן ההכרעות בנושא זההיו עשויות לשמש תקדים לצורת הטיפול
בעניינם של אלפים ורבבותשקיוולהצילם מאירופה'28.מנהיגי התנועה חששוכי
הכרעהבניגוד לדעתםבענייןחינוךהילדים תשמשתקדיםלאופיהמינוך שלאלפי
ילדיםשעתידיםלהגיע לארץ ,דברשיקבע אתאופייה של החברההיהודית בארץ.
הרבלוין והרבבלוי התבטאוכך במפורש .הרבלוין כתבכי 'הלא הנוער הזה הוא
עתידה שלהיהדות בארץ ישראל' 29.זאתועוד ,משנכשלה אגודתישראל במאבקה
על קבלת מספר רב שלילדיםמילדי טהרןכפי שרצתה ,חש הרבלוין 'שכלהמוני
היהדות החרדית החל מהקיצונים שבקיצונים ועד המתונים שבמתונים נתרכזו
מסביבה של אגודתישראל .אנורוצים לנצל את המצב הזה להחיותולהכניס רוח
היים כתנועת אגודתישראלבארץישראל ,להפכהלתנועה עממיתגדולה'.באמירה
זוישכוונה ברורה להשתמש בפרשתילדיטהרןכבמנוףפוליטי .נראה אפואשדון
יחיא המעיט בחשיבותו של המניע הפוליטי שהמריץ את אנשי אגודת ישראל
כתנועה חפצתחיים והמשךללחוםכדילזכות במספרגדולככל האפשר שלילדים.
 25גרינבויםללויז'  ,9.2.1943אי"ע,עליית הנועד ,תיק .13

26
27
28
29

לויןלגרינבויס ,15.2.1943 ,שם.
גרינכויםללוין ,23.2.43 ,שם.
ראודוןיחיא' ,שיתוף וקונפליקט' ,עמ' .456-455
מ' כלוי' ,מולאזניים אטומות' ,קולישראל;8.4.1943 ,לוין לרב א' מילבסקי (אורוגוואי),
 ,22.7.1943אי"ע,תיק /7י; אברהם הירש ,שעבד באותה תקופהבמזכירות הוועד הפועל של
אגודת ישראל ,אמרלי זאת במפורש(ריאיון עם הירש,13.5.1997 ,ירושלים).
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עם זאת יש להדגישכי המניע החינוכי הטהור של הילדים הוא שעמד בראש
וראשונה בבסיס המאבק של אגודתישראל.
לאחר שנרגעו במקצת הרוחות כתב הרבלויןליעקברוזנהיים' :לאחר המלחמה
יעלובלי ספק אלפייתומים מהגולה לארץ ישראל,ועלינולהתכונן כבר מעכשיו
להקים בשבילם מקומותקליטהמספיקים[]...לחינוך התורה ,שלאיפלו למקומות
שאין בהם זכר לשבת ,לכשרות ,לתפילה ולמועד'30.ניכרמדבריוכי חשש שכמו
בפרשתילדיטהרן גם בעתיד לאיהיו לאגודת ישראלדי מסגרות ואמצעים לממש
זאת.
בינואר  1943הקים הוועד הפועל של אגודת ישראל את ה'מפעל למעןילדי
ישראל' .לרגלייסודו פרסם הוועד הפועל כרוז שתיאר את שואתיהודי אירופה
והדגיש אתגורלהילדיםוייסוריהם' :השואההאיומה שירדהעכשיועל עםישראל
מצאה אתביטויה הנורא ביותרבייסוריילדינו[ ]...צעקתילדי ישראל עולה מכל
עבר .אל נא נעזוב אותם[ ]...אל נאנפקיר אותם לרעבלקור למחלה לאבדון .אל
סבא'31.
ניתן שיתחנכו מאליהםלילדי הפקר ברוח זרה לישראל
מטרתהכרוזהייתהגיוס כספים,והקישור המפורש שעשומחבריובין מאורעות
השואהלבין שאלתחינוכםועתידםהרוחני שלהילדיםהעמירלפניתומכיהתנועה
וחבריה תמונה של שואהפיזית באירופה ושואה רוחנית בארץ ישראל ,וה'הצלה'
הוצגה אפואכענייןמקיף':להציל את העם ובפרט אתילדיוולא אתהנפשותבלבד
אלאגם אתרוה העם' 32.בדומהלכך,זמן קצרלפני ההחלטה עלפיזורהילדיםבין
המוסדות פרסם הוועדהפועלכרוזנוסף בדבר'ילדיהפליטים שהחלולעלותלארץ,
אודיםמוצלים מאש התופתהנאציתביניהם אלףילדיטהרן'.בכרוז שפורסם ב18-
במרס ( 1943תעניתאסתר),הודיעהוועדהפועלכילארקילדיטהרןעומדים בראש
לארץ'33.
דאגתו ,אלא גם 'הצלת נפשות של מאות אלפיהילדים שימשיכו לעלות
המסרהיה אפואחריף ,אךהניסוח מאופקיחסית.
30

31

32
33

,4.5.1943אי"ע,תיק /5ס;לויןלרוזנהיים,13.12.1944 ,איחא"י,אוסף רוזנה~ם,

לויןלרוזנה"םי
סרט.4
כרוז הקמת 'המפעל למעןילדי ישראל' של הוועד הפועל העולמי של אגודת ישראל ,שבט
תש"ג [ ,]24.1.1943אפא"י,תיק .10/15
שם .זה היה סגנונו שלמינץ ,שבאותםימים עודניסה להטביע את חותמו עלאופי המפעל
החינוכי .ראומינץללוין ,22.7.1943 ,אי"ע,תיק /10כ.
החלטותהוועד הפועל של אגודתישראל,הדרך.18.3.1943 .ימיהתעניתהיו מאז ומעולם גם
ימי זעקה אל בורא עולס על הצרות שפקדו את עם ישראל .לכןאין ספק שחלק מהעצרות
ומההתכנסויות של אגודתישראלבענייןהחינוךהיהודי,היקר להם כלכך ,נערכובימיזעקה
אלה.
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בעודםמנהליםויכוחים בפרהסיה המשיכו הרבלויןוגרינבוים (ששימשגםנציג
הוועדה של הסוכנותהיהודית לטיפול בפרשתילדי טהרן)לקייםדיונים בחדרי
הישיבות .הם אף הגיעו להבנהבעניין מספר הילדים שיתחנכו במוסדות אגודת
ישראל .הרבלוין התרשם במיוחד מרצונה של סאלד למצואדרךלמילוי הדרישות
של אגודת ישראלודיווח על לוועד הפועל של תנועתו34.
כך
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הנהלתהסוכנותהיהודית עםהר
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ה
כי
התעקשלהפנות אתכלהילדיםלחינוךהדתיוכךגרם להכשלת המשאומתן.אגודת
ישראל הייתה מוכנה לדבריו להסתפק בקבלת  150ילדים למוסדותיה .הסוכנות
היהודיתנימקה את מיעוט הילדים שנשלחו למוסדותהחינוך של אגודת ישראל
בחוסר מקומותקליטהמתאימים (מלבד שלושת המוסדות שאושרולה).נימוקזה
היה בניגוד מוחלט להבטחתה של סאלד לרב הרצוג מיום  ,28.10.1942שמצב
מוסדות הקליטה של אגודת ישראל לאיקבע את מספרהילדים שתקבל.
אפשרויותהקליטה המצומצמות שלמוסדותאגודתישראל(לפיקריטריונים של
עליית הנוער) וההתנגדות האידאולוגית לסוג החינוך הניתן בהם חברו יחדיו,
והתוצאהמבחינתאגודתישראלהייתהעגומה :אלמוסדותיההופנובסופו שלדבר
32ילדים בלבד .הפעילות,ניסיונות השכנוע והלחצים שהופעלו לאהועילו.
המאבק לאחרפיזורהילדים במוסדות
הרבלוין היה כאמור מתון יחסית בהתבטאויותיו כלפי הסוכנות היהודית עד
שהתקבלה ההחלטה בדבר מספרהילדים שיופנו לכל תנועה .משהתברר לאגודת
ישראלכי אלמסגרותיההועברוילדיםמועטיםכלכך,ומשהבינהכי קופחהבצורה
מבישה(אובייקטיבית ,ולא רק מבחינתה היא) ,הוביל הרבלוין את הוועד הפועל
לממש אתאיומו ב'מלחמת תרבות'נגד הסוכנותהיהודית .כחלק מהמלחמה החליט
הוועד הפועללקיים משפט פומבי לראשי הסוכנותהיהודית ,למנות ועדת חקירה
ולפרסם 'ספר שחור' על פרשתילדי טהרן  -ספר שאכןיצא לאורביולי '5.1943
בכל הפעולות הללו הודגש הקשרבין הצורך במתןחינוךדתילילדי טהרןלבין
היותםשרידים בודדים שנותרו מחורבןיהדותפולין.בהתבטאויותיו של הרבלוין
חלה החרפה משמעותית .הואכינה את ההחלטה של הסוכנותהיהודית 'שערוריה
עדלשמים',וכתבלסאלדעלה'זעזוע' שפקדאותובעקבותההחלטה.על הקשרבין
ילדיטהרן לשואה אמר':ואםעכשיוניצולואלףילדים מתופתהנאצית,ישלמוסרם
 34פאי"ע.8.2.1943 ,
 35פאי"ע.11.4.43 ,
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לחינוךדתי'36.גםנימתמכתביו של הרבלויןלראשיאגודתישראלהעולמיתבחבן
לארץ  -כלומר בתוך המחנה פנימה  -השתנתה ,ומצויות בהם התבטאויות
לוחמניות כלפי הסוכנות היהודית .במכתבו לאגודת ישראל באמריקה ,שנכתב
בתעניתי"זבתמוז תש"ג,תיאר אתרצונו ל'הצלתנפשותמכפירה',כלומרמהחינוך
החילוני באחריותה של הסוכנות היהודית .הוא שב וקשר זאת ל'הצלת
י
ד3
ל7
י.
ההצלההרוחנית
הפליטיםמגיא התופת',ובכך מתחקובין ההצלההפיזיתלבין
ה
ר
ב
ע
אתהחינוךהחילונישקיבלוילדיטהרןכינה'אינקוויזיציה'ו'ה
ל
ע
'
ת
ד
ן
ע
ט
ו
כי
'יש להראות שיש גם כוח חרדי בארץ [[ ]...וכי יש תהליך שבו] החופשיים
משתלטים על הארץ' 38.הרבלויןנתןלכךגםביטויפומביבמסיבתעיתונאים לאחר
פרסוםאופןפיזורם שלהילדים,וגם שםחזרוזעק':קולדמיאחינו[שנספובשואה]
טהרן]'39.
צועקים על נפשילדיהם[ילדי
עיקרה של 'מלחמת התרבות' שהכריז הוועד הפועל של אגודת ישראל על
הסוכנות היהודית היה הפעלת לחץ יהודי בין-לאומי ,בהדגשת הגישה הבלחי
'ממלכתית' שלהסוכנותהיהודית,עדכדירמיזהשהסוכנותהיהודיתמוסיפהחורבן
עלחורבן .מעברלהתבטאויותהחריפות השתדלו הרבלויןוהוועד הפועלגם אצל
רבנים חשובים בבריטניה(כגון הרב הרץ) ובארצות הברית ,ופעלוכדילגייס את
דעת הקהלהיהודיתהעולמיתלמען החזרתהילדיםלחינוךדתי,בין השארבקריאה
להחרמתהקרנותהציוניות אםהסוכנותהיהודית לא תשנה אתיחסה אלחינוכם של
הילדיםהניצולים .בצרלה פנתה אגודתישראלאפילולרבימלובביץ' ,שנחשבעוין
לה ,והרבי הפתיע בהיענותולפנייה .הוא ביקש מהוועד הפועל בארץכייישלחו
מבתי הכנסת וממוסדותשונים מברקי מחאהבענייןחינוךהילדים.חסידילובביץ'
ואנשי אגודת ישראל אכן פעלולפי בקשתו שלהרבי.הרביהודיע לרב הרצוגכי
בדעתולהילחם עלהחינוך הדתילילדים .בחוצותירושלים הודבקוכרוזים מטעם
באיכוחובארץ ישראל ,ובהם נמסרכיהרבי ועמו 279רבנים 'מאמצים את תנועת
המחאהנגדהסוכנותהיהודיתבלי פשרה'40.הוועדהפועלוהרבלויןשיתפופעולה
 36לוין לסאלד ,7.4.1943 ,בתוך :שנפלד,ילדי טהרן ,עמ' .42
 37לוין לאגודת ישראל באמריקה ,20.7.1943 ,אי"ע,תיק /7י.
 38לויןלרוזנהיים ,4.5.1943 ,שם;לוין לגודמן ,20.7.1943 ,12.7.1943 ,שם.

 39כותרת ראשית' ,במסיבתעיתונאים מטעם אגודת ישראל' ,הדרך.13.5.1943 ,
 40עלהיחסהעוין שלהרבימלובביץ' לאגודתישראל ראואלפסי,החסידות ,עמ' .148-143 ,87
כן ראולויןלרוזנהיים ,11.6.1943 ,אי"ע,תיק /7י; הרב הרצוג לסוכנותהיהודית,6.5.1943 ,

אה"ר; מאמר מערכת' ,מועצת הרבנות הראשית נגד הרב פישמן' ,המשקיף.3.6.1943 ,
פעילותוזו שלהרבימלובביץ'אינהמעידה עלהתקרבותלאגודתישראלדווקא ,אלא עלרצונו
לגייס את כל הכוחות ואת כל הגורמים למען החינוך שלילדי טהרן .להערכתי משתלבת
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בצורה הדוקה גם עם הרב הראשי הרצוג ,שהיה כמעטהיחיד מחוץ למחנה אגודת
ישראלבארץישראל אשרעמדותיוהיוקרובותלאלו שלאגודתישראלבכלהקשור
לפרשתילדי טהרן 41.אגודת ישראלאכן הצליחהלגייס אתיהודי הגולה להפעלת
לחץ על הסוכנות היהודיתורבנים מהתפוצות הודיעו לרב הרצוגכי הם יילחמו
למען החזרתהילדיםלחינוךהדתי .הדברהוליךבין השאר להתקפה חריפה מצד
הרביהודהלייבפישמן-מיימוןכלפי הרב הרצוג על שתמך באגודת ישראלוסייע
לה לשכנע אתהרבנים ואתראשיהקהילותבבריטניהובארצותהבריתשיחרימו את
הקרנותהציוניות .הרבהרצוג ,שתמך באגודתישראלרק בדרישותהנוגעותלחינוך
הילדים ,נפגע מאוד מהאשמה שהוטחה בו והכחיש מכול וכול את 'מעשי
האמתוהעלילות' הללו.כן פרסם כרוז,ובובירך את 'כלמי
הפרובוקציה,סביקלרונפוי
4
2
.
'
ת
ההישגים של אגודת ישראלבענייןילדי טהרן אמנם לא
שיכול לתמוך
עמדו ב'מבחן התוצאה' אך הרבלוין צדק בקבעוכי 'בפעם הראשונה הצליחה
אגודת ישראל לעורר דעת הקהל בגולה על המצב האמיתי בשטח הדתי רוחני
בארץ' 43.דומה ,שבהבהרהזולחוגים החרדיים בעולם הונחה אחת מאבניהיסוד
לטיעוניםשיופנובעתידנגדהציונות .עדימינואנונמצאת פרשתילדיטהרן במקום
מרכזי בפולמוסים שבספרות החרדית .וו הייתה גם נקודת המוצא של שנפלד
במאבק שניהל אחרי השואה להוכיח את אשמת הסוכנות היהודית במחדליה
הכבשנים מאשימים44.
הכרוכים בהצלתיהודים ,ואז גם פרסם את ספרושרופי
התגייסותזועם הקמתו של 'מחנהישראל' בארצותהברית,זמן קצרביותר לאחרשהגיעהרבי
לשם .אחת ממטרותיו של הקמת הימחנה'הייתה לבנות 'חומה של תשובהציבוריתכדי שה'
יעצור אתהאויב'.ייתכןכיהרבי ראהבחינוך חרדי שלילדי טהרן חלק מהרעיון של 'מחנה
41

ישראל' .ראוגרינברג' ,מחנה ישראל' ,עמ' .163-141
ראו סאלד לרב הרצוג (לעיל ,הערה  ;)5הרב הרצוג כתבלבןגוריון':אין תקנה למעוות אלא

להשיב את כלהילדיםלחינוךדתי במקומותדתיים' .ראו הרב הרצוגלכןגוריון,13.5.1943 ,
אה"ר,ילדיטהרן,תיק  ;1944-1942עלאישורהסוכנותכי לא תתערבבחינוך במוסדותאגודת
ישראלבענייני קודש ראו סאלד לרב הרצוג ,16.1.1944 ,שם .הרבנים הראשיים הדגישו את

חובתם לעמוד על משמרהחינוך הדתי לכלהילדים .ראו הרב הרצוג והרבעוזיאללכןגוריון,

 ,1.7.1943אצ"מ,תיק .525-2498
 42על פרשת הרב מימון והרב הרצוג ראו הרב הרצוג' ,למען האמת' ,20.5.1943 ,שם; מאמר
מערכת' ,מועצת הרבנות הראשית נגד הרב פישמן' ,המשקיף ;3.6.1943 ,ב"צ כץ' ,הזוהיא
מחלוקת לשם שמים?' ,הזמן ;3.6.1943 ,אביבי' ,רבם דקרו' ,הבוקר.8.6.1943 ,
 43תדפיס (נראהכי הכותבהיהלוין)' ,אגודתישראלהעולמית בשנת תש"ג'[,איןתאריך],אי"ע,
תיק /35ב .הטיעון מופיע בכמה מקומות נוספים ,למשללוין לרוזנהיים ,24.8.1943 ,אי"ע,
תיק /7י ,שם כתבלויןכי 'דעת הקהל נמשכת ונוחה לאגודת ישראל'.
 44ראו שנפלד,שרופי הכבשנים ,עמ'  ;1דרוק (עורך),הכנסייה ,עמ'  ;85ל-ן ,עדות ,עמ' .413
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ב1קוב1ב 1זבל ונרכז אגודת ישראל ושל הרבבלוי בפרשה
הוועדהפועלוהרבלויןייחסולענייןילדיטהרןגם משמעותפוליטית.כיווןשניהלו
מגעים עם הסוכנותהיהודיתגםבעניינים אחרים,החליטו לא להשאיר אתהטיפול
בו למסגרתהחינוכיתהרגילה שמרכו אגודת ישראלהיה מופקדעליה .ברםיחסו
של הרבבלוי,יו"רמרכז אגודתישראל,לעניין לאהיהעקיב.לעתים התעלםממנו
ונמנע מלהזכירו בהזדמנויות חשובות ,ולעתים היה לוחמני בהתבטאויותיוכלפי
הסוכנותהיהודית בהקשר זהיותר מהרבלוין ומיתר דובריה של אגודת ישראל.
במכתב ששלחלרוזנהיים בסוף דצמבר  1942סקר הרבבלוי את הנעשה בתנועה
בארץ.הואדן ב13-ענייניםולאהזכיר את פרשתילדיטהרן.ביוני 1944הכין הרב
בלוי סקירה בכתב על פעולות מרכז אגודת ישראלבין ועידה לוועידה ,והקדיש
שלושה4עמודים (מתוך עשרה)לענייניחינוך.גם במסמךזה לאנזכרה פרשתילדי
טהרן 5.עם זאתביקר הרבבלוי במחנההילדים בעתליתוטען שהתרשם עמוקות
מרצונם העז שלהילדים להיות קשורים ליהדות .הואכינה אתהחינוךשניתן שם
לילדים 'גזלתנפשות'.כן קראלגורמן 'לעשותצעדיםנמרציםבלונדון ,לשנות את
המצב האומלל הזה ולהציל את הילדים הלקוחים למוותרוחני' .הרבבלוי דבק
בטענתו ,שאותה השמיעבוועד הפועל בפברואר ,1943שיש לצאת למאבקטוטלי
נגדהסוכנותהיהודיתבענייןילדי טהרן,ובניגוד לדעתם של הרבלוין ושלחברים
נוספיםבוועדהפועלטעןכיאיןלסמוךבענייןזה עלהרבהרצוג.יחסולרבהראשי
הציוניהיהשלילי,ולכן לא העריך את חשיבות הזדהותו עם הדרישהלחינוךדתי
שהציגה אגודת ישראל .במכתבו אל רוזנהיים ,שנשלח לאחר שהילדים הועברו
למוסדותהחינוך,כתבהרבבלויעלתבוסתאגודתישראלבענייןילדיטהרןוהדגיש
על הרב הרצוג46.
את האזהרות שהשמיע בוועד הפועל שלא לסמוך
מרכזאגודתישראלעלחוסרחשיבותוועל מעמדו חסר ההשפעה בפרשהכולה
חושף את חולשותיה המשמעותיות של אגודת ישראל בכלל:ארגון רופף ותיאום
לקויכין האגפים השונים.

 45בלוילרוזנהיים ,אי"א;תיק ;16בלוי' ,סקירה'.
 46בלוי לגורמן ,5.3.1944 ,2.3.1944 ,אי"א ,תיק /33ב .בלוי האשים מפורשות את הרבנות
הראשית ש'הכשירה את עושק הנפשות' .כן טעןכי 'זוהי לא הפעם הראשונה שהרבנות
הראשית דוקרתסכין בגבהיהדות החרדית בעצםימי האבקותה' .ראו מ'בלוי',סיום?' ,קול
ישראל;10.6.1943 ,בלוילרוזנהיים ,15.6.1943 ,אי"א,תיק .16
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המאבק הפומבי של אגודת ישראלבענייןילדי טהרן
בד בבד עם הדיונים ,הישיבות וההתכתבות עםנציגי הסוכנות היהודית ועליית
הנוערבענייןילדי טהרןניהלה אגודת ישראל גם מאבק פומבי .מאבק זה התנהל
בעיקרמעלדפיהעיתונותובפרסומיםאחרים שלה.ככל שהתמשך המשאומתןבין
אגודתישראללביןהסוכנותהיהודיתוככל שהתקרבמועד ההחלטההלכווהחריפו
הביטויים שהושמעוכלפי הסוכנותהיהודית.
בראשית מרס  1943התקיים במשרדי אגודת ישראל כינוס של כמאה רבנים,
אדמו"רים וראשיישיבות .משתתפיהכינוס הצהירוכיהחינוך החופשי הוא 'שורש
הירידה הרוחנית בדורנו מקור השואה שירדה עלינו47.
פורה ראש ולענה' לכל
הצהרהזוהיאכעין 'דעת תורה' ,שהשואה מקורה בפשעהחילון הממשיך להתבצע
בארץ (ואפשרלהבין שעלכן השואה באירופה נמשכת).הכינוס לאהיהפרייזמתו
של מוסד של אגודת ישראל ,אך מקומו והיזמה לעריכתו מעמידים אותו כחלק
מהפעילות המוסכמת שלהתנועה .ההצהרה פורסמה ערב קבלת ההחלטה עלקביעת
מוסדותהחינוך שיקלטו אתהילדים ,והרמז היה ברור .זאת ועוד ,ביום שהתכנסו
הרבנים פרסם הרבבלוי מאמר שנשא את הכותרת' :מחנות להשמדהרוחנית'.בגוף
המאמר נכתבכי 'אם נשתמש בשמות המושאלים מההשמדה הגופנית של היטלר
במחנותהריכוז שהעמיד היטלרליהודיםבפולין,יש כברלדאבוננו ,בנוגע למחנות
ילדי טהרן ,כאלה ,שכבר "חוסלו" במובן רוחני' 48.נראהכי הרבבלויהיה הראשון
ביישוב שעשה שימוש כהחריף במאורעות השואה בעודה בעיצומה.
משהועברוהילדיםלמוסדותהחינוךזימןהוועדהפועל שלאגודתישראלמסיבת
עיתונאים בהשתתפותהרבניםלוין,בלויוברויארוחברי הנהלת הוועד הפועל של
אגודתישראל ,שם זעק הרבלויןכי 'קולדמיאחינוצועקיםאלינומן האדמה על
נפש ילדיהם! [ ]...מלחמת החינוך שהחלה ביהדות עודלפני חמישים שנה [עם
ראשיתה שלהציונות] תמצאעכשיו אתבטויה המלא'49.מנהיגי אגודתישראל לא
'חידשו' כאן דבר מבחינהאידאולוגית .את דעתם עלהציונות ועל מערכתהחינוך
שלה השמיעו כברחודשיםושניםלפניפרוץ המשבר .הם תקפו אתהחינוךהציוני
החילוניוהאשימו אתהתנועההציוניתואת ההשכלהבהתבוללות,התנגדוהתנגדות
ייחסו לו את האסונות שפקדו את עם ישראל50.
נחרצתלחינוךהחילוני ולא פעם
 47מאמר מערכת',כינוס הרכנים' ,הדרך.11.3.1943 ,
 48מ'בלוי' ,מחנות להשמדה רוחנית' ,קולישראל.11.3.1943 ,

 49י"מלוין' ,במסיבתהעיתונאים מטעם אגודת ישראל' ,הדרך.13.5.1943 ,
 50ראו את סדרת חמשת מאמריו שללוין' ,חשבונו של עולמנו' ,הדרך,מגיליון ה15.10.1942 ,
ועדגיליוןיג.10.12.1942 ,
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ראוי להזכיר כאןכי עלפי האידאולוגיה של אגודת ישראלהיוכספיקרן היסוד
בבחינת 'מוקצה מחמתמיאוס' .הרבאלחנןבוניםוסרמן,מגדוליהתורה של אגודת
ישראל ,קבע ב' :1934-כספי קרן היסוד הולכים לגדל כופרים להכעיס ,ואםכן
המעורר לתמוך בקרן זו הוא מחטיא את הרבים במדרגה היותר נוראה' 51.אלא
שמוסדות אגודת ישראל ,שהחלו לקלוטילדים שהגיעו במסגרתעליית הנוער מ-
 ,1938נאלצולהיעזרבכספים ה'מוקצים' הקרן ,אםכי התנועה נשאה ברוב הנטל
הכספי.אין זה סוד שאגודת ישראל כרעה תחת העול הכספי שרבץ עליה בכל
התחומים .לכן הייתה מוכנה להסדר (לפני פרשתילדי טהרן) ,שלפיו הסוכנות
היהודית השתתפה כחלק מעלות אחזקתהילדים .הכסף הוקצה מהתקציבלקליטת
ישראל52.
עולים ונוער של המשרדליישוביהודיגרמניה בארץ
בעיצומה של פרשתילדי טהרן ניסו מנהיגי אגודת ישראל להשיג הישגים
חינוכייםופוליטיים כאחדלתנועתם בשתידרכים מנוגדות :מחדגיסא,ניהול משא
ומתןענייני עם הסוכנותהיהודית,ומאידךגיסא ,התרת הטחתדברים קשיםביותר
כלפיה מצדחבריתנועתםאוהמקורביםאליה .משנכשל המשאומתןנותרהרקדרך
ההאשמה ,ועל כן גם המנהיגים הצטרפו למאמרי המערכת בעיתונות החרדית
ביטויים קשים ,ובראשם זה הנזכר של הרב בלוי53.
שנקטו
--

דיסידנטים בתוך המחנה האגודאי :הגישה שלפועלי אגודת ישראל
פרשתילדיטהרןלאהעסיקה אתפועליאגודתישראלכפישהעסיקה אתתנועת האם
אגודתישראל .הפרשה הוזכרה בדרך כלל במקום משני במכתביפעיליהובעלוניה
הפנימיים.גםבדיווחים על הפרשה לאניכרת מעורבותרבהוהיא לא הוצגה כמאבק
'דתי' על נפשהילדים.
בעלון שנשלחלחבריהתנועהבסוף  1942דווחלחברים כדבר שבשגרהכישניים
מהבריתם ,הרב קלמן כהנא וזאב פישר-שיין ,צורפו לוועדה לקליטתילדי טהרן
מטעם עליית הנוער של הסוכנות היהודית כדי לבדוק את האפשרויות לקליטת
 51הרב וסרמן לרבדושינסקי ,5.6.1934 ,בתוך :מונק ,קונטרס ,עמ' צב.
52

53

הסוכנותהיהודית',ארגוני אגודת ישראל' ,אצ"מ,תיק ה94 .553-190 ,מןהילדים שהגיעו
מגרמניה וממקומותנוספים נקלטו בשנים  1942-1938בשתיפנימיות שבשניהקיבוצים של
פועלי אגודת ישראל ,חפץחיים וכפר סבא,ובפנימיית 'חורב' בירושלים שהייתה מקורבת

לפא"י וברוחה.
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בלוי' ,מחנות
'שודדי
אנשי
הנפשות' .ראו הנ"ל' ,מפנה?' ,קולישראל.3.6.1943 ,
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ילדים במוסדות חרדיים 54.על אףהמינוי כתבו הרב כהנאופישר-שיין בראשית
פברואר 1943לידיד תנועתם ,הרבגרינימןמניויורק ,מכתב בקשהלגיוס כספים
למען פעילותה שלפועלי אגודת ישראל
להקמת'55ארץ ישראל עובדת השם'בלי
.
ן
ר
ה
ט
הדבר בולט עודיותר לנוכח
שהזכירו ולו במילה אחת את פרשתילדי
העובדהכי באותוזמן כבר עסקו ראשי אגודת ישראל במרץ בשאלתחינוכם של
ילדי טהרןובעתידם.
בפרשת
להתערב
י טהרן?
ת
ד
ו
ג
א
ל
א
ר
ש
י
ילד
מדועמיעטואנשיפועלי
בתחילת 1943הכיןמינץניירעבודה שעסקבענייניםשוניםעבורהוועדהפועל של
אגודתישראל,ובוטעןכי המפעללמעןילדי ישראלאינוצריך לעסוקבילדי טהרן
דווקא ,אלא בשאלתהחינוך שלילדיםעולים בכלל':ישלהציל לא רק את הנפשות
בלבד ,אלאגם אתרוח העם' 56.הרב כהנא הלךבעקבותיו.בדיוניהוועדהפועל של
אגודת ישראל על המאבקבענייןילדי טהרן הוא לא תמך במאבק תקיף בסוכנות
היהודיתואףהטיל ספקבנחיצותווביטא בכך את דעתה שלתנועתו.בעלוןלחברי

התנועה שפורסם בפברואר  1943נכתבכי 'מסלפים את דמותו של "המפעל" [למען
ילדי ישראל] אם מעמידים אותו עלילדי טהרן בלבד[ ]...הוא צריך להיותכללי,
להקיף אתכל המפעל הקשורבעלייתילדים[ ]...הכשרתהנוערוהדרכתולפישיטה
אחידה,לחנכוללגיוןהמגשימים אתחזוןאגודתישראלבארץישראל'57.דברים אלה
מרמזים עלהוויכוח שהתנהל בתוך אגודתישראל עלאופיו של המפעללמעןילדי
ישראל :האםישלנהוג כדעת הרוב (הוועד הפועלהעולמי והמרכז הארצי) ולשים
דגשבחינוךילדיטהרן,שבגינוהתחוללהוויכוח עםהסוכנותהיהודיתבענייניחינוך,
או כדעתהמיעוטהפועליהחלוצי שלפועלי אגודתישראל ,שביקשלהדגישדווקא
אתשיתוף הפעולהביןפועליאגודתישראללביןהסוכנותהיהודית.בוויכוחפנימיזה
נוצר מצב פרדוקסלי :בגללגישת הרובלאופיו של המפעללמעןילדי ישראלסירב
מינץ (שהיה כזכוראישפועלי אגודתישראל) לעמוד בראשו אף שנמנה עםמייסדיו
(וגםנתןלו את שמו) 58,אבלדווקא ההתיישבות שלפועליאגודתישראל(הקיבוצים
שהיו באותה עת בכפר סבא ובגדרה) נמצאה ראויה לקליטת הילדים יותר מרוב
מוסדותהחינוך של אגודת ישראל,והיא אף קלטה בפועל את רובהילדים שהופנו
54

55
56
57

הסתדרותפועלי אגודת ישראל,עלוןמודיעין,ג.20.12.1942 ,
מכתבלנדויופישר-שייןלגרינימן ,1.2.1943 ,אפא"י,תיק התכתבות עם חוון לארץ.
מינץ לוועד הפועל של אגודת ישראל ,5.1.1943 ,אי"ע,תיק /10מ.
'המפעל למעןילדיישראל' ,שערים,עלון מקשרלסניפיפועלי אגודת ישראל בארץ ישראל,

58
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פאי"ע ,1.2.1943 ,שם; תשובתמינץ להצעה לנהל את המפעל ראומינץ לוועד הפועל של
אגודת ישראל ,22.7.1943 ,אי"ע,תיק /10כ.
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למוסדותיה59.פועלי אגודתישראל אמנם הצניעה לכתבדיוןהציבורי בפרשתילדי
טהרןכיוון שסברהכיכךראויורצוי ,אך בפועלפעיליהומתיישביה עסקובקליטת
הילדיםובחינוכםיותר מכלקבוצה אחרתבאגודתישראל .עצםהעשייההייתהגורם

למיתון הגישה לסוכנותהיהודית וההתבטאויותכלפיה.
קו הפעולה והמחשבה של פועלי אגודת ישראלבענייןילדי טהרן הרגיז את
תנועת'הנוערהאגודתי' של אגודתישראל.בוועידתה שנערכה באפריל ( 1943חול
המועד פסח תש"ג) ,הוקדשורובהדיוניםלפרשה.הוועידה התכנסהזמן קצרביותר
לאחר שהילדים פוזרובין מוסדות החינוך ,והדבר השפיע על סגנון הדיבורים.
הנואם המרכזי בוועידההיה הרבלוין ,והוא סקר את השתלשלות פרשתהילדים
ברוחתפיסתו .בהמשךלכךבעיתון 'הנוערהאגודתי'דגלנושהופיע לאחרהוועידה
הוקעהפועלי אגודת ישראל על ה'קו החדש' שלה ,שביטאלדברי הכותבים קנאה
בארגוניהפועליםהאחרים.העיתון תקף אתמנהיגיפועליאגודתישראל 'על שהטו
לאפעם אחת אתלבאגודתישראללדרךזו[ ]...פרשתילדיטה
ר0ן6לא פקתה אתעיני
טהרן'.
ת
ג
ה
נ
ה
אך
פועלי
פועלי אגודתישראל .ב"שערים" האחרוןאין זכרלילדי
אגודת ישראל לא נבהלה מההתקפותעליה ולא שינתה אתגישתה.

הפולמוסבין אגודת ישראל ל'המזרחי'בענייןילדי טהרן
לפרשתחינוכם שלילדי טהרןוהקריטריונים להעברתם למוסדותחינוךנלוותה גם
מהלוקחאידאולוגיתופוליטיתביןאגודתישראללבין 'המזרחי'.ן6מיד לאחרבואם
שלהילדים לארץ פעלונציג אגודתישראל (הרבלוין)ונציג'המזרחי'(יהושע השל
פרבשטיין)כדי להבטיח אתחינוכם הדתי שלהילדים .לטענתם רובם המכריע של
הילדיםהניצוליםקיבלוחינוךחרדיבפולין .ברם הבנהזובין הרבלויןלפרבשטיין
לא הביאה את התנועות שלהם לחתימת הסכם על אופן שיבוצם של הילדים
במוסדות הדתיים והחרדיים .אגודת ישראל הציעה ל'המזרחי' שתי הצעות:
הראשונה ,שמספרהילדים אשריישלחולמוסדותאגודתישראליהיהשווה למספר
הנשלחים למוסדות 'המזרחי'; עלפי ההצעה השנייה תורכב ועדה של שלושה
רבנים ,אחד מטעםאגודתישראל ,אחד מטעם'המזרחי'ושלישיהרבהראשיהרצוג,
והיא תכריע לאן יישלח כל ילד .להצעה הראשונה לא היה מלכתחילה סיכוי
 59סאלדליב הרצוג ,12.4.1943 ,אה"ס.
 60מאמר מערכת' ,ועידת הנוער האגודתי' ,דגלנו ,א,אייר הש"ג.
 61למסקנהזומןההיבטהסוציולוגיהגיעגםדוןיחיא.ראודוןיחיא',שיתוףוקונפליקט' ,עמ' .456
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להתקבל .אשרלהצעההשנייה,פרבשטיין,שהיה ראשהקהילההיהודיתבוורשה עד
,1931ידעהיטב ש 85-אחוזיםמהילדים שקיבלוחינוךדתיבפולין למדובבתי ספר
של אגודת ישראל,ואילו בבתי ספר של רשת 'יבנה' מטעם 'המזרחי' למדו רק 15
אחוזים מהם 6,לפיכך גם ההצעה השנייה לפיה יכריע הרב הרצוג במחלוקות
שיתגלעוביןשתיהתנועותבענייןקביעתהמוסדותשיקלטו אתהילדים,הייתהויתור
מבחינתה של אגודתישראל .אף עלפיכן דחתה 'המזרחי' את שתי ההצעות של
אגודתישראל .הרבאלימלךניסןנויפלד ,חברהוועדהמרכזיהעולמי של'המזרחי',
הסביר זאתכך:

נכון שלא הסכמנולשתי ההצעות של ה'אגודה'[ ]...שוםציבוראינויכול
להתכחש ליישותו העצמית .ובהצעתה האחת של ה'אגודה' היתה [היה]

משום התעלמות והתכחשות לעבודת 'המזרחי' בארץ במשך תקופה של
כמה עשרותבשנים[ ]...ומהפירוש ההצעה שה'אגודה' תקבלילדים שווה
בשווה עם 'המזרחי' ,אם לא התכחשות והתעלמות מכל אותה התקופה?
[ ]...גם ההצעה השנייה ,למסור את הדבר לוועדה של רבנים ,לא הייתה
?'6
מתאימהלעניין .כלוםישכאן דבר שלבירור הלכה

דבריו של הרבנויפלד משקפים את הפער האמתיבין שתיהתנועות .אגודתישראל
הסתמכהעליחסיהכוחותבחוזןלארץ,ו'המזרחי'  -עליחסיהכוחותבארץ;אגודת
ישראל רצתה הכרעה של רבנים ואילו 'המזרחי' דגלה בהחלטות תנועתיותשאינן
מוכתבות מטעם רבנים .אולם לא כל הקולותבציונות הדתיתהיושווים .בישיבת
מרכז 'הפועל המזרח"ביולי  1943האשים משה שפירא אתחבריו מהוועדלעליית
הנוערהדתי בכך שהסכימו למסורלחינוך ה'אגודה' רקילדים שהוריהםהיוחרדים
('אגודאים') ולא את אלה שלמדו בבתי הספר של אגודת ישראל .קביעה זו גרמה
אגודת ישראל64.
לדברי שפירא להפסקת המשא ומתןבין 'המזרחי'לבין
משהופסקו המגעיםבין אגודת ישראל ל'המזרחי'ניהלו שתי התנועות כל אחת
בנפרד אתקשריהן ואת המשאומתן שלהן עם הסוכנותהיהודיתועםעלייתהנוער.
כל אחת עשתה כמיטביכולתהכדישיופנולמוסדותיהילדים רבים ככל האפשר.
 62טרטקובר' ,בתי ספר' ,עמ' .147-144
 63א' נויפלד' ,בישיבת הוועד הראשי של המזרחי' ,הצופה.29.3.1943 ,
 64מ' שפירא' ,בישיבת מרכז הפועל המזרחי' ,שם .16.7.1943 ,גאולה בתיהודה ,בתו של הרם

מימון,כינתה אתעמדתוזו שלשפירא'תמוהה' .בספרה הצדיקהלחלוטין אתאביה בכליחסו
לפרשהולרבהרצוג.היא תלתה אתעיקר האשמה בהשתלשלות הפרשהבאנשיאגודתישראל
וברב הרצוג ,שהושפע מהם .ראו בתיהודה ,הרבמימון ,עמ' .498-491
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'המזרחי' זכתה להצלחה גדולה ולמוסדותיה הגיעו כארבעים אחוזים מהילדים,
ואילו אגודת ישראל נחלה כזכור כישלון צורב ולמוסדותיה הגיעו רק כארבעה
אחוזים מכללילדיטהרן.
מיד לאחר ההכרעה ופיזורהילדים במוסדות התלהט ביתר שאת הוויכוחבין
'המזרחי'לבין אגודת ישראל ,והוא נעשה חריף ובוטה הרבהיותר מהוויכוחבין
אגודתישראללסוכנותהיהודית .אגודתישראל האשימה את'המזרחי'כיהכשילה
את האפשרותשיינתןחינוךחרדילילדיםרביםיותר,וכי חברהלסוכנותהיהודית
ולחמה נגד דרישות אגודת ישראל ,ובלבד שיובטח חלקה בקבלת הילדים65.
'המורחי' לעומת זאת האשימה את אגודת ישראל במלחמה נגד מוסדות התנועה
הציוניתוהיישובהמאורגןובפרסוםעלילותשוואעליהועלהסוכנותהיהודיתבכל
הקשורלחינוךהילדים 66.שפירא,שניסה לפשרביןשתיהתנועותובין השאר פנה
אישיתלרבי מגור כאשר זה חתם עלכרוזגינוי ל'המזרחי'בעניין הילדים,י6היה
המנהיגהיחיד של'הפועלהמזרחי' שהודהבטעויות קשות שעשתהתנועתוביחסה
לאגודת ישראל והסתייג מהתקפותיו של הרב פישמן מימון על הרב הרצוג על
שחבר לאגודתישראל .שפירא טען כלפי חבריו:
הרינוצריכים לבנות את ארץ ישראל הדתית בכוחות הנמצאים כאן.היכן
נבקש אתהחומרהאנושיהזה ,במשמר העמק,בעיןחרודואשרותיעקב,או
בישיבות ובמערכות היהדות החרדית? מצד אחד עומדים אנשי 'השומר
הצעיר' שלאזו בלבדשאינם שומרים תורה ומצוות ,אלא אףאינםיודעים
מהייהדות .ומהצד השנייהודים ,שאומנם מתנגדים לנו אבל דבריסודי
משתף אותנו .אמונה בהשם ובתורה .הם מהווים עתידנו בארץ ,שארית
הפליטה הדתית[ ]...דבריםמסויימים[ ]...שנשמעו במחננו שפגעו בראש
הרבנים וברבני הארץ ,הם חטא כנגד היהדות הדתית .נודה בדבר :אסור
לדבר בצורה כזאתכלפירבניישראל[ ]...והנה נזדמנהאבן הבוחן :פרשת
ילדיטהרן  -ולא עמדנו כמבהן;עזרנולגורמהחיצוניהמעוניןבפילוגים
ביישוב68.
65
66

י טהרן ,עמ' .80-47
על מאבקה של אגודתישראלבמזרחי ראו בהרחבה שנפלד,ילד
גם למאבקה של 'המזרחי' באגודת ישראליש שפע שלתיעוד,כין השאר הרבי'הלוי איש

הורבדו',באזניהרבנים אקרא',במישור;30.4.1943 ,הנ"ל',דרכיהאגודה' ,שם ;7.5.1943 ,א'
נייפלד' ,בישיבת הוועד הראשי של המזרחי' ,הצופה;19.5.1943 ,י' וולפסברג לרב הרצוג,
 ,16.4.1943אה"ר.
ד 6שפירא לרבי מגור ,4.5.1943 ,אמ"ע,תיק .48/1-1943

 68שפירא' ,בישיבת מרכז'(לעיל ,הערה .)64
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שפירא לא הצליח להקהות את ביקורתה ואת התקפותיה של תנועתו על אגודת
ישראל.רק לאחרשנה שלפולמוס ומחלוקתהגיעוהתנועותלהסכם ולהבנהבעניין
הפנייתם שלילדים עולים למוסדותדתיים.

יחסי אגודת ישראל והסוכנותהיהודית בעקבות פרשתילדי טהרן
הוויכוח בפרשתילדי טהרן שנמשך חודשים ארוכים עלולהיה לגרום לקרעגמור
בין אגודתישראללביןהסוכנותהיהודיתביזמתזואוזו.אךעלאףהעימותהחריף
בין השתיים לא הוצע בשום פורום של אגודת ישראל לפרק את השותפות בוועד
ההצלה.חבריהוועד הפועל של אגודתישראלידעוכייזדקקולכספיעלייתהנוער
למימון מוסדותיהם ולכן לא ששו לפרק את השותפות .הרבלוין הביןכי כדי
להכטימ שאגודת ישראל לא תקופח בעתיד בקבלתילדים למוסדותהחינוך שלה
עליו למצות אתהוויכוח עם הסוכנותהיהודית עד תום .ואכן ,לאחר כמה חורשי
משברהגיעוהסוכנותהיהודית ואגודתישראל להסכמה עלהקריטריונים להעברת
הילדים למוסדות אגודת ישראל בעתיד .בתחילת  1944הביע הוועד הפועל של
אגודת ישראלסיפוקמן ההסכם ותלה זאת 'במלחמתה של אגודת ישראלבעניין
ילדי טהרן ,ולולא מלחמה זו,כי עתה לא הגענו לנקודות החיוביות בהסכם עם
הלשכה לעליית הנוער' 69.במהלך ' 1944קיבל הוועד הפועל בשביעות רצון את
הידיעה על התקדמות המשא והמתן עםעליית הנוערושיפורהיחסיםכלפי אגודת
ישראל'70.

נכון הוא ששיתוף הפעולהבין אגודת ישראללסוכנותהיהודית בוועד ההצלה
היהעתירקשיים ,אךהסיבה לכךהייתה הקמתו המאולצת שלהוועד ,לפחותבעיני
הסוכנותהיהודית,והביקורת המתמדת שלאגודתישראלעלפעולתו.בשנימכתבים
של הרבלוין ושלמינץ ,שבהם סוכמה ביקורתם על פעולות ועד ההצלההיישובי
בשנים ,1944-1943אין פרשתילדי טהרן נזכרת כלל 7!.כלומר גישתה של אגודת
ישראלכלפיהסוכנותהיהודיתהייתהדו-ערכית:היא ראתהבסוכנותהיהודיתגורם
שמעשיומביאים ל'העברה על הדת' בתחוםהחינוך ,אך מצאהשגוףזההיההיחיד
שבשיתוף פעולה עמו אולי אפשר להציליהודים .גישה זאת מצאה ביטוי ברור
 69פאי"ע.!1.1.1944 ,
 70פאי"ע.10.7.44 ,
 71מינץלגרינבוים ,23.9.1943 ,אצ"מ,תיק ;526-623מינץולויןלגרינבוים ,15.9.1944 ,אצ"מ,
תיק .526-1097
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במסיבתעיתונאים שכינסה אגודת ישראל בסוף מאי  .1943אישמן הדוברים לא
הציע לפרוש מוועד ההצלה היישובי שליד הסוכנות היהודית אף שנשמעו שם
דברים קשים נגדה2.יהספר'ילדי טהרן מאשימים' ,שבו הוטחובסוכנותהיהודית
האשמות חמורות ,הואביטוי הביקורתהחריף ביותר שהובעכלפיהבענייןילדי
טהרן .הוועד הפועלנתן גושפנקה להאשמות אלהולגינוי 'פשעיה' של הסוכנות
היהודית בהוציאו את הספר מטעמו .בהקדמה לספר נכתב' :חשבנואולי הגיעה
השעהלנוכח דםישראלהנשפךכמיםליצורחזיתאחידה שלהיהדותכולהבענייני
ההצלה[]...והנה באה פרשתילדיטהרן ]...[.הסברנו להם[ ]...שכלהועם העצור
בקרב היהדות על החורבן הנורא שליהדותאירופהיתפרץ הפעם אםיעבירו את
הילדים על דתם ]...[.פנינו לראשי הסוכנות[ ]...אבל לא מצאנו אוזן קשבת
לדרישותינו'73.
פרסומו שלהספרהביקורתיכלפיהסוכנותהיהודיתמעידעדכמהמוגבלתהייתה
הצלחתה שלאגודתישראל במאבקה בפרשתילדיטהרן .המאבקהחריף לאהביא
לשינוימידי בהחלטת הסוכנותהיהודית בדבראופןפיזורם שלהילדים במוסדות.
יתרה מזאת ,בעקבות הפרשה מצאה אגודת ישראל את עצמה בנקודת שפל
במעמדהביישוב 74.אולם בהמשךהייתה למאבקהחריף השפעה עלשינוי המגמה
של הפניית הילדים למוסדות חינוך .מכאן ואילך גילתה הסוכנות היהודית
התחשבותרבהיותרבאגודתישראלוגם אגודתישראלניאותהלהגמישבמידת מה
את עמדותיה.הביטוילשינויהגיע רק לאחר שנה,ביוני  ,1944כשנחתם לבסוף
הסכםבין הסוכנותהיהודיתלבין אגודתישראל.
בקיץ ,1943עתהיובכלמוסדותאגודתישראל 130ילדיםפליטים(בכללזהילדי
טהרן),זכורקשנימוסדות שלהתנועהלהכרהרשמיתשלהסוכנותהיהודית,קיבוץ
'חפץ חיים' ופנימיית 'חורב' בירושלים ,שבשניהם יחד היו 5נ ילדים .שאר
המוסדות ,שבהם שהו  115ילדים ,לאקיבלו את אישורהפיקוח שלעליית הנוער
מכיוון שלא עלהבידי אגודת ישראל להביאם לרמת תחזוקה נאותה75.כמי שנושא
באחריותלתיקון המצבהשלים הרבלוין עם ההחלטה להודקקלכספיםציוניים אף
עלפי ש'לאנעיםלנוביותרלהיזקקלכספים מהלשכהלעלייתהנוער[ ]...וההכרח
יאלצנו לכך' 76.בספטמבר  1943הוא כתבלרוזנהייםכי 'אצלנו התגברה השאלה
'מסיכתעיתונאים של אגודת ישראל' ,הדרך.13.5.1943 ,
שנפלד,ילדי טהרן ,עמ' .2
פרירמן ,החברה החרדית ,עמ' .36
לוין לסאלד,7.4.1943 ,אי"ע,תיק/7י;דוה שלד"ר ש'מפירועל מצבפנימיותאגודתישראל,
 ,4.3.1945 ,25.2.1945אמ"ע,עליית הנוער,תיק ;48/1רינות-ריינהולד1 ,ער ,עמ' .27
לוין לגודמן ,13.9.1943 ,אי"ע,תיק /1ק.
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לקחת תמיכה [ ]...מלשכת הנוער ]...[ .חשבנו שהסתדרויותינו בגולה ובייחוד
באמריקהיעלוכספים לכלכל התקציב בשבילהילדים .עדעכשיונתאכזבנווהננו
שרויים במצוקה גדולה' 77.מצוקהזו הביאה את הוועד הפועל של אגודת ישראל
להחליטעקרוניתלהסתייעבכספיעלייתהנוער למפעלהחינוך של אגודתישראל
לדבר על עם סאלד78.
ולהסמיך את הרבלוין
כך
בוביוםנפגשהרבלויןעם סאלדובירר אתה מהםהתנאים לקבלתתמיכהמעליית
הנוער .אחרי כמהימים התכנס שוב הוועד הפועלוהחליט 'לקבלכספים בעד כל
הילדים מהלשכהלעלייתהנוער ,אבל רק לכלכלתהילדים[ ]...אבל לא לתת לבא
עלינו בלחץ [בענייני חינוך] ,אלא לנהל אתהעניין מתוך חופש גמור' .החלטת
הוועד הפועל נועדה לקבל כספים עבור החינוךבלי להתחייב לאופיו .הרבלוין
ביקש לקבלגם את הסכמתו שלרוזנהיים,נשיא התנועההעולמית.רוזנהייםהעריך
שאין ביכולתה של אגודת ישראל בארצות הברית להבטיח אתמימון כל הוצאות
חינוךהילדים .עלכןהציע 'לקבלתמיכה מהלשכהלעלייתהנוער ,אבלישלהבטיח
אי-תלותבחינוך'79.כךנסללההדרךלפניאגודתישראללקבל מלשכתעלייתהנוער
תמיכה שהוצגה כבאה לספק צורך מוגדר .בתחילתינואר  1944הסכימה אגודת
ישראלעםהסוכנותהיהודיתעל הקמתועדהשחבריהיהיומנציגי'המזרחי'ואגודת
ישראל בהשתתפות הרב הרצוג ,והיאתמיין את הילדים ותפנה אותם למוסדות
המתאימים .משקעי העברבין 'המזרחי'לבין אגודת ישראל לא הקלו את עבודת
הוועדה80.
נציגי שתי התנועותניהלו משא ומתן שנמשך כחצי שנה ,ובסוףיוני
 1944נחתםזיכרוןדבריםביןהרבניםלויןוברויאר מאגודתישראללבין הרבמאיר
ברלין ושפיראמיהמזרחי'ולפיוועדה מיוחדת בהשתתפותם של הרבלויןושפירא
תחלק את הילדים הדתיים בין 'המזרחי' לאגודת ישראל 81.בהסכם המוגמר
והמשולב עם הסוכנות היהודית נקבעכי מהילדים שיופנו לתנועות הדתיות תקבל
אגודת ישראל למסגרות החינוך שלה כשליש 'אף מהילרים מארצות שבהן לא
הייתה אגודתישראלמאורגנת',וזאת מלבדהילדיםהדתיים מבתיםאגודאים .שאר
השלישיםיופנו למוסדות 'המזרחי'82.
שני
 77לויןלרוזנהיים ,6.9.1943 ,אי"ע,תיק/7י.
 78פאי"ע.5.9.1943 ,
 79פאי"ע;8.9.1943 ,לויןלרוזנהיים,28.10.1943 ,אי"ע,תיק /5פ;רוזנהייםללוין12.11.1943 ,

שם.

 80לוין לסאלד ,24.3.1944 ,29.2.1944 ,אמ"ע,עליית הנוער,תיק .48/2
 81זיכרוןדבריםביןלויןוברויארלביןברליןושפירא ,29.6.1944 ,שם.
 82לויןלרוזנהיים ,7.7.1944 ,איחא"י ,אוסף רוזנהיים ,סרט.4
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מבחינתה של אגודת ישראל ההחלטה להיעזר בקרן היסוד וההסכמים עם
הסוכנות היהודית ועם 'המזרחי' היו היסטוריים ומכריעים .היא הייתה מודעת
למשמעותם הפוליטית ,גם אם חששה ממנה .אמנם הסכמתה לקבל את הכספים
נבעה מחוסר בררה ,אבלהיאהייתה ככהינת צעדנוסף בשיתוף הפעולהשקיימה
עדאז עם המוסדותהציונים ועםנציגיהיישובבוועד ההצלההיישובי .ברצונה או
שלאברצונהקירבהאותה ההחלטה להשלמהעםמוסדותהיישובוהתנועההציונית
ולהכרה בהם דה פקסו.

סיכום
הרבלוין והוועד הפועל של אגודת ישראל ראו בחינוךילדי טהרן חלק מסוגיה
רחבה יותר :שאלת חינוכם ועתידם הדתי והרוחני שלילדים עולים ,ללא קשר
ושייכות להיותם פליטי השואה .זה היה עבורם עניין עקרוני .אלא שעמדתם
המסתייגת מהתנועה הציונית ומהסוכנות היהודית במשך שנים פגעה ביכולתם
להשיגהישגיםניכרים .כלהפעילות,זו הנסתרתוזוהפומבית ,לאהועילה לאגודת
ישראל ורק  32מילדי טהרן (ארבעה אחוזים מכלל הילדים) הופנו למוסדותיה.
אגודת ישראל המשיכה בשיתוף הפעולה עם הסוכנותהיהודיתבמישורים שונים,
בוועד ההצלהובעלייתהנוער ,אך מכאןואילךהיא נעשתהמרירהיותר והמשיכה
להדגיש את ה'שמד' שמביאה הסוכנות היהודית על הילדים שניצלו מהשואה.
הכרזות המלהמה שלה על הסוכנות היהודית ('מלחמת תרכות') לא מומשו אך
הדגישו את הפער הקבועבין זעקותיהם שלמנהיגיהלבין יכולת הביצוע שלהם
בפועל.אגורתישראלמיעטהלנהל 'מלחמתתרבות' של ממש עםיריביה,והתרכזה
יותרבליבוי רגשות בתוך המחנהפנימה .נראה,כי טקטיקת ה'מלחמה'הזוננקטה
מתוך מחשבהכי באותםהימים (המחצית הראשונה של  )1943אסורהיה להפר את
כללי המשאומתןולהרוס אתשיתוף הפעולהבוועד ההצלה,שהיה בראשיתדרכו.
'מאבק עד הסוף' או פרישה מוועד ההצלה היו עלולים לגרום להוצאת אגודת
ישראל אלמחוץלפעילות ההצלההיישוביתולהדירלגמרי אתמוסדותיה מרשימת
יעדיההפניה שלהילדיםהעולים.
בתום מלחמת העולם השנייה התייחס ברויאר לתוצאות פרשת ילדי טהרן
ולהשפעתה על אחדות היישוב היהודי בתחום ההצלה .הוא טען כי 'בארצנו
הצטרפה האגודה אל ועד ההצלה [ ]...והשתתפה בצורה פעילה ביותר בעבודת
הוועד .ואז הגיעו ראשוני הילדים הפליטים ארצה .נכחם פקעה האחדות [בוועד
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ההצלה]'83.תיאורזהאינומדויק.אגודתישראלהפרידהלחלוטיןביןביקורתה על
הסוכנותהיהודית בכלטיפולה בפרשתילדי טהרןלבין פעולותיה בוועד ההצלה.
בניגודלדבריו שלברויאר קשה להצביע על אחדות ועל תואםביחסיםבין אגודת
ישראללבין מוסדותהיישובלפני פרשת'ילדי טהרן ,וגם ועד ההצלה לא הספיק
להפגין אחדותכזאתבזמן הקצר שעבר מהקמתוועדשיאה של פרשתילדיטהרןאו
אחרכך .עם ואת נראה שהפרשה הגבירה את החשדנות של אגודת ישראלכלפי
הסוכנות היהודית ובתוך ועד ההצלה .ה'אחדות' בוועד ההצלה הייתה בעצם
שותפות ,שנעשה בה צעד שלהתקרבות.הצדדים למדולהכירזה אתזה טוביותר,
אך ההבדלים נשמרוהיטבוהוויכוחים המשיכו להתנהל בכלעוזם.

 83ברויאר,דרכי ,עמ' .186
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