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עליית הנוער

הנריאטה סאלד

( ) 1945 - 1860
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מבוא
הרעיון להעביר בני  -נוער בגיל

17 - 15

מגרמניה לארץ  -ישראל ולחנך אותם כאן ליהדות ולציונות ,

עלה עוד בתקופה שלפני עליית הנאצים לשלטון  .בשנת

של

25

1932

אירגנה רחה פרייאר בברלין קבוצה

נערים ונערות  ,שעברה לבן  -שמן וקיבלה שם את חינוכה  .עוד לפני שהשתלט היטלר על

גרמניה ראתה רחה פרייאר צורך להוציא את הדור היהודי הצעיר מגרמניה  ,שבה היו מיליונים

מחוסרי  -עבודה  ,השלטון פסק לתפקד והנאצים והלאומנים האנטישמים היו הגוש הגדול ביותר

בציבור וברייכסטאג  .היא הבינה  ,שליהודים אין כל עתיד בגרמניה  .עלייתם של המעטים

ב 1932 -

היתה אפוא מפעלה של רחה פרייאר  .אך עליית  -הנוער  ,במובן ובהיקף שקיבל מפעל זה במשך
הזמן  ,קשורה בשמות אחרים וכוחות אחרים הניעו אותה .
1

]

היתה פלוגתה מי היה מייסד מפעל עליית  -הנוער  .בנושא זה נאמרו מלים חריפות כבר ב  . 1939 -רחה פרייאר
טענה  ,שהיא המייסדת והוגת הרעיון של עליית  -הנוער ותבעה להזכיר עובדה זו בכל פרסום

הנריאטה סאלד לא התנגדה לומר  ,כי רחה פרייאר הגתה את הרעיון

;

ופעולת  -הסברה .

אך לדעתה  ,עליית  -הנוער  ,כפי שהיא

מוכרת בציבור  ,החלה את פעולתה עם החלטת המשקים הקיבוציים לקלוט את קבוצות הנוער בקיץ  , 1934והיא

תנועה אחרת ממה שחזתה רחה פרייאר  .המסגרת החדשה עיבדה את עקרונות  -הפעולה שהובאו לפני הנציב

העליון  ,והיא אשר הביאה ליצירת קאטגוריה מיוחדת  .של סרטיפיקאטים  ,שאיפשרו לקלוט אלפים ברשת
חינוכית שהתפרסה על  -פני כל ארץ  -ישראל  -בקיבוצים  ,במושבים ובבתי  -ספר מקצועיים וחקלאיים  .רחה

פרייאר  ,כך טענה הנריאטה סאלד  ,שלחה קבוצה אחת של בני  -נוער לארץ  -ישראל  ,כדי שיתחנכו כאן כיהודים
בעלי הכרה לאומית  .המסגרת החדשה היתה מפעל להצלת נפשות  .על כך ראה  :ההתכתבות בין הנריאטה סאלד
לרחה פרמאר כיולי

, 1938

אצ " מ  , 5 / 75 / 26 ,ואחר  -כך במשך כל שנת

, 1939

שם 5 / 75 / 749 ,

1419

ד " ר גיאורג לנדאואר  ,מנהל המחלקה
הגרמנית של הסוכנות היהודית ( מימין )
עם הנס בייט  ,המנהל בפועל של
המחלקה לעליית ילדים ונוער

בשנים

1939 - 1934

נשלחו אלפי נערים ונערות לארץ  -ישראל  ,רובם התחנכו בתנועה

ההתיישבותית על כל זרמיה וגוניה  .הם נעשו חלק מן הנוף הארץ  -ישראלי  ,ועם סיום הכשרתם
ייסדו משקים חקלאיים שיתופיים משל עצמם או יחד עם נוער

ארץ  -ישראלי .

מה שעורר פליאה והשתאות הוא הקמת מוסד  ,שטיפל באלפי בני  -נוער  ,שהיו מצויים ללא

הורים בארץ חדשה  ,שהכול בה היה בלתי  -מוכר להם  .זרים היו השפה  ,האקלים והמנטאליות של

היושבים כאן  ,וקשה היתה ההסתגלות לעבודת  -כפיים  ,שהיתה לא רק אמצעי  -קיום אלא ערך
חינוכי  .זרה היתה גם תכנית הלימודים וסולם הערכים  .בצר להם לא יכלו ילדי עליית  -הנוער
להתרפק על הורים

אישי

בהם טיפל מוסד  ,שאף  -על  -פי שהקיף אלפים  ,העניק לכל נער ונערה טיפול

;

מאוד .

הצוות שאייש את המשרד הראשי של עליית  -הנוער  ,פיקח על החזקה נאותה של הילד במשק

המטפל והתעניין בהתפתחותו  .על כל תקלה דיווח להורים בגרמניה  ,כי מפעל עליית  -הנוער ראה

עצמו נאמן ואחראי כלפי ההורים בכל דבר  .זו היתה מסגרת שהעניקה טיפול אישי ואמין לאלפי
בני  -נוער  ,שעבורם הפכה התנועה הציונית דואג

ומטפל .

אך הנושא החינוכי היה רק פן אחד של מפעל ההצלה הזה  ,הפן הזוהר  ,האנושי שהמצביע עליו
יכול היה אך להתפאר בו  .לקיום מפעל עליית  -הנוער היתה דרושה גם פעילות אפורה בשטחים

אחרים  ,עבודה אדירה ליצור כלים ארגוניים בחונן  -לארץ  ,מימון המפעל והשגת סרטיפיקאטים
עבור בני  -נוער אלה  ,שלא היו תלמידים במובן המקובל  ,אך ודאי שלא היו עדיין פועלים ; חיפוש
אחר מקומות קליטה

;

מציאת פשרה בין הזרמים והמפלגות בתנועה הציונית  ,שרצו לשלוח בני -

נוער לפי מפתח ; ועוד נושאים כגון אלה  .נעשה גם נסיון להרחיב את מפעל עליית  -הנוער אל מעבר

לגבולות גרמניה  -לאוסטריה ולצ ' כוסלובקיה  -ונבדקו אפשרויות להפעילו גם בפולין

וברומניה .
את הפן החינוכי של מפעל עליית  -הנוער מאפיינת הדמות הבלחי  -רגילה של אישה מופלאה ,
150

שהיתה כבר בשנות השבעים לחייה  ,הנריאטה סאלד  .הדמויות הדומינאנטיות האחרות היו ד " ר
גיאורג לנדאור  ,מנהל המחלקה הגרמנית של הסוכנות היהודית בירושלים  ,וד " ר ורנר סנסור ,ראש
מחלקת העלייה של הסוכנות  ,וכן האנשים והמוסדות של עולי גרמניה בארץ והתנועה הקיבוצית

על זרמיה  ,גוניה וצורותיה  .חיבור זה יעסוק בפן השני  ,זה ה ' מינהלי '  ,של

עליית  -הנוער .

עליית הנוער

איגודינו שטיפלו בענייני נוער
בשנת

1933

ב 1933 -

פעלו בגרמניה שלושה איגודים נפרדים שטיפלו בענייני נוער

האיגוד לסיוע לנוער היהודי

) , ( Jadische Jugendhilfe

בתנועות  -הנוער הלאומיות שבתנועה הציונית  .החל

ב , 1933 -

תיכנן האיגוד ליישב צעירים בקיבוצים ובמושבים

האיגוד היהודי לסיוע ליתומים

) Waisenhilfe

:

שאיגד בתוכו את הנוער המאורגן

בסיוע המשרד הארצישראלי בברלין ,

בארץ  -ישראל .
 , ( JUdischeשנוסד

שבאמצעותו נבחרו ילדים ובני  -נוער ונשלחו לכפר הנוער

מעון הילדים

1939 - 1933

ב , 1926 -

היה הארגון

בן  -שמן .

בברלין  ,אשר קלט יתומים  ,ילדים ממשפחות

' אהבה ' ) ( Kinderheim Ahawa

2

הרוסות או נתונות במצוקה  ,ותיכנן להעביר את המפעל כולך

לארץ  -ישראל .

שלושת הארגונים האלה התאגדו בשלהי קיץ  1933ל ' חברה לעליית ילדים ונוער '
 ( gemeinschaft fuer Kinder und Jugendaliyaבמגמה לאחד את המאמצים בשטח הפרסום ,

) Arbeits

ההסברה והמימון של שליחת בני  -נוער לארץ  -ישראל לשם חינוכם

שם .

חברה זו עבדה בשיתוף הדוק עם המשרד הארצישראלי והוועדה לסיוע ושיקום של הנציגות
הכללית של יהודי גרמניה

) Aufbau

ש

 . ( Zentralausschuss fiir Hilfeאת החברה ניהלו

"

ד " ר הנס לובינסקי ושני חברים מעין  -חרוד  ,שגויסו לפעולה עם הנוער בגרמניה

שפעל בכך כמה שנים  ,ואליעזר ליבנשטיין ( לימים -

אחדים .

לבנה ) ,

:

ב 1933 -

מרדכי שסנר

,

שחזר ארצה כעבור חודשים

3

צעדים ראשונים
אך מובן  ,שהמסגרת הקולטת נוצרה בארץ  -ישראל  ,בדיונים ארוכים שהתנהלו במחלקה הגרמנית
 1933של הסוכנות היהודית בחודשים אוקטובר ונובמבר  . 1933הקונגרס הציוני הי " ח  ,שהתכנס ב
בפראג  ,העמיד את וייצמן בראש הפעולה למען הצלת יהודי גרמניה  .כבר באוקטובר דיווח רופין
לווייצמן  ,שהמחלקה הגרמנית הציעה לממשלת המנדט לקלוט נוער בגיל  18 - 14בבן  -שמן  ,בכפר
הילדים ליד עפולה ( מוסד שהיה זקוק לשיפוץ כללי לפני הפעלתו ) ובמשקים הקיבוציים בעמק

יזרעאל ובעמק  -הירדן  .לפי התכנית שעובדה  ,ילמדו הקיבוצים את הנוער עברית  ,ישכנו ויכלכלו
אותם וידריכו אותם בעבודה חקלאית  .בנות  ,אם תישלחנה  ,תתחנכנה בנהלל  ,במוסדות ויצ " ו

ובמוסד של רחל ינאית בן  -צבי בירושלים  .רופין הניח שהחזקתם של כל נער או נערה תעלה כ
לא " י

בשנה .

המחלקה הגרמנית הניחה  ,שחלק גדול מבני  -הנוער ישלמו עבור כלכלה  ,שיכון

ולימודים  ,מאחר שההורים יוכלו לשאת בתשלום של

ניתן  ,תשולם ההחזקה מקרנות סיוע

2

20 -

שבגרמניה .

300

מארק לחודש  .במקרים שהדבר אינו

4

מכתב הסבר של לנדאור אל זנדבנק בוועד הפועל של ההסתדרות  ,אצ " מ  . 5 / 75 / 1 ,במכתב מפרט לנדאור את

הבעיתיות הכרוכה בהעברת בני  -נוער ללא הורים  ,את קשיי המימון ופיתוח פנימיות ליד בתי  -הספר  .זנדבנק ,
שעסק בקליטה התרבותית של עולי גרמניה  ,התעניין בעליית  -הנוער והציע את עזרתו ועזרת ועדת התרברת של
ההסתדרות בקליטת הנערים והנערות

בארץ .

3

רשימת השליחים ראה אצ " מ 5 / 75 / 6 ,

4

מכתב רופין אל וייצמן מיום

20

באוקטובר

, 1933

שם  . 5 / 75 / 1 ,העתקים ממכתב זה נשלחו להנריאטה סאלד

בוועד הלאומי  ,לברל כצנלסון  ,לרב מאיר ברלין ולהתאחדות עולי

גרמניה .

1 51

רפאל גת

ימים ספורים לאחר  -מכן פנה ד " ר ורנר סנסור  ,חבר הנהלת הסוכנות וראש מחלקת העלייה
שלה  ,אל מחלקת העלייה של ממשלת המנדט  ,והודיע לה  ,שכל הטיפול בעולי גרמניה רוכז
במחלקה מיוחדת בראשותו של רופין  .מחלקה זו תקבל על עצמה את הדאגה והאחריות עבור
עליית ילדים ונוער  ,שהיו אמורות

להיות בידי הוועד המאוחד ליישוב יהודי גרמניה בארץ  -ישראל .

המחלקה הגרמנית תפעל בעניין הנוער והילדים  ,בשיתוף עם הנריאטה סאלד  ,מנהלת המחלקה

הסוציאלית של הוועד הלאומי  ,וכבר הוקמה ועדה לתיאום בין כל הגורמים  .המחלקה הגרמנית
לוקחת על עצמה את האחריות להחזקת הילדים שיבואו ארצה ויתחנכו במפעלי חקלאות  ,מלאכה

ותעשייה .

הנהלת הסוכנות תעשה את הסידורים הדרושים עם מוסדות ויישובים בארץ וכן עם

קרנות וועדות בחרן  -לארץ  ,כדי להבטיח חינוך נאות לילדים ( בלשון המכתב
education

של

) ש )  ,וכן תממן את שהותם במוסדות אלה  .סנטור ביקש מן הממשלה להקצות מיקדמה

סרטיפיקאטים כדי להתחיל במפעל

350

proper training :

זה ' .

השתלבותה של הנריאטה סאלד
לאחר  -מכן פנו אל הנריאטה סאלד  ,מנהלת המחלקה הסוציאלית בוועד הלאומי  ,וביקשו ממנה

לעבוד במסגרת המחלקה הגרמנית ולעמוד בראש הלשכה לעליית  -הנוער  .היא נתבקשה לנסוע
בדחיפות לגרמניה ולברר במקום את מהותן של הבעיות שתתעוררנה בקשר לשיגור קבוצות  -נוער

לארץ  -ישראל  .סנטור כתב בעניין זה מכתב ארוך לד " ר ליאו בק  ,יושב  -ראש הנציגות הכללית של
יהודי גרמניה  .במכתב הסביר את תפקידה של הנריאטה סאלד וביקש לסייע לה  .המכתב הועבר
באמצעות ד " ר מרטין רוזנבליט  ,מנהל המחלקה הגרמנית
קצרות

:

בלונדון .

6

אל רוזנבליט גם הוסיף סנטור

' גב ' סאלד היא נציגת הוועד הלאומי ונהנית ממלוא האמון והתמיכה של המחלקה

הגרמנית כאן  .אנא סייע לה '  .רוזנבליט פנה ביוזמתו אל אישים נוספים בגרמניה וביקש להפגיש
את הנריאטה סאלד עם כל הגורמים העוסקים

בנוער .

7

עם שובה של הנריאטה סאלד מגרמניה  ,בנובמבר

, 1933

קוימה בירושלים פגישה  ,שבה

השתתפו רופין  ,סנטור  ,לנדאור וסאלד  .היא קיבלה את הצעתו של רופין  ,להיות חברה גם בוועדה
הציבורית המייעצת ליד המחלקה הגרמנית  .לפי ההצעה  ,יהיו בסמכותה של הנריאטה סאלד ריכוז

ענייני העברת הילדים מגרמניה וחינוכם בארץ  -ישראל  ,וכן הדאגה לעבודה הסוציאלית הכרוכה
בעליית יהודי גרמניה ארצה  .המחלקה הגרמנית והנריאטה סאלד יעבדו בקשר הדוק עם המשרד
הארצישראלי בברלין ועם ההסתדרות הציונית שם  ,בכל הנוגע לוויזות  ,סידורי נסיעה וכיו " ב  ,וכן
עם ' החברה לעליית ילדים ונוער ' בגרמניה  .בענייני כספים תעבוד הנריטה סאלד בשיתוף  -פעולה
עם ועדה מייעצת  ,שגם תבחר את מקומות ההכשרה והקליטה המתאימים ותפקח על מתן חינוך

5

שיחתו של סנטור עם מנהל מחלקת

העלייה .

המכתב שעליו מדובר כאן  ,הוא מיום  25באוקטובר

. 1933

ההתחייבות של הסוכנות לערוב לתשלום להחזקת הילדים היא על  -סמר התחייבות של וייצמן לשר המושבות
בלונדון  .על אשר הוסכם בלונדון עומד המזכיר הראשי של ממשלת המנדט במכתבו אל סנטור מיום

2וש

 , 1933שם ,

~

6

בכל קשר

 22בנובמבר

 . 5 /75 / 1סנטור לא יכול היה אלא להסכים לכך .

עם ממשלות או עם קיבוצי היהודים בגרמניה  ,ואחר  -כך באוסטריה  ,לא פסחו על רוזנבליט

בלונדון .

מלונדון היה קל יותר לפעול  ,ורוזנבליט היה גם הנציג הציוני במועצה למען יהדות גרמניה  .המכתב אל הרב ד " ר

בק הועבר לרוזנבליט  ,כי לבקשה שלו  ,נוסף למכתב מירושלים  ,היה משקל יתר  -ובכך היו
7

מכתבו

של סנטור אל ד " ר ליאו בק מיום

2

בנובמבר

 1933ומכתבו

מעוניינים .

של מרטין רוזנבליט בנדון  ,אצ " מ 5 / 75 / 1 ,

עליית הנוער

1939 - 1933

הנריאטה סאלד בביתה

נאות לקבוצות

אלה .

על הישיבה נכתב סיכום שהוכנס לתיק ובשוליו נוספה הערה לאקונית

' לפעולה לא נקבע בשעה זו

תקציב ' .

:

8

היתה זו משימה בלתי  -אפשרית ומעמסה שאדם אחד לא יכול היה לעמוד בה  ,לא כל שכן אשה
שכבר מלאו לה

73

שנים  .על  -כן נעשתה  ,כבר כעבור שבוע  ,רוויזיה וחלוקה פונקציונאלית שונה ,

שריכזה בידי הנריאטה סאלד את מלוא הסמכויות החינוכיות ואת הפיקוח הפדאגוגי  ,וכן כמובן
שותפות בהכרעה בכל הנוגע לבחירת מוסדות ומקומות קליטה  .אך את ענייני הכספים והמימון
ואת הקשרים עם החברה לעליית נוער בברלין לא הסכימה לקבל על עצמה  .אלה נמסרו בידיהם

של לנדאור וסנסור  .בראשית דצמבר

1933

נראה היה  ,שהמערך המינהלי וחלוקת הפונקציות החלו

לובשים צורה מגובשת  ,ולנדאור יכול היה להמציא לרוזנבליט בלונדון את המערכת התיפקודית

שעליה סוכם  .במכתב שהעביר ללונדון ראה עצמו לנדאור גם איש  -בשורה  ,כי הממשלה אישרה
את

350

הסרטיפיקאטים שביקש

סנטור .

9

צוות זה  -הנריאטה סאלד  ,לנדאור וסנטור  -עבד בהארמוניה מוחלטת בכל ' תקופת החסד '

שניתנה עד פרוץ המלחמה  .שלושה אישים אלה ידעו לצרף אליהם כוחות  ,אנשים וגורמים  ,שראו
במפעל זה ייעוד ושליחות עליונה ולא הפרו את

שיתוף  -הפעולה .

כדי להוציא את רעיון עליית  -הנוער מן הכוח אל הפועל החלו לבנות את המערכת בשני מוקדים

 בגרמניה ובארץ  -ישראל  .על המרכז בגרמניה הוטל לגייס כספים שם  ,לבחור את המועמדים ,לבדוק את זכאותם ( התאמתם מבחינת גיל  ,בריאות  ,רצון )  ,לקבל מן ההורים התחייבות כספית

להחזקת בניהם ועל כך לחתום הסכם משפטי עמם  .התפקידים וההליכים נקבעו  :המרכז בגרמניה
יעביר את רשימת המועמדים למשרד הארצישראלי בברלין  ,שאמור היה לבדוק את הרשימה פעם
נוספת ומכאן הועברה הרשימה

לירושלים .

כאן תגיש המחלקה הגרמנית  ,באמצעות מחלקת

העלייה של הסוכנות  ,את החומר למחלקת העלייה של ממשלת המנדאט  .זה היה ההסדר שאותו

ביקש לנדאור להנהיג  .אך בתחילה היו כמובן תקלות רבות וקשות  ,עד שהצליחו ליצור יחסי -
8

ישיבה מיום
מכתב מיום

27
5

בנובמבר

בדצמבר

, 1933

, 1933

שם 5 / 75 / 1 ,

שם 5 / 75 / 1 ,

ץ

- ,ן

ן

רפאל גת

עבודה שתהא הדעת סובלתם  .מאחר שהסרטיפיקאטים ( לפי מכתבו של סנסור ) כבר אושרו  ,חשו
העוסקים בעניין בגרמניה בצורך להגיש את הרשימה מהר ככל האפשר  ,וכדי לחסוך זמן  ,טירחה
וכוח  -אדם העבירו את כל השמות שהוגשו על  -ידי האיגודים השונים  ' -אהבה '  ,קיבוץ רודגס של
הנוער הדתי  ' ,האיגוד לסיוע לנוער

היהודי ' .

בבדיקה חוזרת בירושלים נתברר  ,שהללו ניסו

' להגניב ' לתוך הרשימות ' פרוטקציונרים ' למיניהם  ,שגילם היה מעל או מתחת למוסכם  ,או כאלה

שרצו בדרך זו לממן את נסיעת ילדיהם לארץ  -ישראל  .מימצאים אלה גרמו קשיים ודחיות באישור
שמות הזכאים לסרטיפיקאטים  .לאור הלקח של הקבוצה הראשונה היו פניות חוזרות ונשנות של
רופין  ,סנטור  ,לנדאור והנריאטה סאלד אל המשרד הארצישראלי בברלין ואל משרדי ' האיגוד

לסיוע לנוער היהודי '  ,ובהן דרישה לבדוק  ,לשים  -לב ולפעול רק לפי הקריטריונים המוסמכים  .הם
הסבירו למוסדות השונים בגרמניה  ,שגם ממשלת המנדט בודקת את הזכאות  ,ומידי  -פעם
מתקבלים מכתבים ממר חיימסון  ,מנהל מחלקת העלייה בממשלת המנדאט  ,הדוחים מועמד זה או

אחר .
כאשר מפעילים קריטריונים  ,האמורים להיות שווים  -לכול  ,עשויים להתעורר רגשי  -קיפוח  ,אם

של פרט זה או אחר אם של קבוצה  ,וכך קרה גם כאן  .למן היום הראשון התעוררו בעיות חמורות
מאוד בכל הנוגע לנוער הדתי  .חזרו ונישנו הטענות  ,שמנסים לכפות על הנוער הדתי ללכת דווקא

לעין  -חרוד  ,שם אפילו אין שומרים את מצוות אכילת המצות בחג  -הפסח  .באווירה זו חששו
בירושלים לכלליותו של מפעל עליית  -הנוער  ,ומשום כך נשלחו מכתבים אל ' האיגוד לסיוע '
בברלין ובהם דרישה קאטגורית לבדוק את אמיתות ההאשמות הללו  ,שאכן כופים על ילדים ללכת

למקומות שבהם אין שומרים מסורת  ,ולדווח על כך לירושלים  .כן ניתנה הוראה מפורשת לפסוק
בבחירת מקומות הקליטה אך ורק לפי מצפונם ורצונם של

' ראייה מרחוק מעוותת לעתים את הראייה '  ,כך טען

ההורים .

0ן

' האיגוד לסיוע ' בתשובתו להנריאטה

סאלד  .הוא הודיע לירושלים בצורה החלטית למדי  ,שמעולם לא חשב לנקוט בגישה שונה מזו

שקבעו ההוראות  .הבעיה התעוררה אך ורק משום שיש ילדים המסרבים ללכת למסגרת שאותה
קובעים ההורים  .יש שאינם רוצים לקבל חינוך דתי ומצהירים על כך בפרהסיה  .במצב זה מסרבים

ארגוני  -הנוער הדתיים לקבל אותם  ,גם אם ההורים דורשים זאת  .ולפיכך הם היקשו

:

' האם את

רוצה להביא לכך  ,שכל אלה לא יוכלו להיכלל במסגרת עליית  -הנוער ? ' אך הנריאטה סאלד בשלה

יש ללכת לפי רצון ההורים  ,כי למועמדים טרם מלאו

18

:

שנה  .כן נתעוררו קשיים נוספים אצל

הורים רבים  ,שלהם זר היה הרעיון לחנך את ילדיהם מחוץ לבית  ,מעבר לים  ,בחברה קיבוצית ,
שעל מהותה היו להם אך מושגים מעורפלים  .כך אנו מוצאים התכתבות ענפה  ,בגלל מכתב  -תלונה
של אם מברסלאו  ,בדבר ' ההפקרות שבה נוהגים עם

ילדיהם ' .

מוסדות עליית  -הנוער בארץ

הואשמו  ,שהם מסייעים להוציא את הבנות לתרבות רעה  ,הנריאטה סאלד טרחה לכתוב כמה
מכתבים לאם מברסלאו  ,בהם הרגיעה את המשפחה וציינה  ,שלכל קבוצה צמודים מטפלים
ומטפלות מבוגרים וקיים גם פיקוח מרכזי ,

שלה .

שוב יצאו הוראות דחופות אל המשרד

1214

10

מכתביה של הנריאטה סאלד אל ' האיגוד לסיוע ' בברלין

לסיוע '

מ 31 -

במארס

ו2-

במאי

, 1934

שם 5 / 75 / 29 ,

מ 27 , 22 -

במארס ו  8 -באפריל

 1934ותשובות

' האיגוד

עליית הנוער

משה

אונא ,

דוד

( ורנר ) מנטור ,

1939 - 1933

גוסטאב קרויאנקר

מפעילי עליית הנוער

ראש מחלקת העלייה

ממנהיגי הציונות

הדתי

(של הסוכנות היהודית

הגרמנית בארץ

) 1953 - 1896

( ) 1945 - 1891

הארצישראלי בברלין להגביר את ההסברה בין ההורים  ,אך נגד מידע לא  -מדויק קשה היה
להילחם  .וי
ככל שהתעצמו הרדיפות של השלטון  ,כן נעשה רעיון עליית  -הנוער פופולארי יותר בחוגים
נרחבים

בגרמניה .

אך היו גם שחשבו לשלוח את ילדיהם לארץ  -ישראל כדי שישהו בה עד

שההורים יוכלו לצאת מגרמניה לארץ  -ישראל או למקום אחר  ,ואז ' ייקחו משם את ילדיהם

הביתה ' .

בקבוצות הראשונות אכן אירעו כמה מקרים כאלה ודומים להם  .כאשר היה חשש שדרך זו

תיעשה שיטה  ,נאלצה הנריאטה סאלד  ,לאחר שהתייעצה עם לנדאור  ,סנטור וד " ר קרויאנקר ,
להוציא הוראות מפורשות ל ' איגוד לסיוע ' בברלין  .במכתבה עמדה על כך  ,שהאיגוד בברלין יאשר

את המועמדים אך ורק לפי העקרונות שנקבעו לעליית  -הנוער  .אם אין ההורים מסכימים שילדיהם
יבואו לארץ  -ישראל ויהיו כאן בטיפול  ,אלא אך ישהו כאן עד שהם  -עצמם יגיעו ואז יוציאו אותם

ממקומות הכשרתם  ,אזי יש לדחות מועמדים כאלה ולא לקבלם בשום פנים ואופן  .הסרטיפיקאטים
ניתנים עבור עליית  -הנוער על  -סמך ההנחה  ,כי לצעירים  ,שאין להם עתיד בגרמניה  ,יינתן סיכוי
להכין עצמם לחיים נורמאליים

בארץ  -ישראל .

2ן

העמידה התקיפה והקשוחה של הנריאטה סאלד

קבעה את הקריטריונים שלפיהם נבחרו מעתה בני  -הנוער  ,והכשלונות

פחתו .

עצם הסירוב

מטעמים עקרוניים להיענות לבקשות מיוחדות וחריגות של הורים  ,ואולי אף של יחידים בעלי
מעמד  ,ולהטיל הגבלות והתחייבויות על הורים בשעה שהלחץ הלך וגבר על המשרד הארצישראלי

ועל מוסדות עליית  -הנוער בגרמניה  -היה מעשה נועז .
שאלות מימון
בקיץ

1933

עדיין לא ידעו לאן יפנו את קבוצות הנוער שיגיעו ארצה  .בבתי  -הספר לא

היו פנימיות .

כפר הנוער בן  -שמן היה מוסד בעל כושר קליטה מוגבל  .מוסדות אחרים בארץ יכלו לקלוט עשרות ,
אך ודאי לא מאות ואלפים  .בידי התנועה הציונית לא היו האמצעים

פריצת הדרך נעשתה על  -ידי התנועה

לבנות פנימיות ליד בתי  -הספר .

הקיבוצית .

11

התכתבות עם גב ' פינצ ' ובר מברסלאו מאפריל  -יוני

12

מכתב הנריאטה סאלד לד " ר ג ' יוספטל בברלין  ,מדצמבך

, 1934

שם 5 / 75 / 2 ,
, 1934

שם 5 / 75 / 44 ,

 55ן

רפאל גת

בשלהי קיץ

1933

התקיים בעין  -חרוד כנס של אנשי קיבוצים  ,קבוצות ומושבים  ,דתיים

וחילונים  ,שבו דנו בשאלה מה יוכלו הם לעשות כדי לסייע לקלוט בארץ ילדים ונוער שיבואו

מגרמניה .

לנוכחים לא היו ספקות  ,כי יש ביכולתם לתרום לקליטה ולחינוך של נוער

עולה .

המשקים הקיבוציים הביעו נכונות לקבל קבוצות  -נוער  ,בתנאי שהמפעל יהיה של התנועה הציונית
ויתנהל באחריותה של הסוכנות היהודית ובמימונה 3 .י הם תבעו לפתור שתי בעיות בסיסיות

:

תשלום ההחזקה ובניית שיכונים לנוער העולה  .בראשית שנות השלושים היה מצב השיכון בתנועה
הקיבוצית חמור מאוד  ,ורוב חברי הקיבוצים והקבוצות גרו באוהלים או בצריפים רעועים למדי ,
בתנאי צפיפות גדולה  .לתנועה ההתיישבותית לא היו האמצעים לבנות שיכונים עבור חבריה  ,לא
כל שכן לנוער עולה

מחוץ  -לארץ .

משום כך עמדה בעיית השיכון כאבן  -נגף בדרך למימוש

הקליטה  .היה ברור  ,שעד שבעיה זו לא תמצא את פתרונה  ,לא תוכל עליית  -הנוער להתחיל

בפעולתה .
קופת הסוכנות היתה ריקה ולא נמצאו בה כספים למטרות אלה  .המחלקה הגרמנית  ,שקמה
באותה שנה  ,עדיין לא ידעה מניין תשאב את הכספים הדרושים לקליטה ראשונית של העולים
שיבואו  .בגרמניה עדיין היה מצוי כסף רב בידי יהודים  ,אך לא היה אפשר להוציאו או להעבירו

לארץ  .המשקים הקיבוציים ובתי  -הספר שפיה  ,בית  -הספר ' טיץ ' ביגור  ,נהלל  ,בית  -החלוצות  ,בו -
שמן  ' ,אהבה ' ועוד  ,לא יכלו לשאת בנטל הכספי הנדרש עד שיימצא המימון  .כך הזדקרה בעיית
המימון במלוא החריפות כבר בראשית דרכה של

עליית  -הנוער .

4ן

נעלה היה מכל ספק  ,שהמחלקה

הגרמנית חייבת היתה להמציא  ,הן למשקים והן לממשלת המנדט  ,את הערבויות להחזקתם של

בני  -הנוער שיבואו לארץ  ,ולערבות זו חייב היה להימצא הכיסוי

הכספי .

מימון עליית הנוער הוא מפעלם הגדול של גיאורג לנדאור  ,ורנר סנסור  ,אלפרד ברנר  ,גוסטב
קרויאנקר ומגייסי המגביות השונות ברחבי העולם  .כמעט כולם באו מן היהדות הגרמנית  .אך

התרומה הגדולה ביותר היתה של לנדאור  .למן היום הראשון הוא תבע  ,שבמידת היכולת תממן
עליית  -הנוער את עצמה  .יש להניח  ,שלולא עמד על כך מלכתחילה  ,לא יכול היה מפעל זה
להצליח  .כל הקבוצות  ,למעט הקבוצה הראשונה  ,הורכבו  ,חלק כחלק  ,מבני  -נוער שעבורם שילמו
הורים או קרובים  ,ומכאלה שהוריהם לא היו מסוגלים לשאת בהוצאות חינוכם בארץ  ,ועבור
עלייתם ושהותם שילמה הקופה הציבורית המקומית של האיגוד הכללי של יהודי גרמניה
) ( Reichsvereinigung

אי קיפח

המוסדות הלאומיים שם  ,מתוך כספי המגביות שנערכו למען

עליית  -הנוער  .על נוהג זה ניסה לשמור במשך תקופה ארוכה ככל האפשר .

המימון היה בעיית המפתח בקביעת כיוון עליית  -הנוער  .התאגדות שלושה הגופים ל ' חברה
לעליית ילדים ונוער '

13

במושבים

ב 1933 -

לא נעשתה בהשראתה או בחסותה

של ההסתדרות הציונית בגרמניה .

קלטו קבוצת  -נוער ראשונה שנתיים לאחר קליטת קבוצת הנוער בעין  -חרוד  ,בגלל הקשיים

האובייקטיביים של חינוך נוער במסגרתם  .אולם תנועת המושבים היתה שותפה  ,מן הימים הראשונים  ,במשא -
ומתן עם המחלקה הגרמנית לקיים חברות  -נוער  -עולה גם במושבים .

() 15

14

ללנדאור לא היו כל ספקות  ,שיש לאכלס את כפר הנוער בן  -שמן במלוא יכולת הקליטה  .מאז  1926היתה קיימת
בגרמניה מגבית לבן  -שמן  ,ומן הקרן הזאת מימנו את פעולות כפר  -הנוער  .הבעיה נוצרה בקשר לקבוצות האיגוד ,

כי לאלה חסר הבסיס הכספי שיבטיח את שהותן כאן  .לנדאור חשש מאוד שבעניין המימון יטפלו בגרמניה
אנשים שעליהם לא סמך  .ספקות אלה העלה במכתב אל " זנדבנק מוועדת התרבות של ההסתדרות  ,אצ " מ ,
5 / 75 / 1

עליית הנוער

1939 - 1933

במקורו היה זה אפוא גוף עצמאי  .לנדאור גרס  ,שאין להעלות על הדעת להקים מוסד שיפעל
במישור מקביל לפעולות תנועות הנוער הציוניות ו ' החלוץ '  ,אלא החברה חייבת להיות חלק

אינטגראלי של התנועה הציונית  .משום כך עשה מאמצים עליונים לכלול את הפעילות כולה
במשרד הארצישראלי של הסוכנות בגרמניה

:

יש למנוע שפעולת הוצאת נוער לחינוך אל מחוץ לגרמניה תקבל אופי נייטראלי  ,לא -

ציוני  .על  -כן  ,אם חפצה התנועה הציונית לשקוד על חינוך הנוער להתיישבות ועבודה ,
5ן

היא

חייבת לאמץ לה מקום מרכזי  ,קובע  ,מכריע  ,סמכותי  ,בחברה לעליית ילדים ונוער .

לדעת לנדאור  ,מימון עליית  -הנוער ממקורות פרטיים וציבוריים  ,אסור שימנע שליטה מלאה של

מוסדות התנועה הציונית במפעל ; אף  -על  -פי שהיה ברור  ,שחלק מן התרומות יתקבלו מפרטים או
מגופים שאינם חברים בתנועה הציונית ולעתים אף אינם נימנים עם אוהדיה  .מציאת מקורות
באמצעות המועצה למען יהדות גרמניה בלונדון  ,שמימנה את המחלקה הגרמנית בירושלים ואת
6ן

פעולותיה המגוונות  ,היתה חסומה בפני עליית  -הנוער וצריך היה לבקש מקור כספי

מפעל עליית  -הנוער אמור היה לממן את פעולותיו  ,אך הסכומים ששולמו בגרמניה

אחר .

ב 1933 -

לא

הועברו לארץ  ,כי חברת ' העברה ' עדיין לא החלה בפעולתה  ,והכסף לבניית תשתית הקליטה
בקיבוצים ובפנימיות צריך היה להימצא מייד  .סניף ה ' ג ' וינט ' ( שהיה גוף לא  -ציוני ) באמסטרדאם

הרים תרומה חד  -פעמית בסך

800

ליש " ט אך בכך לא היה כל פתרון של קבע  .המוצא היה לערוך

מגבית למען עליית  -הנוער בכל קהילה בעולם ולבטל את המגביות הנפרדות שנערכו למען כפר

הנוער בן  -שמן  ,מוסד ' אהבה ' ומוסדות אחרים  .במגביות החלו

ב , 1933 -

והכספים שנאספו נזקפו

לזכות החברה לעליית ילדים ונוער וחולקו לפי הסכם קבוע  ,בחלקים לא  -שווים  ,בין שלושה

הגופים המרכיבים את החברה  -בן  -שמן  ' ,אהבה ' והאיגוד לסיוע  .הסדר זה  ,שנקבע על  -ידי
הסוכנות היהודית  ,לא התקבל בקלות  ,כי חייב ויתור על מגביות נפרדות  .במיוחד ראה עצמו נפגע

מהסדר זה כפר  -הנוער בן  -שמן  ,שכן מאז

1926

ניהל מגבית נפרדת באירופה  ,שנשאה אף פירות

נאים  .ד " ר זיגפריד להמן  ,מנהל בן  -שמן  ,אכן הביע חשש לפני סנסור שהוא יקופח  .סנטור הסביר
לו  ,ש ' החברה לעליית ילדים ונוער ' נוסדה מתוך הכורח לרכז תחת גג אחד את המוסדות השונים

האוספים כספים למען עליית בני  -נוער והחזקתם בארץ עד הגיעם לבגרות  .אילולא נעשה צעד זה ,
היו מפריעים איש לרעהו ואף צד לא היה יוצא נשכר  .לי

בכל מקום שבו נערכה  ,החל מ  , 1933 -מגבית למען עליית הנוער  ,היה צריך לפצות את המוסדות
הציוניים שוויתרו על המגבית המסורתית שלהם  ,או ראו עצמם נפגעים מאחר שהכנסותיהם

הקרן  -הקיימת  -לישראל והמגביות המקומיות דרשו חלק מן הסכום שנאסף למען
עד חודש מאי

1934

נשלחו ארצה

כ 30 , 000 -

פחתו .

עליית  -הנוער .

ליש " ט  ,שהוכנסו לקרן מיוחדת  ' ,קרן עליית

-

הנוער '  .הנאמנים בארץ היו לנדאור  ,סנטור  ,אלפרד ברנר  ,הנריאטה סאלד  ,ועורך  -דין משה

זמורה .

8ן

11 /
15

שם ,

~

שם .

16

ראה הודעת רוזנבליט ללנדאור מיום

17

מכתב סנטור אל ד " ר להמן מיום

18

שם 5 / 75 / 3 ,

24

13

בנובמבר

בנובמבר

, 1933

, 1933

שם 5 / 75 / 2 ,

שם 5 / 75 / 16 ,

כיתת  -לימוד במוסד

' אהבה '

שבקרית  -ביאליק

גם הגולה התורמת רצתה לקבוע  ,ולו במשהו  ,את היעדים של הכספים  ' .ועד הנשים ' באנגליה
פנה אל לנדאור בהצעות  ,כמעט בתביעות  ,מה צריך לדעתן לעשות בכסף

ויתר לנדאור כמלוא הנימה  .במכתב ששלח בפברואר

1934

שאספו  .אך בעניין זה לא

אל ' ועד הנשים '  ,הוא בירך על היוזמה

והדאגה שהנשים גילו  ,הצהיר חגיגית על נכונותו להיוועץ בהן תמיד  ,לדווח להן  ,אך עמד על כך
שהמלה האחרונה בשאלת חלוקת הכספים תיאמר בארץ  -ישראל  ,מאחר שהסוכנות היא האחראית

לביצוע העלייה  ,היא המתחייבת לפני ממשלת ארץ  -ישראל והיא האחראית בפני הקיבוצים
והמוסדות שקלטו את

בני  -הנוער .

9ן

מוסדות עליית הנוער והמחלקה הגרמנית בארץ קבעו אם כן

את היעדים ושמרו בקנאות על זכות

זו .

אך מדי  -פעם נוצרו

לירושלים מן ה ' נפגעים '  ,והפעולה גרמה רוגז ,
נוצרה תחרות  ,שהגיעה לעתים לאיבה  ,בין

סיבוכים .

תלונות החלו להגיע

תסכול וסיבוך למנגנון הציוני שפעל בארצות אלה .
המגביות למשרדים המקומיים  .סנסור ולנדאור ,

במיוחד זה האחרון  ,עשו מאמצים אדירים ליישר את ההדורים ולהכניס את הפעילות למען עליית -

הנוער למסלול מסודר  ,אך המריבות לא פסקו גם בשנת

. 1934

בדצמבר אותה שנה הגיעו הדברים

לידי כך  ,שמחלקת הארגון של ההנהלה הציונית בלונדון ביקשה מן המחלקה הגרמנית ' לעשות
58

,

מ " ן2להסי

,ן

יי; :: ::המהיתז: :

19

מכתבו של לנדאור אל ' ועד הנשים '

20

שם 5 / 75 / 38 ,

.

) ' ( ' The Ladies ' Committee

מיום

16

בפברואר

, 1934

שם 5 / 75 / 21 ,

בחוות ההכשרה מוסברון ליד

עריכת

וינה ,

שנות השלושים

מגבית בשריון כספים למטרות אלה  .היא גם לא נתנה הסכמתה לכך  ,שתיערכנה מגביות

מיוחדות על  -סמך בקשה של ' החברה לעליית הנוער ' בברלי . 7י 2המחלקה הגרמנית ראתה עצמה
מוקד הפעילות הציונית למען יהודי גרמניה ומשום כך  ,לדעתה  ,רק היא מסוגלת לראות את

התמונה במלוא היקפה  .כתוצאה מתפיסה זו החל דין  -ודברים עם החברה בברלין  ,שהפך נוקשה
בסגנונו לאחר שנתברר  ,שהחברה נכשלה במשימתה לגייס כספים

בראשית פברואר

1934

כתב סנסור במרירות רבה ללנדאור

:

לעליית  -הנוער בגרמניה עצמה .

' " החברה לעליית הנוער " בגרמניה

היא כשלון מבחינה כספית וארגונית  .יש לה פסיכולוגיה של שנוררים  ,ובמקום לתבוע את הכסף
בגרמניה  ,הלכו לבכות בחו " ל  ,והכסף איננו '  ,אך אם חסר כסף  ,כיצד מימנו את הקבוצה הראשונה
שבאה ארצה

?

בבדיקה חוזרת נתברר למחלקה הגרמנית  ,ש ' החברה לעליית נוער ' לקחה רק בני-

נוער שהוריהם היו מסוגלים לשלם  .אנשי ההברה פנו אל

300

הורים בעלי  -יכולת  ,במקום אל

רבבות היהודים בארץ כולה  .סנטור רתח מכעס  ' ,שנאלץ לתת סרטיפיקאטים אך ורק לבנים של
21

החברה בגרמניה ניסתה לגייס כספים בארצות  -הברית וחדרה בכך לתחום המוסדות הציוניים המוסמכים ,

שקיימו שם את המגבית הארץ  -ישראלית המאוחדת ) . ( UPA
החברה בברלין מיום  20ביולי  , 1934שם  . 3 / 75 / 12 ,הוא כותב  ,כי המספרים שהם מסרו ' בדבר  800בני  -נוער
שלהם צריך לדאוג  ,לקוחים מן האוויר '  .כן לא נבדקה על  -ידם העלות של כל נער ונערה בזמן שהותו בחברת -
נוער בארץ  ' .אתם מנהלים התכתבות בלתי  -רצינית ומזיקה  . . .אני דוחה בתוקף רב את עמדתכם שאתם תנהלו
התכתבויות עם ארצות  -הברית ותבקשו לשריין עבורכם כסף  .אנו לא נסכים לעניין זה בשום פנים ואופן ' .
לנדאור שלל בתוקף רב מעשה זה במכתבו אל

ובסיום  ' :אני מבקשכם לא לערער את המעמד הטוב שמפעל עליית  -הנוער רכש במשך הזמן  ,על  -ידי משלוח
מכתבים קלי  -דעת וחסרי  -אחריות

כאלה . ' . . .

ק ונ 1

~

רפאל גת

בעלי היכולת '  ,ובכעסו כי רב דרש  ,כי יש לערוך רישום נפרד על  -ידי המשרד הארצישראלי  ,ולא

על  -ידי

' האיגוד לסיוע לנוער

היהודי ' . . . ' :

יש לנו מה להגיד כאן ,

350

סרטיפיקאטים אינם שייכים

להם אלא לסוכנות  .והמשרד הארצישראלי יקבע מעתה למי יש לתת

אותם ' .

22

הנריאטה סאלד

הסכימה עם סנסור שהחברה בגרמניה נכשלה  ,וכתוצאה ממחדליה ' אין בארץ אף גרוש לטיפול

בילדים שיבואו  .לא הועברו כמובן גם הכספים לבניין התשתית '  .היא הצטרפה לדרישה לשנות את
השיטה של רישום המועמדים  ' ,להפקיע זכות זו מידי " החברה לעליית הנוער " מאחר שאלה
בוחרים מועמדים לפי שיקולים מוטעים '  .כעבור חודש נתברר  ,שאף  -על  -פי שבחרו רק בנים של
בעלי -יכולת  ,לא יכלו ההורים לספק לסוכנות את הערבות הדרושה להחזקת בניהם במשך שנתיים

בארץ .

הנריאטה סאלד חששה  ,שבתנאים כאלה לא תהא ממשלת המנדט מוכנה לתת

סרטיפיקאטים נוספים

לעליית  -הנוער .

אך לאחר הריתחה הראשונה שקלו את העניין ביישוב הדעת  .לנדאור הציע להקים קרן כללית

משותפת  ,שבה ירוכזו הכספים שיועברו מגרמניה  ,מארץ  -ישראל וממגביות בגולה  .קרן זו תקבל
על עצמה את התשלום עבור אלה שאין ברשותם אמצעים והיא גם תערוב כלפי הממשלה  .סוכם

לבסוף  ,שלטובת העניין יהיה  ,אם ' החברה לעליית  -הנוער ' בגרמניה תשותף גם להבא בבחירת
המועמדים

;

מאחר שיש להניח  ,שהללו לא יסכימו לוותר על הארגון שלהם והעצמאות בטיפול

בענייניהם  .אך יש לעמוד בתוקף על כך  ,שיפעלו רק לפי הוראות עליית  -הנוער בירושלים  .לכך
הוסיף סנטור משפט קצר  ' :מה גם

שיתוף  -הפעולה

שאי  -אפשר להעריך כמה זמן עוד יוכלו לפעול בכלל בגרמניה ' .

נמשך .

מכל  -מקום  ,לאחר שהובהרו העמדות והסמכויות  ,פעלו סנטור ולנדאור במהירות ובהחלטיות
להרחבת מסגרת עליית  -הנוער  .באפריל

1934

העבירה המחלקה הגרמנית של הסוכנות כתב -

התחייבות לאגף הכספים של הסוכנות  -הגוף שצריך היה לערוב לשלטונות המנדט  -ובו
נאמר  ,כי ' המחלקה מתחייבת לשלם את כל ההוצאות העלולות להיגרם לסוכנות היהודית בקשר
עם ערבותה כלפי הממשלה  ,בכל הנוגע להחזקת מקבלי הסרטיפיקאטים לעליית  -הנוער '  .הערבות

היתה לשנתיים ועל  -סמך התחייבות זו הוענקו להבא סרטיפיקאטים

לעליית  -הנוער .

23

חלקה של המחלקה הגרמנית
המעורבות של המחלקה הגרמנית בנושא עליית  -הנוער הלכה והעמיקה  .ההסכמים שנחתמו בין
המשקים הקיבוציים  ,המושבים ומוסדות החינוך  ,לבין ' האיגוד לסיוע לנוער היהודי '

( יוגנדהולפה )

בברלין  ,לא סיפקו את החותמים בארץ  .הם דרשו חתימה נגדית של המחלקה הגרמנית  ,שתהא היא

הערבה לתשלומים  .לנדאור סירב  ,אלא אם ימולאו תנאים מסוימים  ,שאותם העמיד לאיגוד

בברלין  .עיקרם  :קבלת מרות מוחלטת של הנהלת עליית  -הנוער בירושלים ושל המחלקה הגרמנית .
הוא סירב לתת את הערבות בנימוק  ,שאין המחלקה הגרמנית עוסקת בגביית כספים מההורים .
אחריות המחלקה היא בתחום השגת ויזות וסרטיפיקאטים  ,הערבות כלפי ממשלת המנדט  ,הבטחת
7 60ן
50

יאיכות הנוער הנשלח ארצה  ,הפיקוח החינוכי  ,בחירת מקומות ההכשרה והשגת אשראי בנקאי
לבנייה  .מעבר לכך אין המחלקה הגרמנית מוכנה להתחייב  .ההחזקה השוטפת היא עניינה של
22

מנתב סנטור אל לנדאור מיום

23

שם 5 / 75 / 2 ,

22

בפברואר  , 1934שם 5 / 75 / 1 ,

עליית הנוער

1939 - ~ 933

' החברה לעליית ילדים ונוער ' ו ' האיגוד לסיוע '  .המחלקה הגרמנית מוכנה להתחייב להעביר
במועד את הסכומים שיועברו דרכה למטרה זו  .אך גביית הכסף מהורים  ,מוסדות וקהילות היא
באחריותם של אלה העוסקים בכך

בגרמניה .

אך מחודש לחודש היתה ההפרדה קשה

יותר לביצוע  ,כי כולם החלי

לראות במחלקה הגרמנית

את הגוף האחראי לכלל הפעילות של עליית  -הנוער  .כדי שהמחלקה תוכל להפעיל ביעילות את

הפיקוח שלה  ,נדרש ' האיגוד לסיוע ' להגיש למחלקה את החוזים להחזקת הנערים בחברות הנוער
בקיבוצים  ,לפני שייחתמו על  -ידי המשקים הקיבוציים או מוסדות החינוך  .לנדאור וסנסור  ,שהיו
אמונים על סדר ויסודיות  ,עמדו על כך  ,שיוכן חוזה אחיד  ,שעליו יצטרך לחתום כל מי שהתחייב
לקבל קבוצת  -נוער

מגרמניה .

24

לעתים ניסה ' האיגוד לסיוע ' בברלין לפעול בדרך עצמאית  ,אך לנדאור קיצץ ביוזמה זו  .כך קרה

כאשר ניסה האיגוד להסביר להנריאטה סאלד ( לא

תל  -יוסף

:

ללנדאור ) ,

שניתן לקלוט חברת  -נוער בקיבוץ

' כי בנדון נפתרו כל הבעיות הכספיות '  .לנדאור  ,שאליו הועבר המכתב  ,הודיע לברלין ,

שלאיגוד לא נותר כסף ' לא לתל  -יוסף ולא למטרה אחרת '  ,ורק במידה ש ' החברה לעליית ילדים
ונוער בברלין ' תעביר למחלקה הגרמנית סכומים נוספים  ,באמצעות הנאמנים שנתמנו לקרן עליית-

קרדיטורי ' .

הנוער  ' ,יעמוד לרשותכם שוב חשבון

' יוזמת תל  -יוסף '

25

נגנזה .

לנדאור גרס  ,כי הדרך האחת שניתן להבטיח את רציפות עליית  -הנוער  ,היא לעבוד לפי דפוסים

קבועים ובתנאי שמלוא הסמכויות הכספיות ירוכזו בידי המחלקה הגרמנית  .הוא הביע ' אני מאמין '
זה גם במכתב אישי למרטין רוזנבליט בלונדון  ,שבו נאמר בין היתר

:

' בשני עקרונות אחזיק ללא

פשרה ובכל מקרה  :האחד  ,שכל ההסכמים  ,התקציב  ,והתשלומים לעליית  -הנוער ייעשו אך ורק

על  -ידי המחלקה שלנו  .והשני  ,שאין לקבוע בשלב מוקדם זה מכסות לעליית נוער  ,כי לא נוכל
להרשות לעצמנו להתחייב ולא

לקיים ' .

26

אך ריב השליטה בעניין הכסף ( שלא הגיע ) לא בא על פתרונו בשנת

. 1934

בתחילת יוני של

אותה שנה החל לפעול בברלין כמנהל ' האיגוד לסיוע ' ד " ר גיאורג ( גיורא ) יוספטל  ,שהחליף את

ד " ר הנס לובינסקי  .כעבור זמן  ,לאחר שסבר יוספטל שפרטי העבודה נהירים לו  ,ביקש מסנסור ,

בהעדרו של לנדאור ששהה בחוץ  -לארץ  ,להעביר לקיבוץ כפר  -גלעדי  ,שעמד לקלוט אז את חברת -
הנוער הראשונה שלו  ,סכום של  1 , 000לא " י כסיוע חשוב וחיוני לשיקום תל  -חי  ' .אנו גורסים '  ,כתב
יוספטל  ' ,שאנו זכאים להחליט באופן עצמאי על השימוש בכספים העומדים לרשותנו ומשום כך

מבקשים אותך להעביר לכפר גלעדי את הסכום הנקוב כאן '  .סנסור השיב ליוספטל

:

המחלקה הגרמנית לא תסכים שהאיגוד ינהל מו " מ עם המשקים  ,כי בכך הם יטלו על
עצמם התחייבויות כספיות  ,שלא יוכלו לעמוד בהן  .הסכום העומד לרשות

' האיגוד '

ב ' עליית ילדים ונוער ' הינו מוגבל  .הסוכנות החלה בבנייה רבה במשקים וזאת על  -סמך
הבקשה של ' האיגוד ' והיא חתמה חוזי בנייה עם

המשקים .

יתר על כן  ,כספים רבים הוצאו גם מראש  ,כי דמי ההחזקה שולמו למשקים שנה מראש  ,לפי
161
24

ראה מכתב המחלקה הגרמנית אל האיגוד בברלין מיום

15

עמדתו  ,כפי שבאה לביטוי במכתביו אל וייצמן מדצמבר
25

26

מכתב לנדאור אל האיגוד בברלין מיום
מכתב

לנדאור אל רוזנבליט  ,מיום

17

14

במאי

באוגוסט

, 1934

, 1934

במאי

. 1933

שם ,

שם .

שם  ,שם .

, 1934

שם  . 5 / 75 / 7 ,בכך חזר לנדאור על

רפאל גת

תביעתה המפורשת של הנריאטה סאלד  ' .לפיכך '  ,הזהיר סנסור את יוספטל  ' ,עלול להיווצר מצב ,
שלא יהיה כסף לקיים את מפעל עליית  -הנוער '  .חשש זה מונח ביסוד הדרישה מיוספטל לא ליטול

כל התחייבויות ללא התייעצות  ,כי במידה שלא יהיה תקציב  ,תופסק עליית  -הנוער  .זאת ועוד

:

בהעדר ערבויות  -קיום לא יינתנו על  -ידי הממשלה סרטיפיקאטים נוספים  .יוספטל נדרש אפוא
להפסיק לשלם מקדמות למשקים  ,כי מגרמניה אין הוא יכול לבדוק את הנעשה במקום  .הוא נדרש

לסמוך על שיקול  -הדעת של המחלקה הגרמנית  .סנטור הוסיף להסבריו  ,כי במידה שיוספטל עומד
בכל זאת על דעתו ומניח שיהיו לו כספים  ,אדרבה  ,שישלם

לייעץ בעניין זה  ,תסיר מעצמה כל אחריות .
מראשית

1935

27

;

אך המחלקה הגרמנית  ,היכולה אך

חריגות נוספות לא אירעו .

היו כל הכספים מהכנסות המגביות והקרנות של עליית  -הנוער מרוכזים בידי

המחלקה הגרמנית של הסוכנות בירושלים  ,והכוונת הכספים ליעדים השונים נעשתה אף היא

משם  ' .החברה לעליית הנוער ' בברלין נדרשה להגיש דיווח תקופתי על מצב הקופה שלה  .אם

מידי  -פעם נתגלתה מחלוקת גם לאחר  -מכן  ,היא היתה על סעיפי  -הוצאה שונים והבדלי  -גישה ,
שנבעו מלחצים מקומיים בגרמניה

ובארץ  -ישראל .

בברלין ביקשו להקדיש את כל הכספים

שנאספו בגרמניה וברחבי העולם לצורכי הכשרה מקצועית ותשלום דמי  -קיום  ,ובכך להרחיב את
מעגל

הנהנים .

לעומת זאת  ,עמדה המחלקה הגרמנית על כך  ,שחלק מהסכומים יופנה לבניין

התשתית להקמת מבנים ומתקנים  ,אשר בלעדיהם אין כלל אפשרות לקלוט את הנוער  .אך ממועד
זה לא התלוו לדיונים המתחים של השנים  , 1934 - 1933ובסוגיות השנויות במחלוקת הגיעו בסופו

של דבר לפשרה  .הסכומים שנאספו לעליית  -הנוער במגביות המיוחדות הסתכמו בשנת
30 , 000

בשנת

ליש " ט  .לסכום זה הוסיפה המחלקה הגרמנית
1935

10 , 000

1934

ב-

לא " י מתקציבה  ,כך שרוב התביעות

יכלו להיענות לשביעות  -רצונם של כולם  .אולי נרגעו הרוחות גם מאחר שהחברה

בברלין שיפרה את דרכי עבודתה  .לא כל ההכנסות באו ממגביות  .לפי הפרסום הרשמי של
המחלקה הגרמנית בספטמבר  , 1939לסיכום חמש שנים לעליית  -הנוער  ,היתה השתתפות ההורים
בהחזקת ילדיהם בשנים אלה

כ 29 , 000 -

לא " י  .חלק הארי של סכום זה התקבל עד שלהי

. 1936

28

במקומות שפעל בעצמו  ,מצא מפעל עליית  -הנוער דרך מקורית לקשור את נותני התרומות אל

מקבלי הסיוע  .הוא הכריז על ' מפעל אימוץ של ילדי עליית  -הנוער '  .קהילות  ,או אישים  ,אשר תרמו
את מלוא הסכום שהיה דרוש להחזקת נער או נערה במשך שנתיים  ,היו לאפוטרופסים

שלהם .

בדרך זו פעלו בעיקר באנגליה  ,בדנמרק  ,בשוודיה ובהולנד  .מאות בני נוער שגדלו בארץ  ,היו
מאומצים לשנתיים על  -ידי קהילות או פרטים  ,אשר קיבלו דיווח על בני טיפוחיהם  .לעתים אף
נוצר קשר אישי  ,שחשיבותו היתה רבה להרגשת שותפות הגורל בין יהודי העולם החופשי למאות
האלפים הנמקים בגרמניה  .אך גם כאן התנהל הכול אך ורק באמצעות המחלקה הגרמנית והלשכה
לעליית  -הנוער

תנע

)

;

ומי שניסה לעקוף את המוסד וליצור קשר ישיר עם החניך  ,נתקל בקשיים מרובים .

1

מיום

27

מכתב

28

שם 5 / 75 / 37 ,

 30בדצמבר

 , 1934שם 5 / 75 / 44 ,

עליית הנוער

1939 - 1933

המגביות  ,האימוצים  ,התשלומים הישירים של הורים וקהילות  ,לא יכלו לספק את כל

הצרכים .

החיפוש אחר מקורות מימון נוססים
בשנתיים הראשונות  ,עד אביב  , 1936אמנם כיסו הכנסות אלה את ההוצאות השוטפות ; אך עם
התרחבות המסגרת הוכנסו עשרות קיבוצים ומושבים חדשים למעגל מאכסני חברות הנוער
העולה  .על המחלקה הגרמנית הוטל לממן את הבנייה ביישובים אלה  ,כי בלעדי זאת לא יכלו

החברות להיקלט  .לפיכך  ,נזקקו לתוספת כספית הולכת וגדלה להרחבת

התשתית .

לנדאור לא היה מוכן לקבל כסף בכל תנאי  ,והמימון הדרוש לבנייה נמצא ממקורות שונים ,

ביניהם מגבית ' הדסה '  .מאז התנהלה התכתבות ענפה בין ארגון  -נשים זה לבין לנדאור  ,סנסור ,
הנריאטה סאלד והנס בייט  ,שהחל אז את עבודתו

בעליית  -הנוער .

29

עם גידול המסגרת נבחרה הנהלה ארץ  -ישראלית ל ' איגוד לסיוע לנוער היהודי '  .כיהנו בה  ,בשם

הקיבוצים הקולטים  ,אהרן ציזלינג מעין  -חרוד ומשה אונא מטירת  -צבי  ,וכן הנס בייט מעליית -
הנוער  .כיושב  -ראש נבחר

לעליית  -הנוער בארץ .

החל

ב 1935 -

לנדאור .

ההנהלה הוסמכה להחליט בכל הקשור לחלוקת הכספים

30

הלך והחריף הלחץ על משרדי מפעל עליית  -הנוער בגרמניה לקלוט בני  -נוער

נוספים במסגרתו  .אך לא היה אפשר להיענות לכולם  .בתום שנת הלימודים  ,באביב  , 1935נותרו

בכל גרמניה

5 , 000

בני  -נוער יהודים בגיל

לימודיהם  .יוספטל כתב על כך לירושלים

15 - 14

ללא עבודה וללא אפשרות להמשיך את

:

אהרן צי1לינג
איש עין  -הרוד
( וס9ו ) 1964 -

 . . .השאיפה המוצהרת של כל נער ונערה  ,המסיימים את בית  -הספר העממי היא להגיע

לעליית  -הנוער .

אך כושר הקליטה של מחנה ההכשרה שלנו מוגבל לשלוש מאות

מקומות  .אין אנו יכולים לתת תשובה לאלפים  .קשה לנו לעמוד בלחץ החברתי ולהעריך

בכל מקרה את הבקשות לפי אמות  -מידה העושות צדק עם

כולם ' . . .
ן

על רקע זה מובנת טענתה של הנריאטה סאלד אל יוספטל  ,כי ' מתחילה להיות מורגשת
פוליטיזאציה בעליית  -הנוער בגרמניה '  .הקבוצות של עליית הנוער היו מורכבות מארגוני  -נוער ,

הקשורים לתנועות קיבוציות שונות  ,שראו בבני  -נוער אלה תנועת  -המשך ; ומשום כך נלחמו כולן ,
ככל יכולתן  ,כדי לקבל הנוער ' שלהן '  .הנריאטה סאלד הזכירה מידי  -פעם ליוספטל  ,שעליית -
הנוער עומדת על כך שמפעל זה חייב להתבצע לפי רצון ההורים  ,בהתאם להשקפותיהם

החברתיות  -דתיות .

אך עקרונות אלה לא יכלו להתממש תמיד ולא פעם הם התנפצו אל סלע

המציאות  -כך בארץ  ,כך שם .

32

כאמור  ,הנחת  -היסוד של מימון עליית " הנוער היתה  ,שמחצית מבני חברות  -הנוער יוחזקו
במשך שנתיים על  -ידי הוריהם  .ההורים ישלמו את הכסף לקרן המרכזית בגרמניה  ,וחברת ' העברה '

תעביר אותו לארץ  -ישראל  .אך הבסיס הכלכלי של יהודי גרמניה הלך והתערער  ,והסדר זה לא יכול

29

מגבית ' הדסה ' וההתכתבויות הנלוות מאוגוסט  - ] 935אפריל

30

The Palestine Executive Committee of the Arbeitsgemeinschaft fUr Kinder und Jugendaliya

, 1936

שם 5 / 75 / 211 ,

1 63
שם ,

5 / 75 /46
שם 8 / 75 / 45 ,

31

מכתב ד " ר יוספטל אל הנריאטה סאלד ממארס

32

על ה ' פוליטיזאציה ' ראה חליפת מכתבים בין יוספטל  ,המחלקה הגרמנית ולשכת עליית  -הנוער ממארס , 1935
שם  ,שם .

, 1935

רפאל גת

חברת הנוער הראשונה עולה ארצה  . 1934 ,ליד רב החובל  -חנוך ריינהולד

היה להחזיק מעמד לאורך

ימים .

באפריל

יכולים להתחייב על החזקת בניהם עד גיל

כבר באו

80

1936

, 18

( רינות ) ,

מדריך הקבוצה

הודיע ' האיגוד בברלין לסיוע ' ש ' אין ההורים

ומי שמתחייב  ,ספק אם יוכל לעמוד בכך '  .בחודש זה

אחוז מכלל תשלומי ההחזקה מן הקופה הציבורית ומגמה זו גברה מידי

חודש .

33

ניתן היה לחזות כמעט במדויק את המועד שבו ייבש מעיין זה לחלוטין  .עוד בטרם הגיעו
הדברים לידי כך  ,אך כשניכרה המגמה הזאת בבירור  ,נועצה המחלקה הגרמנית בהתאחדות עולי

גרמניה בארץ  -ישראל ובהנהלת חברת ' העברה '  ,כדי לקבוע אילו צעדים ייעשו לגייס אמצעים
נוספים לעליית  -הנוער  .בינואר

1936

הועלתה בפורום זה הצעה לפנות אל כל עולי גרמניה בארץ -

ישראל  ,לתרום כספים מתוך חשבונות המארקים החסומים שהשאירו בעל  -כורתם

בגרמניה .

כספים שייתרמו  ,יועברו ב ' טרנספר ' לארץ  -ישראל ויוקדשו כאן לעליית  -הנוער  .בראשית ינואר
1936

אחלו במגבית  .במבצע

זה  ,שנמשך עד מארס  ,תרמו יהודי

כשחזרו על המבצע  ,בראשית שנת  , 1937נאספו

154

הצ

עי

25 , 000

מארקים

גרמניה בארץ כ  36 , 000 -מארקים .

נוספים .

34

לאחר ההצלחה בארץ

לנדאיר ' סנסור  ,בייט והתאחדות עולי גרמניה ל ' חברה לעליית הנוער ' בברלין  ,לפנות אל
יוספטל אל לנדאור מאפריל 936נ  ,שם 5 / 75 / 149 ,

33

מכתב של

34

הדיונים והסיכומים שנתקבלו בפגישות בין הנהלת התאחדות עולי גרמניה  ,המחלקה הגרמנית  ,חברת ' העברה '
ועליית  -הנוער ( הנס בייט ) בנושא תכנון וביצוע מבצע תרומת המארקים החסומים  ,שם 5 / 75 / 259 ,

עליית הנוער

1939 - 1933

יוצאי גרמניה בכל הארצות שאליהן היגרו  ,ולדרוש גם מהם להטות שכם ולתרום למען מפעל
הצלת הילדים  .פנייה זו אכן נעשתה בשנת

1936

וההיענות היתה

טובה .

35

' האיגוד לסיוע ' בברלין היה מעודד ביותר מהצלחת המגביות השונות וחש הקלה בלחץ הכספי ,

שהיה כה מעיק בתחילת . 1936

אולם כדי לממן את פעולותיו המתרחבות  ,החל האיגוד לקחת

מפרעות מיחידים שעמדו לעלות ארצה  ,וביקש לשעבד את הכנסות המגביות לעתיד

לבוא .

לנדאור  ,שהיה אדם זהיר מאוד  ,התערב מייד והודיע לברלין  ,שהמחלקה הגרמנית בארץ לא תכבד
התחייבויות אלה ולא תהא אחראית להחזרת כספים שנלקחו בברלין או במקום אחר בגרמניה
כהלוואות  ,מקדמות או תשלומים מעבר לתקציב המאושר  .הוא איים לנקוט סאנקציות נגדם וטעמו
היה עמו

:

הוא חרד להרס האמינות הכספית של הסוכנות  .ללא גישה כללית זו  ,סביר להניח

שמפעל עליית  -הנוער לא היה מסוגל לתפקד לאורך ימים  .הפעולות של הסוכנות היו מבוססות על

האמון שרכש המוסד  ,שאכן יעמוד בהתחייבויות שהוא נוטל על עצמו  .לו נפרצה המסגרת  ,אין -

ספק כי פעולות רבות היו נפסקות  .לנדאור ידע בבירור  ,שאישור הסרטיפיקאטים על  -ידי ממשלת
המנדט מותנה בערבות כספית ברורה של

הסוכנות  ,שהיא תהא אחראית לכל הוצאות החינוך

וההחזקה של חברות  -הנוער משך שנתיים  .התחייבות זו היתה חייבת להיות מכוסה בהתחייבות
נגדית  ,שתכוסה מהכנסות המגביות בגולה  .הוצאת כספים על תחומים אחרים  ,כגון בנייה  ,פיתוח

ענפי  -משק שונים להגברת כוח הקליטה בקיבוצים  ,היתה ממוטטת את כל

המסגרת .

עליית  -הנוער מתרחבת
בקיץ

1937

ספר .

כ 400 -

חיו

כ 1 , 750 -

נערים ונערות של עליית  -הנוער בקיבוצים  ,במוסדות  ,במושבים ובבתי -

מהם טרם החלו את שנתם השנייה  .מספר העולים בעליית  -הנוער בשנים

1937 - 1935

היה יציב  ,כמעט ללא  -שינוי  .אי לכך  ,ניתן היה להעריך מראש את ההוצאות הכספיות  .המשרד

בברלין גבה כסף מן ההורים  ,חברת ' העברה ' העבירה אותם לארץ  -ישראל  -כ  2 , 000 -לא " י מדי
חודש  -וכן הודיעו מברלין על מספר הנערים שלהם היה צריך לדאוג מן הקופה

הציבורית .

הוועדים המקומיים שהפעילו המגביות לעליית  -הנוער ברחבי העולם קיבלו על עצמם ' מכסות '

ריאליות  ,והכספים שנאספו הועברו למחלקה הגרמנית והועמדו לרשות עליית  -הנוער  .המסגרת

הכספית איפשרה לעבוד לפי תכנית  -פעולה קבועה ועם תקציב מאושר מראש .
אך מראשית  1938השתנו התנאים לרעה  .גרמניה סיפחה את אוסטריה ואת חבל הסודטים .
בנובמבר  1938היו פרעות ' ליל  -הבדולח ' ובמארס  1939נבלע ברייך גם מה שנותר מצ ' כוסלובקיה .
בסלובקיה הוקם משטר אנטישמי קיצוני  .יהודים בעלי אזרחות פולנית  ,שישבו בגרמניה שנים

ארוכות  ,גורשו בעירום ובחוסר  -כול אל מחוץ לגבולותיה  .הלחץ הגובר על יהודי גרמניה מאז

' ליל  -הבדולח ' הביא למנוסה המונית של רבבות אל מחוץ לתחומי הרייך השלישי  .רבים נמלטו עם

ילדיהם לארצות השכנות  -הולנד  ,בלגיה  ,צרפת  ,שוויכן ואיטליה .

מצבם של היהודים

באוסטריה ובחבלים המסופחים היה אף גרוע מאשר בגרמניה שלפני הסיפוח

( האנשלוס ) .

ברחבי העולם היהודי קמה תנועה להצלת הרבבות שנמלטו ומאות האלפים שנשארו תחת
35

מכתבים רבים בתקופה אפריל  -אוקטובר

1936

( שם  ) 5 / 75 / 211 ,דנים בזירוז פעולה זו בארצות רבות  ,ביניהן

דרום  -אפריקה  ,הולנד  ,ארצות סקנדינביה וארצות  -הברית  .אין נוקבים בסכום שנאסף בכל ארץ  ,אך פעמים
אחדות כותבים בשולי המכתב  ' :ההיענות היתה טובה '  .משום כך בחרנו גם אנו לצחן כך את הצלחת

הפעולה .

ענע) 1

רפאל גת

בשער  -הגולן

בדגניה א '

8

במוסד

"

אהבה " .

ע4

בעין  -חרוד

קרית  -ביאליק

בית צעירות מזרחי  ,רח ' רש " י  .ירושלים

בכפר  -הילדים מאיר  -שפיה

טיפוסי בניינים שהוקמו להברות הנוער במקומות  -יישוב שונים

השלטון הנאצי  ,וגם מפעל עליית  -הנוער תרם את חלקו

166

העניקה

ממשלת

המנדט

2 , 900

סרטיפיקאטים

סרטיפיקאטים נוספים  .במימון עליית  -הנוער בשנים

הצנוע .

ממארס

לעליית  -הנוער ,
1939 - 1938

1938

ובקיץ

עד מארס

1939

ניתנו

900

1939

שותף כל העולם היהודי  ,וסכומים

ניכרים מאוד נשלחו לארץ  -ישראל למטרה זו  ' .הדסה ' בארצות  -הברית העבירה בשנת
600 , 000

דולר  .באנגליה  ,בקיץ

, 1938

1939

ערך השחקן היהודי אדי קנטור  ,ביוזמתו האישית  ,מגבית

עליית הנעך

למען עליית הילדים והנוער  ,שהכניסה

ליש " ט  .במבצעים

כ 100 , 000 -

1939 - ~ 933

מיוחדים השתתפו ויצ " ו

סקנדינביה  ,בצרפת

והפדרציה הציונית בדרום  -אפריקה  ,והמגביות בהולנד  ,באנגליה  ,בארצות
 הנוער המשיכה לנהל המחלקהובקנדה הגדילו את תרומותיהם  .את ענייני הכספים של עליית
שמפעל זה
הגרמנית  ,והנהלת  -החשבונות המשיכה להיות נפרדת  ,כי  ,כבתחילה  ,החזיקו בדעה
חייב להתנהל כמשק כספי סגור  ,שהכנסותיו מכסות את הוצאותיו .

בעשרות

קליטתם של אלפים חייבה הגדלה ניכרת של רשת חברות  -הנוער  ,בנייה מזורזת
בקיבוץ יגור  ,בתי -
משקים קיבוציים  ,הרחבת בתי  -ספר  ,ביניהם בית  -הספר המקצועי על שם טיץ
ובן  -שמן  .ככל
הספר החקלאיים במקווה  -ישראל ובפרדס  -חנה  ,מוסדות ויצ " ו  ,כפר הנוער הדתי
 לארץ .שקלטו  ,כל גבר והלך מדי חודש בחודשו הלחץ על המסגרת בחוץ
 , 1938כפי
בווינה לא הסכימו לחלק את  350הסרטיפיקאטים הראשונים שהועברו שמה ביולי
לא יכלו להגיע
שהציעה הנהלת עליית  -הנוער בירושלים  .הם דחו את ההצעה  ,אך על חלוקה אחרת
 ,ולא להעמיד אותם
לעמק השווה  .רק לאחר שלנדאור איים להפנות את הסרטיפיקאטים דרך ברלין
משקע של מרירות .
ישירות לרשות עליית  -הנוער בווינה  ,התגברו על הבעיה  .אך העניין הותיר
על ' החלוץ ' ,
בווינה לא יכלו להגיע לכל תכנית בנוגע לעליית  -הנוער  ,שתהא מוסכמת
נותר
הרוויזיוניסטים  ,המפלגות הדתיות והמוסדות שלא נימנו עם התנועה הציונית  .ללנדארר לא
קיפוח של יהדות
אלא לקבוע באופן סמכותי את חלוקת הסרטיפיקאטים של עליית  -הנוער  .אך
לרשות עליית -
אוסטריה לא היה  ,ויעידו המספרים  .המספר הכולל של סרטיפיקאטים שהועמד
אחוז ) ; אוסטריה -
הנוער בין אפריל  1938למארס  1939היה  : 3 , 285גרמניה קיבלה 57 ( 1 , 870
רומניה  ( 30 -אחוז
 28 ( 935אחוז ) ; צ ' כיה  8 . 2 ( 270 -אחוזים ) ; פולין  4 . 25 ( 140 -אחוזים ) ;
( אחוז אחד ) 36 .
אחד ) ; ופליטים מאוסטריה וגרמניה שהיו במחנות בארצות אירופיות שונות 40 -

אדירים לגייס את

במשך השנה שקדמה למלחמה עשתה המחלקה הגרמנית בירושלים מאמצים
הריכוזים היהודיים
הכספים הדרושים לקיים את מפעל עליית  -הנוער ולהרחיבו  .שליחים יצאו אל
 אפריקה  ,בלגיה וצרפת .הגדולים  -הולנד  ,ארצות  -הברית  ,אנגליה  ,ארצות סקנדינביה  ,דרום
המסגרת נקבע לבסוף
הגדלה ניכרת עוד יותר של מסגרת עליית  -הנוער לא יצאה אל הפועל  .היקף
להגדיל את מספר
לא מפאת מחסור בכספים  ,כי אם בגלל מדיניות ממשלת המנדט  ,שסירבה

הסרטיפיקאטים  .הנימוקים לכך היו פוליטיים וההיבט האנושי לא נחשב בעיני השלטון .

המאבק על מכסת הסרטימיקאטים
סוגיית הסרטיפיקאטים והטיפול בעניין זה מחייבים דיון נפרד  .אם גיוס הכספים

המשק הכספי של עליית  -הנוער היו מפעלו של ד " ר גיאורג לנדאור  ,הרי המאבק

וניהול תקין של

המתמיד להשיג
ששיכנע את

סרטיפיקאטים והטיפול המייגע בכל הקשור בכך  ,היו מפעלו של ד " ר ורנר סנסור ,
הראשונות ונקבעו
ממשלת המנדט לתמוך בתכנית זו  .באוקטובר  , 1933לאחר שבשלו התכניות

167
 ,האיגוד בברלין ולנדאור
36

בדבר המריבות הקשות בעניין חלוקת הסרטיפיקאטים  ,ההתכתבות בין ' החלוץ ' בווינה
מחודשים יולי -
 undמכתבים
צרור
בירושלים  ,וכמו  -כן בין התאחדות עולי גרמניה לבין וינה וברלין  ,ראה
11 . Rosenkranz
, Verfolgung
' Selbstbehauptung
,
 , 1938שם  . 5 / 75 / 629 ,כמו  -כן עיין בפרק  17בספר :
אוגוסט

1978

 -MUnchenת0

! יי

 ,נ- 194

"

Oeiitereich 193

"

! Die Juden

רפאל גת

הכללים להפעלת עליית  -הנוער  ,נפגש סנסור עם המזכיר הראשי של ממשלת

המנדט .

לאחר

37

שיחה ארוכה הסכים הלה לנסות ולהפעיל את התכנית ; אולם הוא העמיד שני תנאים  ,שלדבריו
כבר סוכמו בלונדון בין וייצמן לשר המושבות תומאס  ' ,וסיכום זה כמובן מחייב אותו '  .התנאי
האחד היה  ,שהסוכנות היהודית תערוב בסך
יפלו חלילה למעמסה על שכם

הציבור ) .

144

לא " י לכל נער ונערה עד הגיעם לגיל

18

( כך שלא

התנאי השני היה  ,שאם ירצה החניך להישאר בארץ בתום

הכשרתו  ,ינוכה סרטיפיקאט אחד ממכסת הפועלים  .עליית  -הנוער והמחלקה לעלייה של הסוכנות

היהודית נאלצו להיכנס למיטת  -סדום זו  .הממשלה עמדה על כך  ,שההתחייבות שהסוכנות תקבל

על עצמה להחזיק את בני  -הנוער  ,תמצא ביטוי הולם בתקציב המחלקה הגרמנית  .מאחר שהתקציב
היה גלוי ופורסם ברבים  ,היתה מגבלה לא  -קטנה בהתחייבות להמציא את הערבות הדרושה

להחזקת החניכים  .סנטור ניסה להכניס כאן שינויים  ,אולם לאחר משא  -ומתן ארוך ומייגע הסכימה
הממשלה להפחית את הערבות לסך

72

לא " י בלבד  .אך מן ההסכמה להתחייבות השנייה  ,דהיינו

ניכוי הסרטיפיקאטים כמספר בני  -הנוער שיגיעו לבגרות  ,לא ניתן היה להשתחרר עד פרוץ

המלחמה .

38

לאחר שנוצלה מכסת הסרטיפיקאטים הראשונה  ,החל סנטור לשאת ולתת עם הממשלה  ,לקבל

. 1935

מספר סרטיפיקאטים דומה גם למחצית הראשונה של שנת

אך כאן עוררו שלטונות המנדט

בעיה בלתי  -צפויה  .בהרשאה המקורית נאמר  ,כי ' לעליית  -הנוער יוכלו להצטרף בני  -נוער לאחר

.

שמלאו להם  15שנה  ,אך טרם הגיעו לגיל  ' 17לפתע ניסתה הממשלה לפרש משפט זה כך  ' :לאחר

שמלאו לנער או לנערה  16שנים ( והוא הגיע לשנתו

ה ) 17 -

לא יוכל עוד להצטרף למסגרת עליית -

הנוער '  .רק לאחר משא  -ומתן מייגע ומרגיז  ,הגיעו לבסוף סנטור ומילס  ,מנהל מחלקת העלייה
המנדטורית  ,לסיכום  ,לפיו יתפרש המשפט ' שמלאו להם
ההגיונית

;

15

שנה אך טרם הגיעו לגיל  ' 17בצורתו

דהיינו  ,ברשימה ייכללו בני  -נוער שטרם הגיעו ליום הולדתם

התמשך על  -פני חודשים ארוכים ויקרים והיה מלווה במתח

השבעה  -עשר .

39

הדיון

רב .

בעיה זו אכן נפתרה לבסוף  ,אך נשארה שרירה וקיימת ההוראה לנכות ממכסת הסרטיפיקאטים
של הפועלים את מספר אלה

שסיימו את הכשרתם בעליית  -הנוער והגיעו לגיל . 18

כל נסיונותיו של

סנטור להזיז את מחלקת העלייה של הממשלה מעמדה זו עלו בתוהו  .הלחצים שהופעלו על שני
הצדדים בפלוגתה זו  ,הביאו לא  -פעם לעימותים בלתי  -נעימים בין הסוכנות לממשלה  .באחת
הפגישות  ,שקוימה לאחר פרוץ מאורעות  , 1936העלה מילס לפני סנטור ומשה שרתוק פעם נוספת
את הבעיה  ,כפי שהוא ראה אותה

:

לעליית  -הנוער ניתנו סרטיפיקאטים כאילו חניכיה הם

תלמידים .

אך אין הדבר

כך .

למעשה אלה אינם סטודנטים או תלמידים  ,כי אם אנשים הנכנסים הנה לשם קבלת

168

37

על מכתב ההרשאה להפעיל את עליית  -הנוער  ,שניתן על  -ידי ממשלת המנדט
ג ' ייקובס

) Jacobs

ב 16 -

בנובמבר

, 1933

חתום

 .נ )  ,בשם המזכיר הראשי של הממשלה  .ג ' ייקובס היה עוזרו הראשי של המזכיר  .שמו של

המזכיר אינו מופיע בגוף

התעודה .
אצ " מ 5 / 75 / 1 ,

38

חליפת מכתבים מדצמבר

39

מכתב מנהל מחלקת העלייה אל ד " ר סנטור מיום

, 1933

22

במאי

, 1935

שם 5 / 75 / 46 ,

עליית הנוער

-

1939 - 1933

הכשרה והם עולים לכל דבר  .גם בארצות אחרות תלמידים אמנם נכנסים בתור
 immigrantsאך נרשמים כמהגרים קבועים  ,אם הם נשארים

בארץ .

בסת

40

כמו  -כן הוא בא בטענות אל המוסדות המרכזיים של היישוב והתנועה הציונית  ,כי ' בארץ עשו להם
נוהג האוניברסיטה  ,הטכניון ובתי  -ספר שונים  ,לרשום תלמידים פיקטיביים  ,ועתה סובלים מוסדות

אלה מכך  ,שכל דרישותיהם נבדקות בקפדנות '  .רישומים פיקטיביים אכן היו  ,אך מחלקת העלייה
של ממשלת המנדט לא יכלה כמובן להאשים את הסוכנות בהונאת הממשלה

;

לפיכך בחרה

בגירסה  ,ש ' הונאה ' זו נעשית ללא ידיעת הסוכנות  ,בניגוד לרצונה ולעמדתה  ' .יש רושם '  ,טען
מילס  ' ,שגם הממשלה וגם הסוכנות היהודית מאבדות את השליטה על העלייה  ,והתפתחות זו היא

בהחלט מסוכנת '  .אך משום ' התפתחות מסוכנת ' זו קבע בפסקנות  ' :אנשי עליית  -הנוער מכשירים

עצמם לעבודה ומשום כך יש לכלול אותם במכסת הסרטיפיקאטים של הפועלים '  .החשש של

.

סנסור היה כמובן לעתיד להתרחש ' ייתכן מאוד '  ,הוא דיווח להנהלה  ' ,כי הפעם לא יקזזו את
הסרטיפיקאטים מן המכסה  ,אלא יוסיפו למכסת הפועלים סרטיפיקאטים כמספר מסיימי עליית -

הנוער  .אך מי מבטיח לנו שלהבא זה יהיה כך

?

נוצר תקדים מסוכן '  .מה שהדאיג אותו יותר מכול

היה  ,שהממשלה לא הסכימה בשלב זה להקצות סרטיפיקאטים נוספים לעליית  -הנוער  ,עד אשר
תסתיים הבדיקה היסודית הכרוכה בעניין

כולו .

ן4

רעיון עליית  -הנוער  ,כדרך להקלת המצוקה שנתונים בה היהודים  ,קסם כנ; ובן לקיבוצים
יהודיים אחרים  ,ובשלהי

1935

בירושלים אף החליטו להעביר

שקלו הצעה להרחיב את המסגרת גם לפולין  .אנשי עליית  -הנוער
40

סרטיפיקאטים מגרמניה לפולין  ,כדי להפעיל את התהליך שם

הלכה למעשה  .הודעה על כך אף נשלחה לממשלה  .עם פרוזן מאורעות

1936

הקפיאה הממשלה

מתן סרטיפיקאטים מכל הסוגים  ,כולל אלה של עליית  -הנוער  .המחלקה הגרמנית בירושלים
נאלצה להודיע לברלין  ,כי לאור ההתפתחות החדשה  ,ומשום שהממשלה מנסה לנהוג בסחבת בכל

בפולין .

הנוגע לסרטיפיקאטים  ,היא חוזרת בה מבקשתה לפעול

סרטיפיקאטים  .לפיכך כתב לנדאור לברלין

הם לא יוכלו לוותר על

:

במצב שנוצר  ,ברור שאין לעת עתה אפשרות כלשהי להפריש סרטיפיקאטים לפולין  .כל
הסרטיפיקאטים יידרשו לנו  ,כדי להביא ארצה את הקבוצות העומדות לפני סיום

הכשרתן בגרמניה  ,ומאחר שעתיד הסרטיפיקאטים של עליית  -הנוער לוט בערפל  ,אני
מבקשכם לא לעשות כל צעד נוסף
תקוות גדולות

בפולין .

42

נגוזו .

עוד בטרם נפלה הכרעה זו העלה לנדאור נקודה נוספת  :והיה אם ן9ךס 4מפעל זה על ארצות

נוספות  ,יהיה צורך לדאוג למקורות  -מימון נוספים ולא יהיה מנוס מעריכת מגבית כוללת  ,כדוגמת

המגביות לקרן  -היסוד ולקרן  -הקיימת  .מגבית מעין זו חייבת לקבל את אישורו של הקונגרס הציוני ,
ועד שיתקבל אישור כזה  ,לא יהיה אפשר להפעיל תכניות נוספות  .כדרכו  ,היה האיש מעשי מאוד
ל1 6
40

בארצות אחרות מי שנכנס לארץ הוא  Immigrantונרשם כמהגר בעל זכות ישיבת  -קבע  .לא יכולתי כאן

להשתמש במושג ' עולה '  .אולם מי שנכנס לארץ היה עולה לכל

דבר .

במאי

41

דיווח סנסור להנהלת הסוכנות על פגישתו עם מילס מיום

42

מכתב לנדאור אל ' החברה לעליית הנוער ' בגרמניה מיום  6ביולי

6

, 1936

1936

שם 5 / 75 / 134 ,

שם 5 / 75 / 142 ,

רפאל גת

אך גם ליגאליסט  ,שלא יכול היה לתאר לעצמו עבודה ללא קריטריונים מוסכמים ומחייבים וקיום
חוקה ונוהג  ,כפי שקבעה המסגרת

הטרום  -ממלכתית .

מכל  -מקום  ,הסחבת במתן הסרטיפיקאטים נמשכה גם ביולי ובאוגוסט

. 1936

משום כך פנו

סנסור ולנדאור לווייצמן ולבן  -גוריון  ,וביקשו את התערבותם בעניין מתן הסרטיפיקאטים לעליית -
הנוער  .וייצמן אכן פנה לאלתר לשר  -המושבות  .גם הוא  ,כבן  -גוריון  ,ידע כי היתה זו הזדמנות
אחרונה ללחוץ ולקבל מקדמה של רשיונות  ,בטרם בוא הוועדה המלכותית של הלורד פיל .
אך גם לפנייתו של וייצמן לא היתה תוצאה מיידית  .לנדאור היה מודאג וחרד לבאות  .בתחילת
חודש אוגוסט

1936

הוא פנה אל רוזנבליט בלונדון וכתב

:

מחלקת העלייה של הממשלה עושה הכנות רבות לשנות את חוק העלייה  ,כך שניתן יהיה

לכלול את רשיונות עליית  -הנוער בקאטגוריה של רשיונות פועלים  .תהליך התחיקה יהיה
ממושך  ,ובמצב הנוכחי  ,כשיש מאורעות בארץ  ,ולפני שיוחלט כיצד לארגן את העלייה
מחדש  ,אין הם רוצים להעניק לנו רשיונות

נוספים . . .

כשביקשנו

450

רשיונות למכסה

החצי  -שנתית  ,היו לנגד עינינו מספר הנערים המצויים בהכשרה בגרמניה . . .
תאושר המכסה  ,ניאלץ לשלוח את בני  -הנוער בתום ההכשרה חזרה הביתה . . .
באוגוסט דחתה הממשלה פעם נוספת את הבקשה שלנו למקדמה ע " ח המכסה  .מילס
דרש שלא נקבל על עצמנו התחייבויות נוספות ' .
וכמה ימים לאחר  -מכן כתב לו  ' :לאחר לחץ אושרו לנו היום  100 , 9 . 8 . 1936 ,רשיונות על חשבון
מכסת הפועלים  350 .הנותרים לא אושרו  ,אף  -על  -פי שהפעם ערבנו אנו לבאים ' 43 .

אם לא
ב4-

החרדה גברה בירושלים ולנדאור  ,בעצה אחת עם סנטור  ,ביקש התערבות פוליטית נוספת
בלונדון  .היה זה בחודש אוגוסט  .וייצמן נעדר מלונדון  .הם ביקשו מרוזנבליט להפעיל את פרופסור
ניימיר  ,שייפגש שוב עם

שר  -המושבות .

לדאגות הללו נוספו לחצים שהיו עלולים להביא כליה על מפעל עליית  -הנוער

מגרמניה .

הפסקת מתן הסרטיפיקאטים העמידה את הקיבוצים  ,המושבים ומוסדות החינוך הקולטים במצב

שהיה כמעט בלתי  -נסבל  .הם השקיעו השקעות רבות במבנים ובמתקנים  ,שעבורם קיבלו הלוואות ,
הם שריינו סגל  -עובדים להוראה וטיפול  ,הם התחייבו לקליטה רב  -שנתית של חברות  -נוער -

ועתה נראה היה שמקומות אלה יישארו ריקים  .הם לא יכלו להשתמש במתקנים למטרותיהם  ,כי
בין היתר נגד הדבר את ההסכם שעשו עם המוסדות המיישבים  .המשקים הקיבוציים פנו אל
הנריאטה סאלד וביקשו את עצתה  .הם אף הדגישו בשיחותיהם עם המחלקה הגרמנית ועם מחלקת
ההתיישבות  ,שלא יוכלו לעמוד בנטל הכספי  ,מאחר שהחזר ההלוואות היה מותנה בקבלת דמי

ההחזקה  .גם מן ההיבט החינוכי הם ראו התפתחות זו בדאגה רבה  .הנריאטה סאלד ניסתה לעזור ,
כי היה

בטענות הקיבוצים צדק רב  .לפיכך העלתה הצעה לאכלס את המתקנים בנוער ארץ  -ישראלי .

תוכנה של הצעה זו הגיע כמובן גם לגרמניה  ,ושם עוררו הדברים סערת מחאות וגרמו זעזוע ; כי
בכך ריחפה עליהם הסכנה  ,שאם יופשרו סוף  -סוף הסרטיפיקאטים  ,ובכך לא הטיל איש ספק  ,יהיו
1 70

מקומית הקליטה תפוסים  .בברלין תבעו מהנריאטה סאלד לא לממש את הצעתה  ,להוריד אותה
מייד מעל הפרק  ,והדברים נאמרו בקול גדול  ,ביותר מקורטוב של כעס  .בעניין זה עשו לנדאור ,

43

פניה לווייצמן ולבן  -גוריון מיולי

1936

והתכתבות עם מרטין רוזנבליט בלונדון מאוגוסט

, 1936

שם 5 / 75 / 142 ,

עליית הנוער

1939 - 1933

סנסור והתאחדות עולי גרמניה יד אחת עם החברה בברלין  ,והנריאטה סאלד היתה נבונה דיה וגנזה
את הצעתה .
הסערה שככה ,

כי בעקבות התערבות מלונדון החליטה ממשלת המנדט להפשיר את

-

הסרטיפיקאטים לעליית  -הנוער  ,והעלייה חודשה  .בשנים  1937 - 1936הלכה וגדלה רשת חברות
להגדלת
הנוער בקיבוצים  ,במושבים ובבתי  -הספר השונים  ,ונוצר איזון מסוים בין יכולת הקליטה
מספר הסרטיפיקאטים  .הרשיונות אמנם הורדו ממכסת הפועלים  ,אך הפגיעה לא היתה מעשית

בשלב הראשון  .הקשיים הגדולים החלו להופיע בשנת  . 1938ממשלת בריטניה החליטה לצמצם
את העלייה לארץ ולהגביל את התפתחותו של הבית הלאומי  .במאי  -יוני

1938

הופסק שוב מתן

הסרטיפיקאטים  ,כנראה מפאת הגל הגואה של המאורעות  ,ובידי סנסור  ,לנדאוה  ,רופין ושרתוק לא
 44התואנות
עלה הפעם לשכנע את פקידי השלטון המנדטורי לנהוג בעניין זה במעט ליבראליות .
 נוערהיו הפעם ממין חדש  .עוד בשנת  1936היתנתה הממשלה  ,שבית  -ספר העומד לקלוט חברת
ולקבל
 בקיבוץ  ,במושב או בקבוצה  -חייב להיות מוכר על  -ידי מחלקת החינוך הממשלתיתכמשנה
את אישורה  .אדווין סמואל  ,בנו של הנציב העליון הראשון  ,שכיהן בשנים 1939 - 1934

למנהל מחלקת העלייה המנדטורית  ,סייע רבות להשיג הכרה זו  .אך בשנת

לפתע

קשיים ,

1938

החלו מופיעים

דרישות  ,ועמדות  ,שנבעו ככל הנראה מגישתו הפוליטית של המינהל  .תהליכי

ההכרה של מחלקת החינוך המנדטורית נמשכו זמן רב  ,והאישורים ניתנו בצורה סלקטיבית ונראה
 הנוער  ,כי היאבעליל שלא ניתנו ברצון  .העדר הכרה היה אבן  -נגף נוספת בדרך להרחבת עליית
מנעה מתן הסרטיפיקאטים .

בשנת  1938הלך והתרחב תחום שלטונם של הנאצים  .אל יהודי גרמניה נוספו יהודי אוסטריה ,
 ישראל נסגרווברור היה לכל שצ ' כוסלובקיה היא הבאה בתור  .ועידת אוויאן הכזיבה  ,שערי ארץ
והחרדה לבאות הלכה וגברה  .משום כך פסקה עליית  -הנוער בלונדון לחשב חישובים מדויקים של

מימון  ,קליטה  ,מקור וקאטגוריה של סרטיפיקאטים לבני  -הנוער  .ממועד זה היא חתרה לקבל מן
הממשלה הבריטית אישור למספר רב ככל האפשר של סרטיפיקאטים והיתה משוכנעת  ,שהמנגנון
הציוני יוכל להתמודד עם מספר הולך וגדל של

עולים .

בעניין הסרטיפיקאטים פעלו

וייצמן

ושרתוק ( בביקוריו באנגליה )  ,המועצה למען יהדות גרמניה ורוזנבליט  ,נשות ' הדסה ' וויצ " ו  .אך
מכולם הגדיל לעשות ' ועד הנשים ' באנגליה  ,שבו פעלו נשים ידועות  -שם  .הן נפגשו עם שר
המושבות מקדונלד  ,והפעילו עליו לחץ כבד  ,שייענה למפעל עליית  -הנוער  ,שאותו הציגו כמפעל
נשא
חינוכי ייחודי  .הן דרשו לא להחיל על עליית  -הנוער הגבלות או שיקולים פוליטיים  .לחץ זה
 הנוער .פרי  .בפגישה בין מקדונלד למשה שרתוק ביקש השר  ' :הפסיקו לדחוק בי בקשר לעליית
תחילה
לא הגבלנו את המפעל  .הקצבנו למכסה החצי  -שנתית  900סרטיפיקאטים  .הכניסו אותם

לארץ ואחר  -כך נראה ' .

45

מקדונלד קיים הבטחה זו  ,ובמכסה החצי  -שנתית האחרונה לפני המלחמה

הוענקו סרטיפיקאטים רבים נוספים  .באמצע אוגוסט
1939

1939

מסרה הנריאטה סאלד  ,שמאז

1

באפריל

נתקבלו  1 , 090סרטיפיקאטים נוספים  ,שנוצלו להביא בני  -נוער מגרמניה  ,מאוסטריה  ,מצ ' כיה

ומפולין .

1 71

46

יזחיח

44

זל

45

כן כותבת מלונדון אווה מוכאליס  -שטרן אל ד " ר לנדאור והנריאטה סאלד  .תוכן המכתב מיום

אלה בין מילס  ,שרתוק ולנראור ראה גם

:

מ ' שרת  ,יומן מדיני  ,ג  ,תל  -אביב

 , 1968עמ '

. 186 - 185

 27באוקטובר

 ( 1938אצ " מ  ) 5 / 75 / 741 ,הועבר לכל העוסקים בנושא  -רופיי  ,סנטור  ,התאחדות עולי גרמניה ואוסטריה .
46

שם 5 / 75 / 656 ,

הנריאטה סאלד בביקור בחברת הנוער בתל  -חי

התפרשות עליית  -הנוער לארצות נוספות
פרישת עליית  -הנוער על מדינות נוספות  ,חוץ מגרמניה והארצות שאותן כבשה עד ספטמבר

אף היא מחייבת

הסבר .

, 1939

הממשלה המנדטורית פסקה  ,שהסרטיפיקאטים שניתנו לבתי  -הספר

במשקים הקיבוציים ובמושבים ינוצלו אך ורק לנוער מגרמניה רבתי  ,כלומר  ,גרמניה  ,אוסטריה ,
חבל הסודטים  ,צ ' כיה

וסלובקיה .

ב 1939 -

נוספה גם איטליה לרשימה זו  ,לאחר שאימצה את תורת -

הגזע של בעלת  -בריתה הגרמנית  .לארצות נוספות לא ניתן לנצל את המסגרת  .אך פסיקה זו של
הממשלה לא היתה בעיני פעילי הסוכנות המלה האחרונה  ,ובמשך השנים ניסו למצוא דרכים
לממש את עליית  -הנוער גם מרומניה ומפולין  .למעשה  ,מאז מארס  , 1935כשהועלתה לראשונה
ההצעה להרחיב את מפעל עליית  -הנוער לפולין  ,סנסור ולנדאור  ,הנריאטה סאלד ו ' האיגוד לסיוע '

בברלין דנו בנושא זה באריכות  .דיונים אלה לא היו משוחררים מלחצים ציבוריים רבים של ארגוני
העולים בארץ  .הלחצים כוונו בעיקר לסייע לפולין ולרומניה  ,שני הקיבוצים היהודיים הגדולים
ביותר באירופה  ,שתושביהן היהודים נפלו קרבן להפליה הולכת

וגוברת .

יוספטל  ,מנהל ' האיגוד לסיוע ' בברלין  ,רצה לאסוף נתונים ולהכין מצע לדיון בנושא
2ק ך

במאי

1935

כולו .

הוא הטיל על שני אנשים  ,שלום אדלר  -רודל ומרדכי שסנר  ,לנסוע לפולין ולבדוק את

התנאים  .אדלר  -רודל ושסנר קיבלו הוראה מפורשת לא לסכם מאומה עד אשר יתקבלו הנחיות
מירושלים  -מלנדאור  ,מסנסור ומהנריאטה
47

שם 5 / 75 / 47 ,

סאלד .

47

עליית הנוער

1939 - 1933

מעניין לציין  ,שכמעט באותו יום במאי  , 1935כששלח יוספטל את אנשיו לפולין  ,כתבה

הנריאטה סאלד באותו עניין לברלין  .לאחר התייעצות עם סנסור  ,היא ביקשה לשלוח כמה אנשים
לפולין  ,לבדוק את אפשרויות הפעולה המשותפת עם המנהיגות היהודית במקום  ,במגמה להפעיל
את עליית  -הנוער גם

משם .

אך כדרכה  ,היתה הנריאטה סאלד זהירה מאוד בהתחייבותה וגם

לדעתה היו צריכים להתקיים תנאים מוקדמים רבים  ,בטרם תסכים להפעיל עליית נוער מפולין

הלכה למעשה  ,כפי שפעלה בגרמניה  .אין ספק  ,שהיא רצתה בכך  ,ואיש לא חשד בה  ,כאילו יש לה
אינטרס כלשהו להעדיף יהודים יוצאי גרמניה על  -פני יוצאי

פולין .

מצבו של לנדאור היה נוח פחות  .הוא היה ידוע כמניע הראשי של מכונת הסיוע ליהדות
 פני כלגרמניה  .הוא לחם עבור יהודי גרמניה בכל פורום אפשרי  ,עמד על כך שיש להעדיפם על
יתר הקיבוצים היהודיים  ,מאחר שמצבם היה הקשה ביותר  .משום כך לא חפץ לפסוק  ,אם תורחב

המסגרת אל מעבר לגבולות גרמניה אם לאו  .שכן היה ברור  ,שסרטיפיקאטים שיינתנו לפולין
יקטינו את מספר הסרטיפיקאטים לגרמניה  .הוא חשש שאם יתנגד לעניין  ,יאשימו אותו במשוא
פנים  .על  -כן קבע את עמדתו רק לאחר שנועץ בנציגי בן  -שמן  ' ,אהבה ' והמשקים הקיבוציים  ,ואז
כתב לברלין

:

נציגיהם של כל המוסדות  ,העוסקים בחינוך נוער עולה  ,מתייחסים בשלילה לרעיון
להפעיל בשלב זה עליית נוער מפולין  ,ונימוקיהם כבדי  -משקל  .הם גורסים  ,כי עדיין
קיימים קשיים גדולים מאוד בקליטת חברות  -הנוער מגרמניה  ,כי בעיות המימון לא
נפתרו כולן  ,כי עניין הסרטיפיקאטים מצוי בשפל ומי יודע אם יוסדר בזמן הקרוב
לשביעות  -רצונם של מוסדות עליית  -הנוער בארץ  ,וכמובן אין מקום לשכן נוער

והוא הוסיף

:

נוסף .

' פסיקה זו לשלילה  ,אינה מפאת גישתם או עמדתם של אנשי היהדות הגרמנית ,

הרואים ענייניהם כמוקד הבעיה היהודית כיום  ,כי אם זו דעתם של כל אלה שהיו נוכחים  ,גם אלה

שאינם נמנים עם עולי גרמניה  .כראיה הביא את עמדתו של אהרן ציזלינג מעין  -חרוד  ,שהיה מן
השוללים הקיצוניים ביותר של הפעלת עליית נוער מפולין

ב . 1935 -

לנדאור לא רצה כי יגידו ,

שבגלל עמדתו  -שלו הוכשל הרעיון  .משום כך הציע שהעניין לא יורד מסדר  -היום  ,אלא ייבדק פעם
נוספת בפולין  ,על  -ידי איש יוצא פולין  ,שיבוא מארץ  -ישראל  ,איש המצוי בבעיותיה של יהדות
פולין והמכיר גם את מערכת עליית  -הנוער בארץ  .איש זה יסע  ,יברר את הפרטים ויגיש דין  -וחשבון
נוסף  ,ובהמלצותיו

ידונו .

48

אך מטעמים שכבר הזכרתי למעלה נגנז אז הרעיון .

סנטור העלה את נושא הרחבת עליית  -הנוער גם לפני מחלקת העלייה של ממשלת המנדט  .הוא
הסביר  ,לחץ  ,ביקש  -אך עמדתה של זו היתה שלילית לחלוטין  .השלטון המנדטורי פסק  ,כי

הסרטיפיקאטים יינתנו לילדים יוצאי גרמניה בלבד  ,זאת מפאת ההיבט החינוכי  -הומניטארי
ומפאת הכורח האקוטי  ,ואין להרחיב את המסגרת לארצות נוספות  .סנטור העלה עניין זה מחדש ,

בראשית שנת  , 1937אך גם אז נדחתה הבקשה על  -ידי מחלקת העלייה של

נימוקים .

הממשלה  ,ובאותם

היתה זו דווקא המחלקה הגרמנית שהחליטה ב  , 1937 -לנסות ולארגן קבוצות מחוץ

לגרמניה  ,אך הדבר לא יצא אל הפועל עד שנת  , 1938השנה האחרונה של השלום באירופה .

48

חליפת מכתבים בין יוספטל  ,הנריאטה סאלד  ,לנדאור ומנטור ממאי

, 1935

שם 5 / 75 / 46 ,

173

- 8

נוער עולה בנמל

תל  -אביב 1938 ,

הנריאטה סאלד הסבירה את השיקולים בעד ונגד עליית  -הנוער מפולין בדין  -וחשבון על חמש
שנות פעולה של עליית  -הנוער  ,שראה אור בספטמבר
1 74

: 1939

 - - -מדוע לא הרחיבו פעולות עליית  -הנוער לארצות מחוץ לגרמניה

?

ממשלת המנדאט

קבעה  ,שהסרטיפיקאטים שהוענקו [ לבתי  -ספר של ] המשקים  ,ישמשו אך ורק לנוער
מגרמניה  .עם התפרסות שלטון היטלר באירופה  ,נכללו במסגרת גם נוער מאוסטריה  ,מן

הסודטים  ,מן הפרוטקטורט ומסלובקיה  .לנוער שרצינו להביא מרומניה ופולין  ,יכולנו
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נאום הנהאטה סאלד

ביום הולדתה השמונים

1940 ,

~
בני  -הנוער

להעניק הזכויות של עליית  -הנוער רק על  -פי הסכם מיוחד  ,לפיו הוזמנו
נקבע עקרונית
ישירות  ,על  -ידי המוסדות  ,שכהם היו מיועדים ללמוד  .לאחר שהסדר כזה
במידה כזאת ,
בפברואר  1938וניגשנו לראשית הביצוע  ,הורע המצב בגרמניה
מגרמניה
שבהתחשב עם מגבלות התקציב  ,נאלץ מפעל עליית  -הנוער להצטמצם לנוער
 ,שכל
ומהארצות שנכבשו למעשה  ,כי הם היו חשופים לסכנה מיידית  .כך קרה

המשאבים  ,כולל המתקנים שהוצעו על  -ידי מוסדות חינוך שונים  ,שועבדו ונוצלו

הצלתם של ילדים אלה בלבד .
49

49

Palestine ; 934 - ; 939 , Jerusalem 1939

0

,

Five Years of Youth Immigration
א1

למען

_

ןל ן

רפאל גת

מפולין הצליחו להביא ארצה
השנייה של שנת

139

נערים ונערות  ,אך מרומניה

הגיעו רק . 29

כל אלה הגיעו במחצית

. 1939

בצ ' כיה פעלו עד

1938

לפי הקריטריונים שנקבעו על  -ידי המחלקה הגרמנית  -דהיינו  ,זכות -

קדימה תהא ליהודי גרמניה ; ומאחר שצ ' כיה לא היתה בסכנה מיידית  ,לא זכתה גם להיכלל בהסדר
עליית  -הנוער  .במארס

לעשות למען הצלת

סופחה אוסטריה  ,ולנדאור נסע באפריל לווינה כדי לברר מה ניתן

1938

200 , 000

יהודי ארץ זו  .בדרך לווינה שהה בפראג  .בעיר שררה פאניקה  .לפראג

הגיעו הפליטים הראשונים שלאחר הסיפוח של אוסטריה  ,ומסיפוריהם חדרה ביהודי פראג ההכרה

שהם עשויים להיות המטרה הבאה של התוקפנות הגרמנית  .לנדאור נלחץ קשות  .הוא נתבע
להפעיל לאלתר עליית  -נוער גם

מצ ' כיה .

הוא הסכים עקרונית  ,אך הודיע מפורשות  ,שבמצב

שנוצר  ,תהא ההעדפה ליהודי גרמניה ואוסטריה שרירה וקיימת

:

' מספר הסרטיפיקאטים קטן  ,אך

אם יגדל  ,יהיה אפשר לפעול גם בצ ' כיה '  .היה בכך מענה  ,אך לא התחייבות לפעולה

מיידית .

בשובו מסיורו נועץ בסנסור  ,בהנס בייט  ,בהנריאטה סאלד ובהתאחדות עולי גרמניה בעניין בקשת
ההסתדרות הציונית

בפראג .

לאחר שיקולים רבים הגיעו למסקנה  ,כי כדאי לנסות לארגן ,

באמצעות המנגנון המנוסה בברלין  ,שתי קבוצות מצ ' כיה  ' ,תוך שנה אחת '  .על החלטה זו הודיע
לנדאור לפראג במאי

סרטיפיקאטים ' .
עליית  -הנוער

50

100

1938

וכדרכו הזהירה הוסיף

:

' קיימים כמובן כיום קשיים רבים לקבל

קבוצה אחת מן השתיים אכן הגיעה ארצה  .בפברואר

1939

הופרשו ממכסת

סרטיפיקאטים נוספים לנוער מצ ' כיה  .י 5וכך הגיע מספר הילדים מצ ' כיה שנכללו

בעליית  -הנוער והגיעו ארצה עד פרוץ המלחמה  ,ל  270 -נער ונערה .
המאזן של הישגי עליית  -הנוער עד פרוץ המלחמה הוא מרשים  .לפי הדין  -וחשבון
פרוץ המלחמה הביא מפעל עליית  -הנוער לארץ

5 , 600

בני  -נוער  ,שחונכו

ב 65 -

הרשמי  ,עד

מרכזים  .מכלל

מרכזים אלה היו למעלה מחמישים קיבוצים  ,קבוצות ומושבים  ,מכל זרמי ההתיישבות  ,חילוניים

ומסורתיים כאחד  .יתר המרכזים היו בתי  -ספר מקצועיים וחקלאיים  .לא היה עוד מפעל ציוני
בשנים ההן  ,שכה הלהיר את הדמיון ובו שותפו כל פלגי העם
כאמור ,

מ 1933 -

היהודי .

ועד פרוץ המלחמה הגיעו ארצה  5 , 600נערים ונערות

:

 3 , 680מגרמניה 1 , 385 ,

מאוסטריה  270 ,מצ ' כיה  140 ,מפולין  30 ,מרומניה ועוד  40מארצות שונות  .להחזקתם גויסו במשך
שנים אלה קרוב למיליון ליש " ט  ,סכום עתק במושגים של אותם ימים  .בוגרי חברות  -הנוער נטלו

חלק חשוב בהתיישבות  ,בהגנה  ,בהעפלה ובצבא הבריטי  .הם הצדיקו את התקוות שמחוללי
התנועה תלו

בהם .

176
50
51

מכתבו של לנדאור אל ההסתדרות הציונית בפראג מיום

תשובת בייט ללונדון מיום

24

באוקטובר

, 1938

17

כמאי

, 1938

אצ " מ 5 / 75 / 632 ,

שם  . 5 / 75 / 741 ,חלוקת הסרטיפיקאטים לפי מכתב עליית -

הנוער אל לנדאור מיום  9בפברואר  , 1939שם 5 / 75 / 635 ,

