יצחק ויפאל;" /י

? ?>.בעיות העדה והקליטה

•' - • -שא|ות• :מרכזיות•.. ... . :

?י . . . ,

:?-

הרצאתי זו בוועידתנו ?שתי ' פינים לה .מרצוני לגולל בפניכם אחת
השאלות; המרכזיות בחיינו' שהנה עתה השאלה המרכזית ביותר במאמצנו
הלאומי למען נבירה " מקרוב ונדון ־ בה תוך ידיעה :לשם קביעת עמדה
'
והסקת  .מסקנות .אגב כך אשתדל לשלב בה מעין דין־וחשבון על תרומתי
.
וחלקי . ".במערכה זה י בה אני ' עושה למעלה משנה ,מאז התחילה העליה
הגדולה ,יי בשמכם ובשליחותה ־ של " תנועתנו -העולמית ,כראש מחלקת העליד,
של' הסוכנות היהודית' • המארגנת •את העליה' •האחראית בעדה? והמנצחת
על המלאכה.
'
:'/העלית? ? . .ההמונית ,הבלתי י י מוגבלת " ,היתד ,מאז ומתמיד תמצית
שאיפותיה .וחזון לבטיה של תנועת התחיה .ואמנם ,אך השתלט בזז עבמ
עלי שערי י  -הארץ — מיד ,הוסר המסגר ,בוטלו הגבלות כובלות' תמו
מכסות וצמצום י— והמוני יהודים פורצים ועולים למחוז חפצם ,למולדת.
' ? ' " ..ידועים'; כבר ברבים' המספרים — מספרים שרק לפני זמן מועט
:
לא .העזנו .אפילו ;לחלום _ עליהם — 'ועתה כבר  :התרגלנו להם כמידה כזו'
שהם .נאמריפ ־ונשנים על ידמו בחטיפה ' ללא  :הערכה הולמת .תוך שבעה
עשה :ח־דש/לקיום Vהמדינה ')מאי  (1948עלו  313.000יהודים .בשנת תשייט
לבד7 .לו _.ל.;. 24'7,6.(}0יהוךים ,כלומר" רק אלפיים וארבע מאות .פחות מרבע
י
:
המיליון;  /-/התכנית י ? הגדולה ",־ שרבים • י -פיקפקו באפשרות התגשמותה
;
:
משהשמעניוה'  :לראשונה .י גם אם; נחשוב לפי• מנין• שנים  -כללי /אפשר
!להגיד/ ,כי :התכנית של; י רבע :י מיליון תושג ;כמעט במלואה' כ־215,000
ולפנינו - ,ד -הדשיים עד תום י השנה".
עלו/כבר/המם
.
 ,: ^;..רבבות' .אלד },באו?'-מהוו,-.-חמישים :ושתיים ;ארצות ,שונות ,כמעט •מכל
,גלויות ישראל .יהודים התגברו•'  -י ע ל .קשיי־יציאה :ומכשולי , .גבול . . .בשורת
הגאולה הגיעה י' /לקיבוצים היהודיים • המרוחקים  :והנידחים ביותר ורבים
י
י י
מתוכם י־:קמו" ויצאו -לדרך' ,י ־ • לעתים י '-קרובות ־ תוך  :סבלינדודים קשה:: :,עד
הג ^עמ־/לנקודות לריכוז" ,למרכזי־העלייה : ,בהם חיכו שליחי ' העלייה - ,קיבלו
את:צהבאים 1? ;',דאגר :להםךולמ'זון ולריפוי .במחנות־מעבר  :ובבתייעלייה' והעלום
לםפינות';;המפליגות י; 'ציונה :.י ברובם ; הגדול .י .והמכריע  -כוסו .הוצאות ־ הדרך
בעלם ' ובעד ^י? מטענם מכספי -י ציבור .בחלק בעזרת אירגון הפליטים' הבינ-
לאומי? • )איר"ו( י ובעיקר ה'ודותי; :־להשתתפ'ו'תו של  -הג'וינט - T- .שותף נאמן
לסוכנות  :היהודית בשטחי י העלייה .י במשך •-תקופה -זו' ־עלו ;?' במכם ' .הגדול
.יהודי הבחנות בגרמניה: ,אוסטריה ואיטליה .שוחררו ועלו אסירי ;המחנות
בקפריסין'" נתחםלו ז :גלויוו :/שלימות •י בארצות ' 'הבאלקאן .נפתחו  ,לעלייה
י
דחבה".:קיבוצי היהודים  :הגדולים י באפריקה• הצרפתית? ,ששמעו את :שופרה
י
י
'
'
של הגאולה^':פרצר למחסומים '" ועלו • כזרם מים •אדירים אחינו  .מלהב:ומתימן.
בצל /הדרכים '•:באה 'בים :',באוויר •' וביבשה •? .באו• מארצות־מצוקה י יועלו 'מתוך
תנאי ל רווחה; "•באו י}מאירופה -המזרחית ;והמערבית: ,י;מאמריקה  .הצפונית
'והלממית :/מאפגאיניסטאן "ומפאקיסטאן ' ,מהודו • ועד כוש " .תנועת  :העלייה
?:
הפכה/תנועתי/מם י כול^ ; • •:;: . .י •. :-:י ? ־ • '• ?-
? ? . - ':י '-־/;. -
י
י י;/-,י ?העלייה " •'ההמונית ־ י 'בנו^ז' י י ומושתתת• על־ שתי• י מגמות־יםוד' ש בהצ־
;
טרפותם יחד מהווים את י דיבה המנע ,הדוחף והתובע ,את תנועת  .ך,עם
; ' :""? ' • /
 " : :;'• ' :לציון' בקצבה " הגדול; והמזורז .־• י• '. -
י ששרשיו  :אהבה  .גדולה; למולדת
^• '/קמץ־^לויןץז ,י :חלום ' הדורות'
וגעגעועימ :עזים ' לציון; /שבאו י לידי בטוי בולט ונלהב?;-.בההעורמ-ת -ד,משי־
חית ,־י שהקיפה ־ קהילות; שלמות בלויות ישראל ,עם התקבל  .בשורת  :הגאולה'
נ־שען .על י הצורך י וההכרח ;־י ליכניס • פיזורים' _ להציל אחים ;•מסכנות ניוון
־ ' י י ' " " " ' ': '/־'
:
לחיי ' גולי'• '"' ' ' , ' ,
ונ%יה/ ,להחמ 1י פדות .ולשים" קץג
..
./' . .
. .
:-/־^ומאידךץנועדה ::העליו:7הנדולה.::להבםיח את .קיום: .המדינה  .העצמאלת'
להגדל ;את; כוחה :;,לבצר? את:בטחונה ,לחזק ; חילה>;ליישב: :שממותיה • ולרבות
אוד^הנה /הבונים/.קיום המדמה' גם' בגבולותיה; הנוכחיים ,יישוב: :מרחביה,
פיתוח :אוצרותיו" לניצול אפשרויותיה ,־ ?,מחייב  ::אוכלוסיית;ישראל . .של: :מיל־
יונים • .תוך; שנים ־ 'שעטות .־ .ובכן ,השפע ת־גומלין -י מושלמת . :המולדת מצהה
מאשר בנים כמהים לחונן :עפרה? .
לשוב ־ בניה י.לא י פחות .
•  ^/:1 -מפוצות : -: ;-־  : :.:, -־ ?..-. ;- .- .־. ;..:? ,י :" ???: ?/"" • ?. ?? ? :? .-־
"  'A ::ברב :2אנר" בני'  ?:המדינה;  -בשל ' '-היותנו ' -י עמוסים '•'"תפיקידי־בניה ' ,שוכחים
י
'לעת?ם ;;את  /תפוצות ' הגולה "  -ואיננו י מאים  :את  -המתהווה • 'ואת :העלול
להתהוות ; :בתוכן י עם -בל שנוי /שלא; :יחול • ",עם י כל  :מח י ' :שאינה מצויה.
'גלויות: :רבות־ ;יו'ש'בותי""' כעל' עקרבים" '.סכנות ' קשות צפויות• לשבטי ישראל
באך#זת/:מםו^מו^־ סבל :/עוני - ,מגיפות ' ,פ'חד' :רדיפות ; ונגישותי י — י ד,פ
מנת« חלקם.י';ילדי ישראל" נמקים • 'מרעב .גוער  -יהודל מתנוון בתנאי י מצוקה.
מחלות קשות •מכלותד בקהילות — מאין עוזר .ואל מפתח י פה/לשטן :כל
 :תנוךה/בוהסי;:־ מדינות' ,:.פל/-סכסוך  ?:מזויין;• .העלול; לפרוץ'־;:7מעמיד 'בסכנה
את.-עצם ..קירמם» ;;,אחר שהופקרו  -חיי־אנוש  .לפי הלקח השטני ; של מלחמת
;
 .אירופה; :ל;5אחמנה' .־;;  :.-גף  • ; ,. .::? v:... :?: ' . :.:' .: •:;-/־ •; '. . . ;;'.: . ;/, ? •;?: .
>לי~ /מכאן /שלגבי;-ארצות ?רבות י• העליד/היא בבחינת -הצלה ,הצלת החיים
יממש ",ואין .לפגד ? ••ואסור' "י לאחר•' כפעולת!? ?/הצלה י תראה' העליה גם מאותן
ד,ארצ7ת.'-,שאינה.--גשקפת בהן ^'סכינה לחיי ־ יהודים והם מהנים בהן ' משויון
לכלכלי/יוחברותא -אלא • קיימת ? סכנה ; שאם לא יחישו את • יצאתם משם,
:ייסתמ-/צנורות• היציאה'.',והם י• ינותקו מאתנו' ?'/: ,מגוף ־האו'מה> לעולמים.
'
'
ידיעת -־העינין מחייבת  -לא רק מחשבה •/אלא גם ־ מעשים.־ מספרם של /כל
'
•אלה 'ידומ עולה י על מיליון ,.כ־ל-קרבן לא י ייקר 'למען עלייתם־הצלתמ .יש לתכנן
י
'תכנית • של^זזמש' ;ישנים /לביצועה של 'משימה זו :'.תוך מאמץ עליון נצטרך
'להנזיר /מכשולים /ולהתגבר ::על הקשיים .־
י / / /. , : ; :/ . //

" //לקןרא ת ::ה^נה ; הבאה; ־ "

 / //ואם  :אצן£./עאם /לקראת השנה החדשה  :תכנית־ממימום  ,של .עליית
 /י
;מאון-־ ?ותמהים ' אלף? הריהי" בנויה י ע ל; סיכויים ריאליים ,על/אפשמיות
;
'נתונות /ועל י ' הכרח:/מבלי/להביא בחשבון ,שינויים לטובה והפתעות נעזמות
י
בבחינת י אפשמת 'היציאה מארצות 'מםויימות ־וגם  .תפקיד ,.־ חימם  :לות&קידיי
"
" פתע בשטחי העליה^ שגם הם נראים באופק//.. .
? י . ..
 ' ':התכנית' של  . 150.000אלף לשנה החדשה מביאה ; בחשבון עליית.
^.מאה/ .אלף; ? ..מארצות  :• :האיסלאם  :וחמשים  ..אלף ' •מארצות אירופה .בתכנית
י
•זד יאייננו"/מביאים?  ,בחשבון עליה; גדולה מרומניה והונגריה ,שסכוייה אינם
ריאליים^/כועע>;::.או!לם 3ד? אםומ לנו  -להתי-אש ממנה וכן אינן' נכללות /בה
י
גלויות 'כלואות בארצות־ערב ::מסויימוה' שיהא ־ צורך • והכרוז?  :לנפץ את
,ש^י/הנתל -ועגלים ; .כל .תמורה בשטח זה י תגדל את המספר ותעלהו
.לפחות ,למאתיים •אלף• :'.־ ;: . :.,
י
'?' " י י"'
י
י
fe^n f;^/־• •־
;
?
/
.
.
/ //
; - -־^;?.-עבודת? העליה־ ־ אינה קלה' כלל וכלל לא .אם כינו; את חזית העליה
:בשם :חזית :שניה :והעמידוה :מול חזית המלחמה ,הרי וודאי שהפריזו ,אבל
י
לא בהרבה^ :עם :הכנםי" לתפקידי '' הועמדתי ־ בפני שאלות רבות שהצמכו
י
הכרעה ,מכשולים ' :שתבעו ־ מאמץ קשה צדי לד,תגבר  .עליהם / .מרובים  .היו
 .הקשיים- ":שעמדו• בדרך".לא -רק ?קשיי יציאה ; שתבעו " 'משא ומתן' .מקח
!ממכר' הערמות ;והעלמות - ,לחץ מבפנים ומבחוץ —־ הכל לפי תנאי
 .המקומ ;והמומה ,איולם ' שורה ארוכה  :של בעיות מסובכות .י וקן«ות־פתרון
.נולדו תוך -העבודה י ? הענפה והמרובה ,שהעושים ;בעלייה והנושאים בעולה
; תתגברו' עליהן  :ופתרון  .־ בכשרון ובהצלחה .־ י "'; י
' " ''

* " ' ?*י ז

חדשים .מרובים' בחדשי מלחמתנו הקשים ,החרימ! /את קווינו
בימים .ונתיבות  .האוויר :שלנו .חברות " הספנות והתעופה העולמית . .בלו־
קאדה  .חמורה  :הוכרזה על חופינו .אותן החברות הלהוטות עתה כל כך
אחר י מוחים ונכונים; 'לשרת  .אוהנו כיום רצו ; כביכול לשמור. :על נייט•
י
ראלונה^בימיג^מאבקנו'' וכל מפעל העליה הועמד בסכנה .אז גויסו מחדש
פעילי::העליה  :ונאמניה י וע»ד לנו הנסיון שנרכש בימי עליה בי .תוקנו

הכליםהישגים והוכשרו ־לשירות.
הם נכנסו לתנועה ועל סיפוניהם
הביאו .צפופים  .ודחוקים  .אלפים ורבבות' ' .צי זה הווה את הגרעין 'לצי־
העלייה -שברבות  .הימים שופר ותוקן' הורחב וצוייר י— י זהו עתה הצי
של ^ חברת  .הספנות ; הלאומית — מיסודה של הסוכנות היהודית "צים",
המוסיפה להשקיע  .מאמצים לשיפור מתמיד של תנאי הנסיעה לעולים'
לחיפחתת הצפיפות .,לשבח טיב המזון ולריבוי הנוחיות ,ומנוהל ביד
נאמנה" של צוות עובדים  :עבריים ההולך וגדל ורוכש !סידן וכושר .גם
כיום -יש  .עוד ?הכרח להשתמש בספינות זרות חכורות'  ,אולם -האחוזים
מת5עטים  .והולכים.
"
אגב כך  ..והודות לגורמים מסייעים אחרים מתפתח ומתקדם בצעדי
און י המקצוע  .החדש המבטיח גדולות לעתיד — הספנות העברית — ואל
לנו ,לפועל ולנוער  ,הדתי ,להס ח .דעת מעובדה זו .אנו חייבים לתפוס
י
את מקומנו' בענף ?בלבלי נכבד זה ,שערך מיוחד לו ?עבורנו ־ מכמה וכמה
י
' _ ?; .
בחמות.
" י ־' מסיבות שונות היה גם לעתים הברח להשתמש באווירונים ורבבות
יהודים ".נשאו על ' כנפי נשרים''־ — מגרמניה' מאוסטמה, ,מאיטליה' מהודו
ועוד ,אולם בראש וראשונה מעדן — שער העלייה ליהודי עדן ,תימן'

גז .םקוראטובשקיי י
^i? g

ג'יבוטי ' ,אסמארה' ':;:שלפניהם פתוחה רק דרך האוויר — וכפי ששמעתם
וקראתם 1בימים ' ' האחרונים גם  ,דרך זו הרת סכנות היא•
צרפת ואיטליה משמשות לנו מרכזי עולים עיקריים .מארסייל ובארי
הם נמלי העלייה הראשיים .בסביבותיה! הוקמו מחנות־מעבר לעולים בהם
מחכים העולים לתורם  .בספינה .בהם ניתן ריפוי לעולים החולים ,שבאר-
צותיהם לא יוכלו לקבלו .השירות י הרפואי המסונף של מחלקת העלייה
"
הפועל ברוב ארצות־העלייר" הבודק את העולים ובוחנם מבהינה רפואית
י
?
ומאשר את י המועמדים י לעלייה ,לא יכול ואינו יכול • גם עתה ,מסיבות
י
מובנות ,למלא • את תפקידו בכל הארצות  -ועליו י לעשוה? עבודה •זו
י
למאמציהם
הודות
במחנות־המעבר.
בקרב העולים מארצות מסויימות.
הבלתי  :פוסקים; של • עובדי • מחלקת; ; העלייה' • ושליחיה ' ,באמצעיו הכספיים
של י הג'וינט המסייע ,הושגו .במחנות־המעבר תנאי דיור טובים ,המני-
חים את הדעת ,י האוכל מזין ומספיק; התנאים הסאניטאריימ משופרים.
מתנהלת גם/.פעולת ?' תרבות ' מסויימת. :על• ידי שליחי הארץ .תוך ' שיתוף
עם• -איזה" ובפיקוח -רופאים ואחיות מן הארץ ,שליחי מחלקת העלייה,
הועמד :הטיפול על גובה רב ,הוקמו בתי־חולים ומרפאות ונעשית בשטח
זה י עבודה • - .רצינית • ומקפת.
'
'
'
: ..ריהאביליטיאציה בריאותית ומקצועית ענפה  .מתנהלת גס
י ־ ?י ־? -פעולת
 .י אחרים ,י בייחוד  .בגרמניה' ובאוסטריה• העוברים  . -את .הףי־
במרכזי עלייה
.
האביליטאציד ./ומגיעים .לדרגת בריאות מספקת כדי .אפשרות עבודה ,עולים
לישראל : ,אולם אלפי נכים ,זקנים .וחולים ,שהמולדת אינה יכולה לקבלם
(
.עמוסה? יי מקרים  .כאלה' ?מעל ' לגבול ' היכולת ,עדיין מרוכזים במחנות
בהיותה
,
הם־ והתלויים'^ ,הם ,שמספרם  .מגיע לאלפים. ,מחכים .לעלייה שתאופשר
—
.
 .מקווים בקרוב עם  .הקמת מוסדות .מיוחדים להם י — על יךי
כפי • שאנו
.
? המיוחדת. .שנוסדה  .זה עתה על ירי הסוכנות היהודית ;והג ולגט
החברה
בהשתתפות  . .הממשלה . ,מוסד  ,.שבשלב  .הראשון  .הועמד/לרשותו  .תקציב
י 1$מיליון ;.דולאר ? ,,ועתה החליטה י וןעידת איר"ו ג'ניבה ,לתרום גם
של
^
תרומה י• ניבלת -לפתרון בעית המקרים  .הםוציאלים  .שבקרב הפליטןם.
מצדה
.
? י ? העלייה הגדולה י מכמה' ארצות העלתה ' עמה• גם את  .שאלת מטען־ .
מארצות :רבות"באים העולים בידים ריקות ,בעוני  .ובחוסר כל.העולים.
במקרים 'ל'א::מעטים  :מיקיבלימ העולים אפילו :בגדים  :בנמל־ההפלגה ,כי הגיעו
ללא' בגד י לבשרם ' .אולם יש :עולים; במיוחד  :מארצות ? אירופה :',המביאים
ים 'את ' שארית /רכושם ' ,רהיטים''; כלי־בית וכלי עבודה ,מכונות וכוי.
את
' •העולים ' מגיע :בנפתו ' ' ובמשקלו' לממדים עצומים .י  :לאחר מאמצים
ממען
קשים ' ורבים־ הנמשכים עדיין' הצליחה מחלקת  :העלייה :להסדיר •את  ,השאלות
הקשורות • ':במ&ען י :־ הובלה: ,ביטוח; החסנה ,ועוד ' .הוקם עגףימטען מיוחד
העושה•  :עבוזיה" זחשובה • .ביזמתנו  •.ובהשתתפות' . ' ,גורמים  :ציבוריים ?וסךטיים
רציניים ?־ הוקמה ' בארץ חברה גדולה 'בשם "מחטני .ערובה לעולה"- ,שמנעה
הדיבר ';.תלאות '/סביל ' 'ועגמת :נטש י מאת דרלולה :ואף • חסכה ממנו :הוצאות
כספיות' יתירות .אורגן /גם ' ' הפיקוח על משילוח המטען :באמצעות חברות
פרטיות ונקבעו  :תעריפי ־ מחידים  :אחידים : .יש  ' .דואג ' לעולה ויש מי
ששומר על .' .ענייניו'— ":־ .ועוד  •.נוי סיף: :לתקן  .ולשפד• • י. ; ./ . /?? ' ?? ': ? .
 .. ;/משא ומתן ממושך — ולעתים די קשה — ניהלה מחלקת העלייה
י
י
עם לשלטונות; המבס בישראל והנחות -י מרובות  .הושגו  .בשביל העולה•
שודד . :;.ארוכה  :של?. :חפצים; :כלים ומכונות •,פוטרו ' ,ממכס  :לחלוטין ואחרים
.שוחררו ;; באופן . :חלקי•  .המחלקה .מוסיפה  :בהשתדלויותלה ; ,להשגת הנחות
'לעולים - -כשם ' ' שהיא מוסיפה ־י י ילדאוג להוזלת'; מחירי  .ההובלה ?הימית,
הפריקה/:וההטענה ;.-בנמלים :',ההובלה . • '' .למחסנןם ומתוכם _לש.יכוני; העולים.
גם;::בש^ח;;.זה? הושגו :,השיגימ .ניכחם' . : - . ?? ,• ; • : ' .
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־ ;-.כשרות" ושבת .: ?/ . ? :
? •/• /נעים ־לי י כאן. .לציין ::שהצלחנו י .להכשיר :את י המטבחים  : .במחנות־
המעבר  ::לעולים' :שבצרפת י ובאיטליה; : :דבר • שעלה ־ לנו ־'• :במאמצים ' ובמרץ
רב ' שהושקע ; .יעל ;:ידי: .אחדים מהברינו העובדים בשו>ת ־ '.מחלקת י '־• העליה•
הסרנו חרפת־המריפה ימעל מח1ות־העולים־ ואף  :ארגנו אח האספקה 'הכשרה
למחנות .אלה .י הוכשרו י המטבחים •בכל האניות העבריות והועלו עליהן
משגיחים  :ועובדי־מטבח דתיים ' ' :בעיקרן מבין  :־' חברינו : ' . .עתה  :עומדים
להכשיר .את ,המטבחים :גם באניות של חברת ־ "אדמאטיקה" .ומתנהל מו''מ
:
על 'הכשרת ; 'ה"טרנסילווניה" הרומנית. .
־.;" .הוכחנו ' :שהעליה ;ההמונית יכולה להמשך ללא הפרעה גם בלי
חילול י שבת ' המוני• לוח  :ההפלגות' של אניות העולים ' בנוי י על כך,
י
שהאניות ?לאי תפלגנה מנמלי היציאה בשב תות ולא תגענה .בהן לנמלי
,
י
'
הארץ .יאף ? יי ענין ?? ? פשוט ־ וטבעי  :ז' ה י :לא היה פשוט וטבעי בעמי אחדים
עד שבאנו  .וקבענו עובדות .ובקשר לכך' :בעבודתנו ' :התעוררו שאלות
י
שדרשו לפי הבנתנו ' הכרעה של דעת  ,תורה' כגון  • :עליית ,קראים ,עליית
אנוסי משהד' /מקרים של נשואי תערובת וכ ;.'?,בכל י המקרים הללו
יי
שאלנו _ לדעת ? הורה* נהגנו 'ואף ננהג בעתיד ,בל י עוד מרוכזים הענינים
י
י
י? י
?
י
י :;: '.
בידינו " ,לפי" הכרעתה: .
.

>< r

•/־'? העושיפ ;את העבודה י? • י? י

י
;  .י  rכאלה ועוד רבות 'אחרות כאלה י .הן השאלות בהן .מתלבטת מחלקת
'
'העלייה'/ .,ובהן עושים ללא ליאות ,י במסירות ' רבה ובאהבה רבה' אנשי
המנגנון .ש ל  .המחלקה בארץ ובמשרדים הרבים בארצות השונות ,אנשי
י י
י י
:
r
'
המקום ועל  ,.גבס שליחים מהימנים י מן הארץ ,שלא פעם עבוותמ ' עשרה
־י
בתנאים; קשים וחמורים ,שאין לדבר עליהם עדיין ועל ידם ;'עסקני־ציבור
חרוצים  ;.במתנדבים /וכמסייעים.־ הם י מאים שבר בעמלם ;המייגע • —.כל
ספינת ; עולים  .המפליגה היא השכר והיא הסיפוק.
־ ; /. . .מחובתי ' :.לציין  .מעל• ־ במה ' זו י את חלקם הנכבד בעבודודקודש זו של
חברי תנועתנו העושים בשליחות העליה ' בארצות רבו ת' מהם •אחדים
התופסים'. ,מקום בראש הפעולה ' בין מכונניה ומנהליה' ואף הצטיי1ו
'ביכולת' עשיה',י בכושר בצוע ובמסירות ללא י גבול .י
.

; '/ע ל יי^ תימו
ומגוונת . .
" עשירה

'  ' .־ • י !־
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 .היא  .הפרולמאטיקה של העליה/: .עליית כל גולה
.
י
וגולה אוצרת' בקרבה  :בעיות משלה ,קשיים משלה וגם הישגים והצלחות
משלה .יארכו ה דברים אם נביא לגולל לפניכם פרשיות  .שלמות ,שלעתים
'
הן 'מושבות; מרתקות .ותמיד הן .מענלמות .ומאלפות• ..לשם  .הדגמה ' אסקור
"
לנןניכם בקצרה פרשה נאה ;אחת . ,שעד הימים .האחרונים  .נמנענו לדבר
י
:
עליה/וברבים? והיא /מגילת תימן .. ,פרשת עלייתם של . .אחינו גולי תימן,
"
העומדת 'כבר יעל סף סיומה תוך חודש חושיים ,בעז"הי
זוהו היסטוריה קצרה י של  ..שנה ' אחת בלבד . .בםפנומבר 1948
י
'
•'
נמצאו בעדן למעלה; מ־ 500גולי תימן• הם נדדו .במשך .שנות• המלחמה,
י
י
י
י
בסיכון נפש,
בדרכים לא  .דרכים' ,מארץ  .העימאם/לעדן .. ,כשפניהם לעליה.
י
'
מנובמבר'
1943
ועד
אוקטובר
1945
עלו משם .כ־ .1300מאז? נפסקה העליה
ונשארו ' בעדן י עוד כ־ 4006י
פליטים
.
שהתגוללות ללא . .קורת גג עם
י
שהוקם • מ ח נה ;מיוחד י בשם " /גאולה" ע ל/ .,ידיי הסוכנות היהודים
והגיוינמ/.שליחים מן הארץ מטעם מחלקת העליה נמצאו בעדן ? כל הזמן
"
ופעל /.במחנה ובקרב הגולים  ,בעיר .הוקמו  .בתי .ספר ,תנועה חלוצית'
י
תנועות נוער ובו' .מספר
הגולים
הלך
וגדל עד כדי  5500נפש• לאחר
הפוגרום ' על ' יהודי עדן
בסוף
1947
 - .הועברו  .למחנה "גאולה" עוד
כ־ו< 200איש .י
מחלקת  .העלית נתבעת  .ללא הרף להעלאת פליטים אלה ולהצלתם
מניוון* בתוצאות
המשא והמתן בלונדון .הותרה בנובמבר עליית הפליטים ' ,חוץ
מ־ 800צעירים י
שבגיל הגיוס .הסכמנו להעלות בינתיים י את  .המשפחות
של הצעירים האלה
תוך אמונה שלא יארכו הימים ותורשה גם עלייתם
הם .ער אמצע
ש"
מרץ
ז
 .נסתיימה  .העלאת •  5250פליטים מן המחנה
ולא
ומחוצה לו
נשארו
בעיר אלא יהודי עדן ? גופה במספר קרוב
לי3000
'
ו
בכללם
נפ'*ז
מספר
 .קטן של תימנים שהתגוררו• בעיר מקודם 'לכן.
לפני שנסתיימה  .עליית ־ התימנים ? נתברר שבינתיים נרשמו במשרד
הארצישראלי לעליה כ־ 2200יהודים מתושבי עדן וכ־ 200תימנים שהת־
גוררו בעיר . .מזמן - .עליהם נוספו .במשך חודש עוד כי 260גולים מתימן.
לאי
ארכו הימים  .וכולם עלו ,הובאו באווימנים ונשארו בעדן רק מאות
'
'מעטות של בעלי האמצעים בעיקר ,לחיסול ? עסקיהם.
הסוכנות'  .סייעו ותמכו במלוא ? :הכוח ובאחרונה הודות לתיאום המלא
י
 .תוך הנדידה שגברה בחודש מרץ נלכדה על הגבול קבוצת תימנים
בת
 230נפש  .והוחזרה .מאיזור הפרוטקטוראט הבריטי והמצב הורע
מיום
ליום.
אגב
.
דרכים
חיפוש
.
.
הופנו
האלה
הנודדים
להצלת
אנשינו
י
אל  .השולטאנים
של אזורי הפרוטקטוראם .אחר מו''מ נאות השולטאן
להוצאת
היהודים
עאודלי .
מאזורי
דרך שדה התעופה במוקירים הנמצאת
לשם..
שלטונו.
בדיקת
.
תח.ח. .
האפשרות לפעילה ביקר מנהל משרדנו? בעדן
פעמיים'
בתנאים
,
מיוחדים,
בשטח  .שלטונו של השולטאן .מצא כמה
משפחות מן הקבוצה
שנלכדה והוחזרה מגבול עדן יגווע ? 'לו על מקום
המצאמ של ?
הנותרים.
בתוצאת הדיונים במקום עובדה תכנית להטסת
האלף _
ה^^; _^שטח_ עאודלי  ,דרך מויקיריס לעדן בקבוצות קטנות.
שאלת יהודי תימן
לא נתנה לנו מנוח .לא נחנו ' ולא שקטנו.
וסוף בעמוד (10
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 .1בקשת הצבעונית של  ,קבוץ הגלויות בישדאל נראו ,בזמן האחרון
גוונים נוספים ,ואם לפני שנה עם עלייתם ההמונית של ; ' יוצאי בולגאריה
ויוגוסלאביה היוו העולים הדתיים אחוז קטן בעלייה ,הרי היום זכינו
בעז"ה לעליית שבטים בעלי 'מסורת דתית וחדורי הכרה דחית ובל מהותם
 .וישותם היא דתית וממילא גובר ועולה אחוז העולים הדתיים .הבעיה
העומדת לפנינו כיום היא שאלת היחס הנפשי בין השבטים האלה
לבינינו .ואים יוצאי טריפולי י — לוב' מרוקו ,טוניס בחלקם הגדול באים
מאורגנים בתנועת "תורה ועבודה"' הרי עולי תימן אין להם כל -מושג
בארגון ובהשתייכות ארגונית והם נתנים לתנודות שונות בהתאם להצעות
המוצעות להם.
'
זאת ועוד  :הבעיר/החומרית כלכלית גם כן משפיעה ללא רחם
על הצד הארגוני .עלינו אם כן לעסוק קודם י בקליטת היעילים בתקופת
הדו"ח ' ?ומכאן לקח ומסקנות לטפולנו בקליטת ' העליה '•"והטפול המיוחד
שלו זקוקים העולים מצפון אפריקה ' ותימן ויתר ארצות' המורח' .
 .2בתקופת דו"ח זר ,טפלנו ב־20.000
' שמהם נקלטו' בערים
הגדולות ,במושבות הקיימות בערים הנטושות ובכפרים הנטושים בצורת
מושבי עובדים 16 .סניפים חדשים ובכפרים הנטושים .מחוץ למושבי
עובדים וקבוצים חרשים שהוקמו.

קולטים אותם בפועל' אפשר למסור הצהרות יפות לעהוגאים.־ על ?תפקידי
הפוהמ"ז בקליטת העולים הדתיים .אבל עדיין נשאר מרחק רב בין
הדיבור לבין המעשה .כי הבעיה היסוד-ת דנה מעשית ,ארגונית והר־
בותית־חמוכית .קודם כל שאלת האמצעים ליצירת הכלים ,הקמת 'מנגנון
נוסף ,מציאת הברים עובדים המוכנים לעבוד במסירות נפש ממש ,בי
אין בעבורה הזאת שעות .זד ,כלי אהד יודע ,אבל לא כל אהד מצה
בכך .והעובדות מדבריות בעדן .ובצדק יאמר אחד ?כראשי :הקליטה' בסוכ-
נות היהודיה לחברנו מנהל בבית עולים' שבא לקבול על •העבודה  .הקשה,
המפרכת והמעצבנת ומחוסרת שמץ של הכרה הורה', :מהליקר .העלייה היא
ברוטאלית .אכזרית ביסודה ומהוהה" .האיש שא־נד מבין את זה או  -שאינו
יכ:ל לעמוד בכך עליו להתפטר .זוהי י הנחת־יכה־ .אס אנשים  -כאלה לא יהיו
לנו לא נובל לקלוט עם הבלים המשוכללים ביותר והאמצע-ם -הגדולים .ביותר'.
מחלקה זו לא תוכל לשלם שעות ־נוספות אר לאפשר לפקיזיה־חבריה לעבוד
בעוד מוסד אחד ,בפי שרגילים אנ ".לראוה' במוסדוהנו?. .שהברים 'מסוימים
דורשים בעד שעות נוספות במחלקות שבהן הם עובדים? ומקבליב ? משכורת
חרשית או עוברים בעוד מוכר .אגיד ברורות :העובד-במחלקת ' .הקליטה
במשרד או בבתי העולים' אינו יכול לעבוד בעוד 'מוסד ,אחרת מלאכתו נע-
•י
•
שית רמייה.

 1947טפלנו ב־ 3000עולים לעומת ההסתדרות . 12.000במספמם עגולים

ברצוני להעמ־ד את צירי ? הוועידה ?לפני מיכפריפ ממשייב ,לא ־כיינייש
או השערתיים ,כי אם בצורה 'מוחשית ,למען דעת לפנ* מד -אנו .עומדים ובה
מחכה לנו וכיצד אנו מתארים לעצמנו  .את קליטתם של אלה אשר הפגינו
בפועל כי הם רוצים להיקלט ולהישאר בתנועתנו• בהדש' יוני־או־הובר
עברו את משרדי הרישום שלנו בשער העלייה  10.897נפשות ,מהן 8503
מצפון־אפריקה ,טריפולי ,טוניס' מצרים ו־ 2394יוצא' א־רופה' פולין ,צ'פיה
אם נוסיף עליהם את העולים הנמצאים בבתי העולים )ועדיין לא
יצאו( 'מחודשי אפריל—מאי' יתווספו  :ל:ו עוד  .כ־ .3500נפש ,נקבל איפוא-
את המיספר הכולל של נפשות הדורשות טיפ־ל ות־כף ומיד -כי העליייה מטמ־
פולי תתחיל בעוד • חודש—חודשיים לזרום לקראת יציאה מבתי מעולים על פ*
תורם .שיגיע לעזוב .יוצא איפוא שמבין ד 6אלף מיושבי בתי העולים כייב.
יש לנו למעלה מעשרים .אחוז .ומעשרים ושלושת אלף .התימנים הנמצאים
בבתי העולים אין לנו לקהת בחשבון כאד ,אהול' אפ .כי אולי בתימן היו
כולם מסורתיים ודתיים .הוי לא כן המצב בעלותם לארץ .הללו קיבלו אכנה
חינוך מסורתי ודתי ,אבל בהיפגשם עב אנשים בעלי תרבות אהרת• ,מלובש;ש
אחרת ,ובעלי נימוסים כסויימים אחרים ,הרי ־ב מרגישים  .אד. .עצמם כמבו-
טלים ומוכנים לקלוט .תורות אחרות ביתר קליד' .מהוכר כל  -ליביד• אירגיני
תנועתי ומהעדר הברה הצורך החיוני .בכך מלפני עלותו לארץ .בכל זאת
נוכל גם כאן  .להביא בחשבון קליטת ששת אלפים  ,נפש וב דרשו של דבר
שאנו עומדים היום לפני בעיה כיצד' לקליפ עשר ם אלף .הבמב  .ויותר ולארגנם
במסגרת התנועתית שלנו' ,בהן רק  11אחוז מיוצאי א מפה .השאלה כאן
אינה ארגונית בלבד ,היא .גם תרבותית המונית  .ממדרגה ג-בוהה .המצב הזך,
הוא עוד יותר מסובך ומסוכן בהעלוהנו לפנינו את המצב התרבותי־המיכי
השורד בבתי  -העול;פ !ששם ה 2מהגררריב ושב? ב:ד.הנבים-כ־ום ; 4אלפיב ילד
במאה .יעשר כיתות ב־ 18בתי ספר :עב שלושה 'מהגלים .ומאד .ועשרימ •מ"יריפ.
י ומה • חלקנו בכלי אלה ? אפילו? לא עשרה אחוזים .וכאן מקור הסכנה• אם
נביא בחשבון כי ילדים אליה נמצא־ם הצי שנה ראשמה .ויותר מבי  .בפיקוהם
וחינוכם? .של -מרמם הרחוקים מרהק  .רב .ממסירת ודה• ואיי  .צורך להוסיף אף
מלה אחת על ההשבעה בעקיפין ,שממנה בדשפע־ם הירי ילדיב אלה.

י העליה  2949 25.000משקים —  11.929 2209 819בפרוטרוט
י ?
י
 9500• 120.000 19-18 ,משקים — 29.000 5000 1464
י
י
' הקפדנו .על הרשום של חברנו בלשכות העבודה הודות לדו"ח
שמתפרסמים' 'מטעם מרכז י הלשכות עמדו 'אנשי 'ההסתדרות־ על כך כי
הקליטה  .של הסתדרות  .עובדים הנה יותר מדי נמוכה  -ביחס למספרה
י
לעומת הסתדרויות אחרות ' והתחילה חלוקת פנקסי ?יחבר י בבתי העולים
י
ללא' כל  .הבחנה• רשמי את כל העילים .ו כבדום בפנקסי חברות .התאבקגו
קשות לבסל את המנהג ' ה!:פסד הזה לדעתנו ,י אולם' ללא ',הועיל; תשובת
מנהלי  .מחלקת העליה של הסתדרות העובדים היתר ,לא נחדל ,כי אם
נרחיב את המפעל ונתפשט על פני כל בתי העולים בארץ ..־ מחוסר תקציב
מתאים לפעולה זו נאלצנו להבליג כמה י זמן .עד•  ,יאשר :הוחלט  .לפתח
 .את בית העולים ' בשער העליה אשר דרכו .עוברים'-כל הבאים דרך נמל
חיפה וגבולותיה ' הצפוניים ' של הארץ .פתחנו ,במקום 'משרד  -משלני - ,הכנסנו
"
פקיד מיוחד לשם .רשום וחלוקת פנקסים לחברי? תנועתנו• ? -..בזמן,.הראשון
היו' סכסוכים ,י התגרויות ,אבל יזה י נכנם למסלול איזה שהוא .אמנם
מוסיפים אנשי הסתדרות העובדים לזכות את חברינו בפנקסי ? חברות
אבל כעבור י זמן מה  .יום יומיים ובהוודע לחברי י :תנועתנו כי יש גם
'משרד הפועהמ"ז במקום ,באים להרשם .במשרדנו ומביאים לנו ?כתשורה
את פנקס החברות של הסתדרות העובדים .אלפי פנקסי חברות הצטברו
אצלמו ועוד יותר נשאר בידי העולים מבין חברינו למזכרת .לא למיותר
להזכיר כי המצכ הכספי הקשה שבו היה נתון הועה"פ במשך זמן רב
 .בתקופת הדו"ח נתן את אותותיו במחלקת הקליטה .אי .אפשר היה
להרחיב ,את.י  ,המנגנון .המחלקה עבדה בגדעון 'מתמיד• .היד ,צורך .במאמצים
קשים 'למען בסס את  .המחלקה מבחינה כספית וציודה בסכומים מסויימים
כדמי מחזור לשם מתן סדור ראשון ' או הלואה לשכירת דירות.
?
 3המחלקה שמה לה למטרה לחזק ולהגדיל את הסניפים הקיימים
ע"י כוון  ,עולים למקומות .זרזה? ועודדה את מזכירי הסניפים ' לשתוף
•פעולה • עם מחלקת הקליטה ? ולמצוא דירות ?עבור •עולים .השתדלנו כמו
כן במדד • • ,מסויימת לכוון את חברינו העולים? י לנקידות • ג־אוגראפיות
י
מ סויימות - .ובשנה האחרונה' ? לאחר שקבלנו כפרים ? מיוחדים לשיכון
והתיישבות ,התחלנו בפעולת 'מיון בבתי .העולים ' ?למען יכוז העולים
שלנו מקורותינו .מיינו וטפלגו ברכת העולים 'לשיכוני ? התנועה אשר
 ,נבנו והוקמו ,.ע"י .הברת .משכנות וקרוב  .לשש  /מאות 'משפחה מומו
י
,יאושרו ע"•' י המחלקה לשכון בשיכוגי משכנות/־ע"י י כך :נתנו לחברינו
העולים עזרה נוספת בארגונם ישיכינם יהחשת  .יציאתם ' ע"י • הסברת  .יתר
כיצד ואיך לפעול למען זרוז קבלת האישור בבתי העולים וכר.
;.4 .יכל" עולה זכאי לשיכון אבל לקבל מקבלים רק בעליי משפחות
והדאגה /העיקרית נתנת להם ולשיכונם? .לרווקים ?י אין נותנים שיכון.
ולעומת זה .הדאגה היא להקמת מעונות יעבור רווקים ורווקות .ומחלקת
 .הקליטה נענתה לדרישתנו בדבר הקצאת בתים /מיוחדים ' וצריפי עץ'
כמו::כן השתתפות  :בשכירת דירות ' למטרה זו. .לשם :השואה עם כושר.
י
' קללסתם :של מעונות • הסתדרות העובדים עלמו' י לציין ?כי -לא פגמו
י
י
י
?
בהקמת  .המעונות אם כי י לא קבלנו את אותה־ העזרה ' וניוד גם• שלא היו
י
בידנו :אותם האמצע־ם שהיו בידי מחלקת הקליטה שלי הסתדרות העובדים.
י
י
י
•
נוסף ,לכך אנו עומדים לפתוח בית חלוצות במי־ברק .קבלנו בנין
'
בנזרה ע"י חיפה שיש להתקינו לששים ? אןש ' ובימים  .האחרונים אושרו
לנו  48־ חדרי מגורים בצריפים שבדיים למסרה הקמת מעונות בפתח־
י
י
תקוה 'וב פרדם־חנה וכושר קליטתם יגיע עד למאתיים וארבעים נפש.

.

.

,

 .5הבעיה העיקרית בקליטה היותה  .מסגרת
• הדרושים לעזרת קליטת העילים על כל• צורותיה. .
בתחילת "עבודתנו לא היו למחלקה כל כלים לא אירגוניים ולא
כספיים ואף השיטה לא הסתמנה כיצד ,א־ך .ומאיזה כוון  .לפעול ולהפעיל
את כל הגורמים.
,

 .8בעיה ?חמורה מאוד הוו העסקנים למיניהם ולםוגיהם .מצד
.אחד לא
העמידה התנועה שום אמצעים לטובת הטיפול  ".המיוחד בעסקנים
ומאידך? ,
לסוכנות
גם
כל
היתה
לא
תכנית לסדור העסקנים ,ולא כל עסקן
תנועתי נחשב בעיני ועדת י
הסוכנות לטפול  .בהם .ממילא יצא שהרבה
עסקנים תנועתיים לא יכלו להנות מהטיפול של הועדה הסיכנות־ת ועזרתה,
'
מה שגרם להרבה
רוגז והתמרמרות צודקת ולא צודקת מבחינת בדיקת
המצב העסקנית
והותיקות
.
המקנה
 .זכויות.
.9 .
קשה
בעיה
וחמורה
מהווה  .הטיפול ביוצאי  .אפריקה  .הצפונית,
הגדול
המתמיד
זו
בעליה
משנה את הרכב העולים 'מיום ליום .ע"י כך
הטפול
הולך
בקליטה ,ונעשה יותר קשר ,ומעיק • מסבת  :אי היותנו מוכנים
בכל
מסגרת
ארגונית לקליטה זו• נוסף על כף הקשיים האלה הנזכתם
למעלה
:
יש
לציין
.
בנםיון לקליטת התימנים .אץ זה מםפ,ק כלל לךבר
י
על אחוז זה או
של
יותר
דתיים
עולים
בכוח.
השאלה?
היא  :כיצד

ב( להקדיש תשומה לב מירהדת לקל סה העירונית העימנ ית־למהצה
ולמשתכנים מסביב למושבות הגדולות מבחינת הקמת קרנית"לעזרה ' וביסוס
קונסטרוקטיבי ־ומבח־נת התמיכה ה;ספיית לייסוד ' קרנ"ו"ת כגון אלו -ובו בזמן
כמובן לא להזניח ולעשות הכל לנ־עין ייסוד נקודות משען עצמאיות כתאים
ארגוניים חברותיים יאשר מבחינת מ־ותפ "הם אבךהיםוד והשיתק• של הנוע*
תנו .וכאן יש להביא ראיה לקל והומר כהסתדרות העובדים "הכללית שמד
בוהה קובלים ני קליטה העולים בצורתה המלאה וארגונם בהסתדרות גיור־
י
* י "
גשת רק במושבות וביישובים ש'ל::מ אשר לא כן העוליפ הנקלכיפ בעיר
האובדים ' בחמישים אחוז לארגונפ- .

ד( יש להציל על ועדת התרבות את הדאגה לטיפול  -תרגותי־המוכי
בבתי ה עולים  .וכן לדאוג להכנסת גיור־ם במידה גדולתי .־הולכת בבתי הספר
הקיימים בבתי העולים .יש לארגן שיעורים ,הרצאות ונשפי  .הסברה תרבותייש
:
'
־ חינוכיים למען קרב את העולים להסגרת הארגונית של ' תורה ועבודה-

י
• המחלקה הצליחה כמו־כן ליצור גם הון -.' .משלה ? למטרת .־ הון חוזר
למתן מפרעות לסדור ראשון של העולים ,ולהלואות'  ,לשכירת" .דלמת עד
לאישור הלואת הסוכנות לשכירת הדירה• רכשנו',' .לנו גם? השפעת מה
ב"עדוד" ועם מכתבי ההמלצה שלנו התחשבוז,:־בשעת  :אישור  .הלואות
נוספות לעולים.
,' -,:.!, ,.- 'j •.' .- .
י
 .6עם הגדלת העליה והתפתחותה' הוחל בהקמת " 7בתי־ילולים נוס-
;
י
פים.
כאן
ילמדה
המחלקה
 .על המשמר ודרשה את ' ^לקה' '&נגנון העובד
בבתי העולים  ,ובמשרדי הקליטה השונים ואמנם/הצלחנו י
י
'במשהו לשנות
את היחס אם לא בהרבה יותר מוה .י הנהלת מחלקת הקליטה ' של " הסוכנות
ראתה בנו גורם מסויים הנוטה שכם לעזור בקליטת העולים' וסדורם
'
וממילא הסכימה לררישהני להכנסת עוברים במנגנון:־ הקליטה ובמשרדים.
בכל מקום אשר נמצאים שם עולים השתדלנו לחדור /י

בתנועתנו. .

.

.

ג( יש להקים; ועדה .מתמדת מורכבת מב" ב מחלקת הקליכה' ביב הועד
הפועל ,ב"ב -לשכת הקשר היפ־תיכמית שליד הבמת העולמית -,שתהיה בעלת
סמכות מיוחדת להחלמה '.ביצוע למען טיפול מיוחד ונופף  -ביוצאי ארצות
צפון־אפריקה עוד בארצות המוצא שלהפ' על ידי שליחים והדרכה ארגונית
חברתית למען הקל על קליטתם הראשונה בעלותם לארץ רלמען הרגיש
בהם את הכרת הצורר בארגון וליכוד תנועתי בתנועת ־.תורה ועבודה' דווקא
ולא בכל תנועה אחרת המבמיהה — ולפעמים גם נותנת — יתרונות ככגדים
י
כלכליים לשם לכידתם ורכישתם לארגונם הרחוק  .במהותך מהם רמדכרתם
הדתית־מסורתית  -מרחק רב. - .

גדעון .כספי העיק על  .המחלקה והמצב הכספי הקשה של הועה"פ
לא נתן כל .מקום לאשליית כי .מכאן נושע במשהו.
'
.התחלנו  .בארגון ויסוד קרנות שונות ' עם שותפים ציבוריים שונים,
 .החל מהסוכנות ־ .היהודית ע"י מחלקת הקליטה בשיתוף פעולה ממדיים
 ,עם "עידוד" ־ תל־אביב וגמור בקופת־מלוה ואוצר לאשראי  .שלנו בחיפה.
;
י י
;סכום :כל .הקרנות  .הגיע ? לשלושים וחמשת אלפי ל"י.
.; .

י

1

.

. .

.

י
י

"
'
,/ . . .
./ועתה כמה הצעות מעשיות•
א(.תשומת לב מווחדת לקב:עת .מקום .שיכון  .העולים ומכוזפ' ?ל ידי
שלכון תנועתי  .מכוון  .למקומות גיאוגראפייפ .הצבט־־ודם היזת•  .וביסוס :פניפע
קיימ־ם מבחינה ארגונית' חברתית ,חינוכית/ומוניציפאלית . ,חדירה לתוך מקו־
מות שונים אשר עדיין לא הדרו ? לשם ' אנשי תנועתנו ,למען 'לא להשאיר
י
נקודות ביישוב אשר בהם לא תישמע 'התביעה הנמרצת למען ארץ ' ישראל
דתית וחינוך דתי ומסורתי ולמען לא להשאיר אף פינת יישוב אהיי הצנועדת
י
מכל ערכי המסורת והדת ואשר בד .לא יישמע  .קולה של תורה מפי תינוקות
י
י
־
?
 .־  ..־־.
של בית רבן.

•

הכלים  .והמכשירים

ד .שנים־שלושה מאנשי  :מחלקת העליה מבקרים  ,בתדירות אחת
,
לשבוע בבתי העולים .המרובים המפוזרים על פני כל הארץ מבאר יעקב
בדרום ועד לצפת י
חברינו
בצפון.
העובדים במשרדי המחלקה .בתל־אביב
ובחיפה עוברים בבתי העולים בתדירות' משוחחים; עם חברינו ? העולים
י
רושמים אותם  .וממיינים אותם לסוגי סדור שמים .ויש להודות שברוב
המקמם הצלחנו יפה בקביעת חברינו המטפלים ,המנהלים ,־המזכירים
לסוגיהם השונים .כל אחד ידע והבין כי גורל התנועה הופקד בידיהם
וכשמן הטיפול הוא הוא הגורם המכריע כפתרון בעית הקליטה וארגונה

משפטים מיפפר עלי הקליטה כולה .בתקופת דו"ה זה .מד 320אלף
עולים וביניהם עשרןם אלף השייכם לעליית ' הנוער ,מהם "עזבו את ? בתי־
העולים  210000קלטנו עשרים אלף .מחוץ .למספר  .הנוער הדתי שמליית
הנוער• .זה מסתכם לנו ב־. •14אחוז בערך ,נוסף לכך את עשרים  :אלף העולים
שלנו הנמצאים עדיין בבתי העולים ,נגיע ל־ 16—15אחוז והמכפמפ האלה
מעידים בעדם' כי אין להרים את הנפל הזה בלא לתת בידי 'מחלקת הקליטה
שלנו את כל העזרה הדרושה למען אפשר קליטתם .וארגונב .של העולים
הללו .יש להזניח את דרכי העבר הלא־רחוק שהורגלנו בהס ליידות אבנים
ולשסות  .במחלקה זו ,יש לומר בגלוי למספר הבממ שלנו אשר רומכיות
"
העלייה והקליטה בגרונם וחרב פיפיות בידם לנעוץ בגב מחלקת הקליכה
ובעובדיה  :הרפי ,חברים' מדק־ זי .סלקו ידיכם ,־ואם אינכם  -מוכנים לעזור,
נא ונא להיזהר ולא להפריע על מנת להכשיל.
י

דאגתנו לארגון  ,ראשוני של העולים • וקליטתם  :התנועתית אלצה
אותנו ..לעסוק גם ' בהקמת מועדונים , .מעונות וגני־ילדים  ,בערים *בכפרים
 .הנטושים? ...אמנם  .לא תמיד הצלחנו  -להחזיק בידינו 'את אשר קבלנו
 .במאמצים  .ובעבודה קשה ..המצב הכספי  :כמו־כן • אולי גם -המנגנון של
מועצת הפועלות לא התאים כלל ועיקר להגדלת יתר ולמהירות בה צצו
ועלו הדרישות ?מכל עבר ועברע" לפתיחת מעון? : .או גן .בארבעה מקומות
הפסדנו י גם את הבנינים שקבלנו ,בחלק מן המקומות משתמשים בבתי
• ,
הספר ,שלנו בבנ־נים של התנועה שהושגו עבור מועדונים.
י
' גם .בתים למועדונים אבדו לנו כאשר לא היו ההברי"ם המעונינים
בהחזקת :נכסים אלד ,ולאחר שהתארגנו וחפצו לקבל את הבתים מצאו
כי :נמסרו .לאחרים . .י י
—
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'
ד {.הקמת שתי קרנית מייחדות משותפות עפ הסוכנות והממשלה
מכספו ומתקציבו
הועה"
של
פ ללא שותפות יתר עם מוסדות בנקאים אחוץם
שלנו,
ולו אפילו
אחת
בסכום של מאה אלף לשם הגשת עזר" קוגסטרוק־
סיבית לעולים בעלי
מכונות
י
למפעלים שוניפ או יוזמים המסוגלים ליצור מקו-
רות פרנסה ומחיה בשביל עולים מחוסרי כל אמצעים' • והשנייה בפכופ של
 25אלף ל"י למתן הלוואות נוספות לחברים עולים ?הזקוקים לשלם בעד רכישת
י
י
דירה וקנייתה ואין בידם כל הסכים הדרוש ואף קשה להשיג את הסכום
תיכף ומיד ממקור אחר.
,. - • , .

'

י '
באם נוכל להגיע ליצירת א"צעים אלה ונצליח לרכוש 'מכפר אנש?ם
•
מסורים ,שאת מהותם ויישותם תיארתי למעלה' נוכל
בידנו
לקוות שיעלה "
"
בע ה להכפיל את חברי הפוהמ"ז ל"ע־דה הי"א ,אולי גפ .לשלש את כיס*
פרם,
וגם נצליח לבצר לנו מקום כבוד ביישוב יהארץ ובבנינה• וכתוצאה מזה
נובל להוות גורם ציבורי כלכלי
ותרבותי גם יחד' אשר יתחשבו.בר ?בממשלה"
י
בסוכנות ובכל מוסד ציבורי כללי אחר ,בין בגולה ובין  .בארץ •.,שראל.•:.- . .

הרישום בעער העלייה בחדשים •

חודש
ימי

העלייה הכללית  --הריפויים שלנו
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,
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י
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י
י
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1-676
 494־:
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מתוך  67אלף יושבי בתי העולים' .מחוץ לדה
העוליס
 23אלף תימניפ בבתי "" ?
•
וכששת אלפים 'מחברי התנועה.

ג
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דומיו האדגוגי של התנועה

)סוף מעמוד (8
ידענו שבגולת־מדבר זו כלואים רבבות אחים יקרים בתנאים איומים
מוצא וללא  .תקוו .,תכנו תכניות .חפשנו דרכים .יגענו ומצאנו.
ללא
שליח ממיחד של מחלקת העליה ,אחד מחברינו ,יצא לעדן ,הוא ימצא
אוזן קשבת אצל ;נציגי השלטון הבריטי שפ .באמצעותם הגענו לידי :מגע
'השולטאנים ! ,השליטים בשטחי י הפמטקטוראט' על  ,זכות מעבר
והסכפ י. ,עם
חפשית .הושג רשיון לפתיחת .מחנה־מעבר בעדן .השגנו מאת הג'ומט
י הסכומים ; הדרושים לבצוע המשימה —  .הטסת עוליפ ,תשלופ
את
י
!;הוצאות והחזקת המחנה — סכום שיעלה כדי ארבעה מיליון דולארי.3
חמקנו' א ת  :משרדנו בעדן .שערנו שליחים ועובדים 'מיוחדים .הוקם
השרמז הרפואי  — :והזרימה החלה .באו מאות' ליום .הגיעו אלפים .המחנה
.
שנועד לכוזחילה' לאלף איש הרחיב את יריעות _ אהליו — והיו ימים
שהצטופפו בו למעלה 'מעשרת אלפים ,תוך דוחק וצפיפות .למראה
גבולות עדן ומעבר לגבולות ,במקרמות־הריכוו התאספו אלפים חדשים,
שהיכו ליופ  .כניסה למחנה .גויפו אוימנים נוםפיט —י וההטסה התנהלה
בימממם /עצומים .אין לתאר את מסירות ד,עובד?ם- ,שליחינו במקום.
הם/ראויים :לשבח " ?'.האנשים'/מגיעים ,אחר הליבה :של שבועות דרך ? חולות
,; %hv31יבש' ' :יגעים?••' ,עייפים ,תשושים . ,חולים ,ערומים ובידיהם אין ?כל
 -4פרט /לספרי התודה .ובלבם :תקוה .להגלע ,לישראל .להם ' .מגיעיםלהמוניהם .העליה ' המחודשת 'משם :התחילה ' במחצית יולי .באו .מאוח.
באוגוסט בבר; באו  :אלף ומאתיים : ,ובספטמבר כתשעת אלפים ,באוקטובר
כשנים־עסר • אלף  .יל -ל, /כעשרים ושלשה • אלפים 'מהם נמצאים  .כבר אתנו,
כאן . .יום יום .הם יוסיפו לבוא .בדרך נמצאים כבר כעשרת אלפים
נוספים — ויתרם בחמשה עשר אלף יוצאים ויצאו אף הם — כולם,
?  . .־ ־: .:־• :::. / ' .ל ־ ::;' .
י  : ' • :־ " "-
כולפ יבוא ,בעז"ה.
יי ?  ;/אנו? 'רואים ./אותם  .־בהגיעם •' לעדן .אנו"רואים אותם בירדתפ ממרבד־
הקסמים ;-בלוד ,־ אנו רואים ־ אות* :במחנות־העולים בביתיליד ,בראש־העין,
י
כשמטיפלים "י בהם־י י בשמרפאיפ -אותם' :עבניסיפ כהם רוח חדשה — ? ונזכה
לראותם 'בעוז־ הצי שנה ;— שנה' בחלק במא של אובלוםית הארץ,
כפועלים .ופמתיישבים ,בשותפיפ נאמנים בבנין וביצירה.
-:/ ,:בסוף : -אעיר , . -כאן קצרות. ,באזניכפ ,.,חבריפ יקרים' כהמש .רבבות
ה^ליפ ^ .תלמן הם ,.כולם  :אנשי  :תורה: :ועבודה ,אנשי. .מצוה ועמל ,האפ
נמצא את הדרך >לקלו.ט  .אותם? בדורותינו ?!?- :
־ .. ? - ' . .־ , .:? • :
 ? ";;.:פסרתי .לבם 'בקצרה :הילדותיה של פרשה  -אחת .כאלה -רבות• מהם
גסתיימו:בהצלחה' מהן שכל .מאמצינו עלו .בתוהו .ומהן .שהביאו פרי ,רק מועט.
'
"
מהן  ---הנמצאות  .בתחילתן  .ומהן.,שהנן .,עדיין _ בגדר .תכנית -מהן ? ידועות
ומפלךסמוה —/ומהן, .שהדיבוך - -עליהן .הוא  ...בחזקת :-איפור וכל ..פירסוס
מוקדם ; ממןל בעצם;.,הענין  .היקר. . .

; ;:

? /;;/ה^ייה^פ^יז ' ; / /, / 'T ; :

;הנה עומדים אנו  .לפני -התחלת העלייה הגדולה מפוללן• עד עתה
היהה ..זזןןל-ללה ,מקרב שאריתה של יהדות פולין המפוארת :מוגבלת •.במםפךלם
1־בםוגים, .אך  .כמאתייפ/..זקניפ?;וקרוביפ לתרשבל .ארצנו יכלו  .לעזוב • :את
החומל?...ולי! —:.ועתר, - ,נפתחו? שערי -היציאה  -למוחה .לאחר _ .מו?מ יגע
ונ]מרשך ,־..השתדלויות - ...והסברות' הבינו, -שליטי : -פולין  -הדימוקראטית;:. ,כי
*
תימיכה .במדינת ישראל אינה נגמרת בתמיכה  .פוללטלח .,-.במופ.דוה־ .בין:
לאומיים'/פימשה גם תוספת כח אדמ ,אנשי עבודה ,והיא הרשתה את
עלילת /.הר^יפ /בח' הנכונים ; .לקבל ;מיד אזרחות ־ ישראל .־ -כבר -החודש
!ןגיע ;לחונןי^ אהצנו השיירה הראשונה :שלל מאות..אחדות וקצב; העליה צןישיפ
יעלה •;הויגדל"ןיגל? /לאלפיים:י לתודש, :.אין .לדעת ::כפה • מיהודי פולין יבואו,
מה?5>/א זאחוז ;העולים !מקרי שבעלפ ואולי  :שמוגיפ ־; אלף היהודים הגריפ
בה^/עדיי)^ :/ל /המפיות  , .הציוניות -בפולין • ;הכריזו ־על ;חיפולן המוחלט
הנך;^נתדה^ה;^ .לו/על
^ריהן .את חובת ־ .העליה המיידית .מצדני
נעשות ?' ,כל  ,,.ההכנות
הארגוניות•
.
:העליה
מחלקת
של המוכנות היהודית
' י
גייפה את בל  /הגורמיפ למען .הסר הפרעות ותקלות , .מתנהל  ..גם 1משא־
'
'
?
ומתן ־ על; ;אפשרויות שלי הוצאת י:רבוע^ ־חפצי בית| רהימיפ'  .כלי־עבודה,
בתייפלאכה " ןהסכויים  :להצלחה' "
"
'
.
טובים
היקף העליה תלוי במידה  .ניכרת
י
בצוהת -הקלמתם  ,של האלפים הראשונים;
אם יתקבלו יפה "על ידמו " ,אס
י
;
־
'
עודדי
גלדיהפ; במוסדות חמוך ,אפ לא י ייאלצו לשבת ' זץךשים  ,רמפ
י
י
בפהגות /וכ בתי־העולים' אפ יהנו •מדאגה רצינית ומיידית ;ל'טיכונפ —
הדי -אין; :ספק /כי יבואו; אלפיפ רבית ואולי הרוב הגדול של היושבים
"
"
י
שם ;?•*?-אחרת ;יעשו :ימכתבי הראשוניפ את שליחותה
וימנעו ' את
השלילית .י
?
?
.
־.
"
מגליה :י מעד:־ רבים:;A : -::.
.
.
? ? ? ? ? ' :־ ־
־
;  :י  :הפעפ -נעמוד; בפני מבחן :רציני מאוד /בפני .ד'תנקשו.ת  .עפ ..הקומו־
י
?
'
'
fittt־ המזת־י המטץ־ נגד העליה ושפ מכשולים בדרכה• אפ נדע את .אשר

לפגמו וננצח בפולין ,ונעלה מתוכה רבבות אחים ,טובים ומסורים כפי
י
?הגפ' $,נשי;  •-ע25ל :.ומגלי ',לכולה ,ייתכך מאוד -גשדוגמא ' טיובה זו  :תשפיע

?
"
י
י
י' "
.כחיוב.• .גם,.:.על ממשלת • .רומניה• שכלאה .בארצה '•כשלש  - -מאות ' 'וחמשיפ י אלף
קן.ודןפ.ץ;על/
"
'
ממ^לת
הונגאריה
.
שגפ־בתהו&־ה' סגומס למאה וששים אלף
י
?
אהשזלי?
:
ממש.
של:
•י4ניאה:
?^^;/*f>^.. ; J
ההצלחה בפולץ ?תחזק את
י
?
?
%.|0ו וםיכויי^ו  ,לגבי חצי מיליון יהודים "־אלה המשוועים לגאולה,
ספ^פים _ ברובפ הגדיל -,ליופ עלליתפ .אנו לאי וותרנו" 'עליהפ־ ' — " ואף ל^
? "-;.
גריתר ,עזה אמונתנו ,כי קרובה  .ישתתפ.
'
& . ./ןלין הראתה את הדרך — ההצלחה בפולין תלויה עתה בנה
':
וא$נפ  .שמ^ו  ,על הענות • מרצון . ,ללא קריאה' ממ*ש- ,של יהודי פולין
י
'
בלףר^:ל.הנכונים להטות שבם לעזרה ולסיוע במפעל
קליטתמ
— ומחובתנו
י
ל$ודן ^ולה :זו /ולתמוך ;בה למען נזכה :לחיסולה המהיר של גלות־פולין
; :־
"- -
?"* Jייעליייז• • ? : • : .,־/
;
י
:
^, , r.: :לין:: :אמה .
ראשונה  :בגוש הארצות של  .הדיגזוקראטיה -העממית
?זהםכינןה;? .:
'
לעליה-הפש*ת/
לכך
קדמה
בולגאריה.
מתוכה עלו למעלה
'
'
מ?זלו?זיפ: :ושמונה :אלפים *שנה האחרונה ,היתה ? זו הדוגמא הראשונה
של חיסול שלוי של
גילה יהידית לא  .תוך .מצוקה  ,ורדי&ות• קהילות
י
"
ללא
שלמות קמו ועלו
כלשהו.
שיור
בתי
נסגרו
כנסת
מאין מניו יהודים
' י
בנןקום.
 pאלפיפ; .מועטים נשארו:במדינה כולה — ואף אלה מתעורמ?
מ»חךינה ; יתיד^ו על דצמס לעלות• עשתה ?כבולגאמהי שכנתה'
יוגוסלאביה
י' ' '
בעידנה :חלק -
"
^ . ,הגלש  .הפובייטי :.מקרב :אחת עשרה אלף יהודיה — f r y
בשממה "
^לפינ/ואף..
הנוהרים
יעלי.
'.
 . ,ממשלת צ'כוםלובאקיה
 .המשיקה  . ..במסורתה • הידידותית  .כלפינו.
חופש
בתחללת - 1949הודיעה ־ על
העליה מיווכה ומאז ועד .היום עלו
י
י
י
־
ל&עלה' ::משמונה עשר  -אלף
—
וחמשת
האלפים
הנוספע הרשומים לעליה
מקרב :החמשה ־ עשר אלף הנותריפ '
האיטו צןידיהס ,דוחים תאריך צאתם
'
"
?של  .הידיעות' :על הקשייפ
באר,ץ שהגיעו ועדיין מגיעות להתמ .מי יודע
המועד.
ידיעות
אם : «&.לאתרו .את:
אחרונות  .מחזקות 'את •החשש שעפ
'
תום ,
וינעלו?
שנתיהצליה
שערי־יציאה.
מברק אחמך ' .מגלה ,כי• גפ אלה
שביישו .לבוא  :מתחילים• '
'
?
להזדרז•
ענין .זה מחייב  .אותנו כלפי  .העליה
??פולןן  .ד -ועלינו ־
לעשות למעלה מיבלתנו ,כפי שעשינו  .בבר לא פעם.

? ; י  :בראשית י .הדרך י

יי '
."...'-

. > ..

'
; .ברם עדיין עומדים אנו בראשית הדרך .המצג  ..בגלויות אחדות
?
מהליב המשך .בקנודנןידה -רחב *בקצב מזורז; אם  .הצלתנו .בעזרת השם
ב ענין . .יהודי תימן יאנו ' עומרים על סף
הסיו^ז של  .פרק ? מופלא־ ?זה
;
י
ב^ודהגי •המ הננו ?עדיין .בתחילת החיסול עיל
גולת •לוב,־ .שהתחיל ?ס
יי
,
בקומ בטריפולי' .לפני חדשים מספרי — וכעשרים יחמשה אלף מבין
יהודי קירמאיקה וטרפוליטאניה עדיין מצפים לעלייתם עוד השנה• יהודים
יקרים אלד,
רוצים בעלייה מידית ,חרות בלבבות? זכר .הפוגרומים ־ ?־,1945
ב־& ,194ואחד רצונם — לעלות .הבטחנו לחם 'להעלותם "
ונקיים הנרטחתנו.
אחריהם ואולי על ידם בתור יהדות שרשית אחרת — .יהדות ג'רבה
"
^ וניפלה הדרומית .יהדותי טורקיה ' תוסיף
לבוא . .כשלשים ?אלף כבר
י
'
'
כא - 1כחמישים אלף יושבים עדיין שם והחלק /הארי מתוכם יעלה
אף .הוא• .הצי מיליון היהודיפ שבארצות אפריקה הצרפתית ,בטונים,
'
באלג'יר .במרןוקו — -הם מועמדים לעליה ,הם ראויים לעליה• לא פחות
מהם. :יהלדי . .מרוקו הספרדית וטאנג'יר .יגםי זעקתם של ? קהילות ? קטנות
•השאריות"
יגיעות עדינו —
ג'
וב
:
שבאסמרה
יבוטי,
.
.פללטי פאקיםטאן ואפ־
"
'
גאניסקאן  :שבהודו ,יהודי בחריין"
ויהודי
הפיליפינים' .. .ממורח ומפערב,
י'
מקמב ומרחוק .לא נתנכר להם ולא נתעלפ/מהפי/אף .יהרדל-ארצות :יערב
"
• '
אינם
^וקטים ,אינם רוגעים .יותר מרבע מיליון יהותם חיים .עדיין שם.
'
שמשתפ י' באחמנה  -רבות על .יהדות עיראק — י
שמועות והבהמה• ^אנז?
י
ל
" "
עדעיפ את ההכרח בעליה משפ .לא נופתע אפ בקרוב נעמוד גפ בפני
אפשרויות של עליה גדולה משם .גם באיראן כמאה אלך• יהודים .נקוה,
'
כי לא  .ירחק היום ולפנינו אפשרות של עליה ליגאלית מתוכה .לנו אסור
להסיח :דעת• אנו עומדיפ על" .המשמר ויזמה אינה חסרה .י
 . . .במר ,כי אפור לנו להפסיד את הזמן העומד ילוד לרשותנו .שלושת
רבעי המליון של . .יהודים אלה לא יעלה תוך שנה  .אתת ואפילו לא תוך

שנתים .זהו ההליך ממושך יותר .עלינו לנצל את הזמן לפעולה יסודית
נקרב שיטים אלה .עלינו להבמאם' לבפאם ,עלינו ללמדם תרבות ישראל.

)סוף מעמוד (7

לארגן את הנוער ולהכשירו לעליה מבחינה גופנית וממית,
אנו מצווים
פעולה רחבת־היקף ועמוקת־שורש .תתקן .את ' המעוות.
לתורה ולעבודה.
הציונות  .המאורגנת
שנות
לגבי שבטים .אלה  .בכל
הרבה :חטאנו
דל -ועלינו לחזור :בתשובה .תשובתי משקל' גידל התגובה בגודל החטא.שליח:ם, ' ,מורים ,מדריבים מעוררים ומכוונים .נאךגן ?שמת
נשלח לשם
י
רפיאי :ראוי ' ,לשמו .נעשה  .עבודה ..סוציאלית 'שיטתית .נקים רשת של
בתי־ספר ' לי,לדים ושעומ־ערב לנוער ולמבוגר .נייסד מוןידונימ — נוציא
'.
מתאימה — וישוה המאמץ .את  .פריו .נקביל חומר אנושי מובחר.
ספרות
הנםיונות ,למדונו ,הוכיחו' ' כי  ,יש שכר .ל.עמל .במפעל זה יהא מבחן גם
לתנועתנו .מידת ,הכחות שנשקיע בו: ,מספר השליחים וטיבם. ,שנעמיד
לרשותו ,יעידו .על הבנת חשיבותו•
...
 • ?• ' ? .אך :ראיה• שטחית ? .פוסלת  .,את .העולים .מארצות ' אלה .אלה יהודים
תמימי- - , '3שלימים ,הזקוקים .לטפול  .ולטפוח. .חומר  .אנושי_ .נ.פלא  .שברבות
הימים ימצא את מקומו במחנה ' הבוניפ המסורים והנאמנים•/ראינו
נוער ?זה בקכשמתיו  . T- .ראינוהו  .בעבור . .חדשי .טלפול  .והוא /מפתיע
בסגולותיו ?ובתכונותיו .עדיין איום ידועים לנו . ,עלינו להכירם מקרוב,
תוך  :מגע בלתי ןגמצעי ,ללא ,דעות קדומות .נתירב בתוכם. ,נ.בוללם
<:
'
בקרבנו ,נוןמזג  -אתם ,כאחים {עם , .אחים/ ..
 ..,במר' כי .הרכב .העליה כיום  ,אמנו .משובת ,ביותר. .עלינו לשאוף .לגיוונה.
לא ; ,ר.ק מארצות מצדקה יבואו .נקרא לאחינו מהגלויות השלוות , ,געוררבן
לעליה, .מ^ירופד' • המערבית ,.יומיף .לקלוח זרם העלית• ..מצרפת .ומבלגיה
י
יעלו גם השנה כעשרת אלפיפ .מאות יעלו גפ מיוון' ,משווייץ' מהולנד,
מארצות םקאנדינאבייה ומספרד .עליה  -ניכרת מתוך יהדות אנגל,יה -ומיתר
ארצות י האימפמה מותנית בהרבה מההקלות שיינתנו על ' ידי ' .ממשלתנו
י
להעברת י הון  ' :והשקעתי  .בארצנו• י אין זה סוד ,שבחלקה הגדול בנויה
התיירות" מארצות יי רבות •לישראל על " רצון הבאים לבחון  ,־ את . :האפשרויות
י
להשתקע כאן ולייסד" עסקים י ומפעלים .אלפי התיירים הראשונים ששבו
מוקסמים !מיפי" הארץ 'ומגודל הישגינו בה ייצאו  ,מדוכדכים ־ ומיואשים
מחוסר הבנה והי־חפ ־' המוור  .שנתקבלו בהם" מציד מוסדות ממשלתייפ
מסויימים " לגבי תכניותייהים ' הכלכליות י — ומבחינה זו הוציאו דיבת
הארץ" רעה וחיבלו בעליית בעלי י הון ' ' .ובעלי אמצעים .גשמח זה חייב
לחול י נופנה ' :לא רק בדבורים אלא גם במעשים! מכל הבחינות אנו

מעיוניינים ' בעליית' ־ החוגים "" :הללו ועלינו " לעשות " בכך • תוך גישה נכונה
ההולמת את  ,חשיבות י'עניז•
. ..
. .. .. r
; "־באדצורצ ?ה&לוורנ

יי ארצות ' אמריקה ' הצפונית והדרומית חייבות לשמש מקור לעליה
;
^דולה .כבר י &ורגשת ' בהן י התעוררות ראשונה; ,שטרם באה /לי.די'/בטוי
מעשי ניכר .העליה משם ;עדיין קטנה .היא' ,מצומצמת .קטנה ' היא התנועה
'י
החלוצית כהן .מועטים . ,קב,וצי־ך.כשד.ה .,אולם  .הגרעינים • הראשונים . .ל-ם.
'
בריאים ומבטיחים גדולות ''לקראת ד^וזיד/' .עלינו לעורר בתוכן,: . ,תנועת
עליה גדולה שתקיף כל ' שורות העם ' וחוגיו .־עליית •נוער תלויה במידה
גדילה ?י יעלית ־ הורים:/.יש התעוררות ־' 'בחוגי המעמד הבינוני" -לעליה .אנו
התחלג־ו ' ככר " בהכנות ?־ ארגוניות מסויימות ,אולם עבודה גדולה :לפנינו,
תפקיד חינוכי ?עצום: .עלינו להציף ;ארצות 'אלה בכוחות  .הדרכה .מעולים'
מיעויררים ומלהיבים; עארגניפ ומחנכים .עלינו .לכבוש ? .שם את הדור
י
'
הצעיר ' לציונות של אמת ,לציונות ־ של ?הגשמה ,לחלוציות ולעליה .לנו'.
לאנשי הזרה ' זעבזדה נועדה ?שם •שליחות חיונית ,ראשונה במעלה .רבות
הין 'לנר-האיפשמיות' גדולים  :סכויי' ההצלחה — ' האם נדע י את אשר
לפנינו ? ימים ידברו.
יש  :לציין' ,כי  .בארצות אחידות ,־ השלוות ,נחלש ־בחוגים ידועים
רצון• .העליגה ;ומיגה •ההתלהבות הגדולה .בחלקם נרתעו ? י 'כפני' .קשיי
הקליטה והשלכון ,אחרים' :הושפעו ,מתענזו-לת־זוועד :,המתנהלת ? :תוך ' ־ כ{/י
;
כיוונת זדון להזיק ולהפריע .מכתבי־הה ^צה המופחזם :ופאות השבים
הקובלים על הפליות ויחם רע  .תוך הגזמות־שוא — כל אלה משפיעים
את השפעתם השלילית " -מצ 0זה ־ מחיוב ל את• התנועה
ללא ספק,
הצענית , . ..',מוסדותיה  .ועסקניה'  .המדבזילפ ; .והמקומיים ,להתזזיל ,בפ־
עולה ...קועומ ת־הםברתית!\.לנפה /ויןזיףת ' ...יש . . .להסביר אח עניין העלליה
תוך :ר^יה רחבה ורחו:קה יותר .יש צורן• .להחדיר את הה,כדה הצלונית
ולהעמי'קד,-' .בקרב' ..ה.ציבוד ובמיוחד  .בקרב  ,הנוער- .פעולה זו, .שתסתליע ..ללזן
י
ספק  .על־ידי" ',הסרת ' גורמלפ ;אובייקטיבייפ מפריעיפ ובישולס' תתן np*,1n
'
מחודדת...,לתנועת ;.העלייה  ,שתשיג שיאיס חדשים .הןילליה .תמשך ;ואף
י
י
תגבר ותקיף"• ' .את כל החוגים והגילים' נוער וחלוצלפ . ,בעלי מלאכה
וסוחרים זעירים ,בעלי מקצוע וחקלאים' אנשי המעמד הבינוני ובעלי
אומנויות1 ,מעוטי ?יכולת ; ובילי ' הון•.

•' iw^sierקלי^"ה

י
י
י
י "
עד לאן על הצד האחד של העליה .לעבודת י העליה גם ' צד .%
י
*
את העלייה חייבים לקלוט — ובעבודת הקליטה הקשיים הם ' עצומים.
"
'
;
:
להוצאות ' ולמימון .הרי בקליטה
אמ' בעמדת העליה נמצא שותף
י
כל ' העומס הכםפי •עלינו ,על הסוכנות ' היהודית ומעשלת ישראל.
"
'קליטה " פירושה בראש ־ וראשונה י .מחנות ובתי ' עולים' כלומר
י
י
י
י
איבסון"• זמני' והחזקה במשך :תק^פת המעב^' י שיכין־קבע י ותזגסוקה.
^
י
יי
י
צא " וחשוב מה רב הוא י העומס הכספי שמעמיסד ,עלינו .ה;לליה
י
י
ההמונית ' .קליטה' מלאה ש ל נפש בישראל עולה י־ 800:לימת• ^ם /נזכור
י
שבשנת תש^'ט עלה רבע מיליין ' הרי במר שלקליטתם /יידרש הסכום של
י
;
י
מאתיים 1י7יל־ון ' לירות .מןימםה זו מתחלקת ' ותחולק כין כמה וכמה
יי
י:
'
גורמיו . ".עד היופ .נקלטו נןןלצמם ,באמצעיהמ הם ללא ^םפי צבור,
י
י
":
י
;
י"
בעשמפ •:אחה מהעליה .אחוז • זה ־ ירד ככל י שיגדל אחוז ייוצאי או/צוית
הנ־צוקה בקרב העוליפ.
 ,המחלקהי לעליית הנוער של הנהלת הסוכנות היהודית' קלטה עד
י
עוזה /בשעור של אלף  .ילדינ! וגער כל חודש — • חממה 1אה ביחוד•
י
מבחינת איגות .הקליפה ...וטי^ה וי-יתפן ,שהגיעה , .השער? -לחשוב י על הרחבת
"
המסגרת ,.א?ילו .ןיל ' חשבון האובות המשובחת .רק '' .חמשה עשר ז^לף
י
ילד^מ  ..ו.נו;לר ; נ.מצא?פ ;.,בממרח עלית־הנוןגר'?- ,אולמי ;-.לא• ?דחוק  .מהילדים
חיים
אלפ?
אלה.
•שבמוסדות
המאו^זמ?
ילדי^  .ונוער • :בתנאים • חמורים
1
'
במחנות העולים ' — והניגוד הוא גדול ומשווע.

טחנות-מליטה

מתוך  :ב־& 315,00העולים' שבאו 'מיום קום; המדמה יושבים כיום
? ?י
־
כתשעים #לף נפש "-־במחנות .בקורת רבה נמחחה' על/הנהלת המחנות
י
י
?
ותנאי־ההיים :בהב' ,1ממנה צודקת וממנה בלתי ; צודקת /ומופרזת .מאז
י7
־
חל שינוי. .לטובה והמצב שופר בהרבה .הלקוי היסודי במחנות עתה , .היא
'
משטר .הבטלה הנהוג ־בהם .האנשים אמם מנוצלים אפילו לעבודות? בתוך
" י
'
י
המחנות ,לקוי שמעיינים בו עתה "ומקווים להתגבר עליו במידה מסויימת.
י
'
'
'
החזקתי החנית עולה • להנהלת י הסוכנות היהודית —' ' .לקופת העם
מיליון־ ־ורבע מילדון לירות כל חידש בממוצע — י הוצאה }דולה ,בלתי
י
:
:
' '
י
קונסטרוקטיבית .א^שר היה' לחםוך חלק גדול ' מסצום. ,זה בהשקעה
קונסטרוקטיבית ,אלמלא היינו נחשלים ומפגרים כל כך משטח השיכון.
י
י
'
כאן  .־מקור הכשלון — ?והכשלון הוא גדול .־ אני " שמח /שאמי .ראשון
לדבר עליה קומצי •למי • ימים מספר ראש הממשלה בכינוס תנועת
המושבים .הכשלון הוא משותף לסוכנות ולממשלה ,אולם החלק הארי
באשמה ־ הוא על השבון הממשלה.

 •-:• .שיערן :.:-

•
!:־. 140,000נפש :שוכנו בערים .־ ובכפרים נטושים ' ,כבתים שתוקנו
וקיימי ,ע"י הסוכנות
.
היהודית
שהשקיעה בכך• •למעלה משלשה מיליון
לימת' ;מתוך• -זה ? כ־ 25,000בהתיישבות 15,000 .נפשי נקלסו ' "י '
עלית
ע
י
'
הנו^־ר ^? ,ל הסכנות • היהודייז 46'000 .נקלטו נ;ערים ־ובמושבות הקיימות
?ביה
יכ־ . ^',000הישבית :העיבירת  :הקיימת.
עד ל;?? 15באוקטובר נגמרה ? בנייתמ ונמסרו 'לשכוני עוליפ 10,250
'
,
ו
יחידות־ך>
ר •בלב-ר* -בשגינים ־לכל? י צורותיהמ ' השולית /
•  .(1 : .י» :ל י\י .ד'חברה הלאומית "עמידר" המשותפת'
להנהלת :הסוכנות -,הממשלה .וקרן הקייצגת י
?
756
 ,על :יד :המדור י־ לשלמן ,שעיל־יד פחלקח העלית ,י ?
(2
אני
ח
'
• 9ייי לי
• ־ ?י
'1006
 : :(3צריפוגיפ־
5000
? 560
 • '(4 :לרקדנים
'
 : (5 '? ,בהיפ שוודיים ומקומיים
• ? 30«<j
י בין
קל ,9700 .
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10,250
•• 15לאוקטובר  :עד  1לינואר  1< 50הגמר לפי :המקווה בנייתן
 .:: :־ ; ..־? ?
יחידוה־זןיור .נוספות; . : :
על ידי "עמידר"
? י ; 5000
המדור לשיכון
700
שוודיים
בתי עץ
2000
'
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יחידות־דיור

שבנייתן

תסתיים

עד

יש עוד להביא בחשבון
הראשון: ,ליאנואר בקבוצים.
פרוש .הדבר' שבל לועולח־הבנייה בשיבוגיס תו1ן •מתחילתה עד
?'סוף « 195קורתעג  :לל 70000נפש ?בלבד — מספר שאיננו עומד בכל
?יחס .לציכים ולקצב  :ד,עליה .בבניה ?התמצאנה אז עוד כ־ 11,000יחידות־
דיור ,ועתה .מהבמפ ?על  .תבנית  .חושה ?של  25,000יחידות־ר<ור' שיש
.להתחיל .בבצועה החודש .מכאן שכל ההכרזות הגדולות של שמם וראשי
מוסדות ,כל ההבסחות המעודדות לא נתקיימו .ק$ב ההתקדמות הוא
יאסי .כמה טעמים לדבר .הממשלה  .טרם  :נכנסה כגורם רציני גדול בשטח
שיכוךהעוליס: .היא לא העמידה לרשות השיכון את הסכומיפ .שנתבעו.
חיסר .גם תיכנוץ  .ראוי • לשמו .ודאי • תתפלאו .לשמוע ,שלעתיט קרובות
?כי מחלקות ממשלתיות .מסויימות,
הופרעה העבודה 'מחוסר קרקע,
וסמכויות  .מפוצלות ,ל א . -סיימו את תכניותיהמ. .חסרו .גם פועלים בעלי
מקצוע: ,ביחוד לפני  .תקיפת .השחמריפ מהצבא. •.קראתמ שגם ..מלם •לא
היכן — דבר ,שהיה בידינו ־ —ל ו היתד;. ,עין פקוחה' ,ולא כל שכן
המרים אחדים. ,ברזל ,עציפ יכו'.
,כל התכניות נתבדו ובמקופ ־ 40.000:נפש .שצמכים היו לפי התכנית
לשבת כיום  ..במחנות ,יושביס  ao.000וקיים חשש רציני שהמספר יעלה
 . ?+וסכומים גדולים  .במקום ?להפנותם להוצאות  .בנית .שיכעיס מוצאים
• י
על? ,החזקת ;  .המהנות.
 .־
הולכים ומקימים עתה שלשה מחגות חדשימ עבור  35,000איש
ישראל" :על יד .ליד .דואגים ?לשיפיר -
,בראש־העין' עין שמר ומחנה "
ד תנאים לקראת החורף' אולפ .כ־ ? 20,0,00איש יצטרכו בכל ץאת להשאר
ז
י
בחורף בתוך אהלים•
L..-iv.>..i.^j _j :.
,־ ^ נ
:י י ?:: :/ " - :
}' :תעפוגןה  .־
'
 /הסוכנות י היהודית עושה כמיטב ,יכלתה .בכדי  .להגדיל? .את קליטת
,העולים ? בהתיישבות' .־אפ .בהתיישבות הקיימת. :ויזןם• בהתיישבות חדשה: .
הה?שגים  .בשמח .זה בחרשים האחמגים .מעודדים לקראת. .מאמצים חדשים.
ההתיישבות  .הוותיקה טרפ תרמה את: :הלקה הראוי לה /ל גם תכנית
האבירות" "; .שהרבו  ,לדבר עליה לא .נתנה :פרי :ישוןז- ? :לה; ;בימים,
האחר.־נ?ם .מורגשת .התאוששות .מה בשטח זה.
י.־ ' ־ /
ד
 :נעשה גם נםיון 1זד?י־• ? בקרוב מאוד ,עומדים .להפוך  :שש •מחגית
ןלזלים למחנות ? :עבודך .,כמחצית העולים יוצאו 'ממחנות י אלה י ילנשארים ,
;,J
?־ ־ '' .• ,
ייתן שיכו^ ממוח• יותר.
' ;־
המחנות הפ :קמת -אליהו ,קמת ?  :שמואל / ,רעננה ,גיליל על יד
הרצליה' באר יעקב והרמה •על 'ד  ,רחובות — ומקוויה למצוא עבודת
תעסוקה . -,בחיפה ,בקטיף ובעבודות ' אחרות- -
, .עם עזבם של כשלוש רבבות נפש .את המחנות בחד^יים הקרובים' ,
.
היינו ^ישרת אלפינו .מפרנםיס - ,תחריף כמובן שאלת התעסוקה' שתלך
ותגדל . ,מחודש  - .לחודש .אנו רוצים .-לקוות ,כי  .ההכרזות ? עלי תכניות־
תעסוקה י הנשמעות .לעתים; 3ד .קרובות ? הן בנות בצוע  .וקרובות לבצוע

יותר מאשר היו תכניות השיכון .הממשלה .הצטרך י לדאוג לעבודות;
צביריית' בעצמה יבאמצעית העימית והמיעצות המקומיות ,בקנה־מידה
גדול עד שהחקלאות והתחבירה ,התעשיה והמבחר .ייהפכו לגורמים
רציניים יותר בקליטת העלייה•• -

 . ..הטיפול כחוליה

?י5י,ל 5.למושו יותר .ב^י.ם  ,גס וזולים ?רונייה שאמם !יתגים לרפוי? נכימ% ,

זקגים ,ה.ם באי* £צןהאחנות שלא .יכולנו למניע את . .בואפ. ,גם כשרצינו;
בפך .כשחוסלה :גולת בולגאריה — בא •• גפ• מוקב־הזקןי^ ?שבסופיה: ,בי:
:
לא ,.ג?זאמ' עיך קהילה ,שתקיימו •והיה  .לחץ •ההמשלה הבולגרית :-ש?קה
$ותו .זרמו •כשלש  :רכבות  ,מטורקיה פמיןיט  .לל^ כל ?קידת ' בשל  ,תנאיי:
המקום ובאי  -לא -מעט מקרים סוציאליים'
''??? ? ":_ : • : -::
•  ?-כשבאים ?יהודי ? ,תימן ? כולם ^? -בא• -מי ? -.שמגיע? ובתוכם- ? .זקניפ
ועוורעז ' ..יש . -לציין • שיפור •גיבר בשימת־הרפואי .כשלושת אלפים מקמם
פוציאלייפ )ע.י.ליג. £שאמם מסוגלים ?? לפמם את עצמם( מזכיפי ל -לפךורם
במוסדות ,מיוחךלם  , .—.ויש לקוות  .לתזוזה רצינית  .כשנוח זה עם  :הקמת
:י",:?".,•. . , '-
תמו^ד  ,שכבר הזכרתי. . . . . . .
. ...ן
'
העליה הגדולה ה?מידה אותנו לא רק .בפני בעיות •של קליטה כלכלית.
לא ,פחות. ,חשובות .וקשות .הן..הבעיות..קיל הקליפה הרוחנית .השאלה קלה יותר
י
אצל.ך.י;לדל 3והןוער .גם  .כאן גדר?שה ר»?ת .גדולה של בחי:םפר ,:ימו,סווה.חנוך[
י
.דו%ן .•:קשה  .יותר  .היא .הבעיה אצל הפבוגרים .רבוי  .הלשונות שבפי!
העולים :,ההבדלים י
"
ברמת  .החי-לפ  ..וב דפוסי־החייפ ,במגהיגיהפ  . .ובארחות־ן
..
תגובה .כל  ,אלה  .מצריגיפ ותובעים ;מ^ץ רוחני  .עליון ,למיזוג העדוו!,1
לטשטוש ' ההבדלימ' להתקרבות הדדית' ,להעלאת  :הרמה התרבותית ,להכ-
י
י
שרה נפשית ,להעמקתישרשים ביהדות .מאמץ זה לא ייעשה • על ידי
מופרות בלבד' נחיצה השתת&ות הצביר .כולו' ,רצוני הטויכ ,הכנתו :המלאה
י
והרתמות  :בעול 'מצד עסקניפ' .מומם ומדריכים ,רביפ ככל ?האי/שר.
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זורמת לארונו עליה דתית ;  .גדולה .זוהי השאנסה :שנחנה לנו לשנוח
?את פני .המדינה ולשוות לה דמות־ יהודית מקומת - .אנו מאבדים את
עולמנו אק .לא ??מרד -על הגובה .גוער  :דתי• לאלפיפ ? ולרבבות :הולך
לאיבוד 'מחוסר ,מוסדות^קליטה דתייס• עלינו להזעיק ולגייס עזרה :.־.מכל
י
מי. ,שענין. .זה .קרוב ללבו .גורלנו ועתידנו מוברעיפ עתה -,ד -אסור '.לג י.
להסתפק במעשים רגיליס .נסעיר את הרוחות; ,נועזע את־ השאנגיב
'"
;גייס. .מקרבנו _מאות .חברים ,שיצאו ערב ־ערב'? בשעות הןצויות' בשבתות
למחנות'  .לשיכוני עולים' לישיבי ?עולים ללמד ,לחדריו' ־ להסביר :־ד־
' להציל את הנפש• תקים בנו רוח של התלהבות מןןודקיה לעשיר '.להש
פעה• נגייס 'מדריכים' אנשי תורה ,בני ישיבות ,זקנים וצעירים' מביגרינ
ונוער — נבין את גודל השעה ונתרומס לגובה  ,התפקידים! '.;.
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לות .זהו תנאי יסודי לפעולתנו הארגונית.
שמעתם בהרחבה על בעיות הקליטה התנועתית של חברינו העולים.
אינני רוצה איפוא ,כעת לגולל לפניכם את הפרשה הזו כולה ,כאהד.
הבעיות האימוניות הכי חשובות הדורשת את פתרונה• הדבר הזה נעשה
במידה גדולה בהרצאות אמש .אני אסתפק בזה בבעיה הארגונית המיוחדת
של סגיפינו בכפרים הנטושים ובפרברי הערים ,המורכבים בשלמותם אי
ברובפ הגדול מעולים חדשים .מתוך בך שהם חיים בינם לבין עצמם.
תהליך ההתבוללות וההתערות בתנועה ובין צבור ההברים הותיק הוא
אמי 'מאד .באין להם מגע יופ־יופי עם חברינו מהעליה הותיקה ,הם
ממשיבים לדבר בשפת אמם ולהיות בהלך־מחשבה של הגלות -עלינו
לעשות פעולה מיוחדת להכניסם למעגל החיים התנועתיים שלנו .בקומם
תכופיפ קבוצייפ של חברינו " הותיקימ 'מסניפים השכנים אצלם ובקומם
קיבוציים של העולים החדשים אצל סניפ־נו שכניהם יהיה בהם לשמש החליף
..לחיים יום־יומיים משותפים .ביקורים כאלה יקרבו .את הלבבות ייפתר

אצלם את המחשבה ואת ההכרה התנועתית ויחזק את זיקתם הארגוניר,

לתנועתנו.
 .מוסדותינו יצטרכו לתכנן
י
לתובנפ 'היעיל ,שיהיה בהם
ובעיותיו של הבר הדש בארץ
ולבסוף ' עלי לנגוע עוד
שלנו.
עדים אנו לכך' שיש לנו 'מספר ניכר של או־דיפ בקרב הציבור
הדתי  .בארץ .למרימ אנחנו זאת מן ההפרש הניכר בין כבפר הבמ"
המאורגנים ובין מספר המצביעים בעדינו בבהירות בהזדמנויות שונו,־/
; " צריכים אנו לתת דעתנו על־כך למצוא דרך לקשירת קשר של
קבע עם  .המוגיפ אלה ,המזדהים עם שאיפותינו רעפ השקפת עולממו
מבלי שירצו "למכנס לשאת בעול כל החובות שלי הבד 'מאורגן בתנועתנו
ולאפשר את הבקורים ההדדיים האלה ולדאיג
עוד יותר כההענמות הברית בדאגותיו
ועידוד וחיזוק בהבלי הקליטה שלו.
בבעיה השייכת לפרברי פעולותינו ,לעורף

7ב*ר! ן ת"j, ,ת,..
פןךלהנו
והרחבת
.עפ הקמת המדינה
המוניציפאלית
ו" פדיביה־
פנימית זקוקים אנו יותר
ויותר
המזדהה
•הרהב
לצביר
עפ שאיפותינו
והמשתתף אתנו במלחמה להשלטת השקפת תורה ועבודה בשטחי החייב
באמן.
מן הנבון יהיה אם נקדיש כהשבה ועיין ליצירת מסגרת 'מתאימה
לצבור חשוב ורחב זה .שקשריו אלינו יהיו הדיקיפ והזקיפ עד כדי
י
עמידה בפני כל מה מצויה ושאינה מצויה•
אולפ תרומתכם העיקרית והנעלה ביותר ,הברים צירים ,צריכה
לביא עם שיבכם הביתה — למשק ולסדנא ,ל־כ-יגוב' לשכונה ולכנץ־. .
תשמשו בכל מקום בו אתם נמצאים נושאי המשימה הארגונית־
תנועתית של חברינו החדשים והותיקים; ואז — בטןה אני — שארגוננו

יהיר' .מבצר של תורה ועבודה לגאון ולתפארה.

םיבומים של  aי עולד! .
)סוף 'מעמוד (7

:עם פתרון .שאלת התעסוקה טרפ  .פתרנו את שאלת הקליטה.
קליןזד ,פירושה ?גס  :שירות רפואי וטפול  .במקריפ .הסוציאליים וסדורם.
־ -־'? ' ? ־^לל  .אף־ השמת־הךפואי והכקורת הרפואית מטעפ :מחלקת -העלייהבתסיצות ;באי־פ . .חילים לארצנו במ5!0ר ניבר>  -מך,פ חרליח 'הניתנים לרפוי;
תוך . ,ט־סףל ,רפיאי  -ש ל
שביצ־שביעייפ .ימהפ  :חולים ? ןיי-גתימבי^.

'
. '" .עלייה. .דתית . . .

כל פעולתנו ועבודתנו הארגונית ,אשר פרטתי כאן ,לא תתואר
מכשירי הסברה יעילים .ומבלי ליהכנם לשטח מיוחד זה ,ההורג מתחומה
כלי
המצומצם של הרצאתי ,אני רוצה בכל־זאת לציין שהרבה והרבה יהיה
להרהיב ולשפר בשטח זה' גם מבהמת הכמות וגפ בבחינת היעי־
עלינו
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נאבקת ,קשות .על קיום תפקידיה .לא פעמ עמדתי בטני
לחץ חברים להנהלה ' ולאחריות — לצמצפ ולגזור . .ככל ־שגברו קשיי
הקליטה התחזקו התובעים . ,צנ^ים' . :קביעת  •:מכסות• חדשמת :? " .תביעות
הצמצום/באו. .מתוך הוגים מסויימים בממשלה ובין  .ראשי הצבןד •י— "אלה
י
בעיקר המחשבים .חשבונות כספיים — הקיבעים גמרם  :בכל ?' 1ע ני^ הת יוב־
י
?
עים צמצום העליה הסתייעו בדעת־קהל :מסריימת ,שאורגנה -י בעזרת עתךנים
י
רבי־השפעה /אלה ידעו להטביע על הפתמן• במקום לדאוה' את הבעיד,־
כבננית ? קליטה •בלבד ילחפש בשטה זה את הפתרון תשבו ? וחובבים'  ,כי'
י
אפשר לסגן חיי
אחים .נגיד ברירית  :הממשלה ־טרם ע^יתה :הכל ? למען
הקללטה .האוכלוסיה הוותיקה לא .חרמה ולא כלים למאמץ  -לאימי יזה.
מס/הקליטה המיותר שתוכנן — ?בוטל .אף חדר לא נמםר י לד־יור־עולים.
הצבור  .לא  .הוכית ,נכונות  .מצרו• .ל^שות .בשטח זה משהו ־ר1מי פפי-
שהורגל .ביתר מאמצי־הלאום ,ייתכן שלא .נקרא עדיין לכך? .גם 'הגילה
היהודית טרם נתנה את מר' שהיא  .חייבת לתת — ?במערכה ,גורלית זו
למען יהדות הגולה.
י
'
הלח ץ בכוון
־
הצמצום
והוא
פסק
?כר במיוחד בחדשיים האחי
p
מנים .אני מבין ,לרוח העוסקים בקליטה' רואה בצערם .אולם עמדתי
ואני עומד איתן נגד הלחץ ואף ידעתי לגייס לעצמי תמיכה וחיזוק
,
בעמדתי זו• אני זוכר תמיד את דברי רבי יוחנן בפסחים) :פ"ח—א( ,
"גדול יום קבוץ גלויות כיום שנברא בו שמים וארץ" — ' קשים .הם
חבלי הבריאה והיצירה ,אולם קבוץ ' הגלויות משהתחיל' משזכינו לו,
שוב אסור  .שייפסק ועלינו .לגייס את 'כל  .הכוחות והאמצעים "?על מנת
י
לקיימו ולסיימו ,גם כשהדבר כרוך  .בסבל חמור י ובקרבנות רפיפ.
'
י
/למדתי במזןךכה הודות . .להבנה ה^לאד• ,עם-הברינו '.נציגינו ,בהנהלת
י
הסוכנות'  .שסיייו ותמכו במלוא • הכוח ובאחרונה .הודות לתיאום המלא ?
עפ חברנו השר ,שבידיו היפקד ענק־ העליה מטעם ממשלת ישראל.
 /אנו יכוליפ  .להגיד ,כי  .תנועתנו שימשה כוח מעמיה מכוון וקובע,
י
בחזית/העליה ,לחמנו ,ועיינו .למען העליה ההמונית — 'ובעזרת השפ
הגענו עד הלום; .
;  ' .תנועתנו ,המאה בקבוץיגלויות  .יעוד ,משיחי ,שלב 'הברתי '
לקראת
י
הגאולה השלמה חייבת להתייצב כולה בראש המערכה למען העליה.
ההמונית' הבלתי מוגבלת ,לגייס את כוחותיה וחילה? למען חיסול •גלויות
יקל-טתן .בארצנו ,קליטה בגוף ; וברוח' כדי שיקויימו בנו ' דברי י הנביא
י
?
'
ז כ רה ־ "הנני; ,מושיע ,את .עמי מארץ  :מזרח? .ומארץ .מבוא השמש והבאתי
'
אותפ .־שכנו בתוך ירושלים והיו לי לעם ואני אהיה להם לאלהים באמת
ובצדקה". .

לבל אלד ,מצטרפות הבעיות המהניות־ההמוכיות המיוחדות לחברינו
בצבא ולחבמנו הצעיר-־ב בגדנ"ע .ביעוד חינוכי רב אחריות זה עסקנו
בחלקו המכריע בעונה החולפת אבלי הרבה מן ההתחלות שגעשי פחכו־
לזזמשכן לשכלולן בעתיד  .יהקרוב•
־ עניני עבודה הטרידו בהרבה את הועה"פ — לא דק את מרכז
העבודה — ודרשו הרבה זמן ומרחה כרי לפתור ענימים דחופים בין
י
בשמל  .ותיקי תנועתנו בין ־ בשביל עסקנים חשוביפ שעלו מן הגולה.
י
מתברר צי לשבה העבודה הכללית על כל יתרונותיה אינה פורקת באתנו
את י העול גפ בתפוש עבודה ועוד יותר בעניני ההגנה המקצועית ,הצח־
;ריפים והולכים בימינו אלה .הכל פבומפ כיי עלינו למצוא דרך להסדרת
בעית הארגון המקצועי בתוך כלל צבור העובדים במדינה .בודאי  -זהו
מצווים להםלק פסקנות לעתידנו בן ההחלפה רבת־ההשיבות בכנסת לפיה
מוכרת ההסתדמת הכללית בלבד כנציגת צבור העובדים כילו.
כוחות רביפ השקיע הוועד הפועל כדי להעמיד את תנועתנו בהתאם
לבוחר .הממשי ולרעיונה הנשגב כגורם צבירי הן במוסדות המרכזיים
של המדינה והתנועה הציונית' ד־ז ברשויות המקומיות 'י ופועצוה דתיות.
ואפשר לסכפ את מעמדנו 'בשטה זה במשפט אחד :זה הכלל :.כל שתלוי
בבחירות היה בדרך כלל פרי לעממו ,כל שתלד בממוי'יפ )והממניפ אמפ
מברי הפועל המזרחי והמזדהי( מתעלמים כליל מקיופנו ואין תוצאות
למכתביפ ,פניות ,פגישות בין אם פונים לשר-־פ עצמם או לכפופים להפ.
לא פעם פעלנו והפעלנו בשטח החיוני של העלאת בעיות -ציבוממז,הן בשביל כל אזמז כיחיד והן בשביל המדינה כחברה מאורגנת ,הדורשות
תשובת החלפה הישראלית ופתרון דתי .במקריפ שוניפ אפשר לציין פסקי
הלכה ־ שתמיבותן העקרונית הוא בבר כי המשיב מיין שאין באן שאלד.
מל יזזיד? ־מישראל השואל ,אלא הצבומהמדמה דורשים פתרון והתוית
קוו .יש להזכיר בסעיי זה מאמציפ וביתית שהושקעו ע"פ להבהיר
בהתאפ ־ למקורות ישראל את התחיקה העתידה בשביל המדמה.
איני מתעכב על מפעלינו הכליכליייפ בי יבואר ליד־ בימוי בהרצאות
המיוחדות על פעולתנו המשקית ,עבודה' קואופרציה ,שיכון ,התישבות.
י
כן דשאי אני לא לדבר על הפעולה התרבותית הנעשית על ידי
המרכז לתרבות תיל זו שקשה פטיעפיפ שוניפ לעשותה ,כי גפ "-לזה
הוקצבה הרצאה מיתזדת. .אולם אני " הייב ושמח להשכיר את הפעילה
המבורכת והמסונפת הנעשית על ידי 'מועצת הפועלות בשטחי העבודה
ההשוביה ?שהנועה עוסקת בהפ• באופן מיוהד אנו מציינים כי בעוגה זו
יצאו בפעפ  -הראשונה שליחות •מיוהדות לארגון .החברות בצמות -הברית
הצליהו בעבודתן ואנו מרגישים את ההוצאות בבנמיפ הפוקמיפ ובכופדות
הנפתהי^ז והולכים.
ואש פותר לי להרהר לפניכפ :מכתבר כי תוצאות המלחמה הרוחנית
על נשמת הדור העתיד מותנית
'מגורמים
כלכליים־מעקייפ  .ומכוחות
י
עיוניים .גמירה שמכשימנו
ה"ממיה
יהיו יעיליפ ובפרה של ?יכולת
המהניים־ע
השכנוע מצד כוחותינו
במדד,
.־:יים בה
נוכל לנחול נצהון
תוצאות
הרת
!במלחמה הגורלית
לדורות .דור ההמשך הגדל במשקי
ההתיישבות העובדת יחד עפ אביתיו שצמחו מסביבה 'מסורתית והתרחקו
מאורח חיים יהודי מחפשים גפ יהד דרך לחוור כפהיפ לתכנים וערכים
ויש ביניהפ כאלה שמקימים סוכה כשרה לפי־ כל דמי שולהן ערוך.
?פנינו השאלה של החיאת ערבי ישראל המסורתייפ בהייפ החדשיפ או
י
י
בקצור הפיכת יעודי תניעתנו ליעודי הכלל' כולו .איפה נבגש בחתירה"
י
להוף מבטחים אם אחינו אשר מחובתנו לקרבס אלינו .הרי לא יתכן
להעלית על הדעת שהמדינה קמה וההשגה־ .הראתה לעינינו .נסים ונפלאות
על מנת להקיפ ־ הו"ח קרע בעם המוחזר לציון .ואפ עלמי להיות עפ
אחד הרי גם בגו תלוי כיצד ומתי יבוצע הדבר .הנהיה ראויים להיות
שליחי המקום ולהפוך מורים לדור הטועה ?
ו*-וי ו ?(*וי

 . .ובפיופ  :מימץ ותחרות מתמדת בין ההתקדמות בצעדי  ,ענק של
הישוב והמרינה לבין האפשרויות הכירגבלרת והפצומצמות של התנרלת
הם סימן וקוו לעונה שחלפה .נסיוננו להדביק ,להדביק ויהי מה את קצב
י
הה תפתוזות הכלללת' הנסיון או הנפיונות שלא הוכתרו בהצלחה  .הפילו
'
לא במעט את צילם  .גם על ההישגים החיוביים שנפלו בחלקנו .־ המר"ק
'
בין .האפשרי והרצוי מתחילה מבחינת התנאים האוביקסיביים לבין הנכנע
והמושג רק בדיעבד מחמת .תנאינו הספציפיים — העמיד את חברי
הוועד־ הפועל והמוסדות המרכזיים שנשאו באחריות בער מעשי תנועתנו
בעונה הנסקרת במבחנים לא קלים כלל .לא פעם אחה בלבד היינו בבחינת
אותו הרץ הסבור כי הנה מתקרב הוא למטרתו בקו האופק ' ,ובכל
שמתאמץ , ,ומגייס את מלוא ,כוחותיו ומרצי על מנת להגיע ולהדביק —
'הרי  .מטרתו מתחמקת ? ומתרחקת .אופמי ?שהמשבר הזה הנהו קוו בפעולות

מוסדותינו ,בכלל ,הן מוסדות .המדיגדייר'ממשלה הן מוסדות התנועה ־הצידנית
— הנהלת הסוכנות . .והן מוסדות ההסתדרויות והמפלגות ,־ ובתוך יזה  .גפ
של הפועל המזרחי .מסתבר .שקצב ההתפתחויות וההתרהשויית  .עלה הודה
לאל על כל .אפשרויות תכנון הגיוני הרואה מראשית אחרית וגרף אחריו
תחת גל  .מבורך .של .המתהווה  .את פ־מני הגבולות יהדךך — ולכן פוגע
גם ממפלגה כמו הפועל  .המזרחי את אפשרות השליפה ? הגבורה והמוח־
לטת על קורותיה' ' ' ' ' . , .
י
י
לי
ואם עוד  .נוסיף' כי לא ל גלגל ־ גיכוניותנו ההפתדרותיה .מכוונים
י
'
,
היו תמיד בקצב אחיד — הרמוני ולא תמיד .היה ביכולתו של הוועד
י
הפועל לשלוט , ,ליפת ולכוון  .את המתהווה ^ -נגיע לידי מסקנה שאם
י
גפ לא הכל מספק' י הרי מצטרף מה שנעשה ומה שהושג ליש בעל חשיבות
שיש בו תמורה למאמץ שהושקע ויש בו התווית דרך לעבודה העתידה.
י
ואפ ? יהיה י בקביעת ' הדיאגנוזה של העבר משום הארת דרך לקראת
העתיד והיה זה — שכרנו.

