
1 

 

 מדינת ישראל 
  משרד החינוך

 מינהל חברה ונוער
 ח וידיעת הארץ"אגף של

                                             
 מא תרזה של הציונותיא – לדוס הנרייטה

  ,המוסדות הלאומייםבניין  ,"הדסה"מכללת  ,בתי אונגרין
 חוות הנוער הציוני,העבריתגימנסיה ה

 

 ,עומדתנפש האדם לעולם "
 "היא אך לומדת לסלול דרכים חדשות וטובות יותר אל נפש הזולת

 (הנרייטה סולד)                                                                                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

      
 ויקיפדיה  :מתוך          

 
 אברמוביץ יובל  :מאת                                              

 רונית בין :עיבוד ועריכה
 אפרת חבה :עריכה לשונית

 
  

  7102 ,ז"תשע
 

---------------------------------------------------------------------------------- 

 17-0917105: 'פקס, 17-091009110: 'טל, 90900, ירושלים בניין ארלדן, 01רחוב הנביאים  

 inbalba@education.gov –א "ח וידה"אגף של                                       
 

                                                                  . קובץ זה מכיל קישורים גם לאתרים חיצוניים לאתרי משרד החינוך                     
 .הוא באחריות בעלי האתרים ואינו באחריות משרד החינוך, לרבות הפרסומות שבו, תוכן אתרים אלו                                        

                                                       
 לא להפצה, פנימי                                                            

 

mailto:inbalba@education.gov


2 

 

 חדשות מהעבר הנרייטה סאלד

                                                  

 מא תרזה של הציונותיא – לדוס הנרייטה

  ,המוסדות הלאומייםבניין , "הדסה"מכללת , בתי אונגרין
 חוות הנוער הציוני,העבריתגימנסיה ה

 

 
 ,לעולם עומדתנפש האדם "

 "היא אך לומדת לסלול דרכים חדשות וטובות יותר אל נפש הזולת
 (הנרייטה סולד)                                                                                                                                  

והייתה  למדה יהדות מאביה הרב ,ריתהב-צותארבלטימור ובבנולדה  (5491-5681) לדוסהנרייטה 

 . היסטוריה יהודית בקהילתהלך ו"תנל ,מורה לעברית

הניחה אבני יסוד לרפואה ו הקדישה את חייה לעזרה לזולת ולמפעל הציונילד והנרייטה ס

בית  ,טיפת חלבהקמת רשת תחנות באמצעות  הציבורית בארץ ישראל

 ,"הדסה"כל זאת באמצעות ארגון  .ובתי חולים מרפאות, לאחיותר ספ

הארגון נוסד סמוך  .עמדה בראשושו 5451בשנת אותו הקימה ש

אחד מיעדי הארגון  .הדסה היא אסתר המלכה :ומכאן שמו  ,לפורים

 ראשית  .פעילות בתחומי הבריאות והכשרת אחיות בארץ ישראל היה

מאה שבשכונת  בבתי הונגרין ה יתהיהקמת הרפואה הציבורית 

רץ ראשונה באה חלבהטיפת  תתחנאת לד ושם הקימה ס, שערים

לטפל אימהות  מדוילונשים בתינוקות ובפלו יט בתחנה זו. שראלי

בית הספר הראשון לאחיות את לד וסהקימה , "הדסה"באמצעות ארגון . בריאים םלגדלובילדים 

 ."הדסה" בתי חוליםרשת גם את   בהמשךו ,"ההדס" ,בארץ

לקחה תחת ו ,להנהלה זו אישה הראשונה שנבחרהה, "הנהלה הציונית"ל לדוסנבחרה  ,5411בשנת 

לותה בתחום החינוך פעיאת בכך החלה . הציוניתמחלקת החינוך והבריאות בהנהלה חסותה את 

 .בארץ ישראל 

הקימה את המחלקה ו, וועד הלאומילד לונבחרה ס ,"ההנהלה הציונית"ם הפסקת פעילותה של ע

חת תחת הסוכנות היהודית לק החלטתעם . ל בבני נוערופיפקידיה היה טאחד מתש ,הסוציאלית

 .עד יום מותה לראש הארגון ושימשה בתפקיד זה לדוסמונתה  ,"הנוערעליית "ארגון חסותה את 

  ."טהרןילדי " שכונתה קבוצת ילדים ייחודית םבה ,לארץהעלתה אלפי בני נוער " עליית הנוער"

 משום שהייתה. היא נטמנה בבית הקברות בהר הזיתים,5491בירושלים בשנת חלתה ונפטרה  לדוס

בשנות  .יום פטירתה כיום האם נקבע, ת השונותדמות אם לרבים מהילדים שעלו לארץ במסגרו

 .יום המשפחהלבישראל היה יום האם  ,11-של המאה ה התשעים

מפעל חייה של  את ו שראלירץ מסלול הסיור משקף את ראשית ימיה של הרפואה הציבורית בא

מכללת ב, אה שעריםמהמסלול עובר בבית הונגרין שב. גם בנושא עליית הנוער לדוהנרייטה ס

בניין ב ,"הדסה"עבר לידי בית החולים שעד  ש רוטשילד"ע וליםחת התה ביישבעבר הי ,"הדסה"

 וערעיקר בעליית נב ,פקידים שוניםלד תולאה הנרייטה סים מהשב ,המוסדות הלאומיים

mailto:https://www.youtube.com/watch?v=yWLIYCRFCYs&subject=חדשות%20מהעבר%20הנרייטה%20סאלד
mailto:https://www.youtube.com/watch?v=yWLIYCRFCYs&subject=חדשות%20מהעבר%20הנרייטה%20סאלד
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A0%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%98%D7%94_%D7%A1%D7%90%D7%9C%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%94%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%94_%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%93_%D7%94%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99
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 דרך טהרן שראלירץ נערים שהוברחו מאימת הנאצים בפולין והועלו לאשל קליטתם של ילדים ווב

 השם ל השמאז הקמת ,יים בחוות הנוער הציוניתסהמסלול מ .ימנסיה רחביהבג  וחלקם נקלט –

  .  ערכים יהודים וציוניים לו תוהקנלט נוער יהודי מכל רחבי התפוצות ווקלל: מטרה ודגל

 

 פרטי המסלול

  .(ללא נסיעה) שעות 1-9.1 :המסלול זמן משך

 .מ"ק 1 :המסלול אורך

 .51-1 ז שפיצר"ש רחובכניסה מ ,בשכונת מאה שערים בתי אונגרין :התחלה נקודת

 .מומלץ לתאם מראש ביקור במקום ,י עגנון"ש רחובחוות הנוער הציוני ב :סיום נקודת

  .אין :מגבלות

 .מאה שערים צרותבמדרכות ה ,חציית כבישיםמשנה זהירות ביש לנקוט  :בטיחות דגשי

 .מאה שעריםלוודא נגישות , בר נגישות, קלה :קושי דרגת

  .צנוע לבוש: מיוחדציוד             

 .אין :בתשלום אתרים           

 

 

  מסלולההליכה ב תיאור

 

משם נצעד  .שערים בשכונת מאה 1-51 ז שפיצר"ש רחובב ,(0) בתי אונגריןבהמסלול מתחיל 

שבטי ישראל  רחובוב ,(שמאלה)מזרח -דרום לכיווןבו  פנהנ, מאה שערים רחובאל  מערב-דרום בכיוון

עד שער הכניסה ברחוב הנביאים  ( ימינה)מערבה נלך  .הנביאים רחובו לנעד הגיע( ימינה)דרומה נלך 

 וליםחית הוב "דרוטשיל" וליםחת השם שכנו בעבר  בי – 71 הנביאים רחובב, "הדסה"מכללת ל

 .יפו רחובונלך בו עד הרב קוק  רחובל (שמאלה)אים ונפנה דרומה ינבברחוב ה נתקדם .(7) "הדסה"

דרומה  נלך יואל משה סלומון חובובר, ברחוב יפו (ימינה) מזרח-דרום לכיוון פנהנ

ם דרוונלך בו לכיוון ' ורג'ג המלך רחובנמשיך אל  .הלל רחוב אל (ימינה)מערבה  פנהנו (שמאלה)

. הקרן הקיימת לישראל רחובפינת  96 'ורג'ג המלך רחובב (3)המוסדות הלאומיים  בנייןל( שמאלה)

הקרן  רחובב (5)העברית רחביה  הלגימנסי עדהקרן הקיימת לישראל מערבה  רחובבנלך מכאן 

בהמשך שם הרחוב משתנה . עזראאבן  רחובאל  רחובבמערבה  נתקדם. 59לישראל  הקיימת

( ימינה) מערב-דרוםוממנו לכיוון , ק"רד רחוב אל (שמאלה) מזרח-דרוםלכיוון  פנהנ .יאלפס רחובל

הטייסים  ובונמשיך דרך רח ,הרב חיים ברלין רחובב (שמאלה) מערב-דרום לכיוון פנהנ .הדרך עז אל

חביבה  רחוב ך אלימשנ ,ברודי הרברחוב  אל שמאלה פנהנ .חובסקייטשרנ רחובדב קמחי אל  רחובו

רחוב ונמשיך דרך  ח"ברחוב הפלמ( שמאלה)נפנה דרומה  .ח"הפלמ רחוב אל ימינהממנו  פנהנו  רייק



4 

 

כאן מסתיים  .5 י עגנון"שדרות שב (0)חוות הנוער הציוני  אל, י עגנון"שדרות שיעקב פיכמן אל 

  . המסלול

 
  המסלול מפת

 
 גוגל המפות שלי  :מתוך

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=1FgQpQskT6QftM68sNdbh_7wXp08&usp=sharing
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,  "רוטשילד" חולים בית
  ויקיפדיה :בתוך, "הדסה"

 
 
 

   שבמסלולהאתרים  תיאור
 

 1-51 ז שפיצר"ש רחוב ,(0) ונגריןאבתי 

השכונות ואחת  ה שעריםאמת בתי אונגרין היא חלק משכונת שכונ

בשכונה מוסדות  .(5645)ת העיר העתיקה הראשונות שנבנו מחוץ לחומ

לבוש  ,ייבו בתקנות התנהגותוים בשכונה חהגר .חינוך וציבור חרדיים

  .וחיי חברה

, בבתי אונגריןתה הציונית בירושלים וליפעאת  החלה לדוהנרייטה ס

 .הראשונה בארץ ישראל חלבהטיפת תחנת הקמתה של ב

חסרונם של מוהזדעזעותה מתנאי התברואה הירודים ו 5451-ב שראלירץ לד ביקרה באוהנרייטה ס

 ריתהב-צותארב שירותי הבריאות הנהוגים דגם את קילהעת עוררה את החלטתה שירותי בריאות

שתי אחיות ארצה ( "הדסה"תיקרא שמאוחר יותר " )בנות ציון" ה אגודתשלח ,5457בשנת  .לירושלים

. םשכונת מאה שעריבאונגרין התיישבו בבית קטן מול בתי הן . רוז קפלן ורחל לנד ,בריאות הציבורל

הלנה ר "ד עםו ר טיכו"דשיתוף עם בעבודתן התבצעה . הבית שימש להן למגורים ולשירות לנצרכים

נאלצו  הן, במלחמת העולם הראשונה. ועוד "מכון פסטר"עם , "רוטשילד"בית החולים עם , כגן

בראשותה של , "הנשים העבריות" ארגון התאחד, מאוחר יותר. ריתהבצות להפסיק עבודתן ושבו לאר

דאגו  "הנשים העבריות. "לדובראשותה של הנרייטה ס ,"נשות הדסה"ארגון עם  ,בת שבע קסלמן

הייתה החשובה הבאה המשימה  .דאגו לעזרה הרפואית "נשות הדסה"ות ויולד ילטיפול היומיומי בבת

התחנה הראשונה הוקמה בעיר  .לצורך כך הוחלט להקים תחנות הדרכה מיוחדות. הטיפול ברך הנולד

ל התחנה הייתה אחראית ע כצנלסוןבת שבע ". ביונקיםהתחנה לטיפול "ונקראה  5415ביוני העתיקה 

כנראה בשל המצב  ,האימהות להגיע אל התחנהרבו יס ,בתחילה. "הנשים העבריות"מטעם 

נשים צעירות בעצתו של רופא  מצדחוסר אמון בשל ו הסוציו־אקונומי הקשה ששרר בעיר העתיקה

ר כגן "ד. רופפת מכדי להיניק הייתה חלשות ובריאותןשכן היו  ,מעשיציפו לסיוע נשים אלו . ובהדרכתו

שנקרא עד  ,מוסדה וכך הוקם, לספק חלב בתחנותכך עלה צורך . חלב חמאהיעצה להן לתת  לתינוקות 

 ,לטיפול הרפואי "ההדס" טיפת החלב דאגה בתחנות ."טיפת חלב"היום 

 .לשירות הסוציאלי דאגה" הנשים העבריות"והסתדרות 

 

 71הנביאים  רחוב, (7) "ההדס" וליםחת בי –ש רוטשילד "עת החולים בי

 היעם ריבוי האוכלוסי .בעיר העתיקה הוקםש רוטשילד "בית החולים ע

להעביר את רוטשילד החליט  ,הצפיפות בין החומותבעיר העתיקה ובשל 

 .5666בשנת  לחומות החולים אל מחוץבית 

 ויקיפדיה :מתוך ,אונגרין בתי
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rothschild_Hospital_05.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rothschild_Hospital_05.jpg
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%AA%D7%99_%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%AA%D7%99_%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%9F
http://images.museumsinisrael.gov.il/40/31/403103_1395613_A_DROP_OF_MILK.pdf
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=19206
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%94%D7%9D_%D7%90%D7%9C%D7%91%D7%A8%D7%98_%D7%98%D7%99%D7%9B%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9C%D7%A0%D7%94_%D7%9B%D7%92%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9C%D7%A0%D7%94_%D7%9B%D7%92%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9C%D7%A0%D7%94_%D7%9B%D7%92%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A1%D7%AA%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D_%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%A8_%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%93
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Batei_Ungarin_00877777777.jpg
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,  "רוטשילד" חולים בית
 שימור, מצגת, "הדסה"

   אתרים
 

 ,הלאומיים המוסדות בניין
  ויקיפדיה :בתוך ,ori: םצילו

יהודים הארגון לטובת  התגייסו ועד מהרה, ריון והדריכו אחיותיסייעו לנשים בה "הדסה"נשות ארגון 

בתקופת  "רוטשילד"לקראת סגירתו של בית החולים  .להרחיב את פעולתה "הדסה"אפשרו לונדבנים 

לברון רוטשילד בבקשה  ,"הדסה" ובראשה נציגות ,משלחת רפואיתפנתה  ,מלחמת העולם הראשונה

ידי -ועם כיבוש ירושלים על ,המלחמהם סיוהיה זה לקראת  .להעביר את בית החולים לרשות האגודה

. "הדסה( רפואית)הסתדרות מדיצינית "ל והיה" הדסה"ון ארגהתפתח , 5456ת בשנהצבא הבריטי 

בתחום לפעילות הארגון  הברית גייסו כספים-סניפי הארגון בכל רחבי ארצות

 . הרפואי בארץ

למבנה שעבר עד הסמוכים לו במבנים פעל במבנה זה ו "הדסה"בית החולים 

 .5474-בבהר הצופים 

 5411ובשנת , מוסדות חינוך לבנים ולבנות זה במקום פעלו ,לאחר המעבר

, "הדסה"חלק ממכללת  הוא בנהכיום המ. "ההדס"מכללת נוסדה במקום 

 .לצד מבנה מודרני שנבנה עבור המכללה

 

 ל "הקק רחובפינת  96' ורג'המלך ג רחוב ,(0) םיבניין המוסדות הלאומי

כאן פעלה ההנהגה היהודית בארץ ישראל מסוף . של הנהגת המדינה שבדרךמקום מושבה בניין זה היה 

 ,כאז גם עתה .11-של המאה ה חמישיםועד שנות העשרים שנות ה

, ההסתדרות הציונית העולמית: םיהמוסדות הלאומישוכנים בבניין זה 

במבנה פעל . קרן היסודהקרן הקיימת לישראל ו, ות היהודיתהסוכנ

היה ש ,"הוועד הלאומי" קיצוראו ב, "הוועד הלאומי לכנסת ישראל"

ישוב היהודי יל השהגוף המאורגן  – אספת הנבחריםשל  הגוף המבצע

הנהלה חברה בתה יהנרייטה סולד  הי .המנדטורית ישראלבארץ 

 נבחרה, 5475-ב. אף נבחרה לנהל את הסוכנות היהודיתו הציונית

תפקידיה היה  שבין ,ייסדה את המחלקה לעבודה סוציאליתוהיא , ועד הלאומיוה להנהלת סולד

עליית הלשכה ל  ניהול אתגם קיבלה על עצמה לד והנרייטה ס. ועמדה בראשה ,ל בנוער עולהופיטה

 היהודי את הנוער עלותהבמטרה לעם התעוררות גלי אנטישמיות תנועה שהוקמה בגרמניה  – נוער

לשלטון עם עלייתה של המפלגה הנאצית  ,5477בשנת . דה חקלאיתולעב וולהכשיר שראלירץ לא

ביהודי  שיטפללהקים משרד  – שהתקיים באותה שנה בקונגרס הציוני בפארג – הוחלט ,בגרמניה

ועד "נקרא אז  המשרד . הוחלט להעלות את בני הנוער לפני הוריהםו, שראלירץ עלם לאויגרמניה 

פנו להנרייטה סולד בבקשה  ,המשרד שעמדו בראש ,וארתור רופין חיים ויצמן. "יהעזרה לנוער יהוד

. כי היא המתאימה והמוכשרת ביותר לנהל את עליית הנוער היו משוכנעיםהם  .שתנהל מפעל זה

על עצמה  וקיבלהאולם לאחר ביקורה בגרמניה היא שוכנעה , לבקשתם הנרייטה סולד רבהיבתחילה ס

ועד יום מותה הקדישה עצמה לטיפול בנוער העולה , מפעל זה למפעל חייה היה ,לימים. תפקיד זה

וכן בארגון והייתה לה השפעה מרובה על הלך הרוח האידאולוגי , "אם עליית הנוער"היא כונתה  .ארצה

 .של פעילותו על הצד המעשי

http://www.shimur.org/uploads/jerusalem_hadasa.ppsx
http://www.shimur.org/uploads/jerusalem_hadasa.ppsx
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mossadott13_012_(1).jpg
https://he.wikipedia.org/wiki/1970
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%AA_%D7%94%D7%93%D7%A1%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%93_%D7%94%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%99%D7%A6%D7%9E%D7%9F
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=14785
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 ,הנרייטה סולד עם קבוצה מילדי טהרן

  ויקיפדיה :בתוך

 

 מגיעים טהרן ילדי

 יוטיוב , לעתלית  

 

 

 

  59הקרן הקיימת לישראל  רחוב ,(5) הגימנסיה העברית
 

התיכון  פרסת הביהיא , 5414-שהוקמה ב, הגימנסיה העברית

ילדי בעיקר  ,ירושליםילדי  בה התחנכו. בירושליםהראשון שהוקם 

כמה ילדים  גם זה הגיעו פרסת ביאל  .שכונת רחביה וסביבתה

 לצאתו קבוצת ילדים ניצולי שואה שהצליח – "ילדי טהרן"מקבוצת 

 נמלל נהגה להגיעלד וסהנרייטה . מפולין ולעלות ארצה דרך טהרן

היא נהגה ללחוץ את ידו של כל אחד . את העוליםקבל בברכה ל

כל ללפנות אליה  אפשרהבהיר שלל לשמו וושאל, מהילדיםואחד 

על דרך . לד לקבל את פניהםוחיכתה להם הנרייטה ס ,כשהגיעו ילדי טהרן אל עתלית .בקשה או עצה

 שכן לחלק ויכוח עוררהת ועל הדרך הראויה לחינוכה קבוצה זו ליטתק

כאחראית על עליית הנוער בתפקידה . לא היו משפחות בארץ מהילדים

 החליטההיא . לטפל בכל נער ונערההנרייטה סולד החליטה  ,בסוכנות היהודית

ניהלה  ,הצעירים יותרעם  .םכוניח את דרךיבחרו בעצמם  59מעל גיל נערים כי 

בבית בהתאם לחינוך  םכונידרך ח אתכדי לקבוע אישיות מאות שיחות  לדוס

 חינוכם לעקוב אחר, בילדיםהמשיכה לטפל  ,גם לאחר המיון .הוריהם בפולין

בהם תיארו את שללשכתה אלפי מכתבים שלחו הילדים  .ת לפניותיהםוענלו

לאחד הנערים . הקפידה לענות לכולם סולד. הם חוויםשהקשיים הרבים 

 :כתבה

, אני יכולה להניחאין . מובטחני שתרופה זאת תשפיע עליך לטובה. לעולם תהיה עצמך

מובטחני שאם תחיה במשך שבועות , אבל אפילו אם לא, שהחברה לא תעמוד לימינך

, אני מבקשת ממך .היחס שבינך ובין החברה יהיה כשורה, אחדים כדרך שיעצתי לך

. הווה חי את חייך מיום ליום והווה רואה מה יביא לך כל יום: נסה ללכת בדרך זו

שכדאי , לפחות, ת אחדות ולשמוע ממך שאתה סבורהייתי רוצה לקבל ממך שורו

 ,אסתר, ענבר-זיו) .בברכות לבביות הנרייטה סאלד. שלי( המתכון)לנסות את הרצפט 

" לדוהנרייטה ס"ערך  בתוך ,לדוסיפורה של הנרייטה ס: לעולם תהיה עצמך

 .(ויקיפדיהוב

 

 בשנת ."הילדים  אם" סולד נקראה ,בשל טיפולה המסור בנוער, אף על פי שלא היו לה ילדים משלה 

ביום פטירתה  "יום האם"מנהג ת לציין אבבקשה  "שלנו הארץ"הילדה נחמה פרנקל לעיתון  פנתה ,5415

                                                                                                                                               .לדושל הנרייטה ס

                                           

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Soldteheran.jpg
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Soldteheran.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=a7F2eDNhGJk
https://www.youtube.com/watch?v=a7F2eDNhGJk
https://www.youtube.com/watch?v=a7F2eDNhGJk
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%92%D7%99%D7%9E%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%92%D7%99%D7%9E%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99_%D7%98%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A0%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%98%D7%94_%D7%A1%D7%90%D7%9C%D7%93
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מתוך , חוות הנוער הציוני

   ויקיפדיה

 

  5 י עגנון"דרות שש ,(0) ציוניחוות הנוער ה

קום המדינה מאז הקולט נוער עולה  מוסד חינוכיחוות הנוער הציוני הוא 

שלחם באזור   ,שיקלר זאב 5494שנת ב יםהחווה הקאת  .ועד ימינו

שהיה  ,גולדשטייןישראל  ר"ד םשל עת אנקר והיא, במלחמת העצמאות

תה ימטרת הקמת החווה הי. גזבר הסוכנות היהודית בעת הקמת החווה

להקים להם בית ומקלט במדינה עצמאית  ,לקלוט בני נוער פליטי שואה

אותה שנה של וכבר בספטמבר , הוכשר בעמל כפייםהמקום .  וחופשית

  .למקוםהגיעה קבוצת הילדים הראשונה 

מגמות לימוד נוספו ולימים  ,למדו הנערים והנערות חקלאות ,בתחילה

מקנה , קולטת בני נוער מארצות שונות ומישראלהיא החווה התפתחה במהלך השנים והיום . חדשות

 .בישראלומסייעת להם להיקלט  ציוניים-יהודיים ערכים להם

 השתיים מאוד התרשמו ,5414שנת בבארץ ישראל ביקור עם אמה להגיעה לראשונה לד וכשהנרייטה ס

לדלות ולחולי , לעוני נחשפוהן  ,עם זאת. ך והיישוב הישן"מהחלוצים ומנופי התנ, מהמושבות החדשות

 :למקבלי פניהאמרה סולד , הברית-כשחזרו השתיים לארצות .באותה תקופהבארץ הרב ששרר 

את ": היו שאמרו. אותי שלא לקיים את המסע לארץ ישראל היו שהזהירו 

ובאמת הרבה ראיתי  ".תחדלי להיות ציונית, כשתגיעי לציון": היו שאמרו ",תתאכזבי

אבל זכיתי . אפילו בכי, שעשוי לעורר תגובה של דחייה, בעיקר ביפו ובירושלים, שם

. בגליל ובשרון, החלוצים במושבות, לראות גם את מפעלם של המתיישבים החדשים

ואני אומרת . הנופים מקרוב והתחככנו באנשים ראינו את. נסענו בעגלה בדרכי הארץ

לא חזרתי פחות ציונית ממה , לא. שהאנשים האלה מילאו אותי אנרגיה, לכם

היום אני יודעת שהציונות היא מטרה הרבה יותר קשה , נכון. להיפך, שיצאתי

או : אבל היום אני משוכנעת יותר מתמיד. להגשמה ממה ששיערתי לפני המסע הזה

לעולם  ,אסתר, ענבר-זיו) .או ציונות או כליה על העם היהודי; לא כלוםציונות או 

 (ויקיפדיהוב" לדוהנרייטה ס"ערך  בתוך ,לדוסיפורה של הנרייטה ס: תהיה עצמך

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Havat_hanoar.JPG
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Havat_hanoar.JPG
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8_%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C_%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C_%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A0%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%98%D7%94_%D7%A1%D7%90%D7%9C%D7%93
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 מומלצת   ביבליוגרפיה

 צבי-יד יצחק בן: ירושלים, 0951-0900עליית הנוער , ילדי הזמן ,(1151) דבורה ,הכהן. 

 יד  :ירושלים ,לדוסיפורה של הנרייטה ס: לעולם תהיה עצמך ,(5448) אסתר, ענבר-זיו

 .צבי-יצחק בן

 589-587 ,אריאל ,"מאה שערים וסביבתה", (1119)שלומית   ,לנגבוים.      

 עליית הנוער, הסוכנות היהודית ,ציוני דרך בתולדות עליית הנוער ,(5468) רגאש, עדיאל ,

  .לדוס. ש ה"המרכז לתיעוד ע

 קינג :אביב-תל ,הציוניחוות הנוער  – נולהחווה ש ,(1114) אמנון ,קווה. 

 יד יצחק  :ירושלים, שכונת רחביה בירושלים – דוקטור מול דוקטור גר ,(1118) אמנון ,רמון

  .צבי-בן

 

 יים נוספים טקישורים אינטרנ

 בניין המוסדות הלאומיים.  

  הארץ, מר רותםת – 27הילדה שהמציאה את יום האם כבר בת.  

 יוטיוב, ותדק 4-כ – ילדי טהרן. 

 ורדית גרבר – מי מתנגד לארוכת בת עמי.  

 צבי-יד בן ,רפאל גת – מפעל עליית הנוער.  

 

http://web.archive.org/web/20120210132402/http:/www.hava.org.il/pdf/OurHavva.pdf
http://www.jewishagency.org/he/inside-jewish-agency/program/34551
http://www.jewishagency.org/he/inside-jewish-agency/program/34551
http://www.haaretz.co.il/gallery/kids/1.1644781
https://www.youtube.com/watch?v=hu_wubMISUY
https://www.youtube.com/watch?v=hu_wubMISUY
https://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsArticles/gerber.pdf
https://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsArticles/gerber.pdf
https://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Article_37.5.pdf
https://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Article_37.5.pdf

