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 י חייל הבריגאדה"ילד יהודי שחול� ממנזר מוחזק ע

30.11.09  

   באר�שארית הפליטהקליטת 

  כללי

 בתוכו את ניצולי השואה של יהדות אירופה במלחמת יל מכשארית הפליטההמושג 

, בגרמניה: ורי� באירופה במחנות העק1945!1950 שהתרכזו בשני� ,העול� השנייה

  . אוסטריה ואיטליה ובמחנות הגירוש של המעפילי� בקפריסי$

  : מארבע תת קבוצותת מורכבתה הייא ה.שארית הפליטה לא הייתה מקשה אחת

לא נמצאו , שני שליש מה� גברי�, רוב� הגדול צעירי� ! משוחררי מחנות הריכוז

�חוסר , חרדות אישיות:  זאת היומאפייני ההתנהגות של קבוצה. בה� ילדי� וזקני

אפאטיה , שקיעה בטראומות וחוויות מתקופת המחנות, קושי בריכוז, מנוחה נפשית

יחס� לעבודה ובמיוחד לעבודה . חברתית ועיסוק כמעט בלעדי בבעיות אישיות

  . יגיפיסית היה מסו

ה זו היית.  שנולדו ביערות,בקבוצה זו היו ג� ילדי� ! פרטיזני� ולוחמי גטאות

  . גאה בעברה ובעלת תודעה ציבורית, קבוצה בריאה יותר במוב$ הנפשי

. קבוצה בעלת התפרסות גילית רחבה ובתוכה משפחות שלמות ! מ"חוזרי� מברה

באו ממציאות אפורה ,  ה� היו מטריאליסטי�.יחס� לעבודה פיזית היה בריא יותר

  .וענו פחות לתביעות חברתיות

 אצל משפחות מאמצות ילדי� ששרדו ! ילדי� יתומי�

� . ילדי� אלו רוכזו לאחר המלחמה בבתי ילדי�.ומנזרי

�. בתי ילדי� אלו נדדו כעבור זמ$ קצר למחנות העקורי

חלק מילדי� אלו החל לעבור תהלי' שיקו� עוד במחנות 

  . העקורי� בהדרכת שליחי תנועות הנוער

 מי , שנשאלה פעמי� רבות לאחר המלחמה,אחת השאלות

 שרוב ,בתשובה על השאלה נית$ לומר? ות מהניצל ובזכ

האינטליגנציה והמנהיגות היהודית הרוחנית הושמדה 

נותרו כי , נית$ לומר בהכללה ,בקרב שאר הציבור. בשואה

  . בחיי� אלה שחיוניות� הייתה רבה יותר
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  נתוני�

.    נפש263,000 הגיע מספר העקורי� באירופה למספר שיא של 1947בקי(  .1

� היו יוצאי פולי$ מהעקורי73% ,71.2% �    גברי� 57%, 18!45 היו בגילאי

  1.3.5%!אחוז הלידה במחנות העקורי� עמד על מעל ל.  נשי�43%!ו

 איש ועוד 25,000!מבי$ השוהי� במחנות העקורי� הגיעו לאר( בהעפלה כ .2

ממחנות העקורי� הגיעו בס' הכול .  הגיעו לאחר הכרזת המדינה130,000

 שאר . משארית הפליטה59%! כ,נפש 155,000בקפריסי$ ומחנות הגירוש 

 אל. 30! כ). אל.20!כ(ארצות אחרות ל, ) אל.62!כ (ב"לארההעקורי� יצאו 

 . נשארו באירופה

 מכלל 70%! שארית הפליטה כתהוובשנתיי� הראשונות לקו� המדינה הי .3

�צעירי� אלה היוו , 15!29 מכלל העולי� היו בני 62%!כ 2.העולי� החדשי

לפיתוח הכלכלי של המדינה ולכוח הלוח� , טנציאל אנושי להתיישבותפו

 שכ$ רבי� מהניצולי� התחתנו ,מיעוט העולי� היו רווקי� ורווקות. שלה

�אחוז גבוה מהעולי� היו . במחנות העקורי� מתו' רצו$ לפתוח בחיי� חדשי

 .  שנולדו במחנות העקורי�0!4ילדי� בני 

4. � מכלל היורדי� 56%! מראי� ש1948!1951 נתוני הירידה מהאר( בי$ השני

חוסר : הסיבות העיקריות לירידה היו. היו עולי אירופה משארית הפליטה

עבור . בדידות חברתית ו) מדורשי העבודה היו עולי� חדשי�90% (עבודה

  3.חלק מהעולי� הייתה אר( ישראל תחנת מעבר בדר' ליעד אחר

5.  �  שהיו כרבע, משארית הפליטה383,056 הגיעו לאר( 1946!1956בי$ השני

 .מהאוכלוסייה

  

  

 

                                                           
1
  26-24' עמ, בתוך בריחים של שתיקה" שארית הפליטה"ייחודה של , דוד שערי 

2
   9' עמ, אחים זרים, חנה יבלונקה 

33
  16-14' עמ, אחים זרים, חנה יבלונקה 
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  עצורי קפריסי�

 כל מי שהגיע באופ$ בלתי לגלי לאר( ונתפס על ידי 1946אוגוסט ב 13!החל מ

 60%!כ.  נפש51,530 בשיא היו במחנות המעצר בקפריסי$ .הבריטי� נשלח לקפריסי$

�  . מעצורי קפריסי$ היו ג� במחנות העקורי

 עצורי ,נות העקורי� לא ראו באר( ישראל יעד מועד.בעוד שחלק מהשוהי� במח

  . קפריסי$ היו חדורי שאיפה להגיע לאר(

המבנה הדמוגרפי של עצורי קפריסי$ היה דומה למבנה הדמוגרפי במחנות 

�,  היו מעט קשישי� וילדי�,13!35 מעצורי קפריסי$ היו בגילאי� 80%! כ:העקורי

   4. תינוקות נולדו על אדמת קפריסי2,200$!כ

  

 

  

                                                           
4
  229-226' עמ, בתוך בריחים של שתיקה, המקרה של עצורי קפריסין: ניצולים כעולים, דליה עופר 

 מחנה חור% בקפריסי�

 1949, חיפה לנמל חזרה בדרכ� , מקפריסי� שגורשו ,אירופה ממזרח עולי�
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 ק'קה קורצ'רוז

  יחס הישוב לשארית הפליטה

בשני� . ה החל להתגבש עוד בעצ� ימי המלחמהטיחסו של היישוב לשארית הפלי

1943!1942�את הרוש� העז ביותר .  הגיעו לאר( פדויי עסקת חליפי$ ע� הגרמני

  . 1943 לאר( בפברואר ה שהגיע,"ילדי טהר$"השאירה עליית 

KWI1Zwhs9Rx=v?watch/com.youtube.www://http  

 היות והמלחמה תיאורטיו היה שולי 1944 הדיו$ בשארית הפליטה עד על א. זאת

 .הייתה עדי$ בעיצומה ולא היה מידע כמה מהניצולי� ירצו להגיע לאר( ישראל

גלות מראשית המפעל הבסיס ליחס לשארית הפליטה היה עמדת היישוב כלפי ה

 שאי$ ליהודי� מקו� ,במהותה של הציונות עמד המרד בגולה והתפיסה. הציוני

 שאפה ליצור , שמתוכה באה מנהיגות היישוב,הציונות הסוציאליסטית. באירופה

נית$ להבחי$ בארבע תקופות ביחס היישוב העברי לשארית . אד� חדש וחברה חדשה

  :הפליטה

תקופה שעומדת ,  ועד לסיו� המלחמה1944אמצע  ! תקופה ראשונה

ק והגעתה של הבריגאדה 'קה קורצ'בסימ$ המפגש באר( ע� רוז

  .לאירופה

 עולי� 571 שמנתה , עלתה לאר( קבוצת פליטי�1944בסו. מאי 

 מרשמיה עולה אכזבה מהתנהגות .יוגוסלביה ופולי$, כוסלובקיה'מצ

 . לא כ' היהבית וחו� ולהפליטי� ציפו באר( ישראל . תושבי האר(

  לאליטה,  בגטו וילנהותלוחממה, ק'קה קורצ'חשיבות מכרעת הייתה למפגש של רוז

 .שבועות ספורי� לאחר הגעתה היא הופיעה בפורומי� מרכזיי� ביישוב. של היישוב

תודעת הציבור קלטו בבאמצעות הופעותיה נ. הופעתה השאירה רוש� חזק ביותר

  . טוסיה אלטמ$, פרומקה פלוטניצקה, $חייקה גרוסמ, אבא קובנר: אנשי� כמו

  :כותב מרדכי שנהביק 'קה קורצ'של רוזעל הופעתה 

רטט ? "מש�" סיפוריה עאל אוז� מי לא הגיע שמ. קה'באות� ימי� הגיעה אלינו רוז"

בה� מסרה את העדות , עבר ומחננו בעקבות הופעותיה בקיבוצינו או באסיפות הע�

כבשה זק  בכיבוש ...הזקני� והצעירי�, ילדי�ה, הנאמנה הראשונה על טבח האמהות

   5."אפ% בכוחו את כולנו ...שיר המרד של לוחמי הגטאות. את כל שומעיה

                                                           
5
 49' עמ, אחים זרים, חנה יבלונקה 
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 ה� העבירו .ראשוני העדי� באר( היו אנשי� שהשתייכו לקבוצת הלוחמי� בגטו

� שהיו מקובלי� אז ,ליישוב את אמונת� בצדקת דרכ� וזו תאמה את הערכי

  . ביישוב

מפגש בי$ לוחמי הבריגאדה  ! 1945מסיו� המלחמה ועד סו.  ! יהתקופה שני

  . לשארית הפליטה

 היו הראשוני� שנפגשו ע� שארית , שהיו על אדמת איטליה,חיילי הבריגאדה

חיילי� רבי� ערקו . רבי� מבני משפחות החיילי� היו בי$ הנרצחי�. הפליטה

� מבני משפחותיה�מיחידותיה� והחלו נודדי� באירופה בתקווה למצוא שרידי .

 י אחד מחייל.חווית המפגש של חיילי הבריגאדה ע� שארית הפליטה היה חזקה

  :הבריגאדה מתאר אותה במילי� הבאות

רק א� רואי� בעי� . טרגדיה של ע� של� אי� לראות אותה דר( הרדיו והעיתונות "

 ...רק אז חיי� זאת בכאב � ממש רק א� שומעי� ממש מפי פליטי חרב על הכול

   6."וזהו שראינו והרגשנו

 כמו .ע� סיו� המלחמה הייתה שארית הפליטה בראש מעייניה של הבריגאדה

ערב כניסת הבריגאדה . במגנט נמשכו חיילי הבריגאדה והניצולי� אלה אל אלה

: הסעי. האחד עשרה היה זכור, ג עיקרי התנהגות מחייבי�"לגרמניה פורסמו בה י

 מטרת� של חייל הבריגאדה ,כ$או!  ומולדת חופשיתעליה, הצלת יהודי� ! שליחות'

במפגש הזה על אדמת הניכר . הייתה הצלת שארית הפליטה והכוונת� לאר( ישראל

הייתה נכונות וצמא של בני האר( להקשיב ולשמוע את אשר עבר על ניצולי השואה 

 אול� ,מפגש זה היה חשוב.  יחד ע� רצונ� של שארית הפליטה לספר,בשנות הסבל

 כאשר ה� , קול� של אנשי הבריגאדה.מעט שלא הייתה לו תהודה באר( ישראלכ

 שהייתה , וה� לא השפיעו על עיצובה של האווירה הציבורית, לא נשמע,חזרו לאר(

  . עתידה לקלוט עשרות אלפי ניצולי שואה מאוחר יותר

  . תקופת מחנות העקורי� וההעפלה!1947 ועד שלהי 1946!מ ! תקופה שלישית

 התחילה שליחות מאורגנת ורשמית מטע� מוסדות וגופי� אר( 1946ית ראשב

�" מחלקת הנוער והחלו(", "' לעלייה בהמוסד", "הבריחה"נציגי : ישראליי� ובה

  . בשלב זה החלה מלחמה של נציגי המפלגות השונות על נפשות שארית הפליטה. ועוד

                                                           
6
  50' עמ, אחים זרים, חנה יבלונקה 
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אדה ראו בשארית  הבריגי בעוד שחייל: השתנתה הגישה לשארית הפליטה,בנוס.

 התייחסו הנציגי� הרשמיי� מאר( ישראל במידה ,הפליטה שות. שווה ער'

 התנהל דיו$ 1947 ובתחילת 1946!ב. מסוימת של התנשאות מבחינה ערכית אנושית 

 :במוקד עמדה השאלה. בכל מיני פורומי� באירופה על מהותה של שארית הפליטה

 ,ה גרמה לסלקציה בע� היהודי שהשוא,ההנחה הייתה? מי ה� האנשי� ששרדו

דיו$ .  אלו ששרדו ה� הטובי� פחותא הא� נותרו הטובי� יותר או שמ:והויכוח היה

בד בבד ע� הדיווחי� שהגיעו מאירופה על , זה נמש' ג� בפורומי� שוני� באר(

  . התרשמות השליחי� מניצולי השואה

 צביה לובטקי$ ,1945אבא קובנר באוגוסט , בוא� של כמה מראשי לוחמי הגטאות

 ונאומיה� במועצות הקיבו( השונות עוררו ,1947! ואנטק צוקרמ$ ב1946באפריל 

קול� של לוחמי הגטאות רק העמיק את ההבחנה בי$ הפרטיזני� . סערת רגשות

  .  שנתפסו כהולכי� פסיביי� למוות,ולוחמי הגטאות ושאר ניצולי השואה

 כשהגיע לאר( ! 1949ועד שלהי  29.11.1947!מהחלטת החלוקה ב ! תקופה רביעית

  . הגל הגדול של שארית הפליטה במהל' מלחמת העצמאות

ההבחנה בי$ פרטיזני� ולוחמי� ויתר שארית הפליטה קיבלה משנה תוק. ע� פרו( 

� על החלוקה עוררה התלהבות בקרב שארית "החלטת האו. מלחמת העצמאות

ליחי� ביקשו לחזור לאר( עקב המלחמה רבי� מהש. הפליטה ורבו גילויי ההתנדבות

�  . ולא היה מי שימשי' את עבודת

. הייתה עייפות מלשמוע את ניצולי השואה .המלחמה הייתה עתה בעדיפות עליונה

� שטופח , סירבו לדבר היות וסיפור� היה שונה ממיתוס הגבורההניצולי� עצמ

נפערה תהו� .  שנלח� על עצמאות המדינה,סביב הפרטיזני� וסביב הנוער הישראלי

בשלב זה הגבורה . בנושא תפיסת הגבורה בי$ שארית הפליטה ליישוב באר( ישראל

שארית הפליטה עצמה .  הייתה העמידה מול האויב ע� נשק ביד, שהעריכו,היחידה

אחת השאלות שחזרה על .  כי עצ� הישארות� בחיי� הייתה גבורה ראויה,חשה

 :והעידה על עומק הפער הייתהעצמה במפגש בי$ תושבי האר( ובי$ שארית הפליטה 

"�גישת הישוב כלפי שארית הפליטה גרמה לניתוק בי$ שתי " ?אי' נשארת בחיי

 שמצאו ,להימצא בסביבת ניצולי�הייתה  של שארית הפליטה התיהאוכלוסיות ונטי

  . פורק$ אחד אצל השני
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 1949 �חיפה  ליד ,העלייה שער ,העולי� מחנה

  :טיב לתאר את הפעריאנטק צוקרמ$ ה

כי א� אוקיינוסי� של , � לא רק ימי�מפרידי) י"ובי� אנשי א(הסתבר שבינינו "

, מ ומפולי�"בעיני אנשי� שבאו לברה, דברי� שנראו בעינינו. מחשבה ושל חוויות

ואילו אנו לא יכולנו להבי� מה ה� , ה� לא יכלו להבינ��אנשי� שחצו גבולות

מבחינת , מה הקשיי� העומדי� בפניה� מבחינה ארגונית ומבצעית, מדברי� אלינו

אני אומר זאת לא רק על . חינת הכס% הדרוש כדי להגיע אלינוהשליחות ומב

כל אלה כמעט שלא , אני מתכוו� ג� למוסדות התנועתיי�, המוסדות הלאומיי�

לנו הייתה שפה לגמרי . בשפת שארית הפליטה, לא דברו בשפה שלנו ...הבינו

    7."שפה שרכשנו בימי המלחמה, אחרת

  דיור והתיישבות, אכלוס

. נה של אנשי שארית הפליטה הייתה בתי העולי� או מחנות עולי�תחנת� הראשו

 הרוב הצליחו למצוא לעצמ� ,היו רבע מכלל העולי� במחנות עולי� 1949בינואר 

פתרונות דיור רוב� בבתי ערבי� שנטשו את הערי� והכפרי� בעקבות מלחמת 

  . העצמאות

, חיפה: עורבות כמו שהיו בעבר ערי� מ,תחילת ההתיישבות הייתה בערי� הנטושות

מעבר לניצול הבתי� הפנויי� הייתה מטרה לחזק את האזורי� . טבריה וצפת

  . הכבושי� באוכלוסיה יהודית

  

                                                           
7
  61' עמ, אחים זרים, חנה יבלונקה 



10  

 

�, עכו, יפו:  כמו, שהיו בעבר ערביות לחלוטי$,בעדיפות שנייה יושבו העולי� בערי

  בחלק. שנהרסה לחלוטי$,הבעיה בערי� אלו הייתה תשתית השירותי�. לוד ורמלה

בארות המי� נתנו , רשת המי� תוכננה בצורה גרועה, מהערי� לא היה חשמל

ערי� אלו היו תחת ממשל צבאי והיה . כמויות מי� קטנות ולא הייתה תשתית ביוב

�האפוטרופוס של , המושל הצבאי: צור' לתא� את ההתיישבות בי$ גורמי� רבי

 מהבתי� היו רבי�.  הסוכנות היהודית וההסתדרות,הממשלה, הרכוש הנטוש

רעועי� והבעיה הגדולה הייתה הניתוק של מקומות ישוב אלו ממקומות ישוב 

�ה השפעה מוראלית קשה יתחוסר התעסוקה היל .לא הייתה תעסוקה. יהודיי

  . חוסר יכולת לטפל בנוער והעדר פעילות תרבותי בי$ העולי�, ביותר

�תפקידי� השוני� העדר חלוקת אחריות מוסדית ל, העדר תכנו$ מראש ! לסיכו

ניתוק רוחני ופיזי , תנאי חיי� קשי� וירודי�, הכרוכי� בבניית התיישבות מתחדשת

 ומוראליותבעיות קיומיות ,  כל אלה גרמו לבעיות קשות! מלבו של היישוב הוותיק

  . בערי� הנטושות

ההתיישבות בכפרי� הנטושי� את  ,ניגוד לבעייתיות ההתיישבות בערי� הנטושותב

 שנועד , כמהל' אסטרטגיהדבר נתפס שמכיוו$ ,מדה אוהדת מלכתחילהליוותה ע

בחירת כוח . ה בחסות תנועת המושבי�יתא היי וה,לחזק אזורי� דלי אוכלוסיה

� הייתה נוקשה יותר והיא התבססה על אמות , שהופנה לכפרי� הנטושי�,האד

 37!עד תו� מלחמת העצמאות הוקמו כ. בריאות והתאמה חברתית, מידה של גיל

�  . יישובי� חקלאיי� בכפרי� הנטושי

את ההתיישבות בכפרי� . רוב היישובי� נבנו על קבוצות עולי� בעלות מוצא משות.

חריצות , יוזמה עצמית לשיפור איכות החיי�, הנטושי� מאפיי$ ארגו$ עצמי מהיר

בה�  ש,קשה יותר היה במקומות. עזרה הדדית וקשר חזק למקו� ההתיישבות, רבה

   .אוכלוסיה ממוצא מעורבהתרכזה 

 מה שגישר בשלבי� .ג� בכפרי� הנטושי� הייתה בעיה של ניתוק מהיישוב הוותיק

, הראשוני� הייתה ההתלהבות של שארית הפליטה לצורת ההתיישבות הכפרית

  . דבקות באדמה והמרחב ליוזמה עצמית, נכונות לעבודה
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   לאר�עליית�� לאחר  ומצבדימוי שארית הפליטה בעיני השליחי� ובעיני עצמ�

� שהעבירו ,לגבי רוב תושבי האר( עוצבה דמות שארית הפליטה מתו' הדיווחי

 � ולא מתו' מפגש והתרשמות ,1947!1948השליחי� בעל פה ובכתב בי$ השני

רוב הדיווחי� עשו הבחנה בי$ השפעת השואה על האנשי� לבי$ השפעת . ישירה

�, פיזיות בעיקר, השפעות שליליות בכל מקרה מדובר ב;החיי� במחנות העקורי

 שמקור� ,החיי� במחנות נתפסו כמחריפי� סימפטומי�. נפשיות ומוסריות

 שנוגע לפליטי� ,הדיווח החיובי.  ומונעי� נורמליזציה בחיי העקורי�,במלחמה

 שבא לידי ביטוי בשיעור גבוה של ,נורמאליי� הוא רצונ� לחזור לחיי� ,במחנות

יווחי� חוזרי� ומדגישי� את יסוד החשדנות והאמונה רוב הד. נישואי� וילודה

�". להסתדר" היא יכולת� של הניצולי� , שמודגשת,תופעה אחרת. הקטנה באד

התרשמויות אחרות מציינות את הרמה התרבותית הירודה של שארית הפליטה 

על המפגש ע� שארית הפליטה במחנות העקורי� כותב השליח מנח� . גשי נחיתותרו

  :זערוני

לקויי� ברגש ,  מאיש המחנה הפשוט ועד לאיש הועד המרכזי,כל יהודי המחנות"

ה� מגזימי� . בדר( כלל ה� נוטי� להגזמות, נחיתות עמוק ונעלבי� על נקלה

ה� נתוני� , דעת� אינה יציבה בדר( כלל ואינה שקולה. ובפאתוס בביטוי

ה לובנקל אפשר להלהיב� ומהר מאד על. להשפעת� של אפקטי� רגעיי�

האנשי� האלה ...חסר חינו(, יהודי המחנות חומר אנושי קשה...התלהבות� לפוג

    8."קהו רגשותיה�.  כזה אשר שו� דבר לא יזעזע אות�גיהינו�עברו 

דיווחי השליחי� העלו מגוו$ של היבטי� שליליי� בחייה של שארית הפליטה עקב 

 כי ,השליחי� טענו . הראשו$ שבה� הוא היבט כלכלי פרודוקטיבי,הישיבה במחנות

.  שכרוכי� בה חיי� מקצבה וחוסר רצו$ לעבוד,אנשי המחנות חיי� בבטלה מנוונת

יש . ית רווחי� קלי� בשוק השחורי היא עש, שה� מצייני�,תופעה שלילית אחרת

 כציבור שחי בהרגשה שסבלו בעבר מזכה אותו , שמאפיי$ את שארית הפליטה,תאור

שארית הפליטה תוארה ג� כציבור שרווחת בו . ולחיי� טובי� יותר בעזרת סביבת

דאגה רבה . ציבור שנעדר מסורת פוליטית ציבורית דמוקרטית, הפלגנות המפלגתית

� או , או שלא קיבלו חינו' כלל,הללו.  שגדלו במשטר המחנות,הובעה בנוגע לילדי

  .  שרוחה של אר( ישראל הייתה זרה לה�,שלמדו במסגרות חינוכיות

                                                           
8
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לחינו' לעבודה ולערכי� החשובי� , לחלוציות, בנה לתנועות הנוערחסרה לה� ה

 שיושבי המחנות עברו במש' הזמ$ סלקציה ,התפיסה הייתה. לחינו' הילד באר(

 והנשארי� טיפחו אורח חיי� של ,שי החלוצי כבר עזבו כשהיסוד האנ,יתלשלי

 את , כמעט בקול אחד,המסרי� שהועברו לאר( מצייני�. השלמה ע� חיי המחנה

  . בורות שארית הפליטה בכל הקשור לאר( ישראל ולציונות

�� שעליו נבנה היחס לשארית הפליטה בבוא, שהגיעו מאירופה היו הבסיסהתיאורי 

 התנועה הציונית שאפה ליצור באר( ישראל אד� חדש וחברה ,בנוס.. ארצה

 .מתוקנת

   

, סוציאליז�, יותחלוצ, התנועה הציונית העלתה על נס ערכי� כמו עבודת האדמה

עיסוק בפרנסות :  שנתפסו כגלותיי�,כל אלה כניגוד ליסודות ! טובת הקולקטיב

כי המפגש בי$ הישוב לשארית  ,פער זה הבטיח. גילויי חולשה פיסית ורגשנות, אוויר

 על שקצרה ידו ,לכ' יש לצר. את רגשי האשמה של היישוב. הפליטה יהיה טעו$

ומנגד רגשי בושה והשפלה על מה . ו הושמדהמלסייע ליהדות אירופה שעה שז

  . שנתפס ביישוב כהתנהגות מחפירה של יהדות אירופה בפני הנוגש הנאצי
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ה� התקבלו כאזרחי� מ$ , כאשר הגיעו פליטי השואה לאר( ה� התקבלו בברכה

�בפועל הייתה . לא היה ספק לגבי נאמנות� לישראל, המניי$ בזכות יהדות

רוב הציבור לא היה . במצוקות ורגישויות העולי�, עלייההתעניינות מועטה בלבד ב

� שהיו שכבה , היו הפקידי�העלייהמי שעסקו בקליטת . מעורב בקליטת העולי

.  ועובדה זו הגבירה את רגשי הנחיתות של העולי�,מבוססת בחברה היהודית

 והאינטגרציה ע� היישוב סיביתא שארית הפליטה באר( לפכתוצאה מכ' הפכה

דבר שגר� רוב הציבור הוותיק התנכר לשארית הפליטה . הייתה קטנההוותיק 

! מרבית המרכיבי� של אינטגרציה חברתית. התכנס בתו' עצמהלשארית הפליטה ל

�כל אלה לא היו קיימי� במפגש  ! קרבה רוחנית, שפה משותפת, מגורי� משותפי

  . של היישוב הוותיק לשארית הפליטה

" משפחה"ושארית הפליטה היו מושגי� כמו א� במפגש בי$ אנשי הבריגאדה 

"� עולי שארית לתיאור הרי שהביטויי� השכיחי� ביותר ,שפה משותפת" אחי

חומר אנושי , אלמנט, פליטי�, "אבק אד�: " היו, לאחר הגעת� לאר(,הפליטה

 הוותיקה לעולי� הביטויי� אלו מבטאי� יותר מכל את יחס החבר. וכדומה

�  . החדשי

או מעול� אחר ועד אחרית חייה� ה� היו אחוזי� בו ואוחזי� בו ניצולי השואה ב

השהות . רבי� מה� ניסו לתאר את הקורות אות� במחנות ונכשלו. ללא הר.

� , סייעה לרבי� להתאושש מבחינה גופנית, קוד� העלייה לאר(,במחנות העקורי

שיי ק, קשיי ריכוז וסיוטי לילה, רגזנות, דיכאו$א' ה� סבלו מחרדות והתקפי 

דאגנות גדולה בכל מה שקשור , סגירות, חשדנות כלפי זרי�, ביצירת קשר ע� הזולת

רבי� . הכלכלי והמקצועי וחשש גדול בכל הקשור לילדיה�, בביטחונ� האישי

ועל חוסר  ,בתקופת המלחמה שעברו ,מניצולי השואה נשאו בושה על ההשפלות

�עורבי� בניסיונות  שהיו מ,למעטי�. האוני� שלה� להתנגד למה שעשו לה

.  ורבי� מה� נטו להתבדל מהיתר וא. להתנשא עליה�, היה קל יותר,התנגדות

לעלייה  הפנה פרקליט המדינה את תשומת ליבו של שר המשפטי� 1949באוגוסט 

�די$ . השולחי� יד בנפש�, בה� ניצולי שואה, מדאיגה במספר העולי� החדשי

השנה הראשונה לעצמאות המדינה וחשבו$ שהוגש לראש הממשלה קבע כי במהל' 

   9. רבי� מה� עולי� חדשי�, 150עלה מספר המתאבדי� וניסיונות האובדנות על 

                                                           
9
 144' עמ, ון השביעיהמילי, תום שגב 
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  ל"גיוס שארית הפליטה לצה

. 22,300!מתוכ� מנו שארית הפליטה קרוב ל,  חיילי�88,033ל " מנה צה1948בשלהי 

שליש מה� היו אנשי שארית ,  אל. בחילות קרביי�60! כמתו' כלל החיילי� שרתו

   11.אחד מכל שלושה נופלי� במלחמה היה עולה חדש ניצול שואה 10.הפליטה

גרמה להתעוררות ולהתלהבות  29.11.1947!ב� על חלוקת אר( ישראל "החלטת האו

אותה עת כבר איבדו את אמונ� באר( בו , שהיו במורל ירוד,בקרב שארית הפליטה

  : במחנות מתאר אחד השליחי� באיטליההאווירהאת . לישרא

יכול אני לציי� את ההתלהבות העצומה שהקיפה את כל הפליטי� אחרי "

בבואי לש� פנתה אלי משלחת בשאלה א� אפשר להתגייס לשורות  ...ההכרזה

באופ� ספונטני פר� רצו� הפליטי� במחנות . ההגנה ולצאת להלח� בכנופיות

ותפי� למאבק הישוב ומבלי ולפני שהוכרז על איזשהו מפעל להיות ש, בוצי�יובק

   12."התחילו באסו% כספי�

ל במחנות "עוד לפני פרו( קרבות מלחמת העצמאות החל גיוס ניצולי השואה לצה 

�עדיפות . מוכשרי� לשאת נשק, 18!35הקריטריו$ היה אנשי� בגילאי� . העקורי

לשרת  שנמצאו מתאימי� ,עליונה לעלייה ניתנה לאלו

הכוונה הייתה להכשיר את המתאימי� עוד . ל"בצה

  . במחנות להפעיל נשק

במזרח בנוס. ג� ל התבצע "גיוס שארית הפליטה לצה

בביצוע הגיוס יש להבחי$ בי$ שתי . אירופה ובקפריסי$

  : תקופות

שיטתית  בטר� החלה פעולת גיוס ! תקופה ראשונה

 ,המגויסי� נבחרו מתו' הציבור, במזרח אירופה

יסו י בתקופה זו גו.שנשלח למחנות מרסיי לש� עלייה

  .  איש2,000!כלאר( ונשלחו 

 שהתייצבו וגויסו בלשכות , העלייה  קבוצות ויחידי�י השנייה הגיעו לבסיסהפבתקו

  .  איש6,000!7,000!בתקופה זו התייצבו כ. הגיוס בארצות השונות

                                                           
10
 80' עמ, אחים זרים, חנה יבלונקה 

11
 162' עמ, המיליון השביעי, תום שגב 

12
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 מבי$ המתנדבי� נער' יסי�י לאחר שנבחרו המגו.לא כל המתנדבי� התאימו לגיוס

גיל ,  שמטרתו להרכיב יחידות צבאיות אחידות מבחינת מוצא,במחנה מיו$ פנימי

  . והכשרה צבאית

 ניסו לשמור בגופי� שלמי� בתו' , הכשרה שבאו מאורגני� בקיבוצי,את אלו

 אול� פעולות ,במחנות התנהלה תוכנית הסברה. מסגרת היחידות הקיימות

רמות השכלה שונות וקוצר רוח של , ריבוי שפות: י�ההסברה נתקלו בקשיי� רב

�  .המתנדבי

של קשה  יש עדויות רבות על יחס .הייתה קשהל "ניצולי השואה בצהקליטת 

האלו. אברה� .  שזה מקרוב התגייסו,אהוישראלי� לניצולי הש! האר(חיילי�ה

  :מתאר את פגישתו ע� חיילי� מקרב שארית הפליטהאד$ 

הצגתי לה�  ...ה� דיברו אידיש. ל" חיילי הגח�שונה עהייתה זו פגישתי הרא"

: תגובת� הייתה מפתיעה. את התכנית לשבוע הקרוב והצעתי שיציגו שאלות

, מזה שבועיי� באר� ואני הראשו� שאס% אות� לשיחה � תחילה שבחו אותי

עד היו� לא נית� לה� . הסביר לה� בהרחבה את המתרחש ואת התכנית לגביה�

. לדעת� על האימוני� ועל היחס כלפיה�, א שאל להרגשת�להתבטא ואיש ל

לדבריה� זכו ליחס משפיל מהמפקדי� : כ עברו לטענות וה� היו רבות"אח

כי� הצעירי� מרימי� עליה� קול וא% זורקי� בה� "המ. הזוטרי� שאמנו אות�

היו שציינו בחריפות שיחס המפקדי� מזכיר לה� את יחס הגרמני� . אבני�

   13."כלפיה�

 עולה תמונה של 1949 לאפריל 1948ל בי$ מארס "מסקנות סקרי� שבוצעו בצהמ

מד ימד המוסדי של הקליטה וכשל במיכשל במ , בקליטת ניצולי השואהכשל

מעבר להתמודדות ע� הקושי .  שהיה עוד חרי. יותר,אישית!האינטראקציה הבי$

. בית ופינה  שלא היה לה� בעור,שבשרות הצבאי התקשו ניצולי השואה ע� העובדה

 וכזה ה� לא , שלא נשאר איש ממשפחותיה� ציפו לבית ח� בישראל,רוב�. שקטה

מקור נוס. לכישלו$ באינטראקציה הבי$ אישית בי$ ניצולי השואה והנוער . מצאו

 ,כל זה בלט על רקע העובדה. בניסיו$ החיי�וישראלי היה הפער בגילי� !האר(

 והדר' לקידו� הייתה חסומה בפני �יישראל!שהפיקוד היה בדר' כלל בידי האר(

בצבאות בעלות  עלי ניסיו$ צבאי וניסיו$ פיקודי שרבי� מה� היו ב,ניצולי השואה

  .  שירתו כטוראי� באר( ה� .טר� עלות� ארצההברית 
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  ניצולי השואהל ו"צה

 בקליטת ניצולי השואה יל"צההממסד הבשני נושאי� נית$ לראות את כישלונו של 

 ובהנחיה "חוק בני� יחידי�" באי הכללת� של ניצולי השואה ב, האחד:לשורותיו

  .על שינוי שמות משפחה

היה צור' לאומי להבטיח המשכ$ של מאות ואלפי  "בני� יחידי�חוק "הרציונל של 

 להורי� החיי� באר( ואי$ לו מי שנולד ,על פי החוק הוגדר ב$ יחיד. משפחות

רבי� מניצולי השואה לא ". � יחידי�חוק בני"שארית הפליטה לא נכללה ב  14.אחות

�שריד יחיד לכל , "נצר אחרו$"אלא , כפי שהגדיר החוק, היו סת� בני� יחידי

�  . רוב� של אלו נשלחו ליחידות קרביות, משפחת

 את המכתב הבא 5.3.1948!תב בומלוחמי גטו וארשה כ) יק'קז(שמחה רטהויזר 

  :לפיקוד העליו$

  לכבוד
  "הפיקוד העליו�"

  נ.א

ור פקודת הפיקוד העליו� לשחרור בני� יחידי� לא
 ברצוני להעיר ,ח ולהעסיק� בעור%"ש והפלמ"מהחי

 שאנשיה לא רק בני� ,לכ� על מחלקת הפרטיזני�
 אבל יחידי� למשפחות שלימות שהושמדו ,יחידי�

כאחראי לאנשי� אלו חושבני כי עוד לא . י הנאצי�"ע
ו� ראש�הגיע הזמ� להעסיק את האנשי� האלה בקו

  ".בית דגו�"כמו 

אני יוצא מהנחה שיש צור( וחובה לאומית לשמור על 
  .בחיי� עד כמה שאפשרשישארו האנשי� האלה 

שנית דווקא בגלל זה שהיא יחידה קרבית בעלת רמה 
  . ולא לפני זה12להטיל עליה תפקידי� רק בשעה 

                                                                             
  בברכת ניצחו�

  רטהויזר. ש�יק'                                                        קז

  5.3.1948אביב �תל
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חוסר הבנה למהות השואה במישור הפרט עלה ג� מההוראה לשינוי שמות משפחה 

�ההנמקה . צרפתי� ולועזיי� בכלל, בי�אסל, סכסיי�!אנגלו, במקרה שה� גרמני

עברי ברוחו וחזונו ובכל גילוייו הפנימיי� : "ל צרי' להיות" שצה,אה הייתהלהור

� היות וה� העריכו כי זה יאי( את ,רבי� מניצולי השואה נענו לדרישה". והחיצוניי

 , היו רבי� שש� המשפחה היה הדבר היחיד, מנגד.השתלבות� בחברה הישראלית

�  .  וה� ביקשו לשמר אותו,שנותר ממשפחת

�לזכר חיילי " נצר אחרו$"את פרוייקט , יהודה שטרנפלד, ז� ניצול השואהי, לימי

  :שנפלו בקרב, שארית הפליטה

  

  

  

  

  

  

  

  

gOZSuEHs8mq=v?watch/com.youtube.www://http  

htm.default/hanzacha_mifal/merkaz/il.gov.education.www://http  

 שלתוכו ,ישראלי!מלחמת העצמאות נתפסה קוד� כמלחמתו של הנוער האר(

 דורגו באר( כנחותי� , שברוב� היו ניצולי שואה,העולי�. השתלב ניצול השואה

רבי� . וה$ במוטיבציית הלחימה שלה� ה$ ביכולת הלחימה שלה� ,מבחינה צבאית

במיתוס . במהעולי� קיבלו הכשרה בסיסית ביותר ונשלחו לאחריה מיד לשדה הקר

הגבורה של מלחמת העצמאות היה מקו� לשואה רק בכל הנוגע למרד הגטאות 

� ,מהל' מלחמת השחרורב שעלו לאר( ,אנשי שארית הפליטה. ולוחמת הפרטיזני

 מפגש� ע� הצבא באר( .יזני� ולא בי$ מורדי הגטאותרוב� לא היו בשורות הפרט

 שלעומתו ניסיו$ חייה� נחשב נחות וכדר' התנהגות ,העמיד בפניה� מיתוס גבורה

  . שאינה הולמת
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  הקליטה בקיבוצי�

עניי$ מיוחד יש במפגש בי$ שארית הפליטה ותנועה הקיבוצית היות והתנועה 

ש בי$ ניצולי השואה והקיבוצי� במפג. הקיבוצית ניצבה במרכז ההגשמה הציונית

 ובי$ ,"עליית הנוער" שהיו קשורי� למפעל ,יש לעשות הפרדה בי$ ילדי� ונוער

� כי מרבית ניצולי ,הנתוני� מראי�.  שהגיעו בדרכי� שונות לקיבוצי�,הבוגרי

� יחסית לגודל .בתנועה הקיבוצית. השואה לא נמשכו בהמוניה� אל הקיבוצי

   נקלטו 1949עד סו. . ז הנמו' ביותר מבי$ העולי�נקלט האחו, האוכלוסייה

  . מחניכי עליית הנוער59.8% בקיבוצי� נקלטו ,מנגד 15. עולי� בקיבוצי�10,000!כ

 מער' קליטה 1947! שבנתה עוד ב,התנועה הקיבוצית הייתה למעשה היחידה

ואול� .  תו' התחשבות בייחודה של עלייה זו,שארית הפליטה� שבקבוצת למבוגרי

מדה התנועה הקיבוצית לייש� את מדיניות הקליטה פרצה מלחמת העצמאות משע

� שבאו לידי ,ומשטר הקליטה הקיבוצי התמוטט עקב מחסור חרי. של אמצעי

  .  בקושי לפתור את בעיית הדיור,בי$ השאר, ביטוי

 כי ראו בישיבה בערי� זיקה , לשבת בערי�ו העדיפשארית הפליטהאנשי רוב 

� היות ורוב� לא עברו ,ואה הייתה רתיעה מהליכה לקיבוצי�לניצולי הש. לעבר

 ה� ראו בקיבו( .רוב� נרתעו מחיי צוותא. הכשרה ולא היה לה� חינו' ציוני חלוצי

 אנשי ההתיישבות העובדת נתפסו כאליטה היישובית ומול� .מושג זהה ע� הקולחוז

 ,יעו לקיבוצי� שהג, מאלו50%!אי$ זה פלא ש.  נחיתותרגשיהרגישו ניצולי השואה 

�הגורמי� העיקריי� לעזיבה .  רוב� בשנה הראשונה לשהיית� בקיבו(,עזבו אות

�,  בראש ובראשונה מצוקת השיכו$ והשאיפה לרכוש מקצוע,היו גורמי� חומריי

�קריטיי� יותר מהגורמי� החומריי� . שאיפה שהקיבו( לא מילא במרבית המקרי

� ברוב הקיבוצי� לא .ו בודדי� בקיבוצי� ניצולי השואה חש.היו הגורמי� החברתיי

 מחסור גדול בחברות עולות בקבוצה וריבוי ,הייתה שכבת גיל מקומית מקבילה

� ה� אלה, קוצר רוח ורגישות גדולה במפגש ע� המקומיי� והדינאמיקה, גברי

  . שיצרו העזיבות

                                                           
15
  160' עמ, המיליון השביעי, תום שגב 



19  

 

 קליטת ילדי השואה

  עליית הנוער

�  ו לעליית הנוער  שהתקבל, מהילדי�80%! כ.רוב הילדי� והנוער נקלטו בקיבוצי

 9,000!כ ( מה� נקלטו בקיבוצי�60%! כ. היו ילדי שארית הפליטה,1945!1949!מ

�רוב� ניצולי , 1946!1947 שנקלטו בעליית הנוער בשני� , מהילדי�63%!כ. )ילדי

    16. היו יתומי� מאב וא�,שואה

 �לקליטת� של הילדי� בקיבוצי� קדמה שהיית

הילדי� .  ש� נער' לה� מיו$,במקומות מעבר

 כאשר ,הנקלטי� חולקו לשלוש קבוצות גיל

תוכנית הקליטה כללה כל יו� מספר שעות לימוד 

�ילדי . ומספר שעות עבודה בהתא� לגיל הילדי

 .שארית הפליטה היו בעלי רצו$ עז ללמוד

�הרצו$ : לתאוות לימודי� זו יש מספר הסברי

לסגור את הפער בי$ מיעוט ההשכלה לעומת 

�.  במהל' חייה�חוו הלימודי� היו אמצעי פיצוי על הקיפוח ש.ניסיו$ החיי

�  .  עזרו לה� להשתלב בחברת הילדי� המקומית, במיוחד לימוד השפה,הלימודי

,  קשיי� רבי� עמדו לפני הילדי� בהשתלבות� במסגרת העבודה בקיבו(,מנגד

ה  חולש:ו היי� אחרי�קשי. הקושי הראשו$ היה קושי אסוציאטיבי של עבודת פר'

אי הכנסת� לענפי� עקב תחושה שה� פקק בעבודה , בעיית השפה, האקלי�, פיזית

�  . קבועי

מקור נוס. למרירות הילדי� הייתה רגשי נחיתות מול הילדי� המקומיי� ורצו$ עז 

 לא כל בני הנוער ראו עצמ� . שהיה קשור ג� לאי הוודאות בעתיד,ללמוד מקצוע

  . יתה כל כ' חשובה עבור�ממשיכי� בקיבו( ולכ$ רכישת מקצוע הי

  ? כיצד נתפסו הילדי� בעיני החברה הקיבוצית

 נוגעת לעבר� בתקופת ,האחת. אנשי הקיבוצי� נטו ליחס לנוער שתי השפעות קשות

בכל מה שקשור לרכוש . מחנות העקורי�ב קשורה לחיי� , והשנייה,הכיבוש הנאצית

די� כל דבר לפי תועלתו ועל כ$ ה� מוד" להסתדר" ראו אות� כמי שהורגלו ,פרטי

 האמו$ אבד לה� .לבני אד� מתאפיי$ בחשדנות ואי אמו$יחס� לגבי . הנוכחית

  :במחנות
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לעיניה� חפשו יחידי� הצלה ולא נרתעו .  חייה� במחנות פעל נגדנוניסיו�"

ה� היו מוקפי� סביב א( זדו� וקשיחות . מלדרו( בדר( זו על גופות חברי� וקרובי�

קשרי , כבוד אד�, ה ליו� חיי� הועלו לעיניה� רגשות אנושעל מוקד המלחמ. לב

נסגר . כל אלה טפחו חשדנות וחוסר אמו�. כל קדוש נרמס. חברות וידידות, ד�

 יישקל במאזני הכול. כל החושי� גויסו לעמידה על המשמר בפני כל זולת. הלב

:  זועקתבונת חיי� מפותחת וניסיו� חיי� עשיר וכולו. התועלת הקרובה והמוחשית

    17."אי� אוהב(, אי� דורש טובת(, אל תאמי�

אנשי הקיבוצי� מתארי� את התנהגות� של הילדי� בהיבטי� שוני� של ערעור 

, חוסר משמעת חברתית, נטייה לקללות, פראות, עצבנות: היציבות הנפשית

  .  לגיבוש הנערי� לכלל חברהההתנהגות שהפריע, היסטריות של בכי

 המניעי� העיקריי� לעזיבה היו רצו$ . הנוער הייתה עזיבהג� מבי$ חניכי עליית

 ג� א� עזבו בני הנוער את ,לגבי עליית הנוער. בהכשרה מקצועית וחשש מחיי שיתו.

 הרי שהושגו בכ' לפחות מקצת ,מסוימתהקיבו( לאחר שחונכו בו תקופה 

  . ממטרותיה החינוכיות

  סיכו�

דיל בי$ קליטת ילדי� יש להבכשעוסקי� בקליטת שארית הפליטה באר(  .1

�יש להבדיל בי$ דרכי הקליטה בקיבוצי� לבי$  .ונוער לבי$ קליטת המבוגרי

� .אלו שנקלטו בערי� וביישובי� הנטושי

2. �" עליית הנוער" נקלטו במסגרת , מקרב שארית הפליטה,הילדי� והנערי

החל מהגעת� . חינוכ� וקליטת�לובמסגרת זו ננקטו דרכי פעולה ייחודיות 

 מתו' מחשבה תחילה לקליטת "עליית הנוער" נערכה "די טהר$יל"של 

אמצעי� הוקצו נקבעו מטרות חינוכיות ו. רבבות ילדי שארית הפליטה

�היו . ולמידהתחקור  נער' מעקב והתקיי� תהלי' בלתי פוסק של ,כספיי

איכויות שלקחה בחשבו$ את ה , אבל נבנתה מערכת קליטהוכישלונותטעיות 

 29 עד .גרי�ושונה המצב כאשר מדברי� על המב. די�הספציפיות של היל

 נפרדת ולא  לא הוקדשה לשארית הפליטה הבוגרת תשומת לב1947נובמבר ב

אלא בתנועה הקיבוצית , קליטה ושיקו�, הוקמו כלי� מקצועיי� להדרכה

 .בלבד
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עוצב , כפי שנתפס על ידי רוב תושבי היישוב, הדימוי של שארית הפליטה .3

� דימוי זה היה .שהעבירו שליחי היישוב ממחנות העקורי� ,מתו' הדיווחי

 שהיה ,התנועה הציונית שאפה לעצב באר( ישראל יהודי חדש. שלילי בעיקרו

הלכו " שנתפסו כמי ש,תזה ליהודי הגלותי ולדמות� של ניצולי השואה!אנטי

  ".כצא$ לטבח

 עמדה , למרות המודעות למרכזיותה של העלייה ולחשיבותה,1948במש'  .4

,  1949 ובתחילת 1948בשלהי . מלחמת העצמאות בראש סדר העדיפויות

 .  החלה העלייה לתפוס מקו� מרכזי יותר,כשהשתפר המצב בחזית

 על א. ,1949המערכת הצבאית החלה לעבד תוכניות קליטה רק בתחילת  .5

 .  אל. חיילי� מקרב שארית הפליטה20!שעד אז גויסו למעלה מ

 מער' קליטה למבוגרי 1947! שבנתה ב,ידההתנועה הקיבוצית הייתה היח .6

 אול� משעמדה לייש� אותה פרצה מלחמת העצמאות ,שארית הפליטה

 . קיבוצי התמוטטהומשטר הקליטה 

 בדר' כלל .לשארית הפליטה ברובה היה מושג מעורפל בלבד על אר( ישראל .7

בפועל הייתה תהו� בי$ המצב .  הצטיירה בדמיונ� כציור אידיאליר(הא

 תהו� זאת הולידה . של היישובו וחוסר מוכנות,שה� הגיעו לאר( ,הנפשי

   על הפער הזה מעיד מכתב שנשלח. תגובות קשות בקרב שארית הפליטה

ראש מחלקת העלייה ,  ממנהל הסוכנות בפראג ליצחק רפאל11.7.1949!ב

�כוסלובקיה מגיעי� יו� יו� מאות מכתבי� מעולי� 'לצ": בסוכנות בירושלי

כמעט כל המכתבי� מתארי� את המצב כקשה . י השנה האחרונהשעלו במש( חצ

דעות אלה מציינות שלא זו בלבד שגרי� באוהלי� . או כקריטי, עד בלתי נשוא

, ב ומקשי� עוד יותר את התנאי�"אלא נוס% לזה באי� עכברי� ונחשי� וכיו

 ...אנשי� החיי� כא� היו�. נוס% לזה מצייני� את הכלכלה הרעה ג� כ�

אשר אי� , בי� אלה ישנ� ציוני� רבי�. י כעל מחנה ריכוז חדש" על אמסתכלי�

ידוע לנו שהקליטה היא אחת הבעיות . ל"בדעת� לעלות ארצה בגלל הסיבות הנ

למרות זאת . הקשות והמסובכות ביותר העומדות בפני הסוכנות והממשלה

מצייני� . מאשימה היהדות המקומית כא� את הממשלה במצב שנוצר

העולי� טועני� שקיימי� . ומכת בעליה מבלי שתדאג לקליטהשהממשלה ת

18." ואלו לארגו� הקליטה אי�העלייהמנגנוני� טובי� לארגו� 
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, למרות כל הקשיי� נקלטו מרבית עולי שארית הפליטה במדינת ישראל .8

 ובהתא� להשכלת� ולהכשרת� נקלטו במגזרי החיי� ,הקימו משפחות

� .באר(החברתיי� והתרבותיי� , הכלכליי

את קשיי הקליטה של ניצולי השואה באר( היטיבה לתאר חוה אלברשטיי$ 

  :בלחנו של גדעו$ כפ$, "הָיִלַרָש "! "שער עלייה"בשירה 

4K9-mCpOyX_=v?watch/com.youtube.www://http  

  את הסיפור הזה מתחילי� מהסו% 
  חו%  הלאנייה ע� נוסעי� הגיעה א

  אנשי� עייפי� באר� חדשה 
   מסתכלי� בו בשתיקה ,עומדי� מול שער גדול
  מקצה האור והחיי� , אנשי� מקצה הזמ�

   בצעדי� כבדי� ,בבגדי� עבי�
  שו� דבר לא היה כמו בהבטחות 

   היו רוחות וסערות ,הבטיחו אר� חמה
  הרצפה מלאה סירי� , הגג ע% בחור%

  וג במי� שמיכות הפו( מפולי� הכל ספ
   ישנה כברכול� מתייפחי� אבל אני 

   ישנה ע� מטריה �כמו נסיכה אמיתית 
  

  " הגענו "�מישהו אומר 
  " אולי "� עונהמישהו 
  " הלוואי" לוחשי� לו ,"מצאנו "� קוראמישהו 
עד  "�  צועקי� לו,"בינתיי� "�  צועקמישהו 

  " מתי
  לעול� כבר לא נדע 

  יצא מי נכנס ומי 
  מי עבר ומי נשאר בשרליה 

  ... שרליה
  
   כל שעה שפה אחרת ,"קול ציו� לגולה"

   יושבי� כמו גולי� במחתרת ,הרדיו מנג�
   מתחממי� ,תנור יושבי�הכמו ליד 

   שרי� את השירי� ,מביני� כל מילה
  ובבוקר חוזרי� אל השפה החדשה 

   אדישה וקשה ,שוברת שיניי�
  כל התוכניות נהפכו לחלומות 

   מחליפי� את השמות ,מחליפי� מקצוע
   מקשטי� את העבר ,מחליפי� זיכרונות

  ש� כול� נסיכי� היו וזה מה שנשאר 
   אורוות סוסי� בחצר ,היה פסנתר בכל חדר
  ...אמת פחות או יותר, כל מילה היא אמת

  ...השרליה שרלי

  " מדור חיפוש קרובי� ",ושוב הרדיו מדבר
  ת ומספרי�  כתובו, שמות,ותכרשימות ארו

   בעצ� כבר ויתר ,מי שהחלי% את הש�
   אי� בו כוח יותר ,אינו מקשיב לתכנית

  ובינתיי� אבי קנה לו מצלמה 
   תמונות לתעודה �" פוטו חמש דקות"

  , פנקס חבר, תעודת זהות, תעודת עולה
  יש תעודה כבר נסתדר , אי� פרנסה, אי� שפה

  ובקי� הח� מוציאי� את הכסאות 
  ביא סרטי� והרצאות מרכז הסברה מ

  אקורדיו� מנג� מלווה איזו זמרת 
  ' אוי כנרת כנרת'אוי ', עגלה ע� סוסה'

  ... שרליה, שרליה
  

  שולח� מתקפל, מיטה מתקפלת
   יוצאי� לטיילחנוובערב שבת אנ
  נעליי� מבריקות, חולצות לבנות
   אבל אי� פה מה לראות,הולכי� לטייל

  כמה עצי� וגדר, שורות של צריפי�
  .הרי אי� מה למהר, רי� במתינותחוז

  את הסיפור הזה מתחילי� מהסו% 
   שהגיעה לחו%,סיפור על אוניה

  על מחנה מעבר ועל תחנה סופית
  העברית, האידיש, הפולנית, ועל הבולגרית

  ללא נו%,  ללא צבע,ועל מקו� אפור
                    .התחלה שאי� לה סו%, ועל התחלה

  " הגענו "�מישהו אומר 
  " אולי "� עונהמישהו 
  " הלוואי" לוחשי� לו ,"מצאנו "� קוראמישהו 
עד  "� צועקי� לו ,"בינתיי� "�  צועקמישהו 

  " מתי
  לעול� כבר לא נדע 
  מי נכנס ומי יצא 

  מי עבר ומי נשאר בשרליה 
  ...השרלי
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