תקשורת לנכ י מורשת מוחשית

יוזמת המפעל הציוני החשוב ,שבזכותו ניצלו
עשרות אלפי נערים יהודיים מהשואה ,ראתה
בעיניים כלות איך התהילה על כך עוברת אל מי
שהמשיכה את מפעל חייה .אך היא לא ויתרה,
יצאה לקרב ארוך – וזכתה בהכרה הראויה לה.

חבורת נערים מגרמניה ,שעלתה
במסגרת "עליית הנוער" ,מגיעה
לקיבוץ עין חרוד ב.1934-
(תצלום :זולטן קלוגר)

עוד לפני עליית הנאצים לשלטון ,ב,1933-
גאתה בגרמניה האנטישמיות ונתנה את
אותותיה בתחומים שונים .אחד מאלה היה
אפלייה ברורה בקבלת עבודה ,שגרמה בין
השאר לכך ,שנערים יהודיים לא הצליחו
למצוא לעצמם מקום שבו יוכלו להתפרנס
בכבוד .קבוצה של נערים כאלה פנתה אל
העסקנית היהודיה רחה פראייר בברלין
בקריאת עזרה – והתוצאה היתה הקמת
"עליית הנוער".
תיאור מדוייק של מה שאירע אז ניתן על
ידי רחה פראייר בעצמה ,במאמר קצר
ששלחה לעיתון "דבר" ופורסם ב28-
באוגוסט  .1935ואלה הם דבריה (עם
קיצורים שלי – ב.ג:).

...ההתרגשות

רחה נולדה בעיר נורדן שבצפון מערב גרמניה ,ב .1892-הוריה ,מנחם-מנשה וברטה
שווייצר ,נתנו לה את שמה בעיקבות שם בתו של נתן החכם – הדמות הראשית במחזה
בשם זה ,שנכתב במאה ה 18-על ידי המשורר אפרים לסינג .אביה של רחה היה מורה
בבית הספר היהודי המקומי – וחזן ואילו אמה היתה מורה פרטית לצרפתית ואנגלית.
לאחר שרחה סיימה בית ספר תיכון ,היא למדה בבית ספר למורות ולשפות בברסלאו
(כיום וורוצלב בפולין) .בתום לימודיה שם הוסמכה כמורה להוראת גרמנית ,צרפתית
ואנגלית בבתי ספר תיכוניים.
בגיל  17נישאה רחה לרב מוריץ משה-יששכר פרייאר ונולדו להם ארבעה ילדים.
המשפחה נדדה מעיר לעיר ,כי מוריץ קיבל מידי פעם עבודה כרב בעיר אחרת .האווירה
במשפחה היתה ציונית והדבר התבטא בין השאר בשמות ילדיה :הבנים שלהבת (מהביטוי
שלהבת-יה) ,עמוד (עמוד האש) וזרם והבת מעיין.
עד מהרה נעשתה רחה פעילה ציונית .כשכיהן מוריץ בעלה כרב בית כנסת אשכנזי
בסופיה ,בירת בולגריה ,הקימה שם רחה ב 1922-סניף של "ויצו" העולמית ואף למדה
לצורך זה לאדינו ,שהיתה השפה המדוברת בקרב יהודי בולגריה.
ב 1926-חזרה משפחת פראייר לגרמניה ,מאחר שמוריץ התמנה לרב של שלושה בתי
כנסת אורתודוכסיים בברלין .גם כאן המשיכה רחה בפעילותה הציונית הענפה וכפי
שסיפרה במאמרה ב"דבר" ,שם נולד אצלה הרעיון של "עליית הנוער".

רחה פראייר בצעירותה

למרבה ההפתעה ,נתקלה רחה פראייר כבר
בראשית פעילותה זאת ,בהסתייגות מוחלטת
של המוסדות הציבוריים היהודיים בגרמניה –
ואפילו המוסדות הציוניים לא ראו צורך לסייע
לה .אבל היא לא ויתרה .היא פנתה ישירות
לנוער הציוני בברלין ,מעל לראשי ההנהגה,
וזכתה לתגובה אוהדת .עשרות צעירים
נרשמו אצלה לעלייה והיא החלה לחפש
דרכים להוציאם מגרמניה .בין השאר היא
נפגשה בברלין עם ד"ר זיגפריד להמן ,מנהל
כפר הנוער בן שמן ,שהיו בידיו 12
ד"ר זיגפריד להמן ,סרטיפיקטים (רשיונות עלייה של שלטונות
מייסד כפר הנוער בן המנדט הבריטי) .הוא התלהב ,העמיד את
שמן ומנהלו ,שפתח הסרטיפיקטים לרשותה של רחה ופתח את
ראשון את שעריו לפני כפר הנוער לקבוצה הראשונה של נערים
רחה פראייר ועליית מגרמניה ,שאורגנה על ידה .הקבוצה הגיעה
לבן שמן כבר באוקטובר  1932ובמשך
הנוער.
קבוצת נערים ונערות מגרמניה בנמל יפו ,בדרכה לבן שמן.
השנים נקלטו בכפר הנוער קבוצות נוספות.
מעודדת מהצלחתה בבן שמן ,פנתה רחה פראייר ישירות לכמה קיבוצים בארץ והציעה להם לקלוט קבוצות נוער דומות .התגובות היו
אוהדות ועד מהרה הגיעה להסכם עם הקיבוצים עין חרוד ,כפר גלעדי ,תל יוסף ועוד .עתה נותר לה רק לארגן סרטיפיקטים לקבוצות הללו
וכאן נתקלה בקיר אטום .במאמץ לפרוץ את הקיר הזה ,החליטה רחה למסד את פעילותה והקימה את מה שכינתה "ועד העזרה לנוער
יהודי" ,שעד מהרה נודע בשם "עליית הנוער" ...ישיבת היסוד של הארגון התכנסה במשרדו של הנוטריון ד"ר הוגו פירט בברלין ב30-
בינואר  – 1933היום שבו עלה היטלר לשלטון בגרמניה.

הנריאטה סולד

בפרוטוקול הרשמי של הקמת האגודה כבר רשומה רחה
פראייר כיושבת הראש שלה .היא קיוותה שבזכות תפקיד
זה ,תוכל לבוא בראש מורם אל הארגונים הציוניים
והיהודיים בגרמניה ,אלא שעד מהרה נכזבה תקוותה זאת.
באותם ימים היה לה גם המיפגש הראשון עם הנריאטה
סולד ,שניהלה אז את השירות לעבודה סוציאלית בוועד
הלאומי בירושלים .רחה ביקשה ממנה סיוע בהשגת
סרטיפיקטים לנערים היהודיים שהתקשרו עם עליית הנוער.
מיפגש זה היה מאכזב מבחינתה של רחה .סולד סירבה
נחרצות להשיג לה סרטיפיקטים .יתר על כן :היא כתבה
להסתדרות הציונית בברלין ,כי תוכניתה של פרייאר היא
רעיון אבוד הצפוי לכישלון ואין לתמוך בו .כתוצאה מכך
השתררה באירגונים היהודיים בגרמניה הדעה כי תוכניתה
של פרייאר להעלות נערים יהודיים ארצה היא בסך הכל
"הזיות חסרות שחר של אישה אקסצנטרית"...
וכך פרצה "מלחמת עולם" בין שתי הנשים הנמרצות הללו.

הנריאטה סולד (יושבת משמאל) ביחד עם שלוש
מאחיותיה ואמה .תצלום מ.1899-

הנריאטה סולד נולדה בבלטימור ,ארצות הברית ,ב .1860-היה זה שנה
אחת בלבד לאחר שהוריה היגרו לשם מהונגריה .אביה ,בנימין סולד ,היה
רב הקהילה היהודית האורתודוכסית בבולטימור והנריאטה היתה הבת
הבכורה שלו ושל אשתו סופיה .בסך הכל נולדו לזוג שמונה בנות ,אך
שלוש מהן נפטרו בילדותן.
כבר בצעירותה ,התבלטה הנריאטה בלימודיה – אך באותם ימים לא יכלו
נשים ללמוד באוניברסיטאות .למרות זאת היא צברה ידע רב בתחומים
שונים ,כולל היסטוריה יהודית ,עברית ומקרא ,אותם למדה בבית הכנסת
של אביה .היא גם למדה בבית ספר פרטי שפות ומתימטיקה וכבר בגיל 16
נעשתה למורה באותו בית ספר  -תפקיד שאותו מילאה  15שנה.
בהיותה כבת  20אירעו ברוסיה הפוגרומים שקיבלו את הכינוי "סופות
בנגב" וגרמו לגל הגירה גדול של יהודים לארצות הברית .רבים מאלה
הגיעו לבלטימור ופגישותיה איתם הביאו אותה לציונות .היא התנדבה
לעבוד באגודה היהודית להוצאה לאור ובהיותה בת  33נעשתה למזכירת
המערכת ולמעשה העורכת הראשית של ההוצאה.
במקביל ,הצטרפה הנריאטה לאגודה הציונית "חברת ציון" ועבדה בה 25
שנה.
בגיל  44נתקבלה הנריאטה כתלמידה לסמינר התיאולוגי היהודי ,אף כי
היה זה בית מדרש לרבנים מהזרם הקונסרבטיבי .עד אז לא למדה במוסד
הזה אף אשה והנריאטה נדרשה לחתום על התחייבות שלא לבקש תואר
רבני בגמר לימודיה.

ב 1909-הגיעה הנריאטה ,עם אמה ,לביקור ראשון בארץ ישראל .היא התרשמה עמוקות
ובשובה לארצות הברית נעשתה פעילה ציונית נלהבת .היא אמרה אז ,כי "אני משוכנעת
יותר מתמיד :או ציונות או לא כלום .או ציונות או כליה על העם היהודי"...
שנה לאחר הביקור ,מונתה הנריאטה למזכירה הראשית של ארגון ציוני אמריקה .יתר על
כן :ב 1912-הקימה בעצמה את "הדסה" ,שהוגדרה כהסתדרות ציונית לטובת בריאות
היהודים בארץ ישראל.
אולם עם כל הישגיה בפעילותה הציונית והספרותית ,עברה הנריאטה שני משברים קשים
בתחום הרומנטי .הראשון אירע ב ,1892-כאשר התאהבה בהארי פרידנוואלד ,שברבות
הימים היה לנשיא הפדרציה הציונית באמריקה .אלא שהוא היה צעיר ממנה בשנים מספר
ואמו ,שלא אהבה את הקשר הזה ,טירפדה אותו ,למגינת ליבה של הנריאטה – והקשר
ביניהם נותק .המשבר השני אירע ב ,1907-כשבעת לימודיה בבית המדרש לרבנים היא
הכירה את פרופסור לוי גינצבורג ,רב קונסרבטיבי שנודע במחקריו על התלמוד ועל אגדות
יהודיות .הם הירבו להיפגש והיא סייעה לו רבות במחקריו .הקשר ביניהם היה אמיץ
והנריאטה האמינה שלמרות היותו צעיר ממנה ב 13-שנה ,הוא יישא אותה לאשה .אבל
יום אחד הוא נסע אל אביו החולה בגרמניה ,הכיר שם אשה אחרת ובשובו הודיע
להנריאטה" :התארסתי"...
הנריאטה נשברה אז עד כדי כך ,שנתקפה בעיוורון פסיכוסומטי ,שנמשך כשנתיים .היא
אושפזה חודשים רבים בבית חולים ,נותחה ללא הצלחה ועולמה נעשה קודר מאוד.
למזלה ,הצליחה בסופו של דבר להתגבר על דיכאונה ,ראייתה חזרה אליה ואז ,ב,1909-
יצאה עם אמה למסע התאוששות בכמה ארצות ,כולל ,כאמור ,ביקורה הראשון בארץ
ישראל.
שנים רבות לאחר מכן אמרה הנריאטה ,כי "הייתי מוותרת על כל הישגי ,לו רק היה לי ילד
משלי"...

הנריאטה הצעירה

הנריאטה סולד (בשמלה שחורה במרכז התצלום) ,ב ,1921-עם בוגרות המחזור הראשון
של בית הספר לאחיות בירושלים ,שהוקם בזכות פעילותה כנשיאת ארגון "הדסה".

ב 1918-החליטה ההסתדרות הציונית
באמריקה לשגר לארץ ישראל ,שזה אך נכבשה
על ידי צבאו של אלנבי ,את "היחידה הרפואית
של ציוני אמריקה" .היחידה ,שאורגנה על ידי
"הדסה" ,הייתה מרשימה ביותר .היא מנתה
 14רופאים 24 ,אחיות ,רוקח ,פתולוג ,חובשים
ואנשי מינהל והיתה מצויידת בשני אמבולנסים
וציוד רפואי רב יחסית לאותה תקופה .בראש
המשלחת הוצב הרופא ד"ר מקס רובינוב ,אך
בגלל יחסים עכורים עם רופאים ותיקים בארץ,
התפטר מתפקידו והנריאטה "נקראה לדגל",
כדי להוציא את המשלחת מהבוץ ...היא הגיעה
ב ,1920-התיישבה בירושלים ותוך זמן לא רב
אירגנה את המשלחת מחדש ובכך הניחה את
היסודות למערכת הבריאות הקבועה של יהודי
ארץ ישראל .בזכות פעילותה ,הקים ארגון
"הדסה" בתי חולים ,מערכת תחנות "טיפת
חלב" לטיפול באמהות וילדיהן ,בית ספר
לאחיות בירושלים – ועוד ועוד .על פי הערכה
של "הדסה" ,כבר ב 1935-נזקקו לשירותי
האירגון למעלה מ 80-אחוז של האוכלוסיה
היהודית בארץ.

הנריאטה סולד בביתה בירושלים1922 ,

ב 1923-נאלצה הנריאטה לחזור לארה"ב ,כדי לטפל באחותה
החולה ,אבל ב 1927-שוב הגיעה ארצה ואז מונתה לראש מחלקת
הבריאות והחינוך של ההנהלה הציונית" ,הממשלה שבדרך" של
יהודי הארץ .ב 1931-היא מונתה גם לראשות השירות לעבודה
סוציאלית של הוועד הלאומי ובתפקיד זה הניחה את היסוד למערכת
לשכות הסעד של כל רשות מקומית בארץ ,ממנה צמחה מדיניות
הרווחה הנהוגה כיום בישראל.
בעיקבות עליית היטלר לשלטון ,הוחלט בקונגרס הציוני ה,18-
שהתקיים בפראג ב ,1933-להקים משרד מיוחד לטיפול בהעלאת
יהודי גרמניה לארץ .בראש המשרד הוצב חיים ויצמן והניהול
המעשי שלו הוטל על ארתור רופין .מאחר שבאותו זמן כבר היה
ברור שפועלה של רחה פראייר בהעלאת נוער יהודי מגרמניה לארץ
מהווה תשובה נאותה לרדיפת היהודים בגרמניה ,הוחלט להקדיש
לכך מאמצים מיוחדים .אולם נראה שלדעתם של ויצמן ורופין היה
המפעל הזה גדול על רחה פראייר ולכן החליטו להעביר את הטיפול
בו לידיה של הנריאטה סולד והיא מונתה לראש "הלשכה לעליית
הנוער" שהוקמה בארץ.
הנריאטה ,כדרכה ,למדה את הנושא ביסודיות .היא נסעה לגרמניה,
נפגשה שם עם ראשי האירגונים היהודיים ,כולל רחה פראייר,
ובשובה ארצה החלה מייד בפעולה נמרצת .מצד אחד פעלה מול
ממשלת המנדט הבריטי ,להשגת הסרטיפיקטים הדרושים להעלאת
הנערים מגרמניה ומצד שני החלה במגעים עם הקיבוצים להכנת
קליטתם של הנערים שיגיעו – ואלה אכן הגיעו במספרים גדלים
והולכים ,ככל שגברו רדיפות היהודים בגרמניה.

מסימני השואה המתקרבת :כרזה האומרת "יהודים אינם רצויים"
בכניסה לעיירה גרמנית ,לאחר עליית היטלר לשלטון.

"דבר" 25.2.1934
חלק מחברי הקבוצה הראשונה של עליית הנוער מוסעים לקיבוץ עין חרוד בעגלה מתחנת
הרכבת( .צילום :זולטן קלוגר)

במאי  1933הגיעה רחה פראייר לארץ ישראל ,כדי לקדם את
פעילות "עליית הנוער" בגרמניה .חלק מהאישים שנפגשה איתם
אומנם היטו לה אוזן קשבת .אחד מהם היה חיים ארלוזורוב,
ראש המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית ,שהיה מוכן ליצור
מסגרות אירגוניות לפי הקו שהיתוותה רחה .ב 16-ביוני 1933
הוא אפילו נפגש עם הנציב העליון הבריטי ,ארתור ווקופ ודן איתו
על הקצאת סרטיפיקטים לעליית הנוער – אך באותו לילה עצמו
הוא נרצח בחוף תל-אביב .אישים אחרים ,בעיקר המוסדות
הרשמיים של היישוב ,סירבו לשתף פעולה עם רחה .דווקא עם
הנריאטה סולד מצאה רחה בתחילה שפה משותפת – והנריאטה
חלקה עימה את פעילות משרדה :השגת הסרטיפיקטים
וההסכמים עם הקיבוצים לקליטת הנערים הופקדו בידי הנריאטה,
ואילו רחה הכינה באמצעות אגודת "עזרה לנוער יהודי" ,את
הנערים בגרמניה ,לקראת עלייתם ארצה .יתר על כן :בקונגרס
הציוני ה ,19-שהתכנס בלוצרן ב ,1935-שיבחה הנריאטה את
רחה במילים חמות" :אני רוצה להביע תודה מיוחדת ליוזמת
התנועה הזו ,גברת רחה פרייאר .היא זאת שהגתה את הרעיון
הגאוני הזה והגשימה אותו למרות הקשיים והעיכובים .עלינו
להודות לה ,שהקדישה את עצמה במסירות נפש כה רבה לרעיון,
אומנם בתחילה הוא מצא רק הד מועט – אך התפתח מאוד אחר
כך"...
ישיבת המליאה של הקונגרס הציוני ה 19-בלוצרן

רחה ובעלה ,הרב משה יששכר
(מוריץ) פראייר.

רחה פרייאר המשיכה לפעול בברלין ,למרות התגברות רדיפות היהודים
על ידי הנאצים .אולם לאט לאט הצטמצמה משפחתה שם .בנה הבכור,
שלהבת ,נאלץ להפסיק את לימודיו בגרמניה ב ,1937-מפני שכתב חיבור
נגד הנאצים .הוא עבר לאנגליה ,ושני אחיו ,עמוד וזרם ,באו בעיקבותיו
לשם .גם בעלה של רחה ,הרב מוריץ פראייר ,נאלץ לברוח לאנגליה :איש
גסטפו שלא הזדהה ,טילפן אליו יום לאחר "ליל הבדולח" (הפרעות
ביהודי גרמניה ב )1938-והודיע לו ששמו מופיע ברשימת היהודים
העומדים להישלח למחנה ריכוז .מוריץ עזב מייד ונסע לאנגליה דרך
איטליה .מאז הוא לא נפגש עוד עם אשתו ,אף כי עלה לישראל ב,1967-
שנתיים לפני מותו.
רחה נשארה בברלין עם בתה ,מעיין וניסתה להמשיך בהצלת בני נוער
יהודיים .היא גם ניסתה להציל יהודים פולניים שנעצרו ועמדו לפני גירוש
ולא היססה לגנוב לצורך זה מיסמכים שנועדו ליהודים גרמנים .אלא
שמישהו הלשין עליה לגסטאפו .היא הוזמנה למשרדו של אדולף אייכמן
שזעם עליה ,לקח ממנה את דרכונה ואסר עליה לצאת מברלין .כך
"נתקעה" רחה בגרמניה כאשר פרצה מלחמת העולם השנייה ובוודאי
היתה נספית בשואה ,לולי התחמקה ביולי  1940לווינה ומשם נמלטה
ליוגוסלביה עם בתה ,בסיוע מבריחים .ואפילו אז עוד דאגה להבריח
ליוגוסלביה קבוצה של  120נערים שהוריהם ניספו במחנות הריכוז
בגרמניה .היא הצליחה להשיג עבורם  90סרטיפיקטים וכל השאר עברו
גלגולים שונים ,עד שמצאו מקלט בשווייץ .היא עצמה עזבה עם בתה את
יוגוסלביה ממש לפני שהגרמנים כבשו אותה ובמרץ  1941הגיעה ארצה
דרך טורקיה.

ילדי רחוב
בירושלים ,ב1944-

הנריאטה סולד רשמה
לזכותה הישגים
רבים ,בתקופה שבה
ניהלה את עליית
הנוער.

הנריאטה סולד (מסומנת בחץ) מבקרת באוגוסט  1941אצל קבוצת נערים ונערות,
שהגיעו ארצה במסגרת "עליית הנוער" ונקלטו בקיבוץ מצובה.

אם מוציאים מהמישוואה את יחסה לרחה פראייר ,אין
ספק שהנריאטה סולד עשתה גדולות בעבודתה למען
"עליית הנוער" .מהעלאת מאות בודדות של בני נוער
בתחילת פעילותה ,הגיע המיבצע להעלאת אלפים רבים
של נערים ונערות שלולי כן היו ניספים בשואה .עד פרוץ
המלחמה הגיעו ארצה כ 7000-בני נוער ועלייה זו נמשכה
גם בימי המלחמה ,כגון במיבצע "ילדי טהרן" ,שהביא
ארצה ב 1943-קרוב ל 1500-ילדים ,שנמלטו ממזרח
אירופה .באותם ימים טיפלה "עליית הנוער" גם בנערים
שהגיעו מארצות המזרח :תימן ,עיראק ,טורקיה ועוד.
בסך הכל הגיעו ארצה בתקופה זאת כעשרת אלפים בני
נוער ,במסגרת "עליית הנוער".
הנריאטה עמדה תמיד בנמל וקיבלה בברכה כל אנייה,
שהביאה נערים עולים .היא נהגה ללחוץ את ידו של כל
אחד מהם ,לשאול מה שמו ולהבהיר לו שאפשר לפנות
אליה ישירות בעת הצורך .היא גם נהגה לבקר בקיבוצים
שבהם נקלטו הנערים ולבדוק אם קליטתם נעשית
כשורה .בעיקבות כל אלה ,היא זכתה בתואר "אם עליית
הנוער".
הנריאטה סולד נפטרה ב 1945-בגיל  85והובאה
למנוחות בבית העלמין בהר הזיתים בירושלים .יום
מותה ,ל' בשבט תש"ה ,נקבע ברבות הימים למועד "יום
האם" בישראל ,שהוחלף כעבור שנים ב"יום המשפחה".

פועלה הרב של הנריאטה סולד – החל מייסוד "הדסה"
וכלה בעליית הנוער – אפף אותה בגלים של הערצה
והערכה .החל מהצגה חגיגית של תיאטרון "הבימה"
בירושלים ב ,1940-לרגל יום הולדתה ה ,80-עבור לבול
דואר ומטבע זיכרון לציון יום הולדתה המאה ותמונתה
על שטר של חמש לירות ישראליות שהופק ב– 1973-
ואלה רק דוגמאות מעטות.

עם פטירתה של הנריאטה סולד ,ראתה רחה פרייאר את עצמה משוחררת
מהתחייבותה שלא להוכיח את זכותה להיקרא "מייסדת עליית הנוער" .בתחילה
נדמה היה שאין לה סיכוי לשנות את התמונה שקובעה בתודעה של תושבי
הארץ ,ואשר לפיה "עליית הנוער" והנריאטה סולד היו גוף אחד .אולם רחה
פרייאר לא ויתרה והיתה מוכנה להילחם אפילו בטחנות רוח ,כדי להוכיח את
צידקתה.
אחד המתנגדים העיקריים לפעילותה זאת היה משה קול ,מחסידיה של
הנריאטה סאלד ,שב 1947-מונה במקומה לראש מחלקת עליית הנוער בסוכנות
היהודית .קול שימש בתפקיד זה  19שנה ובכל אותה עת אסור היה להזכיר את
שמה של רחה בקירבתו .בשלב מסויים תבעה רחה פראייר לדין את משה קול,
בבית משפט מחוזי ,על "התעלמות בכוונה ובזדון ממאמציה והישגיה כמייסדת
עליית הנוער" .היא דרשה פסק דין הצהרתי וצו מניעה ,בו יוגדר בדיוק חלקה
בעליית הנוער .פסק הדין פורסם ב 13.4.1954-והשופט קבע בו ,כי "בהסכמת
הצדדים ולאחר שבא-כוח הנתבע הצהיר בשם הנתבע כי הגב' רחה פרייאר
התובעת היא היוזמת של מפעל עליית הנוער והיא אשר הניחה את יסודותיו ,אני
דוחה את כל התביעה כמחוסלת".
נחמה פורתא מצאה רחה בוודאי באותה שנה ,כאשר אלברט איינשטיין ,שהכיר
אותה ,הציע את שמה כמועמדת לקבלת פרס נובל על פעילותה בגרמניה .אולם
ההצעה נדחתה.
אכזבה נוספת ציפתה לרחה ב ,1958-כאשר הוענק פרס ישראל לעליית הנוער
– מבלי להזכיר כלל את חלקה בהקמת המפעל...

משה קול בביקור אצל קבוצת ילדי "עליית הנוער"
במגדיאל ,ב.1951-

יצחק ארצי ,ששם קץ לחרם הבלתי
רשמי על רחה פראייר ב"עליית הנוער".

בין שאר מאמציה לזכות בהכרה כמקימת "עליית הנוער" ,כתבה רחה פראייר
בתחילת שנות ה 50-ספר בשם "ישרש" ,שפירט את כל פעילותה זאת .אבל
גם בתחום זה הוצבו מיכשולים בדרכה ובתחילה סירבו כל הוצאות הספרים
בארץ להדפיס את סיפרה .רק לאחר מאמצים רבים ,הסכימה הוצאת "מסדה"
להדפיסו ,אבל תחת שם הוצאה בדוי :הוצאת "תמר" .יתר על כן :כל עותקי
הספר נותרו במחסני ההוצאה ולא הופצו .רחה דרשה איפוא לקבל את כל
העותקים לידיה ובמשך שנים שלחה אותם חינם לאישים שונים.
כל אותה עת עקבה רחה פראייר אחרי כל פרסום בעיתונות אודות עליית
הנוער ובכל פעם שמצאה איזכור לסולד כמייסדת הארגון – דרשה תיקון.
(אפילו אני ,כאשר הייתי בתחילת דרכי העיתונאית כתב זוטר במערכת עיתון
הילדים "הארץ שלנו" ,קיבלתי טלפון נזעם ממנה ,כאשר באחת הכתבות שלי
הזכרתי כבדרך אגב מה שהיה מקובל אז לגבי ייסוד עליית הנוער .שום
התנצלות לא עזרה ונאלצתי לפרסם אז "תיקון טעות" – ...ב.ג.).
ברבות הימים גרמה רחה פראייר הנמרצת להכרה גוברת בזכותה כמייסדת
עליית הנוער .התפנית המעשית בתחום זה החלה רק ב ,1966-לאחר שמשה
קול הוחלף בראשות "עליית הנוער" על ידי יצחק ארצי ,שביטל את החרם
הבלתי רשמי על פראייר .הוא הזמין אותה לכתוב מאמר על פעילותה ,בספר
על עליית הנוער ,שפורסם כעבור שנתיים .בכך נפתח תהליך ה"ריהביליטציה"
של רחה ,שאומנם היה איטי ,אבל עקבי .ב 1975-העניקה לה האוניברסיטה
העברית בירושלים תואר דוקטור לשם כבוד בפילוסופיה – וכל מחסומי העבר
נפרצו לפניה.

השיא החיובי במאבקה של רחה פראייר על זכותה
להיקרא "מייסדת עליית הנוער" הגיע ב,1981-
כאשר קיבלה את פרס ישראל על תרומה מיוחדת
לחברה ולמדינה בשירותי רווחה ,קהילה ונוער.
תעודת הפרס נמסרה לידיה בטקס חגיגי שנערך
בבנייני האומה בירושלים ,בהשתתפות ראש
הממשלה דאז ,מנחם בגין .רחה ראתה בפרס זה
הכרה גמורה בזכותה להיקרא "מייסדת עליית
הנוער" – ואת תום יריבותה עם הנריאטה סולד.
לאחר קבלת הפרס אמרה ,כי סולד "הייתה אישיות
גדולה שתרמה רבות לפיתוחה וחיזוקה של עליית
הנוער .לפני זמן מה עליתי לקברה ועשיתי שלום
עמה"...
רחה פראייר נפטרה ב ,1984-בגיל  94והובאה
למנוחות בירושלים.
ראש הממשלה מנחם בגין לוחץ את ידה של רחה פראייר בטקס שבו קיבלה ב1981-
את פרס ישראל על הישגיה.

ב 2018-הנפיק דואר ישראל בול זה,
לזיכרה של רחה פראייר – כשבספח
שלו תצלום של נערים שהגיעו ארצה
במסגרת "עליית הנוער".

.

בתצלום :קבוצת נערים רוקדת הורה על
סיפון האוניה המביאה אותם ארצה
במסגרת "עליית הנוער" ,בשנות ה.30-

אנו מכבדים את זכויותיהם של בעלי זכויות יוצרים ומשקיעים
מאמצים באיתור בעלי זכויות יוצרים על חומרים המופיעים במצגת.
השימוש נעשה על פי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים תשס"ח.2007-
אם לדעתכם נפגעה זכותכם כבעלי זכויות יוצרים בחומר המופיע
במצגת זאת ,אנא פנו באמצעות דואר אלקטרוני ,לכתובת המופיעה
לעיל ובקשו לחדול מעשיית השימוש ביצירה .אנא ציינו שם מלא
ומספר טלפון וצרפו צילום מסך וקישור לדף הרלוונטי במצגת.

