
שבזכותו ניצלו  , יוזמת המפעל הציוני החשוב

ראתה  , עשרות אלפי נערים יהודיים מהשואה

בעיניים כלות איך התהילה על כך עוברת אל מי  

,  אך היא לא ויתרה. שהמשיכה את מפעל חייה

.וזכתה בהכרה הראויה לה–יצאה לקרב ארוך 

שעלתה  , חבורת נערים מגרמניה
מגיעה  , "עליית הנוער"במסגרת 

.  1934-לקיבוץ עין חרוד ב
( קלוגרזולטן: תצלום)

 

לנכ י מורשת מוחשית תקשורת  



,  1933-ב, עוד לפני עליית הנאצים לשלטון

גאתה בגרמניה האנטישמיות ונתנה את 

אחד מאלה היה  . אותותיה בתחומים שונים

שגרמה בין , ברורה בקבלת עבודהאפלייה

שנערים יהודיים לא הצליחו  , השאר לכך

למצוא לעצמם מקום שבו יוכלו להתפרנס 

קבוצה של נערים כאלה פנתה אל . בכבוד

פראייר בברלין רחההיהודיההעסקנית 

הקמת היתהוהתוצאה –בקריאת עזרה 

".  עליית הנוער"

של מה שאירע אז ניתן על  מדוייקתיאור 

במאמר קצר  , פראייר בעצמהרחהידי 

28-ופורסם ב" דבר"ששלחה לעיתון 

עם  )ואלה הם דבריה . 1935באוגוסט 

.(:ג.ב–קיצורים שלי 

ההתרגשות...



מנשה וברטה  -מנחם, הוריה. 1892-ב, שבצפון מערב גרמניהנורדןנולדה בעיר רחה

הדמות הראשית במחזה  –שם בתו של נתן החכם בעיקבותנתנו לה את שמה , שווייצר

היה מורה  רחהאביה של . לסינגעל ידי המשורר אפרים 18-שנכתב במאה ה, בשם זה

.  מורה פרטית לצרפתית ואנגליתהיתהוחזן ואילו אמה –בבית הספר היהודי המקומי 

היא למדה בבית ספר למורות ולשפות בברסלאו  , סיימה בית ספר תיכוןשרחהלאחר 

צרפתית  , בתום לימודיה שם הוסמכה כמורה להוראת גרמנית(. כיום וורוצלב בפולין)

.  ואנגלית בבתי ספר תיכוניים

.  ונולדו להם ארבעה ילדיםפרייאריששכר -משהמוריץלרב רחהנישאה 17בגיל 

האווירה  . קיבל מידי פעם עבודה כרב בעיר אחרתמוריץכי , המשפחה נדדה מעיר לעיר

מהביטוי  )הבנים שלהבת : ציונית והדבר התבטא בין השאר בשמות ילדיההיתהבמשפחה 

.וזרם והבת מעיין( עמוד האש)עמוד , (יה-שלהבת

בעלה כרב בית כנסת אשכנזי  מוריץכשכיהן . פעילה ציוניתרחהעד מהרה נעשתה 

העולמית ואף למדה  " ויצו"סניף של 1922-ברחההקימה שם , בירת בולגריה, בסופיה

.  השפה המדוברת בקרב יהודי בולגריהשהיתה, לאדינולצורך זה 

התמנה לרב של שלושה בתי  שמוריץמאחר , חזרה משפחת פראייר לגרמניה1926-ב

בפעילותה הציונית הענפה וכפי  רחהגם כאן המשיכה . כנסת אורתודוכסיים בברלין

פראייר בצעירותהרחה".  עליית הנוער"שם נולד אצלה הרעיון של , "דבר"שסיפרה במאמרה ב



.בדרכה לבן שמן, קבוצת נערים ונערות מגרמניה בנמל יפו

כברפראייררחהנתקלה,ההפתעהלמרבה

מוחלטתבהסתייגות,זאתפעילותהבראשית

–בגרמניההיהודייםהציבורייםהמוסדותשל
לסייעצורךראולאהציונייםהמוסדותואפילו

ישירותפנתההיא.ויתרהלאהיאאבל.לה

,ההנהגהלראשימעל,בברליןהציונילנוער

צעיריםעשרות.אוהדתלתגובהוזכתה

לחפשהחלהוהיאלעלייהאצלהנרשמו

היאהשארבין.מגרמניהלהוציאםדרכים

מנהל,להמןזיגפרידר"דעםבברליןנפגשה

12בידיושהיו,שמןבןהנוערכפר

שלטונותשלעלייהרשיונות)סרטיפיקטים

אתהעמיד,התלהבהוא.(הבריטיהמנדט

אתופתחרחהשללרשותההסרטיפיקטים

נעריםשלהראשונהלקבוצההנוערכפר

הגיעההקבוצה.ידהעלשאורגנה,מגרמניה

ובמשך1932באוקטוברכברשמןלבן

.נוספותקבוצותהנוערבכפרנקלטוהשנים

,  להמןזיגפרידר "ד
מייסד כפר הנוער בן 

שפתח  , שמן ומנהלו
ראשון את שעריו לפני  

פראייר ועליית  רחה
. הנוער

היוהתגובות.דומותנוערקבוצותלקלוטלהםוהציעהבארץקיבוציםלכמהישירותפראייררחהפנתה,שמןבבןמהצלחתהמעודדת

הללולקבוצותסרטיפיקטיםלארגןרקלהנותרעתה.ועודיוסףתל,גלעדיכפר,חרודעיןהקיבוציםעםלהסכםהגיעהמהרהועדאוהדות

לנוערהעזרהועד"שכינתהמהאתוהקימהפעילותהאתלמסדרחההחליטה,הזההקיראתלפרוץבמאמץ.אטוםבקירנתקלהוכאן

30-בבברליןפירטהוגור"דהנוטריוןשלבמשרדוהתכנסההארגוןשלהיסודישיבת..."הנוערעליית"בשםנודעמהרהשעד,"יהודי

.בגרמניהלשלטוןהיטלרעלהשבוהיום–1933בינואר



רחהבפרוטוקול הרשמי של הקמת האגודה כבר רשומה 

היא קיוותה שבזכות תפקיד  . פראייר כיושבת הראש שלה

תוכל לבוא בראש מורם אל הארגונים הציוניים  , זה

.  אלא שעד מהרה נכזבה תקוותה זאת, והיהודיים בגרמניה

הנריאטההראשון עם המיפגשבאותם ימים היה לה גם 

שניהלה אז את השירות לעבודה סוציאלית בוועד  , סולד

ביקשה ממנה סיוע בהשגת  רחה. הלאומי בירושלים

. סרטיפיקטים לנערים היהודיים שהתקשרו עם עליית הנוער

סולד סירבה  . רחהזה היה מאכזב מבחינתה של מיפגש

היא כתבה  : יתר על כן. נחרצות להשיג לה סרטיפיקטים

היא  פרייארכי תוכניתה של , להסתדרות הציונית בברלין

כתוצאה מכך . רעיון אבוד הצפוי לכישלון ואין לתמוך בו

היהודיים בגרמניה הדעה כי תוכניתה  באירגוניםהשתררה 

הכללהעלות נערים יהודיים ארצה היא בסך פרייארשל 

"...הזיות חסרות שחר של אישה אקסצנטרית"

.  בין שתי הנשים הנמרצות הללו" מלחמת עולם"וכך פרצה  סולדהנריאטה



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

שנהזההיה.1860-ב,הבריתארצות,בבלטימורנולדהסולדהנריאטה

היה,סולדבנימין,אביה.מהונגריהלשםהיגרושהוריהלאחרבלבדאחת

הבתהיתהוהנריאטהבבולטימורהאורתודוכסיתהיהודיתהקהילהרב

אך,בנותשמונהלזוגנולדוהכלבסך.סופיהאשתוושלשלוהבכורה

.בילדותןנפטרומהןשלוש

יכלולאימיםבאותםאך–בלימודיההנריאטההתבלטה,בצעירותהכבר

בתחומיםרבידעצברההיאזאתלמרות.באוניברסיטאותללמודנשים

הכנסתבביתלמדהאותם,ומקראעברית,יהודיתהיסטוריהכולל,שונים

16בגילוכברומתימטיקהשפותפרטיספרבביתלמדהגםהיא.אביהשל

.שנה15מילאהשאותותפקיד-ספרביתבאותולמורהנעשתה

סופות"הכינויאתשקיבלוהפוגרומיםברוסיהאירעו20כבתבהיותה

מאלהרבים.הבריתלארצותיהודיםשלגדולהגירהלגלוגרמו"בנגב

התנדבההיא.לציונותאותההביאואיתםופגישותיהלבלטימורהגיעו

למזכירתנעשתה33בתובהיותהלאורלהוצאההיהודיתבאגודהלעבוד

.ההוצאהשלהראשיתהעורכתולמעשההמערכת

25בהועבדה"ציוןחברת"הציוניתלאגודההנריאטההצטרפה,במקביל

.שנה

כיאף,היהודיהתיאולוגילסמינרכתלמידההנריאטהנתקבלה44בגיל

במוסדלמדהלאאזעד.הקונסרבטיבימהזרםלרבניםמדרשביתזההיה

תוארלבקששלאהתחייבותעללחתוםנדרשהוהנריאטהאשהאףהזה

.לימודיהבגמררבני



היא התרשמה עמוקות  . לביקור ראשון בארץ ישראל, עם אמה, הנריאטההגיעה 1909-ב

אני משוכנעת  "כי , היא אמרה אז. ובשובה לארצות הברית נעשתה פעילה ציונית נלהבת

"...או ציונות או כליה על העם היהודי. או ציונות או לא כלום: יותר מתמיד

יתר על  . למזכירה הראשית של ארגון ציוני אמריקההנריאטהמונתה , שנה לאחר הביקור

שהוגדרה כהסתדרות ציונית לטובת בריאות  , "הדסה"הקימה בעצמה את 1912-ב: כן

.  היהודים בארץ ישראל

שני משברים קשים הנריאטהעברה , אולם עם כל הישגיה בפעילותה הציונית והספרותית

שברבות  , פרידנוואלדכאשר התאהבה בהארי , 1892-הראשון אירע ב. בתחום הרומנטי

אלא שהוא היה צעיר ממנה בשנים מספר  . הימים היה לנשיא הפדרציה הציונית באמריקה

והקשר  –הנריאטהלמגינת ליבה של , אותוטירפדה, שלא אהבה את הקשר הזה, ואמו

כשבעת לימודיה בבית המדרש לרבנים היא  , 1907-המשבר השני אירע ב. ביניהם נותק

רב קונסרבטיבי שנודע במחקריו על התלמוד ועל אגדות  , גינצבורגהכירה את פרופסור לוי 

הקשר ביניהם היה אמיץ  . הם הירבו להיפגש והיא סייעה לו רבות במחקריו. יהודיות

אבל  . הוא יישא אותה לאשה, שנה13-האמינה שלמרות היותו צעיר ממנה בוהנריאטה

אחרת ובשובו הודיע  אשההכיר שם , יום אחד הוא נסע אל אביו החולה בגרמניה

..."התארסתי: "להנריאטה

היא  . שנמשך כשנתיים, שנתקפה בעיוורון פסיכוסומטי, נשברה אז עד כדי כךהנריאטה

.  נותחה ללא הצלחה ועולמה נעשה קודר מאוד, אושפזה חודשים רבים בבית חולים

,  1909-ב, ראייתה חזרה אליה ואז, הצליחה בסופו של דבר להתגבר על דיכאונה, למזלה

ביקורה הראשון בארץ , כאמור, כולל, יצאה עם אמה למסע התאוששות בכמה ארצות

.ישראל

לו רק היה לי ילד  , הייתי מוותרת על כל הישגי"כי , הנריאטהשנים רבות לאחר מכן אמרה 

..."משלי

הצעירההנריאטה



הציוניתההסתדרותהחליטה1918-ב

נכבשהאךשזה,ישראללארץלשגרבאמריקה

הרפואיתהיחידה"את,אלנבישלצבאוידיעל

ידיעלשאורגנה,היחידה."אמריקהציונישל

מנתההיא.ביותרמרשימההייתה,"הדסה"

חובשים,פתולוג,רוקח,אחיות24,רופאים14

אמבולנסיםבשנימצויידתוהיתהמינהלואנשי

בראש.תקופהלאותהיחסיתרברפואיוציוד

אך,רובינובמקסר"דהרופאהוצבהמשלחת

,בארץותיקיםרופאיםעםעכוריםיחסיםבגלל

,"לדגלנקראה"והנריאטהמתפקידוהתפטר

הגיעההיא...מהבוץהמשלחתאתלהוציאכדי

רבלאזמןותוךבירושליםהתיישבה,1920-ב

אתהניחהובכךמחדשהמשלחתאתאירגנה

יהודישלהקבועההבריאותלמערכתהיסודות

ארגוןהקים,פעילותהבזכות.ישראלארץ

טיפת"תחנותמערכת,חוליםבתי"הדסה"

ספרבית,וילדיהןבאמהותלטיפול"חלב

הערכהפיעל.ועודועוד–בירושליםלאחיות

לשירותינזקקו1935-בכבר,"הדסה"של

האוכלוסיהשלאחוז80-מלמעלההאירגון

.בארץהיהודית

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



1922, סולד בביתה בירושליםהנריאטה



כדי לטפל באחותה  , ב"לחזור לארההנריאטהנאלצה 1923-ב

שוב הגיעה ארצה ואז מונתה לראש מחלקת  1927-באבל , החולה

של  " הממשלה שבדרך", הבריאות והחינוך של ההנהלה הציונית

היא מונתה גם לראשות השירות לעבודה  1931-ב. יהודי הארץ

סוציאלית של הוועד הלאומי ובתפקיד זה הניחה את היסוד למערכת  

ממנה צמחה מדיניות  , לשכות הסעד של כל רשות מקומית בארץ

.  הרווחה הנהוגה כיום בישראל

,  18-הוחלט בקונגרס הציוני ה, עליית היטלר לשלטוןבעיקבות

להקים משרד מיוחד לטיפול בהעלאת  , 1933-שהתקיים בפראג ב

בראש המשרד הוצב חיים ויצמן והניהול  . יהודי גרמניה לארץ

מאחר שבאותו זמן כבר היה  . רופיןהמעשי שלו הוטל על ארתור 

פראייר בהעלאת נוער יהודי מגרמניה לארץ  רחהברור שפועלה של 

הוחלט להקדיש  , מהווה תשובה נאותה לרדיפת היהודים בגרמניה

היה  ורופיןאולם נראה שלדעתם של ויצמן . לכך מאמצים מיוחדים

פראייר ולכן החליטו להעביר את הטיפול  רחההמפעל הזה גדול על 

הלשכה לעליית  "סולד והיא מונתה לראש הנריאטהבו לידיה של 

. שהוקמה בארץ" הנוער

,  היא נסעה לגרמניה. למדה את הנושא ביסודיות, כדרכה, נריאטהה

,  פראייררחהכולל , היהודייםהאירגוניםנפגשה שם עם ראשי 

מצד אחד פעלה מול  . ובשובה ארצה החלה מייד בפעולה נמרצת

להשגת הסרטיפיקטים הדרושים להעלאת  , ממשלת המנדט הבריטי

הנערים מגרמניה ומצד שני החלה במגעים עם הקיבוצים להכנת  

ואלה אכן הגיעו במספרים גדלים –קליטתם של הנערים שיגיעו 

. ככל שגברו רדיפות היהודים בגרמניה, והולכים

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



25.2.1934" דבר"

חלק מחברי הקבוצה הראשונה של עליית הנוער מוסעים לקיבוץ עין חרוד בעגלה מתחנת  
(קלוגרזולטן: צילום. )הרכבת



כדי לקדם את  , פראייר לארץ ישראלרחההגיעה 1933במאי 

חלק מהאישים שנפגשה איתם  . בגרמניה" עליית הנוער"פעילות 

,  אחד מהם היה חיים ארלוזורוב. אומנם היטו לה אוזן קשבת

שהיה מוכן ליצור  , ראש המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית

1933ביוני 16-ב. רחהשהיתוותהלפי הקו אירגוניותמסגרות 

איתוודן ווקופארתור , הוא אפילו נפגש עם הנציב העליון הבריטי

אך באותו לילה עצמו  –על הקצאת סרטיפיקטים לעליית הנוער 

בעיקר המוסדות  , אישים אחרים. אביב-הוא נרצח בחוף תל

דווקא עם  . רחהסירבו לשתף פעולה עם , הרשמיים של היישוב

והנריאטה–בתחילה שפה משותפת רחהסולד מצאה הנריאטה

השגת הסרטיפיקטים  : חלקה עימה את פעילות משרדה

,  הנריאטהוההסכמים עם הקיבוצים לקליטת הנערים הופקדו בידי 

את , "עזרה לנוער יהודי"הכינה באמצעות אגודת רחהואילו 

בקונגרס  : יתר על כן. לקראת עלייתם ארצה, הנערים בגרמניה

את  הנריאטהשיבחה , 1935-שהתכנס בלוצרן ב, 19-הציוני ה

אני רוצה להביע תודה מיוחדת ליוזמת  : "במילים חמותרחה

היא זאת שהגתה את הרעיון  . פרייאררחהגברת , התנועה הזו

עלינו  . הגאוני הזה והגשימה אותו למרות הקשיים והעיכובים

,  שהקדישה את עצמה במסירות נפש כה רבה לרעיון, להודות לה

אך התפתח מאוד אחר –אומנם בתחילה הוא מצא רק הד מועט 

"...כך

בלוצרן19-ישיבת המליאה של הקונגרס הציוני ה



היהודיםרדיפותהתגברותלמרות,בברליןלפעולהמשיכהפרייאררחה

,הבכורבנה.שםמשפחתההצטמצמהלאטלאטאולם.הנאציםידיעל

חיבורשכתבמפני,1937-בבגרמניהלימודיואתלהפסיקנאלץ,שלהבת

בעיקבותיובאו,וזרםעמוד,אחיוושני,לאנגליהעברהוא.הנאציםנגד

איש:לאנגליהלברוחנאלץ,פראיירמוריץהרב,רחהשלבעלהגם.לשם

הפרעות)"הבדולחליל"לאחריוםאליוטילפן,הזדההשלאגסטפו

היהודיםברשימתמופיעששמולווהודיע(1938-בגרמניהביהודי

דרךלאנגליהונסעמיידעזבמוריץ.ריכוזלמחנהלהישלחהעומדים

,1967-בלישראלעלהכיאף,אשתועםעודנפגשלאהואמאז.איטליה

.מותולפנישנתיים

נוערבניבהצלתלהמשיךוניסתהמעיין,בתהעםבברליןנשארהרחה

גירושלפניועמדושנעצרופולנייםיהודיםלהצילניסתהגםהיא.יהודיים

אלא.גרמניםליהודיםשנועדומיסמכיםזהלצורךלגנובהיססהולא

אייכמןאדולףשללמשרדוהוזמנההיא.לגסטאפועליההלשיןשמישהו

כך.מברליןלצאתעליהואסרדרכונהאתממנהלקח,עליהשזעם

ובוודאיהשנייההעולםמלחמתפרצהכאשרבגרמניהרחה"נתקעה"

נמלטהומשםלווינה1940ביוליהתחמקהלולי,בשואהנספיתהיתה

להבריחדאגהעודאזואפילו.מבריחיםבסיוע,בתהעםליוגוסלביה

הריכוזבמחנותניספושהוריהםנערים120שלקבוצהליוגוסלביה

עברוהשארוכלסרטיפיקטים90עבורםלהשיגהצליחההיא.בגרמניה

אתבתהעםעזבהעצמההיא.בשווייץמקלטשמצאועד,שוניםגלגולים

ארצההגיעה1941ובמרץאותהכבשושהגרמניםלפניממשיוגוסלביה

.טורקיהדרך

הרב משה יששכר , ובעלהרחה
.פראייר( מוריץ)



ילדי רחוב 
1944-ב, בירושלים





סולד רשמה  הנריאטה

לזכותה הישגים  

בתקופה שבה  , רבים

ניהלה את עליית  

.  הנוער

,  אצל קבוצת נערים ונערות1941מבקרת באוגוסט ( מסומנת בחץ)סולד הנריאטה
.מצובהונקלטו בקיבוץ " עליית הנוער"שהגיעו ארצה במסגרת 

אין,פראיירלרחהיחסהאתמהמישוואהמוציאיםאם

למעןבעבודתהגדולותעשתהסולדשהנריאטהספק

נוערבנישלבודדותמאותמהעלאת."הנוערעליית"

רביםאלפיםלהעלאתהמיבצעהגיע,פעילותהבתחילת

פרוץעד.בשואהניספיםהיוכןשלוליונערותנעריםשל

נמשכהזוועלייהנוערבני7000-כארצההגיעוהמלחמה

שהביא,"טהרןילדי"במיבצעכגון,המלחמהבימיגם

ממזרחשנמלטו,ילדים1500-לקרוב1943-בארצה

בנעריםגם"הנוערעליית"טיפלהימיםבאותם.אירופה

.ועודטורקיה,עיראק,תימן:המזרחמארצותשהגיעו

בניאלפיםכעשרתזאתבתקופהארצההגיעוהכלבסך

."הנוערעליית"במסגרת,נוער

,אנייהכלבברכהוקיבלהבנמלתמידעמדההנריאטה

כלשלידואתללחוץנהגההיא.עוליםנעריםשהביאה

לפנותשאפשרלוולהבהירשמומהלשאול,מהםאחד

בקיבוציםלבקרנהגהגםהיא.הצורךבעתישירותאליה

נעשיתקליטתםאםולבדוקהנעריםנקלטושבהם

עלייתאם"בתוארזכתההיא,אלהכלבעיקבות.כשורה

."הנוער

והובאה85בגיל1945-בנפטרהסולדהנריאטה

יום.בירושליםהזיתיםבהרהעלמיןבביתלמנוחות

יום"למועדהימיםברבותנקבע,ה"תשבשבט'ל,מותה

."המשפחהיום"בשניםכעבורשהוחלף,בישראל"האם



"הדסה"מייסודהחל–סולדהנריאטהשלהרבפועלה

הערצהשלבגליםאותהאפף–הנוערבעלייתוכלה

"הבימה"תיאטרוןשלחגיגיתמהצגההחל.והערכה

לבולעבור,80-ההולדתהיוםלרגל,1940-בבירושלים

ותמונתההמאההולדתהיוםלציוןזיכרוןומטבעדואר

–1973-בשהופקישראליותלירותחמששלשטרעל
.מעטותדוגמאותרקואלה



משוחררתעצמהאתפרייאררחהראתה,סולדהנריאטהשלפטירתהעם

בתחילה."הנוערעלייתמייסדת"להיקראזכותהאתלהוכיחשלאמהתחייבותה

תושבישלבתודעהשקובעההתמונהאתלשנותסיכוילהשאיןהיהנדמה

רחהאולם.אחדגוףהיוסולדוהנריאטה"הנוערעליית"לפיהואשר,הארץ

אתלהוכיחכדי,רוחבטחנותאפילולהילחםמוכנהוהיתהויתרהלאפרייאר

.צידקתה

שלמחסידיה,קולמשההיהזאתלפעילותההעיקרייםהמתנגדיםאחד

בסוכנותהנוערעלייתמחלקתלראשבמקומהמונה1947-שב,סאלדהנריאטה

אתלהזכירהיהאסורעתאותהובכלשנה19זהבתפקידשימשקול.היהודית

,קולמשהאתלדיןפראייררחהתבעהמסוייםבשלב.בקירבתורחהשלשמה

כמייסדתוהישגיהממאמציהובזדוןבכוונההתעלמות"על,מחוזימשפטבבית

חלקהבדיוקיוגדרבו,מניעהוצוהצהרתידיןפסקדרשההיא."הנוערעליית

בהסכמת"כי,בוקבעוהשופט13.4.1954-בפורסםהדיןפסק.הנוערבעליית

פרייאררחה'הגבכיהנתבעבשםהצהירהנתבעכוח-שבאולאחרהצדדים

אני,יסודותיואתהניחהאשרוהיאהנוערעלייתמפעלשלהיוזמתהיאהתובעת

".כמחוסלתהתביעהכלאתדוחה

שהכיר,איינשטייןאלברטכאשר,שנהבאותהבוודאירחהמצאהפורתאנחמה

אולם.בגרמניהפעילותהעלנובלפרסלקבלתכמועמדתשמהאתהציע,אותה

.נדחתהההצעה

הנוערלעלייתישראלפרסהוענקכאשר,1958-בלרחהציפתהנוספתאכזבה

...המפעלבהקמתחלקהאתכלללהזכירמבלי–

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





פראייררחהכתבה,"הנוערעליית"כמקימתבהכרהלזכותמאמציהשארבין

אבל.זאתפעילותהכלאתשפירט,"ישרש"בשםספר50-השנותבתחילת

הספריםהוצאותכלסירבוובתחילהבדרכהמיכשוליםהוצבוזהבתחוםגם

"מסדה"הוצאתהסכימה,רביםמאמציםלאחררק.סיפרהאתלהדפיסבארץ

עותקיכל:כןעליתר."תמר"הוצאת:בדויהוצאהשםתחתאבל,להדפיסו

כלאתלקבלאיפואדרשהרחה.הופצוולאההוצאהבמחסנינותרוהספר

.שוניםלאישיםחינםאותםשלחהשניםובמשךלידיההעותקים

עלייתאודותבעיתונותפרסוםכלאחריפראייררחהעקבהעתאותהכל

.תיקוןדרשה–הארגוןכמייסדתלסולדאיזכורשמצאהפעםובכלהנוער

עיתוןבמערכתזוטרכתבהעיתונאיתדרכיבתחילתהייתיכאשר,אניאפילו)

שליהכתבותבאחתכאשר,ממנהנזעםטלפוןקיבלתי,"שלנוהארץ"הילדים

שום.הנוערעלייתייסודלגביאזמקובלשהיהמהאגבכבדרךהזכרתי

.(.ג.ב–..."טעותתיקון"אזלפרסםונאלצתיעזרהלאהתנצלות

כמייסדתבזכותהגוברתלהכרההנמרצתפראייררחהגרמההימיםברבות

שמשהלאחר,1966-ברקהחלהזהבתחוםהמעשיתהתפנית.הנוערעליית

החרםאתשביטל,ארצייצחקידיעל"הנוערעליית"בראשותהוחלףקול

בספר,פעילותהעלמאמרלכתובאותההזמיןהוא.פראיירעלרשמיהבלתי

"ריהביליטציה"התהליךנפתחבכך.שנתייםכעבורשפורסם,הנוערעלייתעל

האוניברסיטהלההעניקה1975-ב.עקביאבל,איטיהיהשאומנם,רחהשל

העברמחסומיוכל–בפילוסופיהכבודלשםדוקטורתוארבירושליםהעברית

.לפניהנפרצו

ששם קץ לחרם הבלתי  , יצחק ארצי
".עליית הנוער"פראייר ברחהרשמי על 



זכותהעלפראייררחהשלבמאבקההחיוביהשיא

,1981-בהגיע"הנוערעלייתמייסדת"להיקרא

מיוחדתתרומהעלישראלפרסאתקיבלהכאשר

.ונוערקהילה,רווחהבשירותיולמדינהלחברה

שנערךחגיגיבטקסלידיהנמסרההפרסתעודת

ראשבהשתתפות,בירושליםהאומהבבנייני

זהבפרסראתהרחה.בגיןמנחם,דאזהממשלה

עלייתמייסדת"להיקראבזכותהגמורההכרה

.סולדהנריאטהעםיריבותהתוםואת–"הנוער

אישיותהייתה"סולדכי,אמרההפרסקבלתלאחר

עלייתשלוחיזוקהלפיתוחהרבותשתרמהגדולה

שלוםועשיתילקברהעליתימהזמןלפני.הנוער

"...עמה

והובאה94בגיל,1984-בנפטרהפראייררחה

.בירושליםלמנוחות

1981-פראייר בטקס שבו קיבלה ברחהראש הממשלה מנחם בגין לוחץ את ידה של 
.את פרס ישראל על הישגיה



.
, הנפיק דואר ישראל בול זה2018-ב

כשבספח  –פראייר רחהשל לזיכרה
שלו תצלום של נערים שהגיעו ארצה  

".עליית הנוער"במסגרת 





ומשקיעיםיוצריםזכויותבעלישלזכויותיהםאתמכבדיםאנו

.במצגתהמופיעיםחומריםעליוצריםזכויותבעליבאיתורמאמצים

.2007-ח"תשסיוצריםזכויותלחוקא27סעיףפיעלנעשההשימוש

המופיעבחומריוצריםזכויותכבעליזכותכםנפגעהכםתלדעאם

המופיעהלכתובת,אלקטרונידוארבאמצעותפנואנא,זאתבמצגת

מלאשםציינואנא.ביצירההשימושמעשייתלחדולובקשולעיל

.במצגתהרלוונטילדףוקישורמסךצילוםוצרפוטלפוןומספר

קבוצת נערים רוקדת הורה על  : בתצלום
המביאה אותם ארצה  האוניהסיפון 

. 30-בשנות ה, "עליית הנוער"במסגרת 


