
1938 ביולי 29 אמסטרדם

 יקרים חברים

 ואף זו בארץ פוליטית לתסיסה אחדות,מתלווים שנים זה פלשטינה נתקלת הכלכליים,שבהם הקשיים
ממנה. נובעים
זה. מכתב לכם לכתוב אותנו הניעו אשר הם,הם ידועים, לא ממקורות אלה,הניזונים קשיים

 על ידיעות בעיתונות שהופיעו כמה בנינו,כל התנהלו אשר רשמיות בלתי שיחות במספר נוצר הוא
, בפלשטינה. המצב

 של ההצלחה סיכויי על השקפתנו את זה במכתב להבהיר מתכוונים אנו הוותיקים" "דור כבני
האחרונות. השנים של העגום המצב באור אותה רואים שאנו שאיפתכם,כפי

 האזרחים "מלחמת של הנוספת ההתפתחות על אנו דעתנו את לפניכם להציג ברצוננו ועוד: זאת
 בראשיתה עומדים אנו - דעתנו לפי - כי לכם, ידוע הווה זה. מצב מכנים שאנו כפי הפלשטינאית"

 כי חוששים, אנו ועוד: .דקיק להיות: צריך הארץ בניין של גורלו ,ולכן אסון הרת מזימה של
 טדי, פסימיים להיות רוצים אנו אין ויותר. יותר הזה ההרס תהליך ע״י יצטמקו שנים יובל הישגי

 לסגור רוצה כאילו שאיטליה "ה<נדלםבלד", בעתון לאחרונה הופיעו אשר ידיעות מתוך מתחוור כי
תהיה. לא נוספת עליה משמע: ,להרסו ולא הלאומי הבית את

 עד הושגו ההישגים,אשר וכי יתאפשר לא החוץ מן עלייה ע״י גידול פירושה: אחרונה פסקה לכן...
 בארץ. למהומות קשורה חינה הפשיסטית המדיניות היא,כי דעתנו הזה. ההרס בעקבות יצטמקו כה

פלשטינה". לגבי איטליה "מדיניות בכותרת הנדלסבלד" ב"אלחמן הכתבה את קראתם בוודאי
 המרד, את לדכא אי-יכולתה את אנגליה גם איטליה,הראתה של הברורה עמדתה את בחשבון לקחת מבלי

 הכוח הבריטית לממשלה היה אילו ערב(, בארצות אנגליה של האינטרסים על חושבים אנו זה )בנידון
להתחמק! למופתי נותנת היתה לא הם!( חד ורצון )כוח

 חזקה, ביד בפלשטינה המורדים האלמנטים את לדכא יכולה ואף מעיזה אנגליה נניח,כי אולם
לאנגליה? להתנגד שאת ביתר תתחיל איטליה אז כי סבורים אינכם האם

 את תמצאו פה הנזכר.בנספח ה"הנדלסבלד" שבמאמר מפתח נקודות מספר על נוספת פעם אנא,תעברו
 האי-שקט מצב את להנציח מנת על הכל תעשה לא איטליה האם עצמכם, את תשאלו ואז הללו. הנקודות

פשיסטים. מנהיגים לרשות העומדים - וחומריים רוחניים - האמצעים בכל
 חוץ שמדינות פנימיים,ברגע בחיכוכים אזרחים,שמקורה מלחמת מוליכה לאן בספרד זאת ראינו

 אחד: בפלסטינה,בהבדל גם דומה למצב הגענו לדאבוננו .יה,גרמניה,רוסיה,צרפת( טל ת)אי ו מתערב
 &ססהתקה את ךיהכל לערבים המאפשרים האמצעים את מספקת אשר המעצמה י יודעים,איזהו אין עדיין
שלהם. הרצחניות ההתקפות את להכין

כאלה? הרסניים בין־לאומיים תכסיסים נגד לעמוד בכוחכם יהיה ובתמים,כי באמת תאמינו האם
 בשתי מצפים אתם למה הארץ. בהגנת אבדו האוצר אחדות,עודפי שנים זה נפסק למעשה הארץ בניין

 נ לנצח שאין מאבק על בזמן לוותר התבונה מן לא האם ?ישראל ארץ של בעתידה הבאות השנים עשרות

* דבר? של בסופו לאבדון ללכת או
 וקיים שריר האידיאל הכרחי: זה אין אידיאל,אך על לוותר יהיה קשה מכם לרבים כי אנו מבינים

 מחדש לשקול נוכל אזי ישתנה. זה כשכל זמן יבוא אולי להגשימו. אפשר אי הנוכחיים בתנאים אולם

.בנידון לעשות יש מה
 זה מכתב על לתשובה מצפים אנו אין בעבודתכם, עסוקים אתם כמה עד אנו יודעים זה. כל על חשבו

לכתוב. נוהגים שאתם חברה" "מכתבי של בהיקף



זו. להצעתנו בחיוב תיענו אתם אם הזה, העינייו על איתכם לשוחח לברא מוכן פימנטל אבא
 עם לבוא מוכן אף הצורך במקרה תכנו. עם רעים תמים הוא זה,אך מכתב על חתם לא אמנם פרומו אבא
איתכם. מו״מ לנהל פימנטל אבא

 שלכם זרג לבני)בנרת( גם כמובן .פררמן בני עליו,כולל החתומים האבות לילדי מיועד זה מכתב
אחרים. של ליבם לתשומת גם זה מכתב תוכן להביא ההחלטה את לכם משאירים אנו

 תהיה מה להוריו יכתוב הבנים מן אחד שכל משותף,אלא מכתב בצורת לא תבוא התשובה אם נשמח

התשובות. את ביניהם יחליפו האבות עמדתו.
חמה בברכה

אנדרסון ד. ׳ י

 פימנטל מ.

בהעדרו( כח םלייפר)יפוי ל.
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