
פלאימשה

באמריקההעבריתהתנועה

 : ) 1916-1926 (לקיומההראשוןבעשור

-המציאותאתגרימולאידיארלרגייםחזיונות

חינוךארתרבות

שנייםשלהבררןלדיברםמוקדש

ליףחייםהעברי,''הנרעדמראשוני

לעולמם.שהלכופוייל,וגבריאל

כתנועה 1916בשנתבאמריקההעבריתההסתדרותשלהיווסדהמאז

קיימיםשהיועבריותולאגודותלחוגיםכלליתמיסגרתהקימהאשראצרית

אתשעיצבווהרגי-דעותלאידיארלרגיםהתנועהזכתהכבר,מזהבאמריקה

אוטופיותתרכנירת-מיתארשירטטוהםהעברית.התנועהשלהרוחניעולמה

שוחרישלשאיפותיהםאתביטאורבהובמידההתרבותיתלפעולתה

החינוךאתולקדם ,זרבארץעבריתתרבותיתמהרתלהקיםהעבריתהתרבות

באמריקה.העברי

התנועהשללדרכהבאשרעמדת-יסודהביעוהעבריתהתנועהקברניטי

מןשרנההאמריקאיתהיהודיתשהמציאותבחרם,טענוהם :החדשה

שרנותבעירתעםלהתמודדישכןושעלבאירופה,קיימתשהייתההמציאות

התרבותייםשהתנאיםמסקנה,לידיהגיעוכךמשרםשרנות.ונסיבות

משימותהעבריהתרבותיהמימסדלפנימעמידיםהחדשיםוהרוחניים

 . vאיררפיהדותלפניזרבצורתןקיימותהיושלאמיוחדות,ויהודיותלארמיות
למרל--נחשרלבאמריקההיהודיהלאוםאתלחשלעליהםכיסברו,הם

העבריהחינוךלביצורולתרוםבר,שפשרוהחומרנותהעם-אצרותהטמיעה,

השונות.ברמותיו

ההכרה,ואתעצמםעלשקיבלוהשליחותתחושתאתהגבירהזרקביעה

נרכסי-צאן-ברזלאתעימםולשאתהדורות,שלשלתאתלהמשיךשעליהם

ניסררבהבמידההחדש.העולםאלבבראםהעבריתהתרבותשלהרוחניים

דרכו,פיעלאחדכלארתה,שחררהעבריתהתרבותמסורתאתלהמשיך

באירופה.
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דמותהעלבדיוניםהשתתפוועסקני-תרבותמחנכיםאנשי-רוח,סופרים,

במיוחדלדירןהרעלההנושאהחדשה.התנועהשלוהרוחניתהתרבותית

ההוגיםטוביאתלהעסיקוהמשיךהעבריתההסתדרותשלבוועידותיה

ובדיוניהםהפררגרמאתייםבמאמריהםרבות.שניםלאורךוהפעילים

ההסתדרותשלהאידיארלרגידמות-דיוקנהבעיצובסייעוהפולמוסיים

ואל-זהבחיבורלדירןהעומדות-הראשונותהשניםעשרבמשךהעברית

כך.אחרגםנכרן

העבריתהתנועהתולדותעליותרמקיףממחקרחלקהואזהחיבור

עללהצביענשתדלזרמצומצמתבמיסגרתהכנתו.עלשרקדשאניבאמריקה,
בעשורהתנועהשלדרכהאתשאיפיינרהאידיארלרגירת,הנטיותכמה-ימן ,

לשפתרתירגרמןהעברי'החינוךובהעמקתהעבריתבהפצתלקיומההראשון
המגמרתשתיביןוהמתחיםהלכי-הרוחעלנעמודבעיקרהמציאות.

המשאביםבהקצאתשצידדההמגמהבין ;העבריתבהסתדרותשהתרוצצו

החינוךבתחוםלהתרכזשתבעהזררביןהתרבות,לפעילותוהמאמצים

העברי.

במדורשנדפסההעברית,ההסתדרותהקמתעלהפומביתבהדועהכבר

ביוני zב-ברקרביץ,י.ד.בעריכתהעבריהשבועוןבהתרדן,הלאמית''התנועה

1916 , 
מהותילשינויתרכניתהותוותהשבהפררגראמה,תמציתנמסרה 1

היוזמיםבכוונתהיהלאהמאוחדת.העבריתהתנועהשלהפעילותבאופי

ולנשפים,עברילדיבורשהצטמצמומוגבלות,מקרמיותבפעולותלהסתפק

ומקיפהיותר,נרחבתלמשימהלחתוראלאכבר,הקיימותהאגודותכפעילות

אתוהסיפורת,הלשוןהעברית,התרבותאתלהפיץ :דהיינויותר;הרבה

התלבטושעדייומושג-העבריתהאידיארלרגיהאתולהגשיםהעברי,החינוך
העםשדרות"בין-המעשהלשפתבתירגרמרמכךיותררעודבהגדרתו,

הרחבות".

רבת-מטרהולהתרותחדשהדרךלפרוץהשאיפההסתמנהמלכתחילה

שלהמוצהרותהמגמרתאחתמעטה.לאבמידהאוטופיתותעוזה,מעוף

מבחינהרקלאהעבריהחינוךבתחומילפעולהייתההעבריתההסתדרות
"תכניתכיהודיעה,העבריתההסתדרותומיידי.מעשיבאופןאלאעיונית

התרכניתרבמיסגרתי"ךבעהוונחהעבודתאתגםכוללתההסתדרות

לגדולים,שעררי-ערבלמורים,רבתי-ספרגני-ילדים,בתי-ספר,"יסודנכללו

שלוהתלמידותהתלמידיםארגוןהמעולים,העבריםבבתי-הספרתמיכה
 2רעדר".מוסדרת-החנון

רובםבהירתם,היזמים,שלמעייניהםבראשעמדהחינוכיהמעשה
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שארפשטיין.וצביפרישברג,י.ז.ייייטמאן,קלמןהיו:ביניהםמחנכים.ככולם,

החברותייםהחייםענפיל"כלהפעולהלהרחבתהשאיפההייתהניכרת

הצליחהעדותה,על-פיבהם".אקטיבית"השתתפותבאמצעותהיהודיים"

אגודותשבעארששלגייסהתארגנותה,עלההודעהפירסרםעדההסתדרות,

מורים.~אגודותשלרשהיווביניהןהעברית.לתנועהכבסיסבניר-יורקעבריות

תשעההעבירת.בהסתדרותפעיליםהעברייםהמוריםהיוומתמידמאז

הראשונהבתקופתההעבריתההסתדרותשלהמצומצםהפועלהרועדמחברי

עבריים,מחנכיםהיוככולםורובםהקיימותהעבריותהאגודותנציגיהיו

צובישפירא,ש.פרישברג,י.ז.ייייטמאן,קלמןרביביהם,ומנהלים,מרדים

המחנכיםכראשילהתפרסםאלהאישיםעתידיםלימיםשארפשטיין.

שארפשטייןצביהעברית.בתנועהופעיליםכסרפדיםבאמריקה,העבריים

בבית-המידשרלחינוךפררפיסררלהיותועתידרביםחינוךספרייפרסם

באמריקה.לרבניםבית-המידרששלידלמרדים

יזם /ייייטמאןקלמןשלבמיכתבביטויומצאהעבריבחינוךהעניין

הרגה,העברית,ההסתדרותמזכירלימיםשהיהרמיהעברית,ההסתדרות

שברשנה,באותהתמוז,בי"גבחתרדןשנדפסוציוני,עבריועסקןפובליציסט

העברית,בעשייההעבריתההסתדרותשלהפעולהתרכניתאתהתורה

 :כדלהלןהמתוכננת,החינוכיתהפעולהאתפירטהואהחינוך.היהשעיקרה

 :ובהםחדשים,חינוךמוסדרתוייסודקיימיםמערליםחינוךבמוסדרתתמיכה

 ;רתיאטררןזימרה :עבריותלאומנויותמוסדרתרסיפרירת,בתי-ספרגני-ילדים,

 4נרער.אגודותויסודלמבוגריםהשתלמותרכן

בחתרדןמאמריםסידרתופיוסםייייטמאןחזרשברעותכמהכעבור

העבירת.ההסתדרותשלתרכנירתיהאתיותרברוריםבקוריםשירטטשבהם

הלאומיתהרוחעל-פימתוקניםחינוךמוסדרתלהקמתקררי-יסודהעלההוא

כללייייטמאןעברים.למוריםבית-ספרבייסודהצורךאתוהטעיםוהעברית,

התרבותבנושאיומסודרשיטתיבאורחמבוגריםחינוךגםבתרכנירתיר

::;ן_ז,ןע.מדובתמיכהצידדגםהואעברית.תנועת-נוערהקמתרגם /והלשון

לאגודתתיהפךהעבריתשההסתדרותבלא /העבריהמורהשלהמיקצרעי

ררייטמאןהקיימות.המרדיםאגודותשלגבולןשתסיגובלאמיקצרעיתמורים

מבחינהותאגדוהעבריהמורהלימיותעמודהעבריתההסתדרותכיהסביר,

העבריוהמחנךהעבריהמורהכילומר,ישואכן,בלבד.עבריתתרבותית

שלקיומהשנותבכלהעבריתהתנועהאלורוחניתתרבותיתקירבההרגיש

כמשתתףארכמנהיגאםשררותיה,ביןונמנההיום,עדהעברית,ההסתדרות

השררה.מן
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המחנךהסופר,פיוסםבתרע"ז,התנועה,שלהראשונההוועידהלקראת

לדעתו,העברית.ההסתדרותבתפקידידןוברמאמר,פרסקידניאלוהמדקדק

בסיפורת, :עיקרייםתחומיםבשלושהלהיעשותחייבתהעבריתהפעולה

לנצח','אנכילעברית"עבדלסיסמתונאמןשהיהכמיעברי.ובדיבורבחינוך

כענייןהעבריהדיבוראתהחשיבוהואהעברי'הדיבורמחסידיהיהפרסקי

ההסתדרותשלעיסוקהבמרכזלעמודשחייבהלשוןבתחייתהמרכזי

כלליקיצורקטנים,מילוניםעזר,סיפרילהוציאעליהלדעתוהעבירת.

העברי'הדיבורלהתפתחותועדהלהקיםיששיחות.וקונטרסיהדיקדוק,

'אחיעבר,'באגודתהוותיקיםמןהיהפרסקיאלה.לענייניםתדאגזרוועדה

A רעפרs רבות.שניםבמשךהעבריתבתנועה

כוונתוואיןהעברי'בחינוךכרוךהעבריתההסתדרותבתפקידנוסףסעיף

שיעוריבפתיחתצידדכןעלמבוגרים.לחינוךאלאיסודילחינוךפרסקישל

חומרמרמחים,מצריםרמישלוחקורסים,הכנתלמבוגרים,ערב

 sלתרברת.רעדהבאמצעותןברבלירגראפיה

היווסדלפניעודהעבריתבתרבותהוותיקיםהפעיליםמןהיהפרסקי

ויש-העבריבדיבורמיוחדענייןלוהיהוכאמור,העבריתההסתדרות

 .למבוגריםבעיקרעברי'ובחינוך-האשכנזיתבהברה :להדגיש

יעץובומערכתמאמרהעבריפיוסםהראשונההוועידההתכנסעם

תשאףולאוסיפרותההשפהבהפצתתתרכזהחדשהשהתנועההשבועון

לתנועתשופרהיההשבועוןהעברי".החנוןואתעבריתהתרבותאת"לכבש

התרבותית-הקואליציהכינרמז,התנועה.שללאינטרסיםודאגהמזרחי

לאעודכלתישמרלהקיםהצליחההעבריתשההסתדרותהמיפלגתית

עוסקותשבהםשטחיםבאותםלתחרותהעבריתההסתדרותתיכנס

הרוחותאתהסעירזהרגישנושאהחינוך.כגוןהלאומיות,המופלגות

 6בוועידה.

שלהראשונהבוועידההדיוניםבמרכזעמדוהעבריהחינוךשאלות

היוהוועידהשללטיפולהשעמדוהסעיפיםחמשתביןהעברית.ההסתדרות

הדבורהעברית,הספרותהעברית,הלשוןל"שאלותשגנעוסעיפיםשני

העםשלהרחבותהשדרותביןהפצתםודרכיהעבריתוהמחשבההעברי

בעיוןהיקפומלואבכלהעבריהחנוןו"שאלתבאמריקה','היהודי

 7ובמעשה".

והוגי-הדעותמנהיגיהבקרבמאבקהתנהלהתנועהשלדרכהמראשית

למעןלמאבקציבורימכשירלשמשחייבתהתנועהאםבהקשוריםשהיו

מוסגרתליצורהעבריתהתנועהחייבתמידהובאיזוהשלם,העבריהחינוך
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מיסגרתביצירתלהתרכזשעליהאועבריים,בתי-ספרשתקיםחינוכית

החינוךנושאהועלהכאמור,ולעיתונות.עבריתלסיפורתעברית,לתרבות

בשאלהחריףציבוריפולמוסוהתגלעהתנועה,שלהראשונהבוועידהכבר

העבריהיסודיבחינוךמעורבתלהיותחייבתהעבריתההסתדרותאם

ההסתדרותשלייעודהזהשאכןטענונאמניםעברייםמחנכיםהמשלים.

אמריקה,ביהדו~הדתיותהתנועותבמיסגרתשפעלומחנכיםואילוהעברית,

לפעולהעבריתלהסתדרותשאלוטענוגבול,מהסגתחששו'המזרחי:כגון

מבוגרים.בחינוךלהתמקדאלאהעברי,היסודיהחינוךבמוסגרת

עבריים,בתי-ספרשניהלפרישברג,י.ז.היההעבריבמחנההפעיליםאחד

לנוער.ושבועוניםפדגוגייםניתני-עתוערךהחינוך,בנושאימאמריםפיוסם

הטיףכןועלהיהודיבחינוךצריניותלבעיותמודעהיהפעילעבריכמחנך

עלבוועידההיצרההואהעברי.החינוךבשאלתהעבריתהתנועהלמעורבות

הציריםסוער.ויכוחועוררצבורית'פרובלימהבתורהעברי'החנוןהנושא

האידיאולוגיהברוחבתי-ספרלטפחהתחילואשרציוניותמופלגותשייצגו

פרישברג.שללהצעותיונמרץבאופןוהתגנדוגבולןמהסגתחששושלהן

רקהעבריתההסתדרותשעלטען,'המזרחי',תנועתמנהיגברלין,מאירהרב

שמריהוהעבריוהעסקןהציוניהמנהיגהעברית.הלשוןבהפצתלהתעסק

לקבלאחריםאירגוניםלכפותמכדיחלשההעבריתההסתדרותכי ,טעןלוין

הוראותיה.את

בתי-אלהעבריתלהכנסתבקשרנוסףפולמוסהתגלעועידהבאותה

חוקר,ובעתידאבן-שמואל, :<לימיםקויפמאןיהודההציבוריים.הספר

אלהיהודייםמבתי-הספרהחינוךבנושאהדיוןאתהסיטומהדיר)מילונאי

אתלהכניסתשתדלהעבריתההסתדרותכיוהציע,הציבוריים,בתי-הספר

בבתי-הספריהודייםלתלמידיםחובהכמיקצועהעבריתהלשוןלימוד

בעוקבותבאצרות-הבריתשניםבאותןששההבן-גוריון,דודהציבוריים.

תמךציון,פועליכנציגהוועידהממשתתפיוהיהמארץ-ישראל,גירושו

העברית-לבתי-להכנסתתפעלהעבריתשההסתדרות ,קויפמאןשלבהצעתו

הציבוריים.הספר

לאשהמציעיםרבים,ציריםטענובדיון,שהתגלעההחריפהבמחלוקת

ושאיפתהמדינהמןהדתהפדרתעקרוןואתאמריקהרוחאתהכירו

 ,בפולמוסמעורבשהיה ,שארפשטיין .הכלליההיתוךבכורלהיתוךהמהגרים

לאירופהשהתאימוזריםמושגיםעלמבוססתהייתהההצעהכיהסביר,

שארפשטייןהעירשנה, 37לאחרלאמריקה.לאאךדאזהמיעוטיםולתפיסת

בן-גוריוןצדקוכיהציבוריים,בבתי-הספרהעבריתהשפההוראתפולמוסעל
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יוצאתמתחלת"הצעתםוכיבהצעה,ותמךבוועידהנכחהואשאףובן-צבי,
שהתגנדוהנוכחיםאתהאשיםהואמטעמם".לאאםאף-הפועלאל

ובאשר sהתרבותי".והקיוםהחייםמכוחהגלותכוחש"גדולמשוםלהצעה,
זוכיהעבריים,הציריםטענוהיסודי,בחינוךהעבריתההסתדרותלמעורבות

להפיצהחייביםוהםמשלהםהשקפת-עולםישלעבריםוכיעקרונית,שאלה
האחרות.המפלגותשלהחינוךבמיפעלילהסתפקיוכלוולא

נפתרהלאבוהעבריתההסתדרותשלומעורבותההעבריהחינוךשאלת
התנועהשלדרכהאתהתוובוועידהשהתקבלוההחלטותזו.בוועידה
עסקשבהםוהראשוןהעברית,העבודהשלמרכזייםציריםבשלושההעברית --.--

A אתלהדגישהוועידהדרשהובמעלהבסדרראשוןבסעיףחינוך.בענייני
מוסדותשלהלימודיםבתוכניתוסיפרותההעבריתהלשוןשלחשיבותן
זושהחלטהספק,איןלמבוגרים.שיעורי-ערבולייסדהקיימיםהחינוך
העברי.החינוךבענייניהעבירתהתנועהשלמעורבותהאתמציינת

בתרע"ז-לקיומה,השנייהבשנהשפורסמוהעברותההסתדרותבתקנות
כדיבהםשישרעדיה,ועלהתנועהשלמטרתהעלפרטיםנדפסותרע"ח,
 :נכתבוכךהתנועה.ראשישלעיניהםלגנדשעמדהפעולהתוואיעללהעיד
היהודיםביןהעבריתוהתרבותהשפהתחיתהיאההסתדרות"מטרת

העבריתהלשוןהפצת )א" :כדלהלןהםוהעבודות""האמצעיםבאמריקה".
בחייםהשתתפותד)העברי,החנוןג)העברי,הדבורהפצתב)וספרותה,

ההסתדרותב"עבודותהדןסעיףהופיעהתקנותחוברתבמיסגרתהצבוריים".

במוסדותתומכתההסתדרותא) . 1 "נאמר:ובוהעברי",החנוןלטובת
מוסדותמיסדתההסתדרותב)הלאומי.העבריהיסודעלהעומדיםהחנוכיים

ערבשעורילמורים,ספרבתילמתחילים,ספרבתיילדים,גני :כמוחנוך
ותומכתהספרבתימתלמידיעבריותאגודותמיסדתההסתדרותג)ועוד."
לטובתהיהודיםביןרחבהתעמולהעורכתההסתדרות . 2הקימות.באלו

העבריתהשפהשלמודמשתדלתההסתדרות . 3העברית.השפהשלהלמוד
באמריקה.ישראלילדיכלעלחובהבתורמוטליהיה

במקומןהעבריהחנוןלמצבדואגותההס[ת]דרותשלהאגודותא) ."ו
לאומיעבריברוחוהבנותהבניםלחנוךבעםתעמולהמעוררותב)ובסביבה.

 9 " •••וכדומהילדיםגניהנעורים,לבניספריותביסודמשתדלותג)שלם.

שלמעייניהבראשעמדהאל-נכוןהעבריהחינוךבמיסגרתפעילות
לתמרןעליההיהדרכה,מראשיתשראינו,כפיאךהעבירת.התנועה
האינטרסיםעםיתגנשושלאבאופןהחינוכייםעיסוקיהאתולקבועבזהירות

הקדישהזומסיבהפעולה.עימהששיתפופוליטיותתנועותשלהחינוכיים
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הגברהבחינוךאלאהיסודיבחינוךלאמאמציהאתהעבריתההסתדרות

מורים.ובהכשרת

רביןוההחלטותהחגיגיותההצהרותניןעצרםפערקייםהיהכמרנן'

להאיפשררלאהעבריתההסתדרותשלהכספייםהאמצעיםהמציאות.

והמנהליםהמוריםחינוך.במוסדרתלתמיכהבנרגעהצהרותיהכלאתלמלא

להחדרתבתחומואחדכלעבדוהעברית,בהסתדרותחבריםשהיועצמם,

הקימוהשלושים,שברתבסוףרקפעלו.שבהםבבתי-הספרהעבריתהתרבות

והייתהבברוקלין,ביאליקשםעללדוגמהיומיבית-ספרהעבריהנוערבוגרי

בחינוךמעורבתהייתההעבריתשההסתדרותהראשונההפעםלמעשהזר

החודשמיפעלנגרןהתלמידים,ביןתרבותממיפעלינתעלםאםהיסודי,

העברי.

נתקבלורבההעבריתההסתדרותשלהשביחהוועידההתקיימהבתרע"ח

בית-מיורשלייסדהוחלטובראשונהבראשחינוך.בענייניחשובותהחלטות

הסטודנטיםאתולארגןלמבוגרים,שיעורי-ערבלמרפת,בית-ספרלמורים,

ברצעוולאהניירעל-גנינשארוההחלטותרובבאוניברסיטאות.העבריים

 ...שניםנמהנעבוראלא

בהתרוןייייטמאןקלמןפיוסםתרע"חנסתירהלימודיםשנתפרוסעם

לעיסוקקריאהרבוהעברית"ההסתדרותשלהחנון"עבודתבשםמאמר

בית-מיורשלהקיםשאיפתואתהדגישבעיקרעברי.בחינוךאינטנסיררי

הלאומיכ"המרסדבעיניושנחשבמיפעלהעברית,התנועהברוחלמורים

למדעישראל,לחרכמת"מוסדיהיהזהשמוסדצפה,ייייטמאןחשוב".היותר

 10עברי-לארמי."רלכרשהוא"מוסדעברית",ולספרות

והחוקרהמשוררפיוסםולאחריההשלישיתהוועידההתכנסהבתר"ף

אףהחרון,נעיקברתשבאהעבריהירחוןבהמקלט,מאמרגינצבררגשמערן

שההסתדרותטען,רבוליפניצקי,שמערןבחתימתברקרביץ,י.ד.בעריכתהוא

העיס!קהואבמעלהושהראשוןממששלמיפעליםלהקיםחייבתהעברית

הלאומיתליהדותתרבותיכמכרןלמוריםבית-מיורשוהקמתהעבריבחינוך
 11פעיל.להיותהמחברעתידשברמיפעלבאמריקה,

בתמוזקיץ.נאותרבאווירניסרלמוריםבית-מיורשלהקיםהרעיון

הציעההיאונרבהתרון,הואאףגרלדמאן,כרתהאחת,שלמאמרהתפרסם

עבריתאוניברסיטהלהקיםאלאלמורים,בבית-מיורשלהסתפקלא

 12נאמריקה.

יסדההקלעים,מאחוריענפהפעילותלאחררכ,ך :למרורםבית-מיורש

שלהחשוביםהמיפעליםאחדאתתרפ"א,בראשיתהעברית,ההסתדרות
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רקלאהייתהבכוונתם·תרבות:בשםלמוריםבית-מידרש :העבריתהתנועה

שםואכן,עברית.להשכלהגברהבית-מידרשלבנותגםאלאמוריםלהכשיר

גבוהה.ולהשכלהמוריםלחנוךמדרשבית·תרבות' :זרשאיפהביטאהמוסד

עממיתלאוניברסיטההיסודאתבזה"להניח :המוסדשלהיעדאתקבעוהם

אשרתלמידים,-54כובהןכיתרתשתיהתקיימובתחילהבאמריקה.~יעברית

לגייסהצליחהמוסדיום.בכלשערתשלרשבשבוע,ימיםחמישהלמדר

מיקצרערתשלימדווסופרים,פררפיסרריםוביניהםמיקצרעיים,הוראהכוחות

עברית,לשרןחדשה,סיפורתימי-הביניים,סיפורתאגדה,תלמוד,כתנ"ך,

בראשיתהמוסדנפתחלאהשנייהבשנהרעוד.ישראלארץכתיבתדיקדרק,
........ ---

השלישיתבשנתותקציביות.בעירתבגללשבטבחודשאלאהלימודיםשנת

העברים,המלומדיםטוביהיצרורבהעבריתעממיתאוניברסיטהכמעיןפתחו

ארצובעלולימיםימי-הבינייםשירתחוקרדרידזרן'ישראלפררפ'וביניהם

הריקרנסטררצירניתהתנועהומקיםהרגה-הדעותקפלן,מדרכירהפדרט,השדרה

הדהרדדם,אגורתובעלהתלמודחוקרגינצבררג,לויאמריקה,ביהדות

סלרשץ,נחרםהציוניוהעסקןהפובליציסטוהחוקר,ניימארק,דודהפילוסוף

מןתיגלההזאתהעממיתבאוניברסיטהלציבורשהייתההענייןמידתרעוד.

היצרושםואףבברוקלין,העממיתלאוניברסיטהסניףשפתחוהעובדה

פרותסיחוקרברנשטייו'שמערןד"רגינצבררג,שמערןהד"רניימארק,הפררפ•

שמיספרשניםהיו .בדייניוראובןהעבריוהעסקןוהסופרימי-הביניים,

תלמידים-100מלמעלהנרשמורבתרפ"ב .-60ל 40ביןנעבמוסדהסטודנטים

קיץ.לקורס

חינוכיתלפעילותשעברובוגרים-200כהמוסדאתסיימוהשניםבמשך

ונסגרתרפ"ז,שנתעדשנים,כשבעהתקייםהמוסד 14הברית.אצרותברחבי

ש.ב.וביניהםוסופריםמחנכיםבראשועמדוהשניםבמשךלסירוגין.ונפתח

חייםהעבודה,תנועתומנהיגהציוניהעסקןגינצבררג,שמערןמקסימרן'

העברית,פרותהסיוחוקרהמשוררחלקיו'שמערןבראשותוהנהלהגרינברג,

מוסדלכלכלשנדרשוהכספייםהמשאביםחסרולתנועהפרסקי.ודניאל

אחריםמוסדרתקיומו.עלמאבקשנותהיושנותיררכלזהמעיןחינוכי

באמריקה,הדתיותהתנועותבמיסגרתקשוריםשהיומורים,להכשרת

כך.אחררבותשניםמעמדוהחזיקויותר,הצליחו

סטודנטיםאגודותלהקיםהתחילוהחינוך,מפעילותכחלק :נרעדפעדלרת

עבריתסטודנטיםאגודתנוסדהלמשלקרלג'בסיטיבמיכללרת.עבריות

מיספרעברי.משוררלימיםרגלסרן,אברהםוסגנוהלקיןשמערןהיהשנשיאה

נוערלהקמתודרישותהצערתהתפרסמובעיתונות .-40ל 35ביןנעהחברים
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שהתכנסהקבועהקבוצהקרלג'בסיטיהייתהבתרפ"דצעיר.עבריונוערעברי

חייםצעיר','רבשלהתלמודעלולהצראותעבריתבסיפורתלהצראות

פגישותנערכותרפ"הבשנתהציוני-עברי.והעסקןהתלמודחוקרטשרנרביץ,

שללמוריםרבבית-המידרשקרלג',בסיטירב'הצרליה',ב'תרברת'סטודנטים

אלחנן.יצחקרביישיבת

נפשחשבוןייייטמאןקלמןעשההרביעית,האצריתבוועידהבתרפ"ב,

אתלתקןכולחובקתשאיפההייתהכי 1וציידפעילות,שנותחמשעלנרקב

למסקנההגיעעתה .העבריהחינוךכלאתולכבושאמריקה,יהדותכל

רעלינווקטןדלכחנוכימוסדרת,ליסדיכולהעבריתהסתדרותש"איןכארבה,

ההחלטההתגבשההוועידהבדיוניו sרבאפשררת".ביכולתרקלהתחשב

בבית-המידשרלתמיכההמחודשתהעבריתההסתדרותפעילותאתלצמצם

בניר-יורקהסדירהבהופעתושהחלהעבריהירמרןרבהדראד,'תרבות'למורים

הייתה .ו 922ביולי-7בלשבועוןושהפך(תרפ"א),ו 92ובנובמברב-ר

למוסדרתלסייעהחלטהנתקבלהכןרעלב'תרברת'רקלתמיכההתנגדות

מכירוןמעשי,מאשרפוליטייותרהיהזהענייןמורים.להכשרתנוספים

אחד.למוסדאפילולעזורהתקשתההעבריתשההסתדרות

שרנות.ברמותמבוגריםחינוךשלמערכתהתקיימההללוהשניםבמשך

החבריםשרובכיורןיותר,מאוחרתתופעההיאלמבוגריםעבריתהוראת

עברית.דובריהיוהעבריתלתנועהשנספחו

'תרבות•כדוגמתעבריתותרבותחינוךתנועתלהקיםהצערתאומנםהיו

קירםשנותוחמששבעיםבמשךבאמריקה,העבריתההנהגהאולםבאירופה.

שהובערהדרישותאףעלהאירופיהמודלאתלעצמהאימצהלאהתנועה,

וזולתו.פרסקי,כדניאלמפתח,אנשיידיעלהובערושאףבציבור,

מאורגןבאמריקההעבריהחינוךהיהשמתחילתוהייתה,לכךהסיבה

התנועהמנהיגיהיבשת.כלעל-פניופרושלמיניהםבתי-הכנסתעל-פי

לאמץניסרולארהאירגרנירת,הכספיותלמיגבלרתיהםמודעיםהיוהעברית

כלהיקפה.משרםלהצליחיכולההייתהלאשמלכתחילהמערכת,ארשיטה

הדתיותהתנועותאתמקוממתהייתההקייםהחינוךלמערכתלפלושניסיון

לפעילותלהתגנדאותןומעוררתהמיפלגתירתהתנועותאתארהלאומיות

העברית.ההסתדרותשל

ואנשיזה,בנושאויכוחנתגלעהראשונההעבריתבוועידהכברכאמור,

במערכתתתערבלאהעבריתשההסתדרותכ,ךעלעמדוואחריםהמיזרחי

מקרםלהלכבושהעבריתההסתדרותניסתהכאשרגםהיהודי.החינוך

להקצותשלאממנהשדרשוהמחנכיםמןהיולמורים,בתי-המידרשבתחום
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בבית-גםלתמרךאלאבלבד,מייסודה'תרבות·לבית-המידרשמשאבים
ההסתדרותהקימהדרכהבראשיתאכן,המיזרחי.מזרםלמורותהמידרש
השםמשהצביעיותראך·תרבות:בשםשנקראלמוריםבית-מיורשהעברית

העבריתההסתדרותרביןבאירופה·תרבות'החינוךמערכתביןהקירבהעל
ביניהן.ההבדלעלהעידהואבאמריקה,

אלאכ·תרברת,'חינוכית,מערכתהייתהלאמעולםהעבריתההסתדרות
בכירוןהופנורהמיצרייםהכספייםמשאביהסיפררתית-תרברתית.מערכת

סיפררתי-תרברתי.מרכזיצירת

בית-העבריתההסתדרותאימצה-40הבשנותלעיל,שהזכרתיכפיאך
עלרבותשניםבמשךשנוהלביאליק,שםעלהספרביתאתלדוגמה, רפס,...
תילועלעומדעדייןהמוסדהעברי.הנוערמבוגרי , yאברמרביחייםידי

התיימרהולאעשתהלאהעבריתשההסתדרותלמהכסמללתפארה,
 ...לעשרתיכולההייתהלאוכנראהלעשרת,

העדות,

 . 15-14תער"ו,סיוון,א' 'ד,'יג:התורן, . 1

 . 15-14תער"ו,סיוון,א'י",דגל·ג:התורן,עברית·:הסתדרות"יסור . 2

ארבע] :[צ"לשלוששלשמותיהןשהושמטושנה,שלושיםכעבורמסר,ווייטמאן . 3

החינוךואגורתעבריה,המורים,הסתדרותהמורים,אגורתוהן:ההודעה,מןאגורות

 .] 259תש"ן,שבט,ט"זהדואר,["כראשית','

 . 13תער"ז,תמוז,י"גכ:גל·התורן, . 4
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