
באמריקההעבריתהתנועה

המדינההקמתעם
פלאימשהמאת

בהתלהבותהעבריתבתנועההתקבלההמדינההקמת
התרבותשליטותשבההמדינהמןגדולותובציפיות
שמרכז-שסברוכאלהגםהיואךהעברית.והשפההעברית
תספקהיאוכילישראליעבורהעבריתהיצירהשלהכובד

העבריתהתנועהישראל.עםשלהרוחנייםהצרכיםאת
ויהדותישראלשבירהרוחיייישותפותאתוהטמיעהחזרה

מןולעזרההמקומיותבעיותיהלפתרוןוציפתהאמריקה
עלבמאבקבהובתמיכהבהזדהותלפחותהמדינה,

התנועהואמנםהציונית.התנועהשלהכספייםהמשאבים
הרשמיותהנציגויותתמיכתאתקיבלהבאמריקההעברית

לפנילהופיעהרבוהמדינהואישיהצעיו·ההמדינהשל
בעייתהחרפתעםאך .באמריקההעבריהקהל

והצורךהמדינההקמתמעצםהציוניתהאידיארלרגיה
באשרגםבעירתהתגלעולייצירנרתי,'חדשותבהגדרות
סימניגברולישראל.מחוץעבריתתרבותשללקיומה
עברהואגםהיהודיוהחינוךהציונית,בתנועההמשבר
המשיךעצמוהעבריהנוערואיכרת.מהרתזהרת,טלטלות
ארלארץלעלותלחייבוהאם :החברחרבתבדברלהתמודד

בגולה.עברייםתרבותחיילחיות
ביהדותוהתבוללותהטמיעהסימניהתגברוזאתעם
שרקכדרכה,וטענה,חזרההעבריתוהתנועהאמריקה,
העםשלהטמיעהסכנתאתלמנועעתידההעבריתהתרבות
זקוקהישראלכיהדגישה,העבריתהתנועההיהודי.
מאידךמבוססות.ויהודיתעבריתולתרבותחזקהלתפוצה

התנועהשללאי-תלותהשהטיפוהוגי-דעותהיוגיסא,
שתרכלעל-מנתבישראלארציונייםבגורמיםהעברית
כחלקולשוניתרוחניתלעצמאותבמלחמתהלהמשיך
בתפוצות.האומהנפשעלממאבק

ישראל,במדינתראשוןעבריקונגרסכונסכךלשם
 .מטמיעההיהודיאתתצילהעבריתהלשוןרקכישהצהיר

הביאולאבעקבותיו'שבאהשניהקונגרסרגםהוא,גםאך
לרולאהנאותרהסיסמארתהמצופה,התוחלתאת

בעצמהלהתמודדחיתהחייבתהעבריתהתנועהבמעשים.
במציאותלפניהשהוצבוהאתגריםרעםבעיותיהעם

ברורכיורןהיעדרלנוכחובעיקרהאמריקניתהיהודית
 .היהודיבחינוךמושכתראידיארלרגיה

הראשוניםיהיוהעברים :תש"ח
ישראלמדינתעםלהזדהות

העבריתההסתדרותאתעוררההמדינהשלהקמתהשנת
מדינההקמתעלהמאוחדותהאומרתהכרזתעםלארמי'לגא'ן

הולךההסטרריייהמעשהשושני, .מ(בארץ-ישראליהודית
מנחם .) 25תשייח,כסלו,א• ',בגליכייז,שנההדאר,רמתרחשיי,

ישראלמלכותייראשיתעליישחייינרייבירךריברלרב
שנים 1877 "השלישית",היהודיתייהמדינההמתחדשתיי,

לדרך-גלותומארצויצארעם-ישראלהשניהביתשחרבלאחר
ישראל,מדינתנשיאלימים(שזייר),ררבאשרבזלמן .האררכהיי

הגורלמפתחניתןייהירם :בהדארכתבסכסס,בלייקשהיה
יימלכרתהמדינה-בדרךאתכינהופרסקיעצמריי.עמנולידי

ישראליי.
שםמההיהזמןבאותוהדארדפיעלשעלוהנושאיםאחד
ההיסטוריהאתסקרקרריסשמואל .היהודיםלמדינתייקרא

רכל,מכלדחהאותרפלשתינה,כוללהמקובלים,השמותשל
דןפרסקי ;ייישראליהייהשםאתוהציעזר'כשםכמרבן'
להשתרששהתחיל-יייהודהייהשםאתלקבלונטהבנושא,

כחלקיהרדהייייבמערכרתבהדארהשבועיבמדור-המשנה
הצירנירתיי,ייבמערכרתבמקרםעמנרייבחייהשבועמי'פרשת

כסלו,כייטחי,בגיליון(החלהמאוחדותהאומרתהחלטתלאחר
בטרםהמלחמהעלידיעותישראליי.ייארץהשםאתאר- ) 119

א.בארץ-ישראל,כתבומאתבהדארנמסרוהמדינההוכרזה
לאחרשברעאררלנס.א.ש.המקומיוהפרשןלנדר),(פנחסתושב
על-פיהעצמאותמגילתנוסחאתהדארפרסםהמדינההקמת
לעברית.ייחזרהייותורגםיורקלנירשהגיעלאנגליתתרגום
העבריםשלהרוחהתרוממותלריגשיביטוינתןהעורך

המדיניתייהתקרמהשהואהגדולהמאורעלנוכחבאמריקה
בארץ-הקודש'חדשהחברהיילכרנןוקראההיסטרריתייבארצו

העבריהנוסח .קדרשהייתהיהורוחהקודשיהירשיסודותיה
שברע.כעבורנדפסהעצמאותמגילתשלהמדרייק

עברינשף_בצווןהירחוןערךהמדינההקמתלכברד
חייםרהמנהי~-ח-צירניטשרנרביץחייםפרופסורבהשתתפות

רעדגםערךישראלמדינתלכברדאומנותינשףגרינברג.
העברית.האומנות

אתוארגןביימסדשנה'באותהשנימחנהרכשימסד•
קבוצת .העבריהנוערליד•מסד•לאגודותהמחנהחניכי

בקולומביהפרופסורלימיםסידררסקי,דודבהדרכתהבוגרים,
הנוערלשבועיים.אחתהתאספההעברית,ההסתדרותונשיא
וחבריוסימון'ארנסטפרופישללהרצאתונפגשהעברי

הנוערבניהבריטית.הקונסוליהלפנימחאהבהפגנותהשתתפו
בניר-יורקשהופיע•הבימתיתיאטררןלהצגותבקבוצההלכו

העבריהנוערשלהקיץמחנה•סולל,יקיבוץ(מאי).איירבחודש
לשכרןעברחלוצית,לפעולהעבריתדובריצעיריםלהכשרת
חברתהרקמההדארהשבועוןשלביסוסולשם .ביימסדבמחנה
בעבריתניר-יורקמדינתהכירהשנהבאותההדראריי.ייידידי
הזרותהשפותבכלבהןלהיבחןיהיהשאפשרהשפותכאחת

החי-נושאלסיומו.איפראבאשנהעשריםשלמאמץהאחרות.
-1950 (פייגןי.שמואלדייראתהעסיקעבריתלקריאהנרך

ובמחנותבבתי-הספרבעבריתקריאהלהדגיששהציע ,) 1893
לימודבמקרםגםרלראוירמה••שררן•ימסד•'כהעברייםהקיץ

עברית.

העבריתההסתדרותמניהולתלוימרדכיפרשהשנהבתרם
 .בפילדלפיההמאוחדיםתורהתלמודבתיאתלנהלועבר

הדואר

21 



לבחון ) 1978-1902 (נודינחד"רהמחנךבאהשנהבראשית
תרבותי-עברי"לחנוןאפטרופסות 11להקיםאמריקהיכולהאם

החינוןמוסדותכלאתשריכזהבפולין''תרבותיבמתכונת
לנוכחמעשיתכאפשרותהרעיוןאתהעלההואהעבריים.
בהקמתהעבריתההסתדרותשלהמופלאה""הצלחתה
השנהבהמשךביאליק.בית-הספרואימוץכימסדימפעלים

העבריתוחבריתהעבריתההסתדרותמטעםהכנותנעשו
התנועהשלמחודשארגוןלשםחדשהמסגרתליצורהעולמית
בשנההעולמיהעבריהקוגנסרלקראתבאמריקההעברית
שאיפהביטאווהםבעבר,גםנעשואלחמעיובסירנותהבאה.
העבריתההסתדרותשלהמצומצמתלמסגרתהמעברלחרוג
המפלגות,הלאומיים,המוסדותההסתדרויות,לכלולהגיע

הפעם,העברי.למפעללגייסםכדיהחינוןוארגוניהמסדרים
שותפותליצוררצוןלכןנוסףהמדינה,הקמתלאחרשנח

נשלחכןלשם .אמריקהויהדותישראלמדינתביורוחנית
העבריתהבריתמנחל 1רוזנפדלאלכסנדרך 11דמתל-אביב
ולתרבותללשוןאמריקניכינוסארגוןלשםשפלעהעולמית,

(אפריל-מאי).איירבחודשעברית
יהודייםמוסדות 36שנציגיהראשונההפעםזוחיתה

שהעירכפיהעברית,הפעילותהרחבתבנושאדיורלשםנתכנסו
אייר,זיכ"ה(הדאר,בהדארבמאמרריבולוב) .מ(שושנימ.

כדייומיעיתוןמחדשלהקיםאפרתישראלדרשבכינוס .) 582
לשםוכןהעבריהקהלעםמשותףובסיסיומיומיקשרליצור
העברית(הספרותוציוו"אמריקהביוספרותי"גשריצירת

 .) 588-587אייר, 1זה, 11כהדאר, 11ותפקידהבאמריקה
 120בןועדהוקםהכנסבעקבות

בדרכיםלטפלהיהשתפקידוחברים
בחוגיםהעבריתהפעילותלהרחבת
באמריקה.היהודיהציבורשלרחבים

להעשירהוסיפוהארץמןאורחים
ביו .זובשנהגםהעבריתהתרבותחייאת

שהיווספרותתרבותאישיהיוהמבקרים
 :העולמיתהעבריתבתנועהבעברקשורים
התנועהמפעיליכהן'יעקבהמשורר
הרצאותסיורערןבאירופה,העברית
אלוהגיעהבריתארצותברחביבעברית
יצחק .אגנילסובלוסבפילדלפיההעברים

ההסתדרותמייסדי"ביושהיה 1צביבן
הראשונה,ברעידהוהשתתףהעברית",

קבלותנערכווכןבשליחותהואאףהגיע
המחלקהראשדיגו,אליעזרך 11לדפנים

ולסופרהעברית,באוניברסיטהלחינון
אריכא.יוסף

ישראלמדינתשלהרשמייםנציגיה
העבריתבתנועהתמכובארצות-הברית

קיומהמשנותהחלבפעולותיהוהשתתפו
בתנועהראוהםהמדינה.שלהראשונות
והןבלשוןהןטבעיתבת-בריתהעברית
באותההתבטאהפעולהשיתוףבתרבות.

ישראלשגרירשלבהופעתושנה
את(שעיברתאפשטייואליהו 1בוושיגנטון

במסיבהלאילת),שנהאבותהשמו
ההסתדרותשל("המשתה")השנתית
שעדייוהשגריר .כסלובחודשהעברית
מתאימהמלהמחוסר'נציגי,אזנקרא

מדינתשל"הנציגותכיהבטיח,בעברית,

אמריקניכינוס :תש"ט
העבריתלותרבותללשון

אתותתרום ...חובתהאתתמלאבארצות-הבריתישראל
ישראלתרבותושגשוגהעבריתחשפהקרןלהרמתתרומתה

בכסליו,כ"ב ,•ח(הדאר,ארצות-הברית"שלהיהדותבקרב
אבאהמאוחדות,לאומותישראלשגרירואילו .) 183,182-181

לעבריםוהביאהעבריהחודשבפתיחתאנוםנשאאבן'
המדינהביוהמיוחדהקשרישראל.מדינתברכתאתבאמריקה
עמ•, 152בןמיוחד,בגיליוןביטויואתמצאהעבריתוהתנועה
היכ"ח' ,<הדארהמדינהלהקמתשנהבמלאתהדארשהוציא
אייר).

קבלת-פניםנשףהיוזובשנההמרכזייםהארועיםביו
הרצאתו 1אישמאלףלמעלהבהשתתפותכהןיעקבלמשורר

שנתייםשנתגלוהגנוזות,המגילותעלסוקניקא.ל.פרופישל
שישיםלובמלאתעגנוןש"יהסופרלכבודנשףנערן .לכןקודם
צייטלין,ואחרוןאפרתישראלריבולוב,מנחםבהשתתפותשנה

עררךמשורר, ,) 1973-1898 (צייטליןהמעשים.ספרעלשהרצה
בית-המדרששלידלמוריםהמדרשבביתמרצההיה ,ומסאי
בין ,)י"שת(ופואמותשירים :מספריו .שנטרע"שלרבנים
(תשכ"ד).לומעלההדאםמן(תשי"ז),והישעהאש

נימסך•עברינוערשלכינוסנערןשנהאותהבשלהי
תוכנירתעלדיווח ,סאמברמשה ,הנוערשלהחדשוהנשיא
הסוכנות .עברינוערקבוצתוארגוןניבהוצאתלחידוש
ולתרבותלחינוןמחלקהלהקיםהחלטהקיבלההיהודית
הביאהההודעה .) 1953-1889 (גרינברגחייםיעמודשבראשה
שגריבנרגמשוםהעולמיתהעבריתהבריתשלחריפהלתגובה

העבריותהתנועותושלהבריתשלקיומהאתהזכירלא
היהודיתשהסוכנותחשש,והועלהאליה,המסונפותבתפוצות

ולאהעבריתהתנועהלפילוגשיגרוםמתחרהגוףתיצור
ליריבויות-המשךגםאן-התחלהזוחיתהואכן,לאיחודה.
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ציונישיר

נצרד"לבסוףקולןאי-צדקגנדצועקאתה"כאשר
ברכטברטולד

ל~זוי~י~'?ר?הד"ר~גייר·~יש ,ל~?~לץ R ת!>'י iמ ה~~~יש
 , central park westב, iטם i:;ןו;יקלד iנ
 )ן?ד,ע<~ה iר i ני>::~ז.כהןגם~ה iרה~אr.נהדג:י iי

י?נכ?ם). J;: (סכל:;~ו;כג:יט~ר f ם~~~;:ן!ה
ו;כr.י?~זות, הד'\נ.r~לל.י!ר, היf !;??tל, iס~דגיים viספא~לם~תז:י~הה~א

סכל.;:וז;ו~י?ה יי:iל"~~יי 11!ג:יל iמ fwס:;~ןקיםע,דת Q ל!>':;~גי~~ו;יזו
 ,ץל~?~ל Rה i ~ wמד"רמו:ו,ריף Ql ו~??;!~יש
 .!ש~ם}די~י' ת~~נ,rשיו;\?~~;:~בקרל~ר~ו:ות~ה i ש~;:ךד~~ים?ז.כיו
 ,~י w~ה oס~גים~ז.כהלייזום J>'ע.ז.כה i~מז>ת~ל iשח~א
 .לל?ג;:: iא~~וים, iא~~יםסב iאה~א~םע,ד?ןדג:י iי i~ינךה~א

ג:יtוה).<}ג:ית , iז,;נ~מאל ל~~ןה, iת~וi:ינ;ו~ךש,
 L.A .-ן;:ו;ן'?רים iקילת iז,;נאז.;נש Qן ם?~}~ק, iןח i;ןנ
f מi ~ול-זז:;~יב ל~~ ,ףי:.נן~;: ,םt{ב~i בל~א~. 

 11ליו;כ~ית iא::;גו;כi:ייר~ת~ר~ץן~גז;ונ~סג:י::כ~ז~תלנ~ ~כ~??"סם
• 

~ט.ל םי~;:~ iי ~פ~י>::~~גז:ינ~~ם w iלנכ~ידל.ף
~~נ:וים.ת i?;ושךז;וים iךה~ים i~בךז;וים iןה

tו;ויו f ת>;:וו;כו:ו:;ןקיםן~נ~~ה Q ~~ה iרל~~~לץ Rה i ~ wמד"ר
11לו;כךים iןא

: i ייכדד~לז:י?ם,~ח~רנ:ו~ו:וד~לtןף.~לה~
 .~ב;ןןדל.נ~ iק i>'ג:ידלב;ןעקr.נו;כ~י~יםן~גז;ונ~ה wRלנ~~ם

 "·~?'ו;ב!געם ~ה~נ.rע,ש.הס~א,ן iל\iילפנ;וז:ו~ה~לן~tוה

 ) 1997 (יעקביגדשלקרובמקוםמתון
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 .MINISTERהYנשפטיםץןך
--• ~ • T Of JUSTICE 

ביוחשכיםבמשךשנמשכוומתח
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מדינתשלהרוח"שותפות
חיתהאמריקה"ויהדותישראל

דגלעללהתנוססשהחלההסיסמה
הכינוסלאחרהעבריתהתנועה
בשנתולתרבותללשוןהעברי
המגמהאתכמציינת 1תש"ט
העבריתבתנועהשרווחההחדשה

סיסמהישראל.מדינתהקמתעם
תרבותילנשףנושאגסשימשהזו

(נובמבר)חשווןבחודששהתקיים
ראש 1לוקרבולבהשתתפות

היהודית.הסוכנות

בננקטגסניכרהזומגמה
ההסתדרותהדגישהשבוהשנתי

הנפשיהקשראתהעברית
("אלישראלמדינתעםוהתרבותי
ד•הדאר'באמריקה"'העברים

בשער).כסלו,
החוץשרשרת,משהשלדבריובראשעמדזהנושאואכן

האישיותולשון"."אומחהנושאעלשנאםישראל,של
 1אבןאאב ' 0באו"ישראלשגרירחיתההשנייההמרכזית

ההיסטוריתהרציפותכסמלהעבריתהתרבותעלשאנם
הללוהנואמיםובעוד .) ZZ8-ZZ7 ,Zllטבת,י• ,•ח(הדאר,

בישראלהעבריתהתרבותשבירהזיקהאתמדגישים
עלהדוארשלהשנתיבנשףבבליהללהמשוררעמדובאמריקה,

החששאתהביעהואבאמריקה.העבריתהספרותשלמצבה
היצירהשלהכובדמרכזעברישראל,מדינתהקמתשעם

עםשלהרוחניים'הצרכיםכלאתתספקהיאוכילשם'העברית
מיסודו.ומסולףכמוטעתזהרעיוןלסתורביקשבבליישראל.
"חיוניתעבריתבספרותהצורןגדלזובשעהדווקאלדעתו'
בראשבארצות-הברית".השפעהובעלתמשקלבעלת

לגורלהיתירה"חרדהלהימלאהספרותחייבתובראשונה
חייבתהעבריתהספרותבאמריקה".כנסת-ישראלשלהרוחני

המגוונים,החייםבמערבולותמעמיקההסתכלות"להסתכל
ששמה ]".[הגדולההאוכלוסיהשלוהמוטרפיםהמסוערים

הרוחניות,הבעיותלסבןצופה,בלב;להזדקק,אמריקהיהדות
פתרוןלהןולבקשזויהדותהמטרידותוהחברתיותהנפשיות

ראות"המרחיקהעבריהחזוןובכוחהישראליתהמורשהברוח
 .) 339-338בשבט,ז 11טג, 11יהדאר, , 11באמריקהספרותנו(על

ב•מסד•הקיציהכנסלאחרפעילותואתחידשהעבריהנוער
שהיהבר-לבב,ראובןמזכיר-מנהל,שלמינויועםלעי)ל(ראה
המפעליםביןבצה"ל.וקציןבישראלהצופיםבתנועתמדריד

ברדיו'העבריתשיעוריהיוזובשנהלאיזכורהראויים
ועדעל-ידיהקודמתבשנהעודשהוקםלילדיםעבריתיאטרון
ו•בובטרון•,העברית,וההסתדרותבניו-יורקהיהודיהחינון
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פרסקידנילאמאת ,'בחוב'שלי,המלוןמתוך
<תשי"ח)ישרלאלמידנתהעשורשנתלכבדוהעבריתההסתדרותבהוצאת

ההסתדרותלידהעבריתהאומנותועדמטעםבובותתיאטרון
העברית.

הקהללפניוהופיעממושךלביקורהגיעשלום .שהמשורר
החדשיםהמפעליםאחד .וקנדהארצות-הבריתברחביהעברי

השבועוןמאמריקובץהדאר'הירחוןהיהזובשנהשהתחיל
שותפותמרעיוןכחלקבישראל,להפצהחודשית,בהוצאה

 .) 639~ייר,·דיג, 11כ(הדאר,וישראלאמריקהיהדותביוהרוח
גשרניסוין-לבנותעלבנוסףברור.לאזה,מפעלהתמידכמהעד

אבותההעבריתההסתדרותראשיניסולישראל,מאמריקה
בשפתרהוטשאינועבריתתאוחדהקהלאלולפנותלחזורשנה
בשםחדשותירחון(דצמבר)בכסלוהוציאוכןולשםעבר'

 .) ZSlטבת,ז 11י ,•ט(הדאר, ,) Hebrew Life (העבריהעלום
חדירתעלבריכולו~ל Rזאתעם .בעברנעשודומיםבסירנות
הלאומייםבמוסדותהעבריהמקורבמקוםהלועזיהתרגום
לי 1ט"ו(הדאר'לרבניםמדרשבבתיכוללהיהודי'ובחינון
אתבמאמרשאלאונסיי.והמבקרוהמחנך ,) 38Zבשבט,
 :השניםבמרוצתשונותגבירסאותשהופיעההחוזרת,השאלה
לאכהשעדהיא,תשובתובאמריקה!"צעירעבריקורא"היש
שלהמטרהוכיכבעבר,עבריקוראאמריקהיהדותיצרה

אינהעברייםחייםוממשיכיעברייםקוראיםשלדורהעמדת
החינוןשלמיכולתוכבדהוהיאהאופק,בקצהגסנראית
היארצוןשעתכיסבור,המחברמקום,מכלבאמריקה.העברי

 ,•כ(הדאר'להשתנותעשוייההמגמהוכיהמדינההקמתעםזו
צדקאונסיכילומר,אפשרהיסטוריתבהערכה .) 503בניסן,וי

במרוצתהביאהמד.יכהשלקיומהעצםוכימסוימתבמידה
להשכלתבמוסדותבעיקרהעבריתלימודילהגברתהשנים
בארצות-הברית.גבוהה

יבואהמשך

הדואר
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באמריקההעבריתהתנועה

המדינההקמתעם
פלאימשהמאת

הקודם)הגליוןמן(המשך
המעוליםהכוחותמן ,) 1957-1896 (רבידוביץשמעוןדייר
שלמהותהאתלבחוןהחלמקורי'והוגההעבריתבתרבות
הרצאתועלשהתבססומאמריםבסדרתהעבריתהתנועה
מאמריוהקודמת.בשנהולתרבותללשוןהאמריקניבכינוס

ואי-העבריתהתנועהלעצמאותהטיפובגישתםהמקוריים
זיההרבידוביץ .ישראלבמדינתאוציונייםגבורמיםתלותה

העבריתחהשכלהבתנועתחעבריתהתנועהשלראשיתהאת
ניי,דהדאו,עברית",התנועהייחוד("לשםהתחייהובתנועת

וביוחציוניתהתנועהביןההבדלאתוצייר ,) 663אייר,'"יייא
ויהיההיההאחרונהשלחיותהשעיקרהעברית,התנועה
חייבתהעבריתהתנועהכיהמאמר,בעלסבורכןמשוםבגולה.
ליצירהלחגיעולנסותהגלותיהתרבותיאופייהעללשמור
התרבותאנמנישלרוחםאתעודדהוא .בגולהמקוריתעברית

כןכדידעעצמהאתלחדשוביכולתהובכוחהבאמונההעברית
חתוןלאורעמודבחינתהאומה,בחייראשוןמקום"שתתפוס
 .) 749-748סיוון,גיכייז,(הדרא,בראשהיי

העבריתהתנועהזיקתאתרבידוביץבחןמאמרובהמשך
התנועהמןהבעריתשחנלתהאכזבהואתהציוניתלתנועה

שיילאהעבריתהתנועהראשיעלביקורתמתחהואהציונית.
עללעמודרוחבהםקמהולא-לקחלמדוולאמוסרלקחו
כפופהואינהעצמהברשותעומדתבעריתתנועהלטחפנפשם,

חברתיכוחבעלתתנוע-תשהיא,בחינהאביזולזותלה
סיבהמאותהלשמח'י.ראוייםהיקףרביומכשירים-כלים

לשםישראלבמדינתמתלותלהשתחררותרבידוביץהטיף
-793יסוון,יייזנייח,(הדאו,בגולההעבריתחתרנות,טיפוח

"בשורשלגפוע,שהתחילההלעזסכנתאתזיהחהואגם .) 794
 .שקדמו"בדורותגפעשלאבמידהבתפוצות,ישראלשלקיומו

אתהגשימההציוניתהתנועח ;מדינתואתהקיםישראלעם
והלשוניתהרוחניתעצמאותו"מלחמתלסברתואן ;חלומה

נפשעלהעבריתתנועתנושלמלחמההיאכולו'ישראלשל
מאותהוארוכהקשה"תהיהוהיאשפתיחייוארשתהאומה
 .) 839-838תמוז,אילי,(תדאו,מדינית"מלחמה

החמורהההתבוללותמגתפאתמראשצפתרבידוביץ
אתוהציעדור'ימיכעבוראמריקהביהדותלפרוץשעתידה
שללערכיההיצמדות :לכןהעבריתהתנועהשלפתרונה
פנההמאמריםסידרתשלהאחרוןבחלקההיהודית.התרבות
התנועהשלפחותועוינותיותרמעשיותבשאלותלטפלהמחבר
גנולחהעבריתבתרבותענייולוישכיהסביר,הואהעברית.

שלהתהוותואת riאמריקביהדותרואהחראוכיבישראל,ולא
יש'ובראשונהבראש .בתפוצותייהבעריתלתנועהעליון"מרכז
העבריהמצאיאתשיבדוקמחקרמוסדלהקיםלדעתו'

ועימםחכמיםחברישמשוובוובאמריקה,ישראלבתפוצות
הראשונים,שלמחקרםאתליישםשיוכלומעשה,אנשיחבר
תפוצותלחקרהמכוןרעיוןאתשתעלתרבידוביץזההיה

העבריתאבוניבסריטההוקם )-1959(בשניםשלאחרישראל,
דיוויס,משהפרופישלבראשותוזמננויליהדות'המכוןבשם

לישראל.שעלהבאמריקה,העבריתהתנועהמראשיהואאף
חתנועחשלמעשייםנושאיםבכמהלטפלרבידוביץעברמכאן

מעגלאתלתנץדרשהוא .הארגוןבעייתכגוןהעברית,
משאביםלהשאירהעברית,התנועהנתונהשבוהקסמים
 1מכןוכתוצאתעסקניה'אתלפרנסיכולהאינהכןומשום

חזוהואלמענה.מרצםאתשיקדישובני-עלייתמושכתאינה
העבירתהבריתשלהיסודבכנסייתשהעלהההצעהאתוהציע

לעברית',יסלעאיסוףמפעלעלבתרצייא,בברלין'העולמית
אתיממןוגםתפוצותבכלהעבריםכללמפקדישמששגם

בעיותיהאתתפתורעבריתלתרבותזוקרןהעברית.התנועה
באותהשהתכנסהעבריהקוגנרסואכן'העברית.התנועהשל
 .איסוףבמפעלוהתחילרבידוביץשלהצעתואתקיבלשנה

 'ניסןי'בי' 1הדאו ,העולמי"העבריהקונגרס("לקראתהסלע
הסיסמחפורסמה-ולהסליעיילסלועחייבבעריייכל .) 504

הקוראאוזןאתהצורמתבעבריתהסלע,להפצתהקוראת
 .) 844תמוז, 1אלי,(הדאו,המודרני

הראשוןהעלומיהעבריהקונגרס

חראשוןהעולמיהעבריהקוגנרסהתכנס(תשייי)זובשנה
בהצלחה.עלולאלכנסוהעברשבסירנותלאחרבירושלים,
זה,בקוגנרסמרובותתקוותתלתההעבריתההסתדרות

להקמתהציפיותעלמערכתבמאמראונ:וןביטאוריבולוב
העולםבכלהעבריים"הכוחותכלאתשיאחדעולמי""מרכז
חיינובמרכזהעבריתהתחייהדרישות"אתושיעמידכולויי

אתלהגשיםתוכלעולמיתתנועהרק 1לסברתו .הלאומיים"
חתרהולכןוישראל,אמריקהיהדותשלהרוחשותפות
העברי",בקוגנרסאמריקהשל("חלקההעבריתהתנועה
היוזמת .) 807תשייי,בסיוון,ניידכ"ט,גליכייט,שנההדאו,
העולמית,העבריתהבריתמןכאמור,באה,הקוגנרסלכינוס
באמריקה.העבריתההסתדרותשלהפעילהלתמיכתהשזכתה
הגדולההמשלחתאתשלחהבאמריקההעבריתהתנועה
ושלוששישיםשייצגוציריםואחדכתשעים :ביותר

נועו'הסתדרויותועבריות,חינוכיותלאומיות,הסתדרויות
ומרכזיםקהילותרבנים,הסתדרויותבתי-כנסת,איגודי

 .) 914אב,מחנםאילייג,(הדאו,יתר.דיים
אתציירמישראלהארועעלשדיווחתדאוסופר

 .המכשוליםאחד .הקוגנרסלכינוסבדרןשעמדוהמכשולים
שלותרבותלחינוןהמחלקהמנהלשלהתנגדותוהיiרהקשים

משוםהקוגנרס,כינוסלעצםגריבנרג,חייםהיהודית,הסוכנות
אתלשכנעהנסיונותכל .מחלקתועםמתחרותשחשש

חעבריתהבריתשלהטיעוניםבצדקתהיהודיתהסוכנות
ולתרבותלחינוןהמחלקהביווהמתחלשווא,היוהעולמית

כיאףהבאות,בשניםגסגפלאהעבריתההסתדרותוביו
סיוון,ניידכייט,(תדאו,המחלקהבראשעמדואנמניםעברים

814-81Z (. וחזרדעת,גילויפרסםהקוגנרסשלהמכיןהוועד
ו?בלבואהעתידותהחיוביותבתוצאותאמונואתוהביע
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תמוז,ח•ל"א,(הדאר,העבריים"הכוחותל"מיזוגהקוגנרס
 . ciעהתפל~סנגנרס p'ההנ;וכנtכערבבהדארמערכתמאמר .) 852
כיוטען'היהודיתהיסוסנונ1שלוהתרבותהחינוןמחלקתראש
ההסתדרותביוהתחרותשללפחדסיבהשוםרואיםאנו"איו

שלוהת;רבותהחינוןמחלקתוביושתיווצרהעולמיתהעברית
ראשמןז 1"מי :ה\!(אלהנשאלהכןואגבהיהודית".הסוכנות
"מי·אךו' h'או:אישר"י"לאהקוגנסר'לכינוסהתנגדהמחלקה

עצמהשהיאוהרופפת,הרכההמחלקהמןאישורביקשזה
היהוי:זית?"הקהלדעתשלוההכרההאישוראתקיבלהטרם
 'תמוז,ח•ל"א,הדאר,איסור",ולאאישור"לאשושני, .מ(

פרסםןהדאר,הישראליתלעיתונותהגיעוהפולמוסהדי .) 851
אבחדהעברית.התנועהאתהאוהדיםנבחריםמאמריםלקט
בפניעומדים"אנו :במעריבלאזן)(דוד.דל.קבעהמאמריםמן

תפוצותובכל'ישראלממדינתעברי'ים ...השלגלוימרד
התכנסעם .) 864-862תמוז, 1חל"א,והדאר, ... 11הגולה

מיrtךקי,ק.שמואלפרופ•קבעהכנות,שלשנהלאחרהקונגסר,
ובמדינהבתפוצההלשוןלשמירתעולמיתעבריתתנועהקרכי

עםלישראלהאורבתהפילוגסכנתאתלמנועעשויית
("הרעיוןהחייםולשוןהספרלשוןביוהפערהתרחבות
שמעוןהרבוגם .) 899מנחם-אב, 1א 1ל"גהדאר,והגשמתו",

שפתהקנייתלשםהעבריתהתנועהשלבייעודתמןפדרבוש
ל"ג,tודאר,והמפעל",("המפגןrותפוצותלכלותרבותוישראל

דעותהוגהמסאי, ,) 1969-1892 (פדרבוש .) 899מנחם-אב,א'
פינלנ,דשלהראשיורבההפולניה"סיים"צירלשעברוחוקר,
והפועלהמזרחיומראשיבאמירקההעבריתהתנועהמראשי

 :מספרייהעברית.ההסתדרותמנשיאיולימיםהמזרחי,
(תשי"ז),התלמדובנתיבות ,)ד"שת(בישראלוהמשפטהמוסר

אתבחןהוותיק,העבריפרסקי,דניאל(תשכ"ו).חקרי-יהדות
 ,שנחארבעיםלפנישעלהעברי'קונגרסשלהרעיוןתולדות

העולמיתהעבריתלהסתדרותפעילותתחומיארבעהוקבע
ותרבות,דיבורחינו,ןתעמולה, :הקוגנרסבעקבותשתקום
קרןכדוגמתחדשהקרןהעברית,התרבותקרןעל-ידישימומנו
א•ל"ג,הדאר,הבערי",הקונגרס("לקראתלישראלקיימת

לאעבריתלתרבותחקרןלהקמתהצעה .) 904-902מנחם-אב,
שהועלתההצעהלעי)ל,(ראהחדשהאומקוריתחיתה

ישראלך 11ךואףהנזכר'במאמרורבידוביץעל-ידיגםבאחרונה
ציוניועידתלפניבהרצאהאותהוהעלהחזרגולדשטייו
הדאר'העברית",והתרבותאמריקה("ציוניהנ"גאמריקה

 .) 901מנחם-אב,א'ג, 11ל
למעלהבהשתתפותאבבי'בירושליםנועדהעבריהקוגנרס

המברכיםביוארצות.וששמשלושיםציריםממאתיים
העבריתהתנועהמראשישהיה ,כהןיעקבהמשורר :והנואמים
לפניהעולמיתהעבריתלתנועההיסודוממניחיבאירופה

זלמןהעולמית,העבריתהבריתנשיאסלושץ, .(פרופ•שנים,
ראשלןקר,ב.ישראל,מדינתשלוהתרבותהחינוןשרשז"ר,
ציוןבןהרבלישראל,הראשיחרבהיהודית,הסוכנותהנחלת
האוניברסיטהבשםאסףשמחההרבעוזיאל,חימאיר

העבריתההסתדרותנשיאבורובסקי,ושמואלהעברית,
כ.ה.ופרופ•קלוזנריוסףפרופ'היוהמרציםביובאמריקה.
העולמי"הקוגנרס ; 933מנחם-אב,י"י,ד 11ל(הדאר,טור-סיני
מנחם-אב,כ"חל"ח,הדאר,עברית",ולתרבותללשוןהראשון
העולמיתהתנועהשםאתלהשאירהחליטהקוגנרס .) 945-939

נשיאותבנחרההעולמית.העבריתהברית :דהיינושהיא,כפי
סלושץ,נ.פרופ•קלוזנר,י·פרופיעוזיאל,הראשיהרבובהכבוד

ומנחםלישראל,בן-צבייצחקשנתיים,בתפעילהונשיאות
שמואלבנחרהעולמיתההנהלהלראשלתפוצות.ריבולוב

ראשוליושבבאמריקה,העבריתההסתדרותנשיאבורובסקי,
 .כהןיעקבהמשוררבנחרהעבריתהבריתשלהפועלהוועד
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החלטותהשארביוהתקבלודיוניםימיש.לושהלאחר
העברית"לבשוןחיה"ידיעהבישראלאדם'מכלהדורשות

כללון.העבריתוהלשוןהתרבותלעניינימיוחדנספחוהצבת '
ל"ו,הדאר,העברי",הקוגנרס("אחריבגולהישראליתנציגות

הלשוןעלחגיגיתבהצהרהיצאהקוגנרס .) 966-965אלול,ב 11י
גאוןנתגלחובהבישראלובנואהתורהניתנו"שבהרית i:הע

במדינתשלמהלתחיחעכשיושקמההאומהשלהיוצררוחה
חלקיכלאתהמאחדתוהיחידההאחתהלשוןהיאישראל,

העבריתהלשוןכיהצהיר,הקוגנרסהם".באשרהאומה ..
ולאומיתלשוניתמטמיעתתגולחיהדותאתלחצילעשוייח
א,חים"."בבריתישראלויהדותתגולחיהדותאתולאחד

עבריתל~בודהלהחלץישראלעםלכלקראהקוגנרס
העבריתהלשוןאתוהציבורייםהפרטייםבחייוי"להשליט

הראשוןהעולמיהקוגנסר("הצהרת 11הדורותמורשתהחיה
 .) 1010-1009אלול,כ"יל"ז,הדאר,עברית",ולתרבותללשון

למהנלהביםהערכהבדבריריבולוביצאהקוגנרסלאחר
תש"יבשנתישראלבחייביותרהחשובהמאורעלדעתו,שהיה,

הגדולהציבורי"כמפעלהעבריתהתנועהבתולדותושייזכר
לתחייתההאומהבמלחמתחדשהתקופהמתחילהשבוביותר,

העברי("הקוגנסריש"יהודיםשםאשרמקוםבלכהרוחנית
אן .) 981-980אלול,כ"יל"ז,הדאר,ומשמעותו",העולמי

ולאחרהעבריתהתנועהשלפניהעלטפחההקרההמציאות
נמשכת,עבריתפעילותשלקטנותימיחזרוהקוגנסר

והיעדרהכיסחסרוןאתלמלאיכלולאהגדולותןהסיסמאות
המשאבים.

פלורידהמרכזאוניברסיטת

יקרים,קוראים

שנהחמישיםלחגיגתמוקדשתתשנ"חזו,שנה
לראותשזכינואנוישראל.מדינתלקום

לתתעלינוישראל,מדינתהקמתאתבשמחה
 _ ___שונות,ובדרכיםרות iבצוהוקרההודיה

"הדואר".עתוןדרךזאתלעשותלכםמציעאני
המדינה,קוםלפניאפילוהשנים,כלבמשך
וראשיהמדינהבעדכולוכלהיה"הדואר"עתון

שניםשכמהאלהביןהיוהראשוניםהמדינה
"הדואר".אתיסדוהמדינה,קוםלפני

יפורסמוהמדינהשנותחמישיםלרגלהברכות
בסוףשיופיע"הדואר"שלומיוחדחגיגיבגליון
למערכתברכותיכםאתלשלוחנאיוני.חודש
מאי.חודשמסוףיאוחרלא

במחירהברכהלמודעתאחידגודלעלהוחלט
משובח.זההריהמרבהוכלדולר. 50של

קופטשיקאברהםהרב

כלליומנהלנשיאסגן

הדואר
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