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באמריקההעבריתהתרבותעםקושריההעולמיתהעבריתהתנועה
 1ואילן-30המשנותקונגרסיםולכנסעלומיתעבריתתנועהלהקיםהנסיונתו
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בברליןיהעבריתיהכנסיהןבבוליזומנה ) 1931ביוני 23-21 (תרצוואתמוזוי-חיבימים
ברעיוןהתומךראשימאמרהדוארפיוסםהכינוסולקראתהעבריםיובריתייסודלשם

זהבכינוס .) 413תרצווא,אייר,כווחכווה,גלוטי,נהדואר,שנההעולמיתהעבריתהתנועה
העבריתהננסיתסבפרכןעלמפורטכדיווחהעולמית•העברית•הבריתנוסדהבברלין
הרצאתשלתמלאתנוסחעמי; 88 , 1932ברליןהעולמית•,הערביתהובריתהוצאתבברלין,

בריתליסודהרצאההיכןדכאן-לאאםבחוברתנדפסזהבכינוסראבידוביץשמעוןדוור
עברייועדיבית .) 1עמ 40תרצווג,לבובלבוביסניףעולמית,ערביתרביתבהוצאתהעברים,
בחתימתברכהשלח-בנ.י.יוניוןבכיכרשנחבאותתשנפתחהעבריהמועדוןבניו-יורק

א.בחתימתבאמריקתיעברית•הסתדרותעל-ידינשלחתנפרדתוברכתשוחט,רפאל
ן .) 63בברלין,העברית(הכנסיהויינווחייםשפייזהנדלר
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ראבידוביץשלהחזוןמדבריוציטטבהדואר,חמוקדמתווהעבריתווהכנסיתעלדיווחוורבהז.
לעורררצוננו][במקור:רעיוננוהגולה,יתדותפניאתלחדשבאיםוואנוכדלקמן:בוועידה

לאומיים,ונכסיםערכיםיוצרקבוץזויהדותלעשותשבתפוצות,בישראלהיצירהכחותאת
כלארגון ...האווןהעבריתהיצירהבמעשירצויףתושהתפוצותיהדותאתלעשות
ההסתדרותלידיולאהקיימות•תרבותוחברותלידילאלהמסויכולאינוהעבריתתגולח

עובדתאבטונומיתרחבה,עממיתהסתדרותנוחתעלתהאהחדשההסתדרותנוחציונית,
מדוייקנוסחוו ...עצמהאתונושאתבהןתלויתבלתיאךלה,קרובותחברותעםאחדשכם
 .) 22כאן-היכן?,לא(אםהנזכרתבחוברתתתפרסםדבריושליותר
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ערןבעלתיצירהשלבאפשרותוצידודארץ-ישראלעםערןכשוותהגולההעמדתעלדבריו
 .) 540-541אב,וווןלווג, ; 519-520אב,יילוובוהדואר,סועריםויכוחיםעוררובגולהשלם

העבריתלתנועההצטרפותבדברדיוןעלבניו-יורקהעבריהוועדביתהודיעבאוגוסט
אחד-באמריקההעבריתהתנועההתחילהוכך ,) 579אלול, 1חלווהוהדואר,העולמית
תנועהלהקיםהחוזריםבנסיונותמעורבתלהיות-ביותרהחשוביםהעבריתממרכזי
 ..העולמית.'העברית•הבריתבשםעבתידשתיוועדעולמית,עברית
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בספרשיכללבאמריקה,העבריתהתרבותתולדותבנושאמחקרעלמבוססהמאמר 1
 . 1995-1916הרביתבארצותהעבריתהתנועהשנות 80באמריקה,העבריתהתרבות
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העולמיתיהעבריתליבריתסניףתרצווג;

באמריקההעבריתהתנועהשלהמרכזיהוועדהגיע ) 1932(דצבמרהאזרחיתהשנהסבוף
שלהנסיונותלמכותהיהודיבכחובניכרהעבריתההסתדרותשלקיומהאיוכילמסקנה,
המרכזיהוועדאתלכנסהקושיבעצםנראההדברהתנועה.פנילחידושהקודמתהוועידה

לדוןכדיעברייםואירגוניםאגודותנציגישלמועצתלכנסהחלטהנתקבלהושובעצמו.
בין ·"תעולמיתיהעבריתובכיתלסניף"שהיאהערביתתתסתדכותשלאיכגונהצורתעל

לווינזון-לביא,צ.ז.ךווךגינצבוכג,ש.ךווךאלדשטיין,ע..מטשכנוביץ,חייםפרופינימנוהחרבים
תרצווג,כסליו,כווךזי,גליי"ב,שנה(הדוארכיבולובומ.מכגוליךב.מירסקי,ש.ק.הנב
חייםפרופישלבראשותוהמועצההתכנסה ) 1933בינואר 22 (ג 11תכצטבתד 11בכ .) 110

חבריהעברית.השתתפוההסתדרותכנשיאשלוהקאדנציהאתשהחלצעיר),(כבטשכנוביץ
איןכיהתחוור,בדיוניםעבריים.מוסדותונציגיהעבריתההסתדרותשלתמרכזיהוועד

כימסכימים,הכלאןהעברית,ההסתדרותשלעבודתהאופןבדבב-זעיםתמימות
השפעה".ובעלתגדולהעבריתלתנועהבאמריקהמקוםישהקשתהכלכליהמצב"למרות
שלהיובללחגיגתועדהעברי,והיוםהשבועלמעןהאחדלפעולה;ועדיםשלושהנבחרו

 .) 175טבת,ט 11כא, 11י(הדואר,העולמיתהעבריתלבביתארצימרכזלסידורוועדביאליק

במארס 19 (ג 11תרצאדרא 11בכנתכנסההעולמיתהעבריתהבניתשלהמייסדתהמועצה
ולאחר ,) 157טבת,ב 11כ ,'י(הדואר,(ינואר)בטבתתכנהפגישתלאחרבניו-יורק, ) 1933

 ·"העולמיתיהעבריתובכיתלאמריקאימככז 11לייסדתתוכניתעלתודעהפיסכום
חייםפרופישלבנשיאותו , 1ברית 1לאמריקאימרכזויסדה ,) 250-251אדר, 1הו, 11ט(הדואר,

האגודותאתשייצגצוזמכ,יעקבהיובפגישההמשתתפיםביןצעיר).(רבטשרנוביץ
הקשריםמהותואחרים.בניו-יורק,קולגימישיבהמיכסק,יש.ק.הרבבפיללדפיה,העבריות

בכמהכיאףזו,בפגישההובהרהלאהעבריתוההסתדרותבאכהוובותבניתוסניףבין
 ·"העולמית'הערביתלובריתווסניףהיאהעבריתשההסתרותנתפרסםפומביותהזדמנויות

הוו 11ט(הדואר,העבריתההסתדרותשל 11חשוביםמפעליםוושלשהעלבהודעהצוייוכן
ההסתדרותשלהפועלהוועדכאשגולדבכג,אב.שהוציאבגילוי-דעתוכן ,) 250אדר,

קודםנדפסהמוסדותשניביןהזיקהעלדומתנוסח .) 238אדר,כווןי"ז,(הדואב,העברית
סייעשלאזה,בנושאקייםהיהמעטלאבילבול .) 157טבת,ב 11כי'(הדואר,בהדוארלכן

יעוכבהחדששהמרכזשאיפההייתהכינבאה,מקוםמכלועיקר.כללהעבריתלהסתדרות
זהבנושאכץמרדכידוורשלממאמנוכמסתברבאמריקה,העבריתהתנועהאתלחיים

ביןהפורמאליהקשר .) 260אדר,ט 11יז, 11טהדואר,באמריקה, 1עבריתובכיתמככז 11 (
הואהבאותבשניםוגםממש,הוגדרלאהעבריתוההסתדרותהעולמיתהעבריתהברית

שנימנתליושלהתנועותבראששעמדוהאישיםשלנטייתםלפישוניםלפירושיםזכה
ההסתדרותשלמקיומהאומנםהתעלםשטרנוביץ,פרופיהמועצה,נשיאשל.נאומוהמוסדות
הפעילותאתלשקםחייתהמטרתואןמינימאלית,חייתהשפעילותהמשוםכרנאההעברית
ואדרכווןויווזהדואר ,"היבריתידבריאלה(וובארמיקהחדשכוחנימרכזוליצורהעברית

נשיאבראזהכיצד :תשאלואם 11לצוזמר:במיכתבכןעלהתמרמרכיבולוב .) 274-275
(ארכיוןיצוייר"הכליצוייכ,תעבניבעולמנו ".לו?ומתנגדהדומהשנ,ימוסדההסתדרות

 .) 19608מסו , 1גנזים 1

 ".למועצהשהפזהראשוןהעולמיהעבריהסונגרס iתרצווה

הקונגרסזומןבתרצ"א)לעיל,(באההעולמיתהעבריתהבניתייסודלאחרשניםאנבע
לאהקונגרסאןבמאי). 20 (ד 11תכצאיירז 11ביבתל-אביבלהתכנסהראשוןהעולמיהערבי
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דאגןשלאמשוםשונותמארצותנציגיםבהשתתפותבינלאומיכפורוםלהתכנסהיהיכול
מאלהמורכבתמועצההתכנסהבמקומולארץ-ישראל.לציריםכניסהאשרותלהנפיק

ביקורתמתחשבוגילוי-דעתפיוסםהמכיןוהוועדאוץ-ישראל,ומתושבילהגיעשהצליחו
 .) 597ה, 11תרצתמוז,א 11יב, 11ל 1גל,ד 11ישנה(הדואר,היהודיתהסוכנותשלמחדליהעל

ניסן 1לכווך : 481אייו,וווךכווו,(הדואר,ויבולובמנחםייצגבאמריקההעבריתהתנועהאת
ועסקניםסופריםוב,קהלבהשתתפותקלבת-פניםלריבולובנערכהאביבבתל .) 449

כןכמוסיפוותה.ועלבאמריקההעבריתהתנועהעלסיפרשבה ,) 568סיוון,כילי(הדואר,
התרבותחייעלריבולובדיווחובולארצות-הברית,שובועםקלבת-פניםנשףלכבודונערן

בסוףהעולמי.הקונגרסבמקוםשנתקיימההעבריתבמועצההשתתפותוועלבארץ-ישראל
 .) 618תמוז,ה 11כג, 11ל(הדואר, 11אוץ-ישראלמראותהתמונוע 11הוצגהערב

עבריתולתרבותללשוןאמכיסאיכינוסתשווע:

להקיםאמריקהיכולהאםלבחון ) 1902-1978 (נודינחר 11דהמחנךבאהשנהבראשית
מוסדותכלאתשריכזה ,בפוליןותכנותיבמתכונתתרבותי-עברי"לחנוןוואפטרופסות

המופלאה""הצלחתהלנוכחמעשיתכאפשרותהרעיוןאתהעלההואהעבריים.החינון
העבריבית-הספרואימוץימסדוהקיץכמחנותמיפעליםבהקמתהעבריתההסתדרותשל

לווט,גל•כווז,שנה(הדואר,העבריהנוערמראשיאברמוביץ,חייםעל-ידישהוקםביאליק
 .) 978-983ט 11תשתשני,יווב

ליצורהעולמיתהעבריתוהבריתהעבריתההסתדרותמטעםהכנותנעשוהשנהבהמשך
הקונגרסלקראתבאמריקההעבריתהתנועהשלמחודשאיכגוןלשםחדשהמיסגות
לחרוגשאיפהביטאווהםבעבר,גםנעשוזהמעיובסירנותהבאה.בשנההעולמיהעברי
המוסדותההסתדרויות,לכלולהגיעהעבריתההסתדרותשלהמצומצמתלמיסגותהמערב

שנההפעם,העברי.למיפעללגייסםכדיהחינוןואיכגוניהמיסודיםהמפלגות,הלאומיים,
ויהדותמדינת-ישראלביורוחניתשותפותליצוררצוןלכןנוסףהמדינה,הקמתלאחר

העולמית,העבריתהבריתמנהלרוזנפל,דאלכסנדרךווךמתל-אביבנשלחכןלשםאמריקה.
(אפריל-מאי)איירבחודשעבריתולתרבותללשוןאמריקאיכינוסאירגוןלשםשפעל

 .) 447ט, 11תשאדר,ייט, 11יגלינייח;שנה(הדואר,

הרחבתבנושאדיוןלשםנתכנסויהודייםמוסדות 36שנציגיהראשונההפעםזוחיתה
אייר,זיכווה,(הדואר,הדוארבמאמרכיבולוב) .מ(שושנימ.שהעירכפיהעברית,הפעילות
יומי--כדוגמתעיתוןמחדשלהקיםאפרתישראלךווךהמשוררדרשבכינוס .) 588-587
יצירתלשםוכןהעבריהקהלעםמשותףוסביסיומיומיקשרליצורהיומי--כדיהדואר
זיכווה,",הדואר,ותפקידהבאמריקההעברית("הספרותוציוו"ארמיקהביןספרותיווגשר
בדרכיםלטפלהיהשתפקידוחברים lZOבןועדהוקםהכנסבעקבות .) 588-587אייר,

ג•לוו,ך(הדואר,באמריקההיהודיהציבורשלרחביםבחוגיםהעבריתהפעילותלהרחבת
 .) 919מנחם-אב,

החמישיםשנות

העבריתוהתנועהאמריקה,ביהדותוההתבוללותהטמיעהסימניהתגברוהחמישיםבשנות
העםשלהטמיעהסכנתאתלמנועעתידההעבריתהתרבותשרקכדרכה,וטענה,חזרה

ויהודיתעבריתולתרבותחזקהלתפוצהזקוקהישראלכיהדגישההעבריתהתנועההיהודי.
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לאישהטיפובהמשך>נראהרבידוביץכשמעוןהוגי-דעותהיוגיסא,מאידךמבוססות.

במילחתמהלהמשיךשתוכלמנתעלבישראלאוציוניםבגורמיםהעבריתהתנועהשלתלותה

בתפוצות.האומהנפשעלממאבקהכחלקולשוניתרוחניתלעצמאות

תצילהעבריתהלשוןרקכישהצהירישראל,במדינתראשוןעבריקונגרסכונסכךלשם
אתהביאולאבעקבותיו,שבאהשניהקונגרסוגםהוא,גםאךמטמיעה.היהדותאת

חיתהחייבתהעבריתהתנועהבמעשים.לוולאהנאותוהסיסמאותהמצופה,התוחלת

הארמיקאיתהיהודיתבמציאותלפניהשהוצבוהאתגריםועםבעירתהעםבעצמהלהתמודד

היהודי.בחינוךמושכתואידיאולוגיהברורכיווןהיעדרלנוכחובעיקר

בגולהעצמאיתעבריתתנועהטיפוחרבידוביז:

והוגה-זיעותהעבריתבתרבותהמעוליםהכוחותמן ,) 1896-1957 (רבידוביץשמעוןר 11ד

עלשהתבססומאמריםבסידרתהעבריתהתנועהשלמהותהאתלבחוןהחלמקורי,

בגישתםהמקורייםמאמריוהקודמת.בשנהולתרבותללשוןאמריקאיכבינוסהרצאתו

רבידוביץישראל.במדינתאוציונייםבגורמיםואי-תלותההעבריתהתנועהלעצמאותחטיפו

("לשם'התחייהובתנועתהעבריתההשכלהבתנועתהעבריתהתנועהשלראשיתהאתזיהה

ההבדלאתוצייו ,) 663תשיייאייר,א 11י,ד 11כגל•ט, 11כשנההדואר,הערבית"התנועהיחוד

בגולה.ויהיההיההאחרונהשלחיותהשעיקרהעברית,התנועהלביןהציוניתהתנועהביו

התרבותיאופיהעללשמורחייבתהעבריתהתנועהכיהמארמ,בעלסבורכךמשום

נאמנאישלרוחםאתעודדהואבגולה.מקוריתעבריתליצירהלהגיעולנסותהגלותי
מקוםשתתפוס 11כךכדיעצמהאתלחדשוביכולתהבכוחהבאמונההעבריתהתרבות

 .) 749-748סיוון,גיז, 11כ(הדואר, 11בראשהההולךאורעמודבחינתהאומה,בחייראשון

האכזבהואתהציוניתלתנועההעבריתהתנועהזיקתאתרבידוביץבחןמאמרובהמשך

לא 11שהעבריתהתנועהראשיעלביקורתמתחהואהציונית.התנועהמןהעבריתשנחלה

עבריתתנועהלטפחנפשם,עללעמודרוחבהםקמהולא-לקחלמדוולאמוסולקחו
כוחבעלתתנועהשהיא,בחינהבאיזולזולתהכפופהואינהעצמהבואשותעומדת

רבידוביץהטיףסיבהמאותהלשמה".ראוייםהיקףוביומכשירים-כליםתרבותי
י"זח, 11כ(הדואר,בגולההעבריתהתרבותטיפוחלשםישראלבמדינתמתלותלהשתחררות

ישראלשלקיומובשורש 11לפגועשהתחילההלעזסכנתאתזיהההואגם . 794-793)סיוון,

התנועהמדינתו;אתהקיםישראלעםשקדמוי.ובדורותפגעשלאבמידהבתפוצות,

שלוהלשוניתהרוחניתעצמאותו"מלחמתלסברתואךחלומה;אתהגשימההציונית

והיאשפתיה"ואושתהאומהנפששלהעבריתתנועתושלמלחמתההיא 1כולוישראל
רבידוביץ .) 838-839ממוז,א• ,•ל(הדואר,מדינית"מלחמהמאותהוארוכהקשהתהיה 11

ימיכעבוראמריקהביהדותלפרוץשעתידההחמורהההתבוללותגמיפתאתמראשצפה

היהודית.התרבותשללערכיההיצמדותלכך:העבריתהתנועהשלפיתוונהאתוהציעדור,

ועיוניותיותרמעשיותבשאלותלטפלהמחברפנההמארמיםסידרתשלהאחרוןבחלקה

ולאבגולההעבריתבתרבותענייולוישכיהסבירהואהעברית.התנועהשלפחות
העבריתלתנועהעליוןמוכז 11שלהתהוותואתאמריקהביהדותרואההואוכיבישראל,

העבריהו;נ~איאתשיבדוקמחקומוסדלהקיםלדעתו,יש,ובראשונהבראשבתפוצותי.ו
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שירכלומעשה,אנשיחברועימםחכמיםחברישמשורבוובארמיקה,ישראלבתפוצות
למחקרהמכוןרעיוןאתשהעלהרבידרביץזההיההראשונים.שלמחקרםאתליישם
ליתדות•המכוןבשםהעבריתבאוניברסיטההוקם )-1959(בשניםשלאחרישראל,תפוצות
באמריקה,העבריתהתנועהמראשיהואאףדיירריס,משהפרופישלשלבראשותוזמננו•
לישראל.שעלה

בעייתכגרןהעברית,התנועהשלמעשייםנושאיםבכמהלטפלדבידוביץעברמכאן
להשאיןהעברית,התנועהנתרנהשברהקסמיםמעגלאתלנתץדרשהואהאירגרן.
בני-עלייתומשכתאינהמכ,ךוכתוצאהעסקניה,אתלפרנסיכולתאינהכןומשרםמשאבים
שלהיסודבכנסייתשהעלהההצעהאתוהציעחזרהואלמענה.מירצםאתשיקדישו
ישמששגםלעברית•,•סלעאיסוףמפעלעלבתרצייא,בברלין'העולמיתהעבריתהברית
עבריתלתרבותזרקרןהעברית.התנועהאתיממןרגםהתפרצותבכלהעבריםכללמיפקד
הקונגרסואכן, .) 857-855תמוזח•לייא,(הדוארהעבריתהתנועהשלעביותיהאתתפתור
הסלעאיסוףבמיפעלוהתחילרבידרביץשלהצעתואתקילבשנהבאותהשהתכנסהעברי

לסלרעחייבעבריייכל .) 504ניסןו• ,•כהדואר,העולמי"•העבריהקונגרס("לקראת
הקוראארזןאתהצורמתבעבריתהסלע,להפצתהקוראתתסיסמהפורסמה- "רלהסליע
 .) 844תמוז,א• ,•ל(הדואר,המודרני

הראשוןהעולמיהעבריונגרס ?iה

בתרצייה)שהתכנסמזה<להבדילהראשוןהעולמיהעבריהקונגרסהתכנס C(תשיייזרבשנה
תלתההעבריתההסתדרותבהצלחה.עלולאלכנסרהעברשכסירנותלאחרבירושלים,

להקמתהציפיותעלמערכתבמאמראותןביטארריברלרבזה,בקונגרסמרובותתיקררת
דרישותייאתושיעמיד "כולוהעולםבכלהעברייםייהכרחרתכלאתשיאחדעולמי"יימרכז
אתלהגשיםתרכלעולמיתתנועהרקלסברתוהלאומיים".חיינובמרכזהעבריתהתחית
של(ייחלקתהעבריתהתנועהחתרהולכןוישראל,אמריקהיהדותשלהרוחשותפות
היוזמת .) 807תשיייסיורן,כיירכייט,גל•,כייט,שנההדואר, "העבריבקונגרסאמריקה
שלהפעילהלתמיכתהשזכתההעולמית,העבריתהרביתמןכאמור,באה,הקונגרסלכינוס

הגדולההמישלחתאתשלחהבאמריקההעבריתהתנועהבאמריקה.העבריתההסתדרות
ועבריות,חינוכיותלארמיות,הסתדרירתושלרששישיםשייצגוציריםואחדכתעשיםביותר:

(הדואר,יהודייםומרכזיםקהילותרבנים,הסתדרויותבתי-כנסת,איגודינוער,הסתדרויות
 .) 914•מנחם-אב,אלייג

לכינוסבדרןשעמדוהמיכשוליםאתצייומישראלהאירועעלשדיווחהדוארסופר
שלולתרבותלחינוןהמחלקהמנהלשלהתנגדותוהיההקשיםהמיכשרליםאחדהקונגרס.
מחלקתו.עםמתחרותשחששמשרםהקוגנרס,כינוסלעצםגרינברג,חייםהיהודית,הסוכנות

העולמיתהעבריתהבריתשלהטיעוניםבצידקתהיהודיתהסוכנותאתלשכנעהנסירנותכל
בשניםפגלאהעבריתההסתדרותרביןולתרבותלחינוןהמחלקהביווהמתחלשווא,היו

 .) 814-812סיורן,כייר(הדראר,כייט,המחלקהבראשעמדונאמניםעבריםכיאףהבאות,
החיוביותבתוצאותאמונואתוהביעוחזרדעת,גילויפיוסםהקונגרסאתהמכיןהוועד

 .) 852תמוז,יילייא,(הדואר,העיברייםייהכוחותליימיזרגהקונגרסמןלבראהעתידות
והתרבותהחינוןמחלקתראשעםהתפלמסהקונגרסהתכנסערבבהדוארמאמר-מערכת

ההסתדרותביןתחרותשללפחדסיבהשרםרואיםאנו"איןכיוטען,היהודית,סהוכנותשל
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כךואגבהיהודית".הסוכנותשלוהתרבותהחינוךמחלקתרביןשתירוצוהעולמיתהערבית
אךאותר' 11אישולא 11רהקוגנרסלכינוסהתנגדהמחלקהראששמך?מיהשאלה:נשאלה

האישוראתקיבלהטרםעצמהשהיאוהרופפת,הרכההמחלקהמןאישרוביקשזהמי 11
הדואר'איסור",ולאאישרולא 11[מ.רבילרב],(מ.שושני 11היהודית?הקהלדעתשלוההכרה

לקטפיוסםוהדואר,הישראליתלעיתונותהגיעוהפולמוסהדי .) 851תמוזחיא, 11ל
[דודל..דקבעהמאמריםמןבאחדהעברית.התנועהאתהאוהדיםנבחריםמאמרים

תפוצותובכלישראלבמדינתערבים ...השלגלוירמדבפניעומדים"אנו :במעריבלאזו]
 . 864-862)תמוזחילrוא,(הדורא, ... 11הגולה

תנועהרקנימירסקי,ק.שמואלפרופיקבעהכנרתשלשנהלאחרהקונגרס,התכנסעם
האורבתהפילוגסכנתאתלמנועעשויהובמדינהבתפוצההלשוןלשמירתעולמיתעברית

 1הדוארוהגשמתו",("הרעיוןהחייםולשוןהספרלשוןביוהפערהתרחבותעםלישראל

ב 11לארההגיעצעיר,בגיללאוץעלה ,) 1899-1967 (מיוסקיהרב .) 899מנחם-אב,א•ג, 11ל
בתנועההמדבריםורמאשיבבורו-פאוק,ברבנותכיהןאוניבסריטה,הישיבהממוריתבךפווו,

בנשיאותלכהןמירסקייתבקשלימים .פורהוחוקועורךוהנשיאות,ההנהלהחובהערבית,
לשםהעבריתהתנועהשלבייעודתמךפדרבוששמעוךהרבגםהעברית.ההסתדרות

מנחם-אב,א•ל"ג,הדוארוהמפעל",("המפגןהתפוצותלכלותרבותוישראלשפתהקניית
ורבההפולני 1סיים 1הצירלשעברוחוקר,דעותהוגהמסאי, ,) 1892-1969 (פדובוש .) 899

מזרחי,והפועלהמזרחיומראשיבאמריקההעבריתהתנועהמראשיפינלאנ,דשלהראשי
בנתיבות ,)ד 11(תשבישראלוהמשפטהמוסרמספריו:העברית.ההסתדרותמנשאיולימים

 .)ן 11(תשכחקרי-יהדות(תשי"ז),התלמוד

ן

שלהרעיוןתולדותאתבחןשנה,ארבעיםלפנישעלההוותיק,העבריפוסקי,דניאל
בעקבותשתקוםהעולמיתהעבריתלההסתדורתפעילותתחומיארבעהוקבעעבר,יקוגנסר

קרןהעברית,התרבותקרןעל-ידישיממרמנוותרבות,דיבורחינוך,תעמולה,הקונגרס:
נחם-אבאיג, 11להדואר,הענוי",הקונגרס(rולקראתלישראלקיימתקרןכדוגמתחדשה

לעיל),(ראהחדשהאומקוריתהייתהלאעבריתלתוכותקרןלהקמתהצעה .) 904-902
גולדשטייוישראלך 11דואףהנזכר,במאמרוובידוביץעל-ידיבאחרונהשהועלתההצעה
והתרבותאמריקה("ציוניהנ"גאמריקהציונירעידתלפניבהרצאהאותהוהעלהחזר

 .) 901מנחם-אב,איג, 11להדואר,הערבית",

משלרשיםציריםממאתייםלמעלהבהשתתפותאבבייבירושליםנועדהעבריהקונגרס
העבריתהתנועהמראשישהיהכהן'יעקבהמשורר :והנואמיםהמברכיםביןארצות.ושש

נשיאסלושץ,נ.פורפישנים,לפניהעולמיתהעבריתלתנועההיסודוממניחיבאירופה
ראשלרקד,ב.ישראל,מדינתשלוהתרבותהחינוךשרשזר,זלןמהעולמית,הערביתהברית
שמחההרבעוזיאל,חימאירצירןבןהרבלישראל,הראשיהרבהיהודית,הסוכנותהנהלת
רפררפ•קלוזנריוסףפרופיהיוהמרציםביובאמריקה.הערביתהאוניברסיאהבשםאסף
ולתרבותללשוןהראשוןהעולמיהקונגרס 11 933מנחם-אב,י"ד,ד 11ל(הדואר,טור-סינינ.ה.

התנועהשםאתלהשאירהחליטהקונגרס .) 945-939מנחם-אב,כrוחה, 11להדורא,עברית",
הרברבהנשיאות-כברדנבחרההעולמית.העבריתהבריתדהיינו:שהיא,כפיהעולמית
בן-צבי,יצחקשנתיים,בתפעילהונשיאותסלרשץ,נ.פרופיקלרזנוי.פורפיעוזיאל,הראשי
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נשיאבורובסקי,שמואלנבחרהעולמיתהתנלחהלראשלתפוצות.ריבולוב,ומנחםלישראל,
המשוררנבחרהעבריתהבריתשלהפועלהוועדוליושב-ראשבארמיקה,הערביתההסתרדות

כהך.יעקב

"ידיעהבישראלאדםמכלהדורשותהחלטותהשארביןתתקבלודיוניםימישלושהלאחר
נציגותכללידהעבריתוהלשוןהתרבותלעניינימיוחדנספחוהצבת rrהעבריתלבשוןחיה

יצאהקונגרס .) 966-965אלול,ב rrוו, rrלהדואר, 1rrהערבוהקונגרסאחרו rr (בגולהישראלית
גאוןנתגלהובתבישראלונבואהתורהניתנושבה rrהעבריתהלשוןעלחגיגיתבהצהרה

האחתהלשוןהיאישראל,במדינתשלמהלתחיהעתהשקמההאומהשלהיוצררוחה
העבריתהלשוןכיהצהיר,הקוגנרס . rrהםבאשרהאומהחלקיכלאתהמאחדתוהיחידה
ויתדותתגולחיתדותאתולאחדולאומיתלשוניתמטמיעהתגולחיהדותאתלהצילעשוית
ו"להשליטעבריתלעבודהלהיחלץישראלעםלכלקראהקונגרסאחים".בברית rrישראל
הקונגרס("הצהרת rrדורותמורשתתחיההעבריתהלשוןאתוהציבורייםהפרטייםבחייו

 .) 1010-1009אלולו rrכז, rrלהדואר 1עבדית•וולתרבותללשוןהראשוןהעולמי

החשובהמאורעלדעתו,שתית,מתעלנלהביםתעדנהבדיבריריבולוביצאהקונגרסלאחד
הציבוריכמפעל rrהעבריתהתנועהבתולדותושייזכרתשווrמשנתישראלבחייביותר
מקוםבכלהרוחניתלתחייתהתאומתבמלחמתחדשהתקופהמתחילתשבוביותר,תגזול
אלול,ו rrכז, rrלהדואר, , rrומשמעותוהעולמיתעבדו("הקונגרסושוויהודיםשםאשר

חזרוהקונגרסולאחדהעבריתהתנועהשלפניהעלטפחהתקדחהמציאותאן .) 981-980
חסרוןאתלמלאיכלולאהגדולותוהסיסמאותנמשכת,עבריתפעילותשלקטנותימי

המשאבים.והיעדרהכיס

לביצורוהצעותהטמיעהסכנת ;עולמיתתנועהלבנייתיסודותתשי"א:

המועצהשלאידגוניותגפישותכמתבארצות-הבריתנערכוהעולמיהעבריהקונגרסעביקברת
ובבוסטוןבניו-יורקבנשפיםהמאורעצוייןוכןהעולמית,העבריתהבריתשלהאמריקאית

כסליונווט ,•וגל• ,•לשנה ; 1114-1113א, rrתשיחשוון,טו ,•מגל•ט, rrכשנה(הדואר,
מאהלגיוסמסויימת,במידהאוטופינועז,כסיוןעלהוכרז .) 231שבט,י"ב ; 118תשי"א

אל rr (דולראלףמאחשלתקציבלממןגםהייתהשתכליתועולמי,במיפקךחבריםאלף
ומועדוןהקמתעלפורסםכןכמו .) 251א, rrתשישבט,ו rrכ,ד rrוהדואר, 1ו rבאמריקחהעבדים
 .) 594אייד,ו rrכט, rrכ(הדואר,עבדיביתלכלישראלסיפורתלהחדרתהעבןווהספד

ושלהעבריתהתנועהשלקיומיותבעיותכמתלהעלאתקטליזטורשימשהעבריהקונגרס
הקמתאןבעבד,גםהועלווהןחדשותהיולאאלהבעיותפומבי.לדיוןאמריקהיהדות

בהתלבטויותיההתבטאהזבדאלה.בעיות-יסודהחריפוהציוניהרעיוןוהגשמתהמדינה
הכינוסעלייה.כתנועתאולגולההמכוונתכתנועהזהותהבשאלתהעבריהנועדתנועתשל

•מסד•,ספטמבד)במחנת(תחילתשעברהקיץבסוףשתתקייםהעברי,תנוערשלהשנתי
תרבותבחייהשתתפותאולישראלעלית-החברחובותבזבדאידאולוגיותבשאלותעסק

הוכרז,כולת:הבוגדתהתנועהשלהחצויקועלהעידושתתקבלוההחלטותגבולה.עברית
וכיהיהודי",העםגלויותקיבוץשלבצודןהמאמירציונינועד"ארגוןהואהערביתנוערכי

מנידיםכןמתוןבשנים•.'עשרותשיימשךהיסטורי,rותהלידהואהגלויותקיבוץתהליך
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החלטותהאמריקאית".היהדותבקרבהעבריתוהתרבותהשפהלהפצתבצורןחבריו
העבריהנוער("כינוסשנתיים"במשךבהלחיותלפחותוואולישראללעלותלחבריםקראו

 .) 1115א, 11תשימרחשוון, 1ט 1מגליט, 11כשנההדואר, , 1מסד 1ב

מחדשהרעלתההאמריקאיתהיהדותשלקיומהמעלדמרקלסכחרבשעמדהאחרתבעיה
סכנתחרמסקי,זאבהעבריהבלשןעל-ידיהמדינה,הקמתלאחרשניםשלרששנה,באותה
היהדותעלהמאיימתהיהודיתבהיסטוריהכמוההייתהשלאוהתבוללות,טמיעה

אותותיהנתנהוהיאהמדינה,היווסדלאחרעכשיודווקאהחריפההזוהסכנההארמיקאית.
אתהציףהמדינההקמתלאחראומנם,היהודי.ובחינוןהציוניתבתנועהמשברסבימניגם

הייתההעברית.לימודבקידוםגםהשארביןשהתבטאהתלהבות,שלנחשולהתפוצות
מיספרהתנדפה,הזאתהתיקווהאןהעם.כלאתשתקיףלאומיתלהתעוררותתיקווה
עלשאלותופחתה.הלכההארץלבנייןבקרנותהתמיכהיר,דהציוניתבתנועההחברים
לחזורדרשחומסקילהיחשף.התחילומדיניתאולאומיתבנאמנותכפילותאושניות
קיומיותבעיותלפתורלנסותעל-מנתהיהודיתהזהרתושלהיהדותשלמהותהאתולבחרן

תרבותעםלעדתוזהההיהדותלהתמודד.היהדותחייבתשעימוהחדשבמצבהקשורות
העבריהמקורבשמירתחזוולנזהרוכןמשוםהעברית.לשפההזיקהאתלשמורוישישראל

כיקיומינו,עצםכלאתלערערהעתידהטמיעה,לסכנתעכשיוצפויה"היהדותהתורה.של
ומושרשתמעורהחזקה,לתפוצהצריךמסביב,אויביםהמוקףבארץ-ישראל,הישובגם

המתהווהולכללמדינהמתמדתזיקהלהשתהיהכזאת,תפוצה ...העבריתהתרבותבקניני
ווהעבריתחומסקי,זאב(ךווךלשמורישוארתההיהדותלשוןלדעתוהיאהעבריתבתוו.

 .) 1106-1104חשוון,טי ,•מהדואר , 11היהדותכלשון

במשךבסינסינטיהחינוןלשכתוראשהעברייםהמחנכיםמראשיזאלסקי,משהךווךגם
התגברותשלזהלנושאנדרשבעירו'ההסתדרותסניף-•עבריהיומפעילישנה,כווה

שתסייעפרסיםתוכניתהציעהואאמריקה.ביהדותהבערותוגידולהגמורההטמיעה
מרץ,שאר-רוחבעלתעמוקה,לאומיתהכרהתעלת ...ותרבותיתרוחנית"מנהיגותלהקמת

כישרוןבעליוצעירותלצעיריםיאפשרולימודמילגרתהצעיר.הדרובעברו 11והשפעהמעוף
עשרבמשךלחלקיהיהאפשר 1הערכתולפיבישראל.שנתייםארשנהלעשרתומנהיגות

וחדוריהעבריתהתרבותוונאמנימנהיגיםאלפייםולגדלפרסיםאלפייםהבאותשנים
יהדותשלחיי-הרוח(וולבצרראמריקהליהדותהתחייהלפידאתש"ישאוהישראלי"הרוח

גשר-תרבותירקםהבאותבשנים .) 48א, 11תשיכסליוחי ,•גגלילי,שנההדואר,אמריקה",
רבים.ואקדמייםתרבותייםמוסדרתעל-ידיזהמעיו

שלבשאלות-יסודזיעותיואתיייוויסמשההדוורפיוסםהעולמיהעבריהקונגרסבעקבות
ממקימי ,) 1996-1916 (ב 11ארהילידדייוויס,בקונגרס.הרצאתוסמןעלהעבריתהתנועה
הקונסרבטיווית,התנועהשלולרבניםלמוריםבית-המידרשרמאשיולימיםהעיובי,הנוער

בההעברית,באוניברסיטהזמננוליהדותהמכוןמייסד 1והדוארהעבריתהתנועהמפעילי
ספריםפיוסםבאוניברסטאות;ישראלתרבותלהוראתהמרכזומקיםכפרופסור,כיהן

דרכי(תשי"א),בהתפתחותהאמריקהיהדותוביניהםאמריקהיהדותבתולדותומחקרים
העברי,הנוערראשיתעלעוד(תשוול)באמריקהישראלבית(תשי"ד),באמריקההיהדות

דרשהוא .) ZZ-23שבט,י"ט ,•רגל•,ד 11לשנהבהדואר,ךוורריסמשהעםראיוןראה
שלהאחתלשונהאת"ולעשותהרביםלרשותיחידיםמרשותהעבריתהתנועהאתלהוציא
דובריאלרקלאלפנותתבעיייוויסישראל".כללאתהמאחדתללשוןהעבריתהמדינה
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בכרחרתרלהעזרהיהודיםהאירגרניםכלעםמשותפיםמפעליםלקייםאלאלבב,דהעברית
("עבריתהרוחואנשיהחינוךרמרסדרתהקהילותהלארמירת,ההסתדררירתישראליים,

פעמיםוהרעלתהוחזרהנידונהקהל-היעדשאלת .) 10מרחשררן,ג 11כ , 1רהדואר,לרביםיי,
העבריתבמציאותהמשתכרתהנסיבותלרגלשרנות,ובהזדמנירתשונותבצורותרבות,

 .הדעתאתשהניחהתשובחלחשניתנתבלאבאמריקה,

אכזבה

,, 

משרםבאמריקההעבריתבציברוירתאכזבההרוגשתהעולמיהעבריהקונגרסלאחושנה
תלרנתרכדיברי , 11במדברקוראכקולקולואבד 11ןהתגשמו,לאבקוגנרסשתלושהתיקררת

לשפה,חדשותעמדותבכיבושנכשלההעולמיתהתנועהלטענתו,וובנשטיין.שמחהשל

חראוהרחבתה.ביצורהלצרוךוכספייםאנושייםכרחרתבגיוסרבמירחדמוסדרת,ביציות
שתחרותהעולמית•,היהדות•בויתבשםחדשהתנועהולהקיםחדשדגללהריםהציע
הציונישהקונגרסכפיהנוכחיתהיהדותפניאתתשנהאשרחדשהרוחניתציוניתתנועה

 1הדוארהורחניתיי,והציוניתהעבריתנייהתנרעההמדיניתהצירנרתאתשינהבבאזלהראשון

 .) 31-30ב, 11תשי.רמחשוון,יי , 1בגל•א, 11לשנה
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שניעולמיעבריסרנגוסתשטייר;

אמריקה,ליהודישנה 300מלאתשנהבאותהאמריקהיהדותציינהן 11תשטבשנת ...
מרכזיובנשףרהרצארת,מופעיםבעשרות-העברית-חש•שנתאתחגגההעבריתוהתנועה

העבריתהתרבותלהעשרתתומראשוותיקיםלחבריםמלגות-כבודתוענקושבובניו-יורק,

העברית,האקדמיהועוד.מוגולין,ברריסשפייזהנדלר,אברהםפרסקי,כדניאלבאמריקה,
זו.בשנהמיוחדכינוסוזימנהפעולותיהאתביססהלכן,קודםשנהשנוסדה

כמיפגןרקלאקודמו,לאחושניםכחמשתשני,העולמיתעבדיהקונגרסנועדבירושלים
העולמית.העבריתהתנועהשלבעתידהמעשידיוןלשםגםאםכיבתפוצות,העבריתלמען
והמחלקההעולמיתהעבריתהבריתביןתיאוםהיההראשון,העבריכבקונגרסשלא

החינוךועדבעתיד.לפערלרתתקציבהובטחואףהציונית,ההסתדרותשלולתרבותלחינוך
הנושאעלהעברייםהמחנכיםטוביבהשתתפותדיוניםקייםהעבריתההסתדרותשלייד
לעבורהמגמהעללהתגברבכסירןבחינוך•העבריתהשפהשלמקרמהלהגדותודרכים

היהודי.בחינוךההוראהכלשרןלאנגלית

השלישיהעולמיהעבריהסרנגרסתשכייב:

בירושלים,השלישיהעולמיהעבריהקונגרסנתכנסתשכייבשנת(אוגוסט)אבבחודש

מכשיושימשהקונגרסהברית.מארצות 70מהםהעולם,מרחביצירים zsoבהשתתפות
הענויהנוערנציגתגםהייתההמשתתפיםבין ...העברייםחכרחרתלאיחודתעמולת
לעוינתהאחרוןהנסירןזההיההקונגרס.לפנידבריםנשאהאשדבירנבאום,ימימה
אקדמייםכנסיםהעולמיתהעבריתהבריתערכהשניםכעבורבינלאומי.עבריקונגרס

ובישראל.באירופהשרנותמארניבוסטארתמלרמזיםהשתתפושבהםבאירופה,


