
השפ;תבמלחמתתזכירים

הספדבביתהשלטתהשפהלהיותריכולהלמרדי"עזרה"סמינרתלמידיתזכיר

בניכלאתלאחדיכולההיאשדקהעברי,תדס"חבשנתהמוסד

ברואולבא"יאשדהשונותהיהודיותהעדות

הבא.לדודאחתשפהסוףסוףמדפינס,מ.י.הד'הנכבדיםמרדינולכברד

שבירושליםלמרדיםביה"מצדיךלפיכךי.ומדפרס~י.מדזוטא,ל.ח.מדילין,ד.

מיוחס.

עבדיםלמרדיםביה"מתלמידיאנחנו,

הנכבדים,מרדינואליכם,פוניםבירושלים,

ובעבודתנובחיינוהזהוהחשובהקשהברבע

לחשובאנחנושדביליםמפני ,הספרבבית

למנהיגינוהרוחניים,לאבותינואתכם

ערדאחדות.שניםזההחייםבדדךולמדריכינו

שחיינוהחיים,אותםהתלמידים,אנחנו,זוכרים

אחתבמשפחהיחדהנכבדים,מרדינואתכם,

אתםהימים.כלרוחניתתמיכהמצאנורבכם

הכרתאתבלבנולנטועתמידהשתדלתם

הצעידהדורלמחנכילהיותהנשגבהתעודתנו

בעבודתנו,רתעזדרנרהעבריתבארץהעברי

זר,תעודתנואתלמלאהיכולתלנרשתהיהכדי

 ,המוסדאתלהרקידעלינוהשפעתםזהובאופן

 .בא"יהחנוןלעבודתכשדיםמתאנושבר

האחרוןבזמןבארהגדול,לצעדנואבל,

וגדולים,נמרציםשנוייםחנרכנרביתבסדרי

חניכיואתולהביאכברדואתלחללשעלולים

 .מאדקשהמצבלידי

לפנותהתלמידים,אותנו,מכריחהזהוהמצב

שימת-לבכם,אתלעודדכדיהפעםאליכם

ילדשחראמדרשנו,ביתכברדעלשתחוסר

מטובירביםושעיניהוסדר,מיוםשעשועיכם

 .אליונשואותעמנו

להכיןדעתנו,לפיהיא,מדרשנוביתתעודת

הספרבתיבשבילבא"יפהעבדיםמרדים

הארץתנאיעםהחנוןאתלהתאיםכדי ,בא"י

כבדהאלהוהצרכיםוהתנאיםחייה,וצרכי

צריכהלבדההעבריתהשפהשרקהוכיחו,

והספרותהשפהידיעתאתלחניכיולתת

העתידיםלמרדיםשתספיקבמרההעברית

כלאתבםאלאבלבדהשפהאתרקלאללמד

בתישללתכניתםהנכנסיםהכלליים,הלמודים

העברית.בשפהבא"י,העממייםהספר

לצעדנו-זו?הכנהמדרשנוביתלנוהנותן

מקדישיםבשבועהלמודשערתמארבעים !לא

ללמודהמחלקותמארבעאחתבכלכמעט

לשוןדקדוק :נכללים(שבוהעבריתהשפה

שערת,שתירקוחבורים)והמשנההתנ"ך

חמש-ותלמודתנ"ך :העתיקהלספרותנו

שעות,שתי-ישראלולתולדותשעות,

לגמריחסרות-ותולדותיההחדשהוספרותנו

ישאמנםולמעשה.להלכה-הלמודיםבתכנית

קטעיםאיזהלפעמיםלפנינוקוראיםשמורינו

עלנעשיתזוקריאהאבלהחדשה,מהספרות

מזה.הסרבליםאחריםעבדיםלמרדיםחשבון

היהמהםשחלקהכלליים,ללמודיםובנוגע

נלמדיםהםהלאבעברית,גםשנהלפנינלמד

אבחנו,נעשהרמהבגרמנית.בלםעכשיו

בבתיהאלההלמודיםאתלחרדותהעתידים

העבריתהשפהאםהעממיים,הספד

ברכלהאמנםלגמרי?מאתנונעלמההמדעית

ע"יהזההחסדוןאתולמלאבעצמנולבראה

מרדינואתם,בםהן ?עצהמיתעבודתנו

אפשר,איכמעטשזההיטביודעיםהנכבדים,

בקורסהמצומצמיםהכלליים,שהלמודיםמפני

לרבותהימיםכלאתמאתנולוקחיםקצר,

מסבותאנחנואנוסיםשלפעמיםהלילרת,עד

עלהברמניתבשפההשעוריםאתלבכרידועות
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המעטותוהשעותהעברים,השעוריםהכנת

הולכותג"כלעבריתספרנוכביתשמקרישים

לאגור.אז

תלמידיכיהמעציב,החזירןאיפשררככה

יותרובקיאיםמפוטמיםהעליונותהכתרת

והחרשההעתיקההגרמנית,בספרות

ערביתלקרואיודעיםשאינםבעתותולדותיה,

זו,בשפהעתרןאיזהגםולהכיןנמוקרתבלתי

פההמעשייםלחייםהנחרצההארץשפתשהיא

העברית.שפתנושלרוחהולהבנתבא"י

הגרמנית.השפהלמררעלקובליםאבראין

עשירהאירופיתשפהבתרדזו,שפהיריעת

לדאבוןאבללבר,תועילאמנםבספרותה,

ערלאהזאתהשפהאתאותנומלמריםבבר'ל

בהלעררךזו,בשפהרציניספרלהביןכרי

מלעיטיםאלאברקררק,שביארתבלימכתב

רובפיעלבשבועפעמיםחמשאותנו

ובכוריהסרפדיהבשמותהעתיקה,בספרותה

תוכןחייהם,תולררת ;פרטיהםלכלהעתיקים

אבראנוסיםאלאעורולא ;ורוחםתנוריהם

אתהמספריםגרמנים,שיריםפהבעלללמרר

הנוצרית,הרתומעלתהגרמניתהאומהכברר

אותנושמכיניםלחשובלפעמיםשאפשרער

מרדיםולאבגרמניהגרמניםמוריםלהיות

בא"י.עברים

הואבבית-מררשברהלמודיםממצבגרוע

טוביםימיםהיווהתלמידים.המרדיםביןהיחס

אתהרגישווהתלמידיםשהמוריםהספר,לבית

שלמה.אחתמשפחהלבבישאמרנו,כמרעצמם,

רגשהתלמידיםבבלוטפחוחנכוהמרדים

ירעווהתלמידיםערכם,והכרתהבכור

המרדיםולאהבם.לככרםמרדיהם,אתלהרקיד

ביביהםומוסרי,רוחביפנימי,קשרלבראירעו

להשפיעהשתרלרזהעםויתרהתלמידיםרבין

ההווההעבר,ואלהארץאללהתקשרעלינו

חורשבכלבערכוזרלתכליתשלנר.והעתיר

 ,,,עשיחות-משפחהקרובותולעתיםטיולים

והשיחותבלבבו,שהתעוררושוברת,שאלות

להתפתחותנויקראוצרהיוהאלו

יכולומיוהאנושית.הלאומיתולהשתלמותנו

השבוייםאתשבתיםאושנהלפנילשערהיה

-הפנימיהקשרמררשבר?בביתעכשיושנתהוו

מלעיביםהגרמניםמהמוריםאחריםבתק,

כמעטומחלליםממשוגרופיםחרופיםברברי

קרשוים,היותררגשותינואתרירםיוםככל

ערבבוואתהפרטיכבורנואתומשפיליםמבזים

המכרכריםמורינוואתם,-עפרערהלאומי

האלההמעשיםכלעלעוברים-באמתעלינו

 !כנגרםמוחיםואינםתשומת-לבובליבשתיקה

האחרונהבשבהשנכנסההחרשה,והרוח

המרדיםמועצתאתהביאהמררשנר,לבית

אלאאיבןככולןשדרבןחושותתקנותלתקן

הרגישוולאולנשמתנו,לגרפנוקשותגזרות

שגורמותוהמכאיב,הגורלהעלבוןאתמרדינו

הןכמהערהרוחביים,לבניהםהאלוהתקנות

מורים,בתרדהם'שלהבכוררגשאתמחללות

כמהוערהקרוב,בעתירמוריםבתרדושלבר,

כלבעיניחבוכברביתערךאתהןמשפילות

כימרדינו,הרגישולאהנאור.העבריהעולם

ויחתמוריבםגזראתהתלמידיםגםיקבלואם

כפיהמעשהרקזהיהיההאלוהתקנותכלעל

 .ערדולאמוסרית

שגםלהאמין'רוציםאנוואיןמאמיניםאנואין

במעשהחיתהמרריבר-מדריכינר,אתם,ידכם

יעמודלאכילקרות,אבררוציםהאלה.התקנות

לכםהערלהעבודתכםאתלקלקלבכםלבכם

להיטיבתשתדלוכיולהיפר,רב,בעמל

המוסדירכלואזמדרשנו,ביתאתרלשדלל

והאנשויהעבריברוחולהתפתחהזההחשוב

ברוחםשלמיםעבריםמרדיםולהכשיר

וישובההארץלטובתבעבודתםובטוחים

העברי.

 !נפשבכלירןנחכהלתשובתכם

 Mתרס"תשריירושלים,
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ב.

כהן,אפריםמרהמנהלהאדוןלכברד

 !בא"יהעזרהחברתמורשה

בשימתקראנוכיבזה,להודיעךהננובאים

בנובע 2המרכזשהוציאהתזכיר,אתלב

ההולךבטחניקרםהעבריתחשפהלשאלת

הסכמתנואתבזהמביעיםאנחנובחיפה.ונפתח

להשתתףוחפציםחזה,בתזכירלנאמרהגמורה

ל::ז~לח.שנרעדלמקרםהתזכירבשליחתאתם

שבהמורי-העזרה,שלאספהחיתהאם

לתזכירבנובעשהיאהחלטהאיזונתקבלה

אנוהריבטחניקרם,העבריתולשאלתהמרכז

השתתפנולאאנחנוכידעתנו,אתבזהמגלים

החלטהאיזוקבלנואנחנוולאזו,באספה

שהיא.

חבריםובברכתבמררבכברד

גומריבירשולים,הצעיריםהמוריםבשם

למורים.בית-המדרש

בורלאיהודה

 3יליןעזר,אביתרע"גירושלים,

דבלין.יואליוסף

ב.

ילין,אביעזרלמר

ירושלים.

תמוזכט'מיוםמכתבכםאתקבלנונ.א.

תומכיםהצעיריםשחמוריםהדבר,עלושמחנו

ההחלטהעלנרחםלנרהיהזהבתזכירנו.

חמוריםחברע"ישנתקבלההמעציבה

ואיןלתעודתונשלחכברהתזכירבירשולים•.

פניםכלעלחתימות.בקבוץצררךיותראיפרא

כחפצכם.מהתזכירנוסחהלכםשולחיםאנו

התחיהובברכתבכברד

המרכזראש

לוריאי.דר.

ד.

ליהודיהעזרהחברתועדחברילכברד

הנכבדים,גרמניה

ברלין.

 !נכבדיםמאדאדונים

שמענוהיהודיםארצנותושביכלעםיחד

הפתחדברעלהטובההבשורהאתבשמחה

מוריםבתורבחיפה.היהודיהטכניקרם

חיתהבא*יהעבריםהספרבבתיומחנכים

ניתנההזההמוסדידיעלכיכפולה,שמחתנו

חלאהבםלהשתלםהיכולתמתלמידינולחלק

כשדונותיהם.לפי

מאדקרובכיהשמועה,התפשטהוהנה

תהיהלאבטכניקרםששפת-ההוראההדבר

הננוהזאת,העובדהולמשמע-העבריתהשפה

אשרבמוסדרתהמוריםאנולעצמנו,מרשים

לפעולשהרבתהזרחברה-העזרהלחברת

שפתנושלוהפרחתההתפשטותהלטובת

שפתשאלתבנידןודעתנואתלבלות-בארץ

להציעהמתכבדיםרהבנובטכניקרם,ההוראה

 :הנכבדההעזרהחברתהנהלתלפני

ההוראהשפתכיהיא,דעתנו

השפהורקאךלהיותצריכהבטכניקרם

זולתה.שפהשרםולאהעברית,

השפהשוררתשבארצנוהשוניםהספרבבתי

שפתנולהכובשתבכללבחייםרבםהעברית,

והתלמידיםלה,הראויהמקוםאתיוותריותר

חשוביםהעממייםהספרבתימכלהיוצאים

אשראתנכונהבנההלהביןירכלושבארצנו

בפיהםהשבורהזובשפהאםרקירררם,

אשרהשפות,שארמכליותרהרבהובכתבם,

בהןמשתמשיםואינםלהם,זרותהןסרף-סרף

יום.יוםבחיי

בתישבכלהשרההצדהיאהעבריתהשפה

לשפהכברבע .בארץהנמצאיםהשוניםהספר

בהאשרהשרביםהספרבתיהריאירופית,

אירופיתבשפהבטכניקוםיודראםחלוקים.
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החשובהמוסדכימעצמו,הדבריצאאחת

בתיתלמידיבפנידלתותיוינעלהזהוהמועיל

אחרת.אירופיתשפהבמקרהיורוששםהספר

לבלם.הידועהבעברית,שםיורואםכןלא

עמנועדותכלאתהמאחדתהיחידההשפה

העברית,השפהכעתהיאאחתלחטיבה

ההנהלהבםהכירהזאתאתלכלן.המובנת

נתנהזהומטעםהעזרה,חברתשלהנכבדה

בבית-לההראוימקומהאתהעבריתלשפה

ספרה.

עדשנים,משךזהבעינינוובראותנוובדעתנו

בבתיהעבריתהשפהלתחיתעוזריםאתםכמה

רקברובםואשריסדתםאשרהשוניםהלמוד

כמהעדובדעתנו ;השלטתהיאהעבריתהשפה

וחפציםהמקוםצרכיעםרקמתחשביםאתם

יפתחרבהבארץישבאשרמשכילדורבבידול

חשיבותאתתבינוכימקויםהננוכשדונותיו,את

תואילואףבזה,לפניכםשהצענוהדברים

העבריתהשפהאתותקבעואתםלהתחשב

ככלהשוניםבמקצועותהלמודיםשפתבתור

במשךלהבעיתשאפוושאוףזו,בשעההאפשר

לכבההוראהששפתזרלמדרגהשניםשלזמן

תהיההזה,בביתהשוניםהלמודיםמקצועות

העברית.השפה

הכבודרגשיבכלחותמיםהננוזהרבבטחוננר

הגדולמפעלכםעללכםהדאריםוהיקר

בארצנו.עמנובנילטובת

הצעירים)המורים(חתומים

תרע"ב.ירושלים,

המוריםהסתדרותשלהיובלספר

 237-235עמ'(תרם"ט),
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