
תר"ן-תרע"בהלש;ןועד

לבטאהצרךאתהולידהחדש,הישובהתחלתעםי Nבאשהתחילהעבריהדבור

העברית,בספרותשמותלהםנמצאולאהנהשעדהרגילים,החייםמענינימשגיםבעברית ... 

רקלאוהיהלהתפשטהעבריהדבורשהרבהמהוכלהקוראים.לרבידועיםהיושלאאו

כיחודויותר.יותרמרגשהזההצרךהיהההמןו,שללזוגם 1כ"אהמשכילים,לסגולת

הקטניםהילדיםבפיותהעבריהדבורהושםכאשרשוניםל~שגיםמליםחסרוןהתבלט

ולאידעושלאהללוהפעוטותבעברית.הלמודיםכלאתהספדבביתללמדוהתחילו

לכלתשובותודרשוששאלוהללוהבניםאלה,במקצועותלשוננועניותאתלדעתיכלו

ההברהאתשהביאוהם-אזנם,משמעולכלעיניהםמראהלכלפשוט,דברלכלמשג, ... 
כדעתוהזההחסרןואתהשליםמורהוכלהנצרכים,ל~שגיםחדשותמליםלברא

מודהובזספדלביתספדביתביןהמלים""שנוימהדהעדמדגשהיהכמובןובידיעתו.

שהבלסמך,בן-מוסדחדשותמליםבקביעת r,שיתענמרכזחסרןו-והתבלטלמשנהו,

זה. rבענלפוסקעליהםיקבלוהו

בירשוליםנוסדואזהעברי.בדבורשהתחילוהראשונים,ירשוליםמשכילידאוזאת

באותושנוסדהבדודה"',"שפההחברהשלסניףכעיןהלשון","ועדידיהםעלן uתרבשנת

שדרותכל rבהעבריוהדבורהעבריתהשפה"הרחבתחיתהשמטרתהבירושלים,הזמן

 • 2לונץמ.רא.הירשנזוןחייםילין,דודבן-יהודה,א.היו:הלשןוועדחבריהעם"'.

קצתם .הדבורבשפתנחוציםהיותרלמשגים םי~~~ע·דדניםהיוההואהועדבשייבות

הלשןומגוףהיוכאלוהמדבריםובפיותהסופדיםבשוקכעתהםועובדיםבשפתנונתקבלו

קצר,לזמןנתקבלואונתקבלו,לאוקצתןבדבורנו,אנחנואלמיםוכלעדםקדמוניםמימים

חבריביןחמיםוכרתיםאמנםהיויותר.ארפחותנאוידשפרחועדטילארת,כנשמרתוהיו

 ...בפעלרתקצתשזלזלולרעדמחוץמהעומדיםהיווקביעתם,החדשיםהמנחיםד Nעהרעד
העברי.הדבורלהתפתחותהמועילהעבודתולעבדהוסיףהרעדאבל-הועד,

ואםהמבטא.ותקרןהלשוןמנחי:קביעתהרעדבפעולותזרמיםשניהתבלטואזוכבר

עירירשוליםכיהמבטא.תקןרממנהקשההיה-קשהדברחיתהחדשיםמנחיםקביעת

מן :בהנמצאיםקיצוניים,היותרהשונים,המבטאיםשכלגליות,קברץשלעיר-הקדש

צריךהיהזרבירשוליםוהפרסי.התימניעדהוליניבומןהספרדי,עדהליטאיהמבטא

היההעניניםטבעע"'פואמנםעברית.הדובריםאתשיאחדכדיאח,דמבטאלקבע

המבטאנפוץומירושלים ,הדבורלשפת-הספרדיםניןהחיהמבטא-המזרחיהמבטא

 .בארץעבריתדוברילכלהזה
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אם.נכי • 1

הלש;ן.ועדחברירשימתדאהל~נץ.משהאברהם . 2
 .ליניהווה . 3
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חברתגםבטלה , Hהלשון"ועדשלהישיבותהיושבוהספרים,ביתנסגרא nתרנבשנת

פרודבשבילהחבילהבתפודהכנראה,ידה.עלאשר wןען nהגםעמהוביחדברורהשפה

בשנתלירושלים 4הלוייוסףפרופ.בבואוגםירושלים.משכיליביןאזשהתחילדעות

ללשוןעבריתאקדמיהליסדירושליםמשכיליאתעוררצחה,בעבריתובנאומותרנ"ב,

הזההרעיוןיכללא-ותמיכתועזרתואתגםוהבטיחולהתפתחותה,להרחבתההעברית

עדשנה,עשרהבשתיםעבודתואת nהלשוןועד nהפסיקוככההדעות.פרודעללהתגבר

ג. wתרסשנת

חדשותרבותומליםלהתפתח,הדבורשפתהתרחבותחדלהלאהאלהבשניםגםאמנם

שקביעתורופאים,מוריםוחכמים,סופריםי nעאםכי 1ועדי nעלא-נקבעושוניםל~שגים

המליםאתואחד.אחדלכלהספרותבמקצועעבודתםלרגלילהםנצרכתחיתהמלים

 snב"מירושליםד, wהארץ nב , 6ב"הארר" , sב"הצבי"בפעםכפעםמפרסמיםהיוהמ~דשות

ונקבעוהמדבריםבמתונקלטובחיים,אזשנכנסוהמליםהןמאדורבותשונים.ובקבצים

להן.צריכיםהיוהחייםכיהואאות-באומקרובהןחדשותכינודעוולאהדבורבשפת

בידיעותברפואה,-מקצעותםלכלבמדעיםגםאםכיהפשוטים,החייםבמקצוערקולא

שכלאלא,קטן.וילדתלמידלכלידועותהןשכעתרבות,מליםנקבעו-וכר'הטבע,

לפניעליהםשדנוומבליהכלל,בהסכמתושלאיחידיםשלמקריים,היוהחרשויםאלה

ההוא.החכםושלהזההסופרשלהמצאהבתוראםכי-שנקבעו,

אתאחריהשהשאירהההיא,הנהדרתבכנסיהתרס"ג,בשנתיעקב"'זכרון nבאספת

הדבורשפתבהרחבת"שיעסק-בלשנים•שלועד wלכונןהחלטהמורים",•אגדת

לפעולה.הדבראתלהוציאהוטלהמוריםאגדתמרכזועלחדשות"'מליםובקביעת

העבודהאללגשתהמוריםמרכזיכללאהאגדהלקירםהראשונההשנהבמשךאולם

התעוררהתרס,,,באלול nב"גדרהשחיתההשביחהמוריםאגדתבאספתורקהזאת,

הבלשניהועדאתלכונןהחלטהנאספיםכלובהסכמתבכלל,העבריתהלשןושאלת

בי"סביןפרודגורםשהעדרוהנכון,וה:פתיבהמבטא,..בקביעתשויעסקבירשולים,

מורהכללויבנהשלאכדיוההוראה,ס nביהלצוניחדשותמליםבקביעתרגםלבי"ס,

הועדאלהמקצעות.שלהעניניםסדרע"פמלוניםלחברגםאז~צעלעצמו".במה

להוראה.מליםחסרוןשירגשימיאומלים,שיחדשאחדכליפנההזההבלשני

לפעל,להוציאהצריךהיה nמרכז nוההמורים,אגדתמאתיצאהזושהצעהובשביל

המוריםמרכזמחבריבשפההבקיאיםיהיוהבלשניהועדחבריכיההיא,באספההחלט

"ועדהוא-הבלשניהועדלחבריאזנחשבווככהשבירשולים.הלשוןחכמיעםביחד
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מליצה'מחברתשידירספדגםיצאבירושליםעבדי.ומש;ךךבלשןמזרחן,תקפ"ח-תדע"ז. . 4
 .),,,נדת(ושיד'

בן-יה~דה.א'בעריכת ~~שיצ~עית;נים, . 6-5

תדנ"א-בשנ;ת ,יעבץזאבשלבעריכת;~נרראדשהביד~שליםשיצא~יים,תספרוקבצים . 8-7

תדנ"ב.
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ספירמרמיוחס,מרמזיא,דר.ילז,מרזוטא,מרבן-יהודה,מרהמ~דש:הלשון"

בלשוןמקצועבעלימהםשאחדיםחברים,שבעהפינס,ומרבירושלים)אזשישב(המנוח

יחד.גםוהערביתהעבריתבשפהבקיאיםמהםואחדיםהעברית

ומאזוקבועה,מ~דרתבעבודההלשון""רעדהתחילתרס"ה,חרףההוא,בחרףוערד

גםומאז-ארכותיותרארפחותבהפסקותלפעמיםעבודתואתעובדהואוהלאה

 •לארץובחוץבארץהואוידוע nןען nהשםנתפרסם

נתחלה :זהובאפן-בחדשפעםהעבודהסדרנקבעהראשונההשנהשלהועדבשייבות

בגדרשהןהמליםקביעת-השוניםלמשגיםשמותבדברשנשאלהשאלותעלהרעדישיב

 .אחדתמידיבמקצועידוןואח"כ-השעה"'"צרך

 I Nשבעבארועדמדן nממש /הארץקצותמכלהועדשקבלהמכתביםמאדומענינים

כיהכותביםהטעימוההםבמכתביםשבמושבות.רביםממוריםמתולה,ועדמקוסטינא

n ל ;ואלה"אלהמליםחדשוהצרךלעתn בשםפלונילמשגקראלנוהגיםהננוהשעהצרך

עצת)(אוהסכמתאתשואליםוהננו ...קראלהרגעלצדךלעצמנו"הרשינו :או ;פלוני"

ושדברומהעריםהרחוקיםהגליל,ממרריחדשותמליםמקבלהרעדהיהכיחודהועד".

היותרהעצמיםשלוהנדסה,חשבוןשלארכותרשימותששלחוהם-בעברית,הכלולמדו

ס ...בבהאשרבעוד-הועדשלחרוציםהיותרהעוזריםשהיווהם-הביתבחיינחרצים

 .כךכלמרבהההתענינותאזחיתהלאביהודה

מקצועותבכלהספרבבתישנקבעורבות,מליםנשארוההואהזמןשלהרעדמעבודת

מדפיסהשחיתהפ, nהשקפה nההרעילהובזה-החיהדבורשפתאלגםושבאוהלמודים,

 .בארץהקוראיםקהלביןאותםמפיצהוחיתהבפעםכפעםהרעדשלהמנחיםאת

להתרחבעבודתויכלהלאלו,גרמווהחייםשהזמןדברהיההלשון"ש"ועדאעפ"יאבל

שלאאמנםעבדהרעדמזכיראמצעים.בחסרןודרכועלשמצאהמכשוליםמפניהרבה,

הכתיבהומכשיריהוארהרצאות-הנחוצותההרצאותגםאבלפרס,לקבלמנתעל

כאלהשבתנאיםהואטבעיודברמכיסם,לתתמכרתיםהועדחבריהיואלהגםוכדרמה,
·' 
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צרכה.כפיהרעדעבודתהתפתחהלא

שלהראשונהוהרעידה"עבריה",ההסתדרות 10הגבננסיתנוסדהתרס"וקיץבסוף

היפואי nה"עבריהועדאתוחיבהשבירשוליםהלשוןרעןאתאשרהההיאההסתדרות

הלשוןועדאלפנהכהן,י.המשוררהעברית,מזכירהלשון"."רעדלעזרלבוא

לעשותעתכייותר,ורחבהכבירהלפעלהלגשתהלשוןרעדירכל"עתהכיוהודיעהר,

בשכר,מזכירלקחתלנכוןהרעדחשבזוהבטחהסמךעל . nמנגדיעמדלאהעםרגםהיא,

אתהציעהועדבחדש.פעמיםלכה"פ-תדיריותרעבודתואתלעבדהרעדשיוכלכדי

בן-יה~דה.א'בעריכתביר~שליםשיצאשב~ע;ן, . 9

ישזה~לפי ,) T (1907תרס"באל~לבהאגשנתנגנסהשמיני,הצי;ניהק;נגרסהיאהאב""נגנסיית . 10
 ," Tתרס"קיץל"ס;ףנגאןהמצ~יהתאריךאתלתקן
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בשכרהזאתהעבודהאתעליושקבל 11טלרישראלמרהישישלהסופרהמזכירותמשרת

רבה.בחבהבהוהתעסקמועט

 .לונץמ.א.מראתלחבראליוהועדצרףזובשנה

בקביעתוגםהמבטאתקרןבדברהתבלטה-ז nתרס-ההיאבשנההלשןוועדעבודת

הילדיםולנגיהספרבתימנהליאל ...חוזרמכתבהועדפרסםהמבטאלתקןרחדשות.מלים

מליםשלהגדולהחסרוןמלבד nכיהועד,מבארבו , nובמושבותשיראלארץבערי

שלשוננובחפצנואותו,לתקןשצריכיםגדול,חסרוןעודיש-שוניםומשגיםשוניםלחפצים

אינםעבריתהמדבריםרבהמבטא.תקרןוהואטבעיים,חייםנכונים,חייםתחיה

גדולמעצורשהואמההתנועות,במבטאגםוכן ,ת-1-ז-טנ-ק,ה-כ,א-ע, rבמבדילים

ובזה-המבטאאתלתקןלבששיימוהמורים,בידיהואהזההמ~ותתקןרהנכןו.להכתיב

י, ...באהמבטאאתלתקןהואוקלהאותיות.מבטאלפיהכתיבאתהתלמידיםעליקלו

אלהועדפונהולכןלשלנו.דומהשמבטאההערבית,השפהאתיודעיםשילדינובמקום

התלמידיםבפיהמבטאתקרןשלמ~חדשעורשיקבעוהספר,בבתיוהמוריםהמנהליםכל

עלעבריתבטאלה'עשמלגםכיה'כלהלרקהשעוריהיהלאכימ~לה,השגחהושיגיחו

 ....בכתבנבדלותשהןכמותנועה,וכלאותכלבפהלהבדיללשפתנו,המ~חדהמבטאפי

מכתביעלותשובותובשאלות·להמלבשוים·,ב~נחיםאזהועדהתעסקשניומצד

אותןשלהשקפה" nבנדפסוההןהמליםרבוגם •הועדאלהפסקבליבאיםשהיומורים,

-השנים.

פעלתואתלצמצםהכרחוהועדנתקימה,לאעבריה• nהשלהחמריתההבטחהאך

-ממשי.יותרדברלעשותהועדיכללאכזהשבמצבוכמובן,-בחדשאחתפעםשנית

"מנחיוהיאוכבדהשלמהעבודהסדורח nתרסבחרףהועדגמרזהבמצבוזאתובכל

שהועדוקצתםבמושבותממוריםשנתקבלוקצתםמנחים,והמשיםממאהיותר :החשבןו·

המנחיםהחשבון.למקצועהשינהבספרותנושנמצאומהשמותורבם-שמותלהםקבע

הערות.בקצתהמוריםמרכזשלחוזר· ...בנדפסו

ובסבת 12מירושליםהשיישהמזכירצאתלרגלי ,ע,..רתשנתוכלט nתרסקיץבמשך

א. ...תרעחרףעדעבודתות tזהועדפסקלארץלחוץהועדמחבריאחדיםנסיעת

 nהשפהלהרחבת"ועדהנוסדהוביפו /הועדחסרןויותרעודהבלטהזההזמןבמשך

פעלתאתלחדשהפעםעודהלשוןועדחבריהתעוררוואזהלשןו·:ל·ועדלעזרשתהיה

 13תרציזוד·ר , rרב ר,,,הלפשיץ,מראתחדשים:מוריםשלשהאליהםוצרפוהועד

בתמירותעבודתואתהועדעובדהיוםועדומאז-עשרהעדהועדחברימספרעלהוכך

-כלל.הפסקבלי

המוסריתוהרשותהיבלתישאםהשאלההתעוררההזההמחדשהועדעבודתבראשית
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תקצ"ר-תרפ"ב. . 11

נבה.ונפטרסמילנסקי,משהחתנ;משיiבמק;ם ,ת;ב; nלרעבראז . 12
ט;רטשינר).ד"ר :(אזטור-סיניהרץנפתלי . 13
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אחדופהחדשותיצירותוליצרבספרותנוחדשותמליםלקבעלחבריםוהאחראית

מתרחבתשהיאבזמןליום,מיוםמתפתחתהדבורששפתבמקוםבארץפהכיהחליטו,

לפעמיםזהובשביל-מעצמןכמעטבעשותהשפהשיצירותבמקוםטבעי'באפןומתפשטת

לאותוומרכבים~מתיםכלשביםיבואואשרעדלחכותרשאיםאבחנואיןיפה,לאבאפןגם

וצריךביותר'המרביתשפהתצאשלאהרעהבעדלעצרצריךבידושהיבלתומידבר'

היאהעבריתשהשפהחבריםהועדחברי rבנמניםזהמשוםויפות.חדשותמליםלקבע

איפואושיבספק,מוטלתאיבהוהערניתהעבריתהשפותבשתיובקיאותםשלהםהמקצוע

-הלשונות.מדעחקיפיעלחדשותיצירותליצרבידםהיבלת

בהרבהדעותוחלוקיוכרתיםבישיבותתדירקדוהדעותורבובוערהחבריםשרבוולפי

האלה,התמידייםמהויכוחיםלהבצלכדי .הועדעבודתשלוצדדיותעקריותשאלות

פיהםשעלהועד·עבודת·יסודותלקבועהלשןוועדחבריהחליטורב,זמןהגחלים

יסודותלווהעמיד-בזההועדהתעסקאחדותישיבותובמשך-מלאכתו,הועדיעשה

עבודתו.

ואחר-והמרצההמשיגהיהיליןוהא'בן-יהודה,הא'עליוקבלה·יסודות"ובסרחחבור

נתקבלוומעביביםחמיםונוחיםואחדילהחלטה,הועדחברילפניהסעיפיםהצערכך

 :הועדבישיבותהגהותהאחדישבתבסחוכפי- Nה•יסודות
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הועד.תפקיד 1

 :הואהלשןוועדשלתפקידו

בבית,החיים,עביביבכלמדברתלשןובתורלשמשוהעבריתהלשןואתלהכשירא)

ובמדעים.בחכמותובאמבות,נחרשתובקביך,במסחרהצבוריים,בחייםהספרבבתי

במבטאהעקריתהמיוחדתוצורתההלשוןשלהמזרחיתתכונתהעללשמורב)

אתלבטאשתוכלכדיהבצרכה,הגמשיותלהלהוסיףובסנגון,המליםבכבזהאותיות,

מלואה.בכלבזמננוהאנשויתהמחשבה

הועד.עבודת 11

 :האלהבדבריםהועדעוסקהבזכרההכפולהלתכליתהגיעלמען

שואיבןהיום,ועדהיותהלמיוםהעבריתבספרותהנמצאותהמליםבקהלמפרסםא)

 .הקהללרבידועות

חדשות.מליםיצירתידיעלבלשןוהחסראתממלאב)

המזרחי),הגןואתללשןונותבת(שהיאהמזרחיתההברהאתבלשןולהטביעמשתדל)ב

בית.האלףשלהאותיותכלקולות rבההבדלאתיותרהמבלטת

כשמשרסדרמביאהלשןו,לשמשומבתיםקובע ;להכתיבקבועהצורהנותןהועדד)

ובסנגןו.בדבורהנכנסותוהטעיותהשגיאותעלומעירההפסקסמני
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המקורות. 111

 :מתוכהולוקטהעבריתהספרותמקצועותבכלמחפשהועדא)

הדורות.במשךושבוצרוהעתיקותהעבריותהמליםכל ) 1

הועדמתאמץהמפרשיםביןמחלקתישאומהמליםמלהבפרשוספקישאם- :הערה

איןאםאךעיניו.ראותע"פוגםמדעיותוראיותיסודותפ nעמשמעתהולקבעלהכריע

לחולקמקוםלתתשלאחדשה,מלהליצרהועדבוחרבל Rשתהכרעהלהכריעבידו

לחלק.

למלים-עברית.מלהלמשבשאיןבמקוםבצרבות,שהןכמהעדהארמיותהמלים ) 2

שגורהכברהמלהאםמשקלה.ולפיהמלהדקדוקלפיעבריתצורההועדנותןהאלה

צורתהומשבההקוליתהשגורהצורתהאתהלשוןועדמניחארמיתבצורהבלשון

המלהעודאיןואם .ולהפךלנקבהמזכרבצרך'אםהמין'ומשבהלעבריתביתכתיה

במינהומניחההארמיהמשקללפיהמלהשלהקוליתצורתהאתגםהועדמשבהשוגרה

בארמית.להששי

עברים,במקורותנמצאותהןאםאפילובשרןש,אי-שמיותלמליםבזקקהועדאין ) 3

 .מאדבהומצויותבלשוןבכבסושכבראועבריתצורהלהןשיאםאלא

 :הלשוןוהקשהדקדוקחקיפיעלמליםהועדיוצרבלשוןעודהחסראתלמלאב)

 ;התלמודיתובספרותשבתב"ךהעבריםמחשושיםשאפשרכמהעד ) 1

הערביים.ובפרטהמצרייםהכנעניים,הארמיים, :השמייםמחשושיםשביהבמדרגה ) 2

בכלבלות Rמהןאםואפילוהשמיות,לאמהלשונותזרותלמליםבזקקהועדאין ) 3

חדשותמליםהמשגיםלכלליצרשאפשרכמהעד-הועדומתאמץהאריות,הלשונות

שמיים.משרשים

להניחהועדמתאמץהעתיקהבספרותמנחיםלהםהנחולאשעודמדעייםמשגים ) 4

המנחיםשלהחיצונההמשמעותפיעלולאהמשבשלהמדעיהטבעפיעלמנחיםלהם

האריות.בלשונותלהםשהנחה

גםאלאהדקדוקפיעלבכובותבלבדלאהמליםיצירותשתהיינהמשתדלהועד ) 5

הלשון.שלברוחהומ~סדותהקוליבצלצולןהחיצונה,בצורתןיפות

לשפורתאמר-אמר··אל :הראשונההמחברתאתגםהועדהוציאתרע·אחרףבמשך

בכללשפההםחייםסמני-ההמןובפיובפרטמדברתבשפההשגיאותהעברי,הדבור ... 
~בתם,עםעצמם rלבביבםאוכמותםקטביםעםהמדבריםהקטביםילדינוואמה.אמה

כמובןבזהריםאינםכאלהילדיםשבחדריהם,ואבןעץכליעםאווהחתולהכלבעם

שמותמשקליבעצמםהםויוצרים 14nהלשןו"מורהשלאו •עברלשןו•תלמודבכללי

כמו·ישובים·הםוככה .להםהידועיםוהשמותהמשקליםפיעלהלשוניבחשוופעלים
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 33ת i,תמ,רתולדות

כאמורמעצמםלהםבאשהדבוראחרי Nש"הולכיםכמווחופצים" n nאוכלים nשהם

הקטניםילדינוביןהמוניתעבריתלשפהזכינוכברואמנם"הכללים".מפיולאמפיהם

אתהחיים,שפתאתלשפראמר"תאמר,,אל :המחברתאיפא,ובאה,העם,המון rוב

והספרות.הדבורשפתהטבתעלבזהפעללמקרהוהועד ,הלשוןשמרשואתהמלים

כסף.בליהספרבתילתלמידינתנההמחברת

שהניחהואאמצעיםחסרןואבלתכופה,בעבודההרעדעלעברהתרע"אשנת

הוארהרצאתשכר,בליעבדהמזכירהרעד,עבודתשלהתפתחותהדרךעלמכשולים

היוובחוצותחדשותוהוצאותבעצמם,החבריםכיסחשבוןעלהיוהמחברתוהרצאת

יוםיוםבקביעותעבודתולעבדשירכלכדיבשכרמזכירצריךהיה- :לרעדצריכות

חבריםעםבכתוביםולבאהועדפעלתאתלהרחיבלעבודה,חמרבפעםכפעםלהכין

והשפהבכללהשפההרחבתבמקצועותבספריםחסרוןמרגשהיהזהמלבדעוזרים.

וכדומה.ובערביתבעבריתשמרשספריזר,לעבודההנצרכיםמלוניםבפרט,העברית

בברלין,העברית""ההסתדרותעםובמתןבמשאהרעדבאתרע"אחרףבמשךאמנם

ואףההסתדרותחבריעםה iלכברגעבדבריםבאשםשהיהילין .,מרהועדוחבר

עתידהיהוהרעדלפעליצאהלאההבטחהאךלשבה,פר. 1200סכוםזוהבטיחה

 .יותרערדבפעלותיולהתכוץ

אחת.בבתצדדיםמשבילרעדעמדווהצלהרוחאבל

עםהרעד,כחבאבתורבדברים,באבברליןיהודהבןא.מרבהיותב nתרענחשןו

הסךאתפ nלכהיקצבשהרעדביניהםהסכמהנעשתהודבריםדיןואחרי"ההסתדרות

בכתבההתחיברתאתבתןההסתדרותוראששעברה,בשבהשהבטיחכמר .פר 1200

פעלותעלמפרטתהרצאהבחדשפעםלשלחא) :הועדמצדבתחיהיהודהבןא.והאדון

הרעדשיחדשהמנחיםכליבוארשבהקטבהחוברתחדשיםבשלשהאחתלהדפיסב) ,הרעד

רגם ...ותשובות"שאלותגםיבוארזובמחברתהעיוניים,הרכרחיםתמציתעםהזההזמןבמשך

הרגיל.הדבורלצרכיקטביםמלוניםלהוציאישתדלהועדג)בלשןו.מחקרים

העם""אחדדברילפיהוע,דבמעשימאדוהתעביןלירושלים,העם""אחדבאבזמןובר

איפוא,ובא,עברית,היאהמקצועותובכלהספרבתיבכלהלמודשפתכיהואנוכח

יהיהולא ,בא..,יבה"סבכלשיקבלוהשוניםבמקצועות "עבריםמנחיםלקבעדאגלהזמן

לוהבוררוכאשרעצמו.לבמהלוברנהמורהרכלמליםליצירתחרשתביתבי..,סכל

להשיגשישתדלהעםאחדהבטיחזהבנידוןהלשוןועדשלהעבודהמעוטלשגרמוהסברת

אגדתמרכזדעתאתלדעתכדיאולםבקביעות,ויעבדשיסתדרבשעהלהועד'אמצעים

הועדהעםהלשוןועדשלמ~חדתלאספהלקראהעםאחדהציעזהבבדרןהמורים

המורים.אגדתמרכזועםביפוהשפהלהרחבת

לוריא,דר' :ז sהמרריםמרכזחבריבהושהשתתפוביפושחיתההזאתהמאחדתבאספה
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הרעדהחברי ;מזיאר ... ,,ילין .י :הלשןוועזשלב·כ ;בוגרשובר ...ר,פפראדלר'יחיאלי'

"אחדוהאורחגרטמןשר.הררימטמן'ר wדקרישרסקי'סקיקבאחר :השפהלהרחבת

 :האלהההחלטותנתקבלוארךרמתןמשאאחרי- nהעם

החדשות.המליםובבחירתבאשררהאחרוןהפוסקהואבירשוליםהלשוןרעדא.

מאלהומכריעמחדשרגםבספרותהנמצאותבמליםומתחשבמשתמשהלשןורעדב.

שלשתלפיהמליםאתמיתריםבציוניםמסמןהרעד .הממחיםי Nעלוה~צערת

האלה.המקררות

זרות,כשפרתשוניםבמקצועותהמנחיםרשימותמהםלבקשלממחיםפונההלשןורעדג.

משתמשוהואאצלםשקבלוהשמותאתמהםלדרשהספרלבתיפונההואכ nןאח

 .לעבודתוחמרבתורהאלהברשימות

להחלטותיו.רהנמרקיםהטעמיםאתולאהחמראתלאמפרסםאיננוהלשוןרעדד.

המורים.מרכזהואהספרבתירביןהלשוןרעדביןהמתוןה.

שביפו.הלשןורעדתאתלבטללנכוןמוצאתהאספהו.

המרכזברוח.והןבחמרהןהלשןולרעדיעזושהמרכזרצונהאתמביעההאספהז.

הזהשהמזכיררצונואתומביעמזכירהזמנתבעדהלשןולרעדעזרהלתתעליומקבל

בלשן.יהיה

בעביכשנכנסהיההזההחזרקוגמררהחמרי.הרוחנימצדואחזבבתהרעדנתחזקככה

אתוקבלהרעדבענינימאדשהתענין 16זלטפרלסקיה.מרהלאמיהעסקןזהבעניךהקורה

מעורריםחמיםמכתביםעםוביחד .הרעדבתמיכתלהשתדלהעםאחדמרהצעת

השנהלחציפר. 1000שלתמיכהשלההרעדשלעבודתורצינותעלראשבכבדובהעירו

אםאחדות,שניםבמשךהרעדיקבלכזרתמיכהכיבהבטחה,תרע·ב),(אדר-אבהראשון

 .עליושמטלמהיעשה

להתאסףוהחלטהלשןורעדחבריאתעוררהעסקנינושלהזאתהמןבהההתענינרת

הרעד,עבודתחמראתשיכיןבשכרמזכירולקבלבשבוע,פעםוהלאהמאזלשייבה

 . rבברלההסתדרותלפניעצמנועלשקבלנוההתחיברתכלאתלפעלולהוציא
המסמךהמורהגםנספחההוא(בזמןהרעדחבריהחליטוהרעדעבודתאתלסדררכזי

שתהאחבריםשלשהשלרעדהמקרבםלכחדהרעד)לחבראיתןשיראלמרלמזעים

לנישאבן-יהודהא.מרונבחרו-הרעדעניניכלאתשוינהיגועליהםהרעדפעלתאחריות

הנהעדמזכירשהיהמיזוטאל. ·"מרלגזבר.מזיאודר'שנילנשיא rילד.מרראשןו,

(אדר-הראשןוהשנהלחציהרעדתקציבנערךזררעדהחבריע"'יהמזכירות.עליוקבל

 :והואתרע"ב),אב
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ותמורותתולדות

-זמנילמזכיר

נחרציםספריםקנית

כתיבהמכשריהואר,הדפוס,הרצאות

סלדשיראלמרהקודםלמזכירחרבע·ח

שמש

מקרירתהרצאות

35 

.רפ 360 

• 200 

• 120 

50 

60 

50 

פר. 840

שלאכדיהרעדאלחדשיםחבריםבכניסתסדרלעשרתלנבןרהרעדמצאזהעםביחד

אחדהצעתפ nעמתקבליםחדשיםחבריםכיוהחלטהרכרחים,דבריע•יהעבודהתפרע

 .הרעדשלשלשייםמשניפחותלאבמספרנעלמותבדעותבחירהרע·יהרעדמחברי

 ,הרעדלפעולתתרעלתשמביאיםעוזרים,לחבריםבנרגעתקנותהרעדתקןכןכמר

פ nעלירשוליםמחוץמשתתפיםארעוזריםבחבריםבוחרהלשןורעד :ההצעהונתקבלה

-שלשיים.שנישלבבחירההרעדעיניראות

מעלוהרוחנייםהחמרייםהמפריעיםשהוסרואחריולהבאמכאןכימקרההלשןורעד

ובכלבארץרבתחיתהבהרחבתההלשןו,בהתפתחותמפריעיםבלילעבדירכלדרכו

הרגלה.תפוצות

ירושלים.תרע•ב,סירן

יר~לים ,'אמחברתהלש;ן,רעדזכר;נותמת;ך

תש"ל.ירושלים,מצ~למת,מהד~רה[תרע"ב].
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