
הראש;ניםניסי;נ;תיהםעלמ;ךים

דבריםזכרןרבספר

בארץ-שיראלהמרדים"ל*אספת

בשנתהשמינילחודשעשרבתשעהנוסדה

לבלרתנררכ"במאותשומרנההאלף

ראשון-לצירןפה

א

לחמוריםהראשונההאספהדבריזכרןר

חששינירםישראל'בניילדיבחברךהעוסקים

ירשולים.~לחרבןא'תתכ"בחשןרי"ט

 :בארהזאתהאספהאל

הספרבתיעלמשביחלירבמן,מ.האדוןכברד

אשרישראלארץנבבבמשוכרת

הנדיב.חסרתתחת

הספרבביתמררהירןל;ביץ,ד.

 .בראשןו-לציןר

הספרבביתמררהרוזן,ש.

 .בראשןו-לצירן

הספרביתראשבילקינד,י.

 .כיפרישראלבנילילדי

הספרביתמררהבררזרבסקי,י.

כיפר.ישראלבנילילדי

בביתהמרדיםראשחרמה,ב.

"מזכרתהיאבעקרןוהספר

בתיה".-

ישראל'ארץננבלמן~רת'שפה

בארץהמרדים ...העירבילקיבדוהאדןו

בםאםכיההשכלהכהנירקלאהמהשיראל

להעירצריךהמרדהאשרישהעבודה.כהני

לבראתולהלהיבלהשכלהאךהילדלבאת

לכברתהמרדהעלאשרוישולתעודה,לתרדה

תשוקתאתולשאתההתמשכלרתרוחאת

חירם.כלשפתירעלהאבררחייהעבודה

חראוהאחרןובעיר,חראהראשןוהמעמד

בבתימרדיםהלסדרביןהפרשישרע•כ .בכפר

ספרבבתיהלמודיםסדררביןהעריםספר

כיוצאתתהיהעבריתלשןרלמרדואךהמשוכרת,

כלצריכיםהזאתהשפהאתכיהזה,הכללמן

בכלללמודבמשוכרתוהןבעריםהןהתלמידים

החדשהדורכלבפישרנדהולעשרתהרעתתוקף

-ישראל.ארץבכלמןברתלשפהולשימה

במחלקותכיהציע,בררזרבסקיהאדןו ...

רק:ץמדהספרבתישלהנמוכות,הראשונות

בהפררברםהפרשכליהיהלארבכןעברית,

בןכבמרררחיההנזכרים.הספרבתימיניבשבי

נהירתו,ספררבביתלמודרחרקאתהמשובה

ועזרלעבודתוויצאעשרהשלשבןלמשל,

ארמהם,המצויניםורקובכרם,בשדהלאביר

לאכדיםלהיותיתבםלאבריתםמבבהאשראלה

העיררבן .מרדהלבתיתרתדלעללשקודיוסיפו

בהןאשרהגבוהותלמחלקותההיאבעתיבא

עיר,בןבתרדלרהנחרציםהדבריםאתילמד

למודר,בעבודתבדולערלבםמעליובקלרכזה

אבותיושפתאתהיטבידעשכבראחריכי

החכמותויסודיהשפותיתראתנקלהעלילמד

לזה.זמנוכליוקריב

רבים"שמרתלבר,.חסרים

הרביעיתהאספהדבריזכרןר

 .ישראלבניילדיבחגרךהעוסקיםהמרדיםל

לחרבןב Nתתכאלףשבטלי"דארדהאספהיום

 .ישרלירבמן'מ.האורבים :היוהנאספים

א.ברחרבסקי,י.ירדילרביץ,ד.בילקיבד,

רא.רוזןפ.ש.בררדןר,א.חרמה,ב.הררביץ,

 .לירבמןהאדוןהיההאספהוראש- .ספיר

שביעלבדולההערהבררדןרהאדוןיועיר ...

הכלליות,וחכמותהתלמוד :האלהמרדיםהל

דברזההספרבביתגמראללמוד :לאמור

מידעתילפיכיהלמודים,מכללהיוצא

כיכביתר,ילמדחרגמראלכברללמדשיתפץר
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 95עבריחינוך

החכמותרבםהספר.בתימתעודתאיברזה

בלשוןהספרבבתילהכניסםברכללאהכלליות

חסריםיכיעןהחיים,כלשוברתאםכיעברית

והטבעחכמיהחכמותכלעלרביםשמרתלבר

מרובלאיברבעצמושהמרדהדבר,ערדרבםערד;ו

אשרהדבוריספיקלאראםבדברר,עברכלשרן

כלדבררחבהכלשרןלתלמידיולבארבפיר

בלבהחכמהתבאלאאזיוחכמה,חכמה

מקרטעים.ברעיונותאםכיכשלמרתה,התלמיד

הלשוןרקבעבריתללמודדעתילפיעלינוכ nע

לשרןבאיזונלמדהמדעיםאת ;החכמותלאאך

זר.לתכליתרביםספריםבהאשרשתהיהחיה

n בפחד?הדנ~,רמפניn 

ילמרדאם :לאמרברחרבסקיהאדוןויען

בעברית,לאאחרתכלשרןיערתהידאתהילד

שלמדבראבחנוכמרכלשרבבו,לדברידעלאאזי

חירםרעדידענולאבהולדברהיטבעברית

דברראתלשיםחירםחפצנוכלרזהלבר.קשה

להספדיםוכברבעולהחיותה,הילדיםבפיהשפה

נדאגנאאלהחסרים,למדעיםחסכניםוהשמות

 ;עביביבראתזהבשבילבבטלואלמדייותר

האלההספריםכלאתלנריבראהצורך

הנצרכים.והשמות

קםאשרהרעיון :ויאמרירדילרביץ .דריקם

להחיותמעמנורביםבלבונשרשבישראלעתה

לשפהולעשרתההעתיקהעבריתלשרןאת

במקרםאליולהתברגןעתהוהגןוראוימדברת,

בתילאלישראלאיןהזהכיום :שאתביתרהזה

 2,ברזהשרקלאוממשלה,עםבתימשפט,

כדררעלמסחרמקרםולאארץלאעברים,

נשתמששמהכיעליו,להראותברכלאשרהארץ

נתרגללמעןבעבריתלדברונתמידונתפתח

איןאלהכלמןברת.ללשוןבפינותהיהכיבה

היומיהבסיןרפיעלכלשרבבולדברומקרםלנר,

גדוללאמקרםאחת,קטבהפינהואךלבר;אין

מבטחבו,כלבוהתקרה,בראשרלבר,בשאראחד

בניכפירתלמןברתוחיתההלשוןתצאממגרכי

כ nאחלהביאהיכלוהמהאשררבבותיוישראל

נ~,רסה. . 2

ואלהעםביתאלהמסחר,אלהשוק,אל

 •..הספרביתחראהזהוהמקוםהחיים,דדך

נבריחזכיותיה,נגבילהזהבביתנםאםאבל

המדעיםגנרלים,להנציבדלתות,בעדה

וניראבפח,דהדבורמפניממנה,נרחיק

איזהשפתנותפליטאוליבמהירות,לדבר

בלרהח~העמלנו,כל lלשראאזיהלשןו,שניאות

ארתה!בחיה

ישימורקאם :לאמרחרמההאדוןויוסיף

להמציאכןנםישתדלועוזרבכלבלהמרדים

לבערלהסבירהנברניםוהמבטאיםהמלים

למרדלנרולמרפתבעברית.הדבריםכלאת

כתלמידכמורהאשרארמיתבשפההתלמוד

והכלשלואתעשרהההרגלואךאותרידעולא

מרבן.

צררךכלאין :ויאמרלירבמןהאדוןויענה

אנחנוהןההסברה,קרשימפניהרבהלברר

הלשןוכלתרגוםאתללמדקטביםעםמתחילים

ידעלאערדבראשונהכייעןבזרברן,בראשונה

מצליחיםואנחנו ;זרנרןאךלשרןכלהילד

אשררעניןעניןכלכרבתאתכזהבאופןלהביבהר

ולאטפרטיו,לכלכלברלהכניסחפציםאבחנו

המוריםרבםמרבבה,עבריתשפתלותהיהלאט

כ nאחומתחיליםויותריותרמתרגליםבעצמם

כלכרבתמצפוניהילדלפניהזאתכלשןרלבטא

ברדיו;עלהדבראתכברמביןוהוארעבין,עבין

וכמה,כמהאחתעללגדוליםכך,לקטביםראם

דברכלולהסבירלבארביבלתנויהיהכי

איזהלבריחסרבאמתראם ;ברדיועלכמשפט

הילדשישמעלשרןבכלישתמשואזימבטא,

המרדהעליהשעמלוהמלה ;הדקיםרגביהבכל

ידעבוראיעצם,לאיזה nשם nלארתהלקבוע

אליביאנרהבסיןרתלמידיו.לפנילבארהאיך

המטרה.

לדבריכברבע :לאמרבררדרןהאדוןוישיב

כיאזנו,אתאעירהאחרוניםלירבמןהאדון

השמותאתחברמההרמדהכתובבעתאמנם

להבינםלובקלהחדשותהמלותאתריצדו

ראםעליהם,להתבונןזמןלוישכיברחבה,

כ"בכתובמאמרע"ילאחריםלבארםיאמר

עלינוקשהדברנובעתאבל ;לוובקלאפשר
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לכלהעניןאתהזאתבלשוןלבארלע"עמאד

ספריםבראשונהימצאוןלאאםדקותו,

לתלמידיהםהמודיםילמדובהםכימחוברים,

 .היטבומבוארתבדודהבלשוןהכתובהמוכןמן

מאדוטובהרעיון,הואיפה :יודילוביץויען

הנסיןואבלבראשונה,הספדיםנוצרולראהיה

בפרטישראלועםבכללהתבלעניבימהלךשל

בתנהראחדישראלעםנרצדראשונהכיהרדבר

תלמדהראשדהתודהמכביר,אחדידיעללעם

 ...חייודרכי

ראפשד"אפשרהזה,.הדבר

דברים:שלשהריאמדהרדביץהאדוןיקרםאז

אבלברדדרן,האדוןדבריבבדלהעידחפצתי

הראשונים,המדבריםקדמוניכבדבשבים

אזניאתאעידועליולי'נשארעודוהשלישי

האפשרלפימדברבודדרןהאדון :הנאספים

כיאםדעתורלפילקיים,היכולתאתודורש

דקבעברית,ל;:וךוpדהכלליםהמדעיםואריים

זהלהוציאדעתולפיהנמנעומןיכרלת,אין

ברכלישראלארץילדימרדיאנחבר.והבהלפועל

הדברכיפה,שבתבסיברהנסירנרתפיעללהעיד

מלמדיםא"ימודיאנחנו .ואפשראפשרהזה

ואפילובעברית,ומבאריםהקרושכתבי

מפרשיםהננוומליצהשידדברי ;תהלים

והמההדבר,להםומביניםבעבריתלילדים

מןהדקיםוצבעיוגרביובכלהכליודעים

רכלהחכמותבםכילנרכדרררלכןהדקים,

מדע-דברי-הימים,כחשבון,המדעים,

 .היטבבאדמהבין ~ע~~:לאהאוצרת

וישאבילקיבדישראלהאדןויקרםאז

אתאחתוםאנכיאדוני,לאמו:מדברותיו

מעמדאתאחי:זכרומעטיםבדבריםהוכרחים

הלשןואשדהגורל,פריזריךבימיאשכנזשפת

שפתכיעדכזאתנמרכהבמדרגההיתהההיא

רבםצדפת,שפתהיתהוהמדעיםהמשכילים

היתהמההגורל,פטרבימיהבדרלהברוסיה

ספדיכל ?היוםמעמדהבבדאזררסיהלשןו

ברמניםומבטאיםפוזרתמלאיםהיוהורסים

אחודבסובולאזאתובכלשוברת,לשונותשומות

המליםחסרוןמפחדההןהלשונותמודי

אתלהביןהקשההעבודהומפניוהספדים

אונתחבדו,אשדומדעיםחכמותתלמידיהם

האלההצעידותבשפותלהחבדהחלואך

דעתםעלעלהלאועלהלמשל.שהבאתי
T T T 

אשדזרותבלשונותוהחכמותהמדעיםללמד

בידיעלהכןועלדין'התפתחוכבדההיאבעת

היום,דואותעינינוכאשדההן,הלשונותכהני

באואשדלאטלאטהזדיםהשמרתמכללבקרתן

יתדעםאחתבשודהלהעמידןעניותן,בימיבהן

בעקבותנלךואנחנוהזה.כיוםהחיותהשפות

והמוצלחיםההםהמתוקניםהמנוסיםהחכמים

הרצויהלהמטרהונביעבאמתוהמצליחים

אנו.בםוהצלחנונעלה,היותרבאופן

 .בנמרוזהבעביךיםוהוכרח

 "!יםספדאקחאין"מ

ספדילדברהאספהדבריבסובבויהי

רעהו,בפניאישהביטוהנאספיםוכלהלמו,ד

שואלכיאחיובפנילהודותבושכמואחדוכל

ספריםאיזהזספריםאקח"מאין :לנפשוהרא

הימיםדבריאיהמחבריהם?איהאיםזאציע?

בעבריתלעמיםהימיםדבריאיהלישראל?

ישראללספרותד'היאיהילדים?בלשון

איהבעברית?חשבוןהספד?ביתספדיבתכונת

לילדיםישראלארץמדעאיהכללי?מדע

ידיעתאיהזהיוםהמדינהכמשפטבעברית

ספד-איהדבר,סוףאיה?ותולדתה?הטבע

המתחילים,מחלקתלילדיפשוטהתחלה

הנראיםהדבריםלכלשומרתקצרותלשיחות

שלחןסביבחרישיתודממה ... "!סביבם

לדאותיכולחודדתבעיןוהמתבונןהנאספים,

קנאהשלמחסוד,~בלשלהרעיונותאלפיאת

שלוהתקרה,היאשומלחמתשלאחדים,לעמים

נאמניםאבותצעדשלכאח,דובעבועיםלבאמץ

נאמניםבניםשלצעדבניהם,למחסורהדואבים

ואבריהמתעלפתהשוכבתאמםבפניבה~יטם

סמיםמעטלההגישםאחדילהתנועעהחלו

המחלהערדכיהיאושעבדטרםואךטובים,

נאמניםמודיםשלצעדהדבר:קצורחזקה;

חיהתרבותלהקיםשבמדרההרוס,עמםלחנוך

אנשיםשלצעדהעבדים,ילדיישרוך,לילדי
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 97עבריחינוך

וימצאוומאדם,לבםבכלעמםאוהבי

לעזוראיךהתרופהלבינתוהניעוהתחבולה,

אתלתפוסאיןו:י~ם" ;:j ן~"ואךללזcמם,

הפצע.עלאותהולזרותלחבשהבי,דהתרופה

ומעטהילדים,ספרותהיאעביה :הדברכן

עודהעולםלאריולצאתהחלואשדהספדים

 .ידיעותיהןולכלהמחלקותלכליספיקולא

מעטים,רגעיםהקלההדממהנמשכהוכה

דשותויקחבילקינד'האדוןהויפסיק

אשדנכבדה,הצעהלפניהםלהציעמהנאספים

עלנדוזובסקייהודההאדןוודוחדוחוג:יכנה

הישראליהספדלביתחנוךספדיהדפסתדבר

לאמוד:

אישכשלשיםלמשלנאסוףאסוףא)

בידינווהיונפליןו,חמשהאחדכלונתןבמספר,

 ;קימתלקרןםדנקאלפיםכשלשות

בידיאשדהידכתביכלאתנקבץבץ ;:jךב)

הספד,ביתללמודיחבוריםהסופדים,

בחבודיהםוהקולעיםדבר,לאותוהמוסמכים

 ;אליהפוניםאנחנושגםהזאתהמטרהעצםאל

אתהאלההספדיםכלמןנבחרובחדג)

חשבוןעללאודוהוצאנווטוב,ראויהיותר

המוכן;הכסף

והוספנויקד,לאבמקחנמכרומכדד)

לאטלאטולהשליםולהדפיסולשרבלהדפיס

מכונו.עלהספד""ביתבניןאת

לפעולתם,שכדישכיהמחבריםודאוה)

בענףומועיליםטוביםחבוריםוחברווהוסיפו

בדאותםעמנוספדיובחירי ;הקטנההספרות

ספדיהוצאתלתכליתקימת,קרןיסוד'ישכי

לבכיהספד""ביתלתלמידיוחכמהמדע

לתכליתרעתםעטםאתוהקדישוישראל'

ויפרחישניאישראלחנוךוכבודהזאת,הנרצה

וגםהחנון'הוא,נםבעמלוטובוישאפדיויעשה

לטובתו.המשתדליםעשויו
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נכתביםשנדזפס~הזפד;ט;ק;לים,מת;ך

נ'נכרךא"ירייש~ב~י;ןחיבתלת;לד;ת

י~דיל;ביץ.דודהד;~ם . 984-963עמ'(תדצ"ב),
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