העלייה מגרמכיה בשנים

1939 - 1933

קליטה חברתית  -כלכלית מול קליטה חברתית  -תרבותית

מרים גטר

בהיסטוריוגראפיה של היישוב תוארה העלייה החמישית כגורם מרכזי בתמורה

הדימוגראפית ,

הכלכלית והחברתית שחלה בארץ  -ישראל בשנות השלושים  .י מאוכלוסיה שמנתה בסוף

1931

יהודים צמח היישוב לכדי חצי מיליון נפש עד שנת  . 1939הגידול היה בעיקרו באוכלוסיה

175 , 000

העירונית  ,לפי ששמונים אחוזים מבני העלייה החמישית השתקעו בערים הגדולות  .תל  -אביב היתה
באותן השנים כרך מודרני בן

150 , 000

תושבים  .להתפתחות עירונית זו הקבילה התפתחותה של

התעשייה היהודית  ,הן על  -ידי הרחבת מפעלי  -התעשייה הוותיקים הן על  -ידי הקמתם של מאות
מפעלים חדשים  .בעיקר התפתחו תעשיית המזון  ,הטקסטיל וענף הבנייה  .שתי החברות הגדולות -
חברת החשמל וחברת האשלג  -זכו אף הן לתנופה מרשימה  .עם הגידול התעשייתי התפתחה גם
הבנקאות

המסחרית  ,שנעשתה

מודרנית באופיה .

את צביונה של העלייה החמישית העניקו לה בעיקר העולים מגרמניה  ,אף  -על  -פי שחלקם בעלייה
היה כ -

21

אחוזים בלבד  .החותם שטבעו על אופיה של עלייה זו והשפעתם על התפתחותה הכלכלית

של ארץ  -ישראל היו דומינאנטיים  ,הן משום שבעלי  -ההון בעלייה זו הגיעו בעיקר מגרמניה והן

משום אופיה החברתי  -התרבותי  ,כעלייה של עילית  .מספרם של בעלי המקצועות החופשיים ובעלי

ההשכלה בקרב עולי גרמניה היה גדול  .דפוסי  -החיים  ,הרגלי  -החיים והרגלי  -הצריכה שהביאו אתם
מארץ  -מוצאם היו שונים מן המקובל בארץ  -ישראל עד אותו זמן  .הם שינו את פני הבנייה

העירונית ,

בהדגישם את הפונקציונאליות והאסתטיקה ; הם שינו את דמותן של החנויות ופתחו בתי  -קפה ; הם

יזמו הקמת מפעלי  -תרבות ( התזמורת הפילהרמונית ) ותרמו להתפתחותם של מוסדות קיימים  ,והמ -
הם היו קהל  -הצרכנים העיקרי של מפעלי  -תרבות אלה  .האקדמאים שעלו מגרמניה נקלטו

באוניברסיטה העברית בירושלים והטביעו חותמם על דרכי  -ההוראה ועל ההישגים

המדעיים ,

ובמיוחד השפיעו על רמת הרפואה  .קיצורו של דבר  :העלייה מגרמניה יצרה טיפוס חדש של מעמד
בינוני עירוני בארץ  -ישראל .
אולם השפעתה הרבה של העלייה מגרמניה על ההתפתחות הכלכלית והחברתית בארץ  -ישראל לא
הקלה על קליטתה והשתלבותה  .היפוכו של דבר

:

היחס בין תרומתה להתקדמותו המהירה של

היישוב באותן השנים ובין אופי השתלבותם של עולי גרמניה בחיי  -החברה ובחיי  -התרבות על כל

1

ראה

:

ספר תולדות ההגנה  ,ב  ,חלק

שני  ,עמ '

. 41 - 3
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גילוייהם היה הפוך  .במישור הכלכלי ניכרו תרומתם והישגיהם בזמן

קצר ,

אך השתלבותם

החברתית  -התרבותית היתה תהליך ארוך ורב  -לבטים .

במאמר זה ננסה לבחון את יחסי  -הגומלין שנוצרו בין העילית החברתית והפוליטית ביישוב לבין
העולים מגרמניה  ,ובעיקר היחסים שבין היישוב היהודי בכללו והעולים שנקלטו בעיר ובמושבה .

אופיה של העלייה מגרמניה

שישים  -אלף היהודים שהגיעו מגרמניה לארץ  -ישראל בשנים

1939 -1933

במסגרת העלייה

החמישית  ,לא עזבו את גרמניה מתוך החלטה חופשית  .הגורם המכריע לעזיבתם היו עלייתו של
היטלר לשלטון  ,חוקי נירנברג  ' ,ליל  -הבדולח ' ואימת העתיד .

שלוש קטיגוריות מנו בעולי גרמניה  ( :א ) ציונים ותיקים ; ( ב ) ציונים חדשים ; ( ג ) עולי  -מצוקה .
יהודי גרמניה שהחליטו לעלות לארץ  -ישראל ולא להגר לארץ אחרת  -כעיקר בשנים

הראשונות ,

כשעדיין אפשר היה להגר לארצות אחרות  -אין ספק שהחלטתם נבעה מתוך הכרעה רצונית .
עולים אלה קצתם היו ציונים

ותיקים ,

בארץ  -ישראל כפועל יוצא מחינוכם הציוני

שבחרו

ומפעילותם במסגרת ציונית שנים רבות קודם  -לכן ; קצתם היו ' ציונים חדשים '  ,יהודים מתבוללים
שראו בגרמניה את

מולדתם  ,וכשזו

פנתה להם עורף לא רצו להמירה בארץ אחרת זולת ארץ  -ישראל .

הפגיעה שנפגעו היתה קשה מדי כדי לחפש ' ארץ  -מקלט ' עד יעבור זעם  .הם הגיעו אפוא למסקנה

שאם ניטל עליהם לבנות חיים חדשים  ,הסיכוי היחיד לכך היה בארץ  -ישראל

הרחוקה  .הציונות

תוארה בהבזקת  -פתע והיתה לזיק  -תקווה לקראת העתיד  .עם הקטיגוריה השלישית של העולים נמנו
אלה שלא עלה בידם להגר לארץ אחרת  ,והגיעו ארצה מתוך חוסר  -מוצא  .אף בהם ניתן להבחין בין
מי שחש עצמו כעולה ומי שראה עצמו כמהגר .

ההרכב המקצועי

רבים היו בעלי המקצועות החופשיים ולפיכך לא תאם ההרכב המקצועי של העולים מגרמניה את
המבנה הכלכלי של היישוב באמצע שנות השלושים  2 .על חלק גדול מהם ניטל להסב את מקצועו ,
ולעתים

היתה

ההסבה

ראדיקאלית

המקצועית

:

רופא

היה

לחקלאי ,

מורה -

לפועל ,

סוחר  -לבעל  -מלאכה  ,עקרת  -בית  -לעוזרת  -בית  .אפשר היה לשער שהיו נתונים בתסכול קשה

בשל ההסבה  ,ובכך היה להסביר מקצת מקשיי  -הקליטה  .ואולם מסתבר כי על אף קשיי ההסבה
המקצועית ועל אף הירידה ברמת  -החיים שהתלוותה להסבה זו  ,קיבלו עולי גרמניה בדרך  -כלל את

המעבר הזה ככורח  -המציאות והשתדלו להסתגל למקצועם החדש  .במחקר שנערך בשנת
נבדקה אוכלוסיה של
אוכלוסיה זו שמנתה

572
487

גברים היו

מועסקים בענפי תעשייה ומלאכה

2
3

ו 15 -

263

סוחרים

לשעבר 133 ,

בעלי מקצועות שונים .

284

אקדמאים ,

 15אנשי  -רוח ,

"

, .

"

~

61

נפש מתוכם הסבו את מקצועם

על  -פי סטאטיסטיקה שנערכה על  -ידי המשרד המרכזי לעולי גרמניה  ,הסוכנות היהודית כירושלים  ,מאי
Die' Umschichlung der J
 Deutsch /and zu Stad/ischenזשזש ח יחן ] . dischen
 Pa/esrina , Jerusalem 1936אן Berufen
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1936

עולים חדשים מגרמניה  ,תושבי תל  -אביב  ,ירושלים וחיפה  .נ והנה בקרב

:

. 1939
Ina

העלייה מגרמניה בשנים

130

עברו לאחד ממקצועות

הבניין 64 ,

העץ ( רהיטים  ,פוליטורה  ,נגרות ,

1939 -1933

היו לפועלים בתעשיית  -המתכת  39 ,היו לפועלים בתעשיית -

צביעה )

ו-

51

היו לנהגים .

ההסבה המקצועית הביאה גם לשינוי במעמדם החברתי  .בגרמניה התפלגה אוכלוסיה זו
עצמאיים 235 ,

שכירים

 122עצמאיים 70 ,

חודשיים 36 ,

ל 169 -

פועלים עונתיים  47 ,סטודנטים  ,ואילו בארץ  -ישראל נותרו רק

היו לשכירים חודשיים  ,ואילו

295

נהפכו לפועלים יומיים  .איש מהם לא המשיך

בלימודיו כסטודנט .
עם אוכלוסיית הנחקרים נמנו גם

נשים  ,שנשאלו במישרין על עבודתן ; על

85

דיווחו הגברים  .כקרב האוכלוסיה הכוללת של

נשים -

208

36

123

הנשים הנותרות

המשיכו בעיסוקן הקודם

(  8חייטות ,

 2תופרות  ,מגהצת  2 ,מטפלות  2 ,אחיות  8 ,זבניות  ,ציירת  -פרסומת  ,פסיכוטכניקאית  ,מורה

להתעמלות  ,מורה

למלאכת  -יד  2 ,דוגמניות 7 ,

מקצוע  .ואילו בארץ היו

מהן מגהצות

; 20

לעוזרות  -בית :

58

לזבניות בבית  -מסחר

39

; 10

בעלות חנות ) .

לעוסקות באירוח

הסבו מקצוען או למדו בארץ

172
; 30

לפועלות בבתי  -חרושת

לעובדות מכבסה וניקיון

; - 5

שונות ( סאלון

כימי ,

לכובעים ,

מספרה וכיוצא באלה ) .
רק מקצת מן הנשאלים נימקו את הסבת מקצועם בנימוקים

אידיאולוגיים ,

מתוך מגמה

פרודוקטיבית  .נימוקיהם של הרוב היו  :היעדר סיכוי להשיג עבודה במקצועם  ,אי  -ידיעת

השפה ,

חוסר אמצעים להשקעה ראשונית לשם ביסוס האפשרויות של עבודה במקצוע  ,או השכר הנמוך
שהשתכרו במקצועם הקודם .

מכל מקום  90 ,אחוזים מן הנשאלים לא גילו מרירות מפורשת כלפי השינוי במקצועם  ,ואיש מהם
לא נימק את בחירת המקצוע החדש בכפייה ובלחצים  .קצתם טענו כי נטו למקצועם החדש עוד

בהיותם בחוץ  -לארץ ( בעיקר

לנגרות ) ,

קצתם נימקו את הבחירה באהבת המרחב

( גננות ) ,

מהם סיפרו

כי עסקו במקצועם החדש לפני לימודיהם האקדמאיים או לפני שהיו לסוחרים  ,מהם שמצאו קשר
בין מקצועם הקודם ומקצועם הנוכחי  ,מהם שתירצו את ההסבה באפשרות ללמוד את המקצוע
החדש בזמן קצר לערך ומהם שנימקו את ההסבה בשאיפתם לרכוש תעסוקה קבועה או הכנסה
גבוהה  .חלק מן הנשאלים נאלץ להסב את מקצועו פעמיים ויותר .
מבין

531

נשאלים נשארו

ברביעית  2 :בחמישית

;

1

341

במקצוע שבחרו

בשישית

;

ו-

1

;

149

הסבו מקצועם בשנית

;

28

בשלישית

;

9

בשביעית  .הסיבות שהביאו לידי הסבות נוספות היו אי

יכולתם למצוא עבודה במקצוע החדש  ,בריאות לקויה  ,חוסר סיפוק ועניין  ,וכדומה  .חשובה לא

במעט היתה ההכשרה הבלחי  -מספקת במקצוע החדש  .טבלאות השכר היומי והחודשי שהביאה
החוקרת מצביעות בדרך  -כלל על רמת  -שכר נמוכה  ,גם אם ממוצע השכר ביישוב הוותיק לא עלה על
רמת  -השכר שלהם  .מבין

ורק

17

466

נחקרים גרו

340

ביחידות  -דיור של עד חדר וחצי  109 ,גרו בשני חדרים

גרו בדירה גדולה יותר  .שכר  -הדירה היה גבוה יחסית .

כאמור  ,העולים לא התאוננו על מצבם בתנאי מצוקה יחסית  .אנשים בני שלושים ומעלה  ,שלמדו
מקצוע חדש  ,השתמשו בכלי  -מלאכה והתפרנסו מיגיע  -כפיהם  .הם כאבו במידת  -מה את חוסר -

יכולתם להגיע להישגים גבוהים במקצועם בשל חוסר הכשרה מספקת וחוסר מיומנות  .ואולם יותר

משהתאוננו על רמת  -השכר התאוננו על מצוקת  -הדיור  ,בעיקר משום שבדירות הצרות קשה היה

להם להמשיך ולנהל אורח  -חיים שהיו רגילים בו בארצם  .אלא שגם בתחום זה לא היו הטענות
127
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קיצוניות  .אדרבה  .כמה וכמה מהם ציינו את רוח השמחה שבחייהם החדשים  ,את רצונם להתערות
בארץ  ,ללמוד עברית ולחיות את חיי  -היישוב .

במחקרים סוציולוגיים העוסקים כקליטת העלייה בארץ  ,הגיעו חוקרים למסקנה כי השינוי
המקצועי  -כלכלי בחיי  -העולה מכריע בחשיבותו .

4

לדעתם  ,ההכרח למצוא פרנסה ולתפוס עמדה

כלכלית חדשה מאלץ את העולה לשנות את מעמדו באחד מתחומי  -היסוד של המבנה החברתי .
ואמנם הנכונות לשינוי באה לידי מבחן ראשון ומכריע בתחום ההסבה המקצועית והכלכלית  .אם

אמנם המקצוע החדש נכפה על העולה בכורח  -המציאות  ,הרי אופן קבלת השינוי משמש קריטריון
מובהק לקליטה .

המפגש עם מציאות  -החיים בארך
המחקר שהבאנו נערך בשנת

שנת

, 1939

. 1936

ואכן מעקב אחר ההסבה המקצועית בשנים שלאחר  -מכן  ,עד

על  -פי המסמכים הנתונים בידינו  -מאשר תמונה זו  .ניתן להסיק כי על אף הירידה

במעמדם הכלכלי והחברתי קיבלו העולים את השינוי שחל במעמדם בלי מרירות  ,ופעמים מתוך

אהדה ניכרת  .ואף  -על  -פי  -כן אם יש סימנים לחוסר  -היקלטות בין עולים אלה  ,יש לחפשם בתחומים

אחרים  .ואכן עיון בעיתונות היומית מאותה תקופה  ,מראשית

1933

ועד

, 1939

5

חושף לפנינו מצב

של אנטאגוניזם חריף בין העולים החדשים לבין ה ' ותיקים '  ,ומכאן הרגשת אי  -נחת של הראשונים

ממצבם החדש  .העולים  ,המכונים ' יקים '  ,מגיבים על מצב זה פעמים בכעס ופעמים בגאווה  ,ואפילו
בהומור  -ומכל מקום אין הם נשארים אדישים לאפיונם  .הם מביעים אכזבה קשה מרמת המוסר
בעיר  ,מיחסי  -העבודה  ,מרמת  -התרבות  ,מחוסר  -האדיבות  ,מן הפגמים האסתטיים וכיוצא באלה .
קצתם מעידים על עצמם שהם מקופחים בלשכות  -העבודה רק משום שבאו מגרמניה  .רבים אינם
נענים לדרישה ל ' דבר עברית '

;

הם מתקשים בלימוד השפה ותרבותה  .הם מתאוננים שהם נידחים

על  -ידי הוותיקים  ,מופלים לרעה מבחינה חברתית ופוליטית  .מעשי  -האלימות בארץ דוחים אותם .
היחס למימשל  ,למוסדות  -החינוך  ,המנטאליות של ' יהיה בסדר '  ,כאשר חוסר  -ודאות מלווה את

המחר  -כל אלה אינם עולים בקנה אחד עם עולם הערכים שלהם  .מן הכתובים עולה פער בין

ציפיותיהם לבין מציאות  -החיים .
שהרי אין לך כמעט מהגר שלא יצייר לעצמו דימוי כלשהו של הארץ שאליה הוא מגיע  .דימוי זה
איננו מופשט

;

כלולה בו מידה רבה של ציפיות ותקוות  ,המעוגנות בתנאים החברתיים ובמניעים

הפסיכולוגיים שהביאוהו להגירה  .בדרך  -כלל אין דימויים אלה תואמים במלואם את המציאות של

הארץ החדשה  ,ואי  -התאמה זו מהווה גורם חשוב לתחושת  -המצוקה ולחוסר  -הביטחון בצעדיו
הראשונים של המהגר כארץ  -הקליטה  .אכן  ,הפער בין הציפיות  ,התקוות והדימויים של העולים

4

5

ש " נ אייזנשטט  ,קליטת עליה  -מחקר סוציולוגי  ,ירושלים תשי " ב .
לדוגמה

ראה

:

יידישה רונדשאו ,

, 17 . 2 . 1933

, 10 . 3 . 1933

, 4 . 8 . 1933

 : 22 . 10 . 1933 , 20 . 10 . 1933ראה גם  :דבר , 20 . 8 . 1933 , 14 . 6 . 1933 ,
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, 15 . 8 . 1933

, 1 . 9 . 1933

, 12 . 9 . 1933

, 6 . 10 . 1933

. 9 . 10 . 1933

, 4 . 10 . 1933

העלייה מגרמניה בשנים

1939 -1933

לבין יכולת הגשמתם בארץ  -ישראל היה רחב מדי  .הדבר בלט בעיקר בקרב הציונים  6 ,ועל כן אלה
היו גם המתוסכלים ביותר .
ייתכן כי אפשר למצוא קשר בין ייחודה של הציונות הגרמנית לבין השפעתה של פעילות ציונית זו

על קליטת העולים הציונים ביישוב הישראלי  .וכך מנסח ש ' כנוביץ את תחושת דור האבות  ,ציוני
גרמניה  ,לפני עלות היטלר לשלטון

:

אנחנו חיינו בעולם של ציפיות וחלומות  .כקיבוץ  -היינו סכיזופרניים  .גופנו החברתי חי
ושגשג בתוך עולם ששללנו אותו מבחינה אידיאולוגית  .באורח אמוציונאלי חיינו בעולם
עתידי בדוי  ,שקראנו לו פלשתינה ולאחר  -מכן ' ארץ '  .ייחודנו ואוננו  ,הנעתנו ודחיפתנו עלו
ובאו מתוך מתח זה שבין שני עולמות שלא ניתנו לחפיפה  .אנחנו לא היינו כאן וגם לא היינו

שם  .לא היינו מזה ולא היינו מעבר  ,כי אם גשר היינו .
מה הם אותם מתחים שעליהם רומז כנוביץ

?

7

האנשים אשר נשאו על כתפיהם את העבודה הציונית

בגרמניה היתה להם זיקה אינטימית אל נופה ותרבותה של ארץ זו  .בכך לא נבדלו מיהודי גרמניה

הלא  -ציונים  .הם לא הרגישו בקיפוח כלכלי ; היפוכו של דבר  :למראית  -עין נמצאו להם אפשרויות
רבות להתפתחות  .מוצאם היה מן המעמד הבינוני  ,בתיהם מבוססים וביטחון כלכלי ליווה אותם
מילדותם  .את דרכם לציונות הם מסבירים במבט  -לאחור  ,כחלק ממרד  -נעורים  ,כבעיטה

בשלווה ,

בביטחון  ' ,בהתרגשות שהציגה הבעיה היהודית  -נמצא המוצא מחיי  -השלווה הבלחי  -מספקים ' .

8

קורט בלומנפלד תיאר את בחירתו בציונות כתוצאה מחוויית  -ילדות  ,שיצרה בו תחושת  -אשמה כלפי
אחיו

ה ' אוסט  -יודען ' ,

והבחירה בגורלו היהודי היא ששחררה אותו מתחושה זו  9 .פרופ ' גרשם שלום

דיבר בהקשר זה על מרד  ,על הינתקות מהונאה עצמית  ' :לא אוכל לענות מדוע נער מתבגר מחליט
מה שהוא מחליט  .משהו דוחף אותו  ,קוסם לו  ,אחרי מצב של ריקנות  ,אחר שנתמלא בדברים
שהרגיש בהם חוסר חיות ' 0 .י
ב 1976 -

נשאלו כעשרים ציונים ותיקים  ,עולי גרמניה בשנים

, 1939 - 1933

על הסיבות שהניעו אותם

להצטרף לפעילות התנועה הציונית בגרמניה  .תשובותיהם חוזרות בוואריאציות שונות על המצוטט
לעיל

:

חיפוש אחר משהו אותנטי  ,משהו

שייחד

אותם  .המשותף לעדויות אלו שהציונות לא היתה

תשובה למצוקתם הכלכלית או ללחץ של דחייה חברתית  ,כגון אנטישמיות  .ודאי  ,אין להסיק מכאן
כי לקיבוץ הגדול של מחצית מיליון יהודי גרמניה לא הציקו בעיות כלכליות  .אף התנועה

6

ב  1976 -הפצנו שאלון  -עמדות כקרב כמה מאות יוצאי גרמניה  ,שהגיעו ארצה בשניפ

בני

40 - 20

שנה  .ניתוחו מאשר את מימצאי

העיתונות ,

הזכרונות

1939 - 1933

והיו בזמן עלייתם

והמכתבים  .מבין הנשאלים העידו הציונים

הוותיקים על תסכול וקשיי  -קליטה גדולים מאלה של הציונים החדשים .

כנוביץ  ' ,בחילופי

7

ש'

8

פ '( 1ןDie Deulsche 4

הדורות '  ,דעות ,

מאי . 1960

 . Holdheim .ם -

נכתב

ב , 1938 -

אך לא התפרסם ונמצא בארכיון הציוני המרכזי ( להלן

:

אצ " מ ) .
9

ק ' בלומנפלד  ' ,הציונות

10

מ ' צור  ' ,ראיון עם גרשם שלופ '  ,שדמות  ,נה ( קיץ תשל " ד )  .פורספ שנית בתוך  :ג ' שלום  ,דברים בגו  ,תל  -אביב
תשל " ו  ,עמ '

כחויה '  ,דעות ,

מאי . 1961

. 54 - 11

129

מרים נטר

האנטישמית המודרנית היתה חזקה למדי למן אמצע המאה התשע  -עשרה  .אולם יוצא מן העדויות

כי מי שפנו לציונות לא נפגעו אישית מאותה מצוקה כלכלית וחברתית  ,ולעתים קרובות אף לא היו
ערים לקיומן של בעיות אלו בסביבתם

הקרובה  .יי

יותר משחיפשו בציונות עניין פוליטי  ,היתה להם

הבחירה בציונות מוצא של החלטה א י ש י ת  ,מוסרית ורגשית  ,מתוך חיפוש אחר מפנה רוחני  .מכאן

אחד ההבדלים בינם לביל יהודי המזרח  ,שהגיעו לציונות כקולקטיב מתוך מצוקה כלכלית וחברתית .
ציוני מזרח  -אירופה צמחו מתוך המורשת היהודית  ,וגם כאשר פנו לה עורף היתה זו עדיין חלק
מישותם  .ואילו ציוני גרמניה הגיעו להכרתם הציונית לאחר שהיהודים ניסו במשך מאה שנה לחדור
לתוך התרבות הגרמנית  ,תוך אובדן הקשר עם המורשת היהודית  .לכן גם כאשר כמהו למורשת -

קשה היה להם למצוא דרך אליה 2 .י
ציוני גרמניה נשבעו ' לשמירת אמונים ליהודה לנצח  ,באהבה ובנאמנות '  ,והתכוונו בכך לאידיאה
מופשטת  -כוללנית  .היסודות הקונקרטיים של לאומיות יהודית לא נצטיירו להם  .דובר על עם  ,על
מסורת  -אבות  ,על

לשון  ,על ארץ  -אבות  .היה בכך משהו רומאנטי  ,פרי חינוך לאומי  -גרמני מבתי -

מדרשם של הרדר ופיכטה  .רופרט כלטגן מצטט מדברי ידידיו בתנועה שטענו כי דרכם לציונות

מוליכה דרך ניטשה והלדרלין ולא דרך ' יהדות המהווה פולחן חסר משמעות '  .יי
שלא כיהודי המתבולל הגשים עצמו היהודי הציוני כאינדיבידום על  -ידי הכרתו בייחודו

הלאומי .

הדבר נתן לו כוח נפשי לחיות כאירופי בגרמניה  .על אף הפאראדוקסאליות שבקביעה זו יש בה מן
האמת  .הגשמה מלאה של הכללי והפרטי התאפשרה כאשר היהודי עצמו הכיר בערכו הלאומי -

הייחודי  ,בהיותו חלק מגרמנידי -אירופה  .מצב זה שריר היה כל עוד דובר ב ' ארץ  -ישראל ' בלתי -

ממשית  ,שאינה דורשת אלא נאמנות אידיאית  .ואולם משנוצרו אצל הפרט מתחים בין האידיאה

הלאומית  -הציונית והמציאות האירופית  ,הביא הדבר להגשמת הציונות בעלייה או לנסיגה מן
הציונות ונטישתה .
מעטים מיהודים אלה עלו ארצה לפני שנת
קבוצת  -מוצא ,

קבוצת

4 : 1933י

' לאנדסמאנשאפט ' ,

קצתם חזרו לגרמניה  .הבדידות בארץ  ,בהיעדר

היא שהכריעה  .החוזר לגרמניה שב אל הציונות

התיאורטית של עילית אירופית  ,אל הפיצול בין חיים של ממש וחיים אידיאליים  .כריפובליקה של
ויימאר  ,אשר הציעה ליהודי גרמניה אפשרויות תרבותיות וכלכליות רבות  ,גבר מאוד כוחם של
החיים הממשיים על אלה שבתחום האידיאה .
וכך היתה שנת

, 1933

על כל הכרוך בה  ,חוויה טראומאטית לציוני גרמניה  ,כמו לכלל היהודים .

אפשרויות החיזוי שניתנו לציונים  ,אשר הורו את הצפוי  ,לא הקלו  ,משום שלא נתפשו כממשות

11

וכך מעידים  :שלום  ,שם  :בלומנפלד  ,לעיל  ,הערה

 ; 9הולדהיים  ,לעיל  ,הערה

 . 8אך אין הדבר כן לגבי יוצאי מזרח -

אירופה  ,שהגיעו לתנועה הציונית בגרמניה .
12

13

שלום

( לעיל  ,הערה

.-

. ) 10

- Moses 75 Gebul~ tstag Tel -

"

.

 . 30ק Aviv 1962 ,
14
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מספר העולים מגרמניה שנשארו בארץ עד שנת  1933נאמד ב . 2 , 000 -

.א

העלייה מגרמניה בשנים

1939 - 1933

בתחום הקרוב והריאלי  .כאשר ג ' הולדהיים ניסה לסכם את מצב הציונים בגרמניה ערב עלייתו של
היטלר לשלטון  ,הוא אמר

:

היינו ממושמעים לארגון הציוני  ,אולם היתה זו ציונות לא  -עקבית ועסקנית  ,ללא הגשמה

אישית  .אולי היהדות דחתה אותנו בלי  -דעת  ,אולי אהבנו את אירופה וחששנו מהינתקות -

אולם ברור שמצבנו הכלכלי היה טוב מדי  .יי
וא ' סימון הוסיף

..

:

 .רובנו לא חזרנו מרצוננו החפשי  ,אלא הוכרחנו לחזור אל מנהיגינו הכריזמטיים ואל

האידאלים הרומנטיים של ימי נעורינו  ,לאחר שכבר עזבנו את שניהם לטובת פרקטיקות טובות

מאד של רופאים או של עורכי  -דין

בגרמניה  ,ולטובת

חיי נוחות על רמה

גבוהה 6 .י

העלייה לא חיסלה את הפיצול  ,לא סילקה את רמת  -המתחים בין הממשי והאידיאלי  :אפשר שגם
העלתה אותה  ,אך מעתה בכיוון אחר  .הציוני הגרמני עלה ארצה מתוך תקווה למצוא עולם

מוכר ,

עולם עליו קרא וכתב  ,אותו תיאר לזולתו בימים שהיה פעיל וארגן חברים בתנועה הציונית  .הוא ידע

על דגניה ועל נהלל  ,על העלייה השנייה ועל העלייה השלישית  ,הוא קרא על תל  -אביב  ,על חיפה
ועל ירושלים  ,הוא סיפר על חלוצים ועל חלוצות  .והנה אך נפגש לראשונה פגישה של ממש עם

הארץ כבר היה מלא אכזבות  :זרות  ,ניכור וחוסר  -יכולת להשתלב בנוף החברתי והתרבותי שנתגלה
לעיניו  ' .לולא ידענו כי אוכלוסיית תל  -אביב כולה יהודית  ,קשה היה להבחין בלאומיותם של

המאכלסים את רחוב אלנבי  ' , ' . . .רחוב הנקרא על שם הרצל  -איזה אספסוף מסתופף שם

?

האם

יש ציונים ברחובות תל  -אביב ? 7 . ' . . .י

ומעבר למלים בוטות אלו עולה פגישה עם עולם שדומה כי מוכר הוא וקרוב  ,אך הוא זר ועוין .
למשל  ,המפגש עם המזרח  .נמל אלכסנדריה  ,נמל יפו  ,שפה זרה  ,רעש  ,לבוש

משונה ,

כך ,

נוהגים

חדשים  ,נימוסים בלתי  -ידועים  .הכל מתעצם בעיניו של העולה מגרמניה וגדלה והולכת החומה בינו
לבין ארצו  -שלו  .גם אם שימש את האידיאה והוא חי בארץ שאליה השתייך מבחינה רעיונית  ,חוזר
הפיצול הקודם לחייו  -והפעם בלי הסדר הקודם  ,בלי ההגיון שהיה בו כביכול בגרמניה  .מעתה אין
בו הרגשת שייכות והוא מרגיש עצמו כפליט  .כציוני הריהו עולה  ,ואולם כפרט שהגיע ללא הכרעה

חופשית מגרמניה הריהו פליט  .ודאי  ,קשה היא תחושתו של פליט בכל ארץ  -מקלט  ,ואולם קשה

מכל להיות פליט בארצך  -שלך .
היו בין הציונים מעולי גרמניה  ,אשר ניתחו את מצבם ביודעין והחליטו להיאבק על שייכותם  .מהם

שפנו להתיישבות חקלאית  ,אף כי יכלו להיות עורכי  -דין או רופאים  .הם ידעו את השפה העברית
ויכלו לעמוד במבחנים שנדרשו לשם כך

15

הולדהיים  ,לעיל  ,הערה
סימון ,

' סיכום

.8

והערכה ' ,

16

א'

17

מצוטט אצל הולדהיים ,

;

אולם הם החליטו  -והפעם מתוך בחירה מרצון -

דעות  ,מאי . 1960

לעיל .

הערה . 8
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ללכת לכפר  .בעצם הישיכה בכפר במקום עיסוק אינטלקטואלי לא היה הבדל בין הציונים הוותיקים

ובין אלה שהגיעו לציונות ערב עלייתם ארצה ; ההבדל היה רק במודעות שבמאבק  -ההשתייכות .
מאבק זה לא הסתיים בהליכה להתיישבות  .נותרה עדיין הזרות ועמה הרבה אכזבות  ,אולם בדרך -
כלל הסתיים המאבק בניצחון  .המתיישב נקלט  ,השתלב .

רוב הציונים הוותיקים לא הלכו להתיישבות  .בערים ניסו להתגבר על תחושת הזרות על  -ידי
הסתופפות  -יחד

:

כמיהה עזה לפגישה בין עולה גרמני לרעהו  ,ישיבה במשך שעות בבית  -קפה על

חוף  -ימה של תל  -אביב  ,שיחה בין אנשים אשר עיקר המשותף ביניהם הוא עצם היכולת לשוחח
בשפה הגרמנית  ,התרפקות על העבר המוכר והידוע ובריחה מן ההווה הזר  .ודאי  ,עצם המגע
החברתי כין העולים לבין עצמם מובן מאליו  .מדרכה של קבוצת מהגרים  ,בעלי תודעה

משותפת ,

להתרכז יחד  .אולם מכאן ואילך עשוי ריכוז זה לשמש  ,מצד אחד  ,משען לעולה בדרכו להשתלב

בכלל החברה החדשה  ,אך מצד אחר  ,עלול הוא להיות מחסום בדרכו להשתלבות .
העילית והמנהיגות הפוטנציאלית של המהגר  -העולה מגרמניה היתה הקבוצה הציונית  .כיוון שזו
הסתופפה כצל העבר והתרפקה עליו  ,לא הצליחה להתגבר על תחושת הפליט  ,על תחושת

הפיצול ,

אלא לדחקה כלבד  .אפשר שמוצא למצבם הנפשי הקשה של הציונים הוותיקים היתה עשויה לשמש

הכניסה ל ' תוך היישוב '  ,ל ' מרכזי האירועים ' ; על  -ידי כך היו נהפכים לחלק מן המנהיגות הארצית
ומהווים גשר לשאר עולי גרמניה  .אולם לא כך אירע .
גדול היה גם חלקו של היישוב הוותיק באי  -יכולתו לשלב ולקלוט  ,כפי שנראה להלן  .לא היתה מצד
היישוב הזדהות תרבותית וחברתית עם העולים האלה  ,ולפיכך לא היתה פתיחות במבנה החברתי
כלפי העולים מגרמניה  ,מבנה שלא הבחין בין ציונים  -לשעבר לבין לא  -ציונים  .בעמדות  -המפתח

החברתיות והכלכליות ניצבו ה ' ותיקים '  ,עולי מזרח  -אירופה  ,ומידת ההתאמה שבין המסורת
התרבותית של העולים מגרמניה לבין מבנה היישוב הוותיק וערכיו המוצהרים היתה מינימאלית .
אלא שגם מידת נכונותם הפנימית של העולים הציונים לשינוי חברתי  ,לקבלת תפקידים חברתיים

שאינם הולמים את מסורתם התרבותית  ,אף היא היתה קטנה ביותר  .מי שהגיעו למפלגות הקיימות

רובם לא עלה בידם להשתלב בחיים הפוליטיים האופייניים לארץ  ,גם אם נעשו נסיונות בכיוון זה

המרחק התרבותי והנפשי היה גדול מדי  .וכך חזרה והצטמצמה פעילותם בשנים

;

1939 -1933

במסגרות פנימיות של התאחדות עולי גרמניה או של החברים  -לשעבר באיגוד הסטודנטים הציונים
בגרמניה בגרמניה

(

,

ונא ) .

קיווינו כי לאחר עלייתנו  ,ממתינות לנו כל בעיות החיים המעסיקות אותנו ואת העולם  .מוכנים
היינו לכך ששאלת האוריינטאציה הנפשית והרוחנית  ,ההיקלטות במשק  ,החינוך  ,הצביון הדתי
יעסיקונו ויטרידונו  ,ואילו השאלה היהודית שעמדה בראש דאגותינו לשעבר  ,תיהפך לענין
ממדרגה שניה  ,ונשתלב בתוך הישוב מבלי לוותר על צביוננו המיוחד 8 .י
ציפיות אלו לא התגשמו .
ההצטמצמות בפעילות בארגונים על בסיס המוצא המשותף היתה מלווה תחושה של כשלון .
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ק ' בלומנפלד  ' ,השאלה היהודית בחילופי הדורות '  .דעות  ,מאי

1960

.

העלייה מגרמניה בוים

! 939 - 1933

התאחדות עולי גרמניה עסקה בפתרון קשיים בתחום הריאלי  ,הממשי  -לטווח הקרוב  :תעסוקה ,

דיור  ,לימוד שפה  ,תכני תרבות  .זאת עשתה על  -ידי ארגון

כלים  ,למן מוסדות לסעד סוציאלי ועד

סמינרים למקרא ולספרות  .ואולם עם כל ההכרה בחשיבותם של אלו  ,לא היה בפעילות זו משום

פיצוי לתחושה של אין  -אונים פוליטי  .הנסיון להפוך את התאחדות עולי גרמניה לכוח פוליטי נכשל .
רק בשנות הארבעים נעשה נסיון רציני להקים מפלגה חדשה  ,שנועדה לתת ביטוי לעולמם המיוחד
של עולי גרמניה ולשמש כר  -פעילות להנהגה הציונית הוותיקה  ,מתוך תקווה לכבוש עמדות בתוך
היישוב .

בין ציונים ותיקים לציונים חדשים
העולים שהגיעו אל ציוניותם סמוך לבואם ארצה סבלו פחות מאחיהם ' הציונים הוותיקים ' במתח

הזה שנוצר בין ציפיות לבין המציאות  .הראשונים בחרו בארץ  -ישראל לאחר שהתאכזבו קשה
ממולדתם הישנה  ,ולפיכך לא היו להם אשליות לגבי הארץ החדשה  .ברור היה להם כי המעבר יהיה

קשה  ,כי הולכים הם

ל ' פרובינציה מזרחית '  ,וכמו בכל ארץ חדשה יקבעו גם כאן הכישורים ,

המיומנויות  ,היכולת להסתדר  .הם השתדלו לעמוד בכך  ,ולא התביישו להודות באי  -ידיעת השפה
העברית ותרבותה .
כמו ' הציונים הוותיקים ' כך מילאו אף הם את כל חובותיהם האזרחיות הפורמאליות בדייקנות
למופת

:

שילמו מסים  ,נענו למגביות  ,קנו את השקל הציוני  ,למדו עברית בשיעורי  -ערב וקנו רק

מ ' תוצרת הארץ '  .ואמנם מילוי חובות  ,הסבה מקצועית והסתגלות לרמת  -חיים נמוכה  ,שלא היו

רגילים בה קודם  -לכן  ,הקנו להם את ההרגשה שהם ממלאים את הנדרש מהם  .הם שמחו לפגוש
בחוג רחב של דוברי גרמנית  ,לצפות בסרטים גרמניים ולקרוא עיתונות בשפה הגרמנית  .בכך לא

הרגישו רגשי  -אשם  ,שכן עד  -מהרה נוכחו לדעת כי הם אינם אובייקט זר  ,נסבל  ,כפי שבוודאי היה
נגזר עליהם להיות בכל ארץ  -מקלט אחרת  ,אלא עלייתם וקליטתם הם חלק מאינטרס היישוב כולו .

הבנת האינטרס המשולב של העולים ושל היישוב הקנתה להם תחושה ברורה  ,כי כמו מאמציו של
העולה והסתגלותו לתנאי המציאות החדשים כך מוטל על מוסדות היישוב לקלטו  .שוב לא חשו
עצמם פליטים אלא כבעלי  -זכויות  ,וכבר מראשית דרכם נאבקו על זכויותיהם ; הם הרבו להתלונן
על

אי  -סדרים  ,על

סחבת  ,על

הזנחות  ,על

פרוטקציוניזם ושחיתות  .הם לא התביישו לכתוב את

תלונותיהם בשפה הגרמנית  ,ונאבקו עם הנסיונות שנעשו לסגור את העיתונות הלועזית בארץ .

העולים מגרמניה  ,אשר לא פעלו בעבר במסגרת ציונית  ,ידעו כי הם ניתקו עצמם מגרמניה  .הם חזו

מבשרם את הבעיה היהודית תוך צפייה במפגני הנוער ההיטלראי  ,בהפגנות  -הרחוב  ,בחוקי נירנברג
וב ' ליל  -הבדולח '  .ארץ  -ישראל נעשתה פתרון בשבילם  ,בשביל ילדיהם ובשביל נכדיהם  .שוב לא
הציקו להם ציפיות קודמות שלא באו על סיפוקן  ,אלא מנטאליות בלתי  -מוכרת  ,עולם  -ערכים

ועולם  -תרבות שונים משלהם .

לפיכך השתדלו ליצור לעצמם את ביתם בדומה במידת האפשר

לעולם  -הערכים שספגו  ,מתוך געגועים לעבר  ,אך מתוך ידיעה ודאית ששוב אין להחזיר עבר זה .
עולים אלה נעזרו במוסדות שהועמדו לרשותם בהתאחדות עולי

גרמניה ,

במשרד הארצישראלי

להתיישבות עולי גרמניה מטעם הסוכנות היהודית ובמחלקה הגרמנית של הסתדרות העובדים  .הם היו
רחוקים מחיים פוליטיים בגרמניה  ,ולפיכך לא ניכרו בהם רגשי תסכול כאשר לא התערו בחיים
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מרים נטר

המפלגתיים בארץ  ,גם אם היו מעורבים בכל המתרחש בה  .כאזרחים נאמנים השתתפו בבחירות ונתנו
קולותיהם למפלגה שנראתה להם באותו זמן ליבראלית יחסית  .וכאשר קמה בשנות הארבעים ' עלייה

חדשה '  ,היה  ,כמובן  ,ציבור זה הפוטנציאל של המפלגה החדשה .

היישוב  :דימוי ומציאות
במכתב למערכת ' דבר ' מיום

14 . 6 . 1933

כתב רפאל קרצ ' מר

:

 . . .עולים חדשים בבואם כמגע ומשא  ,מוצגים כאנשים ממדרגה שניה  .הכל שוקלים לפי
השאלה  ' -כמה זמן אתה בארץ ? '  -הנשאלת באירוניה משונה  .הנשאל המדוכא עונה 1 ' :

3

~

חדשים  . ' . . .א גרינער חלוץ  .ואם כך  ,למה אתה מתערב ? מאין אתה יודע ? הלא אין עוד לחלוצים
מה לעשות פה  ,הכל מילאו כבר החלוצים הראשונים ( כעת הותיקים ) אשר הלכו והקהיבו את
מיטב כוחם . . .
ובמכתב אחר ב ' דבר ' מיום

, 6 . 10 . 1933

טוען נאני מרגלית

:

בבוא ראשית הבשורה ובבוא ראשוני הפליטים מגרמניה של היטלר היינו כולנו מאוחדים וכא בנו
אחד ושווה היה  ,כאב גדול ועמוק  . . .אך הטובים מבין העולים מספרים כי השתנה הלך  -הרוח
ביישוב והם מספרים לנו את מוצאותיהם פה  . . .לא די כנראה  ,שהסבל הראשון הביא וטלטל את

הבאים  -דורשים שכר טלטול והולכה גדול מזה שדורשים מעולים אחרים  .לא די ששכר לינה
במלון או בחדרי הדירה עלה והם מוציאים את מרבית חסכונותיהם  . . .לא די שאינם מוצאים
דירות  ,עבודה  ,מתייסרים בחומר וברוח  ,מצטרף לכך משהו מדכא  .ולדוגמא

:

גברת נכנסת

לאוטובוס  .על המושב הפנוי מוטלים חפצים של אשה אחת  .כאשר הגברת פונה באדיבות להוריד

או החפצים היא זוכה לתשובה ' אם אין הדבר יאה בעיניך  -התכבדי ושובי לגרמניה '  .בעל
~
מלאכה עשה תיקון בשביל עולה מגרמניה  .זה מרשה לעצמו להעיר על איזה פגם שבתיקון ובעל

המלאכה משיב  ' :אה  ,נראה שאצל היטלר היו התיקונים טובים יותר . .
ברשימה ב ' דבר ' מיום 20 . 8 . 1933

 ' .ועוד כהנה ! ! !

מתאר עוזר בן מאיר את תחושת העולים מגרמניה

:

 . . .והנה יש רושם שהציבור בארץ  -ישראל איננו תופס עמדה ברורה לשאלת היהודים בגרמניה .
מצד אחד מביאה העתונות יום  -יום ידיעות ושמועות על גרמניה  ,סימן לגודל ההתעניינות  ,אך
רבים מהיהודים הגרמנים כאן ישמחו אם יכתבו עליהם פחות ויעשו למענם יותר  .הקהל נוטה
לחשוב שהרוב המכריע של העולים בשנת

1933

אינם אלא גולים  .שוכחים שרוב העולים

מגרמניה הם ציונים  ,ושהלא  -ציונים הם עדיין במצב של שיקול דעת  . . .אך אף אם אמת הדבר
שהיו מתבוללים  ,נשמח על בעלי חשוכה אלה  . . .הרגש החי כמעט בכל עולה ' אומרים עלינו

שאנו אנשים טובים אעפ " י שאנו " יקים "  .את המימרה הזו אנו מכירים יפה מפי הרשעים  ,שלא
נלאו מלהדגיש שכל היהודים שנואים עליהם מלבד פלוני ' .

ובעיתון ' הארץ ' מיום

5 . 11 . 1933

כתב ש ' גורליק

:

 . . .עוד בברלין שמעתי על חקירה ודרישה בענין הכשרות שבהכרה הציונית של העולה מגרמניה

העלייה מגרמניה בשנים

1939 - 1933

 . . .אל אנשים הבורחים ממדינה שבה רודפים אותם  ,אין לבוא בחקירה ודרישה בכלל  .בחקירה
ודרישה בענין הפאספורט האידיאי יש משום עלבון וגרימת צער .

 . .כולנו  ,מאז ביל " ו  ,באנו

מחמת המציק  . . .מפני התפתחותה של ארץ  -ישראל  ,אין עכשיו לעלייה מגרמניה הזדמנות רבה
להוכיח מעשי גבורה  .בימינו קשה יותר למות מקדחת ועוד מעט אי  -אפשר יהיה אפילו לחלות

בה  .לולא היו בתי  -מלון בערי ארץ  -ישראל  ,כי עתה ודאי היו מתגוררים באוהלים

הרומנטיים ,

אולם מכיוון שיש בתי  -מלון הרי הם רוצים לגור בהם ומבקשים נוחיות ונקיון . . .

בחיי יום יום  ,לא יתכן להיות גיבור  .יהא צורך להיות אזרח טוב ואדם הגון . . .
 . . .היהודי הרוסי  ,האוקראיני  ,הפולני מקושר במושג ' צרת היהודים '  ' ,מצוקת

יהודים '  ,פוגרום ,

גירוש  ,רכבת או אוניה המביאים ניזוקי פרעות ובהם צרורים בחפזון ילדים נבהלים ונשים

נפוחות  -עין  .היהודים פליטי גרמניה באים עם מזוודות נאות  .בפחות מכ " ב שעות אתה פוגשם
מטיילים על שפת הים בבגד רחצה נאה . . .
הפורענות של היטלר היא הקשה ביותר מכל שהתרחש עד כה ליהודים  ,אך הפליט הבא מגרמניה
לעולם לא יתרוצץ בלתי מגולח .
היהודי הרוסי הוא סנטימנטאלי  ,נכון הוא לגנוח  ,לשפוך דמעות ובלב שלם לצרת רעהו  ,אך רוצה
הוא לראות משהו מהסבל ואילו אצל פליטי גרמניה אי אתה רואה כלום  .וכשאתה רואה אותם
נחפזים ברחוב אלנבי ותיקיהם הגדושים בידיהם  ,אתה מבין שהם מתכוונים להשקיע  ,להסתדר .

היהודים הגרמנים הבאים לארץ  -ישראל הם עדות חיה לפורענות נוראה מזו שהתרחשה ובאה על

היהדות הרוסית  ,אך היהודי הותיק שלנו אינו משיג זאת  .אין לבו נוקפו  ,ואיל הוא יכול להסיר את
המחשבה שטוריסט לפניו והוא מכריחו לשלם

5 -4

פונט במחיר חדר אחד . . .

מובאות אלו אינן אלא מבחר מקרי ממאות מכתבים ומאמרים למערכת  ,שנתפרסמו באותן השנים
בעיתונות היומית  .ככל אלה חוזרות ונשנות התלונות על יחסם הבוטה של ' ותיקי היישוב ' לעולים ,

ועיקרן  -האשמה בהונאה ובלחץ  .ההונאה היתה בדברים

;

הטיחו בעולים שאינם אידיאליסטים ,

שאינם חלוצים ואינם מגשימים אלא מאטריאליסטים  ,שסגנון חייהם אינו הולם את היישוב  ,ומעל
לכל  -חסרים הם את ידיעת השפה העברית והתרבות העברית  .ואילו הלחץ מצא ביטוי בניצול  -לרעה

של מידת התמימות  ,חוסר ההתמצאות והכרת המציאות .
ויש עניין בדבר שהעולים עצמם הרבו להתלונן על ה ' הונאה ' ומיעטו להתאונן על ה ' לחץ '  .נראה כי קל
היה להם יותר לספוג את הרמאויות הממשיות בתחום חייהם הריאליים  ,גם כאשר פגעו הדברים קשה

בכיסם  ,מאשר לקבל את הפגיעה בנפשם  .את הפגיעה בממונם אפשר היה לתרץ בספסרים ובנוכלים
המצויים ככל מקום בעולם ; ואם שגו באשליה עצמית כי בארץ הדברים אחרים  ,שומה עליהם עתה

להתנער מאשליה זו 9 .י אולם פגיעה יומיומית בתחומי הנפש היתה בלתי  -מובנת  ,מעליבה ומכאיבה .
יחס הדחייה מצד הוותיקים  ,כפי שהוא עולה מן הכתובים  ,עמד בסתירה להצהרה בדבר הצורך להציל

19

כתבותיו של ד " ר בר ב ' יידישה רונדשאו '

(  ) 27 . 10 . 1933 , 10 . 11 . 1933מזהירות את הכאים ארצה

מפני אשליות של

סולידאריות מדומה בארץ  .הוא טוען כי פועלים כאן חוקי כלכלה כמו בכל ארץ  ,וכל מי שידו משגת מנצל את

.

הקוניונקטורה  -כעל הדירה החנווני  ,או בעל המסעדה ובית  -המלון  ,ויש לקבל זאת .
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את הגולה הנרדפת במהירות ולקלטה בארץ  -ישראל  ,כשם שמנוגד היה לאינטרס של היישוב לגדול
במהירות

מאקסימאלית ,

לחזק כלכלתו ולצמוח מבחינה דימוגראפית .

אמנם ,

שליחי התנועות

הציוניות פעלו בגרמניה והכינו את העולים  -בכוח  .ארגון ה ' העברה ' היה פעיל בהעברת הון  ,גויסו

כספים בקהילות יהודיות שונות לשם עזרה בקליטה ונוצרו מוסדות  -קליטה לפי הצורך  .אנשים כמו
רופין  ,ו ' סנסור וג ' לנדאואד עמדו בראש המחלקה להתיישבות של עולי גרמניה שעל  -יד

הסוכנות  .ח '

וייצמן נרתם לפעולת גיוס קרנות ואשרות  -עלייה  .אנצו סירני  ,י ' בן  -אהרון  ,א ' ליכנה  ,אריה
אברהם תרשיש ואחרים פעלו בגרמניה  .הקונגרסים הציוניים מאז

1933

ועד

1939

א'

להב ,

הקדישו חלק גדול

מדיוניהם לענייני העלייה הגרמנית  ,וכן הוקדשו לכך ישיבות רבות של הוועד הפועל הציוני  .ואולם
נראה הדבר שנתגלה פער בין הטיפול בעלייה זו מצד מוסדות וארגונים לבין יחסו של חלק ניכר מן
היישוב לעולים עצמם בבואם ארצה ובמאמציהם להיקלט בה .

הכינוי ' יקה ' וגרורותיו
בהגיעו ארצה נתכנה היהודי הגרמני ' יקה '  .מתוך מכתבים למערכת ה ' יידישה רונדשאו ' בחודשי -

העלייה הראשונים של שנת

201933

מתברר שכינוי זה לא צמח בעקבות גל  -העלייה של שנות

השלושים אלא רווח זה כבר והודבק לעולים אלה  .הכינוי עצמו ציין  ,ספק בשחוק ספק ברצינות  ,סימן -
היכר לעולה הגרמני  .הפירושים שניתנו לכינוי זה רבים ושונים  .מכל מקום  ,מקורו מבחינה

לשונית ,

מוצאו ושעת בואו לעולם  ,אינם ברורים  .י 2השתמשו בו ה ' ותיקים ' לציון השוניהמנטאלי  ,התרבותי או

החברתי שבינם  ,יוצאי מזרח  -אירופה  ,לבין ה ' חדשים '  ,יוצאי גרמניה  .היו מהם שהשתמשו בכינוי זה
לציון הנאיביות  ,התמימות  ,ולאמיתו של דבר  :הטפשות  ,טפשותם של החדשים המאפשרים לאחרים

' לסדר ' אותם  .היו שביטאו במלה ' יקה ' את סלידתם מעולם  -הערכים המערב  -אירופי  .אף עולי גרמניה
עצמם קיבלו אתהכינוי והשתמשו בו כשבאו לציין את קבוצתם  .יש שנשאוהו בגאווה על שום הערכים

המיוחדים שהם מסמלים  ,הערכים המערב  -אירופיים  ,שעיקרם סדר  ,דיוק  ,אחריות  ,מהימנות  ,יחס
ליפה ולאסתטי  ,ויש שקיבלוהו מתוך רגשי  -נחיתות ומתוך הכרה שהם אחרים ושונים  -ולאו  -דווקא

לטובה  .מכל מקום  ,השלמת העולים הגרמנים עם הכינוי ' יקה '  ,בין שדחו את משמעותו ובין שקיבלו

את הדין  ,הפכה את הקונפליקט בין ה ' ותיקים ' יוצאי מזרח  -אירופה וה ' חדשים '  ,העולים
לניגוד גלוי לעין בין שתי הקבוצות .

מגרמניה ,

22

שימוש במטבע  -הלשון ' יקה ' התקבל

אפוא  ,על

כל הקונוטציות השליליות הכרוכות בו  ,הן אצל בני

היישוב הוותיק והן על  -ידי העולים החדשים בינם לבין עצמם מתוך גישה

אמביבאלנטית  .עובדה זו

20

יידישה רוגדשאו . 17 . 2 . 1933 ,

21

והרי דוגמאות אחדות להוראות הכינוי  ( :א ) ' יקה '  -מעיל קל שנהגו ללבוש  ,אפילו לעבודה  ( .ב ) בדיאלקט גרמני
קדום

איש

( קלן ) -

תם .

(ה)

שוטה גאה  ( .ג ) יקם  -כך כינו אנשי חבל הריין את הפרוסים המזרחיים  ( .ד ) נגזר מהמלה יעקב -

ינקים  -המוצא מארצות  -הברית  -יהודים שהתכוללו בתרבות אמריקאית  ( .ו ) ראשי  -תיבות של

' יהודי קשה  -הבנה ' .
22

האפליה לרעה של עדות  -המזרח מצאה ביטוי במעשים  ,ולא בדיבורים גלויים  .היפוכו של דבר  ,המפלים בושים
ואינם מודים בהם בגלוי  .המונחים פרנקים  ,שחורים  ,ספרדים  ,אינם נאמרים בנוכחות אנשי עדות  -המזרח .
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נותנת מקום להנחה כי מקובל היה על כולם שעולי גרמניה מהווים קבוצה נפרדת  ,והכינוי ' יקה ' ממקד
במידה רבה את תופעת הדחייה של קבוצה זו .
טיפוס ה ' יקה ' נתאפיין בבדיחות ובסאטירות מרובות  ,ושימש ביטוי גלוי לתופעה זו  .י 2לא היינו

נדרשים לעניין זה לולא היו בדיחות וסאטירות ממין זה מרובות כל  -כך  ,עוקצניות מאוד ועוררו לעתים
מרירות וכאב מעבר לבדיחות  -הדעת  .העולה מגרמניה נצטייר בהן כמי שאינו מסוגל להבין אתההווי
בארץ  ,אם משום דבקותו בעברו ואם משום תכונותיו הבסיסיות  .ודאי  ,יש בבדיחות אלו משהו מן

ההומור היהודי המסורתי  ,כאשר ניטל על ה ' יקה ' לשאת בתכונותיו של ה ' גוי '  ,ואילו הוותיק הוא
היהודי המסורתי  ,הפיקח והשנון 4 .י וכמו לגבי ה ' גוי ' כך לגבי ה ' יקה ' נשמעת בבדיחות נימה של נקמנות
וצחוק  -לאיד  .אולם  ,ה ' גוי ' גילם את הכוח והשררה והלעגתו היתה מעין פיצוי על חולשה פיסית -

חברתית  ,ואילו ה ' יקה ' היה חלש והלעגתו היתה בבחינת לעג לרש  .לצד ההלצה שכוונה אל

הגוי ,

שמורים היו הבדיחה והצחוק ליהודי עצמו ; מספר ההלצה מנה את מומיו  ,וכך פרק עול ומתח  .ואילו

ביישוב באותן השנים חסרה היתה ההלצה  ,מכל מקום למראית  -עין  ,של הוותיק המספר בגנות עצמו .

הנה כי כן  ,רווחו בדיחות שונות על יוצאי רומניה  ,גאליציה ופולין  ,אך נעדרה הבדיחה המלעיגה על

היהודים יוצאי רוסיה  .בעיני העולים מגרמניה היתה זהות בין הוותיקים  -החלוצים ובין העולים
מרוסיה  .בתגובה להומור ולסאטירה החריפה שנוצרו נגד ה ' יקים '  ,אנו נתקלים אפילו בהאשמות נגד
היישוב  ,ואפילו האשמה בגזענות  .י 2ומן הצד עולות תגובות רגשיות של אגרסיביות  ,כאב ומרירות .

26

חבלי  -הלשון

נושא מרכזי לבדיחות על

ה ' יקים ' -

היו אי  -ידיעתם את השפה העברית וקשיי קליטתה של זו  .מתוך

מימצאי שאלון  -עמדות 27מתברר כי חלק גדול מבין הנשאלים ' התבייש בדרך  -כלל כאשר נוכח שאין

הוא מדבר עברית כהלכה '  ,ורובם ככולם טוענים כי ' התביישו מאוד כאשר נוכחו כי אין הם בקיאים
בתרבות היהודית '  .בראיונות עם ציונים מגרמניה וציונים ' חדשים ' בארץ חזר ועלה החסר בתרבות
יהודית  .מהם שניסו למלא את החסר  ,ללמוד מקרא ולעתים משנה  ,אולם רובם טענו כי לא השכילו

23

ראה לדוגמה  :א ' דרויאנוב  ,ספר

24

שם .

25

ולסר מוזם ( ' יקה '  ,הארץ ,

הבדיחה

) 16 . 4 . 1947

והחידוד  ,א ,

תל  -אביב תרצ " ה .

טוען  ' ,מי ששומע את כל המעשיות האלה ועומד על כך שיש הלצות בגנות

כל הארצות  ,חוץ מיהודי רוסיה  ,מגלה מה חזק תפקיד המנהיגות של היהודים הרוסיים ואיך נוצרה כעין הכרה
אריסטוקרטית אצל יהודים אלה . ' . . .
26

על

עומק העלבון שבסאטירה העוקצנית ניתן היה לעמוד עוד

' הארץ '  ,חתום בידי יעל

פירמט  ,ונאמר

בו כלהלן

:

ב  . 1947 -ב  8 . 10 . 1947 -נתפרסם מכתב

למערכת

' בימים אלה הלכתי עם הורי לראות בהצגת " לי לה לו " בתל

אביב  .אני תלמידת סמינר למורים  .באתי לארץ  -ישראל כשהייתי כת  . 6את גרמניה מולדתי שכחתי והצגה זו היא
שהזכירה לי פתאום שאינני כאן ככל שאר הצעירים ואין הורי ככל שאר ההורים אלא פשוט " יקים " טפשים  ,לא -
יוצלחים  ,זרים  .הורי היו נרגזים יותר ממני  ,אבל גם אני נפגעתי קשה  .אין לי כל קשר למפלגות ואת כל המחזה על
" אליה חדש " קבלתי כעלבון אישי  .אני שואלת

:

האם כאמת הוגן הדבר לצחוק על חשבון עולים מארץ מסויימת ?

כלום אנחנו  ,יוצאי גרמניה  ,כנים ובנות חורגים כאן ? קשה לי לתאר שצחוק כזה יעשו למשל על תשכון מישהו
שבא מרוסיה  .את המצחיק שכדומים להם  ,הותיקים בישוב אין רואים . . . .
27

.

ראה לעיל הערה . 6

137

מרים גטר

למצוא דרכם לשורשי היהדות  .מכל מקום  ,העיתונות בשנות השלושים מאשרת את רצונם העז של
יוצאי גרמניה ללמוד את השפה העברית ולהכיר את תרבות העם היהודי .
הצורך המוצהר בהכרת התרבות העברית מוסבר בחינוך לרמה תרבותית

התרבות הקודמת איבדו את משמעותם

:

גבוהה  ,שעה

שמשאבי

'  . . .גודלנו וחונכנו בתוך תרבות זרה  . . .מאחר שעלינו

לארצנו הפסקנו את הקשרים עם התרבות הגרמנית  ,וכל עוד לא נכנסנו לתוך התרבות העברית  ,הרינו
מרגישים בנפשנו ריקנות מאין כמוה . ' . . .

28

כדי לספק צרכים אלה ארגנו המוסדות  -התאחדות עולי

גרמניה  ,העיריות והסתדרות העובדים  -חוגים ללימוד השפה העברית  ,הרצאות לענייני ארץ  -ישראל
ותרבות יהודית וסמינרים ממושכים לנושאים שונים בתחומי היהדות

:

29

'  . . .לא נפריז אם נאמר ,

שמעולם לא התאמץ שום קיבוץ של עולים ללמוד את הלשון העברית הזרה לו כמו הקיבוץ
הגרמני . ' . . .

30

אבל מעבר לקשיים פיסיים של עייפות ופיזור  -דעת לאחר ימי  -עבודה קשים ולחצי קליטה כלכלית ,
ומעבר לקשיים מיחודיים של הוראה

למבוגרים  ,יי

היו לקיבוץ העולים מגרמניה קשיים מיוחדים

בלימוד השפה  .מבוגר הלומד שפה חדשה חייב לעבור שלושה שלבים  :בשלב הראשון אין הוא מסוגל
לבטא את מחשבותיו בשפה הנלמדת  ,והוא מנסה לחשוב בגבולות של יכולת הבעתו  .אין צריך

לומר ,

שצמצום כושר הביטוי מצמצם את מחשבתו ומיצר לה  .בשלב השני הוא חש כאילו אינו יודע שום
לשון ,

לא שפת  -האם ולא העברית  ,שכן שתיהן משמשות אצלו בערבוביה  .רק בשלב השלישי

מתעצבת מחדש ההפרדה שבין הלשון הנלמדת ולשון  -האם  ,ורק אז הוא מתחיל להיות ב - 7בית

ולשלוט בלשונו החדשה  -העברית  .אם רמת חשיבתו של הלומד בשפת  -אמו נמוכה לערך  ,יקל לו
להתגבר על השלב הראשון

 :הוא

לא יחוש בפער שנוצר בין הפוטנציאל המצוי בו לבין מימושו .

הלומד יסתפק בידיעות הנרכשות  ,ויעשה בהן שימוש מידי בלי שהדבר יגרום לו רגשי תסכול ואכזבה .
ואולם התחושה שהשפה הנלמדת משקפת תרבות גבוהה יחסית מתרבותו הקודמת מקלה על הלימוד .
והנה כנגד זה העולה מגרמניה  ,שהיה בעל רמת  -חשיבה גבוהה יחסית  ,נתקל בקושי רב כאשר נאלץ
להתגבר על השלב הראשון  .קושי זה נוצר על  -ידי הפער בין רמתו התרבותית הקודמת  -או הדימוי

של רמתו התרבותית  -לבין חוסר יכולתו לבטא רמה זו בשפה הנלמדת  .אכן  ,חלק גדול מעולי
גרמניה לא היה בידו לעבור את השלב של צמצום דראסטי של החשיבה כדי להשתמש אך ורק באוצר
הלשון הנרכש  .הם הרגישו עצמם ילדותיים ומגוחכים כאשר שיננו מלים פשוטות וקראו במשך שעות

28

פ ' נואק ,

29

כמארס
כ 18 -

' דברים בכנס עברי של עולי גרמניה '  ,לשאלת הפעולה התרבותית  ,תל  -אביב תרצ " ה .

 1935נערך

הכינוס העברי הראשון של עולי גרמניה  .בדין  -וחשבון שנמסר על  -ידי י ' זנדבנק

מקומות בארץ לומדים

ישראלית  .ראה

:

כ 3 , 000 -

ונ ' לוין צוין

כי

תלמידים את השפה העברית ושומעים הרצאות במולדת  ,תנ " ך והיסטוריה

לשאלת הפעולה התרבותית  ,שם  .הסמינר העברי הראשון נפתח

.

ב 19 . 5 1935 -

ותפקידו היה

להכשיר מורים מבין העולים עצמם  .סמינר זה התקיים בקביעות עד . 1942

.

30

10 . 3 . 1939

31

על שיעורי  -הערב שנערכו לאחר ימי  -עבודה מפרכים בכפרים ובערים  ,על עייפות הלומדים וכן על מורים שאינם

Mitteilungsblatt

יודעים לעתים כיצד לפנות לאנשים מבוגרים בעלי מנטאליות מיוחדת  -ראה  :לשאלת הפעולה התרבותית ,
הערה . 28
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לעיל ,

העלייה מגרמניה בשנים

1939 -1933

משפטים חסרי  -משמעות 2 .י את מקצועם הקודם נאלצו לעזוב  ,בפרנסתם החדשה לא נזקקו לידיעת
השפה  ,וכך חיפשו נוחם לחיי  -ההווה הקשים ולחיי  -עבודה שהיו רחוקים מתחומי התרבות והרוח
בהתרפקות על ספרות ושירה מוכרות מן העבר .
ואולם הקושי בלימוד השפה

החדשה  ,וכנגדו

.

הצורך בהתבטאות ובקריאה הביאו לשימוש יום  -יומי

בגרמנית ולהוצאת עיתונות בשפה זו  .אמנם העולה מגרמניה הצליח בדרך  -כלל להסתדר בשפה
הגרמנית  .בפגישותיו עם ידידיו  ,יוצאי ארצו  ,היתה הגרמנית לשפה המובנת מאליה .

ברחוב  ,בחנות -

המכולת  ,בתחבורה הציבורית ובבתי  -הציבור מילאה זו את צרכיו  .הוא נענה בגרמנית  ,השפה הובנה
על  -ידי דוברי יידיש  .אך נסיונותיו להביע דברים בעברית היו על  -פי רוב מגומגמים  ,ומבטאו ה ' יקי '
עורר תגובות של חיוך ולעג  .כך נסוגו אל הגרמנית גם מי שניסו להשתמש בידיעותיהם בעברית .

המאבק בלשון הגרמנית

התאחדות עולי גרמניה הוציאה בטאון בשפה

הגרמנית  .יי

בטאון זה הביא לידיעת העולים מידע

בתחומי הקליטה הפיסית ונתפרסמו בו מאמרים בנושאים יהודיים  .הוא ניסה גם לשקף הלכי  -רוח של
ציבור קוראיו ופרסם תגובות שונות על הנעשה בארץ  .במשך הזמן נוספה עיתונות יומית ועתית בשפה

הגרמנית  ,ותפוצתה הגדולה לימדה כמה זקוקים היו העולים לעיתונות הכתובה בלשונם  .העיתונים

הלועזיים הביאו תוספות חלקיות בעברית קלה ומנוקדת  .אכן  ,היה בה בעיתונות הלועזית כדי לשמש
מענה חלקי לתביעות להסתגלות ולהתערות במציאות החדשה .
עיון בתעודות משנות השלושים מעיד על תגובה חריפה ביותר נגד השימוש שנעשה ביישוב היהודי
בשפה

הגרמנית  .התגובה נושאת אופי של מאבק נגד דיבור בשפה זו  ,נגד מפגשים פומביים שלא

בעברית  ,נגד מודעות  -פרסומת  ,סרטים  ,מכתבים המופנים למוסדות  -ציבור  ,ומעל לכל  -נגד
עיתונות בלועזית .
בשלהי

1933

נוסד הארגון ' להשלטת השפה

העברית '  .א

כארגון זה  ,אשר התחיל אתפעולותיו בהוצאת

כרוז גדול ל ' איש ישראל ' על הצורך בתחיית התרבות העברית  ,השתתפו סופרים  ,עיתונאים  ,אנשי -

ציבור ואנשי  -חינוך  .נשיאו הראשון היה ח " נ

ביאליק  .יי

בחיבור התקנות להשלטת השפה העברית

ביישוב נאמר בין השאר  ,כי על מוסדות העלייה לתת זכות  -בכורה בקבלת רשיונות  -עלייה לאלה
היודעים עברית במידה מספקת  .לתקנה זו יש סייג  -אין דורשים את ידיעת השפה מפליטים מן

32

עדות

לכך היא התביעה החוזרת ונשנית ללמד כמיחודה של הוראה הבנויה על יסודות קלאסיים ולא על ' שפה של

מלצרים '  .ראה  ,לדוגמה  ,מכתב למערכת מאת ד " ר פ ' במברגר

:

Mirteilungsblatr , 10 . 3 . ] 939

33

 - Mittei/ungsb/artהגליון הראשון יצא לאור במארס . 1933

34

קדם לארגון ' להשלטת השפה העברית '  ' ,גדוד מגיני השפה העברית '  ,שפעל כארץ עוד בשנות העשרים  ,בעיקר

בתל  -אביב  .היו בו פלוגות

:

פלוגת הגנה  -משמר שלטים  :פלוגת הפצה  -מחרימי הפצה ; פלוגת תעמולה -

תעמולה מוסרית  :מחלקה לעבודה תרבותית פנימית  .ה ' גדוד ' לחם כהקרנת סרטים שלשונם לועזית  ,באסיפות
ביידיש או בגרמנית  ,העיר על שיבושי עברית בטפסים ויצא נגד השימוש כאנגלית בטפסים ציבוריים מטעם

העיריה  .עיקר פעולתו היה כשנים  . ] 928 - ] 926ארכיון עירית תל  -אביב [ להלן
35

חברי הוועד המרכזי
יבניאלי ,

:

:

אעת " א ] 5 / 4 ,א . 89 /

ישי אדלר  .יהודה בורלא  ,אשר כרש  ,ד " ר י ' נוטמן  ,כ " צ דינבורג  ,ד " ר וינברג  ,ב ' חסיד  ,ש '

ד " ר מטמון כהן  ,ד " ר מ ' סולובייציק  ,נ ' סלושץ  ,יעקב פיכמן  ,א ' שטיינמן ואחרים .

139

מרים גטר

הממלכות הרשעות ומאנשים בני חמישים ומעלה  .אולם  ,כ ל העולים הבאים לארץ מחויבים ללמוד
את השפה במשך שנתיים  ,זכות  -בכורה בקבלת עבודה קבועה תינתן לדוברי עברית  .לעבודה

משרדית אין לקבל אלא אנשים היודעים עברית  ,אין להוציא בארץ עיתונים בשפות זרות  .התקנות

נתקבלו בהשתתפותן וכהסכמתן של המפלגות הפוליטיות בארץ  -ברית הציונים
התאחדות הציונים ה כלליים  ,מפלגת פועלי ארץ  -ישראל  ,המזרחי וה רביזיוניסטים .

הכלליים ,

36

תקנות אלו היה בהן כדי לטבוע גושפנקה רשמית לדחיקת עולים מעבודה קבועה ומעבודה משרדית
כלשהי אם אין הם שולטים בשפה העברית  .לי התקנות נתפרסמו בעיתונות בלוויית י " ב דרישות יומ -
יומיות מן העולה  :דיבור עברי  ,ניהול משא  -ומתן בעברית  ,עיתון עברי וכיוצא באלה 8 .י
הציבור ברחוב נענה לתביעה ' להגן על העברית '  .חלקו לא חדל מלהיענות לגרמנית  ,ובמיוחד
כשהדברים היו כרוכים במשא  -ומתן עסקי ובטובת  -הנאה  .עם זה הוא נאבק נגד השלטים הגרמניים ,

חסם את הדרך בפניהמעוניינים להיכנס לבית שמוקרן בו סרט גרמני  39,ואף לא נבעת מן המעשה כאשר
בני  -נוער מגימנסיה ' הרצליה ' ניפצו זגוגיות בחנות ' ריבולי '  ,שבעליה דיברו גרמנית .

עיריית תל  -אביב השיבה ריקם כל מכתב שהופנה אליה בשפה
ציבוריים בשפה לועזית .

וזו הגיבה
36
37

נמרצות ' .

42

הארגון העיר והחריע באוזני הממונים בעיריה על כל אירוע בשפה

בנאומו

הגרמנית ,

4

אעת " א 5 / 4 ,א . 91 /
על

הגרמנית  ,י4

40

והשתדלה למנוע מופעים

ביבא -

הצעת  -התקציב בעיריית תל אביב בפברואר

, 1942

האשים פ ' רוזנבליט ( לימים פנחס

רוזן )

את

המוסדות בכך שחסמו את הדרך לכניסת פקידים מן העלייה הגרמנית  -והמערב  -אירופית בכלל  -לעבודה
משרדית בטענה שהם אינם שולטים בשפה העברית  ,או שהם אינם מתאימים מבחינה מנטאלית לציבור בארץ -

קפדניים וזרים לרוח היישוב 27 . 2 . 1942 .

Mitteilungsblatt ,

38

הארץ . 25 . 7 . 1933 ,

39

ממכתבים שהגיעו לעיריית תל  -אביב  ,היה אחד הקיצוניים שבהם של פריץ

רוטר  ,שטען

כי הזמין באופן פרטי

אנשים לבית מסוים לצפות בסרט בשפה הגרמנית  .הקהל נאלץ להתפזר משום שחסמו את הכניסה לבית ואיימו על
הבאים במכות  -רצח  .הטוען מאיים כי עליו ' לפנות ל מ מ ש ל ה החייבת לעזור לי כלפליט המשטר הנאצי '  .הוא
מסיים את מכתבו למזכיר העיריה י ' נדיבי ואומר  ' :כבודו יבין שהנני נאלץ לבקש את הממשלה להגנה מפני שאין

ברצוני ליפול עוד קורכן לפאשיזם היהודי '  .אעת " א 5 / 4 ,א . 91 /
40

וכך כתב מ ' דיזנגוף לד " ר פ ' בוגרשוב ביום

 ( 20 . 2 . 1934אעת " א 5 / 4 ,א : ) 98 /

בתשובה למכתבו  ,הנני מצטער להודיעו שהמקרה הזה שאתה מוצא אותו לטבעי מאד [ ההדגשה

שלי  -מ " ג ] וגם תומך בו היו לו תוצאות  :לפני ימים אחדים הושלכה למחסן ריבולי אבן ששברה את החלון
וגם נשלחו אליהם מכתבי איום  .אני חשבתי שמתפקידך היה להגיד לצעירים האלה וגם ל פ ק יד ה ת רבו ת
[ ההדגשה שלי  -מ " ג ] שניהל אותם  ,שאין הם ג ' נדרמים לתרבות כעיר  . . .היה גם מקום אתילהעירלך
טלוא באו צעירים אחדים לשבור חלונות בבית ספרך שאתם קוראים לו גימ נסיה ולא מדרשה  . . .כפי
שאתה רואה  ,החינוך מביא לשבירת חלונות  ,להפקרות ולבסוף עובר הדבר מרשותי ומרשותך לרשות
המשטרה  .אני רוצה למנוע זאת  ,ובנוגע למלחמה נגד הגרמניזם או ההלניזם החדש  ,הנני מוכן להצטרף אליך
ואל כל חבריך ולארגן חזית מאוחדת כדי לדכא את כל הנסיונות להכניס מנהגים ושפות זרות אלינו  .אולם לא

בדרך של השלכת אבנים בלילה ולא על  -ידי פקידים
41

עשרות מבתכים נדחו על  -ידי י ' נדיבי  ,החוזר ומבקש לכתוב בעברית  .בדרך  -כלל נענו כותבי המכתבים
אעת " א ,

42

גרטרוד סמואל התנצלה לפני מ ' דיזנגוף  ,שהכתובות מתחת לתמונות המוצגות לטובת ילדי העולים בבית הגברת

. 22 . 12 . 1933

140

לבקשה .

5 / 4א . 89 /

רוקח אינן כתובות בעברית

43

כד " ר ולד  ,או נערים בלתי מבוגרים .

,

:

' הנני מצטערת על הטעות המעציבה הזו . .

 .ומבטיחה

כי הדבר לא יישנה בעתיד ' ,

אעת " א 5 4 ,א . 81 /

בהתראות שנשלחו לעיריה מבקשים לא למסור אולמות לאסיפות  .אעת " א 5 / 4 ,א . 89 /

העלייה מגרמניה בשנים

1939 - 1933

מתוך עיון במכתבים למערכת ובמודעות  -הפרסומת בעיתונות אנו למדים כי מספר הדוברים בשפה
הגרמנית לא צומצם בעקבות המאבק  .טענות נגד הדיבור הגרמני חוזרות ונשנות במכתבי

קוראים ,

44

ובשל הביקוש הגובר להקרנת סרטים גרמניים  ,הולך וגדל מספר המודעות .

ואולם הארגון והעיריה המשיכו במאבקם  .דיזנגוף תמך בארגון באמצעות תרומות כספיות  ,על  -ידי
עריכת שבוע השפה  ,הפצת כרוזים וכיוצא באלה  .השפה העברית נעשית מעין דגל  ,וביטויים כגון
' שפתנו אתנו  -מי אדון לנו '  ,מעטרים את כותרות הכרוזים  .אירוע חשוב בחיי  -התרבות בשנת

1935

היה משפט ציבורי נגד הגרמנית  .הקטגוריה הביאה עדים שטענו  ,כי -
 . . .גרמנית בכל צד ועבר  .כשלטים  ,כתפריט  ,עונים לעוברים ושבים בלשון הגרמנית בלי לבקש

אפילו סליחה  ,שמא אין הנשאל מבין בלשון זו  .נערכות אסיפות פומביות בגרמנית  .נוהגים
הפקרות בלשון העברית  ,מפרסמים דברים בשגיאות גסות  .יש חוגגים את חג הסילווסטר .
מפיצים עיתונות גרמנית  . . .י4
עתים הופך המאבק אלים  ,ולא תמיד מסוגלים המוסדות שעודדוהו לרסן את הפעולות האלימות  .כך
חורג המאבק

מן הגבולות שנקבעו לו ' .

4

אבל גם בגבולות המאבק שהותרו רשמית  ,גדול היה כוחם של

האיומים מכוחו של השכנוע בדרך התבונה  .כאשר כתב פרופ ' ש " ה ברגמן ב ' יידישה רונדשאו '  ,כי
" צריך שיהיה ברור הדבר  ,שהנלחמים לדיבור העברי בארץ  -ישראל נלחמים לערך ממדרגה שלישית או
רביעית '  ,פנה

הארגון לאוניברסיטה העברית בדרישה ' להעניש ' את הפרופסור  .י4

לא אחת מחפה המאבק למען העברית על תחרות במקום  -עבודה  .דוגמה לכך עשוי לשמש המאבק נגד

הרופאים יוצאי גרמניה בבית  -החולים ' הדסה ' בתל  -אביב  .קבוצת רופאים  ,חתומים בשמותיהם  ,פנתה

לעיריית תל  -אביב בטענות נגד השימוש בשפה הגרמנית בבית  -החולים  .הם טענו כיהושמעו הרצאות

בגרמנית  ,שכן מניחים כי על האחיות לדעת גרמנית ו ' הגרמניזאציה משפיעה גם על הילדים הניתנים
לטיפול בבית החולים ובמרפאה  . ' . . .הם דרשו אפוא לחייב את רופאי בית  -חולים ועובדיו לדבר

עברית  ,לא להרשות לאנשים הנמצאים בארץ יותר משנתיים לנהל בשפה זרה עבודה בבית  -חולים
ובמוסד הקשור בו  ,לאסור על כתיבת דין  -וחשבון בשפה זרה  ,לחתום על חוזה  -עבודה כלשהו בלי
סעיף המחייב ידיעת השפה העברית ושימוש בה  ,ולקבוע בחוזה  -העבודה סעיף מיוחד לעולים

44

אחד הטוענים רוגז מאוד וכותב

2.5.

:

'  . . .אם יטלפן אדם לבנק " יפת " יקבל תשובה כגרמנית '  .דבר . 3 . 2 . 1935 ,

Mittei/ungsb/atl ,

45

1935

46

עדות מוכהקח לכך  ,שימש מכתב מיום י " א באדר תרצ " ה ( אעת " א 5 / 4 ,א : ) 89 /
האיגוד להשלטת העברית דן בישיבתו האחרונה על מעשי האלימות שקרו בעירנו ושנוטים ליחסם

להשפעת איגודנו [ ההדגשה שלי  -מ " ג ] והחלט פה אחד שאיגודנו מגנה כהחלט פעולות הרס אלו ,

ומציין  ,שהאיגוד אוחז אך ורק באמצעי שלום והשפעה מוסרית  .לפיכך  ,אין האיגוד אחראי לפעולות כאלה
של אנשים בלתי אחראים העושים מעשים מגונים על דעת עצמם והראויים לבוא על עונשם .
בברכת העברית יו " ר האיגוד להשלטת העברית בא " י
חתום
47

העתק המכתב כעיריית

תלא -
ביב

אביב  ,אעת " א ,

5 / 4א  . 81 /ראה גם

:

:

א ' וולד

ד" ר

א ' בערם

גליונות  ,שבט  -אדר תרצ " ח  ,עמ ' . 410

-
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חדשים  ,שיתייבם לשלוט בעברית עד מועד מסוים  .רוב הרופאים של בית  -חולים ' הדסה ' התנגדו

לכך ,

ולאחר בירור נוקב ואסיפה כללית ופומבית של הרופאים  ,יצאו בגילוי  -דעת לעיתונות ולעיריה נגד
הקבוצה ה ' משמיצה '  .חלק מן הרופאים אשר חתמו על ההאשמה כתבו מכתבי  -התנצלות .

48

לחשיבות מיוחדת זכתה המערכה נגד העיתונות הגרמנית שהתנהלה במסגרת המאבק להשלטת
העברית  .תחילה התנהלה מערכה זו נגד בטאונה של התאחדות עולי גרמניה  ,ה ' מיטיילונגסבלאט ' .
הארגון להשלטת העברית דרש שהעולה ילמד עברית ויקרא עברית  .לפיכך ראה באספקת מידע

בשפה הגרמנית ' אבן  -נגף ' ללימוד העברית  .ואולם עורכי הבטאון יצאו להגנת עיתונם  ,והבליטו את
תוכנו הציוני  -הלאומי והאינפורמאטיבי  .אף הסבירו כי באמצעותו עשוי היהודי העולה מגרמניה
למצוא דרכו אל התרבות היהודית  .נימתו של הבטאון עצמו בנושא זה היתה אפולוגטית  .הוא לימד

על עצמו זכות בנתחו את אופי העלייה הגרמנית  ,בהסבירו את ייחודה ואת ההבדל בינה לבין כל
עלייה אחרת

:

 . . .כעת באים אלפי עולים מגרמניה שלא היו ציונים מעולם ולא למדו אף לא מלה עברית אחת
כל ימי חייהם  . . .היישוב עצמו היה כדעה אחת עמנו  ,שעלינו להציל את אחינו האומללים

.. .

לא נפתור את השאלה בהעלמת עין  . . .יחד עם זאת משלים חוגים ידועים את עצמם כי אפשר
לתקן את המעוות על  -ידי אזהרות כתובות בעברית  . . .אנו דורשים מעצמנו ללמוד
לרכוש דעת ,

אולם אין אנו עיוורים עד כדי ויתור למען הלשון  ,שהיא מכשיר

עברית ,

להבנה  ,על

השכלה עמוקה יותר ועל מה שקרא אחד  -העם ' תחיית הלבבות '  . . .זאת אפשר לתת רק על  -ידי
עיתונות הכתובה בשפתם המובנת  .עיתוננו שואף לעזור ליהודים הגרמנים שיגיעו לכאן
ולקרבם לעתיד העם העברי .

49

נושא העיתונות בשפה הגרמנית חזר ועלה בישיבות מרכז התאחדות עולי גרמניה  .להתנגדות

לבטאונה של התאחדות עולי גרמניה נוספת ההתנגדות להפצת ה ' יידישה רונדשאו '  ,בטאונם הוותיק

של ציוני גרמניה  ,שהעתיק מושבו מברלין לפארים  .התאחדות עולי גרמניה הצהירה על כוונתה
להמשיך ולהפיץ עיתונים אלה באמצעות הדואר  ,והסבירה את השירות הציוני שהיא מספקת .

ההתקפות על

ה ' מיטיילונגסכלאט '

50

אך

שוככות כשהמערכה נגד העיתונות הגרמנית מתמקדת נגד

הופעת עיתונים יומיים  ,פרי יוזמתם של מו " לים פרטיים  .י '
במארס

1939

פונים מאיר בוגדנובסקי וד " ר עזריאל קרליבך בשם העיתונים

' הארץ '  ' ,הבוקר '  ' ,המשקיף ' ,

' העולם ' ,

' בוסתנאי '  ' ,דבר ' ,

' הפועל הצעיר '  ' ,הצופה '  ' ,חדשות '  ' ,טורים '  ' ,פלסטיין

פוסט ' ו ' תשע בערב ' אל עיריית תל  -אביב  ,ומבקשים שלא לאפשר להוציא עיתון בלועזית  .העיתונות

העברית ( וכן העיתון ' פלסטיין פוסט '  ,האנגלי

באעת " א .

!)

הקימו חזית משותפת  ,על אף המאבקים הקשים

48

חילופי המכתבים

49

10 . 3 . 1939

50

הצהרה ב ~ Mitrei/ungsblatt -מיום  . 24 . 3 . 1939תרומים צליה  :בלומנפלך  ,פררר .וומבוים  ,מרר  ,קרויצברגר .

51

כחליפת  -מכתבים כין ד " ר ו ' סנסור לבין ד " ר ג ' לנדואר מעיד האחרון שאין עוד טענות להתאחדות עולי גרמניה

5 / 4א , 89 /

5 / 4א . 90 /

Mittei/ungsblatt ,

ולבטאונה  ,ושהמאבק מתרכז עתה סביב העיתונות הפרטית  .אצ " מ
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העלייה מגרמניה בשנים

1939 - 1933

שהתנהלו בינם לבין עצמם  ,כדי למנוע הוצאת עיתון בשפה הגרמנית  .בין הנימוקים הרבים כלול גם
החשש  ,שהעיתון עלול לחתור ' תחת העיתונות העברית ולגזול ממנה את קרקע גידולה ' 2 .י

כך נמשכה המערכה שנים אחדות עד שהגיעה לשיאה ב  . 1941 -ועדות שונות להשלטת השפה
העברית קמות ומתחלפות  ,ועם חבריהן נמנים גם חברי הוועד הלאומי וחברי הוועד  -הפועל
המצומצם  .הן נפגשות עם אנשי מרכז התאחדות עולי גרמניה  ,עם מו " לים ועורכים של העיתונות
הלועזית  ,מקימות ועדות פאריטטיות  ,ועדות בירור ומשמעת  .סיכומיהן מסתברים כסיכומים חד -

צדדיים  ,שכן לאחר כל ' סיכום ' מובא

סיכום  -שכנגד  .יי

מתוך עיון בפרטי המשא  -ומתן מסתבר שעורכי העיתונות הגרמנית נדרשו לחסל בהדרגה את

עיתוניהם  .הם סירבו לעשות זאת  ,ונימקו את סירובם  .בין השאר טענו
בגיל  -העמידה  .אין

ביכולתם ,

:

' רוב קוראי עיתונינו הם

וכבר לא יספיקו  ,לרכוש לעצמם אותן הידיעות בלשון העברית

הדרושות לקריאת העיתונים העבריים  . ' . . .הם הביעו תמיהה על כך שנימוקים אלה ואחרים אינם

נדונים לגופם  ,ולפיכך הם מסיקים מדרך המשא  -ומתן כי המדובר אינו בנושא שהאידיאולוגיה
משמשת בו גורם מרכזי  ,אלא בלחצים שלוחצים עורכי העיתונות העברית  ~ .הם ראו עצמם נתונים
לאיומים ועל  -ידי כך חדלים להיות צד שווה  -ערך בוויכוח ענייני

להשלטת העברית ביישוב  ,הביע פעמים מספר איומים גלויים
השמיע בנוסח עוד יותר נמרץ בשיחות

פרטיות  . ' . . .יי

:

' חבר לוין  ,בתור המורשה הארצי

ב " אמצעים אחרים "  ,ואיומים כאלה

עורכי העיתונים ' ידיעות חדשות  -בלומנ -

טל ' ו ' השבוע ' פנו לציבור הרחב באמצעות מכתב אל ' המועצה המרכזית להשלטת
והשתדלו

לנמק את הצורך בעיתונם

העברית ' ,

:

 . . .הסברנו לכם  ,שמן הנמנע לנתק עשרות אלפי אנשים ונשים בגיל העמידה ובעלי השכלה

לא  -נמוכה מכל קשר עם המתרחש בארצנו ובעולם כולו  ,ופי כמה בימים אלה  .אתם מצדכם
הגבתם ומגיבים על כל הטעמים באדישות גמורה  . . .ודאי  ,קשה להימנע מן הרושם המעציב

שהוצאת יהודי אשכנז מהשתתפות פעילה בחיים הציבוריים  ,ערכיו והישגיו  ,אינה בלתי  -רצויה
לכם כלל וכלל  ,ושאתם משתמשים בבעיית השפה כאמתלה להוריד את היהודים יוצאי אשכנז
לדרגת אנשים הנתונים לשליטה בידי אחרים  .ייתכן שתכליתה של שיטה כזאת היא לצמצם את
השתתפות היהודים האלה בבניין ארצנו בתשלום תרומות לקרנות

הלאומיות ' . . .

ההצעה שנ ' לוין יהיה לעורך העיתונות הגרמנית נתקלה בהתנגדות חריפה

6

:

נדמה הדבר כאילו טוענים אתם שחסרים להם ליהודי מערב  -אירופה אותם הכשרונות
הדרושים לפעולה עיתונאית בחוג בני ארצות מוצאם  .ברם  ,לנו ' מותר '  ,ועלינו מוטל התפקיד

להשקיע את הוננו ולקבל על עצמנו את כל הסכנות הכלכליות והכספיות ,
מכתב מיום

, 14 . 3 . 1939

אעת " א 5 / 4 .א . 90 /

פרוטוקולים מהישיבות  ,סיכומים והצהרות  .אצ " מ
ואמנם

5 7 / 2081

כוח  -כוח העיתונות העברית . 25 . 1 . 1941 .
נ ' לוין וי ' קלינוב הודו על הלחץ שהופעל עליה מטעם באי

אצ " מ

-

5 7 / 2081

שם .

י

56

שם .

57

שם .
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עורכי ' בלומנטל ' ו ' נויסטה נאכריטן ' מספרים על הנסיון לפרסם בעיתונם קטע בעברית מנוקדת .
נסיון זה נתקל בהתנגדותה של העיתונות העברית  .השבועון ' השבוע '  ,שפרסם דף שלם

בעברית ,

נתקל אף הוא בהתנגדות זו  .מפיצי העיתונים ואלה שנכללו בהם החלקים העבריים  ,הוחרמו  .מכאן

חוזרים ומסיקים עורכי ' בלומנטל ' ו ' נויסטה נאכריטן '  ,כי הכוונה העומדת ברקע המאבק היא לאו -
דווקא תרבות עברית  ,אלא החשש מפני תחרות כלכלית גרידא .

מתוך דברי חברים על הארגון להשלטת העברית  ,כפי שמצאו ביטוי כפרוטוקולים של

המועצה ,

מסתבר כי הטענות החריפות שהושמעו לא היו חסרות  -יסוד  .בוויכוח סוער על המושג ' השלטת
העברית ' ( ולא ' הנחלת

השפה ' )

טען אוסישקין  ,כי ' המועצה המרכזית לא נבראה בשביל הקניית

העברית  .המצב ביישוב הוא כזה שהקניות לא תועלנה  ,ואני שואל מה היו פני הדברים בעבודה
עברית אילו לא היינו גורסים השלטה  .וכלום שמירת השבת אינה על דרך ההשלטה

מודיע כי הקרן  -הקיימת תיתן כסף אך ורק למען

ה ' השלטה '

?'

אוסישקין אף

:

אם יבואו אל הקרן הקיימת לישראל וידרשו ממנה כסף להקניית השפה  ,להרבות את מספר

הלומדים  ,אזי אתנגד לכך  .אך אם יבואו וידברו שמצבה של העברית היא במובן ציבורי -
פוליטי  -ישובי בסכנה ויש לעזור לאלה שחייבים לעשות להטבת
ואפשר יהיה להחליט על הקצבת סכום
בפגישה של

המצב  ,אז

יהיה במה להיאחז

מסוים 8 .י

נציגי המועצה להשלטת השפה עם נציגי התאחדות עולי גרמניה הזכיר אוסישקין כי

לפנים '  . . .יוצאי רוסיה לא חלמו על עיתון בשפה הרוסית  ,ואף פחדו להעלות על שפתיהם שהם
רוצים בעיתון רוסי  .עתה אין כל פחד . ' . . .

59

הוא מספר על הקנאות  ,על תקופת א ' בן  -יהודה  ,ודורש

קורבנות  ' ,הקרבן הוא לשתוק בשעה שצריך לדבר ' .

60

ואמנם דרכי המאבק עם השפה הגרמנית לא היה בהן כדי לעודד את לימוד השפה  .הם עוררו

תגובות  -שכנגד לא רק בקרב עורכי העיתונים אלא גם בקרב כלל ציבור העולים מגרמניה  ,וביניהם
רבים שלמדו את השפה והשתמשו בה  .במכתבים למערכות העיתונים מתאוננים הכותבים על החרם
נגד השפה  .י 6המאבק מכונה ' מאבק

טוטאליטארי ' ,

ודרכיו  -דרכי טרור  .כעמדה  -שכנגד

62

ל ' שוביניזם צר '  -כפי שכונה באחד המכתבים  -מעמיד הכותב את התרבות הגרמנית שאין
לפסוח עליה ולבטל אותה

:

'  80 , 000עולים מגרמניה צריכים היו להיאבק על תרבותם  ,ולא לחוש

רגשי אשמה ובושה על צמיחתו מתרבות מרכז  -אירופית '  .י 6פחות קיצוניים מבקשים יחס של
סובלנות לדור המבוגר

:

' אין אנו מדברים בשפת היטלר  .אנו מדברים גרמנית . ' . . .

העברית .

 . 15 . 2 . 1941אצ " מ

64

58

פרוטוקול המועצה להשלטת

59

פרוטוקול פגישה משותפת של המועצה עם באי  -כוח המרכז להתאחדות עולי גרמניה ואוסטריה  ,מיום . 28 . 2 . 1941

5 7 / 2081
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שם .

60

שם .

63

ל ' רוזנבקר  ,שם . 6 . 12 . 1938 ,

64

פ'

61

אייזנברג  ,שם  . 16 . 2 . 1940 ,הכותב

עמדה
בגיתה

בירושלים  .נגד

62

מחריע כנגד המתכחשים לעצמם  ,שקצתם היו מוכנים להאמין שעריסתם

אייזנברג יוצא אסבור  ,הטוען כי חשוב יותר שדור שני יעדיף את הקריאה בתנ " ך על הקריאה

( שם , ) 1 . 2 . 1940 ,

וכן א ' מארקס  ,שלדעתו התרבות הגרמנית מוכחדת לא על  -ידי העברית אלא על  -ידי

תוצאותיה היא בגרמניה  ,שם . 15 . 3 . 1940 ,
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ההד העולה מכלל מכתבי העולים בעיתונות העברית והגרמנית הוא הצד הגרוטסקי שבמצב  ,כאשר

הקנאים לעברית מאיימים על הציבור  ,וכך מרחיקים אותו מן השפה במקום לקרבו .

65

ההתגוננות

 .העצמית  ,לעתים בלשון בוטה  ,וכן ההתבטלות העצמית  ,אין בכוחן לתאר את האכזבות ואת רגשות -

הנחיתות ורגשות  -התסכול של העולים מגרמניה  .יותר מאחרים מבטאים זאת הסופרים  -העולים .

עיקר עיסוקם בשפה ובמלים ולכן סבלו יותר מן האחרים מן המעבר שלא היה לאל  -ידם לעוברו  .הם
סימלו את תחושת האדם שניתק ממקורו ונשאר בבחינת ' גולה רוחני ' .
בעזבונו של ס ' גרונמן נמצא מאמר  ,שבו נאמר בין השאר

:

השפה הגרמנית היא יסוד חיי  ,ביתי הרוחני  .שפתי זו חיה בגלות  ,ודווקא במקום בו אני עצמי

מצאתי בית  .בית אשר חפשתיו ולחמתי למענו מנעורי  .וכאן אני חש  ,כמו רבים מחברי  ,כי אותו

יסוד  -חיים נרדף

ומושמץ ' .
6

כתב הסופר ק ' וולפסקל מניו  -זילנד לידידו א ' מאיר בירושלים  .הוא מדבר על

ב 25 . 10 . 1940 -

נכונותו לחיות בארץ  -ישראל ומוסיף

:

 . . .אני חי על המלה  .מלה זו אינה זו שלכם  .האם אין אפשרות לגשר

?

אינני יכול לדרוש

שיתחשבו כי  ,אולם לא הייתי מסוגל לשאת שידחו אותי בגלל מלתי  .הכרח כאן חוש  -מידה
הבנה ואהבה

אישית מצד שני

רב ,

הצדדים " .

וולפסקל מת בגולה .
רבים היו הסופרים מעולי גרמניה שהגיעו ארצה  .מעטות הן היצירות שיצרו

כאן  ,ומעטות

מהן

הגיעו לציבור הרחב  .ארנולד צווייג התאונן כי אף לא אחת מיצירותיו לא מצאה דרכה לבימה
העברית  .במשך עשר שנים לא הגיע אף אחד מספריו לשוק הספרים העבריים ושום עיתון מן
העיתונים העבריים אינו מוכן

להעסיקו " .

המאבק על העיתונות נמשך  .עתים היה מתון ועתים החריף יותר  .עורכי העיתונות הגרמנית נאבקו
על עניינם וענו כתקיפות לא פחותה מזו של

מקטרגיהם ' .

6

העיתונים בשפה הגרמנית הוסיפו לצאת

לאור  ,והיה עליהם לשאת שם עברי  .פעמים יצאו בתבניות שונות  ,גם בסטנסיל  ,ופעמים שהוגבלו

מקומות ההפצה שלהם  .מכל מקום  ,הם לא איבדו את הקהל שנזקק להם  .מאבק זה נמשך במשך

65

קרויאנקר  ,שם ,

 : 14 . 3 . 1941ביילין  ,דבר ,

66
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מצוטט

אצל

 . 280ק

.

68

1942

69

ב-

:

. 12 . 9 . 1941

. 20 . 3 . 1953

חן Worman , ' Kulturalle probleme und aufgaben Der Juden aus Deutschland

 iwei Wel/er - Moses 75 Geburtstag, Tel Aviv 1962תו

3.7.

.

Orient

15 . 4 . 1941

. Zweig , ' Verwurzelung ' .

.

.א

' Israel

)/

כתבו בשם העורכים ג ' רוזנטל ונ ' שפר מכתב למועצה להשלטת השפה העברית  .במכתבם הגינו על

המכס שהוסכם עליו כביכול והתנגדו לניסוחו ולהפצתו  .בין השאר הם כותבים כי ' בהסכם שבין שני הצדדים
הוחלט כי המוסדות מבטלים את כל ה " חרמים " על עיתוננו  .אתם מבטיחים אך ורק שינוי ההסכם בתנאים
מעורפלים בהחלט ומנסחים את התנאים כאילו אתם המחנכים ומורשינו ילדים עבריינים '  .אצ " מ
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מלחמת  -העולם השנייה  ,ובציבור נותר טעם מר של ' מלחמת  -תרבות ' שהתנהלה בדרך בלתי -

תרבותית .

*
בקונגרס הציוני

הי " ט  ,שהתכנס באוגוסט , 1935

נאם ברל כצנלסון על גלי  -העלייה מגרמניה ואמר

:

 . . .והבאים אלינו אינם יהודים מלאים וגדושים תרבות עברית שעליהם הטיל אחד  -העם את

יהבו  ,ולא יהודים שאין חסר להם בעולמם אלא ההשלמה הרוחנית הלאומית העליונה  ,כי אם

יהודים פליטי חרב  ,דלדול ' נשרפים '  ,נרדפים ועקורים  .עקורים לא רק מזכויותיהם וממעמדם
הכלכלי והחברתי  ,כי אם עקורים משורשי התרבות הלאומית  ,מהווייה תרבותית  . . .ועלינו
לדעת

עם היהודים הנשרפים והעקורים האלו אנו מצווים לבנות את ארץ ישראל . . .

:

ושאלתנו הלוהטת היא  -כיצד נעשה אותם לעם

?

המונים אלה נטולי שורשים

עבריים  ,ברובם

מעוטי תרבות בכלל  ,ותפקידנו בארץ  -מה נעשה ולא יהיו לנו לרועץ  .מה נעשה כדי
שיתערו בארץ ויצטרפו לבונים

?

 [ . . .ההדגשות שלי -

מ " ג] .

70

אפשר שכצנלסון לא התכוון בדבריו לכפייה תרבותית  ,אולם הבלטת עליונותה של תרבות היישוב

הוותיק  ,החייב להביא אליו את העלייה הזו ולהטמיעה  -היתה בה משום התעלמות מייחודה של
עלייה זו והערכים שהביאה עמה לארץ  ,התעלמות מתחושת העולים  ,שבחלקם הגדול ראו עצמם

נושאי תרבות עשירה ולא היו מוכנים לוותר עליה ולהיטמע על  -נקלה במנטאליות תרבותית שהיתה
זרה לרוחם ולחינוכם  .הם לא רצו להכיר בעובדה  ,שהתרבות שהביאו עמהם יהודי מזרח  -אירופה
היא בעלת זכויות בלעדיות ביישוב  .בתשובה על ההתגדרות בנושאי ערכים יהודיים אומר
ג ' לנדאואר

:

 . . .יש עוד לבדוק את אותה מידה גדושה של התרגשות ומתיחות  -הנפש שמבקרינו משתבחים

בה  ,יש בה באמת משום סגולה יהודית מקורית  .אף היהדות הרוסית והפולנית לא ניצלה
מהשפעות

זרות ,

וסערת

הזמנים ומידת טמיעתה אף הן אינן קלות  .מי יודע כמה מן

הטמפראמנט הסלאווי  ,או כמה מתוצאת הריכוז המופרז שבחיי צפיפות אנוסה יש בסגולה

האמורה  .יש להודות  ,שיהודי גרמניה אינם יודעים להבליט את רגשותיהם ולתת להם ביטוי
גלוי ומוחש של סבל וצער  ,של שנאה

ונקמה  . . .י '

בשנות השלושים נפגשו בארץ שני מחנות  .המחנה האחד  ,ה ' ותיק '  ,בעל התרבות הקולקטיבית אשר
יחד עם כיבושיו החלוציים השיג את העמדות הפוליטיות המרכזיות והשתדל להטביע את חותמו
וצביונו התרבותי בכל  ,והמחנה השני  ,ה ' חדש '  ,בעל תרבות אינדיבידואלית  ,אשר בתוקף הנסיבות

70
71
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דבר . 9 . 9 . 1935 ,
ג'

לנדאואר  ' ,עלייה חדשה ' ומבקריה  ,ירושלים  . 1944ראה גם 30 . 6 . 1944 :
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אנוס היה להסתגל לעולם חדש  ,אולם לא רצה ולא יכול היה לאבד את צביונו  .הראשונים תבעו
מנטאליות של

' חלוציות ' ,

כפי שהם עצמם הגשימו את הציונות בראשית דרכם בארץ

:

חלוציות

מתוך סבל ומצוקה  ,חלוציות המסורה כל  -כולה לעניין האחד  -עניין הכלל .
עולי גרמניה לא עמדו בלחץ התנאים  ,שעמדו לפניהם העולים ממזרח  -אירופה בראשית דרכם  .אף
הפתרונות החלוציים של הוותיקים לא הלמו את אופיים  .התנאים הכלכליים של היישוב בשנות
השלושים העמידו לפניהם אתגרים אחרים  ,והם מצאו פתרונות חדשים  .הם הקימו סוג חדש של

התיישבות  ' ,התיישבות המעמד הבינוני '  ,אשר התבססה בעיקר על הון עצמי  ,הם הקימו בנקים

מסחריים ותעשייה מודרנית והשתלבו בכל ענפי  -המשק  .הם לא נתפסו ל ' כוליות  -חלוציות '  .הם לא
ויתרו על ערכים בתחום האמנות והאסתטיקה  ,ומבחינה זו השאירו את רישומם על היישוב כולו .
העיר שינתה את דמותה

:

חלונות  -ראווה אירופיים  ,בנייה בעלת חזות שונה  ,בילוי

בבתי  -קפה ,

ביקורים במוזיאונים ובקונצרטים וכיוצא באלה .
ככל שהעולים מגרמניה נראו מתערים בארץ התחולל שלא  -מדעת מאבק על פרצופו ודמותו של

היישוב  .חלק מן היישוב הוותיק לא היה מוכן לקבל דפוסי  -חיים חדשים ודחה אותם  .ואילו
שבמספרם כבר

העולים ,

היו חלק לא  -מבוטל מן היישוב  ,לא היו מוכנים לגלות הבנה לדרישת הוותיקים

ולהסתגל לנורמות שנוצרו לפני בואם  .וכך  ,על אף אינטרסים אובייקטיביים של השתלבות  ,נוצר
הקונפליקט המר שבין העולים לבין ותיקי היישוב .
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