מלחמת השפות כ ' תנועה

עממית '

מרגלית שילה

מתח דבר
' מעולם עוד

לא היתה תנועה כ " כ חזקה בארץ ומעולם עוד לא הראה הישוב החדש את כחו

ענייניו כמו בימים

אלה ' י -

להגן על
-

כך תיארו אנשי העלייה השנייה את מלחמת השפות שהתנהלה בארץ

ישראל בחורף תרע " ד  .המלחמה התלקחה לרגל החלטת הקורטריון ( המועצה

הגבוהה )

של

הטכניקום ( הטכניון ) כי השפה העברית לא תהיה שפת הלימודים הראשית  .הטכניון נבנה תוך שיתוף
פעולה בין חכרת עזרה  ,חברה פילנתרופית שיסדו יהודי גרמניה בשנת

, 1901

לבין בעלי הון יהודי

מרוסיה  ,מארצות  -הברית והנהלת הקרן הקיימת לישראל  .חברת עזרה הקימה בארץ בשנות העלייה

השנייה רשת חינוכית מודרנית דו  -לשונית  ,עברית  -גרמנית  ,החל בגני  -ילדים וכלה בסמינר למורים
בירושלים  .הטכניון היה אמור להיות בית  -ספר גבוה טכנולוגי  ,בית  -הספר הגבוה היהודי הראשון
2

בארץ ובסמוך לו נבנה בית  -ספר תיכון ריאלי  .הציפיות לקראת פתיחתם היו מרובות .

החלטת הקורטריון שהתכנס בברלין ביום

26

באוקטובר

1913

היתה

:

' אין קובעים שפת לימוד

רשמית מחייבת בכל המקצועות של המוסד '  3 .במלים אחרות  ,הלימודים הן בטכניון והן בבית

 -הספר

התיכון היו אמורים להתנהל במידה רבה בשפה הגרמנית  ,ולא בשפה העברית  .ההחלטה הביאה
להתפטרותם של שלושת חברי הקורטריון הציונים

:

אחד העם  ,שמריהו לוין ויחיאל צ ' לנוכ .

ההחלטה הניעה את אמות הסיפים של היישוב היהודי החדש כארץ ועוררה מאבק ציבורי עז .
בכלל ' .
' המלחמה שהתחילה לשם העברית בטכניקום נטתה מדרכה ופנתה נגד ביה " ס של עזרה

4

בלשון קצרה זו הצביעה אגודת המורים על התפנית החשוכה שאירעה במהלך הסערה  .הזעם שפרץ
כנגד החלטת הקורטריון כדבר שאלת השפה של הטכניון המיועד ובית  -הספר התיכון הסמוך לו ,
הפך לזעם כלפי רשת עזרה בכללותה .
חברת עזרה נתפסה כמאיימת על תחייתה של השפה העברית ועל הכרתם הלאומית של בני

היישוב  .אגודת המורים לא הסתפקה בהתקפות כנגד נושאי דגל השפה הגרמנית  .בסערת המלחמה
הוקמה ועדה לחיזוק החינוך העברי  ,היישוב הרים תרומות  ,ונוסדה רשת חינוכית עברית לאומית
חדשה  .היה זה הישג ללא תקדים של היישוב העברי החדש  .כיצד התרחשו הדברים

4

המחקר נתמך על  -ידי הקתדרה לחקר ארץ  -ישראל ההיסטורית על  -שם צ ' רנה וד " ר אירווינג מוסקוב " ן '
באוניברסיטת

בר  -אילן .
מכתב  -חוזר] .

1

' מכתב חוזר '  ,נומ ' א '  ,החינוך  ,שנה רביעית ( תרע " ד )  ,עמ ' סו [ להלן

2

מ ' רינות  ,חברה העזרה ליהודי גרמניה  ,ביצירה ובמאבק  ,ירושלים תשל " ב  ,עמ '
בראשיתו תרס " ח  -תרפ " ה  ,חיפה

]-

?

:

. 1953

3

' החלטת הקורטורים של הטכניקום בחיפה ' הפועל הצעיר ,

4

מכתב  -חוזר  ,עמ ' טז .

]4

בנובמבר

. 1913

; 193 - 184

2~ 7
תולדות הטכניון

גן הילדים הראשון
בורושלים  ,נוסד בסיוע
חברת ' עזרה ' ( תרע " א )

החוקרים השונים

5

וכותבי הזכרונות המרובים

שעסקו בחקר המאורעות תיארו בהרחבה את

6

המלחמה ומהלכיה  .הם הצביעו על מספר לא  -קטן של גורמים אשר הובילו את המאבק  ,ובראשם

אגודת המורים  .משה רינות  ,בספרו על תולדותיה של חברת עזרה בארץ  -ישראל  ,ראה בתלמידי
הסמינר למורים בירושלים את הכוח המוביל במלחמה .

7

רחל אלבוים  -דרור  ,הצביעה במחקרה

המקיף והמרתק על הסמינריסטים בירושלים  ,על מורי יפו ועל אנשי הפועל הצעיר כעל מובילי

'

המאבק  .ב ' מכתב חוזר ' אשר פרסמה הסתדרות המורים זמן קצר לאחר ההתרחשויות מצביע הכותב
על משקלה הרב של דעת הציבור בהכוונת האירועים

:

' התנועה שהתעוררה בכל הארץ מחזקת בנו

את ההכרה שאי אפשר לנו להסתפק רק במלחמה גרידא  . . .ההחלטה לפתח בי " ס כזה נתקבלה

באספה הפומבית הגדולה שהיתה בעיר ההיא '  9 .גם אלבוים  -דרור ציטטה במחקרה את הקביעה כי
' בארץ פשטה תנועת המונים מזועזעת מאין כמוה ' .

0ן

בחוזר של אגודת המורים נמנו בפירוט רב

אסיפות המחאה הרבות שהתקיימו ברחבי הארץ  .ואולם גם בעל החוזר לא הצביע במדויק על
השפעתן על מהלך העניינים  .התנועה העממית  ,שדווקא בני התקופה הרבו להצביע עליה

5

רינות ( לעיל  ,הערה

 , ) 2עמ ' ; 226 - 184

ישראל וארץ ישראל  ,ב ( תשל " ב )  ,עמ '
תשמ " ו  ,עמ '

קתדרה

20

; 350 - 309

מ ' רינות  ' ,עדות על מלחמת השפות בירושלים '  ,מחקרים בתולדות עם
; 185 - 149

ר ' אלבוים  -דרור  ,החינוך העברי בארץ ישראל  ,א  ,ירושלים

י ' פרידמן  ' ,חברת " עזרה " משרד החוץ הגרמני והפולמוס עם הציונים ' , 1918 - 1901

( תמוז תשמ " א )  ,עמ '

; 122 - 97

ולאחרונה :

 , ' 1913 - 1903עבודת דוקטור  ,אוניברסיטת תל  -אביב ,

88

6

7

לרשימה ביבליוגרפית מפורטת בנושא  ,ראה
רינות ( לעיל  ,הערה

 , ) 2עמ '

:

 , 1991עמ '

אלבוים  -דרור

. 202 - 200

8

אלבוים  -דרור ( לעיל  ,הערה

9

מכתב  -חוזר  ,עמ ' יא .

10

אלבוים  -דרור ( לעיל  ,הערה  , ) 5עמ ' . 334

, )5

עמ '

; 347

י ' סילברט  ' ,מגמות בהתפתחות הסתדרות המורים

סילברט

( שם ) .

. 216 - 203

( שם )  ,עמ '

 , 483הערה

. 521

מלחמת השפות

ממצה כהיסטוריוגרפיה  .יתר על כל ,

כזכרונותיהם  ,לא זכתה עד כה לתיאור שיטתי ולהערכה
האירועים  ,ואי לכך אופן ההתרחשות אינו
במחקרים שמנינו אין תיאור פרטני ומדויק של מהלך

י

ברור תמיד .

למלחמת  -העולם הראשונה מהווה מקור

העיתונות הארץ  -ישראלית שיצאה לאור כשנים שקדמו
שהתכנסו ככיכרות או באולמות ציבוריים .
תיעודי ממדרגה ראשונה לשם מעקב אחר אסיפות העם
אחת לשבוע  ,מהווים רק בבואה חלקית
עיתוני הפועלים ' הפועל הצעיר ' ו ' האחדות '  ,שהופיעו
המלחמה  ,מל ה  7 -כנוכמכר  , 1913היה
למתרחש  .כששת השבועות האינטנסיוויים שבהם התרחשה
החרות ' שיצא לאור על  -ידי מוציא לאור
קצב העניינים מהיר ביותר  ,וכל יום הביא עימו חדשות ' .

ספרדי  ,ו ' מוריה ' שיצא לאור על  -ידי עורך אורתודוקסי

,

היו יומונים ירושלמיים אשר עקבו בפירוט
 ,הגדיל לעשות בשמשו שופר לקולותיהם

רב אחרי המתרחש  .יי ' החרות '  ,שראה עצמו כעיתון לוחם
כהרחבה הנאומים שנישאו כאסיפות העם
של הלוחמים כחברת עזרה  .מעל דפיו התפרסמו

התמונה  .חומר תיעודי זה כמעט לא נוצל

וההחלטות שנוזמו נהם  .כתבי  -עת אחרים תרמו להשלמת
השוואת הקולות וההחלטות שנשמעו בכיכרות
עד כה כמקור חשוב להכנת מלחמת השפות .
המורים תסייע נידי לנסות ולהעריך את
היישובים עם הנאומים וההחלטות שהושמעו באסיפות
 .יתר על כל  ,בדיקה מעמיקה ככל הניתן
תרומתה של דעת הקהל  ,התנועה העממית  ,למהלך העניינים
עשויה לשפוך אור הדש על החברה
של הלך הרוחות היישובי בשלהי שנות העלייה השנייה
היישובית שהתגבשה כערים ובמושבות .
מטרת המאמר היא כפולה

:

א  .לשרטט בפירוט  ,מהלך יום  -יום  ,את האירועים

השונים ובמיוהד את אסיפות העם הרבות  .רק
שהתרחשו כששת השבועות הסוערים

תמונה פרטנית זו מבהירה בדיוק רכ את כל מהלכי היישוב
של המלחמה .

האפשר את משקלה של דעת

הקהל  ,התנועה

ב  .כעקבות בדיקת האירועים לפרטיהם להעריך במידת
העממית  ,כהתרחשויות הרבות .

ראשית התעוררות דעת הקהל

השגחה על בניין הטכניון  ,היה קשוב

שמריהו לוין  ,מנהיג ציוני חכר הקורטריון ששהה כחיפה לשם
כאשר המאמצים לפתיחת המוסד נכנסו
כיותר לרחשי הלב של הציבור הארץ  -ישראלי  .כמאי , 1913
אף הוא חבר נקורטריון  ,אודות חששו של
ל ' הילוך גבוה '  ,כתב לוין לידידו אחד העם  ,ששימש
הגרמנית  .לוין דיווח על דעת הקהל
הציבור בארץ מפני ההחלטה להשליט בטכניון את השפה
אינה כשרה לפתיחת מוסד גבוה
הממורמרת  ,אך לא הסתיר במכתביו את דעתו שלו שהשעה עדיין
השפה העברית באופן איטי ומבוקר ,
ללימודים טכניים בעברית כלבד  12 .לוין ביקש להשליט את
מבקש לראות כטכניון מוסד עברי  ,ולא -
ואולם הוא היה מודע לכך שהצינור הארץ  -ישראלי

11

י

ג ' קרסל  ,תולדות העתונות העברית בארץ ישראל  ,ירושלים

:ך :י ב גינועגינע:

( תרס " ט תרע " ז )

;י

,

השכ " ד ; "
'

. 147 - 121

ולאחרונה

'ב.ג::הך:::ךןשנ :' :רך :ן

ועל חיים בן עטר כעורכו '  ,פעמים ,

עיי

יי

ט )  ,עמ '

בצלאל  ' ,על יחודו של " החרות "

40

( תשמ "

'

"

"

:

מ ' אליאב ,

 ,ה  -ייו .

קנוח

שמריהו לוין

' דעת הקהל [ בארץ ] לא תתן למוסד כזה להתקיים  ,ולא יוציא אף שנתו הראשונה  ,גורלו יהיה
13 ' 1
נורסדוס הו ל " ו

.

כגורל

בפגישה שהתקיימה במאי  1913בין המנהל המיועד של הטכניון  ,המהנדס אלפונם
פינקלשטיין
שביקר בארץ  ,לבין מורי סמינר
עזרה בירושלים  ,הביעו רוב המורים דעה קיצונית מזו של לוין ,
דהיינו כי יש לנהל את כל הלימודים בעברית 4 .ן העובדה שפינקלשטיין  ,המנהל המיועד ,
לא ידע
עברית איששה את חששות
המורים כי הטכניון יתנהל בגרמנית  .לוין דאג כי אם הוועד המנהל של

הטכניון יכריע בעד הגרמנית  ,הוא  ,אחד העם וצ ' לנוב  ,שלושת חברי הקורטריון הציונים ,
קשה על  -ידי דעת הקהל  .הוא

יישפטו

הכיר בכך שיש בארץ ' קיצונים  ,הרוצים להחיות גם את השפה וגם את

הארץ בן

לילה ' .

5ן

ראייתו המפוכחת של לוין כי שאלת לשון הלימודים בטכניון אינה עניין של ציבור
מצומצמם ,
אלא היא מעוררת התעניינות
ציבורית רחבה  ,הניעה אותו לדון בנושא עם כמה מראשי הציבור

היפואי  ,גביניהם המורים 6 .י בהכירו את הלך הרוח הארץ  -ישראלי התריע לוין מעל בימת הקונגרס
הציוני האחד  -עשר  ,שהתקיים בבזל באוגוסט  , 1913כי ' היישוב החדש מתחיל להשתחרר
לא רק
משיטת האפוטרופסות
של נותני הכסף  ,כי אם גם מאפיטרופסיתה של הגלות בכלל  .הישוב
החדש  . . .דורש להעשות מרכז '  .לי לוין שישב בחיפה למעלה משנה היטיב
אחרת מסביב

'.

להבין כי ' היתה רוח

%ן

לשינוי בחברה הארץ  -ישראלית בכלל חבר שינוי שחל בקרב הנוער הארץ  -ישראלי  ,ובלשונו
של
מורה ותיק  :זו ' תקופה חדשה
בחינוכנו העברי ' 9 .י המודעות לשינוי בקרב הנוער היתה גלויה  ,דובר
13

לוין אל אחד העם ,

14

לוין אל אחד העם ,

15

50

16

17

18

9נ

 18במאי  , 1913שם  ,עמ ' . 219
 1ביוני  ,שם  ,עמ ' . 225 - 223

לוין אל צ ' לנרב  8 ,ביוני  , 1913שם  ,עמ '  ; 231 - 230דברים ברוח דומה ראה  ,בתוך
אגרות אחד העם  ,ה  ,תל  -אביב
תרפ " ד  ,אחד העם אל לוין  27 ,באפריל  , 1914עמ
' . 41
היומז הפרטי של לוריא  ,רישום מיום 14
ביולי  , 1913ארכיון בית  -הספרים הלאומי והאוניברסיטאי 8 * 1171
[ להלן  :יומן לוריא ] .
:

' הקונגרס הציוני האחד עשר '  ,נאום לוין  ,החרות ,

אלבוים  -דרור ( לעיל  ,הערה
ירמן לרריא

 , ) 5עמ '

 10בארנרסט 1913

ונמ '

. 356

,1

18

12

בספטמבר

. 1913

מלחמת השפות

בה לא  -מעט  ,ואף ניתן לה ביטוי מעל דפי העיתונים  .חג הסיום של המחזור הראשון של הגימנסיה
העברית ביפו היה מועד לחשבון נפש ולעריכת מאזן הישגים  .הן מייסד הגימנסיה  ,יהודה ליב

מטמן  -כהן  ,והן יוסף לוריא  ,יושב  -ראש אגודת המורים  ,דיברו על ' תקופה חדשה בהיסטוריה
שלנו ' .

ל2

בוגרי הגימנסיה נתפסו כבעלי חוב גדול לעמם ומורי דרך לדורות הבאים  .צעירים אלה

בשיתוף עם תלמידי בית  -המדרש למורים של עזרה בירושלים היו הראשונים שניסחו מכתב מחאה
כנגד הכוונה לא לקבוע את העברית כשפת הלימוד העיקרית בטכניון  .י 2המכתבים שוגרו לקורטורים
בברלין ביוני

לקראת אסיפת הקורטריון של

1913

מכתביהם של התלמידים זכו לפרסום מעל דפי

הטכניון ,

שעמדה להתכנס ביולי בברלין .

22

ויש לראותם כצעד הראשון בצעדת

' החרות ' ,

המחאה היישובית  .מן הראוי לציין כי לוין  ,לוריא ואחרים  ,אשר צפו מראש מחאה יישובית  ,לא ראו
בעין יפה את מחאת הנערים  ,אשר בלשונו של לוין ' זריזים המה  ,המקדימים נעשה לנשמע ' .

23

ישיבת הקורטריון נדחתה מיולי לאוקטובר והעיתונות הארץ  -ישראלית ניצלה את פסק הזמן לדון
בנושא  ' .החרות ' היה למפיץ המחאה בכל רחבי הארץ  .עוד לפני שהחלה הסערה  ,ביוני
במאמר שכונה ' דבר אל הקוראים '  ,הציגה מערכת העיתון את ה ' אני מאמין ' שלה

ולוחם בעד עניני הלאום העברי בארצו ההיסתורית .

:

' עתוננו

, 1913

 . . .מגין

 . .עיתוננו ימלא בשלמות את התפקיד הגדול

והאחראי המוטל על העתון העברי הלאומי  . . .לא יסור ימין ושמאל מהרעיון של תחית עם
ישראל ושפתו

העברית '

24

( ההדגשות במקור  ,מ " ש )  .קרוב לוודאי שדברים אלה נכתבו לרגל

נסיונה של אגודת המורים להתאחד עם מערכת ' החרות '  ,ולהעבירה מירושלים ליפו  25 .אמנם התכנית
לאיחוד לא עלתה יפה  ,אך ' החרות ' שיתף פעולה עם אגודת המורים  ,ולעובדת השתתפותו במערכה
היתה השפעה רבה על עיצובו ועל היקפו של המאבק  .הידיעות התכופות שפורסמו בעיתון יצרו
תחושת שותפות שאין ערוך לה בין בני היישוב שנטלו חלק במערכה .

לא רק טרח להדפיס

' החרות '

את מחאותיהם של החוגים השונים  ,אלא עסק בליבוי האש  ,עוד לפני שהיא היתה ללהבה  .לא היתה

זו הפעם הראשונה ש ' החרות ' היה שותף במאבק חינוכי  -ציבורי  .בשנה שקדמה למלחמת השפות היו
כתבי העיתון פעילים מאוד בהוקעת התופעה של שליחת ילדים יהודים לבתי  -הספר של המיסיון .

במאמר שפרסם בחורף תרע " ג המורה  -הסופר יהודה בורלא נשמעה הקריאה הבוטה כי יש לשפר את
המצב החינוכי ' באמצעים יותר תקיפים ' .

26

במאמר נוסף הצביע בורלא על כוונתו ' להראות על ההרס

ועל הקלקול ב " שדה המערכה " של החינוך בארץ ישראל ' .

27

המלחמה כנגד החינוך של המיסיון

שימשה מעין דגם בקנה מידה קטן למלחמה כנגד חברת עזרה .
עמדתו הלוחמנית של ' החרות ' בשאלת השפה העברית עולה בבירור מפרסומיו בנושא בקיץ

20

' חג הסיום בגימנסיה העברית ביפו '  ,דברי מטמן  -כהן  ,החרות ,

האחרון '  ,שם ,
21

13

( 22

8

ביולי . 1913

ביוני  , ) 1913ראה  ' :התזכיר על העברית בטכניקום '  ,החרות  7 ,ביולי

' מחאה '  ,האחדות  ,שנה ד ' גל '  , 36כ " ט בסיוון תרע " ג  ,עמ '  , 22ראה בתל 1התזכיר על העברית בטכניקום

חתום על  -ידי

מ ' שרתוק  ,שם  ,שנה ד ' גל  37ו ' בתמוז תרע " ג  ,עמ '

לוין אל לוריא ,

20

ביוני  , 1913בתוך
ביוני  , 19 ; 3שם ,

23

לוין אל ב ' יפה ,

24

' דבר אל הקוראים '  ,החרות ,

25

ו " ל שילוני  ' ,החינוך והמשמעת '  ,שם ,

התזכיר נכתב ביום י " ז בסיוון תרע " ג
; 1913

22

ביוני

; 1913

18

באוגוסט

; 1913

וכן

:

ז ' חיותמן  ' ,השעור

יומן לוריא ,

5

24

10

ביוני  , 1913עמ '

ביוני

:

. 23 - 22

אגרות שמריהו לוין ( לעיל  ,הערה  , ) 12עמ '

1 1

עמ ' . 234
. 1913

~

. 13

בורלא  ' ,על החינוך בארץ ישראל '  ,החרות ,

26

"

27

י ' בורלא  ' ,מהרסיך ומחריביך '  ,שם  7 ,ביולי

2

. 233

בפברואר

. 1913

. 1913

מרגלית שילה

 . 1913בניגוד לבורלא שביקש לתת מוצא לכאבו  ,אך לא הציג תכנית פעולה  ,חיים בן
של ' החרות '  ,פרסם

ביולי

1913

עטר  ,עורכו

מאמר פרוגרמטי ובו הביע את המשאלה כי היישוב הארץ  -ישראלי

לא יזדקק לעזרה חיצונית בתחום החינוך  .בינתיים הוא קרא לשנות את אופן שיתוף הפעולה עם
החברות הפילנתרופיות הפעילות בארץ .

28

אין ספק שכתבה זו נכתבה לקראת אסיפת הקורטריון של

הטכניון  ,אך ' החרות ' לא הסתפק בה  .באוגוסט פרסם העיתון מאמר ראשי תחת הכותרת
הטכניקום בחיפה והעברית '

השם ( העורך

?)

29 ,

:

' לשאלת

ובו בישר על ' סערה במחנה יהודי ארץ ישראל '  .מחכר המאמר עלום

ציטט בהרחבה מאמר מעיתון יהודי  -גרמני אשר הכריז כי אם יוקם הטכניון כמוסד

גרמני מוטב שלא יוקם כלל  .כתב ' החרות ' צידד בעמדה זו וקרא לכל הקהל העברי לדבוק בה .
למאמרי המערכת הצטרף ב ' ( הסופר העברי ר ' בנימין ? ) אשר יצא בלשון בוטה עוד יותר  ' :מחויבים
לצאת במלחמה גלויה נגד מעמידי העגל  .אוסרי המלחמה צריכים להיות המורים

הקהל הנאור השואף לתחית

שפתנו '

0.

'

 . . .ואתם כל

ההחלטה בדבר השפה הגרמנית טרם נפלה  ,אך מעל דפי

' החרות ' כבר נשמעו יריות המלחמה .
אגודת המורים  ,האיגוד המקצועי הארצי שפעל בהצלחה מאז ייסודו בקיץ

, 1903

היה באורח

טבעי נושא דגל המערכה להשלטת השפה העברית בחינוך בארץ  -ישראל  .להוציא מקרים בודדים
לא עסקה האגודה בהקמת מוסדות

חינוך ,

ואף לא היתה לה השפעה של ממש על החברות

הפילנתרופיות השונות אשר הקימו בארץ בתי  -ספר  .יושב  -הראש היה כאמור לוריא  ,שעלה בשנות

העלייה השנייה ושימש מורה להיסטוריה בגימנסיה הרצליה  .בתוקף תפקידו כיושב  -ראש הסתדרות
המורים ראה עצמו אחראי לקיום פעילות ציבורית

ענפה : .

3

פעולותיו תועדו בהרחבה בחוזרים

שפרסם  ,והגיגיו הסמויים השתמרו על דפי יומנו הפרטי המצוי בגנזי בית  -הספרים הלאומי  .בניגוד
לצפוי  ,לוריא לא שש אלי קרב  .במספר מכתבים גלויי לב כתב  ' :ההתעוררות בארץ ישראל קבלה
צורה שלא פללנו לה ' .

32

בספר שיצא לזכרו כונה לוריא ' מצביא מלחמת השפות '

33

ותואר כמנווט המלחמה  ,אך התכונות

אשר אפיינו את פעולותיו היו דווקא מתינות ונכונות לפעול להשגת מטרות שנקבעו על  -ידי אחרים .
עם זאת  ,כאשר בחר ללכת בקו שהתוו אחרים  ,היה הוא לנושא הדגל  .התזכיר ששלחו התלמידים
לרגל אסיפת הקורטריון של הטכניון בברלין היווה תמריץ של ממש למשלוח תזכיר נם מטעם
המורים  .הנוסח שהציע לוריא ושוגר כיולי

1913

היה מתון מזה של הנערים  .אמנם אגודת המורים

הצהירה כי ' בארץ ישראל יש זכות קיום רק לטכניקום

עברי ' ,

34

ואולם נוספה לכך הערה מסייגת

' רק אם לא ימצאו תכף מורים לכל המקצועות שיוכלו להורות בשפה העברית  ,אפשר

:

יהיה להורות

לעת עתה למורים אחדים בשפות אחרות ' .
כראש אגודת המורים ביקש לוריא לשמור ככל הניתן על ארגונו ולהימנע מדרישות

2נק

28

חב " ר [ ח ' בן עטר ]  ' ,מה יכולה אוץ ישראל לתת ? '  ,החרות ,

29

[ אין חתימה ]  ' ,לשאלת הטכגיקום בחיפה והעברית '  ,שם ,

14

יתר ,

 25ביולי . 1913
באוגוסט . 1913

. 1913

30

ב '  ' ,על פרצי החינוך העברי '  ,שם 2 ,נ בספטמבר

31

ביקורת על עיסוק יתר של אגודת המורים בענייני ציבור ראה  :דברי מטמן  -כהן בדין וחשבון אביב הכללית
השמינית של הסתדרות מורי ארץ  -ישראל  ,מכתב  -חוזר  ,עמ '

~
32

נ3
34

יב .

אגודת המורים אל הוועד המרכזי של ההסתדרות הציונית באיטליה  ,כ " ח בחשוון תרע " ד  ,אנ " מ . 52 / 316 ,
י ' עזריהו  ' ,המצביא במלחמת השפות '  ,ד ' קמחי ( עורך )  ,נפש לד " ר יוסף לוריא ז " ל  ,ירושלים תרצ " ח  ,עמ ' . 40
התזכיר במלואו ראה  :החרות  10 ,בספטמבר  ; 1913וכן  :מכתב  -חוזר  ,חוברת א '  ,עמ ' ו  -ח .

בית  -הספר על  -שם
למל  ,הראשון
בירושלים החדשה
( תרס " ו )

שתגרומנה לעזיבתם של מורי עזרה את האגודה  .דברים אלה כתב מפורשות ביומנו  ' :אני משתדל
לבלי הרחיק מההסתדרות את העזרתיים  ,וזה מביא לידי הכרח לותר על המלחמה נגד הלימוד
בבתי ספרם בשפה הגרמנית '

35

( ההדגשה שלי ,

מ " ש)

עם תחילת ההיערכות למאבק העמיד

לוריא יעד אחד להסתערותו  :מלחמה בהחלטת הקורטריון לשם ביטולה ולהשלטת השפה העברית
בטכניון

;

לא תמיד הסכימו כל חבריו לצעדיו .

36

לוריא הכיר בחשיבותה של דעת הקהל במאבק  .ביומנו כתב  ' :אחד האמצעים שיוביל אותנו

לנצחון הוא השפעה על דעת הקהל ' .
מצד יושבי הארץ וההורים ' ,

38

37

הוא היה מודע היטב להשפעה המצטברת שתהיה ל ' דרישות

אך בז להמון המחפש לו תמיד שדה פעולה וניתן בנקל לרמותו .

39

ביומנו כתב  ' :הקיצונים דרשו שאנחנו נבוא גם באיומים ושאנחנו נעורר תכף את דעת הקהל ונאסוף

חתימות עם מחאות  .שמח אני שלא נתקבלו ההצעות הקיצוניות האלה שהיו יכולות רק להזיק לנו ' .

40

לוריא היה מודע אפוא בקיץ תרע " ג לאפשרות של התעוררות ציבורית וחשש מפני תוצאותיה .

אמיתות המחאה הראשונות
כבר מראשית ימיו של ' היישוב החדש ' נוהלו ענייניו במידה רבה מרחוק  ,מן הגלות  ,מבלי שתהיה
לבני היישוב אפשרות להביע את דעתם או להיות שותפים בהחלטות  .המוסדות הפילנתרופיים

. 50 -49

35

יומן לוייא ,

36

' האספה השמינית הכללית של הסתדרות המורים בארץ ישראל '  ,החרות ,

בספטמבר

13

באוגוסט  , 1913עמ '

 , 1913עמ '

. 57 - 52

1

בספטמבר

; 1913

יומן לוריא ,

16

חשש הפוך כי העם לא ייאות לצאת למערכה הביע ד " ר טורוב  ,מנהל בית  -הספר

לבנות ביפו  ' :הן עם לא ככל העמים אנחנו שנלחם כאיש אחד ובמסירות נפש על קיום השפה והתרבות שלנו '  ,נ '
טורוב  ' ,לשאלת שפת ההוראה בטכניקום
37

יומן לוריא ,

38

שם 7 ,

39

שם ,

9

40

שם ,

20

19

כאוגוסט  , 1913עמ '

ביוני  , 1913עמ ' . 17 - 16
באוגוסט  , 1913עמ ' . 44
ביולי

 , 1913עמ ' . 34 - 33

החיפא " ,

. 52 - 50

החינוך  ,שנה רביעית  ,חוב ' א  -ב ( תרע " ד )  ,עמ '

.5

ו :ק2

מרגלית שילת

היהודים שהיישוב היה תלוי בהם קבעו את מהלכיהם במקום מושבם  ,ואף לא טרחו תמיד לבשר

עליהם ישירות לבני הארץ  .החלטת הקורטריון של הטכניון  ,שנפלה כאמור בברלין  ,היתה דוגמה
מובהקת לכך  .אמנם שירות טלגרפי בין פלשתינה לבין אירופה היה קיים כבר זה עשרות בשנים  ,אך
הידיעה על ההחלטה הגיעה לארץ רק
עיתונים ששוגרו מאירופה .

ב6 -

בנובמבר

, 1913

עשרה ימים לאחר שהתקבלה  ,מעל דפי

ן4

חוסר האונים של בני היישוב להשפיע על צביונו של המוסד היהודי הראשון להשכלה גבוהה

בארץ מצא את ביטויו באפיק התגובה היחיד שהיה פתוח לפניהם  :אסיפות מחאה  .בקרב ' היישוב
הישן ' היו אסיפות וחרמות אמצעים מקובלים ובדוקים  .גם ב ' יישוב החדש ' מצאנו אסיפות מעין
אלו  .באביב תרע " ג התכנסו אנשי ' היישוב החדש ' בירושלים בבית העם והפגינו כנגד התופעה של
חינוך ילדים יהודיים בבתי  -הספר של המיסיון  .האסיפה  ,שתוארה בהרחבה מעל דפי ' החרות ' ,

נוהלה על  -ידי מורים צעירים  ,כללה מספר לא  -קטן של נאומים ובסופה הוחלט על מספר סנקציות
כנגד ההורים הממרים  .הסנקציות כללו את פרסום שמותיהם של ' הבוגדים '  ,החרמתם ונידוים מן
האגודות הלאומיות בארץ .

42

גולת הכותרת של המאבק במיסיון היתה פתיחת בית  -ספר חדש לנערות

שאליו נשלחו ' שבעים ילדות שהיו לפנים בבתי הספר של המיסיון ' .

43

במלים אחרות  ,גל המחאה

הביא בעקבותיו פעולות של גינוי ופעולה של בניין .
התגובה להחלטת הקורטריון היתה דומה באופיה אך זו היתה תגובה סוערת ביותר שסחפה חוגים
רחבים בלמעלה מעשרים יישובים  .במכתב  -חוזר של הסתדרות המורים תואר הלך הרוחות ביישוב

:

' גברה ההתמרמרות בכל מקום  ,רגש העלבון תקף את כל הארץ והעם העברי היושב בה התאסף
לא ס פות מ ח אה לעריו

ולמושבותיו ' .

44

יום ף אוזורקובס קי  ,לימים עזריהו  ,מי שה יה קודמו של לוריא

בתפקיד  ,ושהה באותה עת בברלין  ,מיהר לשגר לעמיתו איגרת ארוכה  ,ובה הציע בין היתר כי אגודת
המורים תעורר את דעת הקהל כדי לסייע לה במאבק .

45

עזריהו לא היה מודע להתפתחויות בארץ .

הקהל הארץ  -ישראלי החל להשמיע את קולו עוד לפני שאגודת המורים קראה לו לעשות כן .
כידוע הראשונים שהזדרזו להתכנס ולדון במצב היו תלמידי הסמינר של עזרה  .ביום שישי ,

ה7-

בנובמבר  ,למחרת קבלת הבשורה הרעה  ,נפגשה חבורה מביניהם במגרש שבשכונת הבוכרים

והחליטה לשגר מכתב להנהלת הסמינר  .תלמידי הסמינר ביקשו זה זמן  -מה להנהיג את כל לימודיהם
בשפה העברית  .החלטת הקורטריון היוותה עילה והזדמנות לממש את מבוקשם  ' .עכשו ידענו
שהקהל העברי יעמוד

לימיננו '  ,כתבו במכתב

להוריהם .

46

התלמידים קבלו על קשייהם בלימוד

המדעים בגרמנית  ,וביקשו כי גרמנית תילמד כשפה זרה בלבד  .המכתב נכתב בנימוס
והסמינריסטים הזכירו את דברי מנהלם אפרים כהן בדבר רצונו להתחשב בהם .

47

רב ,

למכתב זה

התלוותה החלטה של כארבעים תלמידים לפרוש מהסמינר אם לא תיענה דרישתם  .התלמידים

הודיעו על מעשיהם שנעשו בסתר לאגודת המורים שהתכנסה ימים מספר לאחר מכן בתל  -אביב .

3 4

~

כח ; הפועל הצעיר  14 ,בנובמבר . 1913
בנוגע למיסיון '  ,החרות  5 ,במאי  ( . 1913צ .

41

מכתב  -חוזר  ,עמ '

42

' אסיפה רבת עם

43

' ירושלם '  ,שם ,

44

מכתב  -חוזר  ,עמ '

45

אוזורקוכסקי אל לוריא ,

46

מכתב שני סמינריסטים להוריהם מיום כ " ג בחשוון תרע " ד  ,ראה

47

6

במאי

913נ .

ל.
27

המכתב מיום  10בנובמבר

. 1913

ב -ן)

' המלחמה במיסיון '  ,שם  8 ,במאי ,

. 1913

באוקטובר

1913

, 1913

פורסם על  -ידי

אנ " מ ,

)23 / 1ע .
:

החרות ,

2

בינואר

914נ .

' החרות ' למעלה מחודש אחרי ששוגר  ,ראה  :החרות  23 ,בדצמבר
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מרגלית שילה

דבר קיומה של הפגישה הגיע גם לעיתונות היומית
רועשת .

:

' החרות ' דיווח  ,אמנם בקיצור  ,על אסיפה

48

המהומה רק החלה  .אזכור ראשון של התארגנות הקהל הירושלמי כנגד החלטת הקורטריון נמצא
על דפי ' החרות ' מיום ראשון ,

9

בנובמבר  .היומון הירושלמי הודיע על התכנית לקיים למחרת

אסיפת מחאה בבית העם  ' .החרות ' מנה את כל הארגונים שהוזמנו להשתתף  .ואולם קול המחאה

הראשון של הציבור הירושלמי עלה יום קודם לכן  ,ב  8 -בנובמבר  ,במפגש שהתקיים בבית יבנה  ,בית
כנסת ששימש בית ועד לפעילות משכילית וציונית

בירושלים ,

49

ובו דיווח דוד ילין על הקונגרס

הציוני האחד  -עשר אשר הוא נטל בו חלק  .ילין  ,מראשוני המורים לעברית  ,אשר היה סגן מנהל בית -

המדרש למורים וחש כנראה מחויבות כפולה ומנוגדת

לשפה העברית מחד גיס

:

"

ולחברת עזרה

מעסיקתו מאידך גיסא  ,התעלם בנאומו מהנושא הבוער  .דוד שוב  ,מייסד ראש  -פינה אשר שימש

בעת הזו כגזבר בבצלאל  ,סטה מתכנית הערב והרים קול מחאה כנגד החלטת הקורטריון  .קהל
ה מוזמנים הצטרף ליוזמתו של שוב והוחלט על משלוח מברקי מחאה להנהלת הקורטריון .
הרוחות שסערו במפגש הביאו את כתב ' המוריה ' להערכה

:

50

' כנראה שהתפרצות גדולה עומדת

להתפרץ '  .י5
מי נמנה עם חוגי המשכילים בירושלים
ב 10 -

רשימת המוזמנים לאסיפת המחאה הגדולה שהתקיימה

?

בנובמבר מהווה תשובה לשאלה זו  ' .החרות ' מנה אחד  -עשר מוסדות וארגונים שונים

:

הגימנסיה העברית  ,בצלאל  ,אגודת הרופאים מדברי עברית  ,ועד הלשון העברית  ,אגודת המורים

( סניף

ירושלים ) ,

המכבים הקדמונים  ,מכבי  ,תחנת הבריאות על  -שם נתן שטראוס  ,פועלי ציון ,

הפועל הצעיר והמזרחי  .כקשת רחבה זו של מוזמנים היו צעירים סוציאליסטים שזה מקרוב באו
ושלומי אמוני ישראל שומרי תורה ומצוות מבני ירושלים  .המכנה המשותף לכולם היה הדאגה
הכנה לתחיית השפה העברית ולהשלטתה גם בטכניון  .היחידים שנעדרו מן המפגש היו אנשי
המזרחי  ,אשר פסחו על שתי הסעיפים  ' .מוריה ' הזדרז לציין כי הם הוזמנו אך מיאנו להשתתף אף
שנתנו הסכמתם העקרונית למאבק .

בבוקר

ה 10 -

52

בנובמבר  ,ביום התכנסותה של אסיפת המחאה ההמונית המתוכננת הראשונה  ,יצא

' החרות ' בכתבות סוערות  ' .התפטרו ! ' היתה הכותרת הראשית מעל מאמרו של קדיש יהודה סילמן ,
המורה הירושלמי איש העלייה השנייה .

53

מעל דפי ' החרות ' הופיעה לראשונה הדרישה כי מורי

עזרה בירושלים  ,שסילמן נקב במפורש בשמותיהם  -דוד ילין  ,רא " מ ליפשיץ  ,חיים זוטא ואחרים
 יתפטרו ועל  -ידי כך יביאו לסגירת בתי  -הספר  ' ,וישוטטו בנים ובנות ברחובות  ,והיה רעב בארץלדבר ה ' ויזדעזע כל עולמו של הקב " ה '  .קריאתו מצאה לה תמיכה באסיפה ההמונית שהתכנסה בו

. 1913

48

' ירושלם '  ,שם ,

49

א ' ופ ' גורמן  " ' ,משואת ירושלים " של מיסדר " המכבים הקדמונים " '  ,קתדרה ,

בנובמבר

!1

. 1913

50

' ירושלם '  ,החרות ,

מוריה ,

12

בנובמבר

51

' ירושלם  ,לשאלת השפה בהטכניקום '  ,מוריה ,

10

בנובמבר  , 1913שנה  , 5גל '

52

עלקן

.

10

בנובמבר

; 1913

65

( תשרי תשנ " ג )  ,עמ '

. 92

. 21

' ירושלם  ,לשאלת השפה בהטכניקום '  ,שם  ,שנה  5גל '  11 , 22בנובמבר  ; 1913יחס החוגים החרדיים וחוגי
המזרחי למלחמת השפות הוא נושא החורג מתחום מאמרנו  ,וראה  :נ ' קצבורג  ' ,המזרחי ומלחמת השפות

בתרע " ג  -תרע " ד '  ,ניב המדרשיה  ,כרך י ' ( תשל " ב  -תשל " ג )  ,עמ ' קסד  -קע ; י ' קניאל  ,המשך ותמורה  ,ירושלים

תשמ " ב  ,עמ ' . 210 - 205
53

ק " י סילמן  ' ,התפטרו ! '  ,החרות ,

לעם  ,לה  ,ו ( אייר

התשמ " ד ) ,

10

עמ '

בנובמבר

. 174 - 171

. 1913

ראה גם

:

.

ר ' סיוון  ' ,ק " י סילמן במלחמת השפות ' לשוננו

מלחמת השפות

ביום בבית העם  .סילמן הירושלמי היה אולי הראשון אשר הביע בריש גלי את דעתו כי יש לראות
בהחלטת הקורטריון עילה למלחמה לא בטכניון בלבד אלא בחברת עזרה בכללותה .
בסמוך לדבריו של סילמן  ,שזכו למקום הבולט ביותר בעיתון  ,הובאה כתבתו של נחום סוקולוב
שנכתבה בתגובה להחלטת

הקורטריון  ,ואשר התפרסמה

סוקולוב בקריאתו ' מי לעברית  -אלינו

!'

ימים מספר לפני כן מעל דפי ' הצפירה ' .

ביקש לעורר את דעת הקהל על מנת שזו ' תצא . .

54

 .ותבטל

החלטה זו של יחידים ' .
אסיפת העם הראשונה שהתקיימה בבית העם
בפירוט רב מנה בקהל אלף איש

! 55

54

'

השאירה רושם עז ו ' החרות ' שדיווח על האירוע

שנים  -עשר איש נאמו באסיפה הארוכה  ,והבולט שביניהם הוא

אליעזר בן  -יהודה  .שניים מבין הנואמים היו מורים

:

ישראל איתן ואביעזר ילין  ,בנו של דוד ילין

שהיה המורה הראשון שהגיש התפטרותו במועד זה  .תלמידי הסמינר שיגרו מכתב הזדהות .
היה הרופא ד " ר אריה

שמעוני  -מקלר  ,נציג אגודת הרופאים

כי לאסיפה שתי מגמות

:

56

הפותח

מדברי עברית בירושלים  .מקלר הדגיש

השמעת קול מחאה והצעת אמצעים כדי לקדם את פני הרעה .

57

דוברים רבים הדגישו כי החלטת הקורטריון היתה פגיעה קשה בגאווה הלאומית של היישוב ; זו
' מכה אנושה ומעליבה '  .איתן  ,נציג הסניף הירושלמי של אגודת המורים  ,ראה בכך ' עלבון ובוז
לרגשותיהם ושאיפותיהם היותר יקרות של כל היהודים הלאומיים ושל ארץ ישראל בפרט '  .יעקב

זרובבל  ,מאנשי פועלי ציון ומזכיר בית העם  ,ראה בכך ' מכת לחי '  ,ואילו יוסף אהרונוביץ  ,עורך
' הפועל הצעיר ' ששימש בעת זו מזכיר בבצלאל והרבה לנסוע בין יפו לירושלים  ,ראה בעלבון של
כניעה לתכתיב חברת עזרה משום ' זנות רוחנית '  .ביטויים קשים אלה מלמדים על התרגשותם הרבה
ועל חריפות תגובותיהם של בני היישוב .
הבנת מהות יחסו של היישוב לשפה העברית היא המפתח להבנת המאבק  .ייסוד טכניון יהודי אך

לא עברי בארץ  -ישראל הוערך כפגיעה חמורה בבתי  -הספר העבריים  .מורי העלייה הראשונה
והשנייה היו סוללי הדרך לחינוך העברי ' אשר תחית התרבות העברית בארץ היא משאת נפשם היותר
נשגבה ' ואשר ראו בחינוך העברי ' עבודת קודש '  .בשפה העברית התגלמה עבור בני ' היישוב החדש '

תמצית מאווייהם ליצירת יישות לאומית חדשה  .שני הרופאים שבקרב הנואמים  ,שמעוני  -מקלר

ואריה בהם  ,הדגישו כי לשם מימוש החזון בדבר תחיית העם בארץ  -ישראל ' דרוש שכל חלק וחלק
מהחיים הכלכליים והתרבותיים בארצנו  ,שכל הפרוצס של חיינו פה  ,בשלמותו מראשיתו ועד סופו ,
יהיה בעברית ורק בעברית '  .באסיפה זו ובאסיפות שבאו בעקבותיה הציגו כל הדוברים את השפה

העברית כמוקד האיכות הרוחנית החדשה המתגבשת בארץ  -ישראל  .את הכרתם היטיב לבטא אהרן

דוד גורדון שכתב באותה שנה '  . . .כי תחיית הלשון היא בעצם יצירת חיים חדשים  ,חיים עבריים
עשירים ועמוקים  ,מלאים ושלמים ' .
54

58

נ ' סוקולוב  ' ,מי לעברית  -אלינו '  ,החרות ,
ב 1907 -

 10ו 11 -

בנובמבר

. 1913

ע " י שכונת זכרון משה  .בסמוך לו היה מגרש גדול ששימש אתר להתקהלות  .י '

 * 54בית העם נוסד בירושלים
בן  -אריה  ,עיר כראי תקופה  ,ירושלים החדשה בראשיתה  ,ירושלים תשל " ט  ,עמ '  ; 594ד " נ פריימן  ,ספר הזכרון
הירושלמי  ,ירושלים תרע " ג  ,עמ '  " ; 56 - 48פרס  ,ארץ ישראל וסוריה הדרומית  -ספר המסעות  ,ירושלים
תרפ " א  ,עמ '
55

. 131 - 130

' ירושלם  ,אסיפת מחאה בבית העם '  ,החרות , 12 ,
, 1913

הפועל הצעיר העריך כי נכחו

400 - 300

 17ו 18 -

איש .

56

57

כל הדברים להלן מבוססים על החרות ,

58

א " ר גורדון  ,מבחר כתבים  ,ירושלים תשמ " ג  ,עמ '

 17ו 18 -

בנובמבר

בנוכמכר
~

גל '  , 5י " ר בחשוון תרע " ד  ,עמ '

' מתנועת המחאה בארץ '  ,האחדות  ,שנה

,5

בנובמבר

; 1913

' ירושלם '  ,הפועל הצעיר ,

14

קנ

. 1913

. 226 - 225

. 26

מרגלית שילת

ועוד  ,עבודת החינוך נתפסה על  -ידי בני התקופה גם כעבודה מדינית  ,כעשייה אשר מחזקת

זאת

את מעמדם המדיני של יהודי הארץ  .מחד גיסא העובדה שהמגרש שהטכניון הוקם עליו ניתן על  -ידי
הקרן הקיימת לישראל חיזקה את התחושה כי המוסד הוא בעל ערך ציוני  -מדיני  .מאידך גיסא חברת
עזרה הואשמה כי בהפצת הגרמנית אין היא אלא שליחה של משרד החוץ הגרמני וכי מטרתה היא
לחזק את מדיניות החוץ הגרמנית באזור .

59

השפה העברית נתפסה אפוא כמאחדת שני היבטים בעלי

חשיבות מפליגה  -ההיבט התרבותי וההיבט המדיני .
עד אותה שעה ראה היישוב באהדה רבה את פעולותיה של חברת עזרה בשדה

החינוך  ,מאחר

שמוסדותיה סייעו להפצת העברית  ,אך ההחלטה הטרייה הביאה להערכה מחדש  .זרובבל הצביע על
העובדה שהקורטריון מאן לקבל כל הצעת פשרה והסיק כי ' הם אינם רוצים בפשרות '  .הוא הגיע
למסקנה כי השיטה של שותפות עם החברות הפילנתרופיות שיחסן לעברית הוא יחס של איפה
ואיפה הגיעה לקיצה  .איתן ראה בחברת עזרה ' אויב מסתתר ' שזה עתה נחשפו צפונותיו  .הוא הכיר

בחלקה החשוב של החברה בהפצת העברית בארץ עד כה  ' ,אולם  ,אין חיים על זכויות העבר '  .הוא
ראה בתגלית זו כדבר אופיה האמיתי של החברה ' טפה של תנחומים ' בעת צרה  .חברת עזרה נראתה

לו חברה מתבוללת אשר אינה ממלאה אחר דרישות ' החנוך הלאומי השלם '  .איתן טען שכל בתי -
הספר של החברה אינם מתאימים לדרישות החינוכיות של ' היישוב החדש '  .שוב ראה בחברי

הקורטריון של עזרה שפגעו בעברית את ' המתיונים המודרנים [ אשר ] העלו חזיר על המזבח שלנו ' .
הטכניון המיועד נראה בעיניו ' עגל במרכז הישוב העברי להחטיא את הרכים '  .סכנת הטכניון
הושוותה לסכנת המיסיון אשר הרבתה להטריד את כני היישוב  .אלכסנדר מחכרי פועלי ציון  ,התריע

על התקלה שתצא מן הטכניון אם יחנך את הנערים בגרמנית ועל  -ידי כך ימנע מהם להשתרש בארץ
ויהווה

' קללה

קולטורית ' .

בסיומה של אסיפת העם הצביעו רוב הנאספים בעד מטרה מוגדרת אחת

:

להשפיע על חברת

עזרה כי תיכנע לתביעת היישוב  ,תשנה את החלטת הקורטריון ותנהיג את ההוראה בעברית בטכניון
ובבית  -הספר התיכון הסמוך אליו  .המתכנסים פנו בקריאה ' לכל הנאמנים לדגל העברי להלחם בכל
האמצעים בשביל להכריח את הועד המפקת לבטל את החלטתו '  .כדי להשיג מטרה זו הוצע להפגין
באסיפות המוניות  ' :צריך שבכל פינות ארצנו תסדרנה אספות עם ענקיות  ,צריך שמדן ועד באר שבע
תתחולל סערה של מחאות המוניות אשר הד קולן האדיר יגיע עד ברלינה  . . .עד אשר  . . .יוכרחו
למלא את דרישותינו הצודקות ' .
המתקהלים היו חדורי אופטימיות

בנצחונם .

בן  -יהודה שלח את ברכתו לחברי הקורטריון

הציונים שהתפטרו  ,והצביע על השינוי הדרמטי שחל ביישוב בשנות העלייה השנייה  ' :הם אחרו את
השעה

ן

ככר יש דור עברי  ,כבר יש לנו תינוקות בגנים ובנים ובנות בבתי הספר שהם עבריים

!

וזה

הדור הצעיר המדבר בלשוננו  ,בו נוכל לבטוח שיעשה את חובתו וישיב את לשוננו על כסא מלכותה
גם בטכניקום שלהם ' .

המיעוט המנצח
ץ1 2

59

:

60

הד " ר בהם ביסס את בטחונו על מה שנראה לו כמורשת ההיסטורית של

' המנצח היה המיעוט שהיה מושך אתריו סוף כל סוף את

הרוב ' .

על ההיבט המדיני של המוסד  ,ראה  [ :ללא חתימה ]  ' ,היעמדו בנסיונם ? '  ,האחדות  ,שנה  5גל '  , 5י " ד בחשוון
תרע " ד  ,עמ '  , 4 - 3וראה גם  :מ ' אליאב  ,בחסות ממלכת אוסטריה  , 1917 - 1849ירושלים תשמ " ו  ,תעודות , 189

, 191

~

עמ '

60

 , 410 - 408 , 405 - 404וההפניות

הצפירה ,

שם .

כ " ז במרחשון תרע " ד  .רק עיתון זה ו ' הפועל הצעיר ' הביאו את דבריו של בן  -יהודה  ,ו ' החרות ' נמנע

מכך  -האם מקנאת מו " לים ?

ואולם לא רק קריאה לאסיפות מחאה נשמעה בירושלים  .המורה איתן  ,אשר נשא את דבריו לא
בשם אגודת המורים בירושלים אלא בשמו ' בתור אחד העברים הלאומיים '  ,קרא למלחמה כוללת

:

' הבה נקדישה מלחמה על כל בתי הספר של " עזרה "  ,מלחמה עזה אשר לא תחדל עד רדתם  ,או עד

עבודת נגרות בבית -
הספר הריאלי בחיפה
( בית  -ספר שתוכנן
על  -ידי ' עזרה ' )

אשר ימלאו אחר דרישותינו העבריות  . . .שתי דרכים אני רואה במלחמה  . . .אחד  :הקמת בתי ספר
לאומיים לעומת מוסדות " עזרה "  .שנים

:

הכרזת אמור

[ שביתה' 60

]

כללי של כל מורי " עזרה "

הלאומיים ' .
הקמתה של רשת חינוכית עברית חדשה במקום רשת עזרה הוצעה אפוא כבר באסיפת העם

הראשונה  .איתן הביע בטחון שארגונים לאומיים שונים כחובבי  -ציון וההסתדרות לשפה ולתרבות
עברית יענו לבקשה לסייע במפעל .
איתן ביקש עוד שמורי עזרה ישבתו מעבודה  ,וסבר שזהו אמצעי כשר לשעת חירום כדבריו ' אין
בודקים בשעת סכנה '  .הוא ראה בעיני רוחו את ' בתי הספר נשארים סגורים על מסגר עד אשר תנתן

הרשות או הפקודה להורות את כל המקצועות בשפה העברית '  .איתן היה מודע היטב להעזה
שבהצעתו  ,אך הוא היה משוכנע בנחיצותה ובהצלחה שתביא בסופו של דבר .
רק אהרונוביץ  ,איש הפועל הצעיר  ,התקרב בנאומו באסיפה להצעתו המהפכנית של איתן  .גם
הוא תבע מן היישוב ליטול על שכמו את עול החינוך  ,ודרש למנוע מצעירים לאומיים ללמוד וללמד
במוסדות עזרה  .אהרונוביץ קרא לסמינריסטים ללכת בעקבות השומרים והפועלים המקריבים
עצמם על אדמת המולדת

:

' אתם תצטרכו להראות את כוחכם לבלתי תת

לניתוח

את הטכניקום

בחיפה  ,אם לא יהיה עברי  ,ולו גם יעלה הדבר בנפשותיכם ' .
גם אביעזר ילין שדיבר בשם אגודת הספורט ' מכבי '  ,ביקש להלהיט את הרוחות  ' :לא מחאות ולא

החלטות תועלינה  . . .עלינו לגשת למלחמה !  . . .עלינו להקריב את
* 60

נפשנו ' .

א ' בן  -יהודה  ' ,אמור  , ,מילון הלשון העברית הישנה והחדשה  ,א  ,ירושלים  -ברלין אחת " ם

[  , ] 1909עם ,

. 276

99

דוד

יל

אסיפת המחאה ההמונית הראשונה שהתכנסה בירושלים הציגה קבל עם את כל מניעי המלחמה
ואת כל מטרותיה  .אמנם בהחלטות שהתקבלו בסיומה של האסיפה לא נזכרו דבריו המהפכניים של
איתן  ,והמאבק כוון כלפי הטכניון ובית  -הספר התיכון הסמוך לו בלבד  .ואולם דבריו של איתן
וקריאות הקרב של אהרונוביץ ואביעזר ילין התנוססו מעל עמודי ' החרות ' והגיעו לידיעת כל

הציבור הארץ  -ישראלי  .יתר על כל  ,ניתן להסיק מכך וממהלך העניינים המהיר לאחר אסיפה זו כי
קולם לא היה קול קורא במדבר  .ראוי לציין שוב כי כבר עם ראשית המאבק נשמעה הטענה כי
הגיעה השעה שהיישוב הארץ  -ישראלי יוכיח בגרות ויטול על עצמו את האחריות לחינוך
בדיקתנו המפורטת העלתה כי מיומו הראשון כוון המאבק לשני יעדים
,

:

ילדיו .

כנגד החלטת הקורטריון

וכנגד רשת עזרה .

אגודת המורים נחלצת למאבק
ב 11 -

בנובמבר  ,יום לאחר אסיפת המחאה בירושלים התכנס ביפו מרכז אגודת המורים  .ביומנו

הסביר לוריא כי פגישת המרכז השתהתה בשל רצונו להבטיח את בואם של נציגי המורים
מירושלים

:

שלמה שילר  ,מנהל הגימנסיה העברית  ,ודוד ילין  ,פרורקטור ( סגן

המדרש למורים מטעם חברת

עזרה .

מנהל )

של בית -

צעדו זה של לוריא אופייני לדרך ניהולו את המאבק -

בזהירות ותוך נסיון להשיג גיבוי רחב ככל הניתן למהלכיו  .עם זאת אין להטיל ספק בעובדה שלוריא
ביקש להיות מופקד על ההתרחשויות
המלתמה והנהלתה ' .

100נ
00

;

הוא הודה בפה מלא כי ' המרכז מקבל עליו את סדור

ן6

בשלושה מישורים
י
שהתקבלו באסיפה מצביעות על 1ניהולי המאבק
ך י
ההחלטות
בנ גיד

61

יומן לוריא ,

12

בנובמבר

, 1913

עמ ,

; 86 - 85

מכתב  -חוזר  ,עמ '

לא .

:

מלחמת השפות

א  .אירגון דעת הקהל הארץ  -ישראלית באופן האינטנסיווי ביותר שניתן  ,הן על  -ידי קריאה למוסדות
הציבוריים השונים והן על  -ידי הפעלת הציבור באסיפות מחאה  .עוד הוחלט על פנייה לדעת הקהל
היהודי בחוץ  -לארץ .

ב  .מיקוד המאבק בטכניון ובבית  -הספר התיכון הצמוד לו  ,על  -ידי החרמת כל המורים אשר יסכימו
ללמד שם  ,ונסיון למנוע ממורים ומתלמידים להתקשר עם מוסדות אלה .
ג  .תחילת ההכנות להקמת תיכון עברי בחיפה  ' ,אם יהיה צורך בכך '  ,ופניות ראשונות לשם איסוף
כספים עבור המאבק .

62

ביומנו הודה לוריא  ' :אם רק יעלה בידינו לעכב את פתיחת בתי הספר שבחיפה  -יהיה בזה
נצחון גדול '  .בניגוד לקולות אחרים ביקש לוריא לשמר את אופיו המוגבל של המאבק  .דבריו של
אהרונוביץ ,

שהזדרז להגיע לאסיפה מירושלים  ,ואשר דיווח גם על אסיפת תלמידי הסמינר  ,לא

הביאו להרחבת יעדי המלחמה  .אגודת המורים מיאנה לעודד את הסמינריסטים לפרוש מן הסמינר ,
אך הבטיחה לסייע להם אם יפעלו על דעת עצמם  .הדיונים האחרונים אודות הסמינר כלל לא באו

ף

לידי ביטוי בהחלטות האסיפה .
היו אלה כידוע מורי יפו אשר בפגישתם למחרת ,

ב 12 -

בנובמבר  ,קבעו את אופיו המורחב של

המאבק  .בהטותם אוזן לקולות הקיצוניים הם הסיטו את יעדי המלחמה מן המוסדות החיפאיים אל
כל בתי  -הספר של חברת עזרה אשר בהם מונהגת השפה הגרמנית כשפת הוראה  .הם תבעו כי בכל

בתי  -הספר של עזרה תשמש רק השפה העברית כשפת הוראה  ,ולא  -יושבתו בהם הלימודים  .בו
במקום הוחלט על יצירת קרן שביתה  ,ונאספו הסכומים הראשונים  .באותה ישיבה הוחלט אף על
הקמת האגודה לחיזוק החינוך בארץ  -ישראל  -צעד ראשון לקראת ייסוד מערכת חינוך הדשה .

63

החלטות אלו  ,שלוריא ראה בהן תוצאה של סערת רגשות גדולה  ,התקבלו בניגוד לדעתו
המפורשת  .האומנם היתה זו סערת רוחות רגעית

בלבד ?

נראה כי הקו הקיצוני שבא לידי ביטוי

בדבריו של המורה איתן באסיפת העם בירושלים היה הקו המקובל על מורי יפו  ,והיה זה אף הלך

הרוח שזכה לגיבוי מהרחוב הארץ  -ישראלי .

על רחשי לבו של ' היישוב החדש ' בארץ ניתן ללמוד עוד ממפגש שקיימו נציגי הציבור בחופה
באותו יום שבו התכנסו מורי יפו .

64

אנשי היפה  ,עיר הנמל המתעוררת  ,שהטכניון והתיכון הריאלי

נבנו בה  ,היו באורח טבעי רגישים ביותר לכל המתרחש  .אין תימה שדווקא ראשי הציבור היהודי על
הכרמל היו הראשונים שהקימו ועד פעולה מיוחד שינהל את המאבק  .בחיפה  ,שאוכלוסייתה
היהודית מנתה באותה עת

כ 3 , 000 -

נפש בלבד  ,היה מספר לא  -קטן של ועדים

:

ועד העדה

האשכנזית  ,ועד העדה הספרדית  ,לשכת בני ברית על  -שם פאול נתן ( שהיה מזכיר חברך עזרה ! ) ,

המכבים הקדמונים  ,ועדת בית  -הספר הבינוני של חברת עזרה  ,הסניף החיפאי של ההסתדרות הארץ -

ישראלית הכללית  ,אגודת פועלי הטכניקום  ,קלוב הפועלים  ,סניף הפועל הצעיר  ,סניף פועלי

ציון ,

אגודת מכבי  .נציגי כל הארגונים בחרו ועד פעולה  ,ועד להחזקת בתי  -ספר עבריים בחיפה ,
ומשימותיו היו לערוך אסיפת מחאה

62

מיכל

.

,9 5

תיק

; 12

המונית ולייסד בית  -ספר תיכון עברי חדש .

פרוטוקולים של אסיפת מרכז אגודת המורים  ,עמ ' ה  -ו

לא  -לב  .המלים ' האם יהיה צורך בכך ' מופיעות רק בפרוטוקולים  ,ולא
יומן לוריא ,

כנובמבר

63

מכתב  -חוזר  ,עמ ' לב

64

65

הוועד

;

[ להלן  :אח " י ] ;

מכתב  -חוזר  ,עמ '

במכתב -החוזר .

. 1913

' מכתב מחיפה '  ,האחדות  ,כ " א בחשוון התרע " ד  ,עמ '

15

65

בחיפה לא היה עד

. 20 - 19

להחזקת החינוך העברי אל הוועד האודסאי  ,ט " ו בחשוון תרע " ד  ,אצ " מ ,

. 1424/42

 1ל) 1

מרגלית שילה

אותה עת בית  -ספר תיכון יהודי  ,ופסילת מוסדות עזרה הביאה למסקנה הפשוטה כי יש לייסד בה

מוסד חלופי  .הוועד היה פעיל ביותר ותוך ימים ספורים שיגר מכתבי תעמולה לחוץ  -לארץ ואף קשר
קשרים עם אגודת המורים .
היוזמה לייסוד מוסדות עבריים חלופיים  ,המהלך הנועז ביותר במלחמת השפות  ,עלתה מקרב
הציבור  .מהתפתחות האירועים מכאן ואילך עולה כי רבים בקרב ' היישוב החדש ' היו שותפים
למאבק ולפעילות הנמרצת להקמת מוסדות חינוך עבריים עצמאיים  .ההתארגנות הציבורית הנרחבת

בירושלים ובחיפה קיבלה תאוצה רבה עם הצטרפותם של פעילי יפו  ,שהיתה הבירה הבלתי מוכתרת
של ' היישוב החדש ' .
מרכז אגודת המורים לא התחפר בעמדותיו  ,אלא להיפך  ,הוכיח גמישות ונכונות לשתף במהלך
המלחמה את כל נציגי הציבור  .למחרת מפגשם של מורי יפו הזמינה אגודת המורים את כל נציגי
' היישוב החדש ' לשם דיון נוסף במצב .
נציגי המוסדות הבאים

הודה גור

:

ב 13 -

בנובמבר התכנסו ביוזמת מרכז אגודת המורים ביפו

ועד העיר יפו  ,ועד תל  -אביב  ,המשרד הארץ  -ישראלי  ,משרד

בנק אפ " ק  ,אגודת מלווה  ,אגודת הרופאים  ,האגודה

חובבי  -ציון ,

המוסיקלית  ,אגודת הפקידים  ,הפועל הצעיר ,

פועלי ציון  ,המכבים הקדמונים  ,המכבי  ,בית העם  ,מרכז בעלי מלאכה  ,מערכות העיתונים
' מולדת ' ו ' החקלאי ' והמו " לים קהלת ולעם .

' החינוך ' ,

66

ריבוי המוסדות והאישים שנטלו חלק בפעילות בערים השונות שופך אור גם על אופי חיי הציבור
בארץ  -ישראל ערב מלחמת העולם הראשונה  .היה זה ציבור בעל רצון עז לפעילות אך ללא הנהגה
מסודרת  .ביפו שמנתה

כ 10 , 000 -

תושבים יהודים היו בתקופה זו הרבה ארגונים קטנים  .מספר

נסיונות לארגן את כל היישוב היהודי בארץ במסגרת אחת לא עלו יפה אז  .נציגי המוסדות שנענו
לקריאות מרכז אגודת המורים

ב 13 -

בנובמבר  ,ואשר נועדו בבית המשרד הארץ  -ישראלי בתל  -אביב

ביקשו לייצג את אנשי ' היישוב החדש '  .מלחמת הלשונות הוכיחה כי ' היישוב החדש ' כשל
להתארגנות ארצית .
אסיפת נציגי המוסדות הציוניים אישרה את הקו שנקטה אגודת המורים ביפו  ,והפכה אותו לדגל
המאבק  .הגישה שראתה במאבק מערכה מצומצמת בטכניון ובבית  -הספר הריאלי בחיפה ננטשה ,
ובמקומה אומצה מטרה כוללת

:

מלחמה בכל בתי  -הספר של עזרה שבהם שפת ההוראה גרמנית .

יוזמתם של המשתתפים באסיפה זו ' לסדר קופת שביתה למורים שיתפטרו ' ,

67

מעידה על כוונה

לעודד את פיטורי המורים ועל  -ידי כך לערער את רשת עזרה  .בנוסף לארגון קרן השביתה הוחלט על
ייסוד ועדה ציבורית שתנהל את כל ענייני החינוך בארץ  -ישראל  ' ,הוועדה לחיזוק החינוך

העברי ' ,

וזאת בהתאם להצעת מורי יפו וכדוגמת הוועדה המקומית שהוקמה בחיפה  .הוועדה שנבחרה

במעמד זה ואשר בראשה עמד מאיר דיזנגוף  ,ראש הוועד של תל -אביב  ,אמורה היתה לעבוד בעצה
אחת עם מרכז אגודת

המורים .

בין חברי הוועדה היו כמה מן האישים הידועים ביישוב  :מנחם

שיינקין איש חובבי  -ציון  ,מטמן  -כהן ואהרונוביץ  .הקמת הוועדה לחיזוק החינוך העברי לצדה של
אגודת המורים היתה צעד נוסף בתהליך הפיכת המאבק לתנועה כלל יישובית  ' ,לתנועה עממית ' .
כבר עם הקמתה הציבה לעצמה הוועדה מטרה מעשית  -ייסוד בית  -ספר עכרי לבנים ביפו .
2נ () 1
66

' אסיפה פומבית גדולה תחת כפת השמים בירושלים ' ( מאמר בהמשכים )  ,החרות ,
מכתב  -חוזר  ,עמ '

67

מכתב  -חוזר ,

שם .

לג .

25 - 24 - 23

כנובמבר

; 1913

מלחמת השפות

תוך פחות משבוע ימים היה המאבק כטכניון שראשיתו כירושלים  ,בכינוס תלמידי

הסמינר ,

למערכה צינורית שנציגי ' היישוב החדש ' כולו היו שותפים לה  .המהירות שבה נחלץ הציבור
למאבק הדהימה אפילו את יושב  -ראש אגודת המורים  .בהתייחסו לסמינריסטים כתב לוריא באותו
שבוע

:

' איננו מעוררים אותם לשום

מחאה  .אנחנו משאירים את האינציאטיבה בידיהם ' .

הקהל ודעת חבריו המורים הביאו את לוריא לשנות את המאבק

:

68

דעת

' התנועה שהתעוררה בכל הארץ

מחזקת בנו את ההכרה שאי אפשר להסתפק רק במלחמה גרידא  ,אלא מחוייבים אנו לקבל על עצמנו

גם עבודה חיובית ' .

69

התלמידים בפרט והציבור הארץ  -ישראלי בכלל קצו בתלות בחברת עזרה ,

ויוזמתם הניעה את המאבק של ' היישוב החדש ' כולו  ,תוך שהאישים המובילים אותו רואים
בהחלטת הקורטריון הזדמנות פז להגשים מאוויים מודחקים להשגת אוטונומיה חינוכית .

' רתיחה בעולמנו

הקטן '

70

בנובמבר) התקיימו בעת ובעונה אחת ארבע אסיפות מחאה

 :בחיפה ,

ביפו  ,בזכרון  -יעקב  ,ובביירות  .י 7בארץ התקהלו המונים  :ביפו התמלא בית העם על גדותיו ,

כחיפה

במוצאי שבת ט " ו בחשוון
השתתפו באסיפה

( 15

 700 - 600איש ,

73

ובזכרון  -יעקב נערכה ' אספה רבה ' .

74

72

בביירות הקרובה  -הרחוקה

מיהרה להגיב אגודת הסטודנטים העות ' מאנית שבראשה סטודנטים מארץ  -ישראל

;

שמע החלטת

בבירור .

הקורטריון הגיע לכל עבר ותנובות הזעם נשמעו

זכרון  -יעקב היתה המושבה הראשונה שהצטרפה למאבק  ,וסמיכותה לחיפה מסבירה היטב את

עובדת הזדרזותה  .גם ההחלטות שנפלו בזכרון  -יעקב מעידות על המגע הצמוד שהיה לאנשיה עם
אנשי חיפה  .כפל הפנים של המאבק בא לידי ביטוי בכל ההתכנסויות

:

מחד

גיסא  ,נשמעו קולות

שביקשו להשפיע על חברי הקורטריון לשנות את עמדתם ולהשליט את השפה העברית במוסדות

העזרה  ,ומאידך גיסא החלה התארגנות לשם ייסוד מוסדות חלופיים .
קריאות הגינוי נשאו אופי אחיד למדי  :כמו בירושלים אף כאן כונתה חברת עזרה חברת רמייה .
אף כאן הדגישו המתקהלים את החשיבות העילאית של השפה העברית  .הם ראו בה לא רק אמצעי
המאחד את כל חלקי העם  ,אלא את ' נשמת העם '

נשמתנו את עיקר העיקרים שלנו את שפת
שוחטים את

:

' האם בעד מתנה זעומה וגרועה זו נמכור את

המולדת ' ?

אי לכך הושוותה עזרה לשוחט -

75

' הם

ילדינו ומביאים עלינו אש להשחיתנו '  .ההשתעבדות לשפה הגרמנית נתפסה כהתאבדות

וכעבודת אלילים גם יחד  ,ובית  -הספר התיכון הגרמני המיועד הושווה למולך  .בנוסף לכל אלה

הודגש הנזק המדיני שייגרם ליישוב על  -ידי אימוץ השפה הגרמנית .

76

68

יומן לוריא ,

69

מרכז אגודת המורים אל הוועד המרכזי של ציוני איטליה  ,כ " ח בחשוון תרע " ד  ,אצ " מ ,

70

71

72
73

12

בינואר . 1913

א ' שירסן  ' ,לשאלה בוערת '  ,מוריה ,

. 1913

מכתב  -חוזר  ,עמ ' לג  -לד
הצפירה  ,ה ' בכסלו תרע " ג .
;

' מתנועת המחאה בארץ ' החרות ,

25

בנובמבר

 ; 1913על

האסיפה בביירות ראה

' אסיפת מחאה גדולה בכית העם ביפו '  ,החרות  19 ,בנובמבר . 1913
שפן  ' ,חיפה '  ,הפועל הצעיר  21 ,בנובמבר  ; 1913מכתב אל חברי הוועד האודסאי [ אין
תרע " ד  ,אצ " מ ) 24 /42 ,ע  ,המכתב מדווח על אסיפה בהשתתפות אלף איש .
מכתב  -חוזר  ,עמ '

לד .

75

ראה לעיל  ,הערה

. 72

76

מכתב  -חוזר  ,עמ '

לג  -לד .

74

14

בנובמבר

. 52/ 316

למשמעות הביטוי ' נשמת העם ' ראה

:

גורדון

חתימה ] ,

:

ט " ז בחשוון

( לעיל  ,הערה  , ) 58עמ ' . 225 - 224

( ) ( :ן

מרגלית שילה

שנתקבלו באסיפות היו שונות ממקום למקום  .אנשי זכרון  -יעקב ביקשו

ההחלטות המעשיות

להושיט יד לשכנתם חיפה  .הם לא רק הביעו תמיכה בייסוד בית  -ספר עברי חדש בחיפה  ,אלא אף
הבטיחו לסייע לשם כך

ב 500 -

פרנק  .הם גם הביעו נכונות לשתף פעולה במאבק עם יתר המוסדות

והיישובים בארץ  .ואולם  ,אנשי חיפה פתחו בהכנות נמרצות לקראת ייסוד בית  -ספר חדש בעירם ,
ובאסיפת העם שנערכה על הכרמל הבטיחו הנוכחים תרומות בסך

המעשיים ידעו שבכך לא

סגי  ,והם

2 , 000

פרנק למטרה זו .

77

בני חיפה

מיהרו לשגר מכתב לוועד הפועל הציוני שבברלין  .הצעתם לייסד

בעירם בית  -ספר עברי חדש נומקה קודם כול כאמצעי מלחמתי  ' :על ידי כך נעצור בעד פתיחת בית
הספר הגרמני או נכריח את הקורטוריה לשנות את

דעתה ' .

78

הוועד הזמני לייסוד בית  -ספר בינוני

[ תיכון ] עברי בחיפה מסר במכתבו כי עיבד הצעת תקציב  ,וכי פנה בבקשה לסיוע גם לוועד חובבי -
ציון  ,והביע את בטחונו שכל ' ילדי העברים ' בחיפה יבקרו בבית  -הספר

החדש .

גם ביפו דובר על ייסוד בתי  -ספר עבריים חדשים  .שיינקין הכה על חטאם של אנשי היישוב
שנמנעו מלטפח מוסדות חינוך לילדיהם  ' .אנחנו צריכים למחות גם נגד עצמנו '  ,טען  .קריאה חדשה

בתכלית יצאה מפיו של מטמן  -כהן

;

הוא נשא את הנאום המרכזי באסיפה ביפו ובסיומו אמר

:

' הראשונים במלחמה צריכים להיות אתם הורי התלמידים המתחנכים במוסדותינו הזרים  :הוציאו
את בניכם מהיום מבתי הספר ההם ! ' .

79

קריאתו של מטמן  -כהן להשבתת הלימודים על  -ידי

התלמידים וביוזמת ההורים נראתה כצעד אנטי  -חינוכי

בעליל  ,ועם זאת

היא זכתה להיענות מיידית .

אסיפת העם היתה פעם נוספת בימה לקריאה למהלך חדש .

שביתות התלמידים
בעוד השימוש באמצעי השביתה על  -ידי המורים היה מסוכן ויקר  ,הרי שימוש באמצעי זה על  -ידי
התלמידים היה שונה בתכלית

' הדרך הזאת גם בשביל התלמידים נעימה ביותר

:

צריכים ועם זה נעשים לגבורים ללוחמים מלחמת העברית . ' . . .

למחרת קריאתו של מטמן  -כהן  ,ביום הראשון

ה 16 -

0

:

ללמוד אינם

'

בנובמבר שבתו תלמידי שלוש הכיתות

העליונות של בית  -הספר לבנים של חברת עזרה ביפו  .האם התקיימה שביתת התלמידים בתגובה

לקריאה שיצאה מן האסיפה ביפו  ,או שמא היתה פרי יוזמה שצמחה בבית  -הספר

עצמו ?

במכתב

מפורט וגלוי לב כתב יהודה גרזובסקי  ,יושב  -ראש ועד הורי בית  -הספר לבנים  ,כי ' הילדים שמעו את

רוגזם של מוריהם ומורותיהם על החלטת הקורטוריון והחליטו בעצמם שביתה ' .

81

בד בבד עם

הכרזת השביתה ' הגישו [ התלמידים ] למנהלם דרישה שילמדו כל הלימודים בעברית '  - .מורי עזרה
ביפו החליטו להצטרף למאבק והודיעו כי החל מי " ז בחשוון

בעברית והם ' מוכנים לכל מה
' חיפה '  ,הפועל הצעיר ,

שיקרה '  .ע

יקל

)

בנובמבר

. 1913

77

שפן ,

78

ש ' הלפרין  ,ד " ר א ' בירם וביה " ס הריאלי  ,דרכים חדשות ומסלול קבוע  ,ירושלים

21

המכתב מיום ט ' [ ט " ו ] בחשוון

1

( 17

בנובמבר ) ילמדו את כל המקצועות

התרע " ד .

9ר

הד  ' ,אסיפת מחאה גדולה בבית העם ביפו '  ,החרות ,
יי " ן [ יעקב יצחק ילין ]  ' ,זרמים '  ,מוריה 19 ,

81

גרזובסקי אל מ ' אוסישקין  ,י ' בכסלו תרע " ד  ,אצ " מ ,

80

82

בנובמבר

מכתב  -חוזר  ,עמ ' לד

אח " י  ,מיכל

.

,9 5

;

תיק

, 1970

עמ '  , 499הערה

; 46

19

בנובמבר

. 1913

. 1913
. 1424/42

פרוטרקולים של אסיפות מרכז אגודת המורים  ,ישיבה שמינית אור לי " ז בחשוון תרע " ד ,

. 12

מלחמת השפות

יש לראות את הצעד הנועז של תלמידי בית  -הספר לבנים ביפו  ,הורים ומורי בית  -הספר על רקע

מכלול האירועים שקדמו לו  :הקמת הוועדה לחיזוק החינוך העברי בארץ  -ישראל  ,יצירתה של קרן
השביתה עבור המורים ואיסוף כספים למען בית  -ספר עברי חדש בחיפה  .יהודי יפו  ,שהיוו את
הריכוז הגדול ביותר של אנשי ' היישוב החדש '  ,היו באורח טבעי לנושאי דגל המערכה  .גם עיתונות
התקופה השכילה לראות את חשיבותם של בעלי הבתים במאבק  .איש פועלי ציון אשר גינה חוגים

אלה לא  -פעם  ,כתב

:

' כל אותם היהודים הפשוטים  ,החנונים  ,בעלי המלאכה  ,שהביטו על העבודה

החברתית במבט של " מילא  ,ישחקו הנערים

וחיפה יוכיחו ' .

לפנינו "  . . .עכשיו גם הם בשורות הלוחמים  .והורי יפו

83

גלי המחאה הוסיפו להכות ברחבי הארץ  .פועלי מרחביה ותל  -ערש שבעמק יזרעאל התכנסו
במ רח ביה ביום שבו ה חלה שביתת תלמידי יפו וערכו א ס יפת מח אה כנגד ה חלטת ה קורטריון .

84

בש גי

יישובים אלה היה מספר הילדים קטן ביותר  ,אך אף הם ראו עצמם מעורבים במאבק על ' נשמת
היישוב ' .
ההתרגשות עוד גברה

אביב .

85

למחרת  ,ב 17 -

בנובמבר  ,בהתכנסות המונים בחצר גימנסיה הרצליה בתל -

' אספת מחאה בת אלפי אנשים תחת כפת השמים בתל  -אביב ' כך הכתיר ' החרות ' את תיאור

ההתקהלות  .גם מכתב  -חוזר מטעם הסתדרות המורים העריך כי באותו מעמד נכחו אלפי אנשים .

86

על הבימה ישבו חברי הוועדה לחיזוק החינוך העברי ובראשם דיזנגוף  .שוב הועלו הטענות בדבר
פגיעת חברת עזרה בשפה העברית  ,בתנועה הלאומית וביישוב  .שוב נקרא היישוב להחרים את

הטכניון ואת בית  -הספר הריאלי הסמוך לו  .אהרונוביץ ביקש להעתיק את המלחמה מדיבורים

למעשים  ,וקרא פעם נוספת לייסד בתי  -ספר עבריים  .אלבוים  -דרור הביאה את מכתבו המרגש של
המורה אברהם איינשטיין אלדמע

:

'  . . .היו מקרי התעלפות תחת השפעת הנאומים  .ואחרי כן

תהלוכה גדולה  . . .הלב דופק בחוזקה  ,הנפש תובעת את סיפוקה ' .

87

הדי השביתה היפואית הגיעו במהרה לאוזניהם של תלמידי הסמינר בירושלים  .בתעודות בלות
שנמסרו לאחרונה לארכיון הסתדרות המורים נשתמרו פרוטוקולים של אסיפות הסמינריסטים ובהם
דיווח על ויכוחים נוקבים בשאלות האם לשבות ואם לפרסם את דבר השביתה  .הסמינריסטים סיפרו
על מגעיהם עם תלמידי הגימנסיה

הרצליה  ,עם

אנשי מרכז המורים ועם חובבי  -ציון ביפו .

88

ב 18 -

בנובמבר השביתו גם תלמידי בית  -המדרש למורים את לימודיהם  .המכתב ששלחו להנהלת הסמינר

ב  10 -בנובמבר נענה על  -ידי חברת עזרה בשלילה  ,והם החליטו לפרוש מלימודיהם עד שההנהלה
תיעתק לבקשתם 89 .

דווקא הסמינריסטים שהיו כפופים למרותה של חברת עזרה היו הראשונים בקרב

אנשי ירושלים שהרימו ראש  .השובתים לא חיכו למוצא פיהם של ראשי הסתדרות המורים ושל

83

זרובבל  ' ,מענייני דיומא '  ,האחדות  ,שנה
בנובמבר

5

גל '

,7

כ " ח בחשרן התרע " ד  ,עמ '

. 9 -4

. 1913

84

הפועל הצעיר ,

85

' המחאות כנגד החלטת הקורטריון  ,אסיפת מחאה בת אלפי אנשים תחת כפת השמים ביפו '  ,החרות ,
בנובמבר

28

. 1913

86

מכתב  -חוזר  ,עמ ' לד

87

אלבוים  -דרור ( לעיל  ,הערה

.

,9 5

 20ו 25 -

;

הפועל הצעיר ,

21

 , ) 5עמ ' ; 335

בנובמבר

. 1913

סילברט ( שם )  ,עמ '

; 23

אייזנשטיין  ,י " ח בחשוון תרע " ד  ,אח " י  ,מיכל

תיק . 1

88

אח " י  ,מיכל  , 9 . 5תיק

89

' שביתת תלמידי הסמינר וביה " ס למסחר בירושלים '  ,החרות ,
בנובמבר

. 21

 ' ; 1913מתנועת

החומר השתמר באופן גרוע כעליית הגג של ח '

המחאה  ,בארץ '  ,האחדות  ,שנה

5

 19ו 20 -

גל '

,6

פיינסוד  -סוקגיק .

בנובמבר

; 1913

' ירושלם '  ,מוריה ,

כ " א בחשוון תרע " ד  ,עמ '

. 26 - 24

19

105

הסמינר
הראשון של
תלמידי
' עזרה
בירושלים ( תרס " ה )

את מהלכי התלמידים .

להשיג
ביום שבו קבעו הסמינריסטים עובדה מוגמרת והשביתו את מוסדם מלימודים הגיעו ירושלימה
נציגי מרכז המורים וחברי הוועד של תל  -אביב  .ניתן להניח כי הם ביקשו להיפגש עם עסקני
ירושלים עקב סירובה של חברת עזרה להיענות לדרישות התלמידים  .אולם לנוכח צעדם הנועז של
הסמינריסטים לא נותר לעסקנים אלא לחזק את ידי השובתים כתומר וברוח  ,לנסות לסדר עבורם
90

שיעורים זמניים ולדון באפשרות הסמכתם למורים על  -ידי אגודת המורים .
בעת פגישתם של נציגי מורי יפו עם פעילי ירושלים התכנסו ביפו  ,בבית  -הכנסת קהילת יעקב של

העדה הספרדית  ,נציגי הציבור התל  -אביבי  ,ובראשם

שיינקין ,

ונציגי המורים  .שוב התקבלו

ההחלטות בגנות הקורטריון  .מיקומה של אסיפת העם בבית  -הכנסת הספרדי מעיד על קהל היעד

שלה  .י 9הפעילות הציבורית של אנשי יפו ותל  -אביב ביקשה להקיף את כל חוגי היישוב .
גם תלמידי הגימנסיה הרצליה לא טמנו ידם בצלחת  .העיתון ' הפועל הצעיר '  ,אשר דיווח על
האסיפה בבית  -הכנסת הספרדי  ,מיהר לדווח גם כי הגימנזיסטים השכילו לאסוף

foe

בוספים .
90

92

' ע " ד שאלת השפה העברית '  ,החרות  20 ,בנובמבר

91

מכתב  -חוזר  ,עמ ' לה

92

השבוע  ,הפועל הצעיר  28 ,בנובמבר

;

הפועל הצעיר ,

21

בנובמבר

. 1913

. 1913
. 1913

התלמידים קיימו נשף בבית הגימנסיה

1 , 000

פרנקים

מלחמת השפות

ביפו המשיכו הרוחות לסעור  .העזתם של הורי התלמידים היתה יוצאת דופן

גם מפי החכם באשי הרב אלישר

:

93

והיא זכתה לשבח

' התלמידים ביפו שבתו ברשות ההורים  .זה מראה שביפו

התענינות ההורים בחינוך ילדיהן יותר מאשר פה [ בירושלים ] ' .

94

ביום השביתה השלישי ביפו

הצטרפו אל תלמידי הכיתות הגבוהות גם תלמידי המחלקה החמישית  .דרישתם של מורי בית  -הספר
מהנהלת חברת עזרה שיינתן להם ללמד את כל המקצועות בעברית נדחתה .

95

בעוד נציגי אגודת

המורים שמו פעמיהם לירושלים כדי לנסות ולהשפיע על המהלכים שם  ,הזדרזו הורי התלמידים
ביפו וקבעו עובדות חדשות בשטח  .גרזובסקי  ,שכונה ' המצביא של חיל ההורים ביפו ,

המורים ארבעה ימים לאחר פרוץ שביתת
הבאים

התלמידים  ,ב 19 -

96

כינס את

בנובמבר  ,ותכנן עימם את המהלכים

:

א  .שיגור מברק לברלין ובו תביעה כי תוך פחות משבוע  ,עד

ה 25 -

בנובמבר  ,תיתן חברת עזרה את

הסכמתה שכל הלימודים ינוהלו בעברית .
ב  .השבתה מידית של כל הלימודים בבית  -הספר .

ג  .בחירת ועד הורים שיעמוד בקשרים עם מרכז המורים וייוועץ עימו בכל הנוגע לייסוד בית  -ספר
חדש .

97

רוב ההורים קיבלו החלטות אלו  ,ולמחרת ,

ב 20 -

בנובמבר  ,החלה השבתת הלימודים בבית -

הספר  .מרכז אגודת המורים  ,מורי יפו וחברי הוועדה למען חיזוק החינוך העברי נועדו בו ביום
וקיבלו על עצמם ' להודיע להורי התלמידים של עזרה  . . .שמרכז המורים והועדה לחינוך החליטו
לפתוח בית ספר לבנים ' .

98

במלים אחרות  ,הורי בית  -הספר קיבלו גיבוי מלא לצעדם הנועז  .דרישת

ההורים לקבל תשובה ממוסדות עזרה תוך חמישה ימים יצרה מלכתחילה מסגרת נוקשה למאבק .

נראה כי קיים קשר ברור בין צעדי המחאה של הציבור הארץ  -ישראלי לבין התפתחות המאבק .
אמנם אגודת המורים הקצינה את המאבק ויצרה כלי מלחמה חדשים  ,קרן השביתה והאגודה לחיזוק
החינוך  .אולם הקולות הנועזים אשר נתנו למאבק את אופיו נשמעו לראשונה מעל בימות הציבור .
מעל בימת אסיפת העם הראשונה בירושלים יצאה הקריאה ליצור תשתית חינוכית חדשה  .מקרב
אנשי חיפה ומורי יפו עלתה הדרישה להקים בית  -ספר ריאלי חדש  ,ומעל בימת הציבור ביפו נקראו

ההורים  :השביתו את ילדיכם מלימודים  .הורי יפו שנטלו לידיהם את דגל המאבק הצעידו אותו צעד
גדול קדימה לקראת אחד משיאיו .

המאבק

ממשיך להתמשט

' התנועה פה לקחה את לב כל בני היישוב החדש  ,כלם כאהד עובדים שכם אחד  . . .מלחמת מצוה

זו '  ,כך תיאר גרזובסקי את האווירה ביפו .
93

99

בשבוע השלישי למאבק גדל מספר האסיפות הציבוריות

אודות התארגנות ההורים עוד לפני מלחמת השפות  ,ראה

פרוטוקולים של אסיפות מרכז אגודת

:

כ " ט בסיוון תרע " ג  ,אח " י  ,מיכל

המורים .

94

' על השפה העברית בבתי ספרנו שיחה עם הרס הגדול נסים אלישר '  ,החרות  21 ,בנובמבר

95

גרזובסקי אל אוסישקין ( לעיל  ,הערה

; ) 81

96

נענו .

ץל ( ) ן

.6

החרות 21 ,

ו 28 -

בנובמבר

. 1913

97

מכתב  -חוזר  ,עמ '

98

פרוטוקולים של אסיפות מרכז אגודת המורים  ,ישיבה מיום כ ' בחשוון התרע " ד  ,אח " י  ,מיכל

99

מז ;

. 1913

גרזובסקי הבהיר את חלקם החשוב של הורי יפו כמאבק  :הם דיברו

על לבם של המורים להצטרף למאבק ולא להירתע והמורים
זרובבל ( לליל  ,הערה  , ) 83עמ '

.5

,9

תיק

,5

גרזובסקי אל אוסישקין ( לעיל  ,הערה

.)8 1

 , 9 . 5תיק . 12

מרגלית שילה

והן התפשטו גם לעבר יישובים חדשים  .באורח טבעי היתה

ירושלים  ,שבה פעלו רוב מוסדות

החינוך של עזרה  ,לזירת המאבק  .הסמינריסטים שפתחו בשביתה עוררו פעילות ציבורית ענפה .
נציגי אגודת המורים מיפו היו שותפים פעילים ביותר במהלכים הבאים  .מעל דפי העיתון

' מוריה ' ,

אשר עיין את הלוחמים למען השפה העברית  ,הופיעה הודעה בדבר התכנסות המונית בבית העם .
' מוריה ' אף דיווח על מודעות שהדפיסו המכבים הקדמונים ובהן הסיסמה

:

' השפה היא נשמת

האומה '  .י
%

אסיפת ההמונים השנייה בבית העם הירושלמי נערכה ב  19 -בנובמבר  .תיאור מפורט שלה  ,תחת
ן0ן הרבה אישי
הכותרת ' אסיפה פומבית גדולה תחת כפת השמים בירושלים '  ,נדפס על דפי ' החרות ' .

ציבור מפורסמים נאמו באסיפה  ,ובראשם בן  -יהודה  .בצד הדיבורים המוכרים על ערכה של השפה
לתחיית העם נשמעה גם נימה חדשה  :הצטדקות בכל הנוגע להשבתת בתי  -הספר  .המחנך הנודע בן -

ציון מוסינזון הודה בפה מלא כי השביתה היא בלתי חינוכית  ,אך הוא תירץ אותה בפסוק

:

' עת

לעשות לה ' הפרו תורתך ( תהלים קיט  ,קכו ) 02 .י מוסינזון ביקש את תמיכת ההורים הירושלמים

במאבק בניהם  .ואילו דיזנגוף קבע  ' :היישוב כבר בגר  .הגיע הזמן שנקח את ענייני החינוך בידינו
אנו ' .

03ן

בסיומו של הכינוס הביעו המשתתפים ' הערצה ותמיכה ' בצעדם של תלמידי הסמינר

כירושלים ובהורי התלמידים בבית  -הספר ביפו ש ' הוציאו את בניהם מהיכל הטומאה  .הלואי וילכו
כל ההורים האחרים בעקבותיהם '

; 04י

הורי יפו הוצגו כדגם חיקוי עבור הורי ירושלים .

במעמד זה הסתמן הלך רוח חדש  :לא עוד תחנונים לפני חברת עזרה על מנת שתשנה

החלטותיה ,

אלא העלאה על נס של צעדיהם הנועזים של הסמינריסטים ושל הורי יפו  .הפניית העורף כלפי
החברה הפילנתרופית באה לידי ביטוי גם באופן שבו הסתיימה האסיפה

:

' הקהל מסתדר לתהלוכה

והולך לזכרון משה על יד בתי הספר של עזרה בשירים עבריים ובקריאות של " יחי החנוך העברי " ,
105

האסיפה שבה השתתפו

" יחי הסמינר העברי "  " ,הלאה המסיון הגרמני "  " ,הלאה כהני הבעל " ' .
הנודעים  ,ובראשם

מעט אישים מיפו  ,אימצה את עמדת הקיצוניים  .מורי ירושלים

דוד ילין  ,לא

השמיעו את קולם באסיפה זו  ,וקרוב לוודאי שלא לקחו בה חלק  :ההחלטות שנתקבלו בה היו
במידה רבה למורת רוחם  .אסיפת העם היתה פעם נוספת המסגרת להכשרת הקרקע לשינויים במהלך
המאבק .
באסיפת מורי עזרה שהתקיימה למחרת אסיפת העם הסוערת נכחו מורים רבים  .הם ביקשו לטכס
עצה לנוכח שביתת הסמינריסטים ולנוכח הקצנת

הרחוב 06 .י

בניגוד לקולות הרמים שנשמעו

בתהלוכה שנערכה יום קודם לכן  ,החליטו מורי עזרה להמשיך ללמד עד חודש אפריל  .בניגוד
בשביתה ,

לנואמים שצידדו

מורי עזרה עדיין הביעו תקווה עמוקה שחברת עזרה תחזור בה

מהחלטתה בדבר הוראה בגרמנית ותתחשב בדרישות היישוב  .בתקופה שבה החלו להתפרסם בעיתון

ן () 1

~

100

' יפו '  ,מוריה ,

101

החרות , 23 , 21 ,

י

%1

103

20

בנובמבר

 24ו 25 -

. 1913

כנובמבר

; 1913

בין הנוכחים  :דיזנגוף  ,הסופר ש ' בן  -ציון  ,המורה ב " צ ליסינזון  ,המורה

ק " י סילמן וי ' זרובבל  ,איש פועלי ציון .
החרות  24 ,בנובמבר . 1913
' מתנועת המחאה בארץ '  ,האחדות  ,כ " א בחשון התרע " ד  ,עמ '

105

החרות  25 ,בנובמבר 913נ .
שם ; מכתב  -חוזר  ,עמ ' מב .

106

פרוטוקול אסיפת המורים  ,כ ' בחשוון תרע " ד  ,אצ " מ ,

104

. 25 - 24
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לגננות בירושלים
( תרע " ד  -תרע " ט )

07ן

' החרות ' ביטויי תמיכה בשובתים הירושלמים וקריאות למורי עזרה  ,וילין בראשם להתפטר ,

המשיכו האחרונים לנסות להגביל את המערכה ולהשפיע על החברה הגרמנית לשנות את גזר דינה
בכל הנוגע לשפה העברית  .במכתב ארוך ומנומס הביע דוד ילין את הערכתו לחברה הפילנתרופית
עזרה  ,וסיים במלים אלו

:

' חברת העזרה אשר עזרה כל כך הרבה להתקדמות השפה העברית

 . . .הננו

מקוים כי תשים לב להחלטתנו וקבל תקבל אותה  ,והראתה החברה הכבודה לכל באי ארץ ישראל
בפרט ולכל העולם בכלל כי היא היא החברה הקרואה מצד ההשגחה העליונה להרים דגל תחית
עמנו על אדמתו ' .

08ן

דברים אלה רחוקים מרחק רב מדברי המתקהלים אשר דימו את חברת עזרה

למולך ולבעל .
ביום שבו התכנסו מורי עזרה ,

ה 20 -

בנובמבר  ,נערכה אסיפת מחאה במושבה עקרון  .גם מושבה

זו שאנשיה נודעו בשמרנותם הביעה את תמיכתה בשובתים  ,וצעיריה הקדישו משכר עבודתם למען

קרן השביתה 09 .י אסיפת מורים רבת משתתפים התקיימה למחרת בראש  -פינה שבגליל

העליון ,

ובראשה עמדו המורים הוותיקים שמחה וילקומיץ ואליהו טורקניץ  .בצד מורי הגליל העליון נועדו
לחוד גם איכרי ראש  -פינה וכן ציוני צפת  .בעיתון ' החרות ' התפרסם נוסח ההחלטות השונות
שהתקבלו בהתכנסויות אלו 0 .יי
הנוסחים השונים של ההחלטות שנתקבלו באסיפות העם במשך שבועות המאבק מעידים בבירור

על הלך נפשו של הציבור  .מורי הגליל העליון לא הסתפקו במחאה כנגד הקורטוריון בברלין  ,אלא
הפנו קריאה ארוכה ומפורטת למוסדות הציוניים  .לדעתם מסירת החינוך העברי לידיים זרות היתה
שגיאה  ,ויש לתקן את המצב מיסודו ; המוסדות החינוכיים  ,הן בתי  -הספר והן האוניברסיטה  ,חייבים
להיות בידי התנועה הציונית  .מורי הגליל העליון חיזקו את ידי השובתים  ,המורים והסמינריסטים ,
והקדישו עשירית משכרם למען צורכי החינוך החדשים .
109
07נ

' משדה המלחמה של התחיה העברית '  ,החרות  21 ,בנובמבר

108

כתב יד של ילין  ,חשוון תרע " ד [ אין תאריך מדויק ]  ,אצ " מ ,

. 1913
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לד .

109

מכתב  -חוזר  ,עמ '

110

' אספת המורים מגליל העליון והחלטותיהם '  ,החרות  3 ,בדצמבר 3נ19

;

מכתב  -חוזר  ,עמ '

לה  -לז .

מרגלית שילה

תמיכה אמיצה הביעו איכרי ראש  -פינה  ,אם כי ללא סיוע כספי  ,ואילו אנשי צפת הבטיחו

' להשתתף בסכום ידוע '  .אצל אלה ואצל אלה עורר המאבק תחושת הזדהות כלל ארץ  -ישראלית

:

' יחד עם כל הצבור העברי אנו נכונים להלחם בכל כוחנו '  .הוועד המרכזי של הפועל הצעיר הצטרף
אף הוא אל הדורשים מהפכה חינוכית  ,ופרסם מעל דפי בטאונו גילוי דעת  ' :אנחנו מקוים שמלחמה
זו תקיף את כל בתי הספר של עזרה ותתפשט בקרוב גם על בתי ספר של אליאנס ' 1 .יי
תחושת ההזדהות הכלל יישובית מצאה ביטוי נוסף באסיפות המחאה ביישובי הדרום  ,הן בחוות

הפועלים בחולדה והן בבאר  -טוביה  .בשבת

ה 22 -

בנובמבר התקיימו ביישובים אלה התכנסויות והם

שלחו הודעות על כך בעיתון הפועלים ' הפועל הצעיר ' 2 .יי יומיים לאחר מכן ,

ב 24 -

בנובמבר ,

התכנסו איכרי ראשון  -לציון בבית העם המלא מפה לפה שבמושבה  .בין הדוברים היה גם מורה
הגימנסיה מוסינזון  .המשתתפים בחרו ועד לשם איסוף הכספים ; שומרי המושבה התנדבו להקדיש
תמורה של ליל שמירה

;

ובאסיפה הראשונה נאספו יותר מאלף פרנק .

3ן1

גם בפתח  -תקווה השמרנית

נערכה התכנסות בבית ועד המושבה  .כין הנואמים היו נציגי הפועלים  ,נציג מכבי ונציגי המורים .
' אחרי האספה יצאו בתהלוכה ובשירים עברים בכל רחובות המושבה '  .גם שם נאספו כספים עבור
קרן השביתה 4 .יי
ב 24 -

בנובמבר נועדו גם מורי הגליל התחתון  ,נציגי יבנאל  ,סג ' רה  ,כפר  -תבור ופוריה  .מורי

מלחמיה 4יי * נעדרו עקב הרצח של משה ברסקי בשבת הקודמת  ,אירוע שהגביר את ההתרגשות
בקרב המתכנסים  .מורי הגליל התחתון ראו את מחאתם כחלק מגל המחאות ' אשר נשמעו ממתולה
ועד קוסטינה '  .גם הם זנחו את המגמה הראשונית של המאבק  ,דהיינו לנסות ולהשפיע על חברת
עזרה לתקן את מוסדותיה  ,ודרשו בהחלטיות מהמוסדות הציוניים כי יקחו על עצמם את האחריות
לחינוך העברי הארץ  -ישראלי  .יומיים לפני ייסוד בית  -הספר העברי החדש ביפו תבעו מורי הגליל

התחתון ' לגשת מיד לגאל את בתי הספר של עזרה מידי זרים ' 15 .י הם קראו למורי עזרה  -שכולם ,

למעט מורי יפו  ,עדיין עבדו  -ודרשו ללמד עברית בלבד  ,ואם לא יותר להם הדבר  -לשבות

!'

והודיעו כי מי שלא יצטרף לשביתה יוחרם  .מכיוון ששביתה משמעה פיטורים ביקשו מורי הגליל
התחתון ממרכז המורים לדאוג לשובתים לפרנסה ולעבודה לאלתר  ,והציעו ' להטיל לחובה על כל
חברי הסתדרותנו לנכות ממשכרתם אחוזים ידועים לקפת השביתה '  .וכן ביקשו שלא יבולע
לסמינריסטים השובתים  ,והעלו את האפשרות שאגודת המורים תייסד סמינר חדש למורים .
למחאותיהם צירפו המורים שני מכתבים

:

לקורטריון של עזרה ולוועד הפועל של ההסתדרות

הציונית  .אף שבהחלטותיהם ישנה תכנית להקמת מוסדות

חלופיים  ,נראה

שעדיין מצאו לנכון

להסביר לחברה הפילנתרופית את עמדתם ולהציג בפניה את דרישותיהם  .מכתבם לוועד הפועל
הציוני לא כלל תכנית פעולה מפורטת  ,ונשמעה בו הקריאה ' תתחילו מייד בעבודה חיובית '  .נראה כי

מורי הגליל התחתון העריכו נכונה כי היוזמה נמצאת פה בארץ  -ישראל  ,והם הודו בפה מלא כי
' הגיעה השעה שעבודתנו תהא נעשית על ידינו
111

ל) 1 1

אנו ' " .

ן

' לחברי הסתדרותנו מאת הועד המרכזי של הסתדרות הפועל הצעיר '  ,הפועל הצעיר ,
מכתב  -חוזר  ,עמ '

לט .

112

שם ,

113

אכרה
בארצנו~  ,פתח תקוה  ,מוריה  27 ,בנובמבר

* 114

המושבה מנחמיה נקראה מלחמיה בעשרים השנים הראשונות

114
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21

בנובמבר

נפש ? ]  ' ,מכתב מראשון לציון '  ,החרות  27 ,בנובמבר
; 1913

החרות ,

1

. 1913

בדצמבר . 1913

בדצמבר

לקיומה .

115

' אספת מורי הגליל התחתון והחלטותיהם '  ,החרות ,

116

מחאה נרגשת יצאה גם בשם קבוצת פועלים וועד המושבה כנרת  ,אצ " מ 23 / 588 ,

8

: 1913

מכתב  -חוזר  ,עמ '

לט  -מ .

. 1913

מלחמת השפות

בדיקה מקרוב של ההתרחשויות מעידה כי ' התסריט ' שהציעו מורי הגליל התחתון התממש
בשביתה ,

במידה רבה  .המורים הציגו לחברת עזרה דרישות  ,הללו נדחו  ,ואי לכך פתחו המורים

מכך נוצרו בן  -לילה מוסדות חלופיים  .האם

והחברה הכריזה בעקבות זאת על פיטוריהם ; כתוצאה

יש בכך משום הוכחה להשפעתן הישירה של המחאות הציבוריות

?

תיאור כינוסי המחאה והחלטותיהם מלמד על הלך הרוח ביישוב  .ההזדהות הכלל ארצית עם
המאבק היא היא המפתח להבנתו ולהבנת ההעזה הציבורית שהיתה ללא תקדים  .אגודת המורים לא
יזמה את מהלכי המורים והתלמידים  ,אלא נישאה על הגלים שיצרו אנשי היישוב בכלל והמורים
העבריים בפרט .

7ן1

מרק הנצחון הראשון  -ימו
תכניותיהם האמיצות של אנשי יפו לא היו בבחינת סוד ואנשי ירושלים עקבו אחריהן בדאגה .

ב 24 -

בנובמבר התקיימה בירושלים פגישה רבת משתתפים שבה נועדו מורי עזרה בעיר עם שליחי אגודת
המורים

ביפו 18 .י

בפגישה התבררו הגישות השונות של מורי עזרה הירושלמים .

כאן  ,בחוג סגור ,

הציג דוד ילין בגילוי לב את דעתו  .הוא הביע את תקוותו  -אמונתו כי חברת עזרה תקבל את עמדת
היישוב ותשנה את החלטתה  .את צעדם התקיף של אנשי יפו העריך כטעות המזיקה לאנשי

ירושלים ,

וגילה התנגדות לכוונתם לייסד בית  -ספר עברי חדש בטענה כי מעשה זה יחליש את כוחם של מורי
ירושלים  .המורה אשר בן ישראל  ,אחד הדוברים במפגש הירושלמי  ,העריך נכונה כי ' ביפו הדרישה
לעברית חזקה יותר

מבירושלים '  .נשמעה

במפגש גם הדעה כי ילדי יפו הם מובילי המאבק  ' :הילדים

עומדים בעד כבוד העם '  ,ולמען המטרה החשובה כדאי אף לסבול את ' המצב האי מוסרי שהילדים
לא ילמדו '  .המפגש הסתיים בקבלת ההחלטה להתיר לאנשי יפו לפעול על דעת עצמם בסיוע אגודת
המורים  .עמדתם של ילין וחבריו כנגד המאבק ביפו נדחתה .
בבית יבנה בירושלים התקיימה באותו יום אסיפת כל נציגי ' היישוב החדש ' הירושלמי  ,ונבחר בה
ועד פעולה בן שבעה חברים אשר יוביל את המהלכים

בעיר 9 .ין

בין חברי הוועד  -שמורי עזרה

בולטים בהעדרם ממנו  -אליעזר בן  -יהודה  ,שלמה שילר  ,מנהל הגימנסיה הירושלמית  ,וישראל
איתן שהשמיע כזכור דעות קיצוניות באסיפת העם הראשונה  .בעוד מובילי המאבק ביפו היו
מאוחדים בעמדותיהם  ,בציבור הירושלמי נפרצו פרצות  .גם הסמינריסטים הירושלמים הודו כי
' ביפו  . . .הנם לאומיים יותר ולכן הסכימו תכף לדרישות בניהם ' .
קונן בעיתונו

:

נשכח מלבו ? '

ן12

למחרת  ,ב 25 -

בנובמבר  ,פג האולטימטום שהציבו הורי בית  -הספר לבנים ביפו לחברת עזרה .

אגודת המורים אל הקהילה היהודית בווינה  ,ז ' בטבת תרע " ד  ,אצ " מ ,

117

מרכז

118

פרטיכל אסיפת מורי העזרה בירושלים ,

24

119

' ירושלם  ,המלחמה בעד שפתנו בירושלים '  ,החרות ,

120
121

מכתב  -חוזר  ,עמ '
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' שני מכתבים מאת שני סמינריסטים להוריהם '  ,החרות ,
ח ' בן עטר  ' ,אל העם '  ,שם ,

26

. 1913

;

וכן ראה פרוטוקולים של

ך ך ך
' השבוע '  ,הפועל הצעיר ,

מא .
בנובמבר

. 52 / 387
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הוועד לחיזוק החינוך העברי  ,אח " י  ,מיכל  , 9 . 5תיק

; 1913

129

חיים בן  -עטר  ,עורך ' החרות ' ,

' האם כל כך שקע הצבור הירושלמי בסביבה הבטלנית והאדישה עד שגם חנוך בניו

2

בינואר

. 1914
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בנובמבר

ההלמות אספת ההורים
של

=

2

=

2

תלמידי בית הספר תזרה" ביפה

א
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אותם
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החתום ' ם
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הספר

.

ותסלאנה ררישותעה

נשלחת תלנרטה

ל  .עזרה.

כלע  ,ובה אס דורשים מהחכרה

.

נ
על
מרכז

נבחר וער של חבטה

המורים ,

.

,

ההחלטות

מלסוד המרעים

ם תשובה תלגרם  -תן

הורים,

שהוא משגיח

אל הפעל ; וועד זה

יחד עם

בלי -איחור-,

דואג לפתיחת ב  -ס לנערים

אם ה עורה ' לא

בחת ' טת

נ'.

טחכ ם לתשובה ער ' ום

)

בכרלע

היו

בב .ת -הספר תה  .ה רק בעברית ומבקש .

הוצאת

.

טתח כ  -ם

R'~ lnS

עויה ; ולבל ' השיב

תסכ.ם לדרישתנו.

וע " ז באתי על החתום :

.

לחתום ולהקרב
סתכקשיםסר ג
ההורש על שם
להחלטות הנ ר
הכויתם ליער
הפסכיסים
את
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המבסקי

1ןי111ללי

,,,, ,,

המענה מחברת עזרה לא הגיע  ,וועד ההורים התכנס יחד עם ועד העיר הכללי ועם הוועד לחיזוק

החינוך העברי בספריית שער ציון שביפו עירם  .מי מטרתם של המתכנסים היתה ברורה  -ייסוד
בית  -ספר עברי חדש  .הסכמת כל הנוכחים היתה נתונה לכך מלכתחילה  ,והנושא כלל לא הועלה
לדיון  .נדונו אך ורק השאלות המעשיות

:

המבנה המיועד לבית  -הספר ושפות הלימוד  .גם שאלת

האמצעים לא נדונה לנוכח ההערכה כי ' שאלת האמצעים נפתרה לעת עתה על ידי ההתנדבות
הגדולה של הקהל היפוכיי והמוסדים '

;

עד לפגישה נאספו כבר

כ 5 , 000 -

פרנקים  .בית העם נקבע

כמקום הזמני של כית  -הספר  .השפה הזרה המועדפת שנבחרה היתה צרפתית והוחלט כי גרמנית
תלמד רק על פי דרישת ההורים  .המורים שיגרו מכתב התפטרות אל אפרים כהן  ,מורשה החברה  ,ובו
כתבו

:

' הרבה סבלנו מזה שאנחנו מורי העזרה בארץ ישראל היינו עבדים לגרמנים  ,סבלו עמנו גם

ההורים והתלמידים  . . .לפיכך הננו מתכבדים להודיע לכבודו כי נפטרנו מבית הספר עזרה מהיום

והלאה '  .היתה זו התפטרות המורים הקבוצתית הראשונה  .מועד ייסוד בית  -הספר נקבע ליום
המחרת  ,וכל המורים שהתפטרו עברו לבית  -הספר

2נ 1 1

החדש ' .

מ

שררה התרוממות רוח  ,תחושה של

' שחרור רוחני ' .
ציר לפני שהוכרע השלב האחרון יצא ' החרות ' בשיר הלל לדור הצעיר ולנצחונו במערכה  ' :דור

122

רועה  ' ,בי " ס עירוני לבנים ביפו '  ,שם ,

123

' יפו  ,ביום רביעי , ] 26 . 11 . 131

( היום )

28

בנובמבר

; 1913

' השבוע '  ,הפועל הצעיר  28 ,בנובמבר

יפתח בית הספר חדש לנערים '  ,החרות ,

26

בנובמבר

. 1913

. 1913

מלחמת השפות

חדש קם  .ארץ ישראל חדשה צמחה  . . .בנינו נצחו אותנו  .בני נעורינו הולכים לפנינו  . . .הנצחון
אתנו

זהו נצחון האמת . ' . . .

!

24ן

מה היה חלקה של אגודת המורים במהפך החינוכי

התפטרות המורים ועל פתיחת בית  -הספר

?

האגודה בישרה בעיתון ' החרות ' על

האגודה הוסיפה אזהרה כי שום מורה אינו רשאי

החדש 5 .מ

לקבל את משרות המורים שהתפש  .מהעדויות שלפנינו עולה בבירור כי אגודת המורים  ,מורי יפו
והוועדה לחיזוק החינוך העברי היו שותפים מלאים למאבק  .עם זאת מסתבר כי הורי התלמידים היו
הגוף הפעיל והמוביל  .מברקי הברכה שפורסמו בעיתון ' החרות '  ,ועוד יותר מכך סכומי הכסף
שזרמו מכל עבר  ,היוו כאמור מסגרת תמיכה רחבה ביותר למהלכים הדרמטיים  .תוך פחות משלושה

שבועות מיום הגעת ההודעה בדבר החלטת הקורטריון נפל דבר ביפו ובכל היישוב הארץ  -ישראלי .
בעוד ראשי אגודת המורים עושים בירושלים כדי לעודד את מורי עזרה שם  ,עשו אנשי יפו אגודה

אחת והוכיחו כי הציבור הארץ  -ישראלי בשל לקבל על עצמו אחריות לחינוך בניו  .אסיפת המחאה
שקיימו אנשי רחובות

ב 27 -

בנובמבר נתנה גושפנקה נוספת לתמיכה הציבורית הרחבה .

26ן

האופוריה שאחזה ביישוב עולה מדפי ' החרות '  .במאמר מערכת אקסטטי קרא חיים בן  -עטר  ' :עד
כה שרר חושך  . . .והנה פתאם בקע אור  . . .גדול הוא היום הזה  ,יום היסתורי בחיי

עמנו ' 7 .מ

למלים

נשגבות אלו חברה ההודעה כי ההסתדרות הציונית שמושבה בברלין שיגרה את תרומתה הכספית
הראשונה עבור בית  -הספר הריאלי בחיפה  .האחריות לחינוך העברי החדש לא היתה עוד נחלתו של
היישוב העברי הקטן בלבד .

מרק הנצחון השני  -ירושלים
ניוח שנו הוחלט ביפו על ייסוד בית  -הספר החדש פורסם בעיתון ' החרות ' כי המזכיר הנמרץ של
חברת עזרה שם פניו

לארץ  -ישראל 28 ,י ב 26 -

בנובמבר ביום שבו פתח בית  -הספר החדש ביפו את

שעריו  ,הגיע פאול נתן ארצה  .האם גורלה של נסיעתו הוכרע במידה רבה עוד טרם

בואו ?

אנשי

הפשרה ובראשם לוריא ודוד ילין קיוו כי יגלה גמישות  ,ישנה את כיוון המערכה ויאפשר את המשך
שיתוף הפעולה עם עזרה .

29ן

למורי עזרה וילין בראשם היו גם סיבות אישיות  -כספיות כבדות משקל

לא לנתק את קשריהם עם החברה .

30ן

לעומתם אהרונוביץ במאמרו בעיתונו ' הפועל הצעיר ' נתן

ביטוי לתחושה כי המאבק אינו אלא ' שעת כושר  :זו העת לשנות את מערכת החינוך בארץ מיסודה ,
ולהרחיב את המאבק נגד החינוך של כל החברות המתבוללות ' .

המאבק בירושלים נשא אופי שונה מזה של המאבק ביפו .

לודופול  ,ארץ ישראל החדשה  ,החרות ,

בנובמבר

32ן

ן3ן

בואו של נתן יצר מעין אתנחתא

. 1913

124

א'

125

החרות ,

126

מ ' סמילנסקי אל מרכז המורים  ,כ ' בחשוון תרע " ד  ,אח " י  ,מיכל  , 9 . 5תיק  , 9סמילנסקי מודיע על האסיפה

24

שם .

המתוכננת לאור ליום כ " ח בחשוון ומבקש כי ישלחו שני נואמים לתאריך
127

לעיל  ,הערה  , 21המשך ג '  ,החרות ,

128

' תלגרמים אחרונים '  ,שם ,

129
130

סילכרט ( לעיל  ,הערה

131
132

בנובמבר

חתימה ] ,

,)5

עמ '

5

בינואר

, 1914

אצ " מ ,

. 52/ 367

. 211

' לעניני השעה '  ,הפועל הצעיר ,

.

. 1913

. 1913

אגודת המורים אל הקהילה היהודית בווינה ,

מרכז

[ אין

25

30

בנובמבר 913נ

ר2 -

בדצמבר

המיועד .

28

בנובמבר

.

. 1913

'  . .בעיר עצמה המלחמה רפויה מפני טעמים ידועים  , ' . .ש ' שילר אל מרכז המורים ביפו  ,כ " ג בחשוון תרע " ד ,
אח " י  ,מיכל

.5

,9

תיק

.9

ונ

 1ן

שבה ניסו הגורמים המפשרים להחזיר את הגלגל אחורנית  .מרכז המורים התלבט אם להופיע לפניו
במשלחת רשמית  ,אם לאו  .גם כאן הכריעו אנשי הפשרה ומאיר דיזנגוף  ,זאב גלוסקין ואליעזר

הופיין הגיעו לירושלים לפגישה לא  -רשמית עם נתן  ,אך פגישתם לא העלתה

דכר 33 .י ' החרות ' סיכם :

' כל נסיון לברר לו את המצב האמיתי בארץ ישראל לא הצליח  . . .פול נתן שפקח
לשטות זו

הוא מה ראה

? ' 34 .י

בשבת ה  29 -בנובמבר  ,שלאחר בואו של נתן  ,היתה ירושלים כמרקחה  .ארבע אסיפות נערכו
 משה ,כאותו יום  :בבית  -הכנסת של רבן יוחנן בן זכאי בעיר העתיקה  ,בבית  -הכנסת בשכונת אהל
בבית יבנה  ,ובמוצאי שבת בבית העם  .שני בתי  -הכנסת הנזכרים הם ספרדים
לעורר גם את העדה הספרדית לקחת חלק

;

נעשה מאמץ מיוחד

ומתלאביב
במערכה  .בין הנואמים כלטו האורחים מיפו -

 -אביב

:

המורה חיים בוגרשוב ושיינקין  .בבית העם דובר בעיקר על תוכניותיו של הוועד לחיזוק החינוך
העברי  ,שזה עתה קם  ' ,ויעוררו את רוח הקהל לתמוך כעבודה זו ' 35 .י
בתקווה כי יעלה כידם להשפיע על נתן לשנות את מדיניות החברה הגישו לו  ,מורי עזרה
בירושלים  ,סמוך לבואו ארצה  ,תזכיר ארוך  ,מנומס  ,ובו פנו לחברת עזרה בבקשה חד  -משמעית

' להכיר בזכות השפה העברית בתור שפת הוראת כל המקצועות הכלליים השונים בכל בתי
חברת העזרה בארץ ישראל ' .

133

36ן

התזכיר הבהיר פעם נוספת שגם מורי ירושלים ראו במערכה מערכה

מכתב [ אין חתימה ] אל הוועד הפועל הציוני  1 ,בדצמבר  , 1914אצ " מ 52 / 316 ,

.5

114
134

המפגש שהתקיים ב  , 29 . 11 . 13 -אח " י  ,מיכל
[ אין חתימה ]  ,פול נתן  ,החרות  1 ,בדצמבר 913נ .

 , 9תיק

; Resumd

דיווח מפורט אודות

.7

135

שם .

136

התזכיר פורסם במכתב  -חוזר  ,נומ ' ב '  ,עמ ' א  -ה ; פרוטוקול האסיפה מורי העזרה  ,אנ " מ 19 / 2 ,

( לעיל  ,הערה

:

הספר של

רינות
, )2

עמ '

. 213

; 14153 / 1

כוללת ולא עוד מאבק בטכניון בלבד  .מורי עזתה נימקו באורח פרגמטי את התועלת המררבה
שתצמח מן השימוש בעברית בכל מקצועות הלימודים וציינו את חלקה החשוב של חברת עזרה
' בהתקדמות השפה העברית '  .רק בסיום דבריהם העזו המורים והעלו את המניע הלאומי לבקשתם
' תחית השפה העברית

:

היא אידיאל הממלא חלק גדול מתוכן חיינו ' .

מכתבם של מורי עזרה מצטיין באיפוק אך סערת הרוחות ביישוב הלכה וגברה באותם ימים  ,והיא
ניכרת במברקי התמיכה בסמינריסטים השובתים שפורסמו על דפי ' החרות '
באסיפת המכבים שהתקיימה ביפו

ב1 -

בדצמבר .

37 ,ן

וזכתה לביטוי קיצוני

בניגוד לנוהג בכל האסיפות עד כה סירבו חברי

38ן

המכבי ביפו לשלוח מברק מחאה למזכיר עזרה או אפילו לגנות את המורים

' הבוגדים '  ,בטענה

' שלא כדאי להתחשב עמהם '  .אנשי יפו נהגו כאילו המאבק כבר הסתיים  .הסופר ר ' בנימין ( י ' רדלר -
פלדמן ) ,

אשר שהה אותה עת בירושלים וסייע למערכת ' החרות '  ,חש אף הוא כי יד העם העברי על

העליונה  ' :עלינו לדעת כי עכשו אנו החזקים ; לא על ידי איזה כח גופני אלא על ידי רצון ה עם

' 39 .י

קולות המחאה וקולות הבקשה לא הועילו ולא השפיעו כהוא זה על מזכירה של חברת עזרה .
תשובתו היחידה של נתן היתה כי אין הוא מוכן לדון בשינויים כל עוד נמשכת שביתת תלמידי
הסמינר 40 .י מורי עזרה בירושלים הגיעו כמעט לקצה דרכם  .שמונה  -עשר מבין המורים במוסדות
השונים  ,כולל מנהלת בית  -הספר לבנות  ,שיגרו

ב5 -

בדצמבר הודעה לעזרה כי אין ביכולתם

להמשיך למלא את תפקידם אם החברה לא תשנה את מדיניותה כלפי השפה העברית  .אם תוך
חמישה ימים מיום שיגור מכתבם לא יקבלו מענה הולם מהחברה  ,הוסיפו  ,תיכנס התפטרותם לתוקף
ולן 1
137

138

' תלגימים אחרונים משדה מלחמת התחיה העברית '  ,החרות ,
[ אין חתימה ]  ' ,שאלת השפה בחוג הצעירים '  ,החרות ,

4

בדצמבר

 8בדצמבר

פלדמן  ' ,המצב  ,אור לד ' כסלו '  ,החרות ,

139

"

140

מכתב אל הוועד הפועל הציוני [ אין

4

בדצמבר

. 1913

. 1913

. 1913

חתימה ]  1 ,בדצמבר ; 1913

אצ " מ 52 / 316 ,

מרגלית שילה

כעבור חודשיים  ,בפברואר
עובדות

 . 1914ן4י

בניגוד למורים ולהורי התלמידים

ביפו  ,אשר לא היססו

לקבוע

לאלתר  ,ביקשו רוב מורי ירושלים להשאיר לחברת עזרה פסק זמן כדי למצוא מחליפים .

יתר על כן  ,מורי ירושלים הוותיקים הששו מההיבט החוקי של צעדם  ,ואולי אף האמינו שתוך
חודשיים יעלה בידם לשנות את מדיניות החכרה וכך יוכלו לחזור בהם מהתפטרותם  .גם מרכז
המורים והוועד לחיזוק החינוך העברי עדיין לא הכירו כי דרכם המשותפת עם חברת עזרה הגיעה
לקצה  .בד בבד עם ניסוח התקנות של הוועד לחיזוק החינוך הם תכננו את המשך המגעים עם נתן

ועדיין קיוו כי הוא ייאות ' להציל את המצב ' .

42ן

הנהלת עזרה הגיבה על מכתב ההתפטרות החריף וההססני גם יחד של מורי החברה בירושלים
ב8 -

מיד ובתקיפות  .שלושה ימים לאחר קבלת מכתב ההתפטרות ,

בדצמבר  ,כינס כהן בביתו

שלושים מנאמניו בקרב תלמידי הסמינר וקבוצת מורים שלא פרשה  ,ויחד עם מזכיר החברה הם

חגגו את ההחלטה לפתוח את הסמינר  ,בליווי משמר שוטרים  .בית  -המדרש שחלק מתלמידיו שבתו
מלימודים למעלה משבועיים  ,נפתח למחרת מהדש מבלי להודיע על כך למורים שהגישו את

התפטרותם 4 ' .י כהן  ,מורשה ח ברת עזרה בארץ  -ישראל  ,ונתן  ,מזכיר הת כרה  ,העמידו את המורים
העבריים בפני מצב בלתי הפיך  .רצונם העז של מורי עזרה הירושלמים למנוע קרע עם מעסיקיהם
נכשל  .רק ביום שבו חודשו הלימודים בבית  -המדרש למורים הודיע נתן לדוד ילין

:

' [ אני ] מפסיק

אותך ואת כל החותמים אתך מכל עבודתם בחברה '  .ואילו ילין במכתב תשובתו הגאה הצהיר  ' :הולך
הנני להקדיש מעתה כל כוחותי למוסדות החדשים אשר הננו חייבים לכונן בירושלים ' 44 .י
המאנק הסתיים כמו מחזה דרמטי  .מכתב הפיטורים של נתן שנמסר לילין

ב9 -

בדצמבר

בערב ,

לא הובא לידיעתם של יתר המורים  .מורי בית  -הספר לבנים  ,שאמנם לא שבתו אך חתמו על מכתב
ההתפטרות  ,שמעו למחרת  ,בבואם לבית  -הספר  ,כי הם מפוטרים ומגורשים מהמוסד  ,הז ' נדרמים
שנלוו לכהן  ,אשר מסר להם את ההודעה  ,לא השאירו מקום לוויכוחים  .המורים ביקשו להיפרד
מתלמידיהם  ,אך סולקו בבושת פנים  .חלק מהילדים הצליחו לצאת אחר מוריהם  ,והאחרים נכלאו

בכיתות  ' .החרות ' תיאר את ' השערוריה בירושלים ' באריכות

:

' התלמידים שהספיקו לברוח נשארו

עומדים על יד בית הספר  ,שרו  ,צעקו וצפצפו  .ולבסוף  ,התחילו לקרוע את מחברותיהם הגרמניות
לגזרים וכל הרהוב שלפני בית הספר למל הפך לכן  . ' . . .האירועים בבית  -הספר לבנות שהתרחשו
באותה עת היו קולניים עוד יותר

:

' בצעקות  ,כבכיות וקללות התפרצו כל התלמידות אל הרחבה של

הספר  . . .משראו בני החבורה שאין הם יכולים להשתיק את

בית

השוטרים

לעזרתם  .התחילו לגרש את הבנות ' .

45ן

" הקומדיה " כדברי המנהל ויבואו

השימוש במשטרה התורכית ובאלימות כלפי
46ן

המורים והילדים השאיר טעם מר בפיותיהם של  %ל המעורבים באירועים .
האופן הבוטה שבו שמה חברת עזרה קץ לשביתת המורים לא הותיר עוד מקום לפקפוקים  .אנשי
ירושלים בסיוע הוועד לחיזוק החינוך העברי החלו בהכנות לייסוד בתי  -ספר חדשים  .מברקים

141

142

116

143
144

תיאור מפורט של מהלך העניינים ראה

:

רינות ( לעיל  ,הערה

 , ) 2עמ '

. 215 - 213

פרוטוקולים של אסיפות מרכז אגודת המורים  ,אור ליום ו ' בכסלו תרע " ד  ,אח " י  ,מיכל
' ירושלם '  ,החרות  10 ,בדצמבר  ; 1913אלבוים  -דרור ( לעיל  ,הערה
' להתפטרות המורים '  ,החרות  11 ,בדצמבר  : 1913נתן אל ילין  9 ,בדצמבר

 , ) 5עמ '

.

,9 5

תיק . 12

. 340 - 339
; 1913

ילין אל נתן  ,אותו תאריך

המכתבים מודפסים בכתבה זו בהחרות .
145

[ אין

146

' לאנשי העזרה '  ,מודעה בגנות העניין פורסמה ע " י מערכת החרות בעיתון ,

חתימה ]  ' ,שערוריה

בירושלים '  ,החרות ,

12

בדצמבר

. 1913
11

בדצמבר

. 1913

אמפת עם נדולה
י " מ השון  ,בשעה שמונה

*

א"4

נגן שו בית  -העם

,

הנו

1

%%,

'

4

.,

השא

הס '

" נאמו : .

זג ,%מ מ ד ' גדיף נננ ש; בנצק
בשם הועד ה פואי ל הולרנ ,וך , ,
אעלרי בנרי ,

ויד ב ,סומינזק"
'1

הי

,

" ענג

:גבש י אישר

כשען

בן  ' .דשדדע

 ,הוער הזמני ניראים ,

מרגלית שילה

ששיגרו הוועד הפועל הציוני בברלין

הבטיחו תרומות כספיות

בדצמבר ) וועד חובבי  -ציון באודסה

( ב5 -

נאות 47 .י בערבו של ה 10 -

( ב  8 -בדצמבר )

בדצמבר התכנסו תומכי השובתים לאסיפה נוספת

'

בבית העם  .שוב היה זרובבל האיש המושך בחוטים והמגנה את חברת עזרה 4 .י ואולם תקופת
המחאות גם היא הגיעה לקצה  .בעיתון ' החרות ' התנוססה למחרת מודעה מאירת עינים הפונה
' לאבות תלמידותינו ' בבשורה

:

' אנחנו מנהלת ומורי בית הספר לבנות מודיעים אתכם בזה כי היום

אנחנו יוצאים מחברת העזרה ופותחים את בית הספר הזה במקום אחר ' .

49ן

גם בית  -הספר העברי

החדש לבנים נפתח באותו היום .
בשבת

ה 13 -

בדצמבר המשיכו הרוחות לסעור  .בבית יבנה שוב התכנסה אסיפת ציבור  ,ודיזנגוף ,

יושב  -ראש הוועד לחיזוק החינוך  ,התארח בעיר  ' .קהל עצום כזה לא ראינו עדיין בירושלים '  ,דיווח
' החרות '

50 .ן

הנואם הראשי הפעם היה דוד ילין  .הכבלים שהיו על ידיו עד אותה עת הוסרו  ,והוא ניצל

הזדמנות זו להבהיר את עמדתו בגלוי  .ילין הדגיש  ' :במשך שבועות אחדים ראיתם בעיניכם מהפכה
של ממש '  .הוא אף רמז לקורבן האישי שנדרש ממנו

' לא ברכוש גדול ולא ברכוש קטן

:

..

 .רק

בידיעה שאנחנו את חובתנו להחנוך עשינו '  .י5ן הנוכחים התבשרו על פתיחת מוסד חינוכי חדש -

בית  -המדרש העברי למורים .

בית  -המדרש העברי למורים נפתח למחרת .

בירושלים ב ' קול קורא ' מרגש

:

52ן

ילין פנה אל תלמידיו  ,אל הוריהם ואל העם היושב

' לא בחיל ולא בכח כי אם ברוחי

!

 . . .בואו תלמידים חביבים ללמוד

להשכיל שובו במנוחה ללימודיכם הקדושים לכם  .מקומנו  -בבתי מדרשנו '  .י5ן רוב התלמידים
נענו לקריאתו  ,עזבו את מוסדות עזרה והצטרפו למוסדות החינוך החדשים  .גם אנשי חיפה לא טמנו
ידם בצלחת
על דפי

וב 15 -

' החרות ' :

בדצמבר נוסד גם בעירם בית  -ספר עברי חדש  .שוב ניתן ביטוי לתחושת הנצחון

' עלינו לדעת  ,כי עכשו אנו החזקים

לא על ידי כח גופני  ,אלא על ידי רצון

;

העם  . . .התחלנו באילו אספות מחאה והנה הקיפה התנועה את כל הארץ והנה היא מתפשטת גם
מחוצה לה ' .

4

'

ן

מבט חדש על אנשי העלייה שנייה

תי

ביקשנו לברר כאן את אופיה של המערכה כמלחמה עממית  ,אך לא באנו לפרוש כאן את כל

היריעה ,

וסיפורה השלם של המלחמה עדיין מצפה לגאולתו  .התיאור המפורט ששרטטנו מאשש באורח

ברור את הקביעה כי היתה זו מלחמה עממית  ,מלחמה אשר הציבור קבע כמידה רבה את מהלכיה .

147

' תלגרמים אחרונים '  ,המברקים פורסמו על דפי החרות ,

10

בדצמבר

' ירושלם '  ,מוריה ,

11

בדצמבר

148

' ירושלם '  ,החרות ,

149

' לאבות תלמידותינו '  ,החרות ,

150

' ירושלם  ,אסיפה בת אלפי איש בבית יבנה '  ,החרות ,
14

1 18

בדצמבר

11

. 1913

בדצמבר

; 1913

11

. 1913

גם אסיפת מחאה זו הסתיימה

151

ד ' ילין  ' ,החינוך העברי '  ,החרות ,

152

שם .
בדצמבר

בדצמבר

15

. 1913
. 1913

בדצמבר

15

בדצמבר

; 1913

מירושלים ליפו ומיפו לירושלם  ,מוריה ,

בתהלוכה .

. 1913

. 1913

153

שם ,

154

פלדמן ( לעיל  ,הערה

155

' מבט חדש על העלייה השנייה '  ,מאמר מפורט בנושא זה נמסר לפרסום ע " י

14

. ) 139

הדגשה

שלי .
המחברת .

מלחמת השפות
56ן

בחינה דקדקנית

' אספה גררה אספה והתלהבות גררה התלהבות  .תפקיד חשוב מלאה העתונות ' . . .

של ההתרחשויות מאשרת את דבריהם של בני הזמן אשר היטיבו להגדיר את המלחמה כתנועה
עממית אשר ' הקיפה את כל שדרות העם ביחוד הנמוכות והבינוניות ' 57 .י זאת ועוד  ,מהלך העניינים
מורה בבירור כי אנשי היישוב היפואי ואנשי היישוב החיפאי היו נועזים יותר מן הקהל הירושלמי .

וכדוגמת היישוב כן דוגמת המורים  :מורי ירושלים היססו זמן רב עד שהגישו את כתב

ואילו מורי יפו שזורזו על  -ידי ההורים הסכימו לעשות כן מיד כאיש

התפטרותם ,

אחד .

פרשת מלחמת השפות לא באה ללמד על עצמה בלבד  ,אלא על היישוב שהובילה  .המלחמה על
הלשון העברית היתה מאבק על התחייה התרבותית של העם בארצו  .אנשי העלייה
בקשו להקים בארץ חברה יהודית חדשה הדואגת לכל צורכי

העם  ,ראו

חשיבות עליונה בתוכניתם היישובית  .וכדברי אהרן דוד גורדון

:

השנייה  ,אשר

בהחייאת השפה רכיב בעל

' מי שנמצא בפה ויש לו עין בוחנת

הוא רואה  ,כי עבודת האדמה פה  ,עבודת החינוך  ,תחיית הלשון  ,העבודה לעורר תנועה לאומית
58ן

המלחמה לא רק

הסמינריסטים  ,אלא

היא מלמדת על

במושבות ובערים ועוד ועוד  . . .הן באמת עבודה של יצירת חיים חדשים ' .

ביטאה את הלך רוחם של הפועלים  ,של המורים ושל

ההתעוררות של יישוב עברי חדש בעל ערכים מוצקים ובעל מודעות עצמית איתנה  .לא רק לפועלים
ולמורים מקרב אנשי עליה שנייה היתה תפיסה חדשנית כדבר יצירת חברה עברית חדשה  .סקירת
אסיפות המחאה מעידה כי החברה היישובית בשנות העלייה השנייה היתה חברה חדשנית כעלת
זהות לאומית עברית  ,והיא כוננה בארץ מוסדות חברתיים כרוחה וכדמותה  .מוסדות

החינוך העברי

בראשם  ,עיצבו את

אלה  ,ומערכת

דמות החברה הארץ  -ישראלית מאז  .היתה זו תעוזתם של אנשי

' היישוב החדש ' אשר גררה את מנהיגי התנועה הציונית להכיר בזכות היישוב העברי לקבוע את
אורחות חייו ואת דרכי חינוך ילדיו .
' אין לי

ספק ' ,

כתב ארתור הנסקה חבר ההנהלה הציונית בברלין  ' ,שהמאבק על השפה העברית

בארץ ישראל הינו ההישג הגדול ביותר של התנועה הציונית  .אם נצליח במאבק יהא זה סימן שבארץ
ישראל הסתיימה תקופת הניסויים והחלה תקופה חדשה  . . .החיים היהודיים הלאומיים בארץ
ישראל מובטחים לעתיד ' .

59ן

ען ן

. 104

156

ר ' בנימין  ' ,דף היסטוריה '  ,החינוך  ,ד  ,ב  -ג ( תרע " ד )  ,עמ '

157

ח " א זוטא  ' ,במעלה ההר '  ,ספר היובל של הסתדרות המורים

158
159

א  .ד  .גורדון  ,מבחר כתבים  ,ירושלים תשמ " ג  ,עמ '
א ' הנטקה אל א ' רופין ,

22

בינואר  , 1914אנ " מ ,

. 228

:

תרס " ג  -תרפ " ח  ,ירושלים תרפ " ט  ,עמ '

ההדגשה של

. 52/316

המחברת .

. 125

