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"שריפת קיוסקים לא תשליט עברית": 
המאבק בעיתונות הלועזית בארץ ישראל 

 בשנות השלושים והארבעים של 
המאה העשרים

עמוס בלובשטיין־נבו

ב־29 ביוני 1943, בשעה 4:15 לפנות בוקר, החריד פיצוץ עז את מעונות 
פועלים ברמת גן. הדיירים ירדו למקלט בבהלה. בית הדפוס ליגה של 
פועלי ציון שמאל, ששכן בקומה התחתונה, הושחת: השמשות נופצו, 
הקירות נסדקו, תריסי הברזל נעקרו ממקומם ומכונת הסידור נהרסה. 
המשטרה שהוזעקה לשכונה גילתה שבית הדפוס נהרס מפצצה שהושלכה 
למקום. אצבע מאשימה הופנתה אל "'ברית הקנאות העברית", שחבריה 
הפיצו ימים אחדים קודם לכן כרוז איום. "אנו נכריח את העיתונות 
הלועזית להעלם מהאופק", הזהירו. "נדריך את מנוחת התומכים ונותני 
המודעות, את מנוחת המנויים והמפיצים, את מנוחת הקונים והמוכרים. 
בלית ברירה נפגע גם בהם או ברכושם ]...[ ההפקרות תפסק!! הקנאים 
העבריים ידאגו לכך!!".1 כל חטאו של דפוס ליגה היה שבו נדפס 

נייוועלט )עולם חדש(, דו־שבועון באידיש של פועלי ציון שמאל.2
העיתון דבר מיהר לגנות את "המעשה המתועב". גם הנהלת הוועד 
הלאומי גינתה, וציינה כי מלחמת התרבות "צריכה להתנהל באמצעים 
תרבותיים". "מעשים אלה, המבוצעים על ידי מתיימרים להגן על כבוד 
השפה העברית", הוסיפה, "אינם אלא חילול כבוד השפה ומטילים 

כתם מוסרי על הישוב".3
החבלה בדפוס ליגה הייתה שיאו של מאבק שהתנהל בשנות השלושים 
והארבעים של המאה הקודמת ונמשך גם לאחר קום המדינה, נגד 
העיתונות הלועזית. עשרות עיתונים עבריים נאבקו בשלושת העשורים 
האלה בעשרות עיתונים לועזיים.4 העיתונים העבריים ונוטרי השפה 
האשימו את העיתונים הלועזיים, כי הם פוגעים בבניין האומה ובלימודי 
העברית של העולים ומעכבים את התערותם בארץ, ועל כן דינם להיסגר. 
מנגד טענו העיתונים הלועזיים כי הם מסייעים לעולים, נותנים מענה 
לצרכים התקשורתיים החברתיים שלהם ומקלים את ייסורי הקליטה. 
שני המחנות ניצבו אלה מול אלה, ולא הקשיבו זה לזה. סיפור המאבק 

התגלגל אל מחוץ לגבולות הארץ, ועד מצרים הגיע.5
המאמר מתמקד בשנות השלושים והארבעים עד ערב הקמת המדינה. 
הוא מבקש להאיר, באמצעות מסמכים ארכיוניים, פרוטוקולים, מכתבים, 

מודעות וקטעי עיתונות, את התופעה שהיו מי שראו בה איום על 
התרבות העברית המתגבשת בארץ ישראל. הוא מתאר את היקף 
התופעה ומאפייניה, מסביר את הסיבות להקמת העיתונים הלועזיים, 

מתאר את שיטות המאבק בהם ומנסה לברר מדוע נכשל. 
העיתונים הלועזיים שבהם מדובר הוקמו בידי מהגרים למען מהגרים.6 
מהגרים שמגיעים לארץ חדשה חווים משבר. הם פוגשים חברה חדשה 
ושפה חדשה ונאלצים להתמודד עם בעיות חברתיות, תרבותיות, כלכליות 
ואחרות. פעמים רבות מביאים אתם המהגרים הרגלי קריאה מפותחים 
ומנסים לשכפל את חייהם בארץ המוצא במדינה הקולטת.7 הם מבקשים 
להתעדכן בכל מה שמתרחש במדינה החדשה, אך עדיין אינם יודעים 
את שפת המקום, ועל כן מתקשים לצרוך תקשורת המונים בשפת 
המדינה הקולטת, ונזקקים לאמצעי תקשורת, בעיקר עיתונים, בלשונם. 
מחקרים על תקשורת מהגרים מצביעים על כך שתקשורת ההמונים 
היא גורם רב חשיבות בתהליך ההשתלבות של מהגרים בארץ חדשה.8 
למעשה, הם ניזונים משתי מערכות תקשורת. האחת בשפת המדינה 
הקולטת, שמספקת למהגרים מידע חשוב על המדינה ועל החברה 
החדשה ומאפשרת להם להתאים עצמם אליהן. מצד שני עומדת לרשותם 
התקשורת בשפתם שמאפשרת להם גם לשמר את התרבות שהביאו 
מארץ המוצא ולחזק את קשריהם הפנימיים עם המהגרים שבאו עמם 

ולהקל על קשיי הקליטה.9 
מה קורה כאשר ההנהגה והעיתונאים בארץ הקולטת מנסים לדכא 
ולהשתיק את העיתונות הלועזית של המהגרים, לחסל אותה, לנתק 
את המהגר ממנה ולכפות עליו את עיתוניהם, הכתובים בשפה זרה 
לו? המקרה הארץ־ישראלי ישמש לנו מקרה מבחן. למעשה, אפשר 
לראות את המאבק בסוגיית העיתונות הלועזית בארץ ישראל בשנות 
השלושים והארבעים כמקרה מבחן בממשק תרבות־תקשורת־חברה. 
כיוון שהעיתונות למהגרים — בעיקר בגרמנית, אך גם באידיש ובפולנית 
— הייתה ברובה ובאופייה עיתונות עממית או "עיתונות המון" )אף 
שתפוצתה לא הייתה בהכרח המונית(, אפשר לראות בה חלק מהקטגוריה 



קשר מס' 49, חורף 2017

71

בשער

מאנשי ציבור. כך הצליחו המשליטים 
ליצור אווירה ציבורית ולחץ חברתי 
בכל תחומי החיים, שסייעו בבניית 
ואפשרו  לעברית  יוקרתית  תדמית 

להעניק ליישוב צביון עברי.18
"אל נא תזלזלו בשפה העברית, ואל 
נא תדמו בלבכם שבלי השלטת השפה 
הלאומית בתוכנו נוכל להשיג עמדה 
לאומית ולבנות כאן את ביתנו", קרא 
ראש העיר הראשון של תל־אביב, מאיר 
דיזנגוף, בכרוז שהפיץ בין התושבים 
ב־1936. "עם שאינו מדבר בשפתו אינו 

עם, ואוי לו לאיש אשר בגלל זלזול בשפה יביא שואה ואסון על כל 
מפעלנו בישוב ועל התרבות העברית בארץ ]...[ אל תשכחו, שאם 
שפתנו איתנו — אנחנו נהיה אדונים לעצמנו, ואם נדבר בשפה זרה — 

יהיו אדונים עלינו אותם עמים שבשפתם נדר".19 
"החייאת הלשון העברית היא בראש השאלות של הישוב, והקניית 
הלשון לעולים חובה לכולנו", הצהיר ממשיכו של דיזנגוף בראשות 
העיר, ישראל רוקח, בדיון במועצת העיר בראשית שנות הארבעים, 
שעסק בין השאר בתופעת עיתוני הלעז. "המלחמה בתופעות השליליות 

שנתגלו בישוב בשטח התרבות והלשון — מלחמת מצווה היא".20 
המאבק בעיתוני הלעז היה חלק ממלחמה זו. במציאות הזאת, שבה 
כל הארץ הוצפה בשפות זרות, העיתון הלועזי היה סכנה מיידית, 
מוחשית, משום שהרצון של העולים לקרוא בו היה רב, כיוון שלא 
ידעו עדיין עברית והשתוקקו למידע על ארצם החדשה ועל המתרחש 
בעולם. כמו כל עיתון הוא היה זמין, נמצא בהישג ידו של כל אחד, 
עורר סקרנות וחיבר אותם לארץ מוצאם ולהרגלי הקריאה שהביאו 

עמם, וכך ריכך למענם את קשיי הקליטה. 

צמיחת העיתונים הלועזיים בארץ ישראל
נוכחותם של העיתונים הלועזיים בארץ ישראל ניכרה כבר בימי 
העות'מאנים, עם חדירתן של המעצמות. אולם בהיעדר רישומים, לא 
ברור אילו עיתונים זרים יצאו לאור ומה היה מספרם. ידוע שכבר 
ב־1876 הופיע לצד העיתון העברי החבצלת עיתון האידיש הראשון 
בארץ ישראל, שערי ציון, שכלל תערובת לשונית של אידיש ועברית 
)עברית בצד הימני, ואידיש — בשמאלי(,21 שנה אחר כך, גם החבצלת 
החל להוציא מהדורה באידיש שנקראה דיא ראזע ומהדורה בג'ּודַזְמֹו 

)ספניולית(.22
בימי הבריטים נדפסו עיתוני אידיש נוספים, חלקם פוליטיים מטעם 
המפלגה הקומוניסטית ופועלי ציון שמאל, ששילבו גם מאמרים בעברית, 
במטרה לקרב את העולים לשפה. חלק מעיתוני האידיש האלה יועדו 

להפצה בחו"ל.23
בשנות השלושים, עם גבור העלייה לארץ, עלה מספרם של עיתוני 
הלעז. ב־1934 החל לצאת כאן הנייוועלט, עיתון האידיש של פועלי ציון 
שמאל.24 לצד עיתוני האידיש היינט ומאמענט, שהגיעו מפולין, ולצד 
העיתונים שנשלחו אל העולים מגרמניה, מצ'כיה, משוויץ ומאוסטריה 
ועיתונים באנגלית שיובאו ממצרים,25 החלו לצאת כאן גם עיתונים 
יומיים ושבועונים בגרמנית ובפולנית. בגרמנית יצאו העיתונים ידיעות 
חדשות, ידיעות היום, פרס אקו, תרגומים, היומן, תמצית עיתונינו, 

הרחבה של ספרות עממית לא רשמית או ספרות לא קנונית.10 זהו, 
לפיכך, מאבק בין שתי תרבויות: התרבות ה"קולטת", הנמצאת בשלבי 
גיבוש והתגבשות, והתרבות ה"נקלטת", המבקשת לשמור על עצמאותה 

ועל דפוסיה גם באמצעות הוצאה לאור של עיתונים ייחודיים.
בשל דלות החומר הארכיוני העוסק בעיתונות הלועזית — ובעיקר 
בהיעדר ארכיונים של העיתונים בשפות הלועזיות, שראו אור בארץ 
בשנות השלושים הארבעים — ובאין עדויות חיות מאותם ימים, יואר 
נושא המחקר בעיקר מנקודת מבטם של המוסדות והארגונים שניסו 
להשליט את השפה העברית, ומנקודת מבטה של העיתונות העברית 

שראתה בעיתונות הלועזית מתחרה שאיים על יציבותה. 

הרקע למאבק
ארץ ישראל בשנות המנדט הבריטי )1948-1917( הייתה ארץ של 
מהגרים. כ־486,000 איש היגרו אליה מ־15 מדינות.11 בליל שפות 
הציף אותה, ולא רבים ידעו עברית. הלעז התפשט בכל מקום, ברחובות, 
באוטובוסים, בבתי הקפה, במסעדות, במקומות העבודה, בפרסומות, 
במודעות, בתאטרון, בקולנוע, ברדיו, בהרצאות. העולים החדשים קראו 
ספרים לועזיים וקנו עיתונים לועזיים. ארץ ישראל שימשה מקום מפגש 
לשני מחנות: מצד אחד הוותיקים, הפועלים החלוצים בעלי התרבות 
הקולקטיבית, שהחזיקו בעמדות הפוליטיות המרכזיות וניסו להטביע 
חותם בכל תחומי החיים, ומצד שני החדשים, הבורגנים, בעלי התרבות 
האינדיווידואלית, שלא רצו ולא יכלו לאבד את צביונם.12 שתי הקבוצות 
נאבקו ביניהן על דמותה הרצויה של החברה ותרבותה, אך נאבקו יחד 

למען השלטת השפה העברית ביישוב.
ארנסט גלנר כבר עמד על כך, שריבוי שפות בחברה העוברת 
מודרניזציה עלול לפורר אותה. הוא הגיע למסקנה, שכדי ליצור לאום 
יחיד בעל זהות לאומית אחת, חובה למצוא רעיונות משותפים שיחברו 
בין האנשים. לכן קבע שעל המנהיגות המרכזית לכפות שפה אחת ותרבות 
אחת, לפעמים תוך כדי דיכוי השפות או התרבויות העממיות.13 השפה, 
כפי שציין ישראל ברטל, היא אחד המאפיינים ההכרחיים הבולטים, לצד 
טריטוריה ומורשת היסטורית, שבלעדיהם לא תתרחש תחייה לאומית.14 
אריק הובסבאום סבר, שבכוחה של השפה לחולל את המהפך הזה כיוון 
שהיא מלכדת, משתפת, מקנה תחושת שייכות, מחברת את האנשים 
אל עברם המשותף; היא כלי לחינוך ולתקשורת, כלי ליצירת פולמוס 

ציבורי וכתיבה ספרותית ומסמלת שאיפות לאומיות.15 
ואכן, כמו ראשי התנועות הלאומיות באירופה במאה התשע־עשרה, 
גם מנהיגי הציונות ומנהיגי היישוב הבינו, שאחרי השגת הטריטוריה, 
לשון לאומית היא תנאי הכרחי לבניית האומה, ועל כן החליטו להשליט 

את העברית. אליעזר בן־יהודה היה הראשון שהוביל את הרעיון.16
המשימה הייתה לא פשוטה. אמנם ב־1922 הכירו הבריטים בעברית 
כאחת משלוש השפות הרשמיות בארץ ישראל,17 אך נדרש מאבק 
ממושך כדי לבסס את מעמדה ולשמור על הבלעדיות שלה. התחילו בכך 
אנשים פרטיים, שנאבקו בדרכים שונות נגד השימוש היומיומי בלעז 
ועודדו את השימוש בעברית, והמשיכו ארגונים עצמאיים, שנתמכו 
תחילה בידי הממסד ואחר כך קיבלו את חסותו. אלה גם אלה פעלו 
מתוך תחושת שליחות, חירום וסכנה. הם מנו כמה עשרות ובאו מקרב 
החברה האזרחית והמנהיגות המקומית. היו בהם אנשי ציבור, סופרים, 
עיתונאים, מורים, עורכי דין, מהנדסים, פועלים, עקרות בית ובני נוער. 
ההשלטה נעשתה לעתים באלימות ובכפייה, שלא פעם זכו לגיבוי 

מאיר דיזנגוף
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אוריינט אקספרס, אוריינט והמיטיילונגסבלאט, שחלקם הודפסו 
בשתי מהדורות.26 בפולנית יצאו הביוליטין לאינפורמציה, קורירק 

צודז'נני וגאזטה פולסקה. 
אפשר לייחס את הגידול המתמיד במספר העיתונים בשפות לועזיות 
בארץ בשנות השלושים בעיקר לתרבות הקריאה המפותחת שהביאו 
ה"ייקים", עולי גרמניה,27 ולתרבות הקריאה המפותחת של עיתונים, 
שהביאו העולים מפולין.28 טראומת ההגירה של חלק מהם העצימה 
אצלם את הקריאה ואת הכתיבה, שכן בעזרתן יכלו להתגבר על קשיי 
השפה, על תחושת הבדידות ועל מצוקות היום־יום.29 מכאן יובן כיצד 
בשלהי שנות השלושים, לצד חוגים ספרותיים של יוצאי גרמניה, 
יצאו בארץ יותר עיתונים וכתבי עת בגרמנית מאשר בכל שפה אחרת, 

כולל בעברית.30 
במקביל עמדו לרשות קוראי העברית בשנות השלושים והארבעים, 
ביישוב שמנה כ־450,000 איש, 11 עיתונים יומיים בעברית,31 ולצדם 
18 שבועונים, שישה דו־שבועונים ו־24 ירחונים עבריים.32 עיתונים 
רבים התחרו על קוראים מעטים. "אילו היה ב"י ]אליעזר בן־יהודה[ 
חי, הרי בודאי שמצב הדברים היה אחר לגמרי. לא היו מעיזים עסקננו 
לכתוב לועזית, לא היו כמה מיהודינו פונים לממשלה באנגלית, לא היה 
עולה על דעת מי שהוא לערוך נשפים לא בעברית, לא היו מרהיבים 
כמו שמרהיבים עתה, לפתח כאן עיתונות לועזית",33 קונן ההיסטוריון 

והסופר, מיכאל איש־שלום ב־1933 מעל דפי דאר היום.

המספריים עבדו שעות נוספות
בשנות השלושים אנשים החלו להתרוצץ אחרי רישיונות: רישיונות 
לעיתון, רישיונות לנייר, "בולמוס ממש".34 הבריטים הנפיקו את 
הרישיונות.35 רישיונות לעיתונים נחשבו באותם ימים מצרך מבוקש 
ויקר ערך, שכן הבריטים סירבו בדרך כלל להנפיק אותם מטעמים 
פוליטיים וכלכליים, כדי לחסוך בנייר, שהיה חסר בארץ בתחילת 
שנות הארבעים בשל המלחמה. באין רישיונות לנייר, החלה העיתונות 

העברית לקנות נייר בשוק השחור.36
העיתונים הלועזיים היו פשוטים למראה, זולים, קטנים, מודפסים 
במכונת כתיבה עם כותרות ששורבטו לעתים ביד, משוכפלים בסטנסיל על 
עמודי פוליו, ובשל כך זכו בעיתונות העברית לכינוי עלונים, ביוליטינים, 
או "עיתונים" במירכאות — שמות שהיה בהם יותר מצליל מזלזל. הם 
נשלחו למינויים בדואר, ולרוב נאסר למכרם ליחידים ולהציגם לראווה 
ברחובות.37 עם הגידול במספר הקוראים עברו העיתונים מסטנסיל 
לדפוס, ומשלושה ימים בשבוע החלו לצאת מדי יום, ולפעמים אף 

פעמיים ביום.38 
מרבית עורכי העיתונים הלועזיים בשנות השלושים והארבעים 
לא היו, לדברי יריביהם בעיתונות העברית, אנשי מקצוע, ובקושי 
ידעו עברית. גם המו"לים, שלרוב היו אנשי עסקים בעלי ממון, לא 
תמיד הבינו בעיתונות. בדרך כלל הם רצו לעשות הרבה כסף, מהר 
ובהשקעה מועטה. לרוב, טענו עיתונאים, לא היה להם רצון לשנות 
ולהשפיע על דעת הקהל, ולכן לא יזמו ולא יצרו, ובדרך כלל גם לא 
העסיקו כתבים. העיתונים הלועזיים קיבלו את הידיעות ואת המידע 
החדשותי בעיקר מהאזנה לשידורי הרדיו בצרפתית, באנגלית או 
ברוסית, אבל את עיקר העבודה בעיתונים האלה עשו המספריים. 
המספריים עבדו שם שעות נוספות. כל היום גזרו ידיעות, מאמרים 
ורפורטז'ות מהעיתונים העבריים — תרגמו ופרסמו ללא רשות, בלי 

לציין את שמות הכותבים ובלי לשלם להם, האשימו העיתונאים כותבי 
העברית. העיתונים האלה, לטענתם, עבדו ללא אמות מידה מקצועיות 

וללא אתיקה וחסכו היכן שאפשר היה.39 
ד"ר פרידריך ריכנשטיין, לדוגמה, העורך של ידיעות היום בגרמנית, 
עמד בראש מערכת כזו, שמנתה שלושה אנשים: מתרגם מליטא ששלט 
בעברית ובאידיש, קלדנית צעירה מקלן וריכנשטיין העורך. לא היו 
לו כַתבים, ובזיכרונותיו הוא מאפשר הצצה נדירה לשיטת המספריים 
שבה נערכו העיתונים האלה. "בשעה ארבע בבוקר"', הוא מספר, 
"היינו נפגשים בחדר המערכת. כל העיתונים בעברית כבר הובאו 
על ידי שליח מבתי הדפוס. ידין תרגם וקרא את החדשות החשובות 
ביותר ביידיש, ואני תרגמתי אותן לגרמנית והכתבתי אותן לרבקה".40

בעוד העיתונים העבריים העסיקו עובדים רבים ושילמו משכורות, 
שכר סופרים, דמי מנוי לסוכנויות ידיעות, וכן עבור רכישת נייר, עיתוני 
הלעז, טענו באגודת העיתונאים, קימצו בהוצאות. כיוון שעיתונאיהם לא 
היו מאורגנים, שכרם היה נמוך מזה של עמיתיהם בעיתונות העברית, 
והם הועסקו בתנאי ניצול מחפירים. הם הוציאו עיתונים קטנים, עם 
מחצית ממספר העמודים בעיתוני הבוקר העבריים, ולכן צרכו פחות 
נייר, השתמשו פחות בדפוס וויתרו על סוכנויות ידיעות. במצב זה, 

התלוננה אגודת העיתונאים, נוצרה בשוק תחרות לא הוגנת.41 
אין פלא, אפוא, שעיתוני לעז אלה היו, לדברי עורך מעריב, ד"ר 
עזריאל קרליבך, מהעסקים המשתלמים והפורחים בשני העשורים 

תמצית עתונינו, עיתון משוכפל בגרמנית, בעריכת ג'יימס יעקב רוזנטל. 24 ביוני 1940. 
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שלפני קום המדינה וגם אחריה, ו"אחת הפרנסות הטובות ביותר 
בארץ".42 "התברר, שהעסק למנוע יהודים מלהתאזרח בארץ וללמוד 
את שפתה — הוא אחד העסקים הטובים ביותר שאפשר לעשותם כאן 
בכלל", כתב לימים קרליבך. "כדי להשריש יהודי בארצו — אתה צריך 
לשנורר, כי זה גרעון. אבל להרחיק אותו, לתת ולקיים לו קצת גטו 

וגלות והתנכרות כאן — זה עסק מכניס רווחים".43

העיתונים הלועזיים משתלטים על העולים
למרות איכותם הירודה ודלותם, העיתונים האלה זכו להצלחה בקרב 
העולים, ותפוצתם עלתה. העיתונאים כותבי העברית שחזרו מהשטח 
תיארו את התופעה בצבעים קודרים ומדאיגים. "די לנסוע באוטובוסים 
של 'המעביר' בשעות הבוקר, כשהבריות ממהרים לעבודתם, כדי לקבל 
מושג מה מן המצב בשטח זה", כתב אשר לרגו בהמשקיף בתחילת 

שנות הארבעים. 
הנוסע העברי ישפשף את עיניו מתוך מבוכת תימהון וישאל את עצמו, 
האם באמת הוא נמצא בעיר העברית הראשונה. תשעים אחוז מקוראי 
עיתונים, דפי עיתון לועזי מתרברב בידיהם. דוקה אנשי המסחר ובעלי 
המשרות הטובות, אלה שעושים עסקים טובים ומרוויחים יפה בארץ־
הפרוטה  את  להוציא  וחסים  הלועזי  העיתון  את  קונים  הם  ישראל, 

לקניית עיתון עברי. 
וגרועה מקריאת העיתון הלועזי היא ההתרהבות בה מכריזים בני אדם 
ולתמוך  לקרוא  החובה  מן  עצמם  את  מפקיעים  שהם  בפרהסיה,  אלו 

בעיתון עברי ולסייע להשלטת לשונו הלאומית.44

מחדרה דיווח מ"ג על העיתון בלומנטל )כך כינו את ידיעות חדשות, 
שהמו"ל שלו היה זיגפריד שלום בלומנטל( שהצליח לרכוש במושבה 
חמישים מנויים. "הפועלים האלה, שידם 'אינה משגת' לשלם בעד 

שיעורים לעברית, קונים במחיר מלא את 'בלומנטאל'".45
את עיניו של אריה בן־דוד צדו התורים לקבלת העיתון. "כדאי 
לראות איך האנשים מחכים לעיתון הזה", כתב בדבר. "איך, למשל, 
בבית קפח יש תור לקבלת 'בלומנטאל' וכמה רבים גיליונות העיתון 
הזה בבתי הקפה בהשוואה לעיתונות העברית, איך מפיצים אותו בכל 
מושבה ומושבה. את 'דבר' מפיצים במושבות פעם ביום, ואת העלון 
פעמיים. אפילו אנשים שיודעים לקרוא עברית, קוראים את העלון".46

י"ג הרגיש שהוא בעיר זרה. "לך ועבור בחוצות העיר ותיראה לפניך 
דמות תרבותנו בכל ליקוייה הבוטים ומתרברבים", תיאר בדבר. "לא 
די בזה שהשפה האחת טרם השתררה והבליל של כל לשונות העולם 

יצלצל באזניך, כאילו התהלכת בנמל הגדול בעולם".47 
העיתונאי אייזיק רמבה מהמשקיף שם לב לבושה שנעלמה. "כל 
המחזיק עיתון בשפה האנגלית — בחזקת מכובד הוא ומיוחס ]...[ הרי 
הוא קורא אנגלית", תיאר. "העיתונים העבריים הולכים ונעלמים קמעא 
קמעא מלהימצא בפומבי בערים, במסעדות, בבתי־הקפה, באוטובוסים 
— העיתון הזר מונח מלמעלה ]...[ לפנים התבייש אדם שלא קרא עיתון 
עברי. הרי זה יוכיח, שאין הוא שולט עדיין בשפת־הלאום. חרפה הייתה. 
היום הוא מתפאר שהוא מדבר בשפה זרה וקורא עיתון זר. אינטליגנט 

הוא, אירופי הוא, אדם מן הישוב. ולא בטלן דובר עברית!".48

נוטרי השפה והעיתונאים העברים מודאגים
אף על פי שהעיתונים מילאו, כאמור, צורך חשוב בחיי העולים, לנוטרי 
השפה, לעיתונאים העברים, ואף לחלק מהעולים החדשים עצמם היו 

טענות קשות נגד עיתוני הלעז, שלדבריהם גרמו נזקים לאומיים, 
תרבותיים וכלכליים מקצועיים. הטענות שיובאו להלן נשמעו מפיהם 
של מנהיגי היישוב, נוטרי השפה והעיתונאים העבריים, כחלק ממאבקם 
להשלטת העברית. כיוון שהיו בעלי אינטרסים, ולא תמיד נשמעו גם 
תגובותיהם של העולים ועיתונאיהם, יש להתייחס לדברים האלה 

במידה מסוימת של זהירות.

עיתוני הלעז הפריעו לעולים ללמוד עברית
העיתונים הלועזיים, לדברי נוטרי השפה והעיתונאים העבריים, הרחיקו 
חלק מהעולים מלימוד עברית ומהתרבות העברית, ובכך האטו את קצב 
הקליטה ואת ההתערות שלהם בארץ. העיתונים האלה, כפי שכתב ר' 
חאסמאן בהצפה, הסיתו נגד העברית. "הם מתפלמסים עם העיתונות 
העברית ומתווכחים על ערך העברית וחובתה. יתר על כן: הם כבר 
מעיזים לפרסם קאריקטורות נלעגות על העברית ונאמניה, פשוט: 
כבר לוחמים בגלוי ב'הנמקה' ובחיטוט יסודי נגד חובת העברית ונגד 
שלטון העברית בחיינו".49 לדברי חאסמאן לא נמצאו סימוכין לכך 

בעיתונות הלועזית. 
העיתונים האלה, לדברי מבקריהם, גם עודדו את העולים להסתגר 
ולחיות בתוך עצמם. "הם מעוניינים שהעולה החדש ישאר זר בארץ 
מולדתו ויתבדל בהסתגרות שבטית שלמה בתוך גאטו לשוני לועזי", 
האמינו אנשי "הוועד הציבורי להגנת הלשון העברית".50 כך נוצרו 
ביישוב קהילות־קהילות, דוברות שפות שונות, מסוגרות בתוך עצמן.51 
לימים יטען בכנסת ח"כ שלום זיסמן, ממפלגת הציונים הכלליים, כי 
הוצאת עיתוני הלעז היה מהלך מכוון של המו"לים שנבע ממניעים 
כלכליים. "עיתונות זו", אמר זיסמן, "מעוניינת לא ללמד את קוראיה 
עברית, מתוך חשש כי כל יהודי יודע עברית הוא בבחינת אבידה 

מוחלטת מבחינה כספית לעתונו".52 

העיתונים גרמו נזק מוסרי 
עיקר הטענות של מבקרי העיתונות הלועזית הופנו אל העיתונים 
בשפה הגרמנית,53 שהיו הדומיננטיים ביותר, הגדולים ורבי התפוצה, 
ששירתו למעלה מ־60,000 עולים. השימוש בשפה הגרמנית, "השפה 
הנאצית", בזמן ההשמדה באירופה, פגע ברגשותיהם של רבים. "הנה 
עתה, שדווקא אנו יודעים מהו היחס אל הגרמנית בכלל, איך אפשר 

ולמרות הכול: עולים חדשים לומדים עברית, תל־אביב 1941. צילם: זולטן קלוגר, 
לע"מ



קשר מס' 49, חורף 2017

74

בשער

שנרשה חזיון כזה, שהגרמנית תלך פה בארצנו קוממיות", תמה הסופר 
אשר ברש. "לטפח בארץ עיתון גרמני או עיתונות גרמנית זה לא רק 

חוסר הבנה וחוסר רגש לאומי, זהו גם חוסר טעם תרבותי".54

הם השניאו את הארץ על העולה
במקום לעזור לעולים להכיר את הארץ, את אופייה, את מוסדותיה, 
את קשייה ואת הישגיה ולהדריך אותם, השניאו חלק מעיתוני הלעז 
את הארץ על העולים, ובכך העמיקו בהם את תחושת הניכור והזרות. 
מנהיגי היישוב, עיתונאים עברים ואנשי ציבור שקראו מדי פעם את 
העיתונים הלועזיים,55 נדהמו, לדבריהם, לגלות באחדים מהעיתונים 
תיאורים מסולפים ומשמיצים של המציאות הארץ־ישראלית ותלונות 
של עולים ודברי ביקורת על ההנהגה. המאבק למען תוצרת הארץ, 
לדוגמה, לא היה מוצדק בעיני חלקם, והתביעה לעבודה עברית לא 

היה לה שום יסוד צודק והגיוני.56 
ידיעות היום בשפה הגרמנית, לדוגמה, לא נמנע מלעודד בגלוי את 
הירידה מהארץ כשפרסם פנייה מטעם "תנועת האוסטרים החופשיים" 
בארץ ישראל לבנאים, לטכנאים, לבעלי בתי החרושת ולפקידי מכס 
אוסטרים המתגוררים בפלשתינה, "לחזור ל'מולדת' בגמר המלחמה, כדי 
להשתתף בהקמת הריסותיה".57 בשבועון בגרמנית אוריינט, שמרבית 
הכותבים בו היו אנטי־ציונים, התפרסמו לא פעם מאמרים ביקורתיים, 
לעתים חדורי שנאה, ליהודים, למהגרים, לתרבות העברית ולתל־אביב. 
היו כותבים שמתחו בשבועון ביקורת על קליטתם המשפילה של עולי 
גרמניה האינטלקטואלים, וטענו שהיהודים כאן עשו להם רעה גדולה 
יותר מאשר הגויים בחוץ לארץ.58 ד"ר עזריאל קרליבך, עורך ידיעות 
אחרונות, כינה את השבועון "עלון שיסוי" ואת כותביו "אנטישמים 

מסוכנים". 
הם ינצלו כל הזדמנות הבאה לדקור בגב היישוב. הם מנסים להדביק 
כחיידק את האנטישמיות גם בחוגים רחבים של עולי גרמניה המחוסנים 
בלומנטאל  עיתוניהם  של  חלק  על  כבר  השתלטו  הם  והאדישים. 
]ידיעות חדשות[ והשבוע. הם מנסים להשתלט גם על הכלים הריקים 
של "התאגדות עולי גרמניה". הם מתאוששים והם מתחננים להשמיע 
התמימים  גרמניה  יוצאי  אחיהם  ריח  את  רק  לא  ולהבאיש  קולם  את 
והציונים, אלא גם את ריח כל עם ישראל, כל הישוב וכל מוסדותיו. 

היזהרו מפניהם!59

העולים החדשים עצמם שקראו את עיתוני הלעז, מחו לא פעם על 
רמתם ושלחו מכתבים נזעמים למערכת, כמו העולה מגרמניה, ד"ר 
לויטרבך, שהאשים את ד"ר אלפרד קופפרברג, עורך ידיעות חדשות, 
שהעיתון שלו "אין לו אופי ציוני ולהיפך, לפעמים הוא נותן פרסום 
לדברים שאינם מחזקים את הרגש הציוני והלאומי של קוראיו". ד"ר 
קופפרברג השיב לו כי אכן אלה היו פני הדברים בשנותיו הראשונות של 
העיתון, אך מאז שהתמנה לעורך, המצב השתנה.60 העולה החדש מקס 
יעקבסון )מגד( החליט שהגיע הזמן שגם קוראי העברית ידעו סוף־סוף 
אילו נזקים גורמים העיתונים בשפה הגרמנית לרעיון הציוני. במאמר 
שפרסם בהארץ האשים, בין השאר, את העיתון הרשמי של התאחדות 
עולי גרמניה שאפשר לד"ר דוד שלוסברג "לצאת בגידופים וחירופים 
ובעלבונות גסים נגד נושאי הדגל של השלטת השפה העברית ]...[ המנצל 
את חופש הדיבור הזה, כדי להשמיע גידופים כאלה ולהשפיל את כבוד 
הלוחמים למען שאיפותינו הלאומיות, יש להאשימו בסאבוטאג'ה".61 

העיתונות העברית, שהייתה מגויסת באופן חלקי לרעיון הציוני,62 
התקשתה, מן הסתם, להשלים עם הניסיונות האלה להחליש את העם 
ולפגוע במאבק למען העצמאות, שלו הייתה שותפה. "קיבוץ גלויות? 
קליטה רוחנית? ]...[ הזאת היא קליטה בארץ?",63 השתומם עזריאל 
קרליבך. זו "שלילה טוטאלית, כמעט ניהיליסטית, של כל הקיים בארץ", 

הוסיף מארק גפן כעבור שנים בעל המשמר: 
אין זאת אופוזיציה לשלטון, זוהי אופוזיציה לארץ, וליתר דיוק שלילה 
של הארץ על כל הקיים בה. החינוך "הקונסטרוקטיבי והחיובי" היחיד 
לאוסטרליה  לקאנאדה,  לבריחה  החינוך  הוא  הללו,  בעיתונים  הבולט 
הגיעו  מ"היורדים"  מעטים  לא  כי  להניח,  אני  מעז  לגרמניה.  ואף 
עברי  עיתון  שהרי  הלועזית.  העיתונות  בהשפעת  גם  החלטתם  לידי 
אופוזיציוני, אפילו ימתח את הביקורת החריפה ביותר, הוא יראה תמיד 
גם את הדרך האחרת לשינוי פני הדברים. הוא יקרא לקוראיו להיאבק 

כאן בארץ למען עתיד טוב יותר.64 

אגודת העיתונאים קבעה: "זהו המקצוע היחיד בישראל ]להיות עיתונאי 
בעיתון לועזי[, החי על הכשלת קיבוץ גלויות".65 הנזק, כפי שתואר, 
היה גדול. חששו שיתפשט אל מעבר לגבולות הארץ ויוציא עליה שם 

רע גם בקרב הגויים והיהודים.66

העיתונות הלועזית פגעה ברמה התרבותית של העולים 
לצד עיתוני הלעז פרחו בארץ גם ספרי הלעז, שלא תמיד נחשבו ספרי 
איכות. בעוד היישוב עסוק במלחמה בעיתונים האלה, דיווח "האיגוד 
להשלטת העברית" בראשית 1938 למחלקת החינוך בעיריית תל־אביב 
על מכה חדשה שניחתה על העיר — ספרי ה"שונד".67 ה"שונד"' היה 
כינוי לספרות שנחשבה קלוקלת; בעיקר רומנים זולים שהתאפיינו 
בגירוי היצר ובפגיעה במוסר, וגרמו להרחקת הקוראים מהספרות 
ההגונה, התרבותית, הקנונית והאמנותית.68 הרומנים האלה, שהחלו 
להתפרסם בין השאר בעיתוני האידיש בפולין, היינט ומומענט, הגיעו 
באמצעותם לארץ,69 ועד מהרה הפכו גם הם, כמו עיתוני הלעז, מקור 
פרנסה חדש שסיכן את השלטת העברית.70 תחילה נמכרו באלפי עותקים 
בקיוסקים כחוברות בודדות באידיש, ואחר כך, כיוון שמשכו רבים, 

שולבו בעיתונים הלועזיים כרומנים בהמשכים.71 

עיתונות הלעז פגעה בהתפתחות העיתונות העברית 
העיתונות העברית ראתה בהתגברות הלעז, בעיקר בעיתונים הגרמנים, 
סכנה לעתידה. מאבקה בעיתונות הלועזית היה מאבק על ההגמוניה 
בשוק העיתונות, כחלק מהמאבק הפוליטי של העיתונות המפלגתית 
על דעת הקהל, אך גם מאבק כלכלי ויוניוניסטי. לדברי עיתונאים 
עברים ונציגי אגודת העיתונאים, העיתונים הלועזיים הסבו להם נזקים 

כלכליים בתחומים הבאים: 
1. תפוצה. בשנות השלושים והארבעים הצליחו עיתוני הלעז, 
לדברי העיתונים העבריים, לנתק מהעברית עשרות אלפי דוברי גרמנית, 
פולנית, הונגרית ורומנית.72 פירוש הדבר היה פחות קוראים פוטנציאלים 
לעיתונות העברית, ופחות הכנסות. ואכן, הוועדה הממשלתית שהוקמה 
ב־1942 לחקור את משבר נייר העיתונים בארץ, מצאה כי העיתונות 
הגרמנית המשיכה לגדול, אף "שמספר האנשים הנזקק לשפה הגרמנית 
בלבד לא גדל במשך זמן המלחמה ]...[ בשעה שהעיתונות העברית 

פחתה והלכה".73
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2. מודעות ופרסומות. המודעות והפרסומות הן החמצן הכלכלי של 
כל עיתון, מקור ההכנסה החשוב ביותר. שבעים־שמונים אחוז מכלל 
ההכנסות בעיתון מקורן במודעות ובפרסומות.74 ברגע שעיתוני הלעז 
השתלטו על נתח שוק גדול של עולים, הם גרמו לאלפי אנשי עסקים, 
אנשי תעשייה ומלאכה וסתם אנשים פרטיים לפרסם את עצמם בתוך 
"קהילתם". כך נגרם נזק כפול: מצד אחד העיתונות העברית הפסידה 
כסף רב, ומצד שני החברה נפגעה, כי "על ידי כך הולך החלק המופרש 
הזה ומחזק עוד יותר את המחיצה בינו לבין שאר הציבור ומרחיב את 
התבדלותו. 80 אחוז של נותני המודעות הקטנות שבעיתונות איננו נזקק 

לשום עיתון אחר בארץ. הולך ונוצר גיטו על כל סימניו".75
3. נייר. בשנות הארבעים החל בארץ משבר קשה באספקת נייר 
לעיתונים. הממשלה הבריטית קיצצה במכסות הנייר והעיתונים, בהוראת 
הממשלה, נאלצו לצמצם את מספר העמודים והתפתחותם הוקפאה. 
הקמת העיתונים הלועזיים החריפה עוד יותר את משבר הנייר, ושעה 
שהעיתונות העברית צמצמה את מספר עמודיה, היו עיתונים לועזיים 
שהכפילו את מספר עמודיהם בסופי שבוע.76 הגיעו דברים לידי כך 
שהעיתונים דבר, הארץ, הבקר, הצפה והמשקיף פנו ב־1943 למחלקת 
העיתונות וההסברה בוועד הלאומי, ודרשו לא לאשר הוצאת עיתונים 
יומיים חדשים כל עוד נמשכת המלחמה, שכן העיתונים האלה גוזלים 
נייר שבלאו הכי לא קיים, והם נאלצים בשל כך להצטמצם, ואינם 

יכולים להתפתח, להשתפר ולהתרחב.77 
4. זכויות יוצרים. העיתונות הלועזית גנבה, העתיקה ותרגמה 
ללא רשות וללא תשלום כתבות מתוך העיתונות העברית. לא תמיד 
הזכירה את שמות הכותבים, ולא תמיד הקפידה על תרגום איכותי, 
ובכך פגעה בזכויות היוצרים של הכותבים, במוניטין של העיתונים 

האלה ושל הכותבים.
5. מקומות עבודה. אפשר לשער, שהנזקים הכלכליים הנזכרים 
לעיל החלישו את העיתונות העברית ואיימו על מקומות העבודה של 

העיתונאים ועל פרנסתם. 

איומים ואלימות
האיומים על מעמד העברית ביישוב ועל בניין האומה איחדו את הארגונים 
הממסדיים, את הארגונים העצמאיים ואת האנשים הפרטיים לצאת 
ולהיאבק גם בעיתונים הלועזיים. בראש הארגונים הממסדיים שלחמו 
גם בעיתוני הלעז, עמד הוועד הלאומי, שפעל באמצעות מחלקת התרבות 
שלו ו"המועצה המרכזית להשלטת העברית ביישוב". לצדו פעלו עיריות, 

מועצות מקומיות, ועדי מושבות, תנועות נוער ועוד. 
ידוע על תשעה ארגונים עצמאיים, לפחות, שלחמו בעיתונים 
הלועזיים. "הוועד הציבורי להגנת שפתנו" דרש לסלק את עיתוני הלעז 
מבתי הקפה, ממסעדות, ממספרות, מבתי מרקחת, מחדרי המתנה של 
רופאים ועורכי דין ומבתי מלון. "הוועד הציבורי להגנת הלשון העברית" 
ניהל משא ומתן עם העיתונים הגרמניים על סגירתם. לפעולות הוועד 
הזה הצטרפו הסתדרות המורים, אגודת הסופרים ואגודת העיתונאים, 
שהקימה את "הוועד להחדרת העברית" והייתה שותפה ב"ועד הציבורי 
למען העיתונות העברית"78 וב"ועד הציבורי להגנת הלשון העברית".79 
פעילי "הארגון להשלטת השפה העברית" של ח"נ ביאליק חיברו 
תקנות שחייבו עולים להוציא לאור עיתונים בעברית, ואסרו על הוצאת 
עיתונים בשפות זרות.80 כן נרתמו למאבק "הוועד הציבורי למלחמה 

בהפקרות הלשונית";81 "האיגוד להשלטת העברית";82 "חברת אמוני 
הלשון" ו"הברית העברית העולמית".83 

המאבק נוהל בארבע זירות: ציבור הקוראים שגויסו למאבק; 
המו"לים ובתי הדפוס; המפרסמים; והקיוסקים והדוכנים שמכרו את 
העיתונים, וכן המסעדות, בתי הקפה, המספרות והמלונות שהציעו אותם 
ללקוחותיהם. עיקר הזעם, כאמור, הופנה כלפי העיתונים הפרטיים 
בשפה הגרמנית וכלפי העיתונים באידיש. העיתונים בפולנית, שהיו 
מעטים ודלי תפוצה, היו שוליים. אליהם נוספו, כאמור, מספר לא ידוע 

של עיתונים בשפות שונות שיובאו מחו"ל, ובהם לא נגעו.
המלחמה בעיתונים האלה החלה באפריל 1935. עולים חדשים 
מגרמניה, תושבי חיפה, הוציאו לאור עיתון יומי פרטי ראשון בגרמנית 
בשם אוריינט אקספרס.84 העיתון זכה לקבלת פנים זועמת מצד קנאי 
העברית, ולמרבה ההפתעה אף מצד חלק מיוצאי גרמניה. "כדאי 
שמוסדותינו יפעלו בהקדם פעולה נמרצת, כדי לשים קץ להפקרות 
כזו", כתב העולה החדש, ד"ר פריץ לוינברג, לעיתון דבר. "צריך 
לפנות גם לקהל הגרמני ולדרוש ממנו, שלא יקנה את העיתון הזה".85 
"אין שום הצדקה להופעת עיתונים מסוג כזה בארץ ולהפצתם, ואין 
שום כפרה לחוטאים ומחטיאים את הרבים, אלא בחזרה בתשובה: 
הפסקת הוצאת העיתון 'אוריינט אקספרס' בארצנו",86 קבע "האיגוד 

להשלטת העברית".
באוריינט אקספרס הופתעו, מן הסתם, מקבלת הפנים הזו, שכן 
עורכיו עשו הכול כדי שהשקת העיתון תעבור בשלום. כיוון שידעו, 
שנוטרי השפה מעלימים עין מעיתונים לועזיים מיובאים, החליטו 
המו"לים של העיתון הזה להתחכם ולהפכו לעיתון מיובא, בתקווה 
שמשליטי השפה לא יבחינו בכך. את מלאכת העריכה עשו בירושלים, 
ואילו את ההדפסה העבירו לביירות, שם נדפס העיתון כמוסף של 
העיתון בצרפתית La Syrie.87 בעקבות האוריינט אקספרס נדפס 
גם היידישה ולטרונדשוי )יורשו של היידישה רונדשוי( בפריס, 
בהוראת התאחדות עולי גרמניה, אף על פי שהוא נערך בירושלים.88 
גם המו"לים של עיתון חדש באידיש, שאמור היה להיות מופץ בארץ, 

תכננו להדפיסו בביירות, אך לא ידוע אם תכניתם יצאה לפועל.89
נוטרי השפה גילו את התחבולה ולא ויתרו. בחודש יולי 1935 
עברו בני נוער בכל החנויות והקיוסקים לממכר עיתונים, החתימו 
את בעליהם על התחייבות בסך עשר לא"י כל אחד, לבל ימכרו את 
אוריינט אקספרס, ומהציבור ביקשו להימנע ממסירת מודעות לעיתון. 
"יש לציין, שכל מוכרי העיתונים חתמו מתוך רצון טוב על ההצהרה 

הנ"ל", דיווח דאר היום.90
כעבור ימים אחדים התברר שהמחאה הועילה, ומו"ל העיתון שישב 
בביירות, ז'ורז' וסיה, צרפתי שתואר כ"ידיד התנועה הציונית", החליט 
להפסיק את הוצאתו לאור, "לאחר שנודע לו, שדעת הציבור העברי 
בארץ היא נגד עיתון זה". לדברי העיתון דבר, וסיה "החליט להפסיקו, 

בכדי לא להביא את עצמו לידי סכסוך עם הישוב העברי בארץ".91
לרגע נדמה היה שבעיית עיתוני הלעז נפתרה, אך השקט שהשתרר 
בזירה הלשונית, מתברר, היה מטעה. כעבור חודשים אחדים, בתחילת 
דצמבר 1936, הופיעו בזה אחר זה שני עיתונים חדשים בשפה הגרמנית: 
ידיעות חדשות — ש. בלומנטל, שאותו ערך זיגפריד שלום בלומנטל, 
וידיעות היום של ד"ר פרידריך ריכנשטיין, משפטן ושוט לשעבר, 

מעולי גרמניה.92 
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"באותו הבוקר שמעתי מדירתי ברח' 
'בוז  צועק:  אדם  המון   14 מאז"ה 
לריכנשטיין' ושוב ושוב במקהלה רועמת 
מחאה כנגד עיתון בשפה הגרמנית", 
מתאר ריכנשטיין בזיכרונותיו.93 הוא 
עושה  האמין שהוא  הוא  נבהל.  לא 
את הדבר הנכון. "אי ידיעת העברית 
הופכת את המהגרים לחסרי אונים", 
יכתוב כעבור שנים. "המצב דורש, כי 
הם יסתדרו בחיים היומיומיים, כי הם 
ידעו מה מתרחש, מה קורה עם הקרובים 
והחברים שנותרו באירופה. השתכנעתי, 
כי עיתון בשפה הגרמנית יכול לעזור. 
הרעיון להוציא עיתון מסוג זה לא גרם 
לי כל היסוסים וכל ייסורי מצפון כלפי 

השפה העברית".94

הנהלת הוועד הלאומי, שהתכנסה באוקטובר 1939, קיבלה שורה 
של החלטות שקובצו יחד ב"צו ההתגוננות הלשונית והתרבותית". 
בין השאר הוחלט באותה ישיבה כי "מחוץ לעיתונות בשלוש השפות 
הרשמיות יש לחסל את העיתונות הלועזית המופיעה כאן ושנועדה 

לקורא היהודי בארץ".95 כיצד לחסל — לא הוחלט.

העיתונים העבריים מתגייסים למאבק
כל אותה עת ניצבה העיתונות העברית בחזית המאבק. היא סייעה ליישוב 
להגשים את רעיון הבית הלאומי: עיצבה את דעת הקהל, טיפחה ערכים 
ציוניים, חינכה ותרמה לגיבוש התרבות, הפצת העברית והחייאתה,96 
ובה בעת נאלצה להיאבק במתחריה החדשים, תוך כדי שהיא מתעדת 
את הפעולות של מוסדות היישוב והארגונים נגד עיתוני הלעז, מפרסמת 
כרוזים, מעבירה מסרים של מנהיגי היישוב ונוטרי השפה ומפרסמת 

מאמרים בגנותם של העיתונים האלה. 

המאמרים הפובליציסטיים ניסו לערער את הלגיטימיות של עיתוני 
הלעז, ותיארו אותם כ"נגע ציבורי",97 כ"ספחת",98 ועוד. גם המו"לים 
של העיתונים האלה זכו למנות גדושות של כינויים שליליים: "מהרסינו 
מבפנים", "אנשים מחוסרי מצפון לאומי, המעמידים בסכנה את אחדותנו 
הלאומית והלשונית", "תגרים הנכונים בעד בצע כסף למכור את נשמת 
אומתנו", "טפילי העיתונות", "סרסורים", "מפיצי החיידקים בבית 

ישראל",99 ועוד. 
כל העיתונים העבריים הבליטו כלפי חוץ את הנזק של עיתוני הלעז 
לשפה העברית ולבניין האומה, אך בפנים נשמעו בעיקר קולות אחרים, 
שהביעו דאגה רבה מפגיעה בעיתונות העברית המאורגנת ובמקומות 
הפרנסה של עובדיה. "אנו נעמוד ביום מן הימים בפני אסון",100 הזהירו 

חברים באגודת העיתונאים, ודרשו להחריף את המאבק. 
העיתונאים, שזכו לסיוע והכוונה של האיגוד המקצועי שלהם, אגודת 
העיתונאים בתל־אביב, דרשו לחסל את עיתוני הלעז, לא לתת להם נייר 
ולא לצרף את חבריהם לאגודה.101 היו חברים שהחליטו להחרים את 
העיתונאים האלה, ובאחת האספות אף הודיע אחד מהם כי בכל מקום 
שבו יופיע נציג העיתון בשפה הגרמנית, ידיעות חדשות, הוא וחבריו 
לא יופיעו, ואם יגיע הם יֵצאו מהמקום.102 בלחצם של חברי האגודה 
אף הוחלט לשלול מנציגי העיתונות הגרמנית, שהשתתפו בישיבות של 

ועדת התגובה, את זכות ההצבעה.103 
במטרה "ללכוד" את העולים החדשים ולהרחיקם מעיתוני הלעז, 
הקים "האיגוד להשלטת השפה העברית בא"י" עיתון מנוקד לעם בשם 
העברי, שסייע לעולים בשלבי הקליטה הראשונים ולימדם עברית.104 
גם העיתונים דבר והארץ נרתמו למשימה, והחלו להדפיס ב־1935 

מדור יומי מנקד לעולים.105

המאבק התנהל במקומות שונים ברחבי הארץ, אבל הוא בלט במיוחד 
בתל־אביב, העיר העברית הראשונה, מרכז העיתונות העברית.106 ראשי 
העיר הרבו לפרסם כרוזים ומודעות עירוניות הקוראים לתושבים ולבעלי 
העסקים להתאחד ולפעול למען השלטת העברית בעיר. הם הורו לעובדי 
העירייה לשוחח רק בעברית ולהחזיר לתושבים מכתבים שכתובים 
בלועזית, ועמדו על כך שכל שלטי החנויות יהיו רק בעברית. כן פנו 
לבעלי בתי הקפה והמסעדות, דרשו מהם להוציא את עיתוני הלעז,107 
ואף ניסו לסכל מבעוד מועד הוצאתם של עיתונים לועזיים חדשים.108 
בה בעת ניסתה אגודת סוכני הפרסום להכות את העיתונים האלה 
בכיסם באמצעות חרם שהטילה עליהם. ב־1938 היא הורתה למפרסמים 
לא לפרסם מודעות בעיתוני הלעז למשך חצי שנה, אולם החרם נכשל 

ד"ר פרידריך ריכנשטיין, עורך 
ידיעות היום

צו ההתגוננות הלשונית והתרבותית, 1939: "יש לחסל את העיתונות הלועזית 
המופיעה כאן"

העברי, 1934. עיתון לעולים, שגם המודעות בו היו מנוקדות
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ולבסוף בוטל, כיוון שגורמים שונים ביישוב החליטו להפר את ההחלטה. 
כתוצאה מכך גדלו עיתוני הלעז ונוספו להם עוד מנויים.109

בעקבות כישלון החרם פתחו "האיגוד להשלטת העברית" והנהלות 
העיתונים היומיים במשא ומתן עם הנהלת ענף בעלי בתי הקפה, 
המסעדות והנקניקיות שליד "הארגון הכללי של המעמד הבינוני", ודרשו 
להפסיק את הפצת העיתונים הלועזיים. בסיום המשא ומתן התחייבו 
בתי הקפה והמסעדות להפסיק להחזיק, החל ב־1 באוקטובר 1938, 
עלונים לועזיים המופיעים בארץ.110 אבל דבר לא השתנה, ו"האיגוד 
להשלטת העברית" נאלץ לפנות באמצעות כרוזים לציבור בדרישה: 
"אל נא תתנו למזלזלים בשפתנו לפרוץ פרצה בבנין שהוקם בעמל 
רב ובמסירות רבה, בידיכם אתם!".111 בידי המוחים לא נותרה בררה 
אלא להחריף את המאבק ולחזור אל נשק החרם. הפעם היוזמה הייתה 
של העיתונים העבריים המשקיף, הבוקר, הארץ, הצפה, דבר, תשע 
בערב וחדשות, שהחליטו במארס 1939 להחרים כל מי שיפרסמו 
מודעות בעיתונות הלועזית הגרמנית.112 במקביל פנו העיתונים לראש 
עיריית תל־אביב ודרשו את התערבותו.113 גם "הוועד הציבורי להגנת 

הלשון העברית" שלח לבעלי בתי הקפה, המסעדות והמספרות איום 
מרומז ודרש שיחתמו על התחייבות להוציא את העיתונים מעסקיהם,114 

אבל אף אחדלא נבהל. 
במכתב ששלחו ליותר מאלף מפרסמים, הזהירו מנהלי העיתונים, 
שכל מי שיפרסם מודעה בעיתונות הלועזית לא יאפשרו לו לפרסם 
מודעות בעיתונים העבריים, ואלה אף יימנעו מלפרסם עליו כל חומר 
אחר. נציגי העיתונות ו"הוועד הציבורי להגנת הלשון העברית" נפגשו 
עם המפרסמים והסבירו להם את חומרת העניין. "יש לציין בסיפוק, 
כי רבים מהמפרסמים הפגינו את נאמנותם ללשון העברית והפסיקו 
את פרסומם בעלונים", כתב ועד העיתונות. הועד פרסם ברבים את 
שמות החברות שנענו לקריאה, והבטיח לפרסם במקביל גם את "רשימת 
המתנכרים שבין נותני המודעות, וכן בתי קפה אשר עדיין לא נענו ולא 
הרחיקו את העלונים הלועזיים מעל שולחנם".115 בעיתונות הלועזית 
לא התרגשו גם מהצעד הזה. בעיריית תל־אביב היו שהציעו להיעזר 
במפקחים הסניטריים, האחראים לניקיון בבתי העסק, ולנצל את ביקוריהם 

שם כדי לחסל את העיתונים האלה, אך לכלל החלטה לא הגיעו.116 

או אז הוחלט לרתום למאבק את בני הנוער. בשיתוף מרכז הנוער 
הארץ־ישראלי, יצאו תלמידי בתי הספר וארגוני הנוער לרחובות, 
והחתימו אלפי עוברים ושבים על גילוי דעת נגד העיתונים הלועזיים.117 
התלמידים עברו בין בתי הקפה והמסעדות בתל־אביב, החרימו את 
העיתונים הלועזיים שהיו על השולחנות, והחתימו את בעליהם על 
הצהרה שלא יחזיקו עיתוני לעז. המבצע עבר בהצלחה, ורק במסעדת 
ארמון שברחוב אלנבי זכו התלמידים לקבלת פנים זועמת, כאשר 
"התנפל בעל המסעדה בגסות על הנערים הרכים והוכיח באגרופו את 

נאמנותו לשפה הגרמני".118

הכרוזים שעיריית תל־אביב הפיצה בין תושביה היו על טהרת העברית. כיצד אפשר 
היה לצפות, שהעולים יבינו את הנאמר בהם?
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באותה שעה החליט הארגון המיליטנטי "ברית לוחמי הקנאות 
העברית" להחריף את מאבקו, והפנה את זעמו לעבר בתי הדפוס של 
עיתוני הלעז. חבריו שלחו בדואר מכתבי איום בעברית, בגרמנית 
ובאנגלית לבתי הדפוס: "א.נ. תקבל עונשך אם תעיז להדפיס עיתון 
בשפה הגרמנית. בברכה הברזל. ברית לוחמי הקנאות העברית".119 
איומים נשלחו אף למוכרי העיתונים ולבתי הקפה, וברחבי הארץ 

הועלו באש בתי דפוס, קיוסקים ובתי קפה.120 

"תקבל עונשך אם תעיז להדפיס עיתון בשפה הגרמנית". מכתב איום בעברית 
ובגרמנית, שקיבלו בתי דפוס שהדפיסו עיתוני לעז. פ' ריכנשטיין, "ידיעות היום": 

אני ועיתוני, סיפור חיים, תל־אביב 2006

סירב לשלם עבור מודעות שהוחרמו — ונתבע על ידי 
העיתון הגרמני

מה דינו של לקוח, שביקש לפרסם מודעות בעיתון, ולפתע הוכרז חרם 
על המפרסמים, שאילץ אותו להפר את ההסכם שחתם עם העיתון?

סוגיה מעניינת זו התגלגלה בדצמבר 1939, בעיצומו של המאבק 
בעיתונות הלועזית, לאולמו של שופט בית־המשפט השלום בתל־אביב, 

מרדכי )מקס( קנטרוביץ.
במרכזה של התביעה עמד בעל חנות לאורטופדיה בשם צ' לרנר 
מרחוב יבנה בתל־אביב, שהזמין שש מודעות לפרסום בעיתון הגרמני 
ידיעות חדשות — ש. בלומנטל במחיר של 150 מיל למודעה. לאחר 
שהעיתון פרסם שתי מודעות, הודיע לרנר לעיתון, כי הוא נאלץ 
לבטל את פרסום שאר המודעות, בגלל החרם שהוטל על המפרסמים 

בעיתונות הלועזית. 
בלומנטל, עורך העיתון, סרב להפסיק את הפרסום, והמודעה 
פורסמה ארבע פעמים נוספות, אך לרנר סרב לשלם עבורן. או אז 

הגיש בלומנטל נגד לרנר תביעה על סך 540 מיל.
להגנתו טען לרנר בבית־המשפט, כי בשעה שהזמין את המודעות, 
העלון הגרמני היה "כשר", ואולם בעקבות הסערה הציבורית שקמה 
בארץ סביב העלונים הלועזיים והלחץ הציבורי שהופעל על מפרסמי 
המודעות, הפך העיתון "בעל ערך שלילי", והמפרסמים בו הפכו לכאלה 
ש"מזלזלים ברגשות הישוב ובשפה העברית", ועל כן החליט להפסיק 
את פרסומן. לרנר טען, שכיוון שהעיתון המשיך לפרסם את המודעות 

בניגוד לרצונו, נגרם לו נזק.121 
השופט, ששמע את גרסת הצדדים, הבין ללבו של לרנר ודחה את 

תביעתו של בלומנטל.122

מנסים לעברת את העיתונות בשפה הגרמנית 
לרגע נדמה היה שהמצב יוצא מכלל שליטה. נציגי אגודת העיתונאים 
בתל־אביב, יחד עם "הוועד הציבורי למען העיתונות העברית", ניסו 
לפתור את הנושא בדרכי שלום. בשלושים מפגשים שקיימו עם מנהלי 
העיתונים הלועזיים בגרמנית ניסו לשכנעם להכניס עברית לעיתוניהם, 
אך המשא ומתן נכשל.123 ב־22 באוקטובר 1940, כשש שנים אחרי 
שתופעת עיתוני הלעז הבעירה את הרחובות, החליטו ההנהגה של הוועד 
הלאומי והוועד הפועל הציוני המצומצם לחסל את העיתונים בגרמנית.124 
זו הייתה התכנית: העיתונים יחוסלו על ידי ִעברות. כלומר, הם 
יהפכו בהדרגה, בתוך כשנה, לעיתונים בעברית: בששת החודשים 
הראשונים — כל המאמרים, הידיעות והמודעות בעיתונים האלה יופיעו 
חמישים אחוז בגרמנית וחמישים אחוז בעברית מנוקדת, ואילו בתום 
חצי שנה היקף העברית בעיתון הגרמני יגדל ל־75 אחוז והגרמנית 
תרד ל־25 אחוז. בתום שנה, כל העיתונים בשפה הגרמנית יופיעו אך 
ורק בעברית. בתקופת המעבר הזאת אסור יהיה למכור את העיתונים 
האלה בקיוסקים או ברחובות או לחשוף אותם במקומות ציבוריים, כמו 
בתי קפה, מסעדות ובתי מלון, אך מותר יהיה לשלוח אותם למנויים 
בלבד.125 עוד הוצע למו"לים הגרמנים, שלאחר עברות העיתונים יתמנה 
נחום לוין, "המורשה הארצי להשלטת העברית בישוב", לעורך של 

העיתונים האלה.126
אך המו"לים של העיתונים בגרמנית נעלבו מההצעה. הם מחו 
על האטימות, על ההתנשאות, על חוסר ההבנה ועל חוסר הערכה 
שהפגינו כלפיהם. "נדמה הדבר, כאילו טוענים אתם שחסרים להם 
ליהודי גרמניה, אוסטריה וצ'כוסלובקיה אותם הכישרונות הדרושים 
לפעולה עיתונית ]כך במקור[ בחוג בני ארצות מוצאם", כתבו ל"מועצה 
המרכזית להשלטת העברית בישוב".127 הם שקלו את ההצעה, דחו 
אותה על הסף, והבהירו כי לא יוכלו לעמוד בגזרה המוצעת, כיוון 
שהיא מחייבת אותם להגדיל את עיתוניהם — בניגוד להחלטה לצמצם 

את גודל העיתונים — ולהיכנס להוצאות כספיות ניכרות.128 
המשא ומתן עם העיתונות הגרמנית עלה על שרטון. "המועצה 
המרכזית להשלטת העברית" הודתה כי נכשלה במשימתה לחסל את 
התופעה.129 במועצה נשמעו קולות שקראו להחריף את המאבק. "המלחמה 
בלועזית בכפפות משי לא תצליח. כל פשרה במלחמתנו בעיתונות 
הלועזית היא לרעת העניין", קבע אוסישקין, והציע לצרף למערכה 

את התאחדות עולי גרמניה.130
ואכן, ההתאחדות הפגישה שוב בין הצדדים, והצליחה לפשר ביניהם. 
בהסכם החדש נקבע כי העיתונים הגרמניים ושאר עיתוני הלעז יהיו 
לדו־לשוניים — חצי בשפתם וחצי בעברית, יודפסו רק בסטנסיל,131 
יפרסמו רק ידיעות ולא מאמרים וישלחו למנויים בלבד.132 אולם גם 

ההסכם הזה התפוצץ, ובין הצדדים נפערה תהום עמוקה.133 

על הכוונת: העיתונים באידיש ובפולנית
הקשיים בחיסול העיתונות הגרמנית, לא ריפו את ידיהם של לוחמי 
העברית, שהיו עסוקים כל אותן שנים גם בניסיונות לחסל את העיתונים 
באידיש ובפולנית. בניגוד לגרמנית, האידיש זכתה ליחס דו־ערכי.134 
לצד מתנגדי השפה ניצבו האוהדים שחשבו שאין להחרים את השפה, 
ואין לכלול את עיתוניה בין עיתוני הלעז המיועדים לחיסול, כי "אידיש 
אינה לשון עם זר. לשון זו היא פרי יצירתו המקורית של עמנו בגולה, 
שפה שהייתה מדוברת בפי רוב מניינו ובניינו של העם, בה השקיע 
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במשך כמה וכמה דורות ממיטב הגותו ויצירתו ]...[ אין לכלול את 
עיתוני אידיש בקהל עיתוני הלעז, ויש לנהוג לגביהם יחס מיוחד — 
כיאות ללשון שספגה את דמעותיהם ]...[ וכיסופיהם של מיליוני יהודים 
בגולה".135 דווקא בגלל זה, ובגלל ריבוי הדוברים בשפה הזו, איימה 
האידיש על מעמדה של העברית, וגבר החשש שהיא תהפוך לשפה 
לאומית שנייה.136 על כן, המלחמה שהוכרזה עליה ועל עיתוניה, כמו 

המלחמה על הגרמנית ועיתוניה, הייתה קיצונית ואלימה. 
ב־1934, כאשר נודע בתל־אביב שקבוצה של אידישיסטים עומדת 
לבקש מהממשלה הבריטית רישיון להוצאת עיתון באידיש, וכי כתוצאה 
מכך "עומדים לפרוץ סכסוכים והתנגשויות", התגייסה עיריית תל־
אביב למערכה. ממלא מקום ראש העיר פנה לקצין המחוז ביפו, מר 
אפשטיין, ודרש ממנו שלא יאשר את הבקשה, "כדי לא לסכן את שלום 
הציבור".137 אך הבקשה, מתברר, לא הועילה, והעיתון נייוועלט יצא 
לאוויר העולם ונהנה, תקופת מה, מעצימת עיניים.138 "אי אפשר להלחם 
במרץ בעיתונים הגרמניים, אם באותה שעה נעצם ]כך במקור[ עין 
שלא לראות את העיתון ביודיש ]כך במקור[ היוצא לאור בתל־אביב", 
התלונן בן ציון מוסנזון, חבר "המועצה להשלטת העברית". "משוא פנים 
זה לגבי קיומו של העיתון ביודיש מכביד עלינו במלחמתנו בלועזית 
שפשתה בישוב".139 דבריו לא זכו להד בקרב חבריו, ו"המועצה להשלטת 
העברית" אפילו לא דנה בנושא. למרות הניסיונות של הקנאים לחסל 
את העיתון הצליח נייוועלט לשרוד עד 1955, תחילה כדו־שבועון 

ואחר כך כשבועון.
עם העיתונות הפולנית המלאכה הייתה קלה יותר, כי פולנית, כנראה, 
לא הייתה איום אמתי על העברית. כל הזעם והאלימות שהופנו כלפי 
העיתונים בגרמנית ובאידיש נעלמו והיו כלא היו. הקונסוליה הפולנית 
בירושלים הוציאה באותם ימים את הביוליטין לאינפורמציה, שיועד 
לפולנים הגולים במזרח הקרוב ולחיילים הפולנים שהוצבו בארץ, 
אך בהיותו עיתון רשמי של ממשלת פולין לא יכלו מנהיגי היישוב 
ונוטרי השפה להילחם בו. לעומת זאת, כאשר בחודש מארס 1941 
החל לצאת בארץ עיתון פרטי בשפה הפולנית בשם קורירק צודז'נני, 
מיד נזעקו חברי "המועצה להשלטת העברית" והתאחדות עולי פולין, 

ודרשו לסגור אותו.

הביוליטין לאינפורמציה בפולנית. מנהיגי היישוב ונוטרי השפה לא יכלו להילחם בו

הם נדהמו לגלות, ששלושת בעלי ההון מתל־אביב שהקימו את 
העיתון,140 ניסו לרמות את היישוב. כדי לרכך את קבלת הפנים הזועמת 
הצפויה של הציבור, הציגו המו"לים את העיתון שלהם כעיתון שמיועד 
לאנשי הצבא הפולני ולפליטים הפולנים שנמצאים בארץ. אולם עד 
מהרה התגלה שהעיתון יועד בעצם לעולים היהודים מפולין.141 הדבר 
עורר את זעמה של התאחדות עולי פולין, שמיהרה לפרסם גילוי דעת 
שהבהיר כי "דעת הקהל של יהודי פולין מתנגדת בכל תוקף להופעתם 
של עיתונים לועזיים בארץ־ישראל בשביל קוראים יהודים. היהודים 
עולי פולין הגיעו ארצה על מנת להתערות ולהשתרש בה, וכדי לבנות פה 
את חייהם מחדש על יסודות העצמאות העברית והתרבות העברית".142 
כרוזים אנונימיים "לאחינו יהודי פולין" שהופצו בריכוזי העולים, קראו 

להחזיר את "העיתונצ'יק" ולא לחתום עליו.143
ראש עיריית תל־אביב, ישראל רוקח, יושב ראש הוועד הלאומי, 
יצחק בן־צבי, ויצחק גרינבוים מהנהלת הסוכנות היהודית החליטו הפעם 
לשנות את שיטת המאבק. במקום להתחנן לפני המו"לים, הם פנו ישירות 
לדפוס "ספר" ודרשו שיבטל את חוזה ההדפסה עם העיתון.144 הדפוס 
הסכים, בתנאי שיפצו אותו על נזקיו,145 אך בן־צבי וגרינבוים סירבו. 
"אין אנו יכולים להסכים בשום פנים לכך, כי מילוי מצוה לאומית יהא 
תלוי בזאת, אם פרט אחד או מוסד אחד יקיימו אותה או לאו", כתבו 
להנהלת הדפוס. "עליכם היה למלא ללא כל הסתייגות אחר דרישתנו 
זו ]...[ הננו דורשים מכם, איפא, בכל התוקף, כי תפסיקו בלי דחייה 
את הדפסת העיתון".146 בחודש מאי 1941 נכנע הדפוס ללחצים והפסיק 

להדפיס את העיתון.147 קורירק צודז'נני שבק חיים. 
לא עברו ימים רבים, ושוב התבשר הישוב על עיתון יומי חדש 
בשפה הפולנית בשם גאזטה פולסקה, שעומד לצאת על ידי הפליטים 
הפולנים בארץ בתמיכת הקונסוליה הפולנית.148 יושב ראש הוועד 
הלאומי, יצחק בן־צבי, שיגר מיד מכתב לקונסוליה הפולנית בירושלים 
ודרש להצניע את הוצאת העיתון: לא למכור אותו ברחובות, לחלק 
אותו רק למינויים ולהימנע מפרסום מאמרי דעה, מחשש שהדבר יפגע 

במאבק של היישוב בלעז. הקונסוליה דחתה את הבקשה.149
באוויר כבר התרוצצו שמועות על עיתון חדש בהונגרית ובצ'כית 
שעומד לצאת.150 בישיבה של מועצת עיריית תל־אביב, הציע ד"ר כהן 
להשבית את כל בתי הדפוס שבהם מדפיסים את העיתונים הלועזיים.151 
המחלקה המדינית של הסוכנות אסרה על הוועד למען החייל להעביר 
את הביטאון של התאחדות עולי גרמניה אל החיילים יוצאי גרמניה 

ששירתו בצבא הבריטי.152 

האלימות שבה לרחובות
ב־30 במאי 1942 פרצו צעירים לקולנוע אסתר בתל־אביב, והיכו 
במקלות ובאבנים את אנשי העיתון אוריינט, שאמורים היו להרצות 
שם בגרמנית, ופצעו 15 מבאי המקום.153 איומים שוגרו לבתי הדפוס 
שהדפיסו את העיתון, ואוריינט נאלץ לנדוד ארבע פעמים ממקום 
למקום.154 באחת הפעמים הצליחו אלמונים לשרוף את בית הדפוס.155 
חודשים אחדים אחר כך הושלכה פצצה אל בית הדפוס בירושלים שבו 
נדפס.156 האלימות נגד אוריינט עשתה את שלה, ובפברואר 1943, 

כשנה לאחר הקמתו, סגר העיתון את שעריו.157
במאי 1943 איימו אלמונים בתל־אביב על מוכרים ובתי קפה שהחזיקו 
את עיתון האידיש נייוועלט, ואף רגמו באבנים דוכנים ושרפו קיוסקים 
שמכרו אותו.158 ביוני 1943 הוטלה, כאמור, פצצה לדפוס ליגה ברמת 
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גן, שבו הודפס העיתון, והמקום 
נהרס.159 בפתח תקווה שלחו חברי 
"ברית לוחמי הקנאות העברית" 
מכתבי איום לחנויות שיפסיקו 
למכור עיתונות לועזית. בתגובה 
הודבקו על פתחי חנויות בעיר 
מודעות קטנות המודיעות לציבור, 
כי אצלן אין מוכרים את בלונטל 

ונייוועלט.160 
את  גינו  ורוקח  דיזנגוף 
הקנאים.161 במעשי אלימות, אמר 
רוקח בישיבת מועצת העיר, לא 
תושלט הלשון העברית, והמציתים 
ירחיקו את הציבור מהמטרה שבה 
דוגלים שולחיהם. פליקס רוזנבליט 
)לימים פנחס רוזן, שר המשפטים 
הראשון(, הציע בישיבה לפצות כל 
בעל קיוסק שנשרף בחמישים לירות, "וצעד זה יניא את המחבלים 

ממעשיהם".162

הצנזורה הבריטית פוסלת ומסתירה
הציבור לא תמיד ידע מה באמת קרה. מי שדאג להסתיר ממנו חלק 
מהדרמות, שהתחוללו סביב הקמתם של עיתוני לעז מסוימים, הייתה 
הצזורה הבריטית, שפרשה את חסותה על העיתונים האלה ושמרה 

עליהם מכל משמר.
העיתונאים כותבי העברית נחשפו לראשונה להתנהגות הזו של 
הצנזורה ב־1940, כאשר נאסר עליהם, בהוראת הצנזור הבריטי בתל־

אביב, מר מקי, לפרסם דברי ביקורת על צאתו לאור של העיתון החדש 
בגרמנית, ידיעות חדשות. הדבר קומם את עיתוני הבוקר העבריים, 
ומשלחת מטעם הארץ, דבר והבוקר נפגשה עם הצנזור ושמעה ממנו, 
"שהמלחמה נגד העיתון החדש היא רק עניין של התחרות מצד העיתונים 
העבריים, החוששים להפסד בשטח המודעות, ושהוא לא ירשה לכתוב 

על העניין".163 
עמדת הצנזור הבריטי הייתה תמוהה, שכן בסמכותו היה לפסול 
רק מידע שעלול לפגוע בביטחון ובשלום הציבור,164 אך במקרה הזה 
לא התקיימו התנאים האלה. מדוע, אם כן, נפסלה הידיעה? ייתכן 
שהצנזור לא רצה שבעיתונות העברית ידווחו על "מלחמות יהודים" 
כדי ליצור, ולו כלפי חוץ, דימוי שתחת השלטון הבריטי בארץ ישראל 
הכול שליו ורגוע. כך התייחסה הצנזורה הבריטית לעיתונות העברית 
באותם ימים. היא הייתה צנזורה פוליטית, ולא תמיד פעלה בשיקול 

דעת ובהיגיון, ופסלה כמעט מכל הבא ליד.165
עורכי העיתונים העבריים לא השלימו עם ההסבר שקיבלו מהצנזור 
מקי, וביקשו מישעיהו קלינוב, ראש מחלקת העיתונות וההסברה של 
הוועד הלאומי, להיפגש עם אוון טווידי, מנהל לשכת המודיעין הבריטית, 
ולדרוש ממנו לבטל את הגזרה. קלינוב הבהיר לטווידי, כי ההתנגדות 
של העיתונות העברית לעיתון הגרמני מקורה לא בתחרות, אלא היא 
עניין תרבותי־לאומי שנוגע לכל היישוב. "גם הממשלה", אמר קלינוב, 

לסייע  המנסים  אלה  נגד  הישוב  של  ההתמרמרות  את  להבין  צריכה 
להקמת "בבל של לשונות" בישוב. מחר יכול להופיע דוגמת הידיעות 

החדשות עיתון יומי בפולנית, הונגרית וכו'. לו אפילו היה יסוד להניח, 
שיש גם גורם של התחרות מסחרית במסכת — גם אז אין זה מעניינה 
העברית.  העיתונות  לפי  מחסום  ולשים  בדבר  להתערב  הצנזורה  של 
של  מתפקידה   ]...[ השגתנו  לפי  אחרים,  הם  הצנזורה  של  תפקידיה 
מן  בו  שיש  חומר  בעיתונות  יבוא  שלא  המשמר,  על  לעמוד  הצנזורה 
הנוגע  חומר  כל  על  להכריז  הצנזורה  של  מתפקידה  אין  אך  ההסתה. 
היחס  כל  עם  בכלל.  בו  לנגוע  שאסור  כ"טאבו"  הגרמני  לעיתון 
האובייקטיבי והנייטרלי של הממשלה אין בכל זאת לשכוח שאנו חיים 
בימים של מלחמה עם גרמניה, ודעת הקהל כאן ובחו"ל לא תבין את 

הקנאות היתרה של הממשלה לטובת העיתון הגרמני.166 

טווידי השיב לקלינוב שכנראה יש כאן אי הבנה, והבטיח לברר את 
העניין עם הצנזור.167 בירור כזה, כנראה, לא נערך מעולם, שכן כעבור 
כשנה התופעה חזרה על עצמה, כשהצנזורה הבריטית אסרה על העיתונים 
העבריים לפרסם פרטים על המאבק נגד העיתונים בשפה הפולנית, 
ומאמרי ביקורת על עיתונים אלה,168 בנימוק הרשמי, ש"פולין היא 
בת בריתנו, ואיננו יכולים להרשות לעצמנו לנגוע בשפה הפולנית".169 
במכתב ששלח למשה שרתוק, ראש המחלקה המדינית של הסוכנות, 
הבהיר קלינוב, "כי לפנינו פשוט המשך הקו של המחלקה לעיתונות 
הממשלתית התומכת בכל פילוג במחננו ובעיתונות הלועזית דווקא 
)גם הגרמנית(, המקבלת עליה את מרותה המוחלטת של הממשלה ]...[ 
סבורני כי כדאי היה, שהמחלקה המדינית תעורר פעם בפני המזכיר 
הראשי את שאלת העלונים הלועזיים, ובאופן מיוחד את שאלת העלונים 

הגרמנים, הנהנים מחסותו המיוחדת של מר טוידי".170 

מדוע כולם נכשלו? 
למעלה מעשר שנים נמשך המאבק בעיתוני הלעז, עד סמוך להקמת 
המדינה. הוא ידע עליות ומורדות, ובסופו נכשל. רק עיתונים מעטים 
נסגרו. העיתונים בשפה הגרמנית שנשארו המשיכו לגדול ולפרוח. 
מדוע זה קרה? בגלל העיתונאים כותבי העברית ובגלל מנהיגי היישוב 

ונוטרי השפה. 

העיתונאים כותבי העברית 
מאבקם נכשל כי במשך שנים ניסו, בסיוע הנהגת היישוב ונוטרי השפה, 
לנתק את העולים ואת עורכי העיתונים הלועזיים בכוח מהעיתונים שלהם, 
שהיו להם כאוויר לנשימה בתקופתם הראשונה בארץ. מרבית העולים 
החדשים, שהגיעו לארץ באותן שנים היו, כאמור, בעלי תרבות קריאה 
מפותחת, וכיוון שכך היו זקוקים לעיתונים הלועזיים עד שידעו עברית.
אבל דרכם של העיתונים כותבי העברית אצה להם. הם רצו לחסל 
את העיתונים האלה מיד ויהי מה, כיוון שגזלו את קוראיהם ואיימו על 
פרנסתם. כלומר, המאבק של העיתונים העבריים לא כוון להשלטת 
העברית, כפי שהציגו, אלא בעיקר להישרדותם הכלכלית. לאורך 
כל הדרך דיברו בשני קולות. כלפי חוץ הפגינו, אמנם, חזית אחידה 
ודיברו על דאגתם לשפה העברית ולעתידם של העולים, אך הסתירו 

את ההיבט הכלכלי. 
המאבק של העיתונאים כותבי העברית בעיתוני הלעז היה חסר 
פשרות, וניכר שלא נתנו דעתם לנזקים שהם גורמים לעצמם. הכול 
היה כשר בעיניהם. הם בזו לעיתונאים של עיתוני הלעז, לא העריכו 
אותם מבחינה מקצועית, דיברו אליהם בהתנשאות, בחוסר הבנה, תוך 
השמעת איומים, וניסו לכפות עליהם הסכמים שעלולים היו לגרור אותם 
להוצאות כבדות ולמוטט את עיתוניהם. העיתונאים כותבי העברית, 

ישראל רוקח
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ובראשם "מר עיתונות"', ד"ר עזריאל קרליבך, שהשכם והערב זעקו 
נגד כל מי שניסו להצר את צעדיה של העיתונות העברית, וחזרו 
והדגישו שוב ושוב את החשיבות של "חופש העיתונות"', שכחו את 
הערך העליון שלמענו לחמו, ולא נרתעו מלהחרים את יריביהם ולקרוא 

לחיסול עיתוניהם — פעולה שמנוגדת "חופש העיתונות". 

"מר עיתונות", ד"ר עזריאל קרליבך

מדוע, אם כן, בחרו לעטוף את מאבקם באצטלה אידאולוגית לאומית 
ולא כלכלית? כי כך הצטייר המאבק בצורה הרבה יותר משכנעת 
ו"יפה"' בעיני היישוב ומנהיגיו. כך אפשר היה "למכור" אותו טוב 
יותר. העיתונות העברית הייתה מגויסת חלקית באותם ימים, וכל ניסיון 

לא ללכת בתלם היה מקומם עליה את הנהגת היישוב ואת הציבור.
כבר בתחילת שנות הארבעים שמו הבריטים לב לכך שמאבקם 
של העיתונאים הוא כלכלי. גם מנהיגי העולים מגרמניה והעיתונאים 
יוצאי גרמניה טענו זאת, וראו במאבקם של העיתונאים רדיפה אישית 
ומקצועית, אך העיתונאים העבריים לא הגיבו. העיתונאים והמו"לים 

סיפקו הוכחות לכך פעם אחר פעם בהתנהגותם ובדבריהם: 
)א( יהודה מוזס, מו"ל ידיעות אחרונות, התוודה במפורש כי הוא 
חושש. יום אחד, מספר המו"ל של ידיעות היום, ד"ר ריכנשטיין, 
בזיכרונותיו, "המוציא לאור של הצהרון 'ידיעות אחרונות', יהודה 
מוזס, התקשר אלי והציע לי להיפגש. הוא התוודה, כי הוא חושש 

מתחרות".171 
)ב( לא פעם המו"לים הגרמנים, ללא שום קשר להצעת העברות של 
הוועד הלאומי שהוזכרה לעיל, ניסו ביוזמתם לפתור את הבעיה ולשלב 
בעיתוניהם עברית, אך כל הניסיונות נדחו, והיחס השלילי לו זכו מצד 

העיתונות העברית ונוטרי השפה לא נשתנה. הנה דוגמאות אחדות:
ב־1943, לאחר הקמת עלייה חדשה, מפלגתם של עולי גרמניה 
ואוסטריה, תכננו ראשי המפלגה לאחד את כל העיתונים בגרמנית 
לעיתון יומי אחד, שרבע ממנו יהיה בעברית. אך הנהלת הסוכנות, 
שבירכה על איחוד העיתונים, סירבה לאשר למפלגה ציונית להוציא 

עיתון לועזי.172
העיתון בלומנטל'ס נויסטה נכריכטן )לימים ידיעות חדשות( החל 
לשלב ביוזמתו נוסח עברי חלקי מנוקד. "התוצאה הייתה חמה ושנאה 

כפולה מצד העיתונות העברית".173 

יוסף הפטמן, עורך הבוקר ויושב ראש אגודת העיתונאים בתל־
אביב, הצהיר מפורשות לפני "המועצה להשלטת העברית": "אני מתנגד 
]...[ להוצאת עיתון עברי־גרמני. אני מתנגד שניתן בעברית כשרות 

לגרמנית. ילמדו עברית".174
השבוע הוציא שבועון עברי שלם, והציע את ההוצאה העברית 
למנויי ההוצאה הגרמנית, תמורת מחצית דמי המינוי. "גם התנהגות 
כזו לא שינתה את חריפות המלחמה מצד העיתונות העברית, או את 

הגשמת 'חרם המודעות' במלואו".175 
המו"ל של ידיעות היום, ריכנשטיין, התחיל ב־1940 להוציא את 
עיתונו גם כעיתון בוקר בעברית )"עתון בוקר לכל"(. העיתון התקבל, 
לדבריו, ב"התקפה חסרת מעצורים מצד כל העיתונים בעברית, ואף 
מצד העיתון באנגלית 'הפלשתיין פוסט'".176 ריכנשטיין מכר את עיתונו 
בארבעה מילים, לעומת העיתונים האחרים, שנמכרו בשבעה מילים. 
הדבר קומם את הארץ, דבר, הבקר והצפה שהטילו על העיתון חרם 
מודעות וסירבו לספק את עיתוניהם לסוכנים, לקיוסקים ולמוכרים 
ברחובות, שמכרו את ידיעות היום. בשלב מסוים, עיתוני הבוקר אף 
מנעו מחברת ההובלה להעביר את ידיעות היום לירושלים, לחיפה 
וליישובים אחרים. "העיתונים", מספר ריכנשטיין בזיכרונותיו, "מכריחים 
את חברת ההובלה שלא לקחת את המהדורה העברית של 'ידיעות היום'. 
המהדורה הגרמנית מועברת כמו תמיד. אנו שוכרים רוכבי אופנועים, 
אשר מובילים את העיתונים אחרי השעה חמש ומחלקים אותם בערים 

ובישובים הקטנם".177
ידיעות חדשות הסכים, לדברי עורכיו, לשנות את אופיו ולהפוך עיתון 
בעברית  יתפרסם  משטחו  אחוז  ש־65  ובגרמנית,  בעברית  דו־לשוני 
כן  בכך.  הכרוכות  הרבות  ההוצאות  למרות  המודעות,  כולל  מנוקדת, 
הסכים העיתון למנות משגיח על חשבונו, שיפקח על השינויים בעיתון, 
הלשון  להגנת  הציבורי  ל"ועד  ולאפשר  כספית,  ערבות  להפקיד  ואף 
העברית" להטיל וטו על מינוי עורכי העיתון.178 העיתון הסכים, לדבריו, 
אך  העיתונות",  ב"חופש  שפוגעות  האלה  הדרקוניות  הדרישות  לכל 

לבסוף גם הסכמתו זו נדחתה.

גם כשידיעות היום בגרמנית ניסה לשלב ידיעות בעברית, "התוצאה הייתה חמה 
ושנאה כפולה מצד העיתונות העברית"
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מדוע טרפד "הוועד הציבורי להגנת הלשון העברית" הסכם שיזם במו 
ידיו, ושבסופו של דבר שירת את מטרותיו ואת מטרותיהם הלאומיות 
של כל הגופים, שפעלו למען השלטת השפה העברית? תמוה ולא ברור. 
תמוהה לא פחות התנהגותו של ראש עיריית תל־אביב, רוקח, ששבוע 
אחרי מכתבם של עורכי ידיעות חדשות כינס את חברי מועצת העיר 
ואת "הוועד הציבורי להגנת הלשון העברית", כדי למחות נגד הוצאת 
העיתון. "המועצה מגנה בכל תוקף את הוצאת העיתון 'ידיעות חדשות', 
העלול לשמש תקדים מסוכן לעיתונים לועזיים אחרים בעירנו", אמר 
ראש העיר, והבטיח לא להסתפק במחאה ולפעול נגד הוצאת העיתון.179 
מדוע גינה את הוצאת העיתון? האם לא עודכן על ידי חברי הוועד 
בנכונותם של העורכים לשנות את עיתונם?! אפשר לשער, שההתנהגות 
הזאת של מוסדות היישוב, הארגונים של נוטרי השפה והעיתונות 
העברית, פגעה גם היא בניסיונות להכניע את עיתוני הלעז ולהשליט 
את השפה העברית על העולים, במיוחד על יוצאי גרמניה. העיתונות 
העברית לא הפסיקה למחות נגד התופעה. הבעיה היא שהמחאה הייתה 
על טהרת העברית. גם הכרוזים שהופצו ברחובות העיר היו כולם 
בעברית. כיצד, אם כן, אמורים היו הדברים להגיע לידיעת העולים 
החדשים, שעדיין לא שלטו בשפה, ולהשפיע עליהם?! מי שיכול היה 
לשמש גשר לציבור העולים בסוגיה הזו היו העורכים של עיתוני הלעז, 
בעיקר העורכים של העיתונות בשפה הגרמנית, אך אלה, כפי שתואר 
לעיל, נדחקו לפינה. בלומנטל ולסמן, עורכי העיתונים בגרמנית, כתבו: 

אנחנו רצינו, ואנחנו רוצים לתת ידינו לזה. אנחנו פתחנו בפניכם את 
הדרך להחדיר לתוך הציבור החשוב והגדול הזה את לשוננו ]...[ אתם 
מסרבים, ואתם פוסלים בפומבי את מאמצנו. התוצאה הראשונה מטכסיס 
לעברית  קוראינו  את  לקרב  ניסיוננו  כי  לקוות  נוכל  שלא  תהיה,  זה 
יתקבל ברצון בקרב העליה הגרמנית, ושלא נוכל להכריח את קוראינו 
לקריאת יום יום של החלקים העבריים בעיתוננו. כי אם הציבור העברי 
פוסל — כיצד יתייחס העולה הגרמני ברצינות למאמצנו, כיצד ילמד?180

מנהיגי היישוב ונוטרי השפה 
מדוע נכשל מאבקם של המנהיגים ושל נוטרי השפה? כי הם הושפעו 
מלחץ העיתונות העברית עליהם,181 והתמודדו בדרך לא נכונה עם 
התופעה. המנהיגים ונוטרי השפה הבינו שהעריכו לא נכון את חומרתה 
וכי המשימה שנטלו על עצמם הייתה מסובכת מאוד. "מתחילה חשבנו, 
כי היא אינה אלא תופעה מקרית, זמנית תופעה בת־חלוף, והנה לא כן 
הדבר. העלונות הגרמנית ]כך במקור[ היא דבר תמידי, שרשיה עמוקים", 
אמר מנחם אוסישקין, נשיא "המועצה להשלטת העברית".182 במקום 
שהמוסדות העליונים יתייחסו אל הבעיה כשאלה פוליטית ויכריעו בה, 
התרעם מקס יעקבסון מעולי גרמניה, הם השאירו את המאבק בעיתונים 

"לוועדות תרבות ולארגונים להשלטת השפה".183
"במלחמה זו עסקו בטלנים חסרי אמצעים וחסרי הבנת הבעיה", 

האשים עורך ידיעות אחרונות, ד"ר עזריאל קרליבך. 
הם ניסו דברים שונים, ובכולם נכשלו, וחיזקו לבסוף את עמדת היריב 
]...[ למלחמת השפה רק שתי דרכים. או החדירה לפנים מחנה היריב 
והחזרתו למוטב, או — כוח ציבורי, היכול להחזירם למוטב בעל כורחם 
]...[ בדרך ההשפעה מבפנים לא רצו להלחם, כשניתנה ההזדמנות לכך, 
ועתה — מאוחר הוא. ובדרך השנייה, בדרך הכפייה — אין כוח ללכת. 
בעיתונים עבריים ובעברית מסולסלת אל אלה שאינם מבינים עברית, 
כי יתחילו סוף כל סוף להבין ]...[ מכנסים אסיפות ומנדנדים בחרבות 
ומוכרים  חוצות  בראש  לך  ואורבים   ]...[ רוח  טחנות  נגד  בעומר  ל"ג 
לך את כל המלחמה הזאת במיל ]...[ כי בינינו לבין עצמנו: אינה שווה 

יותר.184 

כל הניסיונות להשליט על העולים מגרמניה את השפה העברית תוארו 
על ידם כ"מאבק טוטליטרי" בדרכי טרור, ולא עודדו אותם ללמוד 
עברית. להפך: הקנאים לעברית, לדבריהם, הרחיקו אותם מהשפה במקום 
לקרבם. הם התהלכו מאוכזבים ומתוסכלים, חשים רגשי נחיתות.185 

מדינת ישראל החלה את העשור הראשון כשהיא מוצפת בעשרות 
יומונים ושבועונים לועזיים חדשים בשפות שונות, ומלחמת לעז חדשה 

בפתח.
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במיוחד, ונבע לא רק מההתנגדות של העולים ללמוד עברית, אלא גם ממניעים 
כמו האיבה המתמדת ששררה בין יהודי מזרח אירופה ליהודי המרכז, ההתנגדות 
למתינות הפוליטית של עולי גרמניה, ועוד. ראו: גלבר, מולדת חדשה, עמ' 224, 
306, 614; גטר, "העלייה מגרמניה", עמ' 141; ע' הלמן, אור וים הקיפוה: תרבות 
תל אביבית בתקופת המנדט, חיפה 2007, עמ' 51-50 )להלן: הלמן, אור וים(.
א' ברש, המועצה המרכזית להשלטת העברית ביישוב, 27 ביוני 1941, אצ"מ,   54

S 46/313; גלבר, מולדת חדשה, עמ' 309. 
מכתב מ' גורארי לג' אגרון, 21 ביוני 1950, א"מ, תיק ג'- 315/19; א"מ, 20/   55

.2221
בש, "חוטאים ומחטיאים", דבר, 19.9.1938, עמ' 4.  56

"'אוסטרים חפשיים' מתכוננים לחזור ל'מולדת'", המשקיף, 11.9.1944, עמ'   57
4; "צ'כוסלובקים מתכוננים לחזור ל'מולדת'", שם, 15.10.1944, עמ' 4. הסניף 
הארץ־ישראלי של "תנועת האוסטרים החופשיים" ייצג אלפים מעולי אוסטריה 
וגרמניה, שתכננו לשוב למולדתם. בפועל סייעה התנועה בהשבתם של מאות. 

ראו: גורדון, "בפלסטינה. בנכר", עמ' 53. 
גורדון, שם, עמ' 42, 43, 45, 48.  58

איפכא מסתברא, "היזהרו מפניהם", ידיעות אחרונות, 21.5.1942, עמ' 2.  59
ד"ר לויטרבך להנהלה, 28 בספטמבר 1942, אצ"מ, S 25/6739; מכתב ד"ר   60

.S 25/ 6739 ,א' קופפרברג לד"ר לויטרבך, ללא תאריך, אצ"מ
מ' יעקבסון )מגד(, "לשאלת העיתונות הלועזית", הארץ, 9.3.1941, עמ' 2   61
)להלן: יעקבסון ]מגד[, "לשאלת"(. מכתבו של יעקבסון צוטט בהצפה תחת 

הכותרת "עולה גרמני מקטרג על עיתוני הלעז", הצפה, 10.3.1941, עמ' 3.
בלובשטיין־נבו, עזריאל קרליבך, עמ' 42.  62

איפכא מסתברא, "ונבלה".  63
גפן, "נגע". ראו גם: ר' אל־עזרי, "אינפלאציה של עיתונות לעז", הדור,   64
25.12.1953, עמ' 3; א' נהור, "ירושת ההפקר הנמכרת ברחובות ת"א", ידיעות 
אחרונות, 28.12.1953, עמ' 2. אף על פי שהדברים של גפן ושאר העיתונאים 
נכתבו בשנות החמישים, עדותם מתייחסת גם לשנות השלושים והארבעים, אז 

החלה התופעה.
"העיתונות הלועזית בישראל", עמ' 6.  65

יעקבסון )מגד(, "לשאלת".   66
מכתב האיגוד להשלטת העברית למחלקת החינוך בעיריית תל־אביב, 1 בפברואר   67

1938, אהת"א, תיק 140 ג'- 04.
ח' שמרוק, "לתולדות ספרות ה'שונד' ביידיש", תרביץ, 52, ב )תשמ"ג(,   68

עמ' 354-325.

מכתב א"ז בן־ישי לראש העיר י' רוקח, 25 באפריל 1938, אהת"א, תיק 140   69
ג'- 04.

מכתב יושב ראש האיגוד להשלטת העברית לעיריית תל־אביב, 22 באפריל   70
1938, אהת"א, תיק 140 ג'- 04.

מעיתוני הלעז עשו הרומנים דרכם כאן בארץ גם אל העיתונות העברית, ונחשבו   71
מקדמי מכירות חשובים, בעיקר בעיתוני הערב. ראו: בלובשטיין־נבו, עזריאל 

קרליבך, עמ' 239-236.
"המלחמה בעיתונות הלועזית", המשקיף, 30.5.1939, עמ' 3 )להלן: "המלחמה   72
בעיתונות הלועזית", המשקיף(; "המלחמה בעיתונות הלועזית", הצפה, 2.6.1939, 
עמ' 3 )להלן: "המלחמה בעיתונות הלועזית", הצפה(. תפוצת העיתונים היומיים 

בגרמנית לבד באותן שנים עמדה על למעלה מ־13,000 עותקים מדי יום.
דין וחשבון ומסקנות הוועדה הממשלתית לענייני העיתונות העברית )מוגש   73
למזכיר הראשי של ממשלת ארץ־ישראל(, 19 בנובמבר 1942, אצ"מ, תיק 
J1/6366. ראו גם: "ועדה ממשלתית מנדטורית לחלוקת נייר לעיתונים", בתוך: 
יצחק טישלר )עורך(, על עיתונאים ועיתונאות, ירושלים 1976, עמ' 302-292 

)להלן: דין וחשבון ומסקנות הוועדה הממשלתית(.
L. Bogart, Press and Public, Hillsdale, NJ 1989  74

"המלחמה בעיתונות הלועזית", המשקיף; "המלחמה בעיתונות הלועזית" הצפה.  75
דין וחשבון ומסקנות הוועדה הממשלתית.  76

מכתב הנהלות העיתונים דבר, הארץ, הבקר, הצפה והמשקיף למחלקת   77
.S 23/195 ,העיתונות וההסברה בוועד הלאומי, 21 באפריל 1943, אצ"מ

"הוועד הציבורי להגנת הלשון העברית", הצפה, 18.4.1939, עמ' 2; "הפעולה   78
להשלטת העברית", שם, 7.9.1941, עמ' 3; הדו"ח השנתי של האספה הכללית 
של אגודת העיתונאים בת"א, 12 באפריל 1940, אא"ע, מסמך 86, תיק 1, 

קופסה 1, עמ' 3.
הועד הציבורי להגנת הלשון העברית, מכתב לכל בעלי בתי־קפה, מסעדות   79

ומספרות, 12 באפריל 1939, אהת"א, תיק 141 א'- 04.
"הנוער למען החדרת העברית", הצפה, 26.11.1940, עמ' 4; "למבקשי שמות   80

עבריים!", דבר, 7.12.1939, עמ' 6. 
ידיעות עיריית ת"א, מס' 4-3.  81

האיגוד להשלטת העברית, גילוי דעת, ט' בתמוז, תרצ"ה, אהת"א, תיק 140   82
ב' — 04.

הלוי־עטייא, המאבקים, עמ' 386-384.  83
"עיתונים יהודים". ראו גם: גלבר, מולדת חדשה, עמ' 311-310; י' גלבר,   84
"עולי גרמניה בחיפה בשנות השלושים והארבעים", בתוך: מ' נאור וי' בן־ארצי 
)עורכים(, חיפה בהתפתחותה, 1948-1918 )עידן, 12(, ירושלים 1989, עמ' 

 .103
ד"ר פריץ לוינברג, "עולי גרמניה, הסירו מעליכם חרפה!", דבר, 21.5.1935,   85

עמ' 3.
האיגוד להשלטת העברית, גילוי דעת, ט' בתמוז, תרצ"ה )10 ביולי 1935(,   86

אהת"א, תיק 140 ב'-04.
"עיתונים יהודים".  87

גלבר, "על הכוונת".  88
"עיתונים יהודים".  89

"מחרימים את ה'אוריינט אקספרס'", דאר היום, 14.7.1935, עמ' 3.  90
"הופעת העיתון הגרמני נפסקת", דבר, 22.7.1935, עמ' 11.  91

ריכנשטיין, "ידיעות היום", עמ' 3, 16.   92
שם, עמ' 17.  93
שם, עמ' 14.  94

 ;KRU/4841,צו ההתגוננות הלשונית והתרבותית", 22 באוקטובר 1939, אצ"מ"  95
מכתב יצחק בן־צבי ויצחק גרינבוים לדפוס "ספר", 25 במארס 1941, אצ"מ, 

 .S 25/ 6739
בלובשטיין־נבו,   ;20-17  ,11-9 עמ'  העיתונות,  של  מלחמתה  כנען,   96

עזריאל קרליבך.
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"המערכה נגד עיתונות בלשונות חוץ בארץ", המשקיף, 24.3.1939, עמ' 8   97
)להלן: "המערכה"(.

קרניאלי, "למלחמה".  98
שם.  99

האספה הכללית של אגודת העיתונאים, 3 במאי 1942, אא"ע, מסמך 112, תיק   100
4, קופסה 1; האספה הכללית של אגודת העיתונאים בת"א, 25 באפריל 1943, 

אא"ע, מסמך 134, תיק 5, קופסה 1.
שם.  101

 .S 46/ 313 ,מכתב מ' גלרטר ליצחק בן צבי, 17 במארס 1941, אצ"מ  102
דו"ח מישיבת ועדת התגובה, 22 בפברואר 1948, אא"ע, מסמך 166, תיק   103
44א', קופסה 9. ועדת התגובה, שנוסדה בידי העיתונים העבריים ב־1942, 
הייתה הגרסה הראשונה של ועדת העורכים. הוועדה פעלה בשיתוף פעולה עם 
מוסדות היישוב, במטרה לגבש תגובות עיתונאיות בנושאים רגישים, לנוכח 
הפעולות של ממשלת המנדט. ראו: ד' גורן, סודיות, ביטחון וחופש העיתונות, 

ירושלים 1976, עמ' 127-122. 
העיתון החל לצאת בתל־אביב כשבועון ב־24 באוקטובר 1934. כל העיתון, כולל   104
המודעות, היה מנוקד, ופרסם בעברית קלה ופשוטה חדשות מהארץ ומהעולם, 
סיפורים, שירים ופיליטונים וגם מילון קטן בארבע שפות. ראו: העברי, עיתון 

 .PR/9088 ,מנוקד לעם, 24.10.1934, אצ"מ
האגוד להשלטת העברית, סקירה כללית על פעולות האיגוד במשך כל שנת   105
תרצ"ו, ללא תאריך, אהת"א, תיק 140 ג'- 04. ראו דוגמה: 'דבר לעולה', דבר, 

1.12.1936, עמ' 8.
כנען, מלחמתה של העיתונות, עמ' 25.  106

מודעה עירונית, "קול העיר העברית לתושביה", ללא תאריך, אהת"א, תיק   107
141 א'- 04; מכתב ראש העירייה, י' רוקח, לבעלי בתי הקפה והמסעדות, ללא 

תאריך, אהת"א, תיק 141 א'-04.
במארס 1939 פנה ד"ר ע' קרליבך, שעבד אז בהצפה, בשמם של 11 עיתונים   108
לעיריית תל־אביב ודרש שלא יאפשרו להקים בעיר עיתון בגרמנית, אך הבקשה 
לא נענתה, וידיעות חדשות בשפה הגרמנית הופיע על אפם וחמתם של המתנגדים 
ועורר סערה גדולה במועצה, כיוון שלדברי החברים פגע באופי העברי של העיר. 
ראו: מכתב מיום 14 במארס 1939, אהת"א, 4 /5א/90; ראו: גטר, "העלייה 

מגרמניה", עמ' 143-142; ידיעות עיריית ת"א, מס' 4-3.
קרניאלי, "למלחמה".  109

"נגד העלונים הלועזיים", דבר, 18.9.1938, עמ' 7.  110
"הקץ לזלזול בלשון העברית!", הצפה, 11.10.1938, עמ' 3.  111

"המערכה".  112
מכתב ד"ר ע' קרליבך ומ' בוגדנובסקי לי' רוקח, ראש העירייה, ולכל חברי   113
המועצה, 14 במארס 1939, אהת"א, תיק 141 א'- 04. ראו גם: גטר, "העלייה 

מגרמניה".
הוועד הציבורי להגנת הלשון העברית, מכתב לכל בעלי בתי־קפה, מסעדות   114

ומספרות, 12 באפריל 1939, אהת"א, תיק 141 א'- 04.
"המלחמה בעיתונות הלועזית", הצפה.  115

מכתב מזכיר העיר למפקח הסניטרי העירוני, 25 ביוני 1939, אהת"א, תיק 141   116
א'-04.

"גילוי דעת על העיתונות הלועזית", דבר, 28.8.1939,9, עמ' 7.  117
כרוז: "הנוער בחזית העברית", הצפה, 23.6.1939, עמ' 1; "ביעור העיתונות   118

הלועזית", הצפה, 20.11.1939, עמ' 4.
ראו ריכנשטיין, "ידיעות היום", עמ' 68-67.  119

מ"ד, "דבר היום", דבר, 3.5.1943, עמ' 1; "שרפת קיוסקים לא תשליט עברית",   120
דבר, 12.5.1943, עמ' 4 )להלן: "שרפת קיוסקים"(; "על מעשי בריונות", דבר, 

28.6.1943, עמ' 1.
"הפרסום בעלון גרמני נזק בו למפרסם", דבר, 27.12.1939, עמ' 6.  121

"תביעת העלון הגרמני נדחתה", דבר, 7.2.1940, עמ' 6.  122
הדו"ח השנתי של האספה הכללית של אגודת העיתונאים בת"א, 12 באפריל   123

1940, אא"ע, מסמך 86, תיק 1, קופסה 1, עמ' 3, ד'. 
סקירה של פעולות הוועד הפועל של המועצה המרכזית להשלטת העברית   124
ביישוב, 11 בפברואר 1941, אהת"א, תיק 141 ג'- 04 )להלן: סקירה של 

פעולות הוועד הפועל(.
שם. ראו גם: פרוטוקול מהישיבה של הוועדה הפריטטית בעניין העיתונות   125

.S46/313 ,וגם שם S 25/6739 ,הלועזית, 19 בינואר 1941, אצ"מ
עורכי ידיעות חדשות בלומנטל והשבוע למועצה המרכזית להשלטת העברית,   126
25 בינואר 1941, אצ"מ, S 25/6739 )להלן: עורכי ידיעות חדשות בלומנטל(. 
נחום לוין היה מפקח במחלקת התרבות של הוועד הלאומי. במסגרת תפקידו 
כמורשה הארצי להשלטת העברית ביישוב, הוא ריכז את הפעילות של המועצה 
להשלטת העברית ביישובים השונים. כן כיהן כראש לשכת ההסברה של ה"הגנה" 
בירושלים, ולימים, אחרי קום המדינה, ניהל את המחלקה לקליטה רוחנית של 
העולים במשרד החינוך, ואף ניהל בפועל את מחלקת התרבות כולה, וחיבר 
ספרי לימוד. ראו: הלוי־עטייא, המאבקים, עמ' 360; צ' צמרת, עלי גשר צר, 

קריית שדה בוקר 1997, עמ' 69. 
שם. ראו גם: גטר, "העלייה מגרמניה", עמ' 144.   127

עורכי ידיעות חדשות בלומנטל.  128
סקירה של פעולות הוועד הפועל; ראו גם: "פעולה לחיסול העלונים הגרמנים",   129

הצפה, 6.2.1941, עמ' 4.
שם.  130

יצחק בן צבי ויצחק גרינבוים האמינו שהוצאת העיתונים הגרמנים בסטנסיל   131
תגרום לחיסולם, שכן עיתון משוכפל מדגיש את העובדה שהוא חסר ערך ובר 
חלוף. ראו: פרוטוקול ישיבת הוועדה הפועלת של המועצה להשלטת העברית, 

.S 46/313 ,18 במארס 1941, אצ"מ
פרוטוקול ישיבת המועצה המרכזית להשלטת העברית ובא כוח התאחדות   132
עולי גרמניה ואוסטריה, 10.3.1941, אצ"מ,S 46/313; סיכום ישיבה בין ב"כ 
 S,העיתונים הגרמנים ונציגי המועצה להשלטת העברית, 2 באפריל 1941, אצ"מ

.46/313
מכתב ג' י' רוזנטל וד"ר נ' שפר למועצה להשלטת העברית, 15 באפריל 1941,   133
אצ"מ, S 46/313; מכתב השבוע, תרגומים ותמצית עיתוננו למועצה המרכזית 

 S 46/313.,להשלטת העברית, 22 באפריל 1941, אצ"מ
י' חבר, מה שחייבים לשכוח, ירושלים 2005.  134

י' גוטהלף, "בית יעקב — עם לועז?", דבר, 16.7.1954, עמ' 2.  135
הלמן, אור וים.   136

מכתב י' בורלא מ"הברית העברית העולמית" לעיריית תל־אביב, י"ב בתמוז   137
תרצ"ד, אהת"א, תיק 140 א'- 04; מכתב מ"מ ראש העירייה למר אפשטיין, 

23 ביולי 1934, אהת"א, תיק 140 א'- 04.
עורך העיתון היה חבר הוועד הפועל הציוני. ראו: פרוטוקול המושב השני של   138
המועצה המרכזית להשלטת העברית, 25 בפברואר 1941, אהת"א, תיק 141 
ג'- 04, עמ' 3 )להלן: המושב השני של המועצה המרכזית להשלטת העברית(.

שם.  139
השלושה, בנימין )בנדיקט( געזונדהייט )בן אחיו של המיליונר געזונדהייט(   140
והאחים רוזנוביץ, לא היו עיתונאים. ראו: "עיתון יומי פולני?", הבקר, 3.1.1941, 
עמ' 8; מכתב מ' ראט מהמועצה להשלטת העברית, 12 בינואר 1941, אצ"מ, 

.S 25/6739
"נגד מפיצי הלעז בישוב", המשקיף, 6.3.1941, עמ' 3; גילוי דעת, ללא תאריך,   141
אצ"מ, S 25/6739; מכתב י' קלינוב למ' שרתוק, 7 באפריל 1941, אצ"מ, 
S 25/6739; הביוליטין לאינפורמציה, 16 במארס 1941, אהת"א, תיק 141 

ג — 04 )להלן: הביוליטין לאינפורמציה(. 
גילוי דעת, שם; אהת"א, שם.   142

 .S 46/313 ,לאחינו יהודי פולין", ללא תאריך, אצ"מ"  143
מכתב י' רוקח לדפוס ספר, 21 במארס 1941, אצ"מ, S 25/6739; ראו גם:   144
הביוליטין לאינפורמציה; מכתב י' בן־צבי וי' גרינבוים לדפוס ספר, 25 במארס 

.S 25/6739 ,1941, אצ"מ
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מכתב י' הירשברג מדפוס ספר לי' רוקח, ראש עיריית תל־אביב, 30 במארס   145
1941, אהת"א, תיק 141 ג'- 04; מ' גלרטר, סגן המורשה הארצי להשלטת 
העברית, לי' נדיבי, מזכיר העיר תל־אביב, 1 באפריל 1941, אהת"א, תיק 141 
ג'- 04. ראו גם: מכתב מ' ברלין ונ' לוין, מהמועצה המרכזית להשלטת העברית 
ביישוב, לראש עיריית תל־אביב, י' רוקח, 19 במארס 1941, אהת"א, תיק 141 

ג'- 04.
מכתב י' בן־צבי וי' גרינבוים לדפוס ספר, 7 באפריל 1941, אהת"א, תיק 141   146

ג'- 04.
 A מכתב מ' גלרטר לחברי המועצה המרכזית, 19 ביוני 1941, אצ"מ, תיק  147

107/833. ראו גם: הביוליטין לאינפורמציה. 
"עיתון פולני חדש", המשקיף, 16.6.1942, עמ' 3.  148

 ;S 25/6739 ,מכתב י' בן־צבי לקונסוליה הפולנית, 18 ביוני 1941, אצ"מ  149
 S ,המועצה המרכזית להשלטת העברית ביישוב, 26 באוגוסט 1941, אצ"מ

 .46/313
פרוטוקול מהתייעצות בין באי־כוח המועצה המרכזית להשלטת העברית לבין   150
 .S 46/313 ,בא כוח הוועד הכללי של יהודי פולין, 16 במארס 1941, אצ"מ

"ד"ר כהן מציע להשבית את בתי הדפוס המדפיסים עיתונים לועזיים", המשקיף,   151
11.3.1941, עמ' 4.

הוועד למען החייל סרב גם להעביר לחיילים ספרים בגרמנית שהציבור תרם,   152
והציע למכרם, כדי לקנות בכסף ספרים בעברית. ראו: גלבר, מולדת חדשה, 

עמ' 313.
"התפרצות לאסיפה שנאמו בה גרמנית", הארץ, 1.6.1942, עמ' 4; "עיריית   153

ת"א בגנות האלימות והלועזיות", הארץ, 1.6.1942, עמ' 4.
"בחיפה ה'אוריינט' ממשיך להופיע", הארץ, 10.5.1942, עמ' 3.   154

גורדון, "בפלסטינה. בנכר", עמ' 49.  155
"בירושלים — פצצת תבערה בדפוס", הארץ, 4.2.1943, עמ' 3.  156

גורדון, "בפלסטינה. בנכר", עמ' 52.  157
א' ל' פילובסקי, יידיש וספרותה בארץ־ישראל, 1948-1907, עבודת דוקטור,   158

האוניברסיטה העברית, תש"מ, עמ' 191.
"פצצה בבית הדפוס".  159

"נגד מכירת עיתונים זרים", המשקיף, 26.8.1943, עמ' 4.  160
מכתב יושב ראש האגוד להשלטת העברית לראש העירייה מ' דיזינגוף, י"א   161
באדר תרצ"ד, אהת"א, תיק 140 א'- 04; מכתב ראש העיר דיזנגוף למערכות 
העיתונים הארץ, דבר ודאר היום, 27 בפברואר 1934, אהת"א, תיק 140 

א'- 04. 
"שרפת קיוסקים".  162

י' קלינוב, השיחה עם מר טווידי בעניין העיתון העברי־גרמני ידיעות חדשות,   163
31 בינואר 1940, אצ"מ, S 25/6739 )להלן: קלינוב, השיחה עם מר טווידי(.

לפי סעיף 19 לפקודה העיתונות 1933, הנציב העליון יכול היה לסגור עיתון   164
רק אם פרסם מידע, שעלול "לסכן את שלום הציבור, או כולל ידיעות שקר 
או שמועות שקר, אשר לפי דעתו יש בהם כדי לעורר בהלה או ייאוש". ראו 

"פקודת העיתונות". 
כנען, מלחמתה של העיתונות.  165
קלינוב, השיחה עם מר טווידי.  166

שם.  167
 .S 46/313 ,מכתב מ' גלרטר לי' בן צבי, 17 במארס 1941, אצ"מ  168
.S 25/6739 ,מכתב י' קלינוב למ' שרתוק, 7 באפריל 1941, אצ"מ  169

שם.   170
ריכנשטיין, "ידיעות היום", עמ' 17. ממיקום דבריו של ריכנשטיין בזיכרונותיו   171
מתקבל הרושם כאילו מוזס אמר את הדברים מיד עם הקמת ידיעות היום 
ב־1936, אך הדבר לא הגיוני, שכן ידיעות אחרונות נוסד רק בשלהי 1939. 

הדברים נאמרו לריכנשטיין, כנראה, בשלב מאוחר יותר.
גלבר, מולדת חדשה, עמ' 314-313.  172

מכתב עורכי ידיעות חדשות בלומנטל והשבוע להמועצה המרכזית להשלטת   173
העברית, 25.1.1941, אצ"מ, S 25/6739 )להלן: מכתב עורכי ידיעות חדשות(. 

ראו גם: גטר, "העלייה מגרמניה", עמ' 144.
.S 46/313,י' הפטמן, ד' בתמוז תש"א )29 ביוני 1941(, אצ"מ  174

מכתב עורכי ידיעות חדשות.  175
ריכנשטיין, "ידיעות היום", עמ' 20. ידיעות היום בעברית יצא עד 27 בנובמבר   176

1964. ראו: שם, עמ' 19.
שם, עמ' 20-19.   177

מכתב ש' בלומנטל ול' לסמן ל'ועד הציבורי להגנת הלשון העברית', 24 בינואר   178
1940, אהת"א, תיק 141 א'- 04 )להלן: מכתב בלומנטל ולסמן(. 

"מחאת המועצה נגד הוצאת עיתון יומי לועזי בתל־אביב", מתוך החלטות המועצה   179
השישית בישיבתה ה־241, 31 בינואר 1940, אהת"א, תיק 141 ב'- 04.

מכתב בלומנטל ולסמן.  180
מכתב עורכי ידיעות חדשות.  181

המושב השני של המועצה המרכזית להשלטת העברית.   182
יעקבסון )מגד(, "לשאלת".   183

איפכא מסתברא, "אל תדבר אלי על העברית!", ידיעות אחרונות, 21.2.1941,   184
עמ' 4. 

גטר, "העלייה מגרמניה", עמ' 145-144.  185


