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לא בלי נפגעים , מלחמות השפה: 1923-1936 בארץ ישראל גדוד מגני השפה –1.05עיר שדה 

בשלהי  (1923אביב )ג "א באייר תרפ"י -ל' נוסד בשבוע שבין ד "בארץ ישראל ני השפהגדוד מג"

להקים הייתה  ,תלמידי גימנסיה הרצלייה, מטרת המייסדים. העלייה השלישית ועל סף הרביעית

. שפת התרבותכהשלטת השפה העברית כשפת היומיום בכל תחומי החיים ולמען גוף שיילחם 

. כזלזול גובר בשפה העברית את השימוש הרווח בלועזית בפרהסיה רשויפ מייסדיםה

עברו ברחובות  ובמהלכה, 1923אביב , א אייר"י ,שייהראשונה של הגדוד הייתה בליל ש הפעולת

שרים שירים  בעודם ,יחד עם קבוצות פועלים ופקידים ייםהתיכונהספר -מתלמידי בתי 175 -כ העיר

עברי דבר " ות וחלוקת פתקאותובשירה ברחב הסתכמהפעילות הגדוד  ,דשייםובמשך ח. עבריים

משימה נוספת שנטל על . הגדוד העברי החל להעביר שיעורי עברית לציבור בהמשךאך , "עברית

על  ,העירייה והוועד המנהל של העיר ביניהם ,במכתבים לגופים שוניםה ייפנ הייתה, עצמו הגדוד

.  פקידים ונושאי תפקידיםמנת למגר את השימוש בלועזית ולהשליט את העברית בקרב 

, ראש העירזוהר שביט כי  נתמציי( 23.06.2012, הארץ" )?שראליאיך נוצר המבטא הי"בכתבה 

כחלק מהשאיפה , הציבוריהעברית במרחב  שאפו להשליט אתואנשי העירייה הבכירים  ,דיזנגוף

בין מזכיר  1926שביט התכתבות משנת  המביא ,כדוגמא לכך". עיר עברית"למתג את תל אביב כ

שנועדה לפתור את בעיית " מכונת ההרבצה החדשה"לאנשי הגדוד בעניין , יהודה נדיבי, העירייה

שאפשר ל כך ענזף נדיבי בפקיד , בתזכיר שכתב .האבק העולה מן הרחובות הלא סלולים בעיר

 .על גבי מכונית המשאעברית כתובת מעל ללכתובת באנגלית להופיע 

את האירוע ארגן איגוד  .ו נערך בתל אביב יום הספר העברי הראשון"בחול המועד פסח תרפ

ולקבוע מיות בניית הלאוהבמטרה להשריש את השימוש בשפה העברית כחלק מהסופרים העבריים 

בהפצת כרוזים  השתתפוני השפה גדוד מג חברי. ת בתרבותהיצירה העברי ה שלאת מרכזיות

בשוק להפצה והחתמה אוטובוסים מקושטים שסיירו ברחובות העיר ובהקמת דוכן  מתוך לותיומג

. בשדרות רוטשילד הספרים

 מאתהובאו מאמרים  בהם, "לעברי"ו "הלשון", "הגדוד" יניהםב, דוד הוציא לאור פרסומים רביםהג

סוקרו  ;הפעילות הגדוד והאידיאולוגיה מאחוריב וכמתאשר , ביאליק ואוסישקין כגון דמויות מפתח

מכתבים למערכת  פורסמו, כמו כן. שפההמדורים ללימוד פורסמו , בסניפיםפעילות ועידות הגדוד וה

 . על מנת ליישמן ה של הגדודללמוד על דרכי הפעולביקשו אשר  ,קבוצות ציוניות מעבר ליםמאת 

ח ובהפעלת כ ההתאפיינבהם  היו מקרים. בעלת אופי נינוחפעילות הגדוד הייתה  לא בכל המקרים

 החזיתשלט  שפת להחליף את סירבשבעליו קפה -ביתבאחד המקרים נופצה שמשת  .בריונותו

הטלת , באמצעות התפרעותיידיש הצגה בסוכלה  ,במקרה אחר. והמעורבים זומנו למשטרה לעברית

הייתה ( רובם צעירים מאד)התחושה של חברי הגדוד  .יתוק החשמלונ לפיזור הקהל פצצת סירחון

בעלת  נההיבה המשמעות של ניצחון או הפסד , סימבולית וקונקרטית –של מלחמה עקרונית 

בראיון , ממייסדי הגדוד, ל"ישי ז-אהרון חטרדבריו של מ .לכות על הצלחת המפעל הציוני כולוהש

שנוצרה עולה כי האווירה  ,(1936–1923 גדוד מגיני השפה בארץ ישראל) שור. לספרו של א

תכן יי. להצלחת המפעל הציוניתחושת אחריות מוגברת בקרב התלמידים  יצרהבגימנסיה 

נבעו מלחץ כבד  ,למה שנתפש כזלזול בשפה העברית שננקטו כתגובה, ימותחלקן אל, והפעולות

. להגשים את ציפיות היישוב
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. ו"ערב שבועות תרפ, ישראל-גדוד מגני השפה בארץ: אביב-תל, הלשון
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    )08.06.2012: תאריך כניסה), /he.wikipedia.org/wikiהשפה_מגיני_גדוד
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יום הספר העברי , ני השפהגדוד מג, גימנסיה הרצלייה :תגיות
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