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 תקציר

:  נתפרסמה בשלוש שפות% כמו העיתונות למבוגרי� %עיתונות הילדי� היהודית בפולי� 

במרחק של עשרות שני� מאז , תו� כדי עיו� בעיתוני� אלו עתה .יידיש ועברית, פולנית

עיתוני� אלו עשויי� לשמש . נית� למצוא בה� מגוו� רחב של מידע, צאת� לאור

דיווחי� על , שיש בה� הדי� לאירועי� היסטוריי� ופוליטיי�, כמסמכי� היסטוריי�

בעיקר ,  ערכי� הקנייתוג�, )תאטרו� ועוד, עיתונות, בתחומי ספרות(תוצרי� חברתיי� 

רצו להנחיל לקוראיה� ) כנציגי הגו� שמוציא את העיתו� לאור(יתו� אלו שעורכי הע

היחס אל : כמו כ� משמשי� עיתוני� אלו כמקור מידע בתחומי� נוספי�. הצעירי�

  מידע עלוכ�, מערכת החינו� והשפעתה עליו, הילד בחברה היהודית באותה תקופה

 .ספרות ילדי� מקורית ומתורגמת ויוצריה

ני� יהודיי� לילדי� ולנוער בשפה הפולנית שיצאו לאור בפולי� המאמר מתמקד בעיתו

, שמות עיתוני�: יש בו פרטי� ביבליוגרפיי� ואחרי�. בתקופה בי� שתי מלחמות העול�

 . מש� התפוצה ותכני�, שמות עורכי�, כותרי�%תת

ה� , חלקו הראשו� של המאמר עוסק בסיבות לשימוש בשפה הפולנית בקרב היהודי�

מסתבר שאפילו גופי� שדגלו בשימוש בעברית הוציאו לאור . � בקריאהבדיבור וה

 ". גורדוניה"עיתוני� בפולנית כדוגמת תנועת 

, בתי ספר: חלקו השני של המאמר סוקר עיתוני� שיצאו לאור מטע� גופי� שוני�

�בתו� כ� מצטיירת תמונה של  הקהילה היהודית . תנועות נוער ועוד, רשתות חינו

 . ניהבפולי� לגוו

 ). פולנית–עברית (לשוניי� %פרק אחרו� של המאמר מוקדש לעיתוני� דו
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קובסקי ' פצ' משתמש החוקר הפולני אלעומת� . פוקס גורס כדעתה'מבפולי� 

 עיתו�"  יהודיעיתו�" ייכלל במונח להל� 5. גליקסו� זהי� לקריטריוני� שלקריטריוני�ב

 . קוראי� יהודיקהל יהודי� עבור י"שיצא לאור ע

. וכ� א� תפוצת�,  עלה בהתמדהדיי� שראו אור בשפה הפולנית העיתוני� היהומספר

% ציי� את התפתחות העיתונות היהודית בשפה הפולנית מאז המאה התשעשמרוק 'ח

בה� היהודי� עברו תהלי� ש,  לתופעה שהתרחשה בארצות אחרותבדומהוזאת , עשרה

תה יזו לא הי.  את שפת המדינה ואת הרגלי התרבות שלהלעצמ�של מודרניזציה וסיגלו 

אלא היה לה קהל קוראי� קבוע , ) ויידישעברית(עיתונות משלימה לשפות אחרות 

 בשמירת קשר בי� היהודי� דוברי יתהיהתרומת� של פרסומי� אלו בפולנית . משלה

 והתפרסמו בה� יצירות של ,יהודיי�באשר היו בה� תכני� , הפולנית לע� היהודי

העיתונות היהודית בפולנית ג� כלי ביטוי של  לכ� שימשה נוס� 6.סופרי� יהודיי�

 7. דעת הקהל הפולנית והשלטו�כלפי, היהודי� כלפי חו�

יהודי� רבי� קראו בשפה .  זו פרחה משו� שהיה לה קהל קוראי� גדולעיתונות

רצו� להשתלב בחברה המודרנית וללמוד את ל פרט,  העיקרית לכ�הסיבה  8.הפולנית

ילדי� ונוער . בה למדו ילדי� יהודי� רבי� שנו� הפולנית החימערכתהיא , שפת המדינה

 9,ספר פולניי�%רוב הילדי� היהודי� למדו בבתי.  בבתי הספרהפולניתרכשו את השפה 

מתו� כחמש מאות אל� תלמידי� יהודיי� . ספר יסודיי� וה� בגימנסיות% בבתיה�

                                                                                                       
 – 70' עמ, 1990נובמבר , אביב�תל, 8 קשר, "ביבליוגרפיה של עיתונות יהודית בשפה הפולנית"

73(. 
, ג� עיתו� שבעליו או עורכיו יהודי�" עיתו� יהודי"שמגדיר בספרו כ, קובסקי מתנגד לפוקס'פצ  5

 M. Fuks, Prasa Zydowska w Warszawie (א/ אי� הוכחה לכ/ שקוראיו היו יהודי� 
1823 - 1939, Warszawa  1979.( .עיתונות היהודית בתקופה בי� הקובסקי טוע� ש'פצ

' א( שבאופ� חד משמעי השתייכה ללאו� היהודי  עיתונות: ה רק ז הוארושהיהמלחמות פ
, 1988מאי , אביב�תל, 3 קשר, "תונות יהודית בפולי� בי� שתי מלחמות העול�יע", קובסקי'פצ
 . )56–49' עמ

ורסס ' ש, שמרוק' ח: בתו/, "לשונית�תרבות יהודית תלת: פולנית�יידיש�עברית", שמרוק'' ח  6
, פרקי� מחיי התרבות של יהודי פולי� ללשונותיה�: בי� שתי מלחמות עול� ,)עורכי�(

 .31 � 27' עמ, ז"ירושלי� תשנ
אפריל , אביב�תל, 31�30 הספרות, "רשהולשונית בו�העיתונות היהודית התלת", שמרוק' ח  7

 .54' עמ, 1988קובסקי 'פצ; 194'  עמ, 1981
 �כ,  מהיהודי� ששפת אמ� היא יידיש80% �רו כ הצהי1931 �על פי המפקד שנער/ בפולי� ב  8

אול� שמרוק טוע� שהצהרות אלו אינ� תואמות את .  עברית– אחוזי� 8% � פולנית וכ12%
 ). 13�11' עמ, ז"שמרוק תשנ(וכי יהודי� רבי� דיברו ביותר משפה אחת  , המציאות

ד8ס יידישע ", עסאייג' י: נתוני� מספריי� של תלמידי� יהודי� בבתי ספר שוני� ראה 9 
התנועה " ,רוזנהק' ש ; 99�97' ז, 1928, וו:רשע, נומער�יוביליי, היינט, "שולוועז� אי� 9ויל�

�ירושלי�, א,  וארשה�אנציקלופדיה של גלויות , )עור/(גרינבוי� ' י: בתו/, "'תרבות'העברית ו
 .15 � 14' עמ, ז"שמרוק תשנ;  340'  עמ, ג"אביב תשי�תל

 



 

 אל!עדינה בר ♦ 210 

 

 

 .� פולניי�ספר ממלכתיי%מאות אל� בבתי% למדו למעלה משלושיסודיי�ספר %בבתי

ספר %ג� בבתי,  הפולניתבשפההספר התיכוניי� למדו % תלמידי בתירוב לכ� נוס�

 בגימנסיות של התלמידי�בעוד שמספר ; ממלכתיי� וג� בגימנסיות יהודיות פרטיות

%בתילא רק תלמידי� ובוגרי� של . ירד ביידיש (Tsisho) "צישA"ובעברית " תרבות"

 � של ובוגרי�אלא ג� תלמידי, י פולנית וקוראיהספר ממלכתיי� פולניי� היו דובר

נית� למצוא הוכחות . או עברית/יתה יידיש וי יהודיי� ששפת הוראת� החינו�מוסדות 

 פורסמה תרבותבעיתו� הפדגוגי :  הפדגוגית של אותה תקופהבספרותלתופעה זו ג� 

ו� תייה והעי הספרער�"תחת הכותר ,  מורי� בלוליני�בוועידתהרצאה שנישאה 

 מספר הדובר שהוא מחייב את תלמידיו לקרוא שלושי� ספרי� ש�". נו�יבהוראה ובח

 בירחו� הפדגוגי של במאמר 10.עשר בעברית וחמישה עשר בפולנית%חמישה –בשנה 

"Aנתוני קריאה של ילדי� ששאלו ספרי� 1935 – בנתפרסמו שולוועג$ "ציש 

%בתישתלמידי , ובאו מסתברמתו� הנתוני� שה. בוורשה"  ביבליAטעק%גרויסער"ב

קוראי� ג� ביידיש וג� ) ששפת הוראת� יידיש, החילוניי� ("צישA"הספר של רשת 

שהיה צור� ,  ברורמכא� 11.ספר אחרי� קוראי� בעיקר בפולנית% ובבתי,בפולנית

שהוציאו , סיבותמאות� , להוציא לאור ג� עיתוני� לילדי� ולנוער בשפה הפולנית

שהדור , מציי�קובסקי 'פצ. דול של קוראי פולנית בקרב היהודי�היה קהל ג: למבוגרי�

שהעיתונות בשפה , וכ� הוא מוסי�, פשיוהצעיר השתמש בשפה הפולנית באופ� ח

 12.תה זולה יותר לרכישה וקלה יותר להשגהי היהפולנית

, בפולניתארגוני� ומוסדות שוני� היו מודעי� לצור� להוציא לאור עיתוני� , �לי"מו

: מפורששיקול זה נזכר במקומות שוני� באופ� . יחש� לקהל קוראי� גדול יותרכדי לה

 וועקער2יוגנט ביידיש עיתוני� לאור הוציאה ,"צוקונפט"ה ,"בונד"תנועת הנוער של ה

ג�  החל לצאת לאור 1938אול� בינואר , ]חדשהתרבות  [ קולטורנייעו] מעורר הנוער[

                                             
כיר את התכנית הממשלתית המחייבת את המורה לפולנית לעורר בתלמידיו את הדובר מז 10 

נו/ יתו� בהוראה ובחיה והעיער/ הספרי", רוז�' י' מ( הרצו� לקריאה בפולנית ולעזור לו בכ/ 
 .  38' עמ, 1939ט מרס "ניס� תרצ, ורשה, 1 תרבות, )"הרצאה בוועידת המורי� בלוליני'(

עטוו:ס מ;וח דע� יידיש� ", קרוק' ה(י קרוק "בוורשה עפ" 8טעקגרויסער ביבלי"נתוני� מ 11 
הקריאה אצל ): 156 � 151' ז, 1935דעצעמבער , וו:רשע, 3) 17(, שולוועג�, "לייענער�קינדער

לעתי� ביידיש ולעיתי� ; 8% –בפולנית ; 17% – ביידיש : "ציש8"של תלמידי בתי הספר 
תות גבוהות יותר בבתי ספר אלו פוחתת הקריאה יובכ,  )2 טבלה 152'  עמ, ש� (75%בפולנית  

לעתי� ; 78% –פולנית ; 6% –יידיש : תלמידי בתי ספר אחרי�).  3 טבלה 153' עמ, ש�(ביידיש 
ל הביאו את הכותב למסקנה "הנתוני� הנ). 4 טבלה 154' עמ, ש� (16% –פולנית ולעתי� יידיש 

כדי להגביר את קריאת הספרי� ביידיש , מידספר בשפת הא� של התל�שיש צור/ לדאוג לבתי
 ).156' עמ, ש�(

 .50' עמ, 1988 ,קובסקי'פצ 12 
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. 1939שראה אור עד יוני ] נוער חופשי[,  Wolna Mlodziezירחו� בשפה הפולנית

בגלל מדיניות החינו� : נחיצותובגיליו� הראשו� של עיתו� זה בפולנית מוסברת 

ושכבות רחבות , ספר פולניי�%בבתיילדי� יהודי� רבי� לומדי� , לית הפולניתאהפורמ

]: בתרגו� חפשי[ ש� נכתב. של ילדי� יהודי� אינ� יודעי� לקרוא ולכתוב ביידיש

 המסר הסוציאליסטי אל ע�כי נית� להגיע ,  לנו לעצו� עיניי� לנוכח העובדהוראס"

 יותר רחב הסבר 13".הפולניתרק באמצעות הלשו� , חלק גדול מ� הנוער הגדל בקרבנו

.  בסטניסלבובשיצא לאור , Swit%השחר, עברי%פולני, לשוני%נותנת מערכת עיתו� דו

 : לתלונות קוראיובתשובה

כי דל ומועט ', א' גל' השחר' שבהעבריעונו תלונות על החלק  העברי� הגימכל"

רצוננו רק ,  את העובדהלהצדיקאי� בדעתנו . הוא ביחס אל אחיו הפולני

 פולני� –שאונ� וקצב� המילולי , החיי� המקיפי� את התלמיד כא�. לבארה

 בבחינה תרבותית ה�, חוויותיו העיקריות של הדור המתחנ� אצלנו. ה�

וה� בבחינה חברתית ) התרשמות אומנותית, ליתאפתחות פורמהת, קריאה(

 ולשונ� צורת� –) תי ספרקהילות והכשרה צבאית בב%ארגוני, נוער%הסתדרויות(

נא נקטי� את ערכו לגבי שאלת הלשו� %ואל –תהלי� ההתבגרות . ה�לא עבריות 

,  לשוניתלהתבוללותבתנאי� כה נוחי� .  הוא דרכו על פני שטח מטמיעא� –

) זולת המורה(אי� כל סעד ועידוד וא� דרישה כלשהי מצד הקשישי� ב

א� , יפלא אפואיאל נא , בתי הספרי� ולהשלטת� בי הלמודי� העברלהרחבת

 לאומית שלמה הכרה א� היותו ב� לדור המעפילי� החדורי�  על –יל� הצעיר 

– �,  לבבו יבקש ניב וביטוי בלשו� המדינהולרחשי,  המכשולי� הקטני�בדר

א� ההורי� ,  במקומהאשמת� –הצעירי� . הכלי הכי מפותח לדידו

 14".המערכת] …[ ? %והאפוטרופסי� הציבוריי� 

 

 גופי�נית� למצוא פרסומי� שהוציאו לאור ,  העיתוני� לילדי� ולנוער בפולניתבי�

 .חברתיי� ופוליטיי�,  חינוכיי�וארגוני�מוסדות ,  פרטיי�לי�"מו: שוני�

  Okienko Na Swiat: Pismo Dzieci i Mlodziezyבעו� בש�  יצא לאור רבקרקוב

 רשימת י" עפ1939�1937הוא הופיע בי� השני� ]. כתב עת לילדי� ולנוער: לעול�החלו� [

 - Marta Hirszprung  ;Fromer: העורכות היו. ראו אור שלושה כרכי�) 1983 (גליקסו�

                                             
 .437' ז, 1946 י8רק �ניו, די געשיכטע פו� * יוגנט, הער'' ש' י 13 

 .40 � 39' עמ, ג"אדר תרצ, סטניסטבוב', גיליו� ב' שנה ב, השחר 14 
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Stillerowa  ;Maria Hochberg-Marianska .15 וס� לילדי� ראה אור בקרקוב  נעיתו�

 Nowy Dziennik לילדי� של היומו� מוס�] היומ� החדש [ Nowego Dziennikaוהוא 

 Nasza ראה אור הירחו� בלבוב. מריאנסקה%וג� אותו ערכה מריה הוכברג] יומ� חדש[

Jutrzenka ]הכותר שלו%תת 1921�1939.16בי� השני� ] השחר שלנו :Pismo dla 

Dzieci i Mlodziezy] .האיור על השער ]. כתב עת לילדי� ולנוער � נית�כבר מתו

, הברית ודקלי�%לוחות, מצד אחד נראי� חנוכייה: כיווניות של העיתו�%להבחי� בדו

מגדירה את מגמת , חוקרת פולניה, לנטוכה.  הנשר הפולני וכתר המלוכה% שני ומצד

ובו כותבת , היא מצטטת את אחד המכתבי� שהגיע למערכת. כמתבוללהעיתו� 

 מרגיש ,ד יקרד3, אתה] …["]: בתרגו� חפשי מפולנית[מקרקוב ' תלמידת כיתה ז

 נפששבנוער היהודי יש עדיי� ,  לכ� אתה יודע ומבי�.בצורה הטובה ביותר את נפש הילד

 אתה הבנת מה צרי� לעשות כדי לעורר בילד היהודי אהבה וכבוד לאימא 17.פולנית

וזה מאוד . יה את הרוח הפולניתימקימי� לתח, נעלהבפנימיותכ� ה, את�. מולדת

 הציג בפני הקוראי� עיתו�ה18.]"…[ ילדי� נמצאי� תחת השפעת� הרבהכי , מצליח

 של הע� והיסטוריהתרבות , וה� מנהגי�, ספרות ותולדות פולי�, הצעירי� ה� שירה

וה� לע�  הפולניתהעיתו� נטע בדור הצעיר אהבה ה� למולדת , לדברי לנטוכה. היהודי

שיצא לאור בי� ] רגע [Chwilaבלבוב ראה אור היומו� היהודי בשפה הפולנית . היהודי

היה בו . חברה ותרבות, זה היה עיתו� ציוני והיו בו נושאי פוליטיקה. 1919�1939 השני�

,  היאפולי� ה� על אר� ישראל וה� על הכתיבה 19. על פולי� א� ג� על אר� ישראלמידע

כפי שהדבר מתבטא ג� ,  הציוני� בפולי�של" ש�"וה" כא�"מת הבהתא� למג, כנראה

ליומו� זה היה בתקופה מסוימת מוס� לילדי� בש� . לילדי�" תרבות"בעיתוני 

Chwilka] עדות .  באילו שני� בדיוק ראה אור מוס� זהידועלא ]. רגע קט� �אי� לכ

                                             
. גלונית בקרקובֶיקופ מהאוניברסיטה הי החוקרת אוגניה פרו"פ ע"מידע זה נית� לי בע  15

 עלתה לאר' היא. מריאנסקה�מריה הוכברג, בספרה יש פרטי� ביוגרפיי� רק על אחת העורכות

-E. Prokop-Janiec, Miedzywojenna Literatura  Polsko(ושמה בעברית הוא מרי� פלג 
Zydowska, Universitas Krakow 1992, s. 307) 

יה יא/ אני מצאתי בספר, 1938 כתוב שהעיתו� יצא לאור עד 255' מס, 1983ברשימת גליקסו�   16
 . עשרה לעיתו��שנה שמונה, )1939מר' �פברואר (3�4הלאומית בוורשה גיליו� 

  .B)  את ההתכתבויות ע� הילדי� שניהל , אלעזר ביק, היה כינויו של כתב העיתו�" דוד"  17
, Biuletyn Zydowskiego  1939 -1918 Prasa Zydowska we Lwowie Letocha, 

)24. , p1996Wrzesien -, Warszawa,  Lipiec)179(/96 3. Historycznego,  Nr Instytutu  
 . ש�, ש�  18

, אביב�תל, 20 קשר, "פולני הנפו' ביותר�היומו� היהודי: Chwilla �חווילה ", לנטוכה' ב 19 
 . 133 � 132'  עמ, 1996נובמבר 
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 Runa Reitmanowa .21י" נער� המוס� ע1925�1927 ידוע שבי� השני� אול� 20.כתובה

מאמרי� בנושאי , מידע על החיי� באר� ישראל, שירי�,  סיפורי�היו Chwilka במוס�

התפרסמו בו בעיקר יצירות של ציירי� ופרי עט� .  ותשבצי�חידות, היסטוריה וטבע

 . ג� של ילדי�אול�, של סופרי� ומשוררי�

, "דְנל&ְגֶש Hְאליַמ [" Maly Przeglad המקו� לציי� עיתו� ילדי� מיוחד במינו כא�

 22 .עליו כתבתי במאמרי� קודמי�, עיתונו של יאנוש קורצאק] סקירה קטנה

� של יאנוש עיתונו,  פשגלונדמאלישהיה ג� כתב ב, ירחמיאל וינגרט�,  פרטיל" ומועור

   ער� והוציאהואנוס� לכ�  23.עיתוני� לילדי� בעבריתבעצמו הוציא לאור , אק'קורצ

עשרי� .  הפולניתבשפה ]עיתו� הצעירי�[  Gazeta Mlodych את1929 % בלאור

 .כריכהמודפס על נייר עיתו� ללא ,  זה שבועו� מאוירהיה. וחמישה גיליונות ראו אור

 מודפס על נייר עיתו� כמו זה של שהיה,  פשגלונדמאליבהשפעת , כנראה, זאת

ידידו %ה של מורו בחר וינגרט� להוציא לאור עיתו� בפולנית במקביל לזמדוע. המבוגרי�

 העריכה של העיתו� לסגנו איגור אתאק 'העביר קורצ, 1929,  זובשנה?  אק'קורציאנוש 

בלי שזה ,  לאור עיתו� חדש בפולניתלהוציא"  לעצמוהרשה"תכ� שווינגרט� יי, נברלי

בעוד , שהוא ייעד את העיתו� לבני נוער ייתכ� א� .פשגלונד מאליכמתחרה לייחשב 

 Gazetaכל גיליו� של העיתו� .  לקטני� יותרמיועדאק היה 'שהעיתו� של קורצ

Mlodych מסעותכגו� , רוב הטקסטי� היו על נושאי� כלליי�.  שמונה עמודי�ב� הוא ,

ביניה� , נושאי� יהודיי�עסקו בומיעוט� ; חיי�%בעלי, ספורט, קולנוע, האד� הקדמו�

 . יעקב דינזו�מאת" יוסלה "הסיפור

 

                                             
גליקסו� (א/ לא את עובדת קיומו של המוס, לילדי� , מציי� את היומו�גליקסו� ברשימתו   20

לא ידעו לציי� באילו , בשיחות עמי, לנטוכה ופרוקופ, שתי החוקרות הפולניות; )55' מס, 1983
למרות המאמצי� לא הצלחתי למצוא מידע זה בביקורי . שני� בדיוק ראה אור מוס, זה

, ויש ש� כרכי�  רבי�,  ביומו� שראה אור שני� רבותשר מדוברבא ,ה הלאומית בוורשהיבספרי
זה בלתי אפשרי להוציא� לחדר הקריאה ולסקור את כול� בזמ� היה . גדולי� ועבי� ביותר

 .שעמד לרשותי
נוס, לעבודת העריכה והכתיבה . 1890רונה רייטמ� נולדה בלבוב בשנת . 313, 1992פרוקופ   21

בתי יתומי� ובתי מחסה , רגנה מעונות לילדי�א: היא הקדישה את חייה לעזרה לילדי�
 .  314 � 313, 1992פרוקופ : פרטי� ביוגרפיי� נוספי� ראה). 134, 1996לנטוכה (

ומאמר באנגלית . 2001, 7 מעו� ומעשהאק ועיתונו ב'ראה מאמרי בעברית על יאנוש קורצ  22
 .2002, 8 מעו� ומעשהב

של העיתו� העברי בשביל הילדי� ואת המוס, " תרבות"בחסות עיתו� קט� וינגרט� ער/ את   23
 .בדר)
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 ודיי�ספר יה2 בתיעיתוני

 בבתי לאורשיצאו ,  מצאתי גיליונות של עיתוני�ל" ובארכיוני� באר� ובחובספריות

,  אלוכדוגמתוהיו עוד עיתוני� , שזה מבחר מצומצ�, סביר להניח. ספר יהודיי� שוני�

 נשמרוהללו לא . שראו אור בבתי ספר קטני� כגדולי� ברחבי פולי� לפני חורבנה

 .או פני� מוסדיי�/ עיתוני� מקומיי� ובספריות ובארכיוני� עקב היות�

Glos Mlodziezy ]בו יש .1933 % בלצאת הגימנסיה ברובנה החל של ]קול הנוער 

תלמידי� מדווחי� .  יהודיי�וג�ג� נושאי� כלליי� , הספר והנוער%נושאי� מחיי בית

 Olameynu  / Nasz אתהגימנסיה היהודית בקֶילצה הוציאה לאור . מכיתות שונות

Swiat] עשר גיליונות %ארבעה. שבועו�% דוזה היה. 1922 – 1921 %בשיצא לאור  ] עולמנו

עיתו� נוס� .  ונושאי� יהודיי�כלליי�נושאי� , ספרות, יש בו מדורי כרוניקה. ראו אור

 יצא] התקווה [Hatykwa  Nadziejaהואשל המחלקה הרביעית בגימנסיה בקילצה 

 .בדיחות ותשבצי�,  ובי� היתר שירי�שוני� בו נושאי� ישנ� .1924 %לאור ב

Nasza Mysl ]יצא לאור . בווילנה" אפשטיי�" ההומאנית הגימנסיה של] המחשבה שלנו

על נייר עיתו� , בת שמונה עמודי�) Jednodniowka(פעמית %חד כחוברת 1929במאי 

 . תלמידי�שכתבורובה טקסטי� . ללא כריכה קשה

Promien]  ימנסיה בלודימיר הוא עיתו� של הג] קר� אור)Wlodzimierz( , שהחל

טיולי� על , ס"יש בו על חיי ביה. העיתו� כולו כתוב בידי תלמידי�. 1936 %לראות אור ב

 .כלליי�נושאי� על ו

  Sprawozdawcaאת 1933 עד 1929 % לבני� בלבוב הוציאה לאור מהגימנסיה

 .הספר%יי בית מחצילומי�יש בו . בו כתבו ג� תלמידי� וג� מורי�ש] המדווח[

Wiadomosci Szkolne  ]של מערכת בתיכנראה, ירחו�% דוהוא ]ידיעות בית הספר %

 כעיתו� נראההוא . תלמידי� כותבי� בו. מצוי� בו רק מקו� ההדפסה, ספר יסודיי�

. ויפההדפוס ברור . המיועד לילדי� צעירי� יותר בהשוואה לעיתוני� הנזכרי� לעיל

 .עשועי� ותשבצי�ש, שירי�, נדפסו בו מכתבי�

Z Lawy Szkolnej] בפורמט גדול 1933 %החל לצאת לאור ב] מספסל בית הספר 

.  ועד התלמידי� בברודניצהי" לאור עיצא. ובגיליונות הבאי� הוקט� הפורמט, יחסית

 .אי� בו איורי� או שעשועי�. הספר והנוער%ביתתלמידי� כתבו בו על ענייני 

Zew] קול קדומי� [  ל תלמידי גימנסיה  שעיתו�הוא"Oswiata] "בוורשה] השכלה ,

 .הופעתולא ברורה תדירות . 1935 – 1931 אור בי� השני� שראה
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הוא . 1930 % מהחלעברית %פולנית, לשוני% הוציא לאור עיתו� דובלבוב"  הנוערמועדו�"

ושער בפולנית .  הנוערקולשער מימי� בעברית תחת הכותר : היה בעל שני שערי�

נושאי� הנוגעי� לחיי� באר� הוא עסק ב .Glos Mlodziezy הכותר תחתמשמאל 

, גיליו� נוס�. נושאי� כלליי�ב וכ�) ידיעות – "ובאר� בגולה"מדור בש� (ישראל ובגולה 

 .לשוני%לא דו,  קט� מהראשו� ורק בפולניתבפורמט היה 2מספר 

היה עיתו� של ] קול התלמיד[ Glos Ucznia הוא נוס�, עברי%פולני, לשוני% דועיתו�

גיליו� ראשו� . כולו טקסטי� שכתבו תלמידי�. 1929 %שיצא לאור ב,  בקאלישהגימנסיה

ראה נוספי� לשוניי� %על עיתוני� דו. (מודפסי� –הבאי� אחריו , משוכפלהיה 

� ).בהמש

 

  של תנועות נוערעיתוני�

 עברי שמ� היה,  שחלק מ� העיתוני� שראו אור מטע� תנועות נוער ציוניותמעניי�

 .יותלועז באותיות ונכתב

הופ� ( היה עיתו� ארצי ירחו� זה. "הציוני הנוער"ידי % לאור עליצא  Hacofeהירחו�

יתה לו יה. 1934�1936 השני� בי�ראה אור ש, )'וילנה ולודז, קרקוב, ורשה, בלבוב

 . לצור� תלישההגיליו�ששובצה באמצע , תוספת לצעירי� בת ארבעה עמודי�

 יצאו Hanoar Haiwri %ו  Hanoarפעמיי� בש�%גדרי� כפרסומי� חד שמוגיליונות

 . ויהודי ומ� המורשת הספרותית היהודיתציוני ה הי�כנות. לאור בקרקוב בשני� שונות

 .1932�1927כנראה בשני� ,  לאור בקרקוביצא Masada רוויזיוניסטי בש� עיתו�

–1938 %ב] ה הצעירהמעש[  Mlody Czyn לאור את הירחו�הוציא" הצעיר השומר"

. היו בו איורי� וצילומי�. שלמי�לעתי� שובצו בו מילי� עבריות או טקסטי� . 1939

 1937 %ב' שהודפס בלודז,  ירחו� דתיהיה  Jahadut. ג� כותבי� מ� האר� השתתפו בו

 . עבור ילדי�מבוגרי�ובו כתבו 

 פרסומי� כמההוציאה לאור , 1925 %שהוקמה ב, "גורדוניה" הנוער החלוצית תנועת

 בפולניתעבור קוראי� צעירי� יצאו לאור מטעמה שלושה עיתוני� . בשלוש השפות

 שיצא, הצעירהעיתו� בעברית היה . אול� ארבעת� לא האריכו ימי�, ואחד בעברית

 היו שלמערכתמ� הגיליו� הראשו� מסתבר . בלבוב" גורדוניה"לאור מטע� מרכז 

 אל "בפנייתה. ו של העיתו� העברי בחיי הנוערתפיסות מוגדרות ומגובשות לגבי תפקיד

 בבואה נאמנה לכל תשמשאשר ,  משלולבימה" שהצעיר זכאי ,נאמר, !"קהל חברינו

תהיה ג� ,  במוחוהמנקרי�תהיה לו לעזר וסעד בפתרו� שאלותיו וספקותיו , רגשי לבבו

 דרכו חשכתתאיר לו את , ההשתקפות המלאה לכל מה שמתרחש בעולמו הקט�
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 ההתבגרותלשמש מורה דר� לצעירי תנועתנו הנמצאי� על ס� [...] שיו התמידיי� בחיפו

להקל עליה� ג� את הקניית השפה . בו� השאלות החיוניות אשר בתנועהירור וליבב

לרכוש לתנועתנו צעירי� שטר� מצאו דרכ� , מוש יו� יו�יבור ושי עד לשפת דהעברית

  24".אלינו

למרות . נוער%עת שהוא ביטאונה של תנועת% אלו מתאימות בעצ� לכל כתבמטרות

 כנראה,  היו קצרי� ביותרבעברית הצעירהעת %חייו של כתב,  המנוסחות היטבהמטרות

  Mlody Gordonistaפעמי בש� % יצא לאור בברודי גיליו� חד1931 %ב. רק שני גיליונות

לאור בוורשה  להוציא בפולי�" גורדוניה" החל מרכז 1934ובינואר ] הגורדוניסט הצעיר[

לא ,  לזה של עיתו� יומידומהבפורמט ] בדר([W Drodze שבועו� לנוער בש� %דו

 הוא 1935 בנובמברהחל . מ" ס31.5X47.5בגודל של , בעל ארבעה דפי�. כחוברת כרוכה

%כתב.  עמודי�24בעלת , לחוברת ע� כריכה ירוקה, השתנהוג� הפורמט , הפ� לירחו�

 Mlody בש� מוס� צור� לעיתו� זה  1935 משנת חלה .1936העת ראה אור עד מרס 

Gordonista ,לפחות ארבעה גיליונות ממנו ראו אור.  מיועד לצעירי� יותרשהיה. 

, על גורדו�: ( W Drodze %והיו בו אות� נושאי� כמו ב,  היה ב� שמונה עמודי�המוס�

: מאר� ישראלנראה שחלק מ� הכותבי� ה� ). גוריו� ועוד%ציטוט מדברי ב�, דגניהעל 

הוא נראה . יוס� בר� ואחרי�, נעמי, שולמית, ]היא כנראה מלה גיטלי� מחולדה[מלה 

 . היסודיס"תלמידי שני� ראשונות של ביה,  צעירי�לקוראי�מתאי� 

 

 )עברית2פולנית(לשוניי� 2עיתוני� דו

 בהתא�. להורי� וספרי שנה, לשוניי� הוציאו לאור עיתוני� לתלמידי�%הספר הדו%בתי

 בשילובו של התלמיד בחיי� בפולי� יחד ע� השדגל, ספר אלו%למגמה הכללית של בתי

. היו שתי שפות הוראה משולבות בתכנית הלימודי�,  ציונית והכנה לאר� ישראלמגמה

 י"שנוסדה ע,  של הרשתבעיתוני� ההרכב  היהכ� בדיוק.  ופחות בעבריתבפולניתהרוב 

, כל הפרסומי� ה� בשתי השפות.  טרטקוברר"וד ברודא ר" דבראשות"  חברותאגודת"

, "תרבות"הספר של %בניגוד לבתי.  במיעוט�ועבריתהפולנית שולטת ברוב העמודי� שכ

הרי ,  הפולניי� מכורח ציוויי� של השלטונותוהמקצועותשהכניסו את לימודי השפה 

י  מתו� שיקול רציונלנעשה כשפת הוראה בפולניתהשימוש , לשוניי�%הספר הדו%בבתי

ה� כדי להתקיי� , יו�%יו�ה זו בחיי לשפהשהנער היהודי זקוק , ומתו� תפיסת עול�

.  להעשיר את עצמו ולבטא את עצמוכדיוה� , במדינה הפולנית ולהשתלב בחברה סביבו

                                             
 . 3�2' עמ, )ז"אלול תרפ(, אהצעיר   24
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�', ספר מלודז%עיתוני בתי: פרסומי�להל� סקירת מספר . הצהירו, בכל אופ�, כ

הספר % ועד ההורי� של ביתי"עשיצא לאור וכ� עיתו� להורי� ; מסטניסטבוב ומלבוב

 .'לנערות בלודז

 במרווחי זמ� לא 1932�1928העיתו� ראה אור בי� השני� . Nasze Zycie / חיינו

הגו� המוציא .  ריגר. של"פרידמ� והמו. העור� היה פ. בער� פע� בחודשיי�, אחידי�

ספר התיכוניי� של חברת בתי ה,  השני לבני�ס" הוא מועצת התלמידי� של ביהלאור

 ותוכ� חיינוע� שער עליו הכותר , העברי ימי� של הגיליו� היה החלק בצד.  'בלודז

בשער .  פולנישער % משמאל".   נוערעיתו�: "הכותרהענייני� בשער פנימי נכתב ג� תת 

ובשער פנימי תת .  בפולניתהחוברת כל ותוכ�  Nasze Zycieחיצוני הכותר

 המאמרי�בחלק העברי ציינו ג� את תוכ� ]. תו$ לצעירי�עי [ Pismo mlodziezyהכותר

 ראה אור העיתו�. 1928דצמבר , ט"הגיליו� ראשו� יצא לאור בכסלו תרפ. שבחלק הפולני

למ� .   בפולניתטקסטי�יש בגיליו� הראשו� שילוב של טקסטי� בעברית בצד . 1932עד 

והחלק השמאלי כולו , ריתהחלק הימני כולו בעב.  השפותבי� הפרדה נהשני ישה גיליו�ה

האיורי� בגיליונות אינ� . הספר%תלמידי� ובוגרי בית, מורי�בעיתו� זה כתבו . בפולנית

כמו כ� . וג� על המתרחש באר� ישראל, על הקהילה, הנועריש כתבות על מצב . רבי�

העברי , בשני החלקי�.  תנועות ציוניות וחלוציות שונותשלנזכרי� ונסקרי� עיתוני נוער 

 בשביל' חיינו' של הוספה "% צעירי� יותר לקוראי� יש מוספי� מיוחדי� ,הפולניו

 החלו בשלב בעברית . Dodatek “Nasze Zycie” dla najmlodszych.– "הצעירי�

ג� . שניתני� לתלישה,  מודפס בדפי� פנימיי�לקטני�המוס� . מסוי� להוסי� ניקוד

 : מטרות העיתו�. ויצירות של ילדי�) סופרי� (מבוגרי�כא� יש שילוב בי� יצירות של 

 לחיי בית ספרנו ובתי בהירהלשמש אספקלריא :  של העיתו� היאתעודתו"

 גשר לגשור. חות"דו, שאלוני�,  מאמרי�י" ע–הספר הקרובי� לנו ברוח� 

 קשר לקשורובייחוד , ל"בינינו ובי� חייו ושאיפותיו של הנוער בפולניה ובחו

לקשור קשר חזק ע� . באשר הוא ש�, הארצותאמי� ע� הנוער העברי בכל 

מורי� , ליצור בסיס לחלופי רעיונות בי� תלמידי�. י" וחיי הנוער באי"א

נו� החדשה ולשאו� ידות תנועת החולהמציא ידיעות וסקירות על א. ובוגרי�

לתאר ולבאר את צורות השלטו� .  בית הספר ושכלולולהשבחתבקשר ע� זה 

על ,  השלטו� העצמי שלנול אודות ויכוחי� עעוררל,  למיניה�ס"העצמי בביה

. לבקש פתרונות חדשי�, ולשגשוגולסייע לפיתוחו , מכשוליו וחסרונותיו

למסור ידיעות . הספר%בבתישאינו מבקר , להמציא ידיעות על חיי הנוער העברי

 ספרותיי�לתמו� ולפתח כוחות . האמנות והאספורט, וחקירות במקצוע המדע
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בייחוד .  נשי� לב ג� במידה רבה לספרות ולעיתונות הנוער.צעירי� בקרבנו

הנוגעי� בשאלות תנועות הנוער ושאלות ,  עיתוננו על הספרי�בדפיידובר 

  25".המערכת.... ההשתלמות

 .לשוניי�%ג� ה� דו, לשוניי� הוציאו לאור ספרי שנה%הספר הדו%בתי, כאמור

 טע� מ)1939 % 1928(שני� רבות עיתו� זה ראה אור במש� . Ogniwa]/ חוליות [חליות

 העיתו�מטרתו של . והיה מיועד להורי�', ועד ההורי� שליד הגימנסיה לנערות בלודז

. העברי והפולני, וג� באיור שעל גבי שני השערי�, מובעת באופ� סמלי בכותר שלו

ובעיגול , מצוירת שרשרת עשויה חוליות סגורה בצורת עיגולבשערי� אלה הייתה 

 מיכאל ס"ביההעור� היה מנהל ". הבית", "הילד", "הספר%בית: "וש מילי�כתובות של

נדפסו  כ� כמו. העיתו� כלל מאמרי� על חינו� ועל הוראת מקצועות שוני�. ברנדשטטר

 צילומי� מעטג� בו שובצו . וזיכרונות") אימא"שירי� רבי� על (,  יצירות ספרותבו

 .הספר%ביתמחיי 

 הוציאה לאור עיתו� בסטניסטבובהגימנסיה ".  נוערו�עית: "כותר%תת.  Swit/ השחר

 בעברית ומשמאל שער שערג� כא� היה מימי� . 1935 % 1932לשוני בי� השני� %דו

העור� .  מעליהכתובוש� העיתו� , בשניה� יש ציור של מנורת שבעת קני�. בפולנית

היה כתוב  העיתו� רוב. הספר השתתפו במערכת%תלמידי בית. ברגר' הראשי היה פרופ

על , )עור שנוא בדקדוק פולנייש: דוגמא(הספר % ביתחייה� כתבו על . בידי התלמידי�

יש ג� אמרות .  נושאי� הקשורי� בעברית ויהדותועל, )לילה, האביב(נושאי� כלליי� 

עיתו� ב. כמו כ� יש חידות ותשבצי�. יהודי�מ� התלמוד והמקורות ומפי אישי� 

 עברית רCֵַד", " בלי קרקע תלויה על בלימהעלייה: "גמת סיסמאות ציוניות כדוותמשוב

 ". והבראת%

%שביתלמרות . של הגימנסיה לבני� בלבוב] דיווח [Sprawozdawca היה העיתו� שונה

.  בלבדבפולניתלשוני אלא נכתב %הוא לא היה דו, " חברותאגודת"הספר היה שיי� ל

החומר  . 1938/9 % 1929ני� רבות העיתו� יצא לאור ש. כתבו בו ג� תלמידי� וג� מורי�

 .הספר וג� על נושאי� כלליי�% בו ג� על חיי ביתכתבו.  נוער%בו נראה מתאי� לבני

 

בפולי� ,  ובארכיוני� באר�בספריותהעיתוני� שנסקרו לעיל אותרו :  לסיו�הערה

יורק ובאוניברסיטת הארווארד %ניו A"בארכיו� יוו(ובאמריקה ) בוורשה ובקרקוב(

העיתוני� .  מ� העיתו�ספורי�במקרי� מסוימי� נותרו רק גיליונות ). 'ידגבקמבר

                                             
 .48 ' עמ,ט"כסלו תרפ', לודז,  אחיינו  25

 



 

 219 ♦עיתוני ילדי� יהודיי� בשפה הפולנית 
 

 

 בפולי� משמשי� היהודיתביידיש ובפולנית שנותרו לאחר חורב� הקהילה , בעברית

 .עושרה הרוחני של קהילה זו על כל גווניהל עדות

 


