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 16ה- המאה מאז בפולין העברית הלשון
 העכשווי המיבנה על התעכב הוא ואילך

 חלק כאמור, שהינה, לעברית המחלקה של
 ד״ר והמזרח. שמיות לשפות מהמחלקה

 הלומד התלמיד סוג של דיוקן צייר טילוך
 ודרכי המיון תהליך לעברית, במחלקה

 של הלימודים תוכנית התקבלותו,
 התעכב ובמיוחד המזרח למדעי המחלקה

 המחלקה מתלמידי הנדרשות הדרישות על
 התעניינותם לתחומי בהתאם העברית

האקדמית.

 שאלות על המרצה ענה הרצאתו בסיום
 והמחכימות הענייניות כשתשובותיו הקהל

 בתחום בנעשה הרבה בקיאותו על העידו
 על וכן כאחד ובמזרח במערב היהדות מדעי
 הומור חוש ובעל חם נבון, אדם היותו
חריף.

 רבל, ברנרד ע״ש למוסמכים ביה״ס דיקן
 ואשר המרצה את שהציג ליימן ש.ז. ד״ר

 בשמו למרצה הודה הישיבה את הינחה
 המעניינת הרצאתו על הנוכחים קהל ובשם
 היה )שעתיד לשלום" "צאתך לו ואיחל
 בעמלו והצלחה היום( למחרת לחול

המחקרי.

שין־שין נ.י. אוניברסיטה, ישיבה

ברמי וט. גוברין נורית עם פגישות
 עברית, לתרבות והמכון "בצרוף׳ מטעם

 ווינטר .ה.נ שד״ר אוניברסיטה ניו-יורק
 עם פגישות זו בשנה נערכו בראשו, עומד

 נורית — ישראל ממדינת סופרים־אורחים
 תל-אביב של האוניברסיטה מן גוברין

כרמי. ט. והמשורר

 באולם נערכה גוברין לנורית המסיבה
 בה השתתפו ש.ז. באפריל 29ב- המכון
 ד״ר ותלמידיו. המכץ מורי ,״בצרוף׳ אנשי

 עברית לספרות פרופ׳ ארפא, מיכאל
 האורחת את הציג הוא ישב-ראש. במכון,
 והחשובות הנרחבות פעולותיה על וסיפר
 גוברין פרום׳ העברית. הספרות בחקר
 בארץ כתבי־העת על מעניינת שיחה קיימה

 והמדעי הספרותי וערכם אופיים על ועמדה
 והחברה התרבות הספרות, לחיי חיקתם

במדינת-ישראל.

 7ב- נתקיימה כרמי ט. עם הפגישה
 האנתולוגיה הופעת לרגל ש.ז" ביולי,

 האנגלי בתרגומו עברית, שירה של הגדולה
 ,Hebrew Verse הספר ובעריכתו,

 את פתח ליף חיים ד״ר "פנגווין". בהוצאת
 שירתו על קצרים הערכה בדברי המסיבה

 על הערות כמה והעיר כרמי של
 הפעם זו בה שכונסה האנתולוגיה,

 משירת לדורותיה, עברית שירה הראשונה
ימינו. עד התנ״ך

 שנתעוררו לשאלות תשובתו בדברי
 האנתולוגיה, של ומגמתה לתכנה בקשר

 את בפרוטרוט המשורר-העורך הסביר
ת קרונו ם והנימוקים הע תיי  הספרו
 החומר, בבחירת אותו שהינחו והאסתטיים

ועריכתו. תרגומו

 הנאספים מן כמה השתתפו בדיונים
 ד״ר פרייל, גבריאל לי, רינה ד״ר ובתוכם
ועוד. שגיידר שמואל

 בחוברת יבואו האנתולוגיה על דברים
הבאה.

עברי למחנך כבוד
 סילברמן ל. שלמה הרב של פרישתו עם

 שרות של שנה מ״ה אחר חינוכי כמנהל
 מסיבה לכבודו ערכו עבריים ספר בבתי

 היהודית הקהילה מנהיגי מטעם חגיגית
 נציגים בהשתתפות ותרבות, חינוך ועסקני

 של המאוחדת האגודה אלה: מארגונים
 ניו במדינת העברים המפקחים המנהלים

 החינוך למען הארצית המועצה יורק;
 המחנכים הסתדרות באמריקה; העברי

 ד״ר הרב ועוד. המחנכים, כנסת ;באמריקה
 הרוחני המנהיג שטיינברג, טוביה-תיאודור

 יו״ר שימש נ.י" במלווק, היהודי המרכז של
 של החשובה תרומתו על והצביע המסיבה

הלימודים רמת להעלאת המסיבה חתן

 

 

 

 



וציונים ידיעות106

 העברית הלשון החדרת הספר, בבית
ת ע י ד י ץ, ו ר א ל ה ע ו ו ת ע פ ש  ה

 ד״ר הקהילה. על החינוכית־התרבותית
 מר גולדמן, שלמה ד״ר פרוסט, שמעון
 הרב של בשיבחו דיברו ועוד, דויטש יהושע

 רבת פעולתו את נס על והעלו סילברמן
 שהם ובמועצות באיגודים והפותה ההיקף
הנאמן פעלו על והוקרה הכרה מתוך ייסדו.

אסיפת-אבל
 במכון התקיימה ש.ז" באייר, בכ״ט

 לסופר-החוקר זכרון אסיפת־ הרצל
 האסיפה מלאכי. א.ר. הידוע, והביבליוגרף

 רחל פו־ופ׳ המחנכת, על-ידי אורגנה
 על הערכה דברי ה״בצרון". ברשות וכסלר,
 הספרות חקר בתחום המנוח של עבודתו

 וחיזוק העברי החינוך של לביסוסו והמסור
 מיוחד כיבוד טקס נערך העברית התנועה

 הרב הספר. בית של החינוך ראשי ע״י
 היא )אף שרה רעייתו ובשם בשמו סילברמן

 מאונו לתת להוסיף הבטיח לעברית( מורה
 החינוכית, לעבודה וממחשבתו ומזמנו

העשיר. מנסיונו לה ולתרום כמתנדב,

ר.ו.

מלאכי לא.ר.
ת דו ל תו ב ו שו ל, הי א ר ש י ץ־ ר א  ב

 ד״ר נשאו — והעתונות הביבליוגרפיה
 פרום׳ יושב-ראש, שהיה ארפא, מיכאל
 וזבולון ליף חיים והד״רים פרשל טוביה
רביד.

 מברכים אנו תשמ״ב שנת סף על
 וכל משפחתנו ובני ידידינו כל את

 החינוך, בשדה העוסקים חברינו
 ותחית העברית והספרות התרבות
 בארצות־הברית וארצנו עמנו

—ישראל ובמדינת

והצלחה אושר בריאות, בשנת

רודבסקי ודוד סוניה

היקרה לידידתנו לבביות ברכות
בבלי רחלה

החמודים נכדיה להולדת
צבי ודוד יהושע הלל

המצוין לבנה
בבלי זלמן שמואל ד״ר

ורעיתו
)מדלין( חיה מאשה

הימים! כל ואושר נחת רוב וההורים הסבתה מהם ירוו
ליף וחיים חוה


