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הזמן ולבעיות לספרות למדע, ירחון

התשי״ז ניריורק,
י״ח שנה ו ל" כרך



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

" ן ו ר צ ב " של חענינים ותוכן מפתח

התשי״ז ניסן־אלול, ל״ו, כרך י״ח, שנח

א•
.163 אבן, יוסף ר׳ אביתור,

.93 אבא, אבן,
470 א., אהרוני,

.121 מ., אוסישקין,
.36 יסרגץ, אופנהיימר,

לפרופ׳ באמריקה" שנה "ארבעים חיים,1 אורלאן,
.83 שטיין, רפ א ש צבי

.176 ״יודאיקה״, אבא, אחימאיר,
אברונין אברהם שמואל, פרום' אייזבשטדט,

)1869—1957,( 86.
.187 יוסף, ר׳ אלבו,
.189 בחור, אליהו

.186 ,129 ,29 ״אמר״,
.112 (שיר), דרדר ישראל, אפרת,
.7 האר״י,

.186 ,28 "הארץ",
אוהב־ לפיטן ובונן״ם ידידות שיר זלמן, שביאור אש,

.46 (שיר), העם אהוב

ב.
במריבת העמית הספרות (תשקיף זעירה באספקלריה

.184 ,127 ,76 ,28 י.,—מ י. ב. — ישראל)
.157 בתן, ר׳ הבבלי,

באמ הציונית ההסתדרות של הששים יובל י., ב״ת,
.194 ריקה,
.127 ביאליק,

♦94 פלטיאל, בירנבוים,
.13 (ספור), ובלבו אדם ל., ש. בלאבק,

ויהדות והשמרנית המתוקנת ׳התנועה יהושע, בלוך,
.91 ישראל, ארץ

הניצוץ", "שומר — העם אחד מ., שמואל בלומנפלד,
107.
♦32 שמואל, ד״ר בלקין,

.30 גדנ״ע", ״במחנה
.116 משה״, ״בני

.186 ,114 דוד, בךגוריון,
.168 ש., בךציון,

הזמן: ת ו יי ע כ -
באמריקה היהודים מגיבים (כיצד וגורל סביבה

אפרים ד״ר — החברתי־הפוליטי?) ל״גורלם"
ערב, עמי אחדות על לאגדה הקץ ;1 שמואלי,

ארץ־ ויהדות והשמרנית המתוקנת התנוננה ;87
ידידים חילופי ;91 בלוך, יהושע ד״ר — ישראל

;138 עברי, יצחק — הקרוב במזרח ואויבים
באמריקה הציונית ההסתדרות של יובל־הששים

.194 ב״ח, י. —

.129 ,78 ״הבקר״,
.127 ח., י. ברגר,

ודרכו אלנאהארוואני ניסי ר׳ שמעון, ברנשטיין,
.156 בפיוט,

ג.
.48 ל., י. גורדרן,

.197 יעקב, גלאטשטיין,
.78 ״בשחי,

ד♦
.184 ,127 ,77 ,28 ״דבר״,

.30 הפועלת״, ״דבר
.185 ,79 ,31 השבוע״, ״דבר

.110 שמעון, דובגוב,
.157 זכאי, בן דוד

.36 ד׳ישראלי,
.170 ,169 ,168 ,166 א., דרויאנוב,

ת.
.77 ״הדים״,

.128 ,29 אבא, שמואל ד״ר הורודצקי,
.44 אליהו, יוסף ד״ר הלר,

.2 אוסקר, הגדלין,

בקורת: ודברי הערכות
;22 רבינוביץ, ישעיה — שלום ש; על פרק

(על באמריקה המסרתית היהדות בבעיות עיונים
מסות באנגלית: בלקין שמואל ד״ר של ספרו

;32 ליף, חיים — המסרתית) היהודית במחשבה
ש. ד״ר — גרנות לאברהם בישראל״ ״אישים

של ספרו (על ספרד קינות ק״ז ;35 מרגושם,
— ספרד״) נהרות ״על ברנשטיין: שמעון ד״ר

— כהן יעקב של החדשים שיריו ;38 עברי, יצחק
— כהן יעקב עם קלה שעה ;48 קרמר, שלום

ווהיטמן וולט של מוטיבים ;53 נדבה, יוסף
;70 שאולי, א. — ובן־גבירול הרמב״ם במקורות

של ספרו (על יהודה ממדבר המלחמות מגילת
חושך) בבני אור בני מלחמת מגילת ידין: יגאל

לפרופ׳ באמריקה שנה ארבעים ;80 ע., י. —
אברהם ;83 אורלאן, היים — שארפשטיין צבי

אייזג־ שמואל פרוס׳ — )1957—1869( אברונין
זמננו לאור העם אחד של תורתו ;86 שטדט,

רוטנשטרייך, נתן — למותו) שנה שלשים (למלאת
מ. שמואל — הניצוץ״ ״שומר העם אחד ;99

משה — ז״ל ראבידוביץ שמעון ;107 בלומנפילד,
של חייו ניגון — עמלי״ ״מכל ;131 חזקוני,
גלאט־ יעקב של שיריו ספר (על יהודי משורר

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 — ראבידוביץ מגען ט עלן ;138 ע., י. — שטיין)
 אלנאהארוואני ניסן ח ן וויסלאבסקי, צבי ד״ר

 ;156 ברנשטיין, שמעון ד״ר — בפיוט ודרכו
 ;172 שאולי, א. — הרבנית בספרות פרויד

 ספרו (על העברית" והמחשבה הספרות "בשבילי
 רוזג־ יהודה ד״ר — וואכסמאן) מאיר ד״ר של

 משה — השבעים בן פרסקי דניאל ;187 טאל,
492 פלאי,

403 ,101 ,36 הרצל,

ו.
.65 חיים, ר׳ ויטאל,

.37 סטיפן, ווייז,
447 ראבידוביץ, שמעון על צבי, וויסלאבסקי,

ז.
 .36 זאב, ז׳אבוטינסקי,

.159 מנחם, זולאי,

מ: ו ד ל ו ת ד ת ו נ ו ■ר כ ז
 ;53 נדבה, יוסף — כהן יעקב עם קלח שעה

 אייזג" שמואל — )1957—1869( אברונין אברהם
 אגרות (י״ד העם אחד אגרות קבוצת ;86 שטדט,

 — היום) עד נתפרסמו שלא עברים לסופרים
 ראבידוביץ שמעון ;165 ,116 פוגרכינסקי, יוחנן

 ראבי־ שמעון על ;131 חזקוני, משה — ז״ל
 פרסקי דניאל ;147 וויסלאבסקי, צבי — דובי?

492 פלאי, משה — השבעים בן
.168 ,,הזמן״,

 ההסתה בפעולת הקבלה של מקומה ישעיהו, זנה,
♦57 ,7 רה, עש השבע־ במאה ה נסי כ ה של

ח.
.131 ז״ל, ראבידוביץ שמעון משח, חזקוני,

ט♦
 (סיפור), עירך... ולירושלוים יעקב, טארקוב־נעמני,

.181 (סיפור), שנשבה תינוק ;73
 444 טורוב), (פרס ניסן ד״ר טורוב,

 ״37 צעיר), (רב חיים טשרנוביץ,
.127 טשרניחובסקי,

.80 יגאל, ידין,
 ספרו (על יהודה ממדבר המלחמות מגילת ע., י.

 בבני אור בני מלחמת מגילת ידין: יגאל של
 — גלאמשטיין ליעקב עמלי״ ״מכל ;80 חושך),

.135 יהודי, משורר של חייו ניגון
496 ,143 ,93 ,44 ידיעות,

כ.
 .47 (שיר), זכרי... יאבד לוא ידעתי יעקב, כהן,
.169 בן־ציון, כ״ץ,

.31 דוד, כנעני,
.142 במערכת, שנתקבלו כתבי־עת

ל.
 ״62 יצחק, ר׳ לאמפרונטי,
.169 ב., לדיז׳ינסקי,

.6 קורט, לוין,
״36 שמריהו, לוין,

 .62 חיים, משח ח לוצאטו,
 .119 ד., ז. ליבונטין,
.190 ליב, משה לילגבלום,

באמ המסרת״־ת היהדות בבעיות עיונים חיים, ליף,
.32 בלקין), שמואל ד״ר של ספרו (על ריקה

.184 ,78 ,31 ״למרחב״,

מ.
 .128 ,76 ״מאזנים״,

 .44 יואל, מאסטבוים,
.77 ספר״, ״מגילת

ישראל: כמת ח ז מדע
 הכנסיה של ההסתה בפעולת הקבלה של מקומח
 ;57 ,7 זנה, ישעיהו — השבע־עשרה במאה

 הרמב״ם במקורות ווהיטמאן וולט של מוטיבים
 אחד של תורתו ;70 שאולי, א♦ — רול גבי ובך
 — למותו) שנה שלשים (למלאת זמננו לאור העם
 "שומר — העם אחד ;99 רוטגשטרייך, נתן

 קבוצת ;170 בלומנפילד, מ. שמואל — הניצוץ״
 ;165 ,116 פוגרביגסקי, יוחנן — העם אחד אגרות

 ד״ר _ בפיוט ודרכו אלנאהארוואני ניסי ר׳
 הרבנית בספרות פרויד ;156 ברנשטיין, שמעון

.172 שאולי, א. —
♦30 מנגב״, ״ימה

 .63—57 אריה, יהודה ר׳ מודעה,
.128 ,79 ,31 מולד,

 הספרות (תשקיף זעירה באספקלריה י., ב. י,—מ
.184 ,127 ,76 ,28 ישראל, במדינת העתית
 גרנות, לאברהם בישראל" "אישים ש., ד״ר מרגושם,

35♦
.186 ,130 ״משא״,

נ.
.53 כהן׳ יעקב עם קלה שעה יוסף, נדבה,

ס.
.168 נחום, סוקולוב,

 494 הלל, אבא ד״ר סילכר,
 .173 ישראל, ר׳ סלנטר,
.157 רבנו, גאון, סעדיה

יפה: רוח ספ
 שיר ;13 בלאנק, ל. ש. — (סיפור) וכלבו אדם

 שניאור — העם אוהב־אהוב לפיטן ונועם ידידות
 — (שיר) זכרי..• יאבד לא ידעתי ;46 אש, זלמן
 ממדינת הווי (תמונות ליום יום ;47 כחן, יעקב

 ולירושלים ;67 עובדיהר, מרדכי — ישראל)
 ;73 טארקוב־נעמני, ייעקב — (סיפור) עירן...

 דרדר ;115 פיגקל, יצחק — (שיר) שחר... באש
 שחרית של פת ;122 אפרת, ישראל — (שיר)

 הקיץ בגלגל ;124 שמיר, משח — (סיפור)
 שנשבה תינוק ;164 פרייל, גבריאל — (שירים)
.181 טארקובעעמני, יעקב — (סיפור)

ע*
 של ספרו (על ספרד קינות ק״ז יצחק, עברי,

 הקץ ;38 ספרד״), נהרות ״על ברנשטיין: ד״ר
 ידידים חילופי ;87 ערב, עמי אחדות על לאגדה

.138 הקרוב, במזרח ואויבים
.94 היהדות״, ״אוצר ש., עדן,

.184 חציוני״, ״העובד



 ממדינת הווי (תמונות ליום יום מרדכי, עובדיהו,
.67 ישראל),

.169 ״העולם״,
.185 ,77 ,31 המשמר״, ״על

 428 המחנכים״, ״עלון
.169 "העמר",

.175 יעקב, ר׳ עמדין,

פ.

 (י״ד העם אחד אגרות קבוצת יוחנן, פוגרבינסקי,
 היום). עד נתפרסמו שלא עברים לסופרים אגרות

 ע״י..., והערות הסברים בצירוף לדפוס מובאות
116, 165.

 429 ,117 ,29 הצעיר״, ״הפועל
.103 ,101 פינסקר,

 .115 (שיר), שחר... באש יצחק, ■פינקל,
 .192 השבעים, בן פרסקי דניאל משה, פלאי,

 .164 (שירים), הקיץ בגלגל גבריאל, פרייל,
470 ״פריינד״,

צ.
.29 ״הצופה״,

ל: א ר ש ץ־י ר א ו ציונות

במ העתית הספרות (תשקיף זעירה באספקלריה
 ;184 ,127 ,76 ,28 י,—מ י. ב. — ישראל) דינת

 מדינת של העצמאות חג (ליום וסקירות רשימות
 התמורה בו; לעמוד שאין זכויות קיפוח ישראל;

 ע., י. — אייזנהאואר) של וה״דוקטרינה" בירדן
 יצחק — ערב עמי אחדות על לאגדה הקץ ;39

 זמננו לאור העם אחד של תורתו ;87 עברי,
 רוטגשטרייך, נתן — למותו) שנה שלשים (למלאת

 מ. שמואל — הניצוץ״ ״שומר — העם אחד ;99
 במזרח ואויבים ידידים חילופי ;107 בלומנפילד,

 של הששים יובל ;138 עברי, יצחק — הקרוב
.194 ב״ח, י. — באמריקה הציונית ההסתדרות

 .188 ז., ש. צייטלין,
.7 יעקב, ר׳ צמח,

 .127 שלמה, צמח,
.117 ״הצפירה״,

ק.
 .166 יצחק, קאמינר,
 .165 משה, קליינמן,
 ♦166 א., ד״ר קמינקא,
.178 קרומבל,

 .48 כהן, יעקב של החדשים שיריו שלום, קרמר,
488 חסדאי, ר׳ קרשקש,

ר.
 .193 לורד, דאסל,

 .22 שלום, ש. על פרק ישעיה, רבינוביץ,
.168 ,167 ,166 ח., י. דבניצקי,
 והמחשבה הספרות "בשבילי יהודה, ד״ר רוזנטאל,

 וואכסמאן), מאיר ד״ר של ספרו (על העברית"
187.

 זמננו לאור העם אחד של תורתו נתן, רוטגשטרייך,
.99 למותו), שנה שלשים (למלאת

494 ,138 ,87 ,39 דסקירות, רשימות

ש.
 במקורות ווהיטמן וולט של מוטיבים א., שאולי,

 הרבנית, בספרות פרויד ;70 ובן־גבירול, הרמב״ם
172.

 .83 צבי, פרום׳ שארפשטיין,
 ♦44 יוסף, אברהם שטיבל,
.178—177 הנביא, שמואל

 .1 וגורל, סביבה אפרים, ד״ר שמואלי,
 .124 (סיפור), שחרית של פת ■משה, שמיר,
.128 ,93 ז״ל, יצחק (שנברג), שנהר

.44 ז., שניאור,

ת.
 .188 ההלכה״, ״׳תולדות

 497 טעות, תיקון
.198 ,146 ,97 ,46 כאנגלית, תמצית


