
סופריםעשרותעברית,הסתדרותבאמריקהלפעולהחלה-1916ב
ותיאטרוניםבתי-ספרשלחינוךרשת •בעבריתפירסמוומשוררים

בניך·לאורשיצאהתורן""בעתרן
מלחמתבאמצעהתפרסמהיורק,
 2תרע"ו'בסיווןבא'הראשונההעולם
"הסתן·הקמתעלהודעה , 1916ביוני
להפיץלמטרהלהששמהעברית"רות
 ,התרבותאתארצות-הבריתיהודיבין

להקיםהעברית,והספרותהלשון
גני· ,בתי-ספר ,עברייםמוסדות-חינוך

לארגןלמורים;ובתי-מדרשילדים
אגודותולכונןלמבוגריםשיעורי-ערב

עמדההחינוכיתהעשיה .עברינוער

בהיותם,היוזמיםשלםהימעיינבראש
היוביניהם .מחנכיםככולם,רובם
וצביפרישברג .י.ז ,וייטמאןקלמן

 .שרפשטיין

שעברוהשניםושבעשבעיםבמשך

למלא"ההסתדרות"הצליחהמאז
עליה.שקיבלההתפקידיםמןרבים

בתנופההוקמההעבריתההסתדרות

רבות.ושאיפותתקוותלהקמתהונלוו
שימשלהקמתההראשונותבשנים

הציר·ממנהיגילדין,שמריהכנשיאה
ביאליק,כ.ח.שלוידידוהחשוביםכרת

הקמתעם .ריבולובמנחםואחריו
אגודות 18אליההצטרפוההסתדרות

פלאימשהמאת

היה 1920בשנתאמריקה.ברחבי

לאלפיים.קרובחבריהןמספר
מהקמתשנבעהעיקריהחידוש

מרכזביצירתהיההעבריתהתנועה

באמרי·תוססיםעבריתתרבותלחיי
מסגרתיצרההעבריתהתנועה .קה

מרכזיותבעריםעבריתלפעילות
ארצות-הברית.ברחביובערי-השדה

וחוגי·התנועהסניפיעבריות,אגודות

 ,מחנכיםנמנוחבריהםשעם-בית

מקצועותאנשי ,רבניםסופרים,

מהגריםהשורה,מןואנשיםחופשיים

התרבותחייאתויח-ככולםרובם
היהדות.שלהרוחחייואתהעברית

סופריםשליובליהםאתחגגוהם
העב·הסופריםושלליםמעברעברים

ספריםהופעתחגגוהם .באמריקהוים

בעבריתבידורנשפיערכוחדשים,

התנועהבעברית.אמנותיותוהופעות

התרבותחייאתהעשירההעברית

שטרםמהגריםדורשלהיהודיים
ומכחי·האמריקנית,בתרבותהתערה

םמיראנם;כימשחנשף

בכערב 8:30בכשעה ,כירכי 6 ,~הבביום

כאמריקההעבריתרות iההםתמטעםיתקיים

היהדות,קרןלהרמתהחכרהכאולם

ניר-יורק,סערנה, 86רחוב 15

םמילאנםקימשה/ננודנשף

עלשירצההציוני,והמנהיגהעתונאיהסופר,

המלחמה. 5'.פצישראלבבאר'{חמצנ
-'-יושב-ראש.כרג iגולאב.

הצעירההשחקניתכהשתתפותלכשף,הרכבהמתאימהאמנותיתתכנית

גינצכורג.רחל

 !מוזמניםוסביבותיהכניו-יךרקיהעברים 5'כ
חכם.הכביסה

חווייתאתהמשיכהמסוימותכרת

משכיליםדורשלהעבריתהתרבות
 .באירופההיהוחינוכושגידולו
היההתנועהשלמעייניהבראש
שלהחשוביםהמפעליםאחד .החינוך
בית·הקמתהיההעבריתהתנועה

תרפ"אבראשיתלמוריםמדרש
למייסדים"תרבות".בשם ,) 1921 (

"לה·גםביקשוהםרבה,יומרההיתה
עממיתלאוניברסיטההיסודאתניח

התקיימובתחילהבאמריקה".עברית
 ,תלמידים soכ-ובהןכיתותשתי

שלושבשבוע,ימיםחמישהשלמדו
לגייסהצליחהמוסדיום.בכלשעות
וביניהםמקצועיים,הוראהכוחות

מקצך·שלימדווסופרים,פרופסורים
ספרותאגדה,תלמו,ד ,כתנ"ךערת

לשון ,חדשהספרות ,ימי-הביניים
ארץ·שלוגיאוגרפיהדקדוקעברית,
נפת·לקיומוהשלישיתבשנהישראל.

אוניברסיטהמעיןבית-המדרשלידחה
המלומדיםטוביהרצוובהעממית

הקימהאףהאוניברסיטההעברים.

הסטודנטיםמספר .בברוקלין"סניף"
 .-60ל 40ביןנעבמוסד
המוסדאתסיימוהשניםבמשך

חינך·לפעילותשעברובוגרים-200כ
המוסדארצות-הברית.ברחביבית

 , 1927שנתעד ,שניםכשבעהתקיים
השניםבמשך .לסירוגיןונפתחונסגר
וביניהםוסופריםמחנכיםבראשועמדו

יםיחגינצבורג,שמעוןמקסימון,ש.ב.

שמעוןבראשותוהנהלהגרינברג,
חסרולתנועה .פרסקיודניאלהלקין

לכלכלשנדרשוהכספייםהמשאבים
היושנותיווכלזהמעיןחינוכימוסד
אחריםמוסדותקיומו.עלמאבקשנות

במסג·קשוריםשהיו ,מוריםלהכשרת
באמריקה,הדתיותהתנועותדת

שניםמעמדוהחזיקויותר'הצליחו
 .אחר-כךרבות

אגודותקמוהחינוך,מפעילותכחלק
בסיסי .במכללותעבריותסטודנטים

סטודנ·אגודתנוסדהבניו-יורקקולג'
הלקיןשמעוןהיהשנשיאהעבריתטים

ד"בתרפרגלסון.אברהםוסגנו
קבוצהבסיטי-קולג'היתה ,) 1924 (

בספרותלהרצאותשהתכנסהקבועה
שלהתלמודעלולהרצאותעברית
 .טשרנוביץחייםהוא ,"צעיר"רב
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על-ירייוצא

כאמריקההערביתההסתדרות
כעריכת

רינולוכנזנחם

ת"ש ,'כנאורכ"וניו·יורק, (תתקנא)ככיון 5'געשרה,תשעשנה
-

תנועתההסתדרותהקימה-1936ב

שניםבמשךפעלהוזו ,עבריתנוער
ו,ששמכתב-עתפירסמהואףרבות

נוער,לבניקיץמחנהוהפעילה"ניב"
העב-לאמנותועדקםכןשמו."מסד"

המח-המוסיקה,בתחומישהצטייןרית

 .והמחולזה
שלהחשובותמתרומותיהאחת
מרכזיצירתהיתההעבריתהתנועה

ההסתדרותבאמריקה.עבריתלספרות
העמ-באוניברסיטההקימההעברית

כתבי-עתיסדהספרותיות,במותמית

הוצאתספרים.והוצאותושנתונים

נוסדה"קדימה",הראשונה,הספרים

מופתספריעשרהופירסמה ,-1918ב

במתכן-החדשה,העבריתהספרותשל
נוספוהספריםלמקצת .קטנהכיסכת

וביוגר-בדייניךראובןמאתהקדמות

הסופריםעלקצרותוהערכותפיות
פופולרייםהיואלהספריםויצירתם.

כעבוררבים.בעותקיםונפוצומאוד

העבריתההסתדרותיסדהשניםכמה

פעלהוזו"עוגן",הספריםהוצאתאת
אףההסתדרותרבות.שניםבמשך

עברייםספריםמאורגןבאופןהפיצה

בארץ-ישראל.שיצאו
סופריםאגודתגםהקימההתנועה

היהחבריהשמספרבאמריקה,עברים

שחיועבריםסופריםכמאהמתוך soכ-

עמדהאגודהבראשהברית.בארצות
אתפירסמוהסופריםבדייניך.ראובן

שלספריםהוצאותבמסגרתספריהם
ככולםורובםהעברית,התנועה
השניםבמשךב"הדואר".השתתפו

חלקשהיהעברי,פא"ן-קלובהוקם
 .הבין-לאומיהסופריםגוןבאר

ערכואףבאמריקהה"עברים"

הוצגו 1918ובשנתתיאטרוןהצגות

י.ל.מאתמחזהביניהםמחזות,שלוש
 .אורלוףל.מאתכרים"ו"אללה 1פרץ

העב-ההסתדרותהניחה 1920בשנת

קבועתיאטרוןליצירתפינה"אבןרית
המחזהבניו-יורק.עבריים"לחזיונות
החדש""הגיטוהיהשהוצגהראשון

אחר-כךבדייניך.שלבתרגומולהרצל,
ושינה"הבימה"שנקראתיאטרוןקם

החמישיםבשנותל"קדם".שמואת
הקטנה"."הבימהפעלהוהשישים
האומ-"ועדהוקםהארבעיםבשנות

האמנותיתהפעילותאתשקידםכרת",

כברוסרטים.מחולעברית,במוסיקה
מקהלותפעלוהשלושיםמשנות
שונים.במקומותעבריות

העב-ההסתדרותהוציאה-1920ב

ותרבותחינוךלענייניירחוןרית
צביבעריכת"תרבות"בשםעברית

הצליחה 1921בסוףואילושרפשטיין.
העתוןאתלהוציאהעבריתההסתדרות

-באמריקההראשוןהיומיהעברי
להיותנועדהעתון"הדואר".

היוםלמאורעותמאירה"אספקלריה
בעולםהמתהוהולכלהעתולשאלות

-הופעתולפנישפורסםכפי-העברי
לותהיהמפלגתי."עתרןיהיהלאהוא
'לעבריתהתחיהדרךקבועה,דרך

להקמתהגורמיםאחדהשלמה'".
שלהופעתםהפסקתהיההיומון

שיצ-ו"העברי","התורן"השבועונים

העתוןעורךרבות.שניםבמשךאו

 .ליפסוןמ.היההחדש
הגיעההיומי"הדואר"שלתפוצתו
במשךאךעותקים. 9000עדבתחילה

עברוהעתון , 3000לכדיירדההזמן
גליונות 202יצאוחמור.כספימשבר
שבן-להיותהפךואחר-כךהיומוןשל
עתרןשלגדולפורמאטבאותוערן
קטנהלמתכונתעברזמןוכעבור .יומי
לספרות,שיוחדשבועון,שליותר

במשךוהיהשונותולתגובותלחברה
לסופריםמרכזיתבמהרבותשנים

ממשיך"הדואר"באמריקה.העברים

נדפסהואוכיוםהיום,עדבהופעתו

 .וכדו-שבועוןיותרקטנהבמתכונת
ספריםלביקורתבמהשימש"הדואר"
הפרוזה,בתחומימקוריתוליצירה
תקופהמשקפיםדפיווהמחקר.השירה

במאההעולםיהדותבחייהרת-עולם
המבקריםהסופרים,טובי .-20ה

אתבופירסמוהעברים,והמלומדים
ארוכיםחיבוריםמהםחיבוריהם.

ב"הדואר",בהמשכיםשהתפרסמו

 .עצמםבפניכספריםהופיעוואחר-כך

"הדו- 1לנוערמוספיםהוציא"הדואר"
הצעיר"לקוראו"מוסףלנוער"אר

הוציאההשישיםבשנותשמם.

מנוקדירחוןהעבריתההסתדרות

"למשפ-בשםקלהבעבריתומצויר
היום.עדהמופיעחה",

חשיבן-הכרתעםהעשרים,בשנות

בארצות-הברית,העבריהמרכזשלתו

משלחת,-עברית""מלאכותהגיעה
מראשימורכבת-ימיםאותםבלשון

לגייסכדיבאירופההעבריםהפעילים
שם.העבריתהתנועהלמעןכספים
אורגנוהעבריתההסתדרותבעזרת

רבותבעריםוהרצאותנשפיםבעבורם

גםהיונכבדיםאורחיםבאמריקה.

וביניהםמהארץומשורריםסופרים

באמ-כשנהששההביאליקנחמןחיים
קהללפניוהופיעבעריהעברריקה,
מלכים.בכבודפניואתשקיבלגדול,

והתבססוהתרחבוהשלושיםבשנות
עשרותהעברית.ההסתדרותפעולות

יצירן-אתפירסמווסופריםמשוררים

נערכוהשונות.העבריותבבמותתיהם

פעםומדיוציבוריותחינוכיותפעולות
משתםעברי.תיאטרוןלהציגהחלאף
היהודיתההשכלהבעלהמהגריםדור

באמריקה.העבריתהפעילותפחתה
שקנוהעבריםוהסופריםהמשוררים

העברית,בספרותכבודשלמקוםלהם
גבריאלשבהםואחרון-לעולמםהלכו
ואחרים-בירושליםהקיץשמתפרייל

במקומם.באולא
נמשכתבאמריקההעבריתהפעילות

המחקרבתחוםבעיקראולםהיום,גם
המרכזימיתמובאוניברסיטאות.

מקוםהתופסית,.בארצות-הברהעברי

העב-הספרותשלבהיסטוריהמיוחד
רית.

רבעדןןאפ.בורזכףשנ
נארצרה·הבריחהעבריםהסופריםק?ןנ

החריט.העבריהירחוןלכ:ןר

ןןדוצו"כ
ה~:ריוחכלו:כדהסופרעורכו,ולככור

צעיר)כרבפשרנוניץחייםפרופיםור

נמרץ 10א;נירם
בערב 8שעה

 ,, 5ו Dםחייאוירוויננ,,וואשיננפרןם 5נאו
נ•ו-יורק.םקדויר),ליוניו;(סםוךפלייםאוירוויננ 40 .

 :התכנית
והשיר.התפילהנעים·,רריטtכאןדרוחזן

נרםניה.טליטת ,םהדללתםזםרתרזש~כזעrן,עממי
 .ו;שרהכורב DDםפורקונצרטיסטוןפסנתרן,נרןננאןם,אךנםט
הרריו.וחנ"כחקרנצרטינה jאםtפשייקין,סידני

זא:לאןןכקי).ב.ליהבהחננןעל-ידידרהוס(התכניח

םםווחוברסרקסכתב·יויקריאטשרנונ"\חייםפררפיםור
 .~הך·חtנםו'עםהראשונה"פגישתי : / lאוריםה"חכמי

 :ישאות iנרכ
פיינשטייןמשהשכ·ראשיוככלי,הלל
שארפשטייןצביטורךכניסןודי

סנט. 25הכניכה

 .ארזן·ישראל?מופריהסיועלקרןהריוחכ?
 .גמרוירקכרוחציכ~:יכתחיפתחהנשף
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