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רתפ"זבטבתהתשיעיתהוועידההתכנסקראתל
שלהמרכזיהוועדפוסם ) 1926(דצמבר

נעשהשבומקיף,דוייחהירבעתההסדתרות

השעמידההדרישותאתלשחזרכןסיניון
לבצעהתונעהפעילישלמאמציהםיאת<רתבפייו>,אוק uועידת
נוארקרעידת .למהשעהלכהוהדרישותההלחטותאת

"מיעוט :הבערית.התונהעלשחניצחיתהשאלהעםהתמודדה
הקיימים,הכוחותופיזורהחוץ,מןהונפסיםהדחשים,הכוחות

אתלהרכיבהציעוהבעייה,לעלהגתרבכדיפבנים•;העומדים
המעוניינותוהאגודותהסהתדרויותמנציגיהפולעהרודע

בנחרןרכןהמרחב.אללאצתביקשוובזאתוחינון'תברבות
הזמןוכמשןהלאומיות,ההסתדרויותאבי·כןחחבירםחמיהש
הדוייחאןנוספות.לארמיותהסתדרויותלשנציגיםהוזמנו

הרבעתי,ההסתדרותביעיתאתפרתהלאזןהשתתפותכי •ציין
לדאותחיהאפשראומכםהתקציבית.הביעיהחיתהשא-לנכרן

נציגיםבתוכהללכולההסתדרותלשביכולהתמבוטללאהישג
אגודתמזרחי,ציון•,•בניצירן•,•צעיריחציונית,ההסדתרותלש

תמיכהאןהסורפים,וגאודתהמחנליםאגודותחמורים,
חציוניתההסתדרותממרכזקרהתקבלהממשלשסכפית
למדהופלעהוודעציון•.מ•בנירכןציוניותכשונותומכמה
והפתרוןהישוהע,אתיביאלאאחראןזהטכניסידורכיאיופא,
הוודעהבנכים'.'המוסדותתבוךהנישעת,הובעדה"צעבםיבוא

אלאהקובעהואהחיצוןההרכבאלכילמקסחנ,הגיעהמרכזי
עלולשמוראנמןלחיותהמהשע.""וכשווןהפנימית"ההכשרה

וחשבון("דיןחשחנ"תורתזן-יעבןשישהמעטהרכוש
אבמריקה.""הבעריתההסתדרותשלהמרזכיהודעמעפולות

n אתואתהזושחנ .) 127 ,תופ"זטתב,יייט ,•חגל• ,•ושחנ ,אחו
ורתבות,לחינוןחרבהלהקיםהציוניתההסדתרותלשניסיוחנ

ארגוניכלאתלאגדחיהתשאמורהביאליק,שלהבפשתעו
העפולות.לתיאוםאחתגגקוותתחתןחרתבןתהחינון

כןלשםהשתכנסהבוועדיההשתהפתהירבעתהסהדתרות
יילפיאןמבטיחה,חיתהההחתלה ;) 1926(מאיפרתייוסביורן
הדו'יח.צייורנאה",אינוהאלהההטבחותקלירםסימןלכהעש
n הרבעי•והיוםהרבעי•השבועהצלחתאתחזניודוייח

העומדג, 995ג· 9ג 6חדבעיתחתוmבספרמתוןרפק •
קברוב.להופיע

המאורגתנ.הבעריתהתנועהשלחשובהכנסהלמקוושהכפו
ובהםלארגוןחדשיםחרבים zooניתווספוכיצוייו'כמן-בן
הנשיאבהפשעתהבעריתהתנועהאלשהתקרבוחשוביםאישים

מנחהדו"חחאיוגון.ודעואשמלמ,דמ.ש.וד"רגרדלרבגאב.
ופיוטלארגון'שתומוציוו''בניומחנותציוניותשכונותשערות

מכתביםאלף 300נלשחו :הראשיתהשלנהפעולותאת
רתפ"ו'הקודמת,בשנהונשפיםאסיפרתשערותנרעכורחוזויו:כ,

השתפתושבהונאבוח"כ,ביאליקחנמןחייםלשביקורושנת
אורחים-והיהודיהבעריבעולםמרכזייםוסורפיםאישים

דניאללחורב,פ.ביאליק,חנמןכחיים-אבדחומקומיים
חייםפוופ•הלמ,ןי.ט.דיירלוויך,שמריחולבבי,הללסופקי,

ש"ץ,ב.פוופ•גודלמאן,חנוםד"וקלצקין,יקעבד"רטשרונביץ,
פוופ•ויבקינ,דיצחקגויובנג,חייםוראבסמאן,מ.דייר

יוחןנשווע,א.הלקין,ש.טררוב,נ.ד"ומארסכ,אלכסנדר
בלאמרשימה-הרשימהוערד.גווסמאן,וארןכטסרבקי,

סקפ.

העברי,וכיוםבשבועהששתתפובתי·סרפשערותמחנהדו"ח
הואהגון","במספרחותמיםונספו :חאחולשהישגיולעועמד
אבודישואל.החלוציםלקבוצותונלשחארצות, 3sב·מופץ

לסופושהוקדשוגדולעמודיםבמספרמיוחדיםגליונרתהופיעו
בעו•תרבות•למוריםהמדשרביתהעם.ואלחדלביאליקולאמן,
סגלתלמידים. 45בוולמדוהבערית,ההסתדרותלרשות

ש.דיירגליק,מ.בבלי,הללהמוריםמןהורכבההוראה
סופקידניאלרפישרבג, .ז .יגווסמאן' .רטבסרקי' .יגינצברוג,
שיבליבדן·ווחוןתמכההרבעיתההסתדרותשווע.ואברהם
בםשספריםהרצאתלהקיםניסיוןשעתהוכאמורחחי«ד'

בלאכק,ל.ש.מאתניובחהסיפוראתשהוציאהסיפו•, n•א
ביקורולרגלביאליקנ.ח.לעמל~כי .וא.מאתלידליםוחורבת
סיכוםעם•הבימת.יתיאטווןשלביקורוצוייוכןאבוה"ב.
התנועהשלודאית,אבל"אטיתהתפחתותצריינההדוייח,
הרבעית"התסיסהלשסימנים."הזאת."אבוץהרבעית
 .) 130טבת,י"ט ,•ח(חאחו,

במערלובת .....חתסיעיתחעחדיח : '1 '' 0רת
 •••חיחוaס
 .התשיעיתהוועידהכינוסלקראתלהתלהטהתחילוהרוחות

וערמפרוטלדיוןשזכתההראשונותהוועידותאחתזוחיתה

916196 



 , 19Z6בנובמבר 19 ,'גגליןו'הדאר',שלהראשוןהעדומ
הבעריתההסדתרותשלהתשיעיתהוועידהלעהדועהובו

כבטאוןדאור nכמובן,הערבית.בעיתונות

מהםהמאמרים,בעליהדערת.הלפצתעזוהבעריתההסתדרות
איזהעצותטיכסואבו'מקרובחדשיםומהםמן

הוועידהלפניחודשבמאמו:;מעוכתהבערית.לתנועה
לשדלרגההוועידהאת(העוון?)

יבחיןהוא-לשמועלוואוזןלראותלןשעין"מי
המרתפקתהבערית,השכינהקולאתחצבוויתההמולה

שנהדאור, nבוועידה,("תעודהתיקוהנ"אתבניהלע
חסרולאנשגבותפראזות .) 33תרפ"ז,כסלו,י"ג ,•גגל• ,•ו

הןולעינויםעצמן'ובוועידותועידותבמאמרים
פתרולאהןאןוגילשהיההשומעים,הואתמו
ב"עמדתנולטובההשינוייםאתצייןהמחרבמקום,מכלעביות.

אחר. nו•תוכות•התנועה,מוסדותשלוהתחזקותםהצבווית"
 ,•ג(חדאור,וענפה".חדשהלבעודהכ"התחלהרנאתההוועדיה

רעבשסרפםכמאמודושבונשטייו .שד"ו .) 34
כנשמהמופשטבקיוםלחיותתחדלשהתנועה

שתפקידויומי'בעריעיתוןלשלהקמתותדאגוכי ..,,,,""ו"ר\'"'
ותנועתי.ארגוני :דהיינו"הסתדרותי",אלאסרפותילאהוא

 .דעתולפיממש,שללתנועההו:נעיםכלאתיאחדהיומי
גדולהבעריתהסתדרותתחיהלאעודכלתתפחת
דוברישלאןחובביונשלחרבהלהיותלדחול

התנוהע

ורחבה.

אתאנונזרוקחייםלשלרפובלימההבעריתאת"נשעהו:נעית.
הרחובלשוחסורעיונההומיםהחיים

כללעשתאיוהלבהתצאחזהמהניצוץהיהודי

("מהפה"עמנושחבייהרוחנייםהמחשכים
כאבחריםזה,כמאמו .) 88 • 84טבת,ה• ,•ן

מובנותשלעיתיםאנות,ברפאזרתשימושלשתבופהע
רעטילאיתתיאוריהגבדרהןרעליתיםחידוש,בהןואיןמאליהן

 .לבצןעכיצד :משעיחסכובלא
אניי·מ.הציעהבערית,חתרנעחשלדלרכהזולהצעהבניגוד

לזהותבידילעהלא ;הויכוח"חופשסמןיילע :המערכת(תועת
דו'חר:דההו:נעיתהפעילותאתלצמצםהספבדונים)בעלאת

לבעריםלהציעישהו:נעית.לאליטהעצמו'הבעריהקהל
מסיבות-רעיםלקרוא.-וספריםייתעונים :להם"החנוץ"את

 ;לחשוב-מדעייםמחקרים .ולעיוןלשעשועים-והואצות
 .ותענוג"להסתכלות-אמנותיותתרעוכותעםוהגצות
ההמונים"."רכושהקרובבעתידדלתעו,תיעהש,לאהערבית
 ..,..,,","".תאלכווןצריכההו:נעית"ההסתדרותכןמשום
חדאור'"לעצמנו",.אני'י .מ(לשנר"אנשי-הרוחולשםפניםלכפי

אללפנותהציעגודלנשטייוא.ד"ר .) 99-98טבת,יייב ,•ז
השמיונ"'••:גת"ההשכלהחניכישהםהוותיקים,המשכילים

רכןהארץ","בתהחדשה,חו:נעיתחניכיאלקו
יותר").או("חפותבעריתהיודעיםהרואפיםאלף

טבת,י"ב ,•ז(האודר,לכני-הנעוריםשבועוןלייסד

בגלוההרב.עיתעודיקלעארלחרווב
n חרועידה'ערבשהופיעבטבת,י"טמגלירןחלקהקדישאחר

וסורפיהבערית,התרבותפעיליהציונות,ואשימאתדלרבים
ההסתדרותנשיאליספקי,לראיסהוועידה.לרגלאמריקה
הואהעברישהרעיוןמאמין,"אני :כתבאבמריקה,חציונית

שלביותר,העיקרייםהיסודותאחדאוליוסיודי,חיוניחלק
הכוחותאתהועידהואתרגןרצוןיחיהלאומית."שאיפתונ
הזאת.""חו:נעיתהתנוהעלשוהנסרתיםוג.לויים
חייםדייר .) 114טתב,י"ט ,•חחאחר,רו:נעיתיי,("ציוונת

הו:נעיתהבעודהשלהקשחהתפקדיאתצייואלררזוורב
אתוהביעכאמריקה",ומשולשתכפולהגבוהל"וניחרד
את"הלוציאבידםילעהכיתקוותו'
 .) 114שם,גבולה",הגאולה("בעודתחמןל"

ודעותדשעותיואני,י.מ.םעחשבוןאבהתנוהע,מוותיקי

ועתידותעכשיודעהבעריתבעודתנואת"הכשילושכמרות
הסתכלותנו""אפקיאתצמצמושהןמשוםלהאב"גםהלכשילה

להרחיבודושחזוהואהבערית.הפעולהמרחבאתהגבילורבכן
במרכזיםהיהודיות,הקהילותבתוךולפעולהמסגרתאת

שם,("לאהבערייםהספרובבתיהיהודיים
אתולשמורגבדולותללכתלשאדרשוראכסמאןמאיר

ההסתדרותמוסדרתעללשמורולפשדו'אחר nאתלהמשיך
 .בעריירחוןוכןלבני-הנעוריםעיתוןוליצורהבערית,
שם,הרכוש("לעהפיעלותתוחתבדושחראלמשעה

מראשוניוהיה 1905 ·ב:לאוה'יבהגיע ) 1969-1887 (ראכסמן .) 115
הסרפותחוקורבות.שניםנמשןומפיעליהחו:נעיתהתנועה

 :מספריו .בשיקאגוהבעריבקולג•ומוצההיהודיתוההיסטוריה
 mתסטרבשיבלי<תשי"ם,ישרנcל mבסרפ nואגלוגתול

תיזוייnיתהספרותשלזויסטוריה ,) 1956 (חב.ערית nשב nמ nו
(אבגנלית).

המתפרנסיםשאלחהערבית,לשלעבוהנאתתבעהאלקיןש.
שעותואוליעבריים,מוריםאלפיכלשרשתדהיינוהבעירת,מן

ראודה



והסופדיםהבעריתהפסרותלעזותאניםאינםאלפים,
ומכאיבותכבדותבהאשמותיוצאהואברבע.הגרועיםהרבעיים

להתבהמותאותרהביאההאמריקניתשהחומרנותהנעויכגנד
ש.ר 11ד .) 115שם,במחננו",ההפקרות("גכדולהתפקדות

לשהחלוציתהתקופהההרחבה.מדוושיחיהו:גנשטייו
הגיעה"עתה .דלעתןבהצלחה,נסתיימההבעריתההסתדורת

 :קבל-עםלהכריזהוועידהמןדושהואוחמוחב•.יהמהשעשתע
שם,חמלן",("דלוןא:גוהייב".יהודיתבכלרכעי"סניף

העיד,קודמות,בןןעידותהיטבשתננסהשאופשטיין,צבי .) 115
השניםעשושלהעיתיםבכתבילרובהצעותלמצואאפשרכי

הוועידותכיטןע'הואהוועידות.םעבהקשרהקודמות
הוועידהלאחואןנוקבים,ויכוחיםלאחוהחלטותמלחיטות

משאלותשלושמקבלוהיהנסקדהלוא .נוהג"כמהנגוייעולם
ואפילו-"שעות :משאלותיוהןאלהיבוצעו'כיבטחישר

בשעהיחדכולםשייגפשוכובשי-יצרייעדביםצדיקים-שמוהנ
•צדיקים•שלושה ;בעריתבפעילותלסעוקשלבועאחתקבוהע
אוהייבברחבילנסועשכר,זומורתצעמם,לעשיקבלונוספים
 ;הבעריתלעיתונותחותמיםולרכושלרבעיתהבעריםאתולגיסי
 $10בסךחבודמיללשםמשגתשידםבערית,וחובבירבעיםאלף

והתגנדהפעולהבהעמקתצידדשאופשטייוב:ם.עית.לתמוך
שרושהמכהוצנועהאטיתבעודה"קשולח :הרשעניתלסרפומת
אבקשהיאה•תעמולה•גנדהעין,מןהסמויכמקרםמכעמק,
לענתבפוישבוגז.י· .) 116שם, ,"".הלאלנויתן("מיופוחיי

גםנדפס ; 116שם,אווזה",("מבשרייומירכעילעיתוןמאווייו
 .)פ"ו n-ועייחדרו'ניססכיופר

ההצהעאתוהעלהחזוופסקי'דניאלאחו'ותיקסעקן
ולהפוךהקיימתהרבעיתההסתדרותלשמהותהאתשלנות
לעמבוססתשתהיהשמה)"וחו(וכן•תרבות•"לחובתארתח

תכופהובקביעותמזומנותעליתיםו:גים nלשגפישות
ששעועים.ונישפיסעודותאסיפות,הוצאות,למסיבו-תריעם,

אירופה,במזרחיותבות•מוסדהיהלאיעניולגנדשמעדהמודל
לשו:גח nלהקיםשאףסופקי .חינוןבעניינייעבקרסעשק

כדיגפנשיםרחםרבעיתבתרבותמשותףענייוהלםשישרבעים '
יעניולגנדשעמדהמודל .שלהםהמשותפותהמטרותאתלממש
מביאהואושאותהפעיל,היהשחכיוכע•, n•אהסתדרותחיה

לסדולונטובצאב,בלאבונאלים"מבקום :טיועונדלוגמה.
תהיהגרהפשזו-משופתיםחייםחיואנמןקטןדגודאיזה

אלאיש(ייכדו:גוהשפה"חותכותלמןעחשובהחיוותהועפלה
לטריזונופסקיסייעשבוערתשיהשתוךראכ,ן .) 118םש,רהעו",
ניו·יווקהעידבמרדוהשצי,עזרכיעןרבעית,אגודהלהקים

י·יעקב .) 215 ,•באדוב•י"ג,(חדאוו,לשההפולעבוודעוח-יה
ודלרושגבדולות,ללכתאלאבקטנות,הלספתקלאהצעיניומאן

תיקו.ןהדורשאתולתקןלהפתלסמהלספיקדרשהוא . mחו
מפכיקשואיןהסניפים."וביוההסתדרותביוקשוש"איןוחרא
יותרארחפותבעריותאגודותישלהקתשר".מיאלשאיו

לשסניפיםאלהאיואןפעילות,יורתארחפותמסדורו,ת
ומתפחתותהעולרתבודדותאגודותאםכיהירבעת,הסהתדרות

 ,, ...אחרייאדםשלב•נס•תלויקיומןוכלומתונונותירודותאו :

זואמת .) 119טבת,י"ט ,•חחאחו,חתסהדוותיי,את("בנהנ
בחיוהתלוועידה,ומוועדיהלשהנמשהנוהולעהתחזרה

לשמורחיי:גבניו-ירוקשמרכזורתבותי'אוגרןלכלשמציאות
הזאת.הדגוהלהיבשתו:גח:ניקשריולע '

שלוהוגייהדיעותהעבריתההסתדרותואשישלהדעותמגרון
העידהתונעהלשהאוויינטאציחבדו:גהרבעיתהתנוהע
 .ודונהמהותהעלקונסנזוסוסחרוןדבווחמגמההדער

עלואמקבבחדאור ' mח'אמריקאיתלאש
 aחונאוייב
העבריתההסתדרותלשהתישעיתהוויעדה
 ) 19Z6בדצמבר Z6י Z4 (ותפייזטבת:ניייט·כייאפבידללפיח

m א:גי·כוצירים,וארבעהמאהשתתפרתn ציוניותאגודותשל
ובתיימדושמוויםאגודותציוניות,שכונותורבעיות,

דווספיבאולםנערכההפתיחהבאוה"ב.רעיםולשושמשערים
יהיהשלימיםמתקדמי'שמייםללימודיםהמוסדקולב•,

הוצאהנישאהקודמות,רעדיותלכמהבניגודאנובנג.המחקר
מדווספימרגליותמאנסופופ•(מאתהרבעיתנבושאמדעית
היהודיהציבורנציגישלביוכרתיחםןחןשמערקולב•),

שהשתתףבוליך,מאיוחובגכוןהיהודיים,והארגונים
ולואיסהעברית,הסהתדרותלשקודמותבוועדיות

הציונית.ההסדתרותנשיא

עלהוויכוחיםהיווזבוויעדהביוותחשובהשיהונחאן
בהדאורהפעילותהדוחותהרבעית.ההסדתרותלשדוכח

שאלות·לשושמעטים.לאדיוניםבקעבותיהםגורווב•ותבות•
להטרידעתידותכא.ןהועלוהשבועוןלשמהותודנוביסוד
החשובהתשאלהארוכה.תקופחבמךשהרבעיתהציבוריותאת

אתולהסתיסמטעיםלאדירכיתמילהתיזהעתידהמלשושןת'
זהנושא .השבועוןשלהאמריקניותמדיתהיא •הדואראנמני
ע-לידיבמלקס,תרייףשבתנועדחתילהדליוןלעה

סלודפישבו"אמריקאיות",בםשכמאמורבינוביץ,
האמריקניתסלביבהתשומת-לבלהקדישהרבעייםאמריקה

גינצבווגשמערן .) 465.463ותייף,טבת·אדו, ,•ב("לקונסיי,
'יו wר u1אי""'ושלסןךפוביסחדלוןלרבינוביץקןדםעודיצאחרא
'"הכא• ,)![גינז:נווג(שמעוןאמריקהסורפילכפי

גםנידוןהנושא .) lSS-160תו"ף, ,תשר-יסכליו ,•אסלקמ,
ניסןיסיוון, ,•ג(מקלס,ייחאב"במאמראבימתו,י.ידי
וסרפותיי"אמריקאיותבמאמרחלקי.וושמעון ) 1ss-15נ

סעקפויש:גוגז.י·ואף .) 478י 477תוייף,ניסן·סידון, ,•ג(מלקס,
 ,"? Dחתליומההכאלי("מהלאביתמותבשובהזןשבאהל
שלמאמוראתזהבנושאערד<ואח .) 1ז z-1ו 5ותייף, ,•גות,mב
 ,•סשהנהדאור,ל•אמויקאיות•,מסביב"הפולמוסקקבוביקעב

מאמדואתולאחרונה ; 5so·sו 9תשמ"א,אלול,כייר ,ו 11לגל•
 ....".זז .•• :>,.,בקובץפשייזהנדלועזראלשזהבונשאהאגנלי

Hebrew , אוניבסריטתבהוצאתשיצא ,מיץנאלןבירעכת
בשנתשובונידוןחזוהנושא .) 104 • 68מעי , 1993טדבוריט,

בחמןש.)(וראהתוייץ

או-מדיתלעזרלכיקרותחזווביונביץ
שיצאספרותימאסףנימים,לעביקורתמכאמו-הדערה
ומנחגולדיוא.א.דייריצאתעהייב. mא:גלאור

העבריםהחייםבןמשתקפים"אשיובחאחר'
שאלוכעיתיאמויקנית,אווירהאיפואתיוובוואין

הרבעייםסהרפדיםאתמשתףאינוהשבועון

הקשח,הכתיבהסגנוןגבללחדאוולענמחתהנוספתביקרות
א. ,"",פנששווהפלכלעושהוראינוהקריאהלעהמבכיד
בתודלותשונותבתקופותנשמהעזוביקרותדומניץ).
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היהיבולשלאהשפוט,הקוראשלהתיסבןלרגשאתוביטאה

ידיעלשנכתהבוהשעירה,הקלאסיתהרבעיתעםלהתמודד
ביחסיקהשורהנוספתבעיההסגנון.כלעיוהערוכיםהסורפים

לצוףתעידהוהיא •אזשהתגלעהוהאודרההסתדרות

 .לעיתוןשהוקצוכמשאביםקשווהכעתיד'נוספותכהזדמוניות
הרבעית,ההסתדרותמןשנלקחואלה,משאביםאחת,טעהנלפי

כיטןע,שפירוא.האחוות.פעולותיהאתלהרחיבממהנמנעו
גםחיתהזןמסיכההסהתדרות".אתומבליעבולע•ייהדאור•

יומיעיתוןהרצאתלחדשמסריימיםחוגיםכקובהתגנדות
הרבעית",ההסתדרות("רעידתכולה"ההסתדרותאת"שיבלע
השתחילהמתח .) 148תופייז,שבט,ד• ,•טגל• ,•ושהנחאודר,

חיצוניתרנאהלאהבעריתוההסתדרותהשבועוןכיולהיווצר
השנים,כמרוצת .אחדומהנלאחתההנלהלשניהםחיתהעודכל

שניביןפיצולכשחלויכרלרב,שלתקופתןלאחוכמיוחד
גוב 1מלשןומהנלמלשוהנהלהחיתהאחדולבלהמוסדות,

לעכיקרותכוועדיהנמחתההאודר'לעלביקורתבונסףהמחת.
ביטןע'הואציון.י•צעירינציגידילעהרבעיתההסתדרות

האנשיםכיתקפידה,אתמאלחלאהרבעית"ההתסדרות
רוקאןהתמסרולאובילבןוארייםאיםנאובהשהעומדים
•צעירייאוגרןהחליטכןמשוםהבערית".ההסתדרותבעלודות

 .) 152(שם,הבעריתהבסתדרותלתמוךלאצירן•
לעוהגןכשרעעמדריברלרכמעהנ.ללאנותרהאלהביקורת

מחלוקתנקודתהיורההאמריקניהנושאחכירוף-פנש.האודר

ייהתעוןאתבחאודרראהריכולןבלגיטימית.אןמשמועתית
לאהואהארצות.לבלאלאלאמריקה,רקלא-המרכזיהרבעי
יחיוכןאםאלאסלורפי·אמריקחייהבכורהאת"לתתמוןכהיה

להשתקףצויןוהבריאחטובמןהפשיש"מה .לבךראויים
אשפראיבלדכאמריקהכ•זכןת•"אכל-כתב-יכהאודר•יי

בעריעתרן-•חאודר•מספיקה.איהנ"זוהדרבים".כללעהלגן
באשויאילרהעולם•.יכבלהרבעיםהסורפיםללבבללי

אין-הדברנבוןגם"אם :שלולעעמדכבןגםלמשאבים,
ולעיימאודגדולשבח-לביעתןרנאהבזה.מבתייש•חאודר•
 .) 148(םש,ישמור"

חב.עדיתתבנעותדחשיםחנחגחםוחת

נציגים,לשחדשיםקולותכמהכשמערהמשתתפיםכין
ההסתדרותשלבההנגהמקומםאתלמצואעתידיםילשמים

לפוו•דהדבחםהעבר•המוחען

העבריתהשפהולומדישוחר•לכלמאחל

רמארשוחטוהבשהנ

שיארללמידנתלשרםשנח
ישארללועם

למבריהודהדר

בשיא

ג•טלסון .•אברהםדר
ה•הודי•גון nהמשדרנציג

בניו-יורק,הבעריםהמוריםגאודתנציגפולאק,שמעוןהבערית.
ביכולתסקפהשטילמשוםלהלחטותהתגנדותהביע

אלצעיריםמשכהלאכילעביקורתומחת •לבצןעההסדתרות
לאחר 1922בשתנלאוחייכהגיע ) 1976-1893 (פולאקשורותיה.

לימדישראל,אכרץלמוריםהרבעיבית-המדרשאתסשיים
חמוריםאיגודמפעילירכות,שניםמולשיהכבית-פסהר

לשוהנשיאותהההנלהחכוולימיםבניו-ירוק,עהרביים

לעכחרםחגןפשייזהנדלום mאכהרבעית.ההסדתרות

נציגמיסוקי,ק.שמואלחובהמפלעים.להרחבתשאיפתם
אםכי , mחכולאהסתדרותלאליצור"לעינו :טןערבוקלין,
הגיעציער,גכיללאוץלעה ,) 1967-1899 (מיסוקיהרבתנועה".

רכבונתכיהןאונירבסיטה,הישיבהממורי ,כרתפייו"כ mלא
הההנלהחכוהרבעית,כתונהעהמדרביםומראשיככןרן-אפקו,

וגםפולאקגםיתבקשולימים . mפווחרקועווןוהנשיאות,
הסהתדרות,גזרבהרבעית.הסהתדרותבנשיאותלהכןמיקסוי

ביהשתמעממנוהפסכי,דחוייחאתסמרשפייזחנדלר,א.
 s191לשגרועןונרתובי-s21,000מלמהלעלעעמדהקתציב

גאיםחיומודסרתהוכח ". $43סבךחדאורלשגרוענןכולל
 $56,000-להרלעההאכהלשהנהתקציבכאלה.בתןאצר.ת
 .-$6,000ונלמהלעלשסבךהקודמותהשניםונןרגעוןתכוספת

בכמאמרןשרב,שקראייייטמאן,ק.חיהכוויעדהחמוציםכיו

אתהמחנההסיודיהריעוןמןלהשתחררהוויעדה,קלראת
דיילערבעית"בעודה :שחראעפבולתה,הבעריתההסדתרות

ישאלא •תעדלולבלט,איןזהכלאת .בערים"וכשבילרבעים
אלללכתהמרחב."אל"לצאתהרבעית,הועפהלאתהלרחיב
מןלצאתישדהיינו,אכאנלי.זהביטוישיישמעכמהדעהעם",
הפעולותמיודעותלשחםהרבעים,לשהמצומצםהחוג

הכנסת,כתיהמלפגות,לייכלהמאמציםאתולהונפתהנוחכיות,
(םש,הרבעיתפלעולהולגייסםחמודסיםייח•מובזים•,החרכות,
150-151 (. 

תמיכההמביהעהחלטהכוועדיההתקבלהההחטלותבין
סרפותיפסוקלבועהוחלטרבן •ועוזריובעווןכחאודר'

הוחטלכמן-כןמיוחדים.גליוונתהבוספתהעיתוןאתולהרחיב
לפילבני-ףנעוריםרבעישבועוןלהוצאתאפשריכהקדםגלשת
האפשרויותאתלבדוק ,) 159(שם,שארפטשייןלשהצתעו

כבית-המדשרהתמיכהאתולהמישך •יומירבעייעתוןלהרצאת
ודע :התונעההלהנגתהאביםהמינוייםאושרר•רתובת.ילמורים
ש.ד"וסןג;ייייטמאן,ק.נישא;גודלרכג,אב.-הההנלה
 .ז .רר ,אשרשפטייוצביויכרלרכ,מחנםחווגין'פ.דייר ,רכנטשייו

מרדכיהאתן,ל.י·וכיככלי,הלל :הפולעהרודעפשיגלמאן.
מרדכיד"וטריזונ,ח.ונ.זדלין,א.מ.רוייסגאל,מאיוחלרי,
רא.ויבליןמשחסרפקי,דניאלמאוגרשיס,ש.דיירבייץ,

 .שיפיזחנדלו
 ,כקובעוושמיואת<ויכרלו)כשושנימ.סיכם mהוויעלאחו

ייייטמאןלשהצתעואתלאמץוקראפרדיה","ועידהחיהתשזו
תווביישמע,"קולונואזיל•בעודה·בםעיי,הפעולההלרחבת
ק. .) 141םש,פוריה",רעידה 11 (הזאת"אכוץגם-הגיעהרבעית

לשהקשהלשונןלעהביקורתונשאאתהואאףהעלהייייטמאן
שלוונלהקלתהצעהובוהוויעדהמןושמירלעכמאמוחאודר

מןלקרואשיאתיםאכוןפבני·אדם,כלשוןשידרב ,השבועוןלש
 .) 143י 141שם, , 11ועידח("רשמיהשווה

לפווידהמרכזאוניסרביטת

יברא)(המשך
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ריתבתנושנהשבעיםלפג•

 : Tתום''שנת
הרשאלתווךחיםרשי

פלא•משהמאת

הקודם)מהגליון(המשך

'רקם'העבריוהתיאטדון'הבימה'מקוו
בהיסטוריהניותרהפוריותאחתכמדומה,חיתה,זןשהנ
להקתשנהנאותה .כהדעהעבריתהתנועהלשהקצרה

בניו-יורק,כנרודווייוהופיעהממוסקבה•הנימה•תיאטוון
וביניהםבעבריתמחזותסבדרתיוווק,ס.ש'להאמרגןכיוזמתו

הצגהויחלוםהנצחי•,•היהודי•הגולם•,
גלי ,•ושנה(הדאור,הבעריתההסתדרותלטונתנרעכהמיוחדת

סדרתהדוארפרסםהניקוררע:ג .) Z9, 31ז, 11ותפסכליו,ו• ,•נ
וצביונה'"הנימה•לעמוקדוניא.דיירמאתמאמרים

מהשפעהחרדתואתוציניבהומורהניעופוסקיהאמנותי)",
דובריעלהספרדיה.בעויבמבטאם•הנימה•שחקנילששלילית
לספרדיותניתןואלנפוץאנ"נעמודאבמריקה.הו.נעית

את"נרביץ ."אשכנזית"בנעויתהעבריהסופדנתב
גדולהלאומיתמצרהאיוניולילה,יומםנונהגהה.בעוי'הדבור
וי ,•ב(הדואר,האשכנזי"·במבטא :אחדבתאניאבלממהנ.
שלהבכורההצגתנרענהבדצמבר) 13 (בטבת ). 39סכלו'

כנירהבהצלחהושחקנים,עורכים,סורפים,בנוכחות
ומשהבריגולומאתביקורתומאמרי ,) 108טבת,י"ב '•ז •(חאודו

 .) 123טבת,יייט ,•ח<האודר,אודו nבנדספויפינטשייו
תלמידיםלאלףיעק:ב•יחלוםשלהצגת-חינםקייםהתיאטוון

 .) 185שבט,יייחי"א,(חאודו,
לאמנויותה.בעויסלטודיודחףשימש•הנימה•לש

שמואתשינהאך•הנימה•הואאףשנקרארבעיותיאטרון
הוקםהמוסדהתיאטואות.שניבזיהויטעותלמנועדכיל•קדם•
וארגנואנדיז•דין,פרופ•בתחילהעמדבראשולכן,קודםשתניים
למנהלנתמנהשאחרליף),(לימיםליפשיץראוןבהצייר

"בשבילבעבריתטרילוגיההוצגה .) 13חשוון,כ"ח ,•א(חאודו,
ט:נרסקי:יוחןנ(בתרגוםיפחת••בתאבמריקה",העוניהונרע

(בתרגוםישראל•ויארוקצנלסוןליצחקטפש•מןל•אחשווווש
בלשכתגםפרטיםלקבלאפשרכינמסרהאלקין.>ש.

שסייעהאייו,י"חכייר'(הדאור'העבריתההסתדרות
 .עבריתיאטרוןלהקיונבעבומשאיפותיהנחלקזה,למוסד

הנתמכותהוזכרה "'נlדק•חתיאטוונית"המדרשה
כ"ט, ; 4Z1אייר,כ"הנ"ז,(הדאור,העבריתההסתדרותידילע
הציבוריתהמועצהראשיושבהיהגורדוןל.ה. .) 469י"ז
היואשרוסופרים,נעוייםמחנכיםהשתתפושנה•קדם•,של

עלחרצההמועצהמישיבותבאחתהבערית.לתנועה
בשנתהתחילשלדבריואבמריקה,העבריהתיאטווןתודלות

מויקנירת
ידיעלונמשןבאמריקה,העברית•הבימה•חברתידילע

אמצעישלאחרנתחום .) 533תמוז,כ"ג
ברדיובערייםשידורים

(הדואר,מרגושיסש.וד"רגרינ:גרגחייםבהשתתפותיורקבניו
 .) 384אייר.ד•כ",ד

בהנהלה.חילופי-גנריחלו•תרבות•למוריםהמדרשבבית
הקודמת,נשנההמוסדאתשניהלקון-שכטר,א.דייךבמקום
ודניאלש.מ. :שלושהשלמנהליםחובנבחר

בעונת .) 805תופ"ז'חשוון'זימ"א,גלי ,•השנהרפסקי
במקצועותעשירהלימודיםתונניתהוצעהזונשנההלימודים

שורע), .א(מדרשגליק), .מ(תלמודש.(ד"רהתנ"ן
 .<יהיסטוריההאלקין), .(שימי-הבינייםושיותחדשהסרפות

כתיבת .י(טבעז. .י(חינון
(ד"רוהיגיינה .(דוסיגנון .ר(חיבורים

א.
בן .) 44תרפייז,

ונערנו ) 7 6בסלו'כ"ז '•ה(הדאור'חנונהכמוסדנערך
ראובןשלהרצאותיהםובחןהרחב,לצינורנעוב.יתהרצאות
הדרישה .) 215 ,•נאדוב•י"ג,בבליוהללגרוסמאן

קורסי-קיץלפתיחתהניאהלמוריםהשתלמות
הספרותעלהרצאות .) SOZתמוז,ט•מיוחדים
הגבוהבבית-ספרבצהרייםא•יוםבכלנערכוהחדשההעברית

 .) 366ניסן,כייזכ"ג,(הדאור,•הרצליה•למוריםהמדרשובית
עלחותמההטביעהתרפ"ז,טבתנכייזאחד-העם,פטירת

לרוב,אבלאסיפותכערנוארהייב.ברחביהסניפים
ד• ,•ט(הדואר,שכהאנותההענויהשבועותדפימלעבמתודע

 ; 168-167שבט,י"א ,•י j 153שבט,
לכנודפומביותאסיפותנערכו .) 184

שבט,יייחי"א, :

הפועליובלולרגל
("נשףוסימפוזיון ,) 184 ,•אאדרטייזט"ו,הצעיר
גורלה-באמריקההעברית"הסרפותבלשונם)וינוח"

הללבהשתתפותועתידה"
 .ז .יטגרסקי' .שגריננרג,חייםגינצבורג,

(הדאור,ריבולונמנחם :בראשישב
האמריקנילנושאהרגישותניג•נייח,

עלביקורתכאמור,נמתחה,שנחהוועידה,לאחרהתפתחה
יעקבשלבחמשןואולידיו,שאינוהודאר,

הנואמיםובהדואו).(במקלטאחדותשניםרבינוביץ
 .באמריקהענוייםומשורריםסופריםלפנישעמדוכבעיותדנו

בפיתוחאותושהנחההמרכזיהרעיוןאתוהדגישחזרריבולוב
עלינוישראל,נאוץשם,ונוצרהמרכזעם"יחד :הדואר
הכללכללתועלת-פההבעריתהספרותמרכזאתלבסס
מתאימותספרותיותבמותעלעמדפרישברג .נולו"
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הווהשלחייםמתוןנוצרת"הספרותסרפותית.יצירה
עלאיןהעבר.מנותקיפה"וחיינוטןע,חראבעבר",הקשורים

9120196 



ליצורצויןלחלחם".מיגנדואיולהלחםמה

ישדלעתווניצוינה"ספרותניהסבירטנרסקי

ד"ו .אותהשיקראהמדרשבבתיאינטליגנטיאלמנט

נשנילהשיגאפשרוזאתענוית,סביבהלהכשירדרשגינצנווג

שהעיתונותדרשכןכמרקאנותידי"לע :תאנים

סופריםשאיוטעןנהשילוח.רמה,עלתעמודהסרפותית

להתבססיכולאינווהדוארזמנםכלאת Rו\ ll וו-יהי<•...,

ונבלימלאכתם.אתעושיםשאינםהמקומייםהסורפים

שאינוהבעריתהשירהשלייחודהאת

רקעזהוכלאחרות,בארצותנשיותנו

ג•כ"ח,הדאור,הויכוח", נענוכגנדושהושמעה

451 ~ 452 (. 
כגוןהבערית,ההסתדרותשלחדשסניףנפתחלפעםמפעם

לואיסבסט.

שנהארהיינשלדרומהובמערב

יהודההדאורסוכןתופ"ז,חשוון,ז•מ"א,גל• ,'ה

חותמיםלרכושבמסעותיוהמשיך

והואחשוון'נייאמייג,עבורומודעות

יותרנמשןבאנמנותהעבריהשבועוןשלדרכואתללוותעתיד

סיירגםחותמים.שהנ, soמ-

במגמהההסתדרותמטעםארה"נברחביהשנה

 ; 232תופייז, ,•אאדרט• 1,י"גלי ,•ושנההסניפיםאת

העבריםכלאתאחרת .) 486סיוון,כ"ד

ההסתדרותדגלתחתהעבריםעל :פייגיו .שדיירהציע

מיוחדיםאינטרסיםמיוחדתהעברית

כלושימתרצויזהכדיהציונית.ההסתדרות

לאזוהצעהגםאןומי•.ימינספושמםאתולפרסםהעברים

נוחבמסגרתביצועבתחיתהשלאמשוםולמימושלטיפולזנתה

 .) 407-406אייר,יייחנייו,
הסופריםאגודתחיתההעבריםלשהמיוחדות

ו• ,•נמקצועיותפגישותהענויים

בענויתהוצאותשקיימועבריתדובריהרופאיםאגודתרנן

אדוכ"אי"ט' ; 249 '•אאדרט"זו' 11טרפואהבנושאי

טנננויםיוסףר 11דהיוהמרציםנין .) 296 ,•ב

ומחבר,ציוניהשואה,לימים

נייזכ"ג,הנשיאותוחברהעברית

סיפוותיפרסעלהכריזהדאור

1 

l 
כ"אמ"ג,גלי ,•השנההזההיוםדעהעיתוןאת

למלאתיובלחובותהופיעההמאורעלכבוד .) 833

היובללרגל("משתהיי}אבנקטשנים,חמש

לכנודר"משתהיי ) 312 ,•נאדונ"חנ,יגל• ,•ושנה(הדואר,

כמורדגררפייןשלהאוכלבביתהדואר•לשהיובל•סופהופעת

פרסקי,

גינצ:גווג,

מעווניואז

 .) 383אייר,ד•ניי,ד 366ניסן,ז 11כ
התרבותמצגלהרעכתהזדמנותשימשהדוארשלהיובלספו

מלאי.י•ספירתשנהאותהדעהעבריתוהספרותהעברית
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העורך,מזמינרפרסקי,דניאלאלויבולונמחנםשלבמנתב

ש"ישמשהיובל,לתווםאחרים,סופריםשהזמיןנדרן

(ארכיוןבחיינו"היצירה,ולמלעתהרוחות,למצבאנמהנבבואה

מקיףבמאמר .) 1926אבוקטובר, 19מיום , 28809מס•

החדשהספרותנו"פרשתאתסיכםהיובלנספו

והספריםלמיניהםהעתנתביכללשושימות

 110שלרשימהאז,דעשהופיעוהשונים

הואוביתניהם.משלח~ידםאבמריקה,החייםעברייםסופרים

גמורים'.'"פרושיםאוגמוריםמתחיליםכיניהםכלללא

 :הסחראתגםה•יש•אתהמחברכללהמלאי•נ•ספיות
ספריםהוצאתשלהדערהניכראןעיתונים,שניהופיעו

 18נעויים,מורים 65 :הסופריםשלידםמשלחאחרנוסדה

 2ספונים, 3סוחרים, 3ובנים, 4רואפים,וסופרים

 :הבאיםמכלואחדמוציאים 2עורכים,
רינולובוחזן.חשבונותמבקוחנווני,פקי,ד

מאמריבהזמינורעהואתאישלסופריםהזדמנות

נספר'נדספואשרוהמשוררים,הסופריםעמיתיהםעלהערכה

שניםחמשהדאורשלהיולב(ספוהזההיובל

תופי'ז).כיו

ונעי·ויום•שבועמפלע

ועודבדטרויט,העבריתהקבוצה

 .) 452-453סיוון,ג•כ"ח,(הדאור,

והוציאההוועידההחלטתאתהגשימההבעריתההסתדרות

 ,•באדרט•י".דבשםהנעוריםלבנישבועון

פרישנוג, .ז .יק.היוהמערכתבוודע .) 221

 ,•אאדוכ"גט"ז,שארפשטייווצביפסרקידניאל

התנועההנרדעהסרפותיתעובבבדונד

ההסתדרותביוזמת .ענוינוועתונעתהבערית

הנוער"להסתדרותישיבהבמאיבניוהחהווחההבערית

ודעובנחרהשונות,הנועראגודותנציגי

בעריםאגודותעםנדבריםלבואהיה

הנורע ........ " ...... "",שהשםהפעםזוהיתהאחוות.

אךהדו

הענוי••הנוערהמושגניאףנזכר'הנעוי•

לפנישניםכעשוהצעיר.י•הנעויגםהוזנונעברפעמים.וכמה

נעשונברראההונעיהנוערהסתדרותיסוד

הכירההעבריתהתנועהענוית.נוועתנועתנסיונות

אייר'י"חכ"ו'ולהכשירוהעתידדודאת
IJ-:J יt"-~\ 416 .'t"V (. 

החלטותבוצעושנההראשונותהשניםאחתזוהיתה

עלושניתןרצון,משניעבאופןהוועידהשלמרכזיות

העשורתוםהבעריתהתנוהעוביסוסגידול

כמו .כארגוןהעבריתההסתדרותשללקיומה

הנעויהנורעאת

הענויהביתלשפתהבעריתהשפהאת

א.ל.

טבת,י"ט ,•ח

הבעריתההסתדרות

ר~רןצןטטונהדאור u1 •-~י~י

ליצירתאת
רנותבהזדמנויות

 .) 276 ,•באדוייידי"ח,
מרכזאוניברסיטת
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