
באמךוקהעברות

-המחודשגובשלדרכןלראשית
תשי"ח-תשי"טראשונות:שנתיים

ךזקה Jבאכהעברותהתרבןתבספרשנדפסלחרמוהשלמה

פלאימשה

הןודננה

 ,כקיצורהעבריתהתנועהתולדותנכתנו , I-988בלאורשיצא-הכרית,בארצותהעבריתהתנועהשנות 80כאמר'קה:העבריתהתרבותספריב
הסבריםוהתרבותי,החכרתיהרקעשוטרםכלווייתהכוללת,התמדנהלהבנתהנדרשיםהפרטיםכלהנאתתוךתרבותית,מהיסטוריהכנדרש
להשליםהשעההגיעהעתהשנה.שמוניםשלכהיקףלפרסוםהראוייםהחומריםנחירתתוךהושמטורכיםשפרטיםדבריםשלמטיבםאךוהערכות.

הצנע•ס.אתלהוס•ףהחסר'אתלמלאהפרט,ס<את

תשי"חשנתהספר:מתוךדיווח

הופעתוחידושעםהתפתחויותחלוהעברי//כנוער
אלה,שורותכותבשלנער•כתונ•נכתב-העתשל

לימודיםלצורכימישראלשהגיע 1פלאימשה
תנועתשלהפועללרועווהצטרףנאונ•נרס•טה,

החלוהואלר•נעון,ומוררנ•חרשע•צוננקבעהנוער.
מגוון.וחומרחרש•םמדור•םונונקנ•עותלהופ•ע
ומחבריםסופרים-העתככתבהשתתפוהשניםבמשך

בהוראה,העבריתכתרבותלעסוקהמשיךשחלקם
מאירחולץ,אברהםהיוניניהםונתינה.מחקר

עידיתמרתאן,אברהםבלידשםיין,יעקבמוסקוביץ,
 , 1פוקסמאברהםנאבד,אברהם(לונצק'),סלומונ•ץ

סינגר,שלמהיהודה,צביויינשםיין,רחלליבו,צבי
העכרנת(התרבות l/ואחריםוולדמן,נחוםויין,חיים

 .) 294עמ'כאמר'קה,

חודש•םכסטודנט.מ•שראללנ•ו-•ורקהגעת• 1957נ•ול•-4ב
שבאכמי 1ב;ותרלישקסמההצעהקיבלתיכךאחראחדים

העכר•כתב-העתאתלערוךל•הוצעננ•ו-•ורק.ע•תונאותללמוד
J 'הזדמנותזוחיתה-הברית.בארצותהצעיריםהסופריםאוןבם ,כ

בשניםבהשעסקתיעיתונאית/בעבודהלהמשיךעבורימתאימה
כתב-עתולערוךלהתקדםולמעשהנצבא,ש•רות•נעתהקודמות,
בעברית.

כתב-עתנ•כ,אתלערוךהתחלת•תש•"ח)(ראש•ת-1957נ

ונעונהונעתהעכר,<הנועד"סודעם , 1937כשנתלהופ•עשהחל
הענר•ת.ההסתדרותשלהנוערכתנועתלעסוקגסאחת

העבריתההסתדרותמשרדיעברו-50השנותבסוףרקו,ן:שרטוט

ונעשהששופץוהשנ•ע•תהש•ש•תהשדרהנ•ז 16כרחוב iלננ"
לניר-יורק,שהגעתיכעת 11957בשנתהעברית.התנועהל/מרכז/

היהדותללימודיהתוכניתוראשחרשהעבריתלספרותפרופסורהואפלאימשה
העבריתההשכלהספרותעיסוקו:תחומי .באורלנרופלורירהמרכזבאוניברסיטת

לרוב.ומאמריםספריםפרסםשבהםנושאיםבאמריקה,העבריתוהתרבות

ונגנושזהבבניין .שעריואתהמרכזפתחכבר

עצמאית,הנהלהתחתאזשהיה 1הדארהעברית/ההסתדרותמשרדי
כיתותש~ללהעברית,האומנותוועדהעבריים,הקיץמחנות 1/מסד'

כתחילהנוסרוכיאףעצמאיים,הירהםשאף 1ומחוללמרסיקה
העברית.ההסתדרותבמסגרת

>ייי~דו.ניר



ר•קה 1באכעבר•ת

אחר<םחורש<םלאחרתש<"חבכסלוהופ<ענ<נשלהראשוזהג<ל<וז
שלתכניתוועיצובסידורו,עריכתו,חומר,איסוףמערכת,ענודתשל

יעקבהשתתפושנהמערכתנקבעהרנראשונהבראשהרבעוז.

קלייז,שמואללרבד,ביאליקזיגגו,יהונתןגילבי,חנהנלירשט'ין,
להםשהיהיורק,כניובמכללותסטודנטיםכולםרוזנבאום,יהודית

יומרניהיההגיליוןהעברי.ננוערפעיליםוהיוכעבריתבנתינהענייז
כותרתובכותרות.הרכיםכמדוריםכאיורים,כעיצוב,למדייוחדשני
ידיעללאוריוצאהצעירההספרות"בטאוןחיתה:נ'בשלהמשנה
 .באמריקה"העבריתההסתדרותלידהעבריהנוער

להופעתפתיחהדבריהובאוונועררכא","אגבנקראהעורךמודר
שנהושתייםעשריםשכן, 1מאיזישניבאתיצרנו"לאהחוכרת:
נtכאוזלהג<שהשתדלנואךהעתוז,מאחור<ורנות-ענ'זמגוונות
אתמשקףהתקופה,עםאחידנקצבהצוערוחדיש,חרשספרותי

 ,הב:: ',f!הספרותייםהלכי-הרוח
מקווים-במרוצת-הזמן,ואשר,

מורה-דרך<שמשאף-אנו

בספרותנו".ומנחה

הקש'יםאתהעורךצייזבהמשך

ותגתו"כלהחרש:הג<ל<וזבהכנת
מרורכל .יתרבקפדנותונחקרנבר"ק
תיכנוזעבודותברורות.הוגדר

וענדוהלאו<צורע<מור ,הגל<וז
בשנייהנעשובטרםמעשייםלפסים

ברורה:מטרהמתוןובשלישית,
החומרמיטבאתהקורא/לך,להגיש
ישיבות-מערכתועניני.קריאבאורח

ה<ןהל<להשלהמאוחרותהשעותער
הגל<וז."סג<רתשלפג<נ<מ<םנפוץחזוז
("הtכועזפוסק<ךנ<אללסופרהורהרכז
העברי"')/הנוערחברשהינוהיוםער

נ<במעורכ<ל<ף,ח«םולעורךולסופר

עזרתם.עלשענד'ל

הזופרות'בטאוןפ•רושמה

באמריקה'?הצע•רה

שנשאלנוהראשונותהשאלותאחת
שמרש~להזוהזהות.שאלתה<תה

הירמרזשלהספרדתיהעורךיפה,נ.א.
מופ<ע),א<נו(שכנרהמשמרעלה<שראל<

נזבשלתוכןעמודלרעתה«ת<"רוצהנ•ב:עורךאתשאל

הספרות/נטאוזפירושמהכדיוק

ניתנההתשובהכאמריקה/?"הצעירה

נשפהצע<ר<םלםופר<םכל<-מנtכאמשמש<ב J 'העורך,במאמר
ויהודיתפרמילנטכחנהאמריקאייםצעיריםסופריםוהוזכרוהעברית"~
בגיליוזשהשתתפוקיסרי,ואדרכביועץכאלעזרוישראלייםרזנבאום/
הראשוז.

ניב:שלדרכואתהבהירזווית""מקרזבמרורהמערכתמאמר
ככמה-"האחתהחדש-ישז:כתב-העתשלמשימותיוהזשתיים
כלי-מבטא-והשנייהונגולה,כארץצעירה,עבריתלספרותואולם
 lתרנרת l/ספרות~,עיקריים,מדוריםשלושהבאמצעותהענוי".לנוער

תוךונגולה,בארץהספרותייםהחייםדופקעלירויניח'ניבו'נוער',
 • 11ויסבירםישקפםהצעירה,הספרותעלהרגששימת

העכשוו<תהענר<תהספרותמזחומרכללהראשוןהג<ל<וז

JO הךאך

מסעותאלהמספרווקטעיםנורלאיהודההסופרעםראיוזכישראל:
הסופריםשלהחומרשלום.ש.המשוררשלושירהלוי,יהודה

ושיר llסתיו"שושנינשםרוזנבאוםיהודיתמאתשירכללהצעירים
שלש<רתועלנ<קורתומאמר"מחזור<ם",נשםפרמ<לנtכחנהמאת
במחלקהפרופיסורכיוםנלידשטיין,יעקבמאתגרינברגצביאורי

כ<וםלדבר'נ<אל<קננגב.גור<וזנזנאנו•ברס<tכת<שואללמחשבת
כבשתעלכ<קורתפרסםאנ<נ,תלנאנו•ברס<tכתלתלמודפרופסור

תערוכתשהציגועיז-הוראומניעלמאמרכרפסרכזשמירלמשההרש
הוקדשומאמריםשניווייס.וזהבהגילניחנהמאתיורק,כניוציוריהם

הרצליהלמוריםהמדרשלביתבאמריקה:עברייםחינוכייםלמוסרות
ידיעלהעבריהנוערביוזמתשהוקמו ,/מסר'הקיץולמחנותיורקבניו

נענוהעבר<הנוערשלהפע<לותנ'זלגשרכך< .שולז<נגרשלמה
מחנןאנרמוביץ,חייםאתהזמנוונהווה

העבריהנוערמפעילישהיה 1עבריומנהל
של«עורועלמאמרלכתובנעכר,
 .העבריהנוער

עלפרtכ<םהונאוהחונותכסוף
הגדולברונםהיו
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והםהמשתתפים,

בניו-ירוקכאנויברסיטאותסטודנטים

וסופר<ם.ונפ<לרלפ<ה
נחודשהופיעההשנייההחוברת

לעשורהוקדשהוהיאשי"חתאייר
שינויים/כמהניכרובחוברת .לישראל
אחרהמערכת.כהרכבותחילה

ומחנןסטודנטהצעירים/הסופרים

ל<מ<םמרתאז,אברהםננוסtכוז,
קולב'כגוץענר<תלספרותפרופסור
למערכת,להצtכרףהוזמזומשורר'

'1 

תרםהשניםוכמשך

במרכזלנ'ב.האקזוטיים
נ'זשערכנומשאלעמד

מוספישלהספרותיים

משיריו

החוברת

העורכ<ם

הספרות ! 
' -J מהיכנושאהישראליים,בעיתונים"

 , Hהצעירה?הספרותשלדמותה

סקולסקי,ש.כמשאלהשתתפו
ב.י.חרות,שלהספרותיהעורך
 1שאנזא.מאזנ'ם,עררך 1מיכלי

הע<תוזשלהספרותמרורעורך
המרורעורךקרוא/נ. 1דבר

ד. /הבוקרהעיתוןשלהספרותי
 1באומרהספרותמדורעורךונרי

 .המשמרעלשלהספרות<העורך<פה,נ.רא.
הצ<ןנ<ותהנוערתנועותשלנצ<ג<םנ'זנערךחר t >ל tמש>

היהודי?"מהנוערדורשיםאנו/!מהנשאלוובמרכזוכארצות-הברית
 1הצעיריהודהעקיבא,כניהיו:במשאלשהשתתפוהנוערתנועות

חוותאתהביעהנציגיםמזאחדכל .הצעירוהמזרחיהצעירהשומר
כ<tכעזעק<נאננ<נצ<גכשורות<ו.הנמצאהנוערלחונותכאשררעתו
המזרחי iהיחיד""יחליטהצעיר:יהודהלארץ;לעלותחכרכלחובת
תנעהצעירהשומרואילוהמרינה,עםקשרמחבריודרשהצעיר

סטודנטטננבאום,מאירהאחרים:המאמריםניןו'קבוציות.'חלוציות
עלכתבהציבוריים,נכתי-הספרמורהולימיםובקולומביה/כהרצליה
מוכרחותולאומ<ות"דתכ<וקבע<שואל:ודת<שואל"מר<נת

יהודיביזהקשרעלול 1לאואםכיקדם/כנימיגמורה,זהותלהזדהות



להנתק".הנכר,כארצותאחיהםוכיזישראל

העכר<הנוערשלהפועלהוועדחכרצע,ר< 1י'עורךקובר'/'אד<ה
כרשימהבישראל"והאדמההאדם"נוףאתתיאר'מסד',ופעיל

כאנו'ברסיטתסטודנטיתפרירמן,מריםשלכציוריהשאויירה
ניר-יורק.

כשםמרתאזאברהםשלמרשיםשירנדפסהמקוריותהיצירותכיז
ומאמו:משפחתומחיקריחוקואתמככההמשורר ."סר:ז~"למרחקים

אשוב,לאהדרךעודצעד<ו<למפרלאאמא/רחוקה,לדרך<צא"כנך
אמא,לעד,<שובולאל<מ<ם/מעברסוס<ומדה<רכנךהנ<תה/
והאפרהנוגהלמותאארס,למרחק<םהחלומות/פנ<ךאתלראות

'שואל"."כלחוםנשםס'פורכתבעכר;מחנךנר<לל,ש. ."ל' oכ
פרסםכארה"בכהשתלמותשה<הנורלא,עודד<שואל;ואמןסופר
(לימים,ליפשיץמשה .השחרורמלחמתמתקופת 11"זכרונותסיפור

מחלקתראשולימים'מסד,,בוגריאיגודחכרמחנך,אביטל),
כיזלפעולהתוכניתפרסםכניד-יורק,היהודיתהסוכנותשלהתרבות

 .העכר<הנוער
נ•בעלכארץשנדפסוורש•מותל<ר<עותהוקרששלםעמוד

שלהאחרוןנגל<וןמפעמתחרשה"רוחכתב:הבוקרע•תרןהמחודש.
כארצות-הכרית.הצעירהדורשלכעבריתהספרותיהעתכתב-נ'ב
להעריךהיהמוכרתזהעתכתבשלהקודמיםהגליונותאתשראהמי
שלזוחוכרתבהכנתשהושקעווהכישרוןהיזמה-הרבהעמלאת

/הנוקר,,מערכתמחברי(אחדפלאימשהמרהחדש,עורכוע"י'ניב/
החלכולל:הנולח<דושהמאמץכתלמ<ד-משתלם).נארה"נהעושה
ניכרככל-אתריםחיבוריםשלהגראפיכסידורוגמרהעטיפהמציור
ככלצע<רהספרותשלהמונההמסורתלפ<לש<נו,'<כולתוגם-רצון

 " ...העמיםוככלהזמנים

השנייההשנהחידושי

חידושיםונותשי"טכתשריהראשוןהגיליוןהופיעהשנייהכשנתו
"אולי .הקורא""אלכמדורהעורךכותבנפגשים,"אנו"ושובנוספים.
מתוכנ<תכחלקחדש,ם<נגד<םעמ•נושכןלהכ•דנו'על<ךקשה

 1גדע'אותונשאר 1הגרע'כ<תנח<ן,אל-נכוןאךהמרחב.אל<צ<אתנו
כזמןשקיבלנוניותרהגדולההמחמאהכשהיה.'ב Jנשארניב,וכי

לכל<עדלגל•וןמגל<וןצורתומשנהנ•בכ<אול;ה<תה,האחרון
לה:שואףעצמואתהמכבדכתב-עתשכלהתכונות,"אחתווהכ<ר".
התקדמות".כמקום,אי-טפיפהקפאון,חוסר

אלרשתנוו"פרשנוהמערכתכמכנהשינויתלוכראשונהכראש
העודך.כדבר<הנר'ת,"ארצותשלולע,רנהת"ה "lללנ<ו-<ורק,מחוץ

ענר«םסמודנמ<םוכןבוסטון,א<שמרתאן,אברהםצורףלמערכת
-מ<שראלואףש<קאגופ<לדלפ<ה,פראנצ<סקו,סןאנג'לס,מלוס
הראש<תהספרנ<תלונצק,'(ל<מ<םסלומונ<ץוע<ר<תסמממןרחל

שנהאותהשלמדורפלמנוש,ה<ש<נהבוגרותשמרן),כמכללת
מורל,ושמואלל<נרצב<צורפווכןכארץ,נר-א<לןנאנו•ברס<מת

בארה"כ.נאנו'ברסיטאותפרופסוריםלימים
"מהכנושאוהוג<-רעותסופר<םנ<ןמשאלנערךהג<ל<וןנמרכז

אהווןהמשוררבאמריקה".הצעירההעבריתמהספרותנדרוש

יוצרסופרכלכזועלבציבור""שירהאינהשהיצירהטעזצייטליז
"ספרותדרשפוסק<רנ<אלוהלשונא<הסופר .שלונכ<ווןלעצמו

שסופר<םסכר,א<נרלמןאלחנןהמשוררנאמר<קה".מושרשת
מזכיר 1וריינגרטזי.אמריקה.עללכתובחייביםבאמריקהעבריים

החייםאתלשקףתייגתשהספרותאמרהעברית,ההסתדרות
ההסתדרותשלהנשיאותחכרמירסקי,שמואלד"רהמקומיים.
הדעהאתהניעהישיבה,כאנויברסיטתופרופסורהעברית

באכןךוקהעברות

-הספרותנמרכזקשורהלהיותחייבתהמקומיתשהספרות

שישסברבאמריקה,העברייםהסופריםזקןצוזמר'יעקב .כישראל
הענר<תונספרותנע<תונותלהתענ«נותהצע'יהקוראאתלחנך

 .ובישראלבאמריקה
ובסמינרבקולומביהסטודנט 1גיסקזמשההמקורית:היצירהנתחום
יצחק i"גשר"כשםסיפורפרסםעכרי,מחנךולימיםהתיאולוגי
קוליץ',ודבורהאחד",שישי"לילכשםסיפורכתבסטודנט,אפשטיין,
באמריקה.העבריתהיצירהאתהעריכה 1שטרזמכללתתלמידת
עלכקולומביה,סטודנט 1קריגרהלליהודהכתב/החינוך/במדור
שלענר<תספרותשמלמר<סוהתלונןנאמר<קה,הספרותהוראות
עכשווית.ספרותולאהי'/טהמאה
פיוסםהישיבה/באנויברסיטתוסטודנטניבמערכתחכרליבו,צבי
והענר<תה<הור<תזהותועלצע,ר<כא<שהעכר<שלך<וקנועלכתנה

נחכרשצורףטננכאום,מאיר .והתעניינותוהתרבותיותנטיותיוועל
וירידתהעבריתעליית-היהודיםלשונותעלכתבהמערכת,
מחנךולימיםהישיבהבאנויברסיטתסטודנט 1מאיידסיוסף .האידיש

כמורה-דרךומשנתוקוקאברהםהרבשלאישיותועלכתבעברי,
לדתהאמר<קא'הנוערשל<חסועלכתבקל«ןשמואלהזמן.לננוכ<
שהמנהיגותוטעןהאמריקאינצבאחוויותיואתתיארקובריזואריה

ההתבוללות.עםלהתמודדחייכתהאמריקאיתהיהדות
מצוירותגראפיותבכותרותמלווהבאיורים,מעוטרתהחוכרת

רב.בחומרומגוונת

מחברים 39כהוהשתתפותשי"טנאיירהופיעה 1ג'-דחוברת

חדשיםמשתתפים IOמתוכם 1הקורם)בגיליון(כמספרםויוצרים
 <ך<ל<ה<ןהמשתתפ<םמן 23הקודם).נג<ל<ון-25ל(כהשוואה
כיוזמתשנערכוכמשאליםהשתתפו'מבוגרים'סופרים IOאמריקה.
 4-שוניםעניינים 52נוישועניין:גירוזמלאהחומרהמערכת.
כתגהביקורת,מאמרי 8 1כללייםמאמרים I 2שירים, 4סיפורים,

שפרסמוהמחבריםביזמישנה.מדורי-16ואחדסימפוזיוןאחת,

התיאולוגי~הסמינרשל 1נ'פרוזדוךמרצהחולץ,אברהםסיפורים:
ולימיםבהרצליהמחנךמוסקוביץ,מאירלספרות,פרופיסורולימים
שפרסמוהמשורריםניזגיסקן.ומשהרמז,הספרבניתמנהל

שניהםפריו'וחייםאורנטויואל 1מרתאזאברהםהיומשיריהם
גרגר/דודהתיאולוגי.הסמינרשללרבניםנכיהמ"דסטודנטים '

קולג'ננרוקל<ןל<הרותפרופסורול<מ<םדפלמנושה<ש<נהתלמ<ך
ושלושתאמריקהיהדותעלמאמרכתבהישיבה,ונאנו'ברסיטת

פרופסורולימיםלרבניםבביהמ"דסטודנטנוסנו,יעקבענפיה.
המחנר<ם /'כ .השלאברהםשלספרועלנקורתכתבל<הדות,
עמנואלכלירשטיין,יעקבגולרשטייז,שלוםפרמילנט,חנההאחרים:
מורל.ושמואלקרשנוצביפדרבוש,

חדשהרוחמשכהיווהניבוהצעירה,הרעננהכהופעתולסיכום:
המחודשתכהופעתוכאמריקההצעירההספרותבשדהוחדישה

זמןשלאחרכמכללות,סמורנמ<םה<ןמשתתפ<ורוב .-60הנשנות
להופ'עהוס<ףנ•ב .ונ<שראלנארה"ננאנו•ברס<מאותללמדעכרו
נספרי.שציינתיכפילהופיע,פסקואחרתשכ"ושנתער

-60השנותזויכוםהזופר:מתוןדיווח
המשיך ,-50השנותנסדף 11נעוריאתתידש 1שהעברי,הנוער

צעירהכמשמרתהצטרפהמבוגריווקבוצהעיונית,פעילותלגלות
נ'כ,אתלהוציאהמשיךהנוער .-40הככשנותהעברית,להסתדרות

מודרניוכעיצובכהידורשהופיעצעירה/עבריתלספרותהרבעון
ומבטיחים//צעיריםומחבריםסופרים~לקבוצהסכינווריכז 1ומושך

 . ) 297מ' J(באמר•קה,העבר<ת(התרבות

ריזהדאר



באמר<קהעבר•ת

תשכ"ז:שנת

העברית.תדררת oההבהתפתחותדרמטימפנהציינהתשכ"ז"שנת

אךמורחבת,ארצ<תמועצהלהקמתגדולותתוכנ<ןחהוכנו
ירידהשלמציאותהורגשהכנרהשטחלפניומתחתכחדרי-חדרים

ונכךלהופ•עחדלנר•כהופסקההעבר<הנוערפע•לותןה<ךרךרות:
העבר'ת(התרבותהעברית"התנועהכתולדותפרקנסתיים

 .) 298עם'כאמר•קה,

ועורכיוגובתארזכז

באמךוקה,העבדותהתרבותסיפר!מתון
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תרצ"זטבת ,'אגלוצעירים/לסופריםכלי-מבטאנ'כ,
פר•דלנד,ד.ר) tא(ל•ע ,)ף<ל(ל•פש•ץ )ם«(חאנרמונ•ץ, )ם«(ח

א'כרךמערכת,

תרצ"חכסליו , 1אגל' ,'בכרךצעירים,לסופריםירחוןגוב,
ב'כרךעורכ•ם,פר«ל'גנר•אל ')ף<ל(ל•פש•ץח«ם
ב'כרך ',רמגל'עור,ך ')ף<ל(ל•פש•ץח«ם

תרצ"טתשרי ,'אגל' ,'גכרךהעברי,הנוערהסתדרותירחוןגוב,
ו.אליעזרמקסימון,סעדיהליפשיץ,חייםאנרמוכיץ,חיים

המערכתועדקנקוב/יעקב 1פרירלנד
תרצ"םםבת ,'דמגל~צעיריםלסופריםמבטאכליגוב,

המערכת,ועדקנקרנ,יעקבפרידלנד,ד.אליעזרליפשיץ,חיים
תרצ"טטבת ,'רמגל'
המערכת/ועדקבקוב,יעקב /פרידלנד .ךאליעזר 1ליפשיץחיים
ת"ש ,'דכרך

חשוון ,'הכרך ,'דמגל~עורכים,קבקוב,יעקבליפשיץ,חיים
תש"ב

תש"ד ,'וכרךהעברי,הנוערע"ייו"לדו-ירחון,ניב,
חבריכהן,ד.גרשוןכרמי), .ט(טשדניכרמיעורך,קנקוב,יעקב

לחבר<ארפאמ<כאלנוסףתש"רטבת-שבט ',במגל'המערכת
המערכת

תש"ה ,'זכרךראשי,עורךקנקונ,יעקב

תש"הכרמי), .ט(טשרניכרמיכהן,גרשון

תש"ו ,'חכרךראשי,עודךטשארני,כרמי

תש"ז ,'טכרךעורך,כהז,דודגרשון

תש"<נר-לבב,ראובן

תשט"ואדרמנוסי/דירי

תשט"ואיירקלכהיים/חייםגנחונסקי,רב
תשי"זתשט"ז/קלכהיים,חיים

תשי"חכ"כ,שנההצעירה,הספרותבטאוזניב,

הצעירההעבריתהספרותבטאוזניב,תשי"ט:כ"גושנה ,'אמגל'
כאמריקה

תשי"ח-תשכ"ופלאי,משה
אחרוזגיליוןתשכ"ו,ניסז ,'ב-/אגל~ ,'לשנה

העבר<הנוערתארזכז

תרצ"וסיוון,נג/נוסדההעבריהנוערהסתדרות

טעותוו pתז

כותרת . 43נעמ'טעותנפלה , 82כרך , 4מס'ג•ל•וזבהראר
,פןרח<םנ•שראל"שתול•םצ"ל:מנדלג'רןםשלמאמרן

הסל•חה.הקןרא•םעםשנדפס.כפ•נאנגל,ה<ולאנאנגל•ת,"

חזאו ( 2

. THE HEBREW LITERAR Y MAGAZINE 25c 
. ' "y ~ il ~-ך,.~ ~~

-

J !\;!#·' .'.';,:_;;;·~ ;,;.· •.. ~""."" ."~

\ן•רט uרברצ'\ן'זגז~ר'ןעו ~
א\ט l'נ.ןנ i nז'iז'ת 1-1םורס:ח nבארשראררטטןרנט

. 1:N 1· 11'< U. o עlZAIJL[ s·1·u ~ AN l 
 c '!"11rn "J"o ~ tl-"1.:.i וי.ו~:. 1 ~. 1 ;(

 , ...... ~ AA ~~ A• ~ A .............................. ~ ........................ ~ AA ~-....----ג

גמובאוןךבניו·יורק,ושראליס'טודנט

העבריהנוערנשיאי

קבקונ,יעקבתרצ"ז·, 1מקסימוזסעדיהתרצ"ו;רייוויס,משה

יעקבת"ש;הנשיאות)/(יושב-ראשעטנברגמשהתרצ"ח-תרצ"ט;

לרבו,ישראלוויינר,גרשוןגרוסמז,חייםתש"א;קנקוב,
משהתש''ז;רודכסקי,הללתש"ו;כהן,גרשוןתש"ר;חכר-נשיאות/

דבתש"ך;סלמוביץ,עידיתתשי"ט;טנננאום,מאירתש"ט;סאמבר,
תשכ"גזזולה,

העבריהנוערמנחלי
באראט,יוסףתרצ"ז;(מזכיר-מנהל)~אברמוניץחיים

וולשטיזברוךתש"ג-תש"ר·/שולזינגר/שלמהתדצ"ט-תש"ב;
בת-שנעתש"י;נר-לבב/ראובןתש"ו;סיגל,רותתש"ד·,(מארגז)~

תשט"ז-תשכ"נ;שפילמן,פינחסתשט"ו;(מרכזת),פישמאז-לפקוניץ
תשכ"נ-תשכ"ופלאי,משה




