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הספ-"מבחר 1ואילןבתרפ"במותרלאחריצאהביניים.
מהדו-וכמהתרב"סוארשה,מנדלקרך.עדמרמח"לרות"
מערכתכחבר ,-1905בלווילנהעברלאחר-מכן).רות

ללא(לדובשוניםבמדוריםבקביעותוהשתתף"הזמן"
לילדיםהמנוקדהיומיהעיתוןאתהוציארכןחתימה),
שבונסקהעברית,בספרותוהאחרוןהרז~שרן"החבר",

בסירוי"א-כשכס(י"אהופעהחדשיכמהלאחר
לריגה-1908בחזרכשבועון).נתחדשבתר"עתרס"ח.

(מקרא,היהדותבמקצועותלמחקרבהדרגהפנהומאז
העברייםהיסודותחקר-ובמיוחדרעוד),לשרןתלמוד,
הןביידישהעיקריותשהחטיבותלהוכיחביקשבידייש.

ובאחרית-"השלוח"נ"הזמן",נתפרסמומחקריועבריות.
ולשרןספררתבעניינימחקריומרביתב"התקופה".ימיר

בראשתרפ"ג.(ברלין,טביוב"ח.י."כתבי :בכרןנקבצו
"אוצר :הוציאאף .בן-אליעזר)ממ.תזלדרתירהספר

תרפ"ב).ברלין,תרע"ס,(ארדיסה,והפתגמים"המשלים
שלהספרותיבעזבונזטיפולוהואיידישחקרמתחרם
יהודית-אשכנזית"שפתבשםשהוציא;שרלמן,אלעזר

בדבריםבהקדמה,דעתורגילהתרע"ג),(ריגה,וספרותה"

ספררתשלללשונהלה("איןידיישבגדביותר,חריפים
מלחמת-בראשית"יהודית").נשםלהיקראזכרתשרםזר

בהרצאת-שסיכל,ועבדלמוסקבהעברהראשונההעולם

אתלתרגםהחלרכןמספררת-העולםבתרגומיםבעיקר
באחרית-ימיר(מאנגלית).י~סטררבשללתלמודהמילון
וחתנוהבולשביקיםע"יהרמת(בבראסונותםקדיהי
האחרונים.ימירעדערדהתאוששולאלריגהחזומת).

וארשה, .ב-א(אזידבאןלב.קהר""אפרים :תרגומיו

רצינות"של"חשיבותה :וילדא.שלספריותרנ"ד),
(וארשה,ויבדרמיר"ליידישל"מביפהתו"ף),(וארשה,
וארשה, , 1918(מוסקבה,גריי"ורדיאןן"תמונתתר"ף)

למ.תם""מאורעותתש"ז),ת"א, :ולאחרונהרחפ"א
העודביתמעזבזןו"כתביםתרע"ו)(אודיסה,טריון

אף .)אחלקרקתרפ"ב.(וארשה,דיקבסלצ'.חפיקויקי"
ויהודיתמשהשלזכרונותיהםובעיבודיםבקיצוריםתירגם

מימון"שלמהו"תולדרתתרב"ט)(וארשה,מונטפיורי
לידיישאיבתואףעלתרפ"ח).וילנה,תרנ"ט.(וארשה,

ידייש.גםכתב

 ; 132-129גל' , 1901ב"המליץ"אבסרביוגרפייםפרקים
 35גל'ה,שנהב"בדרן"בביסשמי.גרפיה iרמנ

 205-שמות,ספרהכהן.הללבןמ. ; ) 28.8.1936 (
 .ןמכ':!י. ; 194-193 , 158זכרונות,כץ.צ.ב. ; 208

 • 360-355מנגנות,רוחות

פולין,(דיפין,יהודהטוביהטבי~מי-ג~טנטג,
-·.· -

תשי''ג/בתמוזכ"דתל-אביב,- 1882תרמ"נ/

7.7.1953 ( 

בישיבתלמדדורות.כמהבמשךרבביםלמשפחתבז
בפרלין.הרבביםגדוליע"יצעירבגילוהוסמךסיכ~סשב

בצרכי-פעילסיכ;טשין.כעירברכבותכיהןולאחר-מכן

מלחמת-לאחרהחרדי.החינוןבתחוםובייחודצינור
אגודת·שלהחינוךרשתלמעןעשההראשונההעולם
מחברת-מכולת.והתפרנסבתרצ"וארצהעלהישראל.

ב"המודיע")מאמרים(סידרתבתרע"גבכתיבתוהחל
(רובםהחרדיתבעיתונותהקבועיםמהמשתתפיםהיהומאז

הקשידלימיםהרבנים")."אחדצבי","בן :בחתימות
"האפי-שלההרסרוחותבגדאפזלזגיסיתלספורתעטר

וחידושיירישפובליציסטיקה,שלעירובספריו.קורסים".
והגיונותרעיונות("השקפות.לישראל"טל"ספר :הלכה

וקוררתיצירתותעודתו,תורתן,עם-ישראל,דברעל
יצאבחלקתרפ"ו.פיטרקוב,א-ב.וכר"'.דברי-ימיר

משבה-תורהעל(חידושיםטוביה""עטרתבתרצ"ב),
תודתקורותדברעלמאש.מוצל"אודוכןלרמב"ם
ישראל".קיוםעלוהשפעתהתודהשלכבודהישראל.

אורות""טל ,)ז"שת(סרבה""ארץתרצ"א),פיטרקוב,
בחקירתמדעייםתורניים,ספרותיים,מאמרים("קובץ

רחי'י'"יקראתש"ח-תשי"ג),א-ג.דברי-ימי-ישראל".
תש"ט),חמשנה.סידורעלמאמריםושלרשה(מספרים

אבל"ספרתשי"ד),ומרעד".זמן("פרקיטל""אמרי
ועוד.תש"ט)מגרר.האדמו"ר(עלכבד"

 • 170 • 154-151ריפין,ספר

 ) 1887-תרמ"ז/(נוברריסק,יצחק~~בקין,

בביתשספגמהפכניברפךבצירוףוכלליעבריחינון
ברוסיהודליהי""נארדדבאיהלחוגיהיהקרוב(אביראביר
ולאחר-בבזברויסקרחובןגודלכבית-הסוהר).נחבשואף

"פועלי-צירן"בתבועתפעילהימיםרכלבואררשה,מכן
בתבועה,והעבריהארצישראליחיסורלמעןמתמידבמאבק

יהודיםשניתת-פועליםניהלכצבלסרןב.עםויחד
ובשמירהבעבודהובטלטולים-1912בעלהבזאורשה.

במר-"חשרמר"שלהכיבושבקבוצתאחתשבהבגליל,
עםעלהכפר-אוריה.בקבוצתבפלחהאחרתושבחחכיה

אתקייםכךעםיחדקבע.להיאחזותלבבותהקבוצה
יהודה.פועלילוועדבנבחריםוהיהלכוכר-אוריההקשר

הוא-במלחמת-העולםברחובות.שומרזמן-מההיהאף

ביסוד·פלחהופועלגררת-הירדןעלירקותבמשקשובה

עםויחד ,הגלילפועליבוועדוהיהלכברתחזרהמעלה.
פעילהבלתי-מפלגתים'י.ניןהיהואחריםכצבלסוןב.

לגדר·ההתנדבותבתבועתהראשונהמלחמת-העולםכשלהי
הס-שלהייסודבועוידתכיחודההגנה.ובענייניוים

ולאחרהעבודה""אחדותביוצריהיההעוברים.תורות
נצטרףהעבודה""אחדותשלהפועלעוד t'בפעילותתקופת

הקיבוץאישמאזבעין-חרו,ד"גדוד-הענודה"ל ) 1921 (
הקיבוץ-המאוחד.שללייסורועדהאידיאולוגיומכרוב;

ולאחר-מכןהקיבץומטעםבחו'לבשליחויותבפעילות
פילוגעםוהיישוב.ההסתדרותבמוסדרתמפא"ימטעם

 ,) 1944 (העבודה"לאחדות"התבועהמראשיהיהמפא"י
בסמינר·פעילממנה.פרשהולאחר-מכדלמפ"םשבצטרפה

לאחר-הכנסת.חברהמדינהקרםעםהקבה"מ.שלידגים
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סמינר-הקיבוציםמנהלהאחרונותבשניםממנה.פרש j ::י

:.אפעל".

הקיבוץ,הארצישראלית,בתנועת-העבודהועיוניו:ירוריו
r בעיתונותמתפרסמיםועודהציונותהיישוב,:ייני

האחור·השניםבעשרותתנועת-העבודהשלובכתני-העת

 , nהמשמר"על"מנפנים",הצעיר","הפועלנ"דנר", ,ת~:

מעטרעו.דהקנה"משלהפנימיתהעיתונות.למרחב",
העברית"המדינה :באסופותכונסואלהמפזוריומזעיר
(תשי"ד),הקיבוצית""החברה ,)ן"שת(אליה"וחדרן

וער.ד(תשט"ר)בהסתדרות"ויכוח.שאלות
(מונוגרפיה) 18.1 ; 25.1.1957נימיםב"דבר",נרסלנסקימ.

ספתחלפיהארז-ישראלית,הפועליםתונעת :ונספרר

 • 174-166ספררת,נופינסרק.מ. 1דבכרןהשמות

 ) 1917-תרע"ז/המושבה,(כנרתמשהטבנקין,

ולאחר-מכןבעין-חרדונתחנןטננקין.יצחקשלנבר

לונדון.ובאוניברסיטתבירושליםבאוניברסיטהלמד
בהוראהונצה"ל.נפלמ"חולאחר-מכןבהגנהפעילמבערריו

 . )מ"(הקנהבעין-חורז
מהסוגשיריוכינוסילדים.שירירכןליריתשירהמפרסם
מספררני-הילדים .(תש"ג)"שירים"הקונץהראהראשון

שמעבר"השטחבחורזים),(סיפרווהתווית""התרו :שלו
חבריא" m"שרריושררי",וגררי"אורי(מחזה),לראוי"
רעדו.

ורשיומת,מסותכצנלסדן.רחל ; 163החורזים,גןאופק.א.

2()6-205 . 

כ"חרוסיה,ז'יטרמיר,פלך(נרנידברר,אהווןט:פק,

 ) 17.12.1892-תרנ"ג/בכסלו

עשהבהוראה.ועסוקבארה"נ-1913רממסורתיחינון

ובראשון-לציןו.בתל-אניבוחררה-1928-1927בבארץ

בהוראהומאז~י;בהבמכללתלימודיווסייםלארה"בשב
 ,) 1914 (זצרשלנ"התחיה"שידירלפרסםהחלבדטרויס.

עדכונסושלאואגדותיו,סיפוריושידיר,נתפרסמוומאז
ובארץ.באמריקההעברייםוכתני-העתבעיתוניםכה.

(תרפ"ח).איזרוינגלו.רינקל"ואן,,ךיפתירגם

תרס"ד/באבדורהלין,(טריסק,אריה~:פקאי,
-16.7.1904 ( 

שנהולאחר-1928בלנראזיליצאוכללי.מסורתיחינון
רעשהלצ'כוסלובקיה-1933ביצאלפרלין.חזרומחצה

גבעת·לקיבוץונצטרף-1935נעלהבקיבוץ-הכשרה.

תל·ובנמלמגדל-צדקבמחצבתענדומטעמושחלרשה
הראשונהבמלחמת-העולםהבריטילצבאהתגייסאניב.

ולאחר·במצריםשיצאהעברי","החיילהעיתוןאתרעדן
הפילוגעםהראשון).(עיתון-החייליםבקירנאיקהמכן

עינת.חברבגבעת-השלושה

בחתימת(תרפ"נ,נ"קןלרת"שיריםצררוההיעטרניכורי
 nנ"מןסףהראשוןסיפורןומאזלסיפורת,ענוסנקהנדלר).

הספרותיותבאכסניותסיפוריופיוסם-1938נ"דבר"ל

(תש"ב)וים""בית :נספריםבחלקםשכונסובארץ,
(תשי"ד).מלאים"ן"חיים

וצג-רצח.ורשימות,מאמריםאונסי..י

הלבנה,רוסיה(לרייב,אליעזראברהםטברסקי,
 ) 19.2.1902-תרס"ב/אבאדרי"ד ."

ובישיבותב"חדרים" .למדאדמו"רים.לשושלתצאצא
באוניברסיטתלמדלאחר-מכןכלליים,לימודיםובהיחבא
ענויתבהוראהועסוק-1937בלארה"ניצאאודיסה.
החלשירהדבריפיוסםבשיקאגר.רעתהבדטרריט

ב~מריקההעבריתבעיתונותומאז ) 1918ה, 11(לב"השלןח"
שחל•וסיפורים,שיריםפיוסםבידייש . nב"הךןארןבנןיקר

בספרים.גם:פןנסקם

ס/ ...תרבאיירכ"האוקראינה,(שפיקוב,יוחנןט~רסקי,
-24.5.1900 ( 

בחצרגודלאדמו"רים.לשושלתצאצאראמואבירמצד
קודשלימודיבעצמן,בעיקרלמהמטריסק.האדמו"רסבר

מהומותובשלנארדיסהבגימנסיהלמד 1913ב·וחול.

הורהלביסרביה,משפחתועםיצאבאוקראינההדמים
בארכיבו·שםולמדלברליןיצא-1921בבקישינרב.ולמד
ררה m-1926בלאהר"ניצאפסיכולוגיה.בעיקרסיטה.
הענויבנית-המדרש-למורים-1927רמנניו·יורקתחילה

"דביר".הרצאתובערוכי-1948בעלהבבוסטון.

מש·ומאזנ"הערלם",-1924נסיפוריואתלפרסםהחל
רעדו,אמריקהבארץ,העברייםהעיתוניםבמרביתתתף

עבריתספררתעלמסרתהיסטוריים,רומניםבסיפורים,

שעי·ספריו,ביקרות.ומאמרירעדו.פסיכולוגיהוכללית.
אקרסטה""אוריאל :היסטורייםוסיפוריםרומניםקרם

 ,) 1941(ניר-ירוק,העם""אחדתרצ"ג-תרצ"ח), .ג-א(

"מעולם ,) 1946 ("רש"י" ,) 1944 ( 11ןרייפרס"אלפדר
ותהום""ורם ,) 1949 (מלןדמיר""הבתולה ,)ח"שת(לעולם"

עמנואלמרדכימחיי(רומןז"ארוסארץ"איפה ,) 1951 (

בלילה""לפידים .) 1954 (הפנימית""החצרתשי"ן),נח.
מחיי(רומןוהחרב"ן),"הלנ nתשיהיסטוריים.(סיפורים

שבתי(מחייוההגה".,הסערתשט"ר),מנראצל.נר"ן
 ,) 1959 ("הנעל-שם-סרב"תשי"ח),שפינוזה.רב.צבי

מנרדיטשב.יצחקלויו'(עלאהבה"ידיעל"גאולה
 ,) 1960ותוותר.מווילנההגאון(חיי 0אליהר"מעין ,) 1960

ומונאותחייהם(סופרים,לכסיקרן"-העולם"ספררת
לרע·ביבליוגרפיהבספורת,מושגיםביארדימיצירותיהם,

לארד"ר"מחרשןתשכ"ג-תשכ«ן)א-.דוענוית.זית

"שנות :תרגומיו .) 1964ודוור.בעש"טישראלמחיי(רומן
פריכ·לל.גוייה".ד .פ"(תשי"ג),אריונאןלא.ראשית"
אשש.כתביובמתרגמינח)ב. :חתרם(תשס"ר.סררנגר

עלהתרגומיםבסירותואילן).תשי"חאחרים.(עם
ספר,ןאיטליה,צרפת.שבדיה,(בלגיה,העולםארצות

תש"דרעו.דתורכיההולנהאוצרת-הברית,שווייץ,ירון,
האוצרת.באותןהיהודיםתולדותעלפרקיםהוסיףואילן)
(בוסטון.סורונ""ספר(תרצ"ה),מקסימרן""ספואתערן
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