
רבים>.בלוחות<המלווההעבריתהאות
שבההדבריםמנחתלתוכןאלההפניותי
שלעושרועללדלותמתכוונותא'נןעסקינן
זומעיןממוזגתארשתכאן.שנבנההפסיפס

יובלבספרייימצאבבלכמעטהיא
המועטיםהיובלרי i:סבין"נחשבים".

עלי"עםאחדבקנהלהעלותםוניתןשאפשר
העבודותהחיבורים,אגדכאןיצויןעי'ן"

קלמןוולףלרב-1978בשהוקדשוהיצירות
כקברניטלשירותושניםיובלחצילציון
<הקונסרבטיביים>:הרבניםכנסת
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כבודותאקדמיותעבודותשלבצידן .

הקיומיותעםהתמרדויותבוכלולות
 ,ובישראלבאמריקה ,בזמננוהיהודית
חיבורים .אלהעםאחתובכפיפה

ואףגםאלא ,בלבדאלהלאאךתיאולוגיים.
וולטרמזהגראדהחייםמאתשיריםמחזורי
<כעשריםפואמהמעיןבתווךמזהקאופמן

הוא,<שאףויזלאלימאתהיקפה>עמודים
כמשורר>.לנונודעאינו ,קאופמןולסרכמו
היצגבוושישמשיגרההחורגיובלספר
הרומח""גבורותהואדיויהלפלורליזםנדיר

לגבורות,בהגיעוויילדחייםלמשההמוקדש
מתאכסניםתשמ"ז.ירושליםפלק,זאבערך
וקונסרבטיבייםרפורמייםרבניםבצוותאבו

פרופ'ועםכהןישובשארהרבעםיחד

גםתחומירבספרזהואברמסון.שרגא

מ"יחייםשלמקראממחקרינושאיו;מבחינת
בספרותועבודות ,ויינפלדומשהגבריהן
שרגאשלמעטיהם .ובלשונםחז"ל

הגיונותיוועד ,רעודהלבבידוד ,אברמסון
התיארלוגיהעלשבידאליעזרשל

שלוחיבורומזהחינוכיתכדיסציפלינה
לשחרור~ך 9כ'הרמב"םברקוביץאליעזר
ובתורךמזה.בצבא?'משירותישיבהבחורי

שלדמותועללצררס·יפהחוהשלעבודתה
ואפשרכיום.במצריםפופולרימוסלמידרשן

חיבוריםעלגםהדיבוראתלהרחיב
מספרותולמשנותלסוגיותכאןהמוקדשים

ועו.דועודקבליתקודששירתהביניים,ימי
פריצתזה:ספרשלהגדולותזכויותיובין
גםועמןמקודשותמדעיותמתודותשלהסד

 .דתיותהחרמותשלבמוסכמותמרידה
תרבותיות.

:לבי~ל~~ז;;םמןב~ו~~רויה~~;:: ה~~~ב~~~
שלושה .ויילדחייםומשהקלמןוולף

ומרוחקים.שוניםמרקעיםשצמחואישים

אופייםאתמנגדים ,הללוהקרבהקוויוהם,
ספרילרובהללוהכרכיםשלעושרםואת

אורהרואיםוהנחשביםהחשוביםהיובל

באמריקה ,בישראלהיהדותמדעיבמרכזי
ובאנגליה.

לעיצובעקרוניותדרכיםשלושלהציגניתן
ו;אראקדמיהלאנשיהמוקדשיםיובלספרי
·תרבותית:רוחניתיצירהאישי

היובל><בעלעלקובץ

כמנחתאליוהמפנההיובל>,<בעלאלקובץ
חיבוריםאומחקרעבודותדברים

היובל><חתןמשלקובץ
קטגוריותשלרשהמגלמותדרכיםשלוש

שלבעיקרוכידוע, .מזוזומאודבחנותמר
היא"להבמאלהיההשבהקטגוריה ,דבר

והשרירה.הנהוגה

שבואחדיובלקובץרקויודעמכיראני
זכותהיובללחתןגםניתנה,אוהוקנתה,

היובל.בעל"משל"<גם>בושיש •דיבור
 •ל"כרביבים"באופיוקרובהואועל-כן

כוונתיאיילי.מאירלכברדהיובלספר
תוכןאתהמביאהקונטרס,אולקובץ,
העבריתבאוניברסיטהשהוקדשההעצרת

עקיבאשלהשישיםהולדתויוםלכבוד
מכובדתהתכנסותבאותהסימון.ארנסט

 ) 15.3.59 (תשי"טב'אדרב·ה'שזומנה

שבחכמימהמובהקיםכמההציגורםבגבעת

אלההיואישי·אידיאי.מאמין''אניירושלים
עדייןאז<שהיהכ"ץיעקב ,פרנקנשטייןקול
צבי ,ברגמןהרגושמואל"הצעירים"),בין
היהשאמררהאחרוןזה .נוברטיןומראדר

הציג ,המחנךסימוןעלפתיחה''דברילומר
החינוכי-הומניסטי·מאמיןהאניאתבעצם

שאמררהיובלחתןואילועצמו.שלאמונתי
סיום",דבריר·"דברילומר-ככותרתהיה

הואשלכברדו.בעצרתהמרכזילדוברנעשה
המשותףהבסיסאתזאת>שהגדיר<כפיהציג

אתבחןאמונותיהם-תפיסותיהם,מציגילכל
ניתחמהם,אחדשבכלוהמיוחד''המבדיל

התשובות:ב'בכורוסייםהבעיות''סבךאת

ימון Qכתבישלהביבליוגרפיהבכללאין
זהמעיןבכוללותומגובשמאמין''אני

השישים.הולדתויוםממצפהאזשהציג
בנימתוחלילהחסלאכאןנאמריםוהדברים
קבעמישהרידבר!שלהיפוכוביקורת.
מ'יוםחגיגייםבמועדיםפטוריובלשחתן
ומ'האלוהיםהחינוכיהמעשהשל ,קטנות
ראויגםראויחקרו?שלבפרטים'שרכן
<הרצאתערכיו"מול"האדםבקונטרסלעיין

אתהמתעדתשי"ט>ירושליםמאגנם,
יובללספרידגםוהמהווההנ"להעצרת

מזומנותלעתיםאליושבאנימיוח.דמסוג
חקרי.גםעבודתיבאמצעותומפרהאף

במיקרוקוסמוסהמתייצגותהקטגוריותכל
הגותערכיו":מול"האדםהקונטרסשל

 ,פילולוגימחקררוחנית,יצירהחינוכית,
שלשבתשתיתן .אמונתירדוק

מעברואףאלהכלשונות.דיסציפלינות
 •ב"כרביבים"ומתייצגותכלולותלהן

איילילמאירהמוקדשהפסטשריפט
 ,כאןונאצרוקובצורכיביובגבורותיו.

מאירשלהפזוריםמכתביוב"כרביבים",
 •ושלוחותיהם.תחומיהםלכלאיילי

החברה "בערליצחקזכרון"ספרשלבפתחו *
תשל"ס·תשמ"א,ירושליםהישראלית,חהיססורית

ספר-להיותעדונזה'כרךאסינגר:שמואלכותב
שלאאלאגער'ליצחקשנהתשעיםגמלאותירגל
זיכרון.'לספרהפךוהואזכינו

 1'1ו1ג 1

;כ
יעקביגד
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לע;רמתחתז;חליםהםהנה
לע;רקיםהתמנרףתכסמילים nמחל

 .ם.ל~~~ל ci'r ' ;כ.?כ "ירi';אמלפפי·ם
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האביבבראשיתא;תנומשנרים'
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 רו,r.;י~ים Qח;אינםהםעתה

והק;לר iהאגליאת
לדחיסה. ן~;;~ח? ל;כ:- י~~·ב

עלגיסדבמסעדתזמניחסדו
החוף

לקירמעברחנ;תמהשלכתתחדלאל
 .- ·: " 'נt;ק~~ל tiלק~;'נוי Q ·: ;מ;

סא;:ק,נ;ס~תצ;ת qלחו~~תחיא~ם
~חדלtזףה~םאתלהסתירר;צהלא
ו~~לותחנםמרשע;תלהפגער;צהלא

~ר f ב~;·ק ,~ול.ע~~ל:דין" ת~;~ iז~י~~~
ועבש.
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