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שבלראלההסהוכש"םעמוקהיד•זגהכנרלחםיש t: 'בהררים,האחדהצד jם •הביתאל
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 Jוהתעמקותהתלהבות jאי 1ללמודיםמסירותפח iא'ואחרותיכות :.rשכי·הלאומיתזהחתעורררת
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 •לרנ•תב•ם.ה;בחור
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עבודתה,אתינואר~כ"ההרשה"םכניה"הציונייםהסטורנט'ס rחםתדוו~ •ט ~·פווב
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הסטודנט•םכיהכירו,חבלכיועצםןהנחירותזםןכשהניעםלחmב-חדעותהתלקחה•ותיו
עבודהשלותכנ•תשלמהחיזtקפת·עולםידי:נלוסאוחדיםםאורנניםהיותרחםהצ•ונ'ים

כבחירות.ינצחוםסויסח-וכי

"ידםהאחרונהכאספתההחליטההעבריםהסטודנטים·זtלה'לאוםיתה~>גודה .פריכררנ
·אל. :.11אר'ז·י·כחק•דתמיוחדתבינ'וירתיקח
סטודנטיםםאחדתהיא •ציונ•תסטודנט•תאנודהאחדותשניםזהימת 1לפה •ז \פר

רהסשהעשריםכ~ספרועוד)רוסיניהאל'זיר' 1טורק•ה(רוסיה'שונותמארצות•הרז•ם
ק•רםה.מראשיתענוותהדוניעלמכ'זtול•םהניחהחבריםשלהל·;:ונותפרוד •איש
נשפההרובעפ"יםשתמ•זt•סנאספותאנך 1ה·~כויתנח'זtנתהרשם·תהשפהבתוו

בושאיסעלהרצאותכסדורםצט:::צםתהאנודהעבירתכלחיתההנהעד •היהודית
אוץ·י'זtדאל'(חקירתמיוחדיםםקצעותללםודקבוצרתדרו :rנבזכמווספרות"ם'לא;מיים
ניל"ר.כנילזכרמוקדשתגךן'להפומביתאםו:הכקר,"במסדרתהאגודההצ•ונ;).הרעיוזחולדות

הדעהח•;.,תידח.הםטודנט,ת הד·.,::·והעלדגן"חוות"הספודבטיתזי:הםתדרותנאס~תליון'.
והכלכליותהתרבות•ותה·זtא'לוח iבפחרולעסוקצריבההנא,;-הועידהכיה•תה,כאספההשולטת

החלטתאתקלותכהוספותלקבלהוחלטהאספהנס.·ף •נמ·~רבה•;:.נריםהסטודנטיםשל
והנותנתוהיהודיתה·~נרית jהלשושלהזכיות·~וויאתהקובעת /הדומשטמ•תהמועצה
 'כו·~·ךהתתף :~rהי 5'הרי~רתאתםפלנתיו,"'"'~ךא.י:רדות
.רעוה•הרדיתנשפה jירהיפהלצאתהתחיל~•עברהשבהמדצמבר(בלניה).טבנ
 'הואשנההחוכרת •נפרטוהסטודנטיםבכללל·~ניני-הצ·~יר•םמור,דשסטודענט",יודישער
קו.כעהי-:rחרא•כז.:~טר •טובם rtרוי"נ,-ושה 1ח'פחונספרותחיים 1-:ב·~אלותרים :iמאהמגילה
 ,;ןולמיתעכר;תסטודנטיתהסתדרותליסודוראה 1ו? jהעחושיוהלאומיו cפוצואתהמערכת

 !ברר:ההזהה'~תוך-החברפעולתתחי

רוםיח.ש"מררדנזח

הלבנותכלאתאחדותשנ•םלפני tז·בכ~· /הלאומי iהרעיו •,גצנקום
נחנוןםשגיחיםאיוהשפעתו.פסקה-ופורחות'מגרנותאגודותעולםלאורו·~הניאבעיונו
מקדש•-וםחרהקא:פאטהולןוהואהצעירהדורבפ·זtאחאוכלתהזרהנינה :tה ' jםהוקלאומי

כהרואיםהםהיהדות,זרהנרכ•-הז::למדים,על , jהי'ז.:נהדר·ז.:נתהבכו ,לצ·~יר•םנםהיהדות.
לאידיאל;להםיrב rt ':ו rtמיככ''כול, .תי~· 1הר ת.:י::~ה ·~·~הם' 1--;ראחיהרוחני,גוף :tרההכעוראתרק

התלישותוערפלי,::זרי"זכ:ורבלתי rtרניאיזהנל:ב~·תפו'ג.םל~·~טיםמתחילזאתוככל
נקודהאלות tר'זtואתוססותמתחילותהצעירות ת~::ז t ~::הוגלוי'ל•רינאוהוזרור.-הסב•כה

 •••עדייונעלמה
עליהםלקחור :.rא· /וצעירותצע•ריםשלקטנהקבוצהעומדתויםהעורםח:הוכהון

ה:קrq•וים,אותםאתתרבותנו,ואלרעי.יבבואלואחיותיהם .rאח•הלנותאחלקרבהחובהאת
כבתי-החברים :tהמתאספיםתכופיתלעתים •כרוחםאלינווהז::תקרביםחמצר·ם iנ'חתועים
רהעתונותוות tהסאתמפיצים ':עניני-הציוניותםתונחים ,'זtאלות·היהדותככאורועוסקים
כעיזtיתוה·~פ·נ.תחלרז;יר:נותר;:זלתמביאהזוו·~כודה- 1הוריהםיביןהצינ.ירים jביה::ברית
כמו•זהתה•הדה il •עללענוד•וסיפוהאלההנודדיםה:נונדיםכי •ב'lקה •ליוםמ•וםב•כ-ת
הסביבה.של iהכל'ןעוויתגברוהנואשים•דיאתויחזיקומשות!:•םוכנחותכ:יר

באיזוכשאלה:כמהזהעסוקההמקומיתהצעיריםפלוגת(פוליה).קביצלצ
התחילווכנר ;בכ~לודי-ה~קרם i1י jוניחבריהם jביהציוניי;יון iהאתלפרסםאסצעים
סגתעללאומיים'ספרותיים:פים 1נ:ל :.r •שורהערכואנודר.-דונוי·עכרית'יסדו :כם:ושים

כלאן •ה·~נר•תכהיסטוריהסיסטמט•ותהרצאותסדרווגםספרותו'יצירותאלהעםאחלקרב
תחלהשמבתהעכר•ת'דוברימאגודת :הרעיוןלהרהבתהונהפ·;לולאהאלההאמצעים
בכיתעבריתלונועודים eהםוסי ,גים :.rעק·;ר•סר 1נחצירקאוו tנ• ,חכר•םכשו·זtים
גםכות 11הנם·כהיסטוריה,וההרצאות /מספומתירקלנקרנאיםהיו'ם lttחנ'את •וכרחוב

םוסיפ•םנעירהעליונותהשדרותגם jכ jרכההםוב•כר,כלתידושרםןמרעפה jחשפעת 1ע-תה
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ו 5'ואפירתזflומת-לכ.ראו"םשאינם .בטלניםכעל.::וודות",ה.ה•זtכל•םוהצעיריםעללהבים
כע-לכאיל,·זאתעושיםאחר,אוזהלארמימרםד 5'ומבדכ•םשקליהםאתהשרקל•ם ,אלה
לקו•;ךכשנהכך,כתקרכןשהשניםעה ttכיואם ,הצעיייםדר•שוח i!להפטרמנתעל ,כרחם
 •וכמהכמהאחתעלזוכיזtנההכלכליכסרנך

לרוםסעלה ,ככר?אזהפהשהתי~ככ 1שוחטמ.מרציו~"..חובב•ועדלשריהרק
ורוכלחמש•ם 1מעטהיהמס-חבריםכתורשנקבץהכםףכיואםהקהל,כ•ךמצב-הרוחותאת
זהםסונסקריםשלמהיהכרהסהרןהמדרשביתאלכספראתהפעםהביאיהוד~כלאכל

שלבו'.'כזרעדיםבעדמאדחשוכים
כ•ת-םפר :אחדיםמוסדות-חנוןמתקיימיםכעיר(והלין).כ.נוטבסטבאון-קוטם

 1הראשוכבית-הספר •מתוקךוחדרןרה-r.תלםור•,·~יווני,כיר,•ספרהממשלה,ל :1 •עכרי
לשרשטבוחנתינת /(חייבו·~צמם jלב•שכ•נםכדבריםהרובע"פהמודיםעסוקים
לראגדליםוהת'רמידיםי :zאו 5'וההאנוש•לחנוך'לכשישיםם•ואיךובו')ההשכלה

יהודיםגסאלאולררםיםבי~·קוומיועדהעירוניבית-ספרידדך-אוץוללאתווה
בני-הנעוריםירני~רותמחלקהגס lt ''זהבכית-ספו •פרוצנטיתנרומהע"פאליומתקבלים
וגופני'ם.רוחנ'יםענוייםוחבריהםממוריהםסובליםהעבריםהילריםמיי zאנטי·נר;חמתחנכים

עלדםבאיםה;וךעבריהנ~ךומחוסרתיהםי iוצרוכוויהםסבתאתבניבול,נ"•הדותם",הםרואים
התלמידות,ביךזרנטיחה 5i'גדכיחודזו.ממארת"מ"צועתתחרו zררה·להפטרשאיפהלידינקרה

והורי-התלמידיםמיי zל·"קנד•דטןר;"נעשות jהוהריושפתך jעםת iםקורמושבאפילואין jשלרוב
ברא'כהמעציעובדהכתורזה..כקדש-תורה"ליכנסושבניהם;בלכדהבחינותבימיליהרגיוצ:~ים
בית-ספר,אותואללהתקבלזכולאשכניהם ,הציוניםמכיןדווקאההורים,מןשאחדיםלציין,

 .•הכומרהדרכתתחתהנוכםאתמק::ליםהעברים :iוה•לדי •מרים iהכלבית-ספראותםהכניסו
כ;נסכת"ת- !העבדיםההוריםועליהםהמוטלתהאחריותאתנזכ•ריםה~רינואיןאוהבי

התלמ•ד•משלהגווזגהחמר•המצבאחד'מצדהמדריםונשתו:ותת iהתישר •ם·ז.:םחחסצבא•ן
יוצאיםוהםוהעב.דייםהכללייםכרמוד•םהצלחתםעלורעההרכהני-משפיעים rzה:הצדמן

 " jהמתדקה.הדוממציאובחמההו iזמעטתקוה'מעט •ובנ·פםכווהםלקוייםןהמת"ת

כחד.י-מקבליםהתלז:ידים .ענר'תהיאזי 1iב"חרר"הטדונרתהיט.::ה /רויז~ו.מרע"יחrבת:הל
התלםיד':כהוריאתזכהזה"חדר" •הרוחנייםקניניוויתרםיזtפתו / tעט:ינקורות jנכדג ttי iמזה
ןה" n,,הרראבל •ו•:,רכיחהיהדותלחובביוןחניעונג·~הטציאו ,:אחדים;ןבוי"םבמחזרת.י:ם

tמ::;~וריםהד.כההתפתחרחודרךעלפרניזtזמכ'זi ם .הרשותמצדל•םj •ההרוידככיהיההראו
זה..חדו"שלולכסוסולשכלולוישתדלו
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