קורסים ללימוד שפת היידיש
רוצים להבין לעומק את השיר ביידיש שאמא שרה לכם בילדותכם?
זה הזמן להירשם לקורס ללימוד יידיש ולפתוח דלת לעולם חדש-ישן
במהלך השיעורים נלמד קריאה ,כתיבה ודגש על דיבור.
נשלב קריאה של יצירות ספרותיות – מעובדות
ומקוריות – לרמת הביניים ,למתקדמים ולמשתלמים.
נלמד ניבים ופתגמים ,נקיים דיונים ושיחות בין
הסטודנטים ונהנה משירה בציבור.
הקורסים מועברים על ידי גב' לאה סקיבא.

רמת מתחילים

רמה 6

ימי שני 13:45-15:00

ימי שני 12:00-13:15

רמה 3

רמה 7

ימי שני 10:30-11:45

ימי ראשון 12:00-13:15

רמה 5

רמה 12

ימי ראשון 13:45-15:00

ימי ראשון 10:30-11:45

המחלקה לגיל השלישי בעיריית ירושלים
ומינהל קהילתי גינות העיר
שמחים להציג:

המרכז הירושלמי
לשוחרי יידיש
A CENTER FOR YODDISH LOVERS
לימודי השפה ומפגשי תרבות
ופולקלור לשוחרי יידיש
Language studies and cultural encounters for Yiddish lovers

"קומט צו אונדז איר וועט אַוודאי הנאה האָבן"
(בואו אלינו ,הנאה מובטחת)

* הקורסים הינם חלק מתוכנית הלימודים "אל-גיל"
לפרטים נוספים :טל זילברברג gil3@ginoathair.org.il
או במזכירות מינהל קהילתי גינות העיר  02-5664144שלוחה 0
ניתן להגיע למקום בקווי אוטובוס מספר  34 ,18ו77-

המרכז פועל בתמיכת הרשות הלאומית לתרבות היידיש ובית שלום עליכם
מינהל תרבות ,חברה ופנאי – אגף חברה :המחלקה לגיל השלישי

מפגשי
תרבות
ופולקלור
לשוחרי
יידיש
*
תשפ"ב
Culture
and folklore
meetings
for Yiddish
lovers
*ייתכנו שינויים בתוכנית ,מומלץ
לעקוב אחרי הפרסומים.
*הפעילות תתקיים בהתאם
להנחיות משרד הבריאות

ימי חמישי

בית יהודית ,עמק רפאים 12

 | 2.12.21כ"ח כסלו תשפ"ב

 | 3.3.22ל' אדר א' תשפ"ב

ַא פֿריילעכער יום-טובֿ חנוּכה:
חג חנוכה שמח!

גילגולה של מגילהּ :פורים-שּפיל

מאירים את חנוכה בצלילי אקורדיאון
ושירה משמחת
עם הזמרת אולגה אביגיל מילשצ’וק,
זמרת מוערכת בינלאומית מוורשה
השירים ביידיש ,דברי הקישור בעברית

10:45
התכנסות

 | 6.1.22ד' שבט תשפ"ב

ִא געלעכטער און ַא געוויין
בײַ שלום עליכם

11:00
תחילת המופע  /ההרצאה

על צחוק ודמע בספרות של שלום עליכם

 | 7.10.21א' מרחשוון תשפ״ב

יישום תיאוריית ההומור של ברגסון
ב"מנחם מנדל"

די ּפעטרושקע קַאבַארעט:
קברט הפטרוזיליה
מופע של מיטב שירי היידיש המוכרים
בעיבודים חדשים ומחווה לאלבום שירי היידיש
של להקת הגבעטרון
עם הזמרת חן לקס,
בליווי מוזיקאלי של יובל לב ארי

הרצאה מאת ד"ר לאה גרפניקל,
מתרגמת ליידיש וחוקרת ספרות יידיש מודרנית
ההרצאה ביידיש ,מתובלת בעברית

 | 3.2.22ב' אדר א' תשפ"ב

בלוט ,ליבע און טרערן:
דם ,אהבה ודמעות

על מסורת תיאטרון הפורים היהודי
ועל שירי המגילה של איציק מאנגער
מרצה ושר הזמר והשחקן יוני אילת,
ליד הפסנתר :גלעד שפירא
השירים ביידיש ,ההרצאה בעברית

 | 12.5.22י"א אייר תשפ"ב

יידיש ירושלמית
מימי הישוב הישן ועד היום
סיפורה של יידיש ייחודית המשלבת
מילים בעברית ,ערבית ולאדינו
הרצאה מאת ד"ר דלית אסולין ,החוג ללשון
העברית ,אוניברסיטת חיפה
ההרצאה בעברית ,בשילוב יידיש

 | 9.6.22י' סיון תשפ"ב

געפֿילטע פֿיש
מופע אישי מוזיקאלי המשלב שירי יידיש
ממיטב הקלאסיקות ושירים מקוריים
ומפתיעים ,בשילוב קטעי תיאטרון וסיפורים
מרגשים ומצחיקים על החיבור לשפה
ולבית ההורים

השירים ביידיש ,דברי הקישור בעברית

ספרות יידיש פופולארית

 | 4.11.21כ"ט מרחשוון תשפ"ב

הרצאה מאת פרופ' נתי כהן ,ראש המרכז
ללימודי יידיש באוניברסיטת בר אילן

מאת השחקנית ,הזמרת והקומיקאית
אורנה רוטברג ,על הקלידים :עודד גדיר

ההרצאה ביידיש ,מתובלת בעברית

המופע ביידיש מתובלת בעברית

דיכטערינס אויף יידיש :משוררות ביידיש
איך התקבלו נשים בעולמה של תרבות יידיש
הרצאה מאת פרופ' אברהם נוברשטרן ,פרופ'
אמריטוס לספרות יידיש ,האוניברסיטה העברית
בירושלים ,ומנהל 'בית שלום עליכם' ,תל אביב
ההרצאה ביידיש ,מתובלת בעברית

דמי השתתפות במפגש | ₪ 30 :למנויי גינות העיר ₪ 20
זה המקום להודות לגב' לאה סקיבא על הסיוע הרב בבניית סדרת מפגשי התרבות
לפרטים נוספים :טל זילברברג gil3@ginoathair.org.il
או במזכירות מינהל קהילתי גינות העיר  02-5664144שולחה 0

