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0
TEL AVIV
ַארבעטער-רינג אין ישראל  -ברית העבודה
קלישר  ,84תל אביב  56156טל'03-615-5558 :
סעקרעטַאר  :יצחק לודען brtavoda@netvision.net.il
ביוראֿ-פַארווַאלטערין :בעלַא בריקס-קליין
לייטונג ֿפון קולטור-קרייז :שורה גרינהויז-טורקָאוו

 - 10.12מיטווָאך – ֿ 11:30פַאר מיטָאג
די זינגערין רות לעווין צום ַארויסגעבן איר
נײַעם דיסק "ציגעלע-מיגעלע" ֿפון קינדער-
לידער .בַאגלייטונגַ :אלעקסעי בעלַאאוסָאוו
 - 15.06מיטווָאך ֿ 11:30 -פַאר מיטָאג
אויֿפטריט ֿפון מיכאל קלעפֿפיש כָאר
צום ַארויסגעבן דעם נייעם בוך "ביים ים און
ביים טייך" ֿפון ליובע ווַאסערמַאן
רעדַאקטָאר :ד"ר וועלוול טשערנין
אין קינסטלערישן טייל:
סערגא בענגעלסדָארף מיט די זינגערין
נַאטַאשַא דיגָארע
בתמיכת הרשות הלאומית לתרבות יידיש
 - 29.06מיטווָאך ֿ 11:30 -פַאר מיטָאג
ענדע ֿפון קולטור=סעזָאן
בעלַא בריקס-קליין :בַאריכט ֿפון
קולטור=סעזָאן 501665015
אויֿפטריט ֿפון מיכאל קלעפֿפיש כָאר
קָאנצערט" :יידישע לידער ֿפון שטעטל דורך
ברָאדוויי ביז תל אביב" " :די מוזע טריא":
די ֿפידלערין חיה ליבני ,זינגערין בבת מרום,
בַאגלייטונג :אייל בַאט
________________________________
אוניברסיטת בר-אילן ,אולם מינץ
הכנס השנתי של עולם המוזיקה הישראלית
 – 61.15יום שני –  16:00-15:30מושב שלישי
"יידיש ויידישקייט ביצירתה של חווה אלברשטיין"
יוני אילת בליווי אורן סלע

_______________________________
אוניברסיטת תל אביב ,מרכז צימבליסטה,
רמת אביב
 – 60.12יום שני – 18:00
The Annual Naomi Prawer Kadar Lecture:
”“Yiddish Utopias of Jewish Redemption
Lecturer: Prof. Eli Lederhendler
_____________________________________

בית לייוויק ֿ -פַאראיין ֿפון ייִדישע שרײַבער און
זשורנַאליסטן אין ישראל .יו"ר :דניאל גלאי
דב הוז  ,30תל אביב טל03-653-1430 :
דוא"ל leyvikmail@gmail.com :לעדכוניםwww.leyvik.org.il :

 - 16.12יום חמישי  19:00 -ערב לזכרו של
העתונאי ש.ל .שניידרמן לציון  40שנה למלחמת
ראו רצ"ב
האזרחים בספרד ()1935-1939
ראו רצ"ב
 – 00.15יום ששי – 11:00
מפגש שמועס לזכרה של דורותיאה גרבה
 – 66.12יום רביעי –  9:30-10:86ראו רצ"ב
מפגש ראשון של ה"חוג ביידיש לאוהבי השפה
להעצמת החוויה וההנאה בקריאה ושיח"
----------------------------------------------------צוותא ,אבן גבירול  30טל'03-596-0165 :
ראו רצ"ב
 – 10.10יום שלישי – 19:30
קונצרט "דָאס יידישע ליד לעבט" ערב חגיגי לציון
 14שנה לסדנה לשירי יידיש בניהולה של נחמה
ליפשיץ .במאית :רגינה דריקר
________________________________
בית התפוצות ,אוניברסיטת ת"א ,רמת אביב
חדש :מפגשי שיח מטעם מכללת לוינסקי
"הזהות היהודית בקולנוע ובאומנות"
יום חמישי  10.12בין 19:00 – 15:00
________________________________
בית התפוצות ,אוניברסיטת ת"א ,רמת אביב
עורכת הסדרות :רבקה אדרת .טל'03-586-5404 :
דוא"ל rivka@bh.org.il :אתרwww.bh.org.il :
 – 10.12יום ששי – 11:00 – 9:00
וילנה בתרבות יידיש – הרצאה אחרונה בסדרה
ציש"ָא און שול-קולט" :מיר ווייסן ווי צו דערציען ַא
יידיש קינד!" " -אנו יודעים כיצד לחנך ילד יהודי "
מרצה :פרופ' מוטי זלקין
"ֿפלוימן צימעס ,בַאנדעס און אימבערלעך":
טעימות מן המטבח היהודי ליטאי
מרצה :שמיל הולנד
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תל אביב
6
TEL AVIV
בית שלום עליכם ,ברקוביץ  ,5תל אביב ,טל':
 .03-596-5613דוא"לsholemal@zahav.net.il :
דירעקטָאר :פּרָאפ' אברהם נָאווערשטערן
www.bethsholemaleichem.co.il
די לימודים ֿפון יידישער שפּרַאך/ליטערַאטור
קומען ֿפָאר טָאג=טעגלעך ביז 15.05.5015
*
האהובים והנודעים במחזות היידיש
יום ב'  15:30-14:00מוטי אברבוך
ההרצאה בעברית ,הטקסטים ביידיש ובעברית
*
תרבות יידיש – פנים רבות לה
 – 14.06יום ג' – " 14:00שלמה מיכואלס:
החיים והסוף הטראגי של 'מלך ליר היהודי'
המרצה :ד"ר ליאוניד רויטמַאן
*
ווַארשטַאט ֿפון נחמה ליפּשיץ ֿפַאר ייִדישע
לידער :הסדנה לשירה ביידיש של נחמה ליפשיץ
ניהול מוסיקלי :רגינה דריקר
מיטשל ,מנדלשטם ,15ת"א :שרים ביידיש
ֿ 03-685-6865פָארזיצערין :אסתר נַאדעל

בית
טל':
יעדן מָאנטיק15:00 – 14:30 ,
בית וילנה ,שד' יהודית  ,30טל'03-651-5505 :
מקהלת בית וילנה :יידישע לידער .חזרות כל
יום ב'  .14:00-50:00מנצחת :תמרה אייצס
חובבי שירה מוזמנים .אסתר :טל'0655-859-053 :
_________________________________________

סירקין קלוב ,ארלוזורוב  ,101תל אביב
-8טער שטָאק – עמיר פּרץ זַאל ,ועד הפּועל
מָאנטיק  10:00אין דער ֿפרי ,יידישע רעֿפערַאטן
פרָאפ' דב-בער קָאטלערמַאן 05.05 -
שמואל עצמון – 14.05 ,11.05 ,50.05 ,13.05
ד"ר לאה איילון – 08.05 ,55.05

בית השחמט ,טאגור  ,55רמת אביב
טל' 03-583-5984 :יום א' ב 50:00-פעם בחודש__
יָאגַא  -אויף יידיש ! מיט ווערַא סַאבא אין ת"א
אין יעדן עלטער ֿפון  5ביז  - 150דינסטיק ָאדער מיטווָאך
טל'verele@gmail.com065-469-5919 :

יונג יידיש בתחנה המרכזית החדשה ,קומה ,6
לוינסקי  104סטודיו www.yiddish.co.il ,6004
טל'ָ .03-545-8833 :אנֿפירער :מענדי קַאהַאן_
מוזיאון ארץ ישראל ,חיים לבנון  ,9רמת אביב
טל'03-585-5113 :
www.katedra.co.il
 – 02.12יום ה'  15:30-19:00 -עולם תחתון
יהודי ביצירותיו של יצחק בשביס-זינגר______
מוזיאון ארץ ישראל ,חיים לבנון  ,9רמת אביב.
מטעם "השחר" המכללה לשוחרי דעת בת"א
טל'www.michlalag.co.il 03-6584531 :
"אהבה בספרות ובפולקלור היידיש":
מרצה :ד"ר מרדכי יושקובסקי .יום ו' 10-11:30
" - 01.12בינו לבינה" דרך דילמות של החברה המודרנית
מכללת לוינסקי לחינוך ,שושנה פרסיץ 16
הרשמהlevinsky.ac.il /courses 03-590-584563 :
"יידיש כתפישת עולם" התפתחות תרבות יידיש
מרצה הקורס :יעד בירן ימי שני – 19:00 – 15:00
מכללת לוינסקי לחינוך ,שושנה פרסיץ 16
הרשמהlevinsky.ac.il /courses 03-590584563 :
המרכז להנחלת שפת היידיש ותרבותה ע"ש פרידלנד.

"על תרבות ,יידיש ומה ביניהן"
סיור יידיש ברחובות ת"א יום רביעי ,66.12
 12.10בין  .19:30 – 15:30בהנחיית יעד בירן.
סיור יידיש ברחובות יפו ימי ששי 01.05 ,15.05
בין  .11:30 – 09:30בהנחחית יעד בירן_____
מכללת לוינסקי לחינוך ,שושנה פרסיץ 16
הרשמהlevinsky.ac.il /courses 03-590584563 :
המרכז להנחלת שפת היידיש ותרבותה
ע"ש פרידלנד .קורס" :עיונים בתרבות היידיש"
מרצה :ד"ר מרדכי יושקובסקי
 5מפגשים שבועיים בימי ראשון 15:00-19:00
סינמטק ,רח' הארבעה ת"א טל'03-658-4531 :
מטעם "השחר" המכללה לשוחרי דעת בת"א
טל'www.michlalag.co.il 03-6584531 :
טעימות מספרות היידיש :ד"ר מרדכי יושקובסקי
 – 00.12עיון בסיפור "טייבל ושד" של י.ב .זינגר
סינמטק רח' הארבעה ת"א טל'03-658-4531 :
"הָאט ַא ייד ַא ווייבעלע" עם קובי לוריא.
 – 01.12שבת –  11:00לפני הצהריים______
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"ייִדישפּיל" טעַאטער
ביאליק  ,28תל אביב ,טל03-656-8550 :
אינֿפָארמַאציע1-400-888-550 :
דירעקטָאר :ששי קשתwww.yiddishpiel.co.il .
כל ההצגות ביידיש בליווי תרגום לעברית ולרוסית

ששי קשת ודוד ד'אור – מופע קיץ
עם תזמורת בניצוחו של ננסי ברנדס
קרית מוצקין  ,16.04חיפה  ,15.04רחובות
 ,15.04פתח תקוה  ,14.04בית החייל ת"א
 ,55.04 ,55.04 ,51.04קרית חיים ,58.04
ירושלים  ,54.04באר שבע  ,31.04נתניה
 ,01.09אשדוד  ,08.09חיפה  ,05.09ראשון
לציון  ,05.09מודיעין  ,04.09פתח תקוה ,15.09
נצרת עלית 19.09
ה
 10-12.10פסטיבל "העיירה שלנו" ראו רצ"ב
בגליל המערבי .טל'03-955-3555 :
 66-60.10סופ"ש בירושלים
טל' 03-955-3555 :שלוחה 5

ראו רצ"ב

ראו רצ"ב
 12-10.00היידישיאדה ה9-
באילת .טל' 03-955-3555 :שלוחה 5
החיים על פי בודו ַאז מען לעבט דערלעבט מען
כרמיאל  ,05.05חדרה  ,10.09יקנעם 16.09

הצגה חדשה" :לידער ֿפון גן עדן" הצגה
מוסיקלית על פי שירי איציק מַאנגער
בצוותא ת"א ,15.05 ,11.05 ,13.05 ,15.05
54.05 ,55.05 ,13.05
ברחבי הארץ :רמת גן  ,05.05חיפה ,06.05
נצרת עלית  ,05.05אשדוד  ,05.05נתניה
 ,04.05גבעתיים  ,09.05רעננה  ,18.05באר
שבע  ,16.05אשקלון  ,50.05קרית מוצקין
 ,55.05רחובות  ,55.05פתח תקוה ,55.05

ירושלים  ,54.05ראשון לציון  ,59.05בת ים
 ,10.05מודיעין 59.05
"א דָאקטער ווָאס ֿפַארשטייט ַא קרענק"(רופא
בעל כורחו) קומדיה של מולייר עם יעקב בודו,
מוניקה ורדימון ,ואחרים.
בצוותא ת"א .19.05 ,14.05
ברחבי הארץ :קרית חיים 06.05
"יידיש מיין אוצר" ַא טַאטע מיט ַא טָאכטער"
מוטי גלעדי ,דורין גלעדי אור עקיבא ,08.05
קרית מוצקין  ,05.05ראשון לציון ,10.05
ראו רצ"ב
מוזיאון ת"א  ,11.05חיפה 13.05
"דער מענטש טרַאכט און גָאט לַאכט"
הרצליה 51.05
________________________________
אירועים בי ר ו ש ל י ם
JERUSALEM
יידישע קולטור-געזעלשַאֿפט אין ירושלים,
בית החברה נעמ"ת ,שלום עליכם 10
יעדן מָאנטיק 15:00-14:30
ָאנֿפירערין :צילַא גָאדרָאוו-ווייצמַאן
 12.12מציאות ,ריאליזם ופנטזיה בסיפוריו
הקצרים של בשביס-זינגר :ד"ר לאה גרפינקל
 00.12הרופאים מצווים לצחוק – שלום עליכם
והתיאטרון של דז'יגאן ושומאכר :ד"ר דיוגו רוטמן
 61.12לתרגם את אברהם סוצקבר לעברית:
ד"ר מרים טרין ובני מר
 60.12קונצרט חגיגי לסיום העונה

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד לוין,
בי"הס ללימודי המשך ,מעגל בית המדרש ,5
טל' 05-564-5654 :ימי חמישי קורס "יידיש –
לא רק שפה זרה" .מרכזת :ד"ר נגה רובין
יידיש-קורסן מינהל קהילתי "גינות העיר",
"בית יהודית" ,רח' עמק רפאים  ,15ירושלים
מתחילים :יום ראשון  15:00-13:16לאה סקיבא
רמה  : 5יום ראשון  13:30-18:86לאה סקיבא
רמה  : 3יום שני  15:00-13:16לאה סקיבא
רמה  : 8יום שני  10:30-11:86לאה סקיבא
רמה  : 5 - 6יום ראשון  10:30-11:86לאה סקיבא

יידיש קרייז רח' שערי צדק  ,3מקור ברוך
ָאנֿפירערין :דבורה קָאסמַאן טל'05-5561019 :
לייענקרייז ,רבי בנימין  ,13דירה ( 65קומה )10
(משפ' ניבָארסקי) eliezer.niborski@gmail.com
טל' 02-566-7962:יעדן דינסטיק 51:00

ווָאס? ווען? וווּ?
ייִדיש אין ישׂראל

יד ושם ,הר הזכרון ,ירושלים בשיתוף עם
דורות ההמשך נושאי מורשת השואה והגבורה
הבמה ללימודי השואה והמורשת היהודית עולה
לירושלים 19 .מפגשים שבועיים
ימי רביעי – 50:00 – 14:00
טל' להרשמה05-588-5350 :
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http://www.yadvashem.org/yv/he/visiting/holoca
ust_program_2016.asp

________________________________
בי ר ו ש ל י ם
 JERUSALEMהמשך
מועדון שוחרי יידיש מינהל קהילתי "גינות העיר",
"בית יהודית" ,רח' עמק רפאים  .15טל'05-655-8188 :
 - 16.12יום חמישי –  10:86לפני הצהריים
מופע מוזיקלי עם הזמרים עליזה בלכרוביץ,
אורי אברמוביץ בליווי מישה בלכרוביץ.
בתמיכת הרשות הלאומית לתרבות יידיש____
מועדון יידיש ,האוניברסיטה העממית ,בית העם
בצלאל  ,11ירושלים .טל'05-686-545565 :

________________________________
בחיפה
 EVENTS IN HAIFAאירועים
חיפה ,בית הכט ,הנשיא  ,185יידישע קלַאסן
לערערין :מירי רן טל'08-4346555 :
ָאנהייבערֿ :פרייטיק 11:00 – 9:00
ֿפַארגעשריטענע :דינסטיק 13:00 – 11:00
חיפה ,בית הכט ,הנשיא  185טל'08-4346555 :
"אוהבי יידיש חיפה" .מנחה :מירי רן
 – 01.12יום חמישי –  19:00מופע חגיגי
על איציק מַאנגער עם פרופ' יוסף גמזו
והזמרת אורחת פרלמן________________
חיפה ,מרכז רפפורט ,מרכז הכרמל ,הנשיא 134
טל'" - 08-434-3668 :יידישע שטָאט".
מרצה :ד"ר מרדכי יושקובסקי
 -10.12יום חמישי  10:30 -עיירה ודמויותיה
ALL OVER THE COUNTRY
איבערן לַאנד

amamit@jerusalem/muni.il

אלקנה – "שיא" שוחרי יידיש אלקנה
מיסודם של בלה ומאיר שטיינר במועדון +60
ַאשקלון  -ייִדישע קולטור-געזעלשַאֿפט
מתנ"ס בית ווָאסקַ ,אשקלוןֿ .פָארזיצערין:
ברָאניע דריטער .טל'04-5533305 :
טרעֿפונגען יעדן דינסטיק _____15:00-19:00
גני תקוה ,מרכז הבמה טל'03-535-6555 :
"געווען ,געווען ַאמָאל ַא מעשה"
מרצה :ד"ר מרדכי יושקובסקי
 - 00.12יום שלישי  " 14:30 -התיאטרון היהודי"
גלבוע ,מרכז לתרבות ,גן נר טל'08-585-1060 :
לימודי יידיש כל יום א'  11:00-15:30מלך זיו
גן שורק ,מועדון יידיש
 – 61.12יום שלישי – 50:00
מופע של האחיות רייפר
בתמיכת הרשות הלאומית לתרבות יידיש _
זבולון ,מרכז אזורי דורות .טל'08-485-4158 :
לימודי יידיש יום ב' 15:16-18:00לערער :מלך זיו
זכרון יעקב  -קורסים ליידיש 068-484-5014

amamit@jerusalem/muni.il

 –10.12יום חמישי –  15:00קונצרט עם
הזמרת רות לוין בליווי אלכסי בלואוסוב
בתמיכת הרשות הלאומית לתרבות היידיש
האוניברסיטה העממית ,בית העם ,בצלאל ,11
ירושלים .טל'05-686-54616568 :
יידיש-קורסן ֿפינף גרופעס:
 :יום ד'  15:30-14:00צילה גודרוב
מתחילים
מתקדמים א' :יום ב'  15:30-14:00לאה סקיבא
מתקדמים ב' :יום ד'  14:16-19:86לאה סקיבא
משתלמים א' :יום ד'  15:30-14:00לאה סקיבא
משתלמים ב' :יום ב'  14:16-19:86לאה סקיבא
"זמן אשכול" ,סינמה סיטי
טל'ֿ" 1-500-60-81-81 :פָאלקסשפרַאך"
הספרות המוד' שנולדה מהיידיש העממית
10.10-66.12.6102
מרצה :יעד בירן
 4מפגשים בימי רביעי 10:30 – 15:00
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?Cid=1
_________________________________636

רות לעווין  -די װַארשטַאט ֿפַאר יי ִדישן קונסט און
ֿפָאלקסליד – יעדן זונטיק נָאך מיטָאג
טל'www.ruthlevin.com 060-3866-450 :
________________________________________________________________________________________________

יָאגא  -אויף יידיש ! מיט ווערַא סַאבא אין י-ם
אין יעדן עלטער ֿפון  5ביז  - 150זונטיק ָאדער מָאנטיק
טל'verele@gmail.com065-469-5919 :

dvoramann1@gmail.com
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חדרה – געזעלשַאֿפט ֿפַאר ייִדיש ,בית עולה,
ששת הימים  ,50חדרה .טל'08-555-5983 :
לימודי יידיש! המורה :פנינה מעלער
ימי ראשון –  11:30 – 10:30בבוקר________
הרצליה" ,צוזַאמען" מועדון אוהבי יידיש
טל'tsuzamen1@gmail.com 09-9611-515 :
קבוצות שיח לדוברי יידיש בהרצליה:
בית הגמלאי  -ימי א' בבוקר 15:00 ,10:86
בהנחיית אנריקה ואלקה +
ימי א' אחה"צ ( 15:30קבוצה חדשה)
 21על הים  -ימי ב' אחה"צ 15:00
בהנחיית דליה וברכה
מרכז קהילתי יבור  -ימי ג' בבוקר 11:30
בהנחיית מיכל וזינה (יש עדיין מקומות פנויים)___
הרצליה" ,צוזַאמען" מועדון אוהבי יידיש
טל'90-0199-296 :
tsuzamen1@gmail.com

 – 10.12יום שלישי – 11:00
מופע של הזמרת וירה לוזינסקי בליווי
הפסנתרנית רגינה דריקר
בתמיכת הרשות הלאומית לתרבות יידיש____
חדרה – געזעלשַאֿפט ֿפַאר ייִדיש ,בית עולה,
ששת הימים  ,50חדרה .טל'08-555-5983 :
יעדן מָאנטיק 15:00
55.05 ,50.05 ,13.05 ,5.05
________________________________
חולון ,משען ,רח' ביאליק .מפטפטים ביידיש -
מע שמועסט אויף יידיש מיט די ַאקטריסע
שרה'לע ֿפעלדמַאן קישור יו-טוב:שרה'לה פלדמן
טבעון ,מרכז שלהבת ,אורנים 55
טל' 08-943-0584 :לערער :מלך זיו
לימודי יידיש ימי ראשון _______4:86-10:16
כפר ורדים ,מאר"ג ,טל'08-965-6516 :
יידיש-קרייז ,יעדן מיטווָאך 13:00 – 11:30
לערער :דוד טענענבוים________________

כפר חסידים ,הפועל המזרחי 83
יענקל'ס שטעטל ,מוזיאון לשימור מורשת יהדות
מזרח אירופה במאה ה. www.shtetl.co.il 19-
_________________________________

כפר יונה ,מתנ"ס שמועס-קרייז
רעדן יידיש איז געזונט טל'09-494-6111 :
 - 28.06יום שלישי – ______55:01 – 50:00
כפר סבא ,בית רייזל ,רח' גאולה 15
מרכזת :עפרה טל'060-668-6308 :
ספרות יידיש .מרצה :ד"ר לאה גרפינקל
 – 00.12יום שלישי – _______14:00-19:30
מנשה ,מרכז אזורי מילוא .טל'08-5155-361 :
לימודי יידיש יום שני  4:30-10:00לערער :מלך זיו
מעיינות ,מרכז עינב טל'08-564-5550 :
"פערל ֿפון יידישן טעַאטער" .לערער :מלך זיו
יום שלישי פעמיים בחודש _____4:30-10:60
מודיעין ,לייענקרייז ,רחל בר זיו טל'_060-335-4656 :
נהריה ,בית יד לבנים טל'08-965-6516 :
יעדן מיטווָאך  .15:30-14:00לערער :דוד טענענבוים
נהריה ,גלעד  3מרינה טל'03-593-0195 :
יעדן דָאנערשטיק ֿ 15:00 – 11:00פַאר מיטָאג
ָאנֿפירער :סערגָא בענגעלסדָארף_________
נס ציונה ,בית עמית ,בן-גוריון 9
לערער :מלך זיו .טל'04-9340-850 :
"יידישע ליטערַאטור און טעַאטער"
ימי ג'  9:30-11:00פעמיים בחודש
נשר ,אלה טל'068-555-0551 :
יעדן צווייטן מיטווָאך 14:00 – 15:00
ָאנֿפירער :סערגָא בענגעלסדָארף__________
נתניה –מרכז דוד ,אחימאיר  ,9נתניה
ביורא .09-445-5335 :לייבל בָאטוויניק
 - 16.06דָאנערשטיק 19:00 -
הקרנת  5סרטים ביידיש________________
סתריה ,יידיש-לערן קרייז ,בית יובל
יעדן זונטיק ָ .50:00אנֿפירער :יצחק ַאפסל
טעלעֿפָאן065-435-5354 :
עין השופט ,מרכז התרבות טל'08-903-6854 :
לימוד יידיש יום א'  15:30-14:00לערער :מלך זיו
פתח תקוה  -מרכז לגימלאים ,רח' סמילנסקי
יום רביעי – 10:00-11:00
יידיש מדוברת לערערין :פנינה מעלער_____
פתח תקוה  -מרכז קהילתי "עולמות",
שולזינגר  .10טלwww.olamot.org.il .03-953-3540 :
יידיש מדוברת לערערין :פנינה מעלער
יעדן דָאנערשטיק ֿ 10:30-15:00פַאר מיטָאג_
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פתח תקוה ,בית מזלי ,שפירא 84
לימודי יידיש ימי רביעי  15:00בצהריים
מורה :ד"ר יניב גולדברג_______________
פתח תקוה ,בית אברהם שפירא ,הרצל  ,50פ"ת
טל' 03-906-5389 :לָאמיר ַאלע זינגען!
השירים הגדולים ביידיש .עם קובי לוריא
 - 60.12יום שני 50:00 -
מזל טוב! שירי החיזור והחתונה ביידיש
_______________________________
פתח תקוה  -מרכז קהילתי "עולמות",
שולזינגר  .10טלwww.olamot.org.il .03-953-3540 :
פניני תרבות היידיש :ד"ר מרדכי יושקָאווסקי
 - 12.12יום שני  19:30 -אהבה נכזבת בספרות יידיש
________________________________
קיבוץ עין צורים ,חוג יידיש יום א' 19:30-50:30
הדסה צרי טל'_________060-585-5514 :
קרית גת ,מלכי ישראל  .143טל'04-5443-513 :
לייטערין :פרומה ברַאגינסקי 10:00-15:00 .פ"מ
"מַאמע-לשון"  :טרעֿפונג יעדן -5טן דָאנערשטיק
_____________________________________________

ראש פינה ,הרקפת  51יידיש לייענקרייז
בימי ראשון 15:30-14:86
ישי גרשוביץ ___________0658-550-349
ראשון לציון ,מרכז תרבות .לערער :מלך זיו
"פערל ֿפון יידישן טעַאטער" יום ב' 15:30-19:00
ראשון לציון ,מתנ"ס רמת אליהו ,אבא הלל 5
"מע לַאכט צוזַאמען" מועדון יידיש
 – 60.15יום שלישי – 10:00
מופע של הזמר יוני אילת
רכזת :מירית לנדר .טל'____068-860-5885 :
ראשון לציון" ,זמן אשכול" ,סינמה סיטי
טל'ֿ" 1-500-60-81-81 :פָאלקסשפרַאך"(שפת האם)
10.10-12.12.6102
מרצה :יעד בירן
 4מפגשים בימי שני _______15:00 – 10:30
ראשון לציון ,בית ותיקי מלחמת העולם השניה
קורס יידיש :ליטערַאטורֿ,פָאלקלָאר.זונטיק 14:00-19:30

ד"ר משה לעמסטער .טל' 065-583-5508

ראשון לציון ,בית ניצולי השואה ,הנרקיס .6
טל' 03-953-5154 :יום ד' פעמיים בחודש
לערערין :ד"ר לאה גַארֿפינקל
ימי רביעי – _____________9:30 – 10:30
רחובות ,המכללה ,סירקין 5
"יידישע ליטערַאטור און טעַאטער" :מלך זיו
יום ששי  10:00-11:30פעמיים בחודש______
רחובות ,הקתדרה ,רח' גבורי ישראל 5
טל' 04-939-0390 :לערער :מלך זיו
"דער בעל תשובה" יום ה' _______9:30-11:30
רחובות ,בית העולה ,בנימינה  . 8קורס יידיש
ליטערַאטורֿ ,פָאלקלָאר .ד"ר משה לעמסטער
יעדן מָאנטיק  .15:30-19:00טל'065-583-5508 :
*רַאדיָא רקע  010.6מ"ה:
*יעדן ָאוונט 61:00
מיט אברהמי זַאקס און רות לעווין
*יעדן שבת  0:10אין דער ֿפרי
"ַאלץ אויף יידיש" מיט לאה שלַאנגער
רמת השרון" ,זמן אשכול" ,סינמה סיטי
טל'1-500-60-81-81 :
"ֿפָאלקסשפרַאך" 16.10-00.12.6102
מרצים :ד"ר מרדכי יושקובסקי ,יעד בירן
 4מפגשים בימי רביעי 15:00 – 10:30
http://www.zmaneshkol.co.il/course.asp?cid=1511

רמת השרון ,בית מלינוב ,רח' ביאליק 51
טל' 03-689-3535 :לערער :מלך זיו
לימוד יידיש יום רביעי _______ 15:00-19:00
רעננה ,מועדון גיל הזהב ,רח' אופסטרלנד 3
טל'09-583-1518 :
 - 12.12יום שני 9.00-13.00 -
סיור בת"א עם יעד בירן
בתמיכת הרשות הלאומית לתרבות יידיש

לייענט די "ֿפרייע לעבנסֿ-פרַאגן"
www.lebnsfragn.com
ֿפון רעדַאקטָאר יצחק לודען:
ליבער לייענער’מיר דערלַאנגען דיר הײַנט דעם עלעקטראָנישן
ווינטער־נומער  5162 / 61פֿון אונדזערע פֿרײַ ע לעבנס־פֿרַאגן נומ' 5
אין ַא שטַארק אויסגעברייטערטן פַֿארנעם  -דאָס מאָל אין ַא גרויסער
צאָל אויסגעווײלטע אינטערעסַאנטע ַארטיקלען ,דערציילונגען,ווי אויך
ליטערַארישע שאַ פֿונגען אין פּראָזע און פּאָעזיע ַ -א מין ייִדישן "רידער
דײַדזשעסט",וואָס די מערסטע פֿון זיי זײַ נען אָפּגעקליבענע פֿון ייִדישן
"פֿאָרווערטס" און פֿון ַאנדערע ייִדישע און העברעיִשע מקורות .אין
ביידע לשונות .אויך עטלעכע אויף ענגליש ,מיטן ציל צו דערנעענטערן
דעם ַאנדערשפּרַאכיקן לייענער צום ייִדישן ליטערַארישן לשון….

______* מסעות למזרח אירופה
Global Experience
10-00.12.6102 ורשה – יידיש ללא הפסקה
חוגגים את חג השבועות בחווית יידיש
.עם שמואל עצמון וענת עצמון
*4088 :'טל
www.global-xp.co.il
The Lion Travel Tel. 050-690-6956
www.thelion.co.il
 מסע בליטא20-28.07.2016 ""גחלת לוחשת
ובלרוס בעקבות החיים היהודיים והיצירה
העברית בהדרכת ד"ר יואל רפל
Almog Tel. 03-765-1231
ביקור בוילנה וסמינר תרבות יידיש
01-60.10.6102
**קויֿפט ַא שיינע יידישע מתנה
 תיק, חולצת טי,ניתן לרכוש ספל
.עם דמותו של שלום עליכם
10-200-2000 :'בית שלום עליכם טל
*קַארטעלעך-*קויֿפט יידישע ווינטש
, ַא מיידעלע, מזל טוב,געבורטסטָאג
 מיט בלומען אא"וו, ַא חתונה,ַא יינגעלע
10-200-2000 :'בית שלום עליכם טל
**מע ֿפַארקויֿפט יידישע ביכער
:ניתן לרכוש ספרים ביידיש וספרים בתרגום
10-000-2020 רינג-ַארבעטער
10-060-1001 בית לייוויק
10-200-2000 בית שלום עליכם
!ַא ֿפריילעכן רויקן זומער
!קיץ רגוע וכיפי
Wishing you a happy restful summer!
----------------------------------------------------------------------

The “Vos? Ven? Vu?” bulletin is
compiled and distributed voluntarily
by Bella Bryks-Klein
קליין- בעלא בריקס:צונויֿפגעשטעלט
Information: 0655-08-5580 :אינֿפָארמַאציע
To join the mailing list:
bellabryksklein@yahoo.com
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!לערן יידיש דעם זומער
YIDDISH INT’L SUMMER PROGRAMS.
Tel Aviv JUNE 26 - JULY 21, 2016

“The Naomi Prawer Kadar Int’l Yiddish
Summer Program”, Tel Aviv Univ.
See Attached
http://www.naomiyiddish.tau.ac.il/
New York City JUNE 27 – AUGUST 5, 2016
“Yiddish Lebt” Uriel Weinreich NYC

Summer Program in Yiddish Language,
Literature and Culture
Summerprogram.yivo.org
Vilna JULY 17 – AUGUST 12, 2016
“Vilnius

Yiddish Institute 2016 Summer
Program in Yiddish Language and
Literature”
http://judaicvilnius.com/index.php/prog
rams/summer-program
Strasbourg JULY 18-29, 2016

The 7th Summer University for Yiddish
at CIARUS (City center)
goldwaserrafael@gmail.com
Weimar JULY 21 – AUGUST 7, 2016

Yiddish Summer Weimar 2016
/http://yiddishsummer.eu
London AUGUST 7 – 12, 2016

Ot Azoy Yiddish Language Summer
Course with the Jewish Music Institute
https://www.jmi.org.uk/event/ot6azoy-2016

