תרבות באייבשיץ

אופן הרשמה:

בשיתוף בית
שלום עליכם
שלב
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סדרות תוכן ותרבות במכון אייבשיץ  -הרצאות מפי טובי המרצים  -בחסות מכון אייבשיץ

סדרה לימודית :תרבות היידיש – פנים רבות לה

הקורס יפרוש את התפתחותה הדרמטית של יידיש כשפה יהודית  -מהתחלותיה הצנועות עד
לפריחתה המרשימה במאתיים השנים האחרונות ,כאשר השפה קישרה בין יהודים בכל קצות תבל -
מוורשה ועד ניו יורק ,מווילנה ועד בואנוס אירס .מעמדה של יידיש וגורלה היו נושא לוויכוחים בין
הזרמים האידיאולוגיים השונים ,החל בפיצול בין חסידים ומשכילים .במרוצת כמה דורות תרמו
יוצרים את כשרונם כדי להפוך את יידיש לשפה ספרותית עשירה וגמישה ,והמוני יהודים נהרו
להצגות תיאטרון שנחרתו בליבם .היבטים אלה יבואו לביטוי בהרצאותיהם של טובי המרצים בתחום.

שלב
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יידיש :שפה יהודית שנדדה ממערב למזרח 26/11

פרופ' אברהם נוברשטרן
התחלותיה של יידיש באזור הגרמני; יידיש כשפה
יהודית; התבססותה של יידיש במזרח אירופה; הגירתם
של דוברי יידיש במאה הי"ט – הכ' והתפשטותה בעולם
שמאל דוחה וימין מקרבת :משכילים
3/12
כותבים יידיש ,חסידים כותבים יידיש
פרופ' נתי כהן
המלחמה הספרותית שהתנהלה במאה הי"ט ביידיש
בין חסידים למשכילים; היחס של שתי התנועות
ליידיש כאמצעי ספרותי
הקלסיקונים של ספרות יידיש:
10/12
מנדלי מוכר ספרים ושלום עליכם
פרופ' אברהם נוברשטרן
התחלותיה של ספרות יידיש החדשה; המשכיל שלום
יעקב אברמוביץ פונה לכתיבה ביידיש; הסבא מנדלי
והנכד שלום עליכם; סאטירה והומור בספרות יידיש
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לשלוח צילום מסך של הפעולה,
או מסמך מאשר לטלפון .054-2255503

עלות –  400ש״ח  350 /ש״ח למדריכי
מסעות לפולין או מנויי מכון אייבשיץ.
קיום הסדרה מותנה במינימום
משתתפים .במידה ויהיה ביטול –
יוחזרו כספי ההרשמה במלואם.

 10הרצאות שבועיות בזום ,בימי חמישי בשעה  | 10:00הרצאה ראשונה תיערך ב26/11/20-
הפולקלור ביידיש
ד"ר מיכאל לוקין
הסוגות של הפולקלור ביידיש :השיר העממי ,הבדיחה,
הפתגם .מחקר הפולקלור ביידיש – דמויותיו ומניעיהם;
מוסדות לחקר הפולקלור ביידיש – ייווא
שירי עם ביידיש
24/12
ד"ר מיכאל לוקין וזמרת אורחת
הסוגות של שיר העם ביידיש; מלים ומנגינה
המחזות של אברהם גולדפאדן והתיאטרון ביידיש
ד"ר אסתי נסים
31/12
מחזותיו של גולדפאדן – מוסיקה וטקסט; מחזות
היסטוריים ומחזות אקטואליים .נדודיו של גולדפאדן:
רומניה ,רוסיה ,ארצות הברית
י"ל פרץ וחוג הסופרים סביבו
7/1
פרופ' נתי כהן
י"ל פרץ :ריאליזם ורומנטיקה :הסיפורים 'מפי העם'
ו'חסידות'; פרץ כמדריכו של דור סופרים צעיר בוורשה

ביצוע תרומה באחת מ 3-הדרכים:
(קריטי לציין :יידיש /שימכם /טלפון שלכם)
■ ביט העברה לטלפון 0543110680
■ פייבוקס העברה לטלפון 0542255503
■ העברה בנקאית בנק מזרחי (מס'  ,)20סניף
 ,492מס' חשבון  ,322719המוטב :מכון אייבשיץ.
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ורשה כמרכז של ספרות ותרבות
14/1
יידיש בין שתי מלחמות העולם
פרופ' נתי כהן
צמיחתה של העיתונות ביידיש ומרכזה בוורשה .אופיים
של העיתונים המרכזיים .מאבקים אידיאולוגים בעולמה
של תרבות יידיש .יידיש ,עברית ופולנית
ארצות הברית כמרכז של תרבות יידיש
21/1
פרופ' אברהם נוברשטרן
עיתונות ,תיאטרון וספרות יידיש בניו יורק;
פנייה להמונים וכתיבה לאניני טעם
יידיש בארץ ישראל ובמדינת ישראל
28/1
ד"ר יעד בירן
מאבקים סביב מעמדה של היידיש בארץ ישראל ובמדינת
ישראל; סופרים מרכזיים; יצירתו של אברהם סוצקבר

