לקבלת עדכונים שוטפים במייל
על הפעילות בבית שלום עליכם הירשמו כאן

לוח שנת הלימודים תשפ"ב
פתיחת שנת הלימודים10.10.2021 :
חופשת חנוכה29.11-5.12.2021 :
חופשת סמסטר30.1-3.2.2022 :
פורים16-17.3.2022 :
פסח10-21.4.2022 :
יום הזיכרון ויום העצמאות4-5.5.2022 :
שבועות5.6.2022 :
סיום שנת הלימודים16.6.2022 :

בית שלום עליכם בשנת תשפ"ב
בית שלום עליכם השוכן בלב תל אביב הוא מרכז חי לשפת יידיש ולתרבותם של יהודי
מזרח אירופה .מדי שבוע בשבוע הוא מושך אליו מאות משתתפים בפעילויותיו המגוונות.
בית שלום עליכם מחויב להנחלתה של שפת יידיש לדורות הבאים ומקיים לשם כך מבחר
קורסים ללימוד השפה ברמות שונות .בד בבד מתקיימות אצלנו פעילויות מגוונות של
ספרות ותרבות ,שכן השפה קשורה לבלי הפרד עם תרבות עשירה ורבת פנים ,שאנו
מבקשים להנכיחה במרחב החיים הישראלי.
אַ מענטש טראַכט און גאָט לאַ כט ,אומר הפתגם הידוע ביידיש ,אך חרף הקשיים
שהערימה עלינו הקורונה ,אנחנו מתכוננים לקראת שנת תשפ"ב ונערכים לקיום
הלימודים בהתאם להנחיות הקורונה .נקיים שיעורים הן בכיתה והן בזום .מובן כי
הלימודים בכיתות יתקיימו בהתאם להוראות השעה  -אם המצב יחמיר נמשיך לקיים את
השיעורים בזום בלבד.
לסיום ,אנו משתדלים תמיד להרחיב את מעגל הנהנים מפעילותו של "בית שלום
עליכם" ,ורשימת התפוצה שלנו גדלה משנה לשנה .עזרו לנו בכך  -ספרו למתעניינים
נוספים והעבירו מפה לאוזן את "סוד" מרכז היידיש התוסס בלב תל אביב.

נשמח לראותכם באירועים שלנו!
בברכה,
פרופ' אברהם נוברשטרן
מנכ"ל

קורסים ליידיש
ההצלחה הגדולה של הקורסים ליידיש משמחת את כולנו ,והיא מעודדת אותנו להרחיב
ולגוון את ההיצע שלנו .פעם בשבוע נפגשים באווירה ידידותית וחמה על מנת לערוך
היכרות עם עולמה של יידיש ותרבותה העשירה .הקורסים מיועדים למתחילים ולמתקדמים
ברמות השונות .המשתתפים מן השנים שעברו מוזמנים בחום להמשיך בלימודיהם ,כפי
שרובם הגדול אכן עושה .משום כך אנחנו משתדלים לשבץ את קורס ההמשך באותה שעה
כמו בשנה שעברה .אנו גם ממשיכים להציע קורסים של קריאה ודיון ביידיש בנושאים
נבחרים ,וקבוצת שיחה ,כדי שלימוד היידיש יהפוך שער לעולם ספרותי עמוק שתלמידנו
רוכשים את הכלים לצלול לתוכו.
הקורסים יחלו ב 10-באוקטובר 2021
ויימשכו עד  16ביוני 2022
מחיר כל קורס ₪ 800 :לשנה
(כולל  ₪ 100דמי רישום)
לנרשמים לשני קורסים ויותר ₪ 700 :לקורס
ניתן לשלם בארבעה תשלומים.
ניתן לבטל את ההשתתפות עד לאחר הפגישה השנייה.
לאלה המפסיקים את השתתפותם במהלך השנה ,לא יוחזרו דמי ההשתתפות.
רכז הקורסים :ד"ר ליאוניד רויטמן

להרשמה לקורסים לחצו כאן

לרשותכם חניה במקום
במחיר מוזל

קורסים בשנת תשפ"ב
מתחילים
יום א' 12:30 – 11:00

אברמי זקס

בכיתה

יום ד' 11:30 – 10:00

ד"ר יעד בירן

בכיתה

יום ב' 18:00 – 16:30

אלכסנדר פיש

בכיתה

יום ד' 20:00 - 18:30

ד"ר אורן כהן רומן בכיתה ובזום

יום ה' 11:30 – 10:00

ורה סבו

בזום

מתקדמים א'
יום ג' 11:00 – 9:30

אברמי זקס

בזום

יום ד' 18:30 – 17:00

ורה סבו

בזום

יום ה' 13:00 – 11:30

ד"ר יעד בירן

בזום

יום ה' 19:45 – 18:15

ד"ר יעד בירן

בזום

מתקדמים ב'
יום ג' 18:30 – 17:00

ורה סבו

יום ד' 18:15 – 16:45

ד"ר אורן כהן רומן בכיתה ובזום

יום ד' 13:30 – 12:00

ד"ר יעד בירן

בזום
בכיתה

באַנײַט אײַער ייִדיש
יום ד' 11:30 – 10:00

ורה סבו

בזום

שמועסקלאַס
יום ב' 11:00 – 9:30

אלכסנדר פיש

בכיתה

משתלמים
יום ב' 11:15 – 9:45

די תּקופֿה פֿון די קלאַסיקערס
ויקי שיפריס

יום ב' 13:00 – 11:30

וואַרשע אין באַשעוויסעס ווערק
אלכסנדר פיש

יום ב' 13:00 – 11:30

בכיתה

לאַכן איז געזונט!
ויקי שיפריס

יום ב' 11:15 – 9:45

בזום ובכיתה

בזום ובכיתה

פֿון דער אַלטער היים קיין אַרגענטינע
אסתר רוז'אנסקי

בכיתה

יום ב' 16:00 – 14:30

על פי תהום :ספרות יידיש בפולין בין שתי מלחמות העולם
בכיתה ובזום; ביידיש
פרופ' נתי כהן

יום ג' 18:00 – 16:30

סדנת תרגום מיידיש לעברית
ויקי שיפריס ובני מר

יום ג' 19:45 – 18:15

משיחס צײַטן!  -מיר לייענען גאָלדפֿאַדען
ד"ר אסתי ניסים וויקי שיפריס

יום ד' 12:45 – 11:15

בזום ובכיתה
בכיתה

ליבע אין דער ייִדישער ליטעראַטור
אסתר רוז'אנסקי

בכיתה

קורות בתינו :פולין היהודית
סדרה פנורמית עם מיטב המרצים
ימי א' 18:30-17:00
בית שלום עליכם ,רח' ברקוביץ'  ,2תל אביב
הסדרה תועבר גם בזום
רכזת הסדרה :טובה לשם

מחיר ההשתתפות בכל סמסטר₪ 400 :
לנרשמים לשני הסמסטרים₪ 700 :
לפרטים ולהרשמה 03-6956513 :או באתר

אסתּרס קאַבאַרעט
קברט יידיש סטירי עם כתוביות בעברית

"אסתּר קאַבאַרעט " בא לעולם כדי לחלץ את היידיש ממעגל החומרים הממוחזרים לעייפה,
להחזירה אל זירת היצירה ,ולחיות באמצעותה את התרבות היהודית המודרנית בכל
היקפה .בקברט שלנו היידיש היא שפה חיה ,וההצגות שואבות מכל עושרה של התרבות
היהודית ובה בעת פונות אל הקהל הישראלי כאן ועכשיו ,מפני שלא מעט מהסוגיות
שהעסיקו את היוצרים ביידיש בשנת  1922שבות ומופיעות בגלגולים חדשים גם בשנת
.2022
למידע נוסף על הקברט לחצו כאן
בימוי והפקה – אסתי ניסים
כתיבה – יעד בירן
ניהול מוזיקלי – אורן סלע
עריכת טקסט – ויקי שיפריס
תחקיר וייעוץ מוזיקלי – ד״ר מיכאל לוקין

במהלך שנת תשפ"ב אנחנו מתכננים לקיים כמה קברטים וסיורים
(בכפוף להנחיות הקורונה)
עקבו אחרי הפרסומים באתר ,בניוזלטר ובפייסבוק!

בואו ללמוד איתנו!
קומט זיך לערנען מיט אונדז!
אברמי זקס
גדל למשפחה דוברת יידיש ,ולמד בחדר יידיש בכפר חב"ד
ובישיבה לדוברי יידיש .יצא בשאלה בגיל עשרים ,אך מדבר עם
סבתו ועם קרובים אחרים רק ביידיש .בעל תואר ראשון
בפילוסופיה ותואר שני ביידיש מן האוניברסיטה העברית
בירושלים .מאז  2013מנהל ,עורך ומשדר את כאן יידיש  -מיר
זײַנען דאָ  -תכנית רדיו ביידיש המשודרת פעמיים בשבוע ,וכוללת
אקטואליה וחדשות לצד תרבות יידיש .מגוונת.

ד"ר אורן כהן רומן
לאחר ששמע יידיש בילדותו מסבתו ומאביו ,למד בחוג ליידיש
השירות האּפיות
באוניברסיטה העברית .את הדוקטורט כתב על ִ
ביידיש ישנה ,על ספר יהושע ועל ספר שופטים .מלמד יידיש
וספרותה באוניברסיטאות ומכללות בארץ .בין מאמריו" :נשים
יוצרות מוזיקה בכתבי שלום עליכם".

אלכסנדר פיש
מזה שנים רבות מקפיד ללמד יידיש בימי שני .בשאר השבוע -
מוזיקאי המנגן על מגוון כלים ושחקן המשחק במגוון תיאטראות;
בעל רזומה עשיר בארץ ובעולם .בבית שלום עליכם ילמד שלושה
קורסים ,ובהם המשך הקורס מן השנה שעברה "-קריאה ושיחה
לרמת ביניים" ,וכן קריאת טקסטים למתקדמים; השנה נמשיך לקרוא
את די פֿאַמיליע מושקאַט מאת יצחק בשביס זינגר.

אסתר רוז'נסקי
ילידת ארגנטינה .עוסקת בהוראה מאז  .1952לימדה בבואנוס
אירס בכל הרמות ולכל שכבות הגיל  -בבית המדרש למורים ליד
הקהילה ,בבית הספר התיכון ע"ש רמב"ם ובמדרשה העברית.
עלתה לארץ בשנת  2002ומאז מלמדת בבית שלום עליכם
ובקורסי הקיץ ליידיש באוניברסיטת תל אביב .בשנת  2019קיבלה
פרס מפעל חיים על תרומתה להוראת השפה והתרבות מטעם
הרשות הלאומית לתרבות יידיש.

בני מר
סופר ומתרגם; בין ספריו :סמוצ'ה :ביוגרפיה של רחוב יהודי
בוורשה (מאגנס .)2018 ,בין תרגומיו :חרוזים שחורים:
אוטוביוגרפיה מדומיינת של אברהם סוצקבר ,עירם של האנשים
הקטנים ,ומנחם מנדל מאת שלום עליכם; לאחרונה :יומן לאחור,
מאת המשורר בינם הלר .ערך את מוסף הספרים של הארץ ואת
כתב העת דווקא :ארץ יידיש ותרבותה שיצא לאור בהוצאת בית
שלום עליכם.

ורה סבו
נולדה וגדלה בבודפשט ,הונגריה .בעלת תואר שני בלימודי יידיש
מאוניברסיטת קולומביה בניו יורק ,ובלימודי אנגלית וגרמנית
מאוניברסיטת אלטא בבודפשט .לימדה תרבות יידיש
באוניברסיטאות בארצות הברית ובאירופה .מלמדת כעת קורסי
יידיש למתקדמים באוניברסיטת תל אביב .מתרגמת מיידיש
והונגרית לאנגלית .מורה מוסמכת ליוגה ,ומלמדת כחמש שנים
יוגה ביידיש!

ויקי שיפריס
בעלת תואר שני בספרות יידיש מהאוניברסיטה העברית בירושלים
ותעודת הוראה ביידיש מOxford Institute for Yiddish -
 .Studiesמאז  1997מלמדת יידיש – שפה וספרות – בקורסי קיץ,
באוניברסיטאות בארץ ובעולם ובבית שלום עליכם .מתרגמת
מיידיש לעברית ועורכת תרגום .בין תרגומיה :אברהם סוצקבר ,גטו
וילנה (עם עובד)2016 ,

ד"ר יעד בירן
בוגר התכנית ליידיש באוניברסיטה העברית .עבודת הדוקטור שלו
עוסקת במסעות סופרי יידיש לארץ ישראל .סופר ותסריטאי .מחבר
קובץ הסיפורים לצחוק עם לטאות (זמורה-ביתן .)2017 ,יוצר שותף
של תכניות אסתּרס קאַבאַרעט ,קברט יידיש שנולד בבית שלום
עליכם ומופיע ברחבי הארץ .מדריך סיורי יידיש ברחובות –
בעקבות תרבות יידיש בתל אביב ,ביפו ובירושלים .מלמד שפה
וספרות יידיש גם באוניברסיטת חיפה.

פרופ' נתי כהן
ראש המרכז ללימודי יידיש באוניברסיטת בר אילן .עוסק
בהיסטוריה תרבותית של יהודי מזרח אירופה במאות ה 19-וה20-
ובספרות יידיש מודרנית .ספריו :יידיש בסימן קריאה :מלשון
דיבור לשפת תרבות (מרכז שזר תש"פ); ספר ,סופר ועיתון :מרכז
התרבות היהודית בוורשה( 1942 – 1918 ,מאגנס תשס"ג).
משמש סגן עורכת של יד ושם – קובץ מחקרים.

הסדנה לשיר היידי האמנותי ע"ש נחמה ליפשיץ
בניהולה של רגינה דריקר
הסדנה מטפחת את המסורת המוסיקלית של השיר ביידיש,
ברוח פעילותה של הזמרת הדגולה נחמה ליפשיץ.

לימוד שירים ייחודיים ביידיש בליווי פסנתר :שעור פרטני ( 45דקות) ,פעם בשבוע,
בימי ב' או ד' ,בין השעות .20:00-10:00
לתאום אודיציה ולפרטים נוספים:
טל'( 03-5176764 :בשעות הבוקר)052-7046640 ,
מחיר ₪ 300 :לחודש.

