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 זמן תוכן טלטי #

על  הרצאות( 8)שמונה   .1
 משוררים וסופרים

 ,רהם רייזעןאב ,ווארשאווסקי. מ.מ ,(2)יב ניידוס לי
 .(3)יצחק לייבוש פרץ  ,ערגיציק מאנא
 דוגמאות בשירה ובדיקלום, סופר סיפור חייו/לכל משורר -

35 - 75 
  דקות

ארץ ישראל בספרות   .2
 היידיש

 75 - 35 .ל"המשוררים בארץ ובחו עם מיטב טיול בנוף ובספרות
 דקות

 (2) פסח, (2) ו בשבט"ט, (3) חנוכה: חגיםלתוכניות   על חגים הרצאות( 7)שבע   .3
 (לפי הנושא)פולקלור ובדיחות , סיפורים, שירים תתוכנית כולל -

35 - 75 
 דקות

 75 - 35 שירים בנושא האהבה 16עד  - תוכנית על שירי אהבה  .4
 דקות

ששת  תוכנית לזכר  .5
 המיליונים

 75 - 35 ן הקדושיםמיליו תתוכנית לזכר שש -
 דקות

דיש ייתוכנית על   .6
 ויידישקייט

ובשירה  ספרותומסורת היהודית במתייחסת לדת  תוכניתה -
  ביידיש

35 - 75 
 דקות

על עם  הועל השפעת, מנסה להסביר מקורות היידיש תוכנית - ?מה זה יידיש  .7
 ובעתיד, בהוה, ישראל בעבר

35 - 75 
 דקות

 : דיש ועבריתיי  .8
 וזאמעןצ חד י

 75 - 35 איך זה מסתדר –ועברית בתוך היידיש , עבריתהיידיש בתוך 
 דקות

בדיוני -ומדע, ספרות דמיוני  .9
 ביידיש 

 75 - 35 לא מעולם הזהויצורים , החלל החיצוני, מיסטיקה, סיפורי דמיון
 דקות

 .מענייניםביידיש טרנט טיול באתרי האינ דיש במחשב ובאינטרנט יי  .11
 ***( חייב תקשורת לאינטרנט ומקרן גדול )***  

35 - 75 
 דקות

 75 - 35 !בוודאי ?וטרמינולוגיה טכנית ביידיש, האם יש שפה מדעית יום-והמדע ביוםיידיש   .11
 דקות

 "שטעטל"ה: ותדמויות נצחי  .12
 ותושביולינגמיאן 

 על האנשים האמיתים (ה"ע) רצבי זַא התיאורים הנפלאים של
 .בעיירה שלו

35 - 75 
 דקות

13.   
 ***[ חדש]*** 

 
  "סטופ-נון" יידיש

 "(בלי הפסקה"יידיש )
 

דיקלום של שירים וסיפורים ממיטב אך ורק  .בלי הסברים
 המשוררים והסופרים

, לייוויק.ה, לייב ניידוס, ביאליק. נ.ח, שלום עליכם, פרץ. ל.י –
, איציק מאנגער, יהואש, ארגאליעזר שטיינב, פרץ מיראנסקי

קאדיע , אברהם רייזען, טונקעלער, לוצקי. א, מאני לייב
  ועשרות אחרים ואחרות, איידע מאזע, רחל קארן, מאלאדאווסקי

 –שעה 
 24עד 

 שעות

14.   
 ***[ חדש]*** 

 
 "בןפון חורבן צום לע"

 והשירים המוזיקה
 דוד בָאטוויניק של

 
  WWW.BOTWINIKMUSIC.COM – דישייִ ב ספר השירים החדשוד בלכ

 
 . לחגוג את הספר החדשרט קונצ / הרצאה

 .(ת)זה יכול להיות עם או בלי זמר

50 - 70 
 דקות
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