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  .דישדורכגעפירט אויף ייִ און ווערן ַא, רשטייענדיקן עולםדיש פַאייִ  ַא צור עיקר דענען געצילט ײ  לעקציעס ז די
 .יף עבריתודער ארן אויף ענגליש ָארעזענטירט געווָאּפך ײ  לגרדערפָא ויךאוין ש נעןײ  טייל פון די לעקציעס ז ַא
 
 טײ  צ ינהַאלטא טלטי #
  

 ײ  נ 
 "בןפון חורבן צום לע"

 די מוזיק און לידער
 פון דוד בָאטוויניק

WWW.BOTWINIKMUSIC.COM -דישע לידערעם בוך ייִ ײ  וד דער נבלּכ

דערשינענעם בוך -ײ  ערן דעם נײ  נצערט צו פקָא /לעקציע  ַא –
 .ערזינג ן ַאדער ָאדורכגעפירט מיט ָאס קען ווערן ַאדָא. לידער

50 - 70 
 ינוטמ
 

 
 טײ  צ לטינהַאא טלטי #

 יב ניידוס לי  .1
 ערז פון דוירטוָאו –

 עזיעָאדישער ּפייִ 

ע לידער נײ  ילן פון זשּפײ  פיע און בגרַאביָא. פןלעבן און שַא ןײ  ז
 (טייל געזונגען ַא, לידער 24און  16צווישן )
  טיילן 2אין רָאגרַאם ווערט ּפרעזענטירט ּפ – 
 לע לידער נַאציָאאון נַא ,ליבע לידער :טייל ערט1 
 זעצטע לידערעגראיבע און, עזינטַאפַא, נדערקי :טייל ערט2 

30 - 50 
 ינוטמ
X2 

אויפן (: געזונגען)לידער  6ליז פון נַאן ַאאון ַא, פןן לעבן און שַאײ  ז ווסקירשַאווַא. מ.מ  .2
דעם , די מעזינקע אויסגעגעבן, הערע מלּכײ  ט, עטשיקריּפּפ

 זי  70ן אוער  80, ורהמחת ּתׂש, נערס טרערןמיל

35 - 75 
 מינוט

. (געזונגען)ידער ל 10-7פון און ַאן ַאנַאליז , ן לעבן און שַאפןײ  ז רהם רייזעןאב  .3
און עטלעכע קורצע דערציילונג  ַא ן אויךײ  רגייט ַארָאגרַאם ּפאין 

 .טײ  לויט דער צ, ציעסרעציטַא

35 - 75 
 מינוט

 75 - 35 (.געזונגען)ידער ל 7פון און ַאן ַאנַאליז , ן לעבן און שַאפןײ  ז ר עגניציק מַאא   .4
 מינוט

 .פןן לעבן און שַאײ  איבערבליק פון ז  רץלייבוש ּפק חיצ   .5
  טיילן 3רעזענטירט אין ם ווערט ּפגרַארָאפ – 
 ליזם ַאצירעליגיע און סָא: ט און מענטשגָא :טער טייל1 
 ירושה: רצןך ּפנֹא :טער טייל3/ יע זטַאַאנפ, נדערקי :טער טייל2 

30 - 50 
 ינוטמ
X3 

פט אין דער נדשַאראל לַאיׂש  .6
דישער ראלדיקער ייִ יׂש

 טורליטערַא

 בונגען ײ  שרראל דורך די לידער און בַאציר איבער ארץ יׂשַאשּפ ַא
, יוסף קערלער)בערס און דיכטערס ײ  דישע שרראלדיקע ייִ פון יׂש

, סוצקעווער, שטייןּפברכה קָא, עלעסיןמע טזיַא, בונעם העלער
 (נדערעַאון א ,פישקלעּפ, טוויניקבָא, וויערניקָאּפַאּפ

35 - 75 
 מינוט

ו "ט, החנוּכ)טוב -בוד יוםלּכ  .7
 מעןגרַארָאּפ( סחּפ, בשבט

מנהגים און , רלקלָאווערטלעך און פָא, יותמעׂש, לידער יד
 טוב-דעם יוםפון  געשיכטע

35 - 75 
 מינוט

, לקפט צום פָאלידער וועגן ליבשַא 16ביז  :דישן לעבןליבע אין ייִ  ליבע לידער  .8
 חה און צווישן בחורים און מיידלעךצו דער משּפ

35 - 75 
 מינוט

נג לזכר די קדושים און די רלעזונגען און געזַאפָא, ציערעציטַא ןיליָאמ 6 –ור ּכיז  .9
 דעם חורבןן גיבורים פו

35 - 75 
 מינוט

, יותמעׂש. דישקייטלער טייל פון ייִ ן אינטעגרַאדיש ווי ַאיִ י דישקייטאון ייִ דיש ייִ   .11
 לידער, ווערטלעך

35 - 75 
 מינוט

 : דיש און עבריתייִ   .11
 מעןוזַאצ חד י

עה השּפ;  דיש און עברית איבער די דורותמענלעבן פון ייִ צוזַא
 דישעען פון ייִ נגכוײ  רגלפַא; דערנעם עבריתדיש אויף מָאפון ייִ 

 לידער, ווערטלעך, יותמעׂש. לידער איבערגעזעצט אויף עברית

35 - 75 
 מינוט

טור טערַאליזיע נטַאפַא  .12
 דישאויף ייִ 

נעטן און לַאנדערע ּפַא, יות פון דער צוקונפטסטישע מעׂשנטַאַאפ
 . (נדערעַאפון און פונגען שַאאייגענע )פטלעכע וואונדער וויסנשַא

35 - 75 
 מינוט

יוטער מּפקֹא דיש אויפןייִ   .13
ן און איבערן אינטערנעץ או

 וועב

לוועלטלעכן וועב ציר איבערן ַאַאשּפ ַא: יוטערמּפן קֹאיפדיש אוייִ 
 .דישלעצער אויף און וועגן יי  נטע וועבּפזוכן אינטערעסַאצו בַא

 רבינדונג און ַאן אינטערנעץ פַאס נויטיקט זיך ַאע)***  
 ***( יוטערמּפקָא מיט ַארבינדן ס קען זיך פַאר ווָאיעקטָאפרָא

35 - 75 
 מינוט

פטלעכע יסנשַאוו  .14
 דישגיע אויף ייִ לָאטערמינָא

פטלעכע נוץ פון וויסנשַאיבערבליק איבער דעם בַאא
, לערנביכער, דיש אין ווערטערביכערגיע אויף ייִ לָאטערמינָא

 כער בַאנוץטעגלע-גרעסע און טָאּפ

35 - 75 
 מינוט

 : לטןאייביקע געשטַא  .15
ן און שטעטל לינגמיַא סדָא

און  אמתעדי וועגן  רצבי זַאבונגען פון ײ  שרדי וואונדערלעכע בַא
טעריאל וועגן ב מַאצוגָא .ן שטעטלײ  מענטשן אין ז אמתדיקע

 .טײ  לויט דער צ –, בכלל, דישן שטעטלייִ 

35 - 75 
 מינוט

http://www.botwinikmusic.com/
http://www.botwinikmusic.com/
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 טײ  צ לטינהַאא טלטי #
 נע מענטשןײ  ז

 


