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 :ָארגַאניזירט דורך

דער צענטער צו ֿפָארשן די קולטור ֿפון מקומות אין דער מָאדערנער יִידישער  –' דעת המקום'
פרָאגרַאם -די יִידיש'; יׂשראלדיקע צענטערס ֿפַאר אויסצייכענונג: קָאר-אאַײ 'ורך געשַאֿפן ד, וועלט

, דער אינסטיטוט ֿפַאר יִידישער שּפרַאך; אין דעם העברעִישן אוניווערסיטעט אין ירושלים
ך אין ּתל"ליטערַאטור און קולטור א דער ; ָאֿביֿבער אוניווערסיטעט-נ ֿפון דער משּפחה גָאלדראַײ

, אילן אוניווערסיטעט און בית שלום עליכם-לימודים אין בר-סטַא צענטער ֿפַאר יִידישרינה קאָא 
 .ָאֿביבֿב -ּתל

עליכם איז נֿפטר געווָארן איז א צוגעּפַאסטע -דָאס בַאצייכענען הונדערט יָאר זינט שלום
ן לעבן און שַאֿפן ן השּפעה. געלעגנהייט נָאך ַא מָאל צו בַאטרַאכטן זאַײ , ון אומדירעקטדירעקט א, זאַײ
ּפע און ַאמעריקע -זעט זיך ָאן אין ּכלערליי ווערק וועגן יִידישן לעבן אין מזרח אין דער  –אייראָא

, אויף דער דינער ליניע צווישן הומָאר, עליכמס שַאֿפן-שלום. טעַאטער און קינאָא , ליטערַאטור
ם ֿפַארשטי, סַאטירע און קָאמיזם, אירָאניע זער באַײ ין די מהותדיקע ענדערונגען אין איז ַא וועגוואַײ

 .רעווָאלוציע, יִידישע ווַאנדערונגען,  דער גַאנג צו וועלטלעכקייט, די מָאדערניזַאציע –יִידישן לעבן 

סטודענטן -ֿפַארבעט ֿפַאראינטערעסירטע ֿפָארשערס און ַאווַאנסירטע גרַאדוִיר' דעת המקום'
עליכמס ווערק -אין שלום', מקום'ָאדער ', ָארט'ון צוצושטעלן ֿפָארלייגן ווָאס שייך דער טעמע פֿב 

נע ווערק  .ָאדער אין אין ַאזעלכע שַאֿפונגען ווָאס זענען ֿפַארבונדן מיט זאַײ

 

ז אויף די טעמעס ווָאס מיר הָאבן אין זינען זער ָאנוואַײ טערדיקע רשימה איז ַא טיילוואַײ  :די וואַײ

 ;עליכמס ווערק-לוםדָארף און שטָאט אין ש, די אימַאזשן ֿפון שטעטל -

ּפע-מזרח - ן שַאֿפן-ַאמעריקע און ארץ, אייראָא  ;יׂשראל אין זאַײ

 ;די טעמע ֿפון ווַאנדערונגען און עמיגרַאציע -

 ;אויסגעדַאכטע מקומות -

 ;גרענעצן, וועגן, בַאנען: קנוּפּפונקטן און איבערגַאנגען -

טונג: דָאס ָארט ֿפַאר קונסט און ליטערַאטור - וונט-דער קינאָא , די בינע, די צאַײ  ;לאַײ

 ;עליכמס ביָאגרַאֿפיע-צענטרַאלע מָאמענטן אין שלום -

 .'ָארט'אידעָאלָאגיע און ּפָאליטיק און זייערע אויסווירקונגען ווָאס שייך  -

 

 



 

 

 

 

 

 

נּפַאסן אין מינוטיקער -ַא ֿפָארמַאט ֿפון ַא צווַאנציק ֿפָארלייגן ֿפון יחידים דַארֿפן זיך ַאראַײ
זיי דַארֿפן בַאשטיין ֿפון ַאן ערך דראַײ הונדערט . העברעִיש ָאדער ענגליש, ּפרעזענטַאציע אויף יִידיש

זן זייער שייכות צו דער טעמע ֿפון דער קָאנֿפערענץ,  ווערטער מע דַארף צו זיי צוגעבן ַא . און ָאנוואַײ
נשיקן נישט שּפעטער ווי דעם ערשטן  און מע, ביָאגרַאֿפיע צו אונדזער  2015 יונידַארף זיי ַאראַײ
 :ַאדרעס-בליצּפָאסט

sholemaleichem2016conference@gmail.com 

 

ן נישט קריגן קיין ֿפָאנדן ֿפון לָארץ ווָאס ווילן זיך בַאטייליקן און קענע-ַאזעלכע ֿפָארשערס ֿפון חוץ
ם דעקן זייערע ֿפָאר-זייערע היים ן רָאוי צו קריגן הילף באַײ -און וווין -אינסטיטוציעס קענען זאַײ

ם (. ביז דראַײ נעכט)הוצאות  ן די ערשטע צו קומען אין בַאטרַאכט באַײ יונגע ֿפָארשערס וועלן זאַײ
 .בַאשטימען ַאזא הילף

 

 :   קָאמיטעט-ָארגַאניזיר

, חוה טורניַאנסקי' ּפרָאפֿב , חנה וירט נשר' ּפרָאפֿב , דזשערעמי דַאובער' ּפרָאפֿב , יׂשראל ברטל' ּפרָאפֿב 
 .דוד רָאסקעס' ּפרָאפֿב , ַאֿברהם נָאווערשטערן' ּפרָאפ, אלי לעדערהענדלער' ֿפרָאפֿב , נתן ּכהן' ּפרָאפֿב 

 

 :עם-ר גלי דרוקער בר"ד, רקָאָארדינַאטאָא -מיט ֿפרַאגעס קען מען זיך ווענדן צום ּפרָאיעקט

gali.druckerbar@mail.huji.ac.il 
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