
יידיש בחיי היום יום
כותרת עברית

סטודנטים וסטודנטיות בקורס שירת יידיש

בתוך המארג הרב-לשוני העשיר הקיים בישראל הכולל בתוכו ערבית, רוסית, קווקזית, אמהרית, לדינו ועוד ועוד, ישנה פיסה

העיתוןבישראלהודפס,1876בשנתקודם.ארוכותשניםואףהמדינההקמתימימערשהיהכךליידיש.גםהשמורהחשובה

שלא(החלטהליידישקתדרהשלהקמההעבריתהאוניברסיטהאישרה,1927בשנתציון"."שערייידיש-עבריהדו-לשוני

יידישועיתונאיסופרי"אגודתיוסדה,1928במכן,לאחרשנההשפה).מגיניגדודהתנגדותבשל1951לשנתעדלפועליצאה

בתלסוצקובראברהםהשואהוניצולהפרטיזןהמשורר,הקים,1949בשנתרבים.וספריםעתכתבילאורשהוציאהבישראל"

הממשלהרישומיפיעלבישראלחיוהגדולה,העלייהלאחר,1954בהזהב).(שרשרתקייט"גָאלדענעדי"הרבעוןאתאביב

כתבויידיש,ספרותקראוביידיש,להצגותהלכורביםכולה.המדינהמאוכלוסייתכשלישהיואשר,יידישדוברי530,000

מכתבים ביידיש והמשיכו לתקשר ביידיש שנים ארוכות לאחר מכן.

אלה רק מספר נקודות ציון, כדי לתת מושג על היקף הנוכחות שהייתה ליידיש כאן.

החרדיות,הקהילותבקרבמלבדהציבורים;בכלחדהדעיכהשלהואהיידיששלהסיפורהשטח,פניעלכינדמהזאת,כלעם

האםאבלונעלמת.הולכתאותההסובבתוהתרבותשהשפהנראהפהבעלבתקשורתבעיקרלפרוח,ממשיכההשפהשבהן

עלמעידהבהכרחהסטטיסטייםבנתוניםהירידההאםהחברה?מןלהיעלםפשוטיכולהשפההאםכך?כלפשוטהסיפור

היעלמות השפה מן המרחב? באילו אופנים היידיש נוכחת בישראל של היום?

אלמבצבצתשהיידישלדרכיםמיוחדתלבתשומתשיקדישוהצעתיראשון.לתוארסטודנטיותשללקבוצהשהצגתיהשאלהזו

קפה,בבתישילוטבאינסטגרם,פוסטיםבית,חפצירחוב,אמנותביןונעומגוונות,היוהתשובותשלהן.יוםהיוםחייתוך

בפרקיסקרנותומעורריםלהווההעברביןמגשריםפעמיםשהרבהודימוייםבאינטרנט––חפציםוקליפיםמשפחתיותשיחות

שמכירבישראל,היידיששלחדשנרטיבמציעאוטו-אתנוגרפיה,מעיןהסטודנטיות,שלהמחקרמסופרים.שפחותהיסטוריה

יוםהיוםבחייהיידישצצההיכןצפויים.לאחרכיםמתוךבוקעותכשהןגםהשפה,שלוהדינמיותהמפתיעותבמשמעויות

שלכם? אנחנו סקרניות לדעת.

חנה פולין–גלאי

https://www.archives.gov.il/archives/Archive/0b07170680014dab/File/0b07170680e6fbf2
https://www.archives.gov.il/archives/Archive/0b07170680014dab/File/0b07170680e6fbf2


60ה-משנותעודשפועלהקפה,ביתבנימין.נחלתשברחובבירנבאוםבקפהאיתרתישבתמונההישןהעיתוניםמתלהאת"

נושאהמתלהגביעלשהכיתובמפתיעלאלכןפעם','שלאביביתתלחוויהמעניקשהואבכךמתהדרהקודמת,המאהשל

הרהיטים,הקפה.ביתבעיצובאחדפרטהיאהכותרתאחרונות'.'חדשותשפירושו,נייעס''לעצטעהיידישעיתוןשםאת

התמונות והמונומנטים נשמרו כפי שהם ומעבירים את התחושה האותנטית של תל אביב מימי הקמת המדינה.

שואהניצוליהציבורי.במרחביוםמדיהשפהאתלשמועהיהוניתןאביב,בתליידישדיברורביםנוסד,בירנבאוםכשקפה

למעשההיאהעיתוניםמתלהעלביידישהכותרתביידיש.בעיקרחדשותצרכובעברית,שלטושלאאירופהמארצותועולים

היחידה, ואין לצידה כותרות נוספת בעברית, זאת למרות שהעיתונים (או לפחות רובם) בעברית.

לצבאסביהתנדבלארץ,שעלהלאחרלברכה.זיכרונםלסבתי,שלחשסבימכתביםעשרותמצאתישבנערותילימזכירזה

-ישראלבארץלושחיכתהלסבתישלמותמחברותכתבמשם,לצרפת.ונשלחהשנייההעולםבמלחמתלהילחםכדיהבריטי

משפטים,כמהלאחראבלבעברית,לכתובשהשתדלנראהובחזרה.ליידישמעבריתדילגסבאבמכתבים,כמובן.אביבבתל

אובעברית,להתבטאאוקשהלוהיהכיהיתההשפהלהחלפתהסיבהאםתהיתיתמידחלילה.וחוזרביידישלכתובעבר

https://www.hamichlol.org.il/%D7%9C%D7%A2%D7%A6%D7%98%D7%A2_%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A2%D7%A1


סבתיבצ'כוסלובקיה.ילדותומשחרדיברושאותהאםשפתעבורושהיתהבשפהאינטימייםנושאיםעללכתובהעדיףשאולי

עלתה לארץ מפולין בעלייה החמישית, והשפה היידית היוותה ם גשר בין שניהם, לצד העברית, אליה שיוועו וכל כך אהבו.

מתלה העיתונים בקפה בירנבאום נותן לנו תזכורת יפה ומעניינת לתקופה שחלפה."

יעל נוימן

שהותירוהקטנהוהקהילהלשוויץשלהההגירהבחיפה,ילדותהעלהסיפוריםעלגדלתיסבי.עםיחדמשוויץעלתה"סבתי

מאחור. היא נהגה לספר על ההצגות שהופקו בקהילה, מחזות ביידיש שרק מתי מעט הבינו, בכללם סבתא.

לאמא,כוונתיעלכשסיפרתיהשפה.אתללמודאותיששכנעוומשעשעים,עשיריםחיים,בגווניםהיידישאתתארהסבתא

שילמובאוניברסיטהשכשלמדהואמרה,ותרבותהיידישללשוןמבואלאוניברסיטה:יידישהספראתלימסרההיא

לסטודנטים כדי שילמדו יידיש, כי פחדו שהלשון תגווע.

https://www.nli.org.il/he/books/NNL_ALEPH990012948750205171/NLI


אתשכחתיהשנים,עםבספר.שהוצגוהיצירותאלפעםמידיופזלתיהקריאהכלליאתשיננתייידיש,ללמודלהתחילשמחתי

עלוכתבותביידישומערכוניםשיריםלילשלוחמרביםמשפחהובניחבריםגוועה.לאלשפהאלהחזקההזיקהאבלהכללים,

שלהניביםאוצר"אתזוגיבןליקנההולדתי,ביוםהשנה,תיכון.תלמידתהייתימאמא,הספראתכשקיבלתיהיידיש.תרבות

ניצב מרחק משמעותי במעמד היידיש.". שני הספרים נחים על המדף בספרייה שלי, וביניהםהיידיש

כמקורביידישפגשתיבהמשךממנה.להנותיודעיםמעטיםשרקוסודית,אזוטריתשפהנשמעההיידישסבתישלמסיפוריה

יהיהדובריה,לחוגלהתקבלמנתועלהישראלי,התרבותיבמגווןשזורההיידישהיום,דוברים.לשפהיהיולאשמאחרדה,של

בחייתופסתשהיאוהמקוםהיידיש,שלהחברתיבמעמדההשיפורעללהעידכדיבכךישכסף.לקבלולאכסףלשלםעליי

היומיום."

אביטל אנגל

פרידה.למסעמחבריי,לכמההצטרפתינסגרת,אביבתלשלהחדשההמרכזיתשהתחנהכשהודיעו,2021"בדצמבר

שלילחשיפהמעבריידיש"."תרבותאלשמפניםגדוליםחציםעםשלטיםכמהבתחנהלביאתתפסוהסיור,במהלך

ומתעניינתמעטלאמבינהעצמיואנייידיש,דוברישלימהמשפחהנכבדחלקאקדמי,קורסדרךליידיש,האחרוניםבחודשים

בשפה ובתרבותה.

שנתלוהפוסטריםאךנעולה,הייתהכברהדלתכשהגענו,.׳׳יידישיונג׳׳הקבוצהשלגדולמרחבאלוהגענוהחץאחרעקבנו

שבעליבכךקסוםמשהווהיהמאוד,בלטהיידיההומורשלהם.המופלאההספרייהלתכניהצצההעניקוהראווה,חלונותעל

המרכז בחרו להדגיש, עוד לפני הכניסה לחנות, את החלק ההומוריסטי בתרבות.

לאובפרטבמיוחד,יידיתלאהיאאביבתלהרימשונה,לכאורהנשמעהחדשה,המרכזיתבתחנהליידיש,החילמוזיאוןמיקום

שאינןהתרבויותהמרכזית,התחנהבתוךיחדהמתקיימותהצד,קהילותביןהלימהישנהלמעשה,אך,המרכזית.התחנה

חלק מהמיינסטרים התרבותי, שמוצאות את מקומן בדיוק שם. "

שילה פרידמן

https://www.booknet.co.il/%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%90%D7%95%D7%A6%D7%A8-%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%99%D7%99%D7%93%D7%99%D7%A9-4503530163
https://www.booknet.co.il/%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%90%D7%95%D7%A6%D7%A8-%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%99%D7%99%D7%93%D7%99%D7%A9-4503530163
http://yiddish.co.il/en/about/


העמוסבביתהאנה,סבתאאצלהחופשותבאחתהיינוואניהתאומהאחותיליידיש.בהקשראצליוחוזרששבאחדזיכרוןיש

ספרים. למדנו בכיתה ב', העברית שלנו כבר היתה טובה למדי, וסבתא אמרה שהיא רוצה ללמד אותנו יידיש.

שם,שלההחייםאתלדמייןהצלחתילאהיסודי.הספרביתעדבפוליןוגדלההמלחמהאחרימידבאוזבקיסטןנולדהסבתא

התחפושותאתלהסתירחייבותהיוואחותההיאבילדותה,כיעליה,האהובהחגהואשפוריםליסיפרההיאאחתשפעםעד

כשהלכו ברחוב לחגוג אצל הדודה. וכשהיא רואה כיום ילדים מטיילים ביישוב מחופשים לאור יום, היא מתרגשת עד דמעות.

)פריפעטשיקאויֿפן("טַײערעזשעגענדענקטקינדרלעך,זשע"זָאגטשהולךשירלנושרהסבתאיידיש,אותנוללמדכדי

לצדיושביםילדיםדמיינתיואניזימרה,היאעברית.לקרואאיךהילדיםאתשמלמדמורהעלמספרותשמילותיווהסבירה

מחודדובעיפרוןבוסתן,מוקףגדולבביתבמטבחישבנואנחנוזרה.מדינהשלשלגיורדכשבחוץבבית-עץ,עץשולחנות

ומחברת למדנו איך קוראים את השפה. סבתא אמרה, "את האותיות אתן כבר מכירות, אבל ביידיש הן עושות צלילים שונים."

ו'בעצםהיאאל׳קמץביידישכיצדהסבירהאנהסבתאַאה,נשמעתבעבריתא'שהאותהילדיםאתלימדשהמורהכמו

בישלמנחםסבאקרה,היתההגדולהביתשלוהרצפהפסח,ואוליסוכותחופשתבטחהיתהזוִאייי.עושהלאי'ושבכלל

ארוחת צהריים, וסבתא אנה לימדה אותנו שפה של זמן אחר.

ספיר הולצמן

https://www.youtube.com/watch?v=kwNB1tqlYoE

