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נַײעס בלעטל
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טַײערע ליבהָאבערס ֿפון יִידיש! 

עס איז אונדז ַא גרויסע ֿפרייד איבערצוגעבן ַאז ס'איז איצט ֿפַארַאן ַא
נַאציָאנַאלער שּפרַאך־צענטער ֿפַאר יִידיש אין שוועדן. דָאס אויֿפשטעלן

ֿפונעם שּפרַאך־צענטער איז געווען ַאן אינטענסיווע ֿפַאזע ָאנגעֿפילט
מיט אידעען, זיצונגען און צוגרײטונגען אויף צוקונֿפטיקע

אונטערנעמונגען.
 

אין דעצעמבער הָאט דער שּפרַאך־צענטער דורכגעֿפירט צוויי
סעמינַארן. דעם 11טן דעצעמבער איז ֿפָארגעקומען ַא סעמינַאר וועגן
איבערזעצונג אויף יִידיש „ּכישוף אויף מַאמע־לשון”,ָאנגעֿפירט ֿפונעם

„הערי ּפָאטער”־איבערזעצער, ַארעלע ווישווַאנַאט, און ד''ר יַאן שווַארץ
ֿפונעם לונדנער אוניווערסיטעט, ווָאס הָאבן געהַאלטן רעֿפערַאטן און

ָאנגעֿפירט ווַארשטַאטן. דער סעמינַאר איז געשטיצט געווָארן דורכן
שּפרַאך־צענטער, דעם שוועדישן שּפרַאך־רַאט און "ּפַײדײַא", דעם

איירָאּפעִישן אינסטיטוט ֿפון יודַאִיסטיק.
 

דעם 4טן דעצעמבער הָאט דער שּפרַאך־צענטער ַארַאנזשירט ַא
סעמינַאר אין צוזַאמענַארבעט מיטן לונדנער אוניווערסיטעט וועגן

יִידיש־לערערַײ. דער סעמינַאר איז ָארגַאניזירט געווָארן ֿפונעם
אוניווערסיטעט־לעקטָאר סימָא מויר און דער יִידיש־לערערקע ּפַאולַא
גרָאסמַאן. די סטודענטן ֿפונעם לונדנער אוניווערסיטעט און ַאנדערע

בַאטײליקטע יִידיש־ליבהָאבערס הָאבן געהערט רעֿפערַאטן,
דיסקוטירט און זיך געלָאזט אינסּפירירן ֿפון יִידִיש־לערערַײ איבער גָאר

דער וועלט.  צווישן די רעדנערס זענען געווען רײזל זילבערמַאן



Snöängel 
[דער שנײ־מלאך, [די שנײַ־מלָאכים
der shney-malekh (di shney-malokhim)

Snöboll
די שנײקױל, ־ ן;דער שנײבַאל - ס/ן
Shneybal; shneykoyl

Snöflinga דָאס שנײעלע, ־ך
dos shneyele, -kh

Snögubbe  דער שנײ־מענטש 
der shney-mentsh

Snölykta דער שנײ־לאמטערן, ־ ס
der shney-lamtern 

Vante קוליקל, דָאס ־עך
kulikl, dos (-ekh)

Vinter דער װינטער, ־ ס
der vinter, -s

Jul ניטל

Chanukka
חנוּכה  
Glad hanukah! ַא ֿפריילעכן חנוּכה
A freylekhn khanike

Hanukkah  דער חנוּכה 
der khanike/khanuke

Latke/potatisplätt
די לַאטקע, ס
latke, di (-s) 

Munkar די ּפָאנטשקע, ־ס
pontshke, -s

Tända Chanukka-ljus
ָאנצינדן די חנוּכה־ליכטלעך 
ontsindn di khanike-likhtlekh

God jul! ַא ֿפריילעכן ניטל 
A freylekhn nitl!

Jul ניטל
Nitl

Julafton דער ערֿב־ניטל  
der erev-nitl

Vinter
ווינטער

Julgran
 די יָאדלע, ־ס; דער ניטל־בוים
 di jodle (-s); nitl-boym

Julklapp ניטל־מּתנה
nitl-matone

Tomteluva דער ניטל־היטל 
der nitl-hitl

Det är kalt ס'איז קַאלט
S’iz kalt

Det snöar!   סע ֿפַאלט ַא שנײ/סע שנײט
Se falt a shney/se shneyt

Handske  די הענטשקע, ־ס 
hentshke, di (-s)  

Låt det snöa! לָאז ַא שנײ 
Loz a shney!

Snö דער שנײ
der shney

אידעען איר  הָאט 
זײַט ֿפירלײגן?  ָאדער 
שיקט און  גוט  ַאזוי 

בליצבריװל! ַא  אונדז 
jiddisch@isof.se
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@sprakcentrum_jiddisch

jiddisch.isof

isof.se/jiddisch

jiddisch@isof.se

דירעקטָארשע בַײ דער שלום־עליכם־שול
(מעלבורן, אױסטרַאליע),  ַאסיַא־װַײסמַאן

שולמַאן, דירעקטָארשע בַײם יִידישן
ביכער־צענטער (ַאמהערסט, מַאסַאטשוסעטס,

די ֿפַארייניקטע שטַאטן) און
אוניווערסיטעט־לעקטָאר נַאטַאליַא רינגבלום

(אומעָא אוניווערסיטעט, שוועדן). 
 

אין יַאנוַאר 2023 וועלן מיר ָאנֿפירן ַא רײ זיצונגען
מיט ֿפַאראײנען, ָארגַאניזַאציעס און ֿפַארשײדענע
אינטערעסן־ גרוּפעס ּכדי צו מַאכן ַאן איבערבליק

ֿפון די הַײנטיקע בַאדערֿפענישן און
דערווַארטונגען ֿפון דער יִידישער מינָאריטעט.
דער אינווענטַאר וועט זַײן דער יסוד ֿפַאר דער

ווַײטערדיקער ַארבעט ֿפונעם שּפרַאך־צענטער.
עטלעכע ֿפון די זיצונגען וועלן ֿפָארקומען לָאקַאל
אין ֿפַארשײדענע שטעט אין שוועדן, און עטלעכע

וועלן ֿפָארקומען דיגיטַאליש.
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"ּכישוף אויף מַאמע־לשון": ארעלע ווישווַאנַאט, נעמי ליכטנשטײן,
מיקַאעלַא רָאדין, זשַאן העסל, יַאן שווַארץ.

מיר וועלן זיך גערן ֿפַארבינדן מיט אַײך! צי איז
ֿפַארַאן ַא דַאטע ווָאס ווָאלט געווען בַאקוועם

ֿפַאר ַא זיצונג מיט אַײער ֿפַאראײן ָאדער
ָארגַאניזַאציע? זַײט ַאזוי גוט און זעצט זיך אין

ֿפַארבינדונג מיט אונדז און מיר וועלן דָאס
ָארגַאניזירן.

 
מיר קוקן זײער ַארויס זיך צו ֿפַארבינדן מיט

יִידיש־ליבהָאבערס אין שוועדן און איבער
דער גָארער וועלט. אויב איר הָאט אידעען

ָאדער ווילט זיך ּפשוט אויסבַײטן מיט די
געדַאנקען – זַײט ַאזוי גוט, שרַײבט אונדז!
טוט ַא קוק אויף אונדזער וועבזַײטל, אויף

ֿפייסבוק און אויף אינסטַאגרַאם ווּו איר קענט
לייענען מער וועגן דער ַארבעט ביז ַאהער.

אויב איר הָאט ֿפרַאגעס ָאדער
בַאמערקונגען, ביטע שיקט אונדז ַא

!jiddisch@isof.se בליצבריװל דורך
 

מיר ווינטשן אַײך ַאלעמען ַא ֿפריילעכן און ַא ליכטיקן חנוּכה!
מיט די בעסטע גרוסן,

 
זשַאן העסל,

שּפרַאך־אויֿפזעער בַײם שוועדישן שּפרַאך־רַאט
 

מיקַאעלַא רָאדין
נעמי ליכטנשטײן

שּפרַאך־שטיצערינס בַײם נַאציָאנַאלן שּפרַאך־צענטער
ֿפַאר יִידיש


