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המחלקה לספרות עם ישראל

המרכז לחקר הלאדינו ע"ש נעימה ויהושע סלטי

Naime & Yehoshua Salti Center for Ladino Studies

קורסים אקדמיים ופעילויות לשנת הלימודים תשע׳׳ו ] 2015־ [2016

העבר של הלאדינו הוא החוויה של הווה
שנת הלימודים תשע''ו ) (2016-2015תיפתח אי"ה ביום ראשון ,ה בחשוון תשע"ו )(18.10.15
הקורסים במרכז לחקר הלאדינו מוכרים כ"קורס כללי" לסטודנטים מן המניין באוניברסיטת בר-אילן,
והם מתאימים גם לתלמידי "תכנית ברוקדייל" ,ל"שומעים חופשיים" ולמורים בשנת שבתון

Ladino Brochure PR.pdf

ול
ין :מסע בע

קבות דוב
רי הלאדינו

בשו

אה )(2015

10:32

8/9/15

4

Ladino Brochure PR.pdf

קורסים אקדמיים

שעות

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

10-12

פליאוגרפיה ,קריאה ופענוח כתבי-יד ממרחב
תרבות הלאדינו
ד"ר דב הכהן  /סמס׳ א׳

״מחיתול ועד תכריך״ :טקס ומנהג בתרבות הלאדינו
ד"ר נינה פינטו אבקסיס  /סמס' א'

חקר הספר בלאדינו :רסטורציה של תרבות וקהילה
ד"ר דב הכהן  /סמס' א'

"לכל הרוחות והשדים" :מסתורין ומאגיה בפולקלור הלאדינו
ד"ר נינה פינטו אבקסיס  /סמס' ב'

תור הזהב של ספרות הלאדינו
ד"ר דב הכהן  /סמס' ב׳

החברה היהודית-הספרדית ,בין מסורת למודרנה בראי
ספרות הלאדינו
ד"ר דב הכהן  /סמינריון

טקסטים ליטורגיים בלאדינו :הלשון בהתפתחותה
פרופ' אורה )רודריג( שורצולד  /סמס' ב'

ההדרה של כתבי יד בלאדינו
ד"ר דב הכהן  /סמס׳ ב׳ ) /קבוצת מחקר(
12-14

מנהגים והליכות של יהודי סלוניקי
פרופ' ש' רפאל  /לתלמידי מחקר באישור המרצה

14-16

ספרות לאדינו :מספרד אל הבלקן
ד"ר סוזי גרוס  /סמס' א'

ממשבר לפריחה :יצירת לאדינו בראשית המאה ה21-
פרופ' ש' רפאל  /לתלמידי מחקר באישור המרצה

גנאלוגיה יהודית-ספרדית :מקורות לחקר
המשפחה הספרדית
ד"ר דב הכהן  /סמס' ב'
16-18

לאדינו למתחילים ,קבוצה 01
ד"ר ניבי גומל  /שנתי

לאדינו ולשונה בראי הקואינטוס
ד"ר ניבי גומל  /סמס' א'  /מיועד למסיימי לאדינו
למתחילים
העיתון בלאדינו כמראה קהילתית :בין סלוניקי לאיזמיר
ד"ר דב הכהן  /סמס׳ ב׳

18-20

לאדינו למתחילים ,קבוצה 02
ד"ר ניבי גומל  /קבוצה חוץ אקדמית
סמסטר ב מתקיים בין התאריכים 24.6.2016 – 22.2.2016
סמסטר א מתקיים בין התאריכים 22.1.2016 – 18.10.2015
לעדכונים ולמידע שוטף נא ראו באתר האינטרנט www.ladinobiu.co.il :וכן בדף הפייסבוק של המרכז לחקר הלאדינו

נתיבי זיכרון :עדויות וזיכרונות של ניצולי שואה דוברי
לאדינו
פרופ' ש' רפאל  /שנתי

10:32

החברה היהודית-הספרדית בין מסורת למודרנה,
ד"ר דב הכהן – )שנתי( סמינר שמטרתו להפגיש את
הלומדים עם מסורות לאדינו שהוחלפו בכוח
המודרנה ,אמונות ודעות שהשתנו ,ובחינה של חברה
שנקרעה בין נוסטלגיה לעתיד לא ברור.
לאדינו למתחילים )קורס שנתי(  /למתקדמים) ,סמס'
ב'( ד"ר ניבי גומל – למידה שיטתית של הלאדינו
מרמת אל"ף בי"ת ועד רמת מתקדמים ,תוך העמקת
ידע בשפה ורכישת מטבעות לשון ,שכלול מבע
שבעל-פה וחשיפה לטקסטים.
ממשבר לפריחה :יצירות לאדינו בראשית המאה
העשרים ואחת ,פרופ' שמואל רפאל – )שנתי( סדנה
המיועדת לתלמידי מחקר ,ובמרכזה בחינה של מגמות
ספרותיות-תרבותיות בלאדינו במאה העשרים ואחת.
העיתון בלאדינו כמראה קהילתית :בין סלוניקי
לאיזמיר ,ד"ר דב הכהן – )סמס' ב'( מבט מעמיק
בעיתונות הלאדינו שראתה אור בשתיים מן הקהילות
המרכזיות של העולם היהודי-הספרדי ,סלוניקי ואיזמיר.

נתיבי זיכרון :עדויות וזיכרונות של ניצולי שואה דוברי
לאדינו ,פרופ' שמואל רפאל – )שנתי( סמינר
שבמרכזו עיון בזיכרונותיהם ובפרקי העדות שהותירו
רבים מניצולי השואה ילידי המרחב היהודי-הספרדי.
מהן מגמות הכתיבה ודרכי התיעוד? על מה סיפרו
ועל מה העדיפו שלא לספר?
ספרות לאדינו – מספרד אל הבלקן ,ד"ר סוזי גרוס
– )סמס' א'( שיעורי היכרות לאלה שמבקשים ללמוד
על אודות צמיחתה והתפתחותה של תרבות הלאדינו
למן גירוש ספרד ועד לשואה.
מחיתול ועד תכריך :טקס ומנהג בתרבות הלאדינו,
ד"ר נינה פינטו-אבקסיס – )סמס' א( היכרות מעמיקה
עם מעגל החיים היהודי ,כפי שבא לידי ביטוי בתרבות
הלאדינו ולטקסים שהיו מקובלים מרגע הלידה ועד
רגע הפרידה מן החיים.
פליאוגרפיה ,קריאה ופענוח של כתבי יד ,ד"ר דב הכהן
– )סמס' א'( היכרות עם התפתחותה של הלאדינו
כשפה כתובה .הקורס מכשיר את הלומד לפענח
מסמכים ,שנכתבו בכתיבת יד בלאדינו .בקורס

ההמשך ההדרה של כתבי יד בלאדינו )בסמס' ב'(
יעסקו הלומדים כקבוצת מחקר בפענוח מאתגר של
כתב-יד ,בההדרה ובהכנה לדפוס.
חקר הספר בלאדינו :רסטורציה של תרבות וקהילה,
ד"ר דב הכהן – )סמס' א'( שיעור שבמהלכו ייחשפו
הלומדים לדרכי האיתור ,השימור ,התיעוד וההתחקות
אחר ספרי לאדינו וארגונם מחדש לכדי ספרייה מחקרית.
תור הזהב של ספרות הלאדינו ,ד"ר דב הכהן –
)סמס' ב'( הזמנה למסע מרתק במנהרת הזמן
ולחישוף גדולי היוצרים שפעלו במרחב
היהודי-הספרדי במאות השנים האחרונות.
גניאולוגיה יהודית-ספרדית :מקורות לחקר
המשפחה ,ד"ר דב הכהן – )סמס' ב'( מסע
מרתק בנבכי הזמן לחישוף שמות המשפחה
היהודיים-הספרדים למן הגירוש מספרד
ועד ימינו אלה .כיצד ניתן לשחזר אילן
יוחסין שאבד? מהם שרשי המשפחה?
מהם כלי המחקר ומהן מגמותיו?
ספרדית לתלמידי מחקר) ,סמס' א'(
שיתוף פעולה עם מכון סרוונטס
שמטרתו לתת בידי תלמידי המחקר
כלים להתמודדות עם רמה מתקדמת
של ידיעת הספרדית.

מתילדה ליאון רייטן ז״ל

המיוחדים שלנו לתשע״ו

לכל הרוחות והשדים :מסתורין ומאגיה בלאדינו,
ד"ר נינה פינטו אבקסיס – )סמס' ב'( כיצד שיקפו
דוברי הלאדינו את עולמם של אלה שנקראו "לוס
מיז'וריס די מוזוטרוס" ,מדוע נקשו על השולחן ,תלו
חמסות ולמה האמינו בעין הרע?

טקסטים ליטורגיים בלאדינו :הלשון בהתפתחותה,
פרופ' אורה )רודריג( שורצולד – )סמס' ב'( שיעור זה
מיועד לתלמידי מחקר ,ובמרכזו הצעה לעיון
היסטורי-לשוני מעמיק בטקסטים ליטורגיים בלאדינו.
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פעילויות

"ישן חדש ומתחדש בבאר-שבע" – סיור לדרום הארץ ,בדגש על דוברי הלאדינו
יום שלישי ,א' חשוון תשע"ו ) (13.10.15בהדרכת עדינה רינת )בנבנשתי( .יציאה מבר-אילן בשעה  7:30וחזרה בשעות הערב.
עלות למשתתף.₪ 120 :
המרתון ה 23 -לחקר הלאדינו
יום חמישי ,י"ד בכסלו תשע"ו ) .(26.11.16במרכז המרתון מושב מחווה למשוררת מרגלית מתתיהו לרגל העברת אוסף ספרי
הלאדינו של אמה המנוחה מתילדה ליאון רייטן ז"ל לרשות המרכז לחקר הלאדינו בבר-אילן .פרטים יפורסמו.
מפגש התייחדות עם זכר קורבנות השואה דוברי הלאדינו בסמוך ליום השואה תשע"ו .פרטים יפורסמו.
טקס חלוקת דוקטורט לשם כבוד ליהורם גאון ,קיץ 2015

סדרות חוץ-אקדמיות

"לאדינו ,כאן ועכשיו :קורס שפה למתחילים" – קורס חוץ אקדמי ,שנתי ,אחת לשבוע בימי שלישי בין השעות  18:00ל .19:30-הזדמנות מצוינת להיכרות עם שרשי הלאדינו,
הקניית כלים לקריאה ,לכתיבה ולשיחה חופשית בלאדינו .הקבוצה מתאימה במיוחד לצעירים ולצעירים ברוחם שיש להם כמיהה להתחבר אל העולם היהודי-הספרדי ,ושפת
הלאדינו מאתגרת אותם ומסעירה את דמיונם .בהנחיית ד"ר ניבי גומל ,מורה בכירה עם ותק וניסיון רב שנים בהוראת הלאדינו.
מחיר לסמס' ראשון ושני – ) ₪ 1900הנחה לבני זוג או לשני אחים\אחיות (5%
"מסלוניקי לאושוויץ – מסע בנתיבי הזיכרון של דוברי הלאדינו" )קבוצה חדשה(  -מסע חובה למי שמבקש להכיר מקרוב את העבר היהודי-הספרדי ואת אחריתו הקשה
בתקופת השואה .במרכז הסדרה מפגשי לימוד חווייתי ,מעין מסע מקדים בנתיבי הזיכרון של דוברי הלאדינו .המשתתפים ייחשפו להרצאות ממיטב המומחים בתחום ,למפגשים
עם ניצולי שואה ,להאזנה לעדויות נדירות שנגבו מניצולי שואה יוצאי יוון ,למפגשים עם יוצרים ,אמנים וחוקרים .ביקור ממוקד-תוכן יתקיים ב"יד ושם" .מי שהיה עמנו במסע
של  2015יודע על מה אנחנו מדברים ...אתם חייבים זאת לעצמכם ,אל תחמיצו.
המפגשים יתקיימו באוניברסיטת בר-אילן בימי ראשון בערב ,אחת לשבועיים-שלושה ,על פי לוח תאריכים שיישלח לנרשמים .המסע לסלוניקי ולפולין מתוכנן לסוף יוני ותחילת
יולי  ,2016למשך  9לילות ) 10ימים( ,והוא ילווה במדריכים מקצועיים ומנוסים ביותר מטעם אוניברסיטת בר-אילן וחברת "החוויה הישראלית".
המחיר למפגשי הלימוד – ) ₪ 900כולל ספרי לימוד וכיבוד קל בתחילת כל מפגש(.
המחיר למסע לסלוניקי ולפולין )יפורסם בנפרד( .מספר המקומות מוגבל – עד  35משתתפים במסע .להרשמה .03-5344448 :מנהל הקבוצה  -מר אליעד כהן.

10:32

מלגות

מלגות לסטודנטים בתשע״ו
בתשע"ו יחולקו המלגות הבאות לתלמידים במרכז לחקר הלאדינו:
מלגה מקרן ע"ש יוסף בן פנחס עוזיאל ז"ל
מלגה מטעם הרשות הלאומית לתרבות הלאדינו ,ירושלים
מלגה מטעם חוג דוברי הלאדינו קריית אונו והסביבה

לאדינו עד הבית

קריטריונים להגשה ומועדי הטקסים יפורסמו באתר האינטרנט של המרכז
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לאדינו ,אצלכם בסלון ,בגינה או על הגג...
הסגל שלנו ותלמידי המחקר ישמחו להגיע אליכם לסלון הביתי ,לגינה ,לגג
או לאן שתחליטו כדי להציע לכם הרצאה ובה מחידושי המחקר האחרונים
בשדה הלאדינו .כן ,למה לא? אתם תאספו חברים ובעלי עניין ,אנחנו נביא
את הידע ואת הניסיון.
השירות בתשלום וכל ההכנסות  -מיועדות לקידום חקר הלאדינו
באוניברסיטת בר-אילן .לפרטים ,להרשמה ולתיאום מועדים.03-5344448 :

10:32

סגל ההוראה

סגל ההוראה׃
ד"ר ניבי גומל
ד"ר סוזי גרוס
ד"ר דב הכהן
ד"ר נינה פינטו אבקסיס
פרופ' אורה )רודריג( שורצולד
פרופ' שמואל רפאל

אגודת הידידים

חברי אגודת הידידים של המרכז לחקר הלאדינו׃
סלים אמאדו רוני ארניה שלמה בן עטר עמרן )ספרד(
פרופ' אברהם זכריה ד"ר חוסה חימנז סלזר )שוויץ(
פרופ' דניאל יחיא ישראל לביא אליעד כהן
בסים כהן מרגלית מתתיהו חני נחמיאס
יצחק סגול סמי סגול חיים סלטי מוני סלטי
יגאל פלמור יהודה קלבו פרופ' אלנה רומרו )ספרד(
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

התכנסות החורף של אגודת הידידים  -דצמבר  .2015האירוע למוזמנים.
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שעות פעילות׃
המרכז לחקר הלאדינו פתוח לקהל בימים ב' ,ג' ,ד' בין השעות 15:00 – 9:30
ספריית העיון עומדת לרשות התלמידים בתיאום מראש.
עיון בספריית דפוסי לאדינו – בתיאום מראש.
ראש המרכז :פרופ' שמואל רפאל
חברי הנהלת המרכז :פרופ' אלי עסיס ,דיקן הפקולטה ליהדות ויו''ר ההנהלה;
פרופ' משה אורפלי; פרופ' יהושע שוורץ; פרופ' אורה )רודריג( שורצולד; פרופ'
רחל וייסברוד; מר בסים כהן; מר יהושע סלטי – מייסד המרכז; מר מוני סלטי.
מזכירה אחראית :גב' שרונה דושנסקי
מתאמת אירועים ופעילויות חוץ-אקדמיות :גב' ליאורה חגואל
ספרנים :ד"ר דב הכהן ומר נסים קארידי
כתובתנו:
בניין מדעי היהדות ) ,(410קומה ג' ,אוניברסיטת בר-אילן ,ר"ג5290002 ,
דואר אלקטרוני gr.ladinocn@biu.ac.il
אתר אינטרנטhttp://www.ladinobiu.co.il :
טלפון 035344448
פקס 037362721
פייסבוק :מרכז ללאדינו אוניברסיטת בר אילן

בסיוע׃
קרן יהושע סלטי
קרן שלמה ראובן למחקר ספרות לאדינו
קרן ע"ש יוסף בן פנחס עוזיאל
קרן שאלוניקי לזכר הנספים בשואה
ספריית דפוסי לאדינו מיסוד המכון לחקר יהדות שאלוניקי בתל-אביב
מר אנדרי לוי
מר אייזיק סלטי
מר יהודה קאלב'ו
מר עדנן קנדיוטי
גב׳ מרגלית מתתיהו
גב' נלי ספיחה
מר ארול לודריג ז"ל
חושבים ירוק
המרכז לחקר הלאדינו ע"ש נעימה ויהושע סלטי חושב ירוק ,ופועל לצמצום הדפסות
הנייר .עד כה שלחנו אליך דברי דואר ,בדיוור ישיר .לאחרונה שודרג אתר האינטרנט
שלנו ,וכל המידע מצוי שם .מי שבכל זאת מעוניין להמשיך ולקבל דברי דואר,
מתבקש להשתתף ,סמלית ,בכיסוי הוצאות הדואר וההדפסה בעלות של  ₪ 30לשנה.
להסדרת תשלום באשראי נא לפנות טלפונית לטל' 035344448
התצלומים לברושורה באדיבות :ליאורה חגואל ,מרגלית מתתיהו ,אורי קויפמן ,יובל רוטה ,יוני רייף.

