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בתש"פ יחולקו המלגות הבאות לתלמידים במכון לחקר הלאדינו:

-  מלגה מקרן ע"ש יוסף בן פנחס עוזיאל ז"ל;
-  מלגה מטעם חוג לאדינו קריית אונו.

קריטריונים להגשה
ומועדי הטקסים
יפורסמו באתר

האינטרנט של המכון.

ש ע ו ת  פ ע י ל ו ת:

מכון סלטי פתוח ביום ראשון בין השעות 10:00 – 14:00 
ובימים שני, שלישי ורביעי בין השעות 9:00 – 16:00

ספריית העיון עומדת לרשות התלמידים בתיאום מראש.
עיון בספריית דפוסי לאדינו – בתיאום מראש.

ראש המכון – פרופ' שמואל רפאל

בצבע ירוק – אנו עוברים למשלוח הודעות, תזכורות ומסרונים באמצעות 
הטלפון הנייד. להצטרפות נא חייגו 03-5344448. 

חברי הנהלת מכון סלטי: 

פרופ' ירון הראל, דיקן הפקולטה ליהדות ויו''ר ההנהלה;
פרופ' משה אורפלי;

ד"ר טובי ביברינג;
פרופ' יהודית רונן; 

פרופ' אורה )רודריג( שורצולד )חברת כבוד(;
פרופ' שלמה רומי; 

מר יהושע סלטי – מייסד המכון; 
מר מוני סלטי;

מזכירה – גב' יפה מונוביץ' ביב'אס
ספרנית – גב' דפנה נמדר 

מתנדבת – גב' ליאורה חגואל מתאמת אירועים ופעילויות חוץ-אקדמיות
מתנדב – מר אליעד כהן

 Instituto.ladino@biu.ac.il דואר אלקטרוני

טלפון 03-5344448 ן  פקס 03-7362721

סגל הוראה בתש״פ:
ד"ר אילאיל באום                 

ד"ר ניבי גומל             

ד"ר סוזי גרוס  

ד"ר דב הכהן

ד"ר סילבינה שאמא-גסר

פרופ' אורה )רודריג( שורצולד

פרופ' שמואל רפאל

f

עמית פוסט-דוקטורט בתש״פ:
קריסטובל חוסה אלברז )אוניברסיטת סביליה( 

עורכת כתב העת "לאדינאר: מחקרים בספרות, במוסיקה 
ובהיסטוריה של דוברי הלאדינו":

פרופ' אורה )רודריג( שורצולד

גראסייאס: 
אנו מבקשים להודות ל"קרן יהושע 

סלטי" ולעומד בראשה ד''ר יהושע 
סלטי ולרעייתו נעימה על תמיכה 

נדיבה ומתמשכת במפעלותיו 
של "מכון סלטי" לחקר הלאדינו 

באוניברסיטת בר אילן. 

אנו מבקשים להודות מקרב לב לתורמים שלנו, שנענו לקריאה ותרמו ביד 
נדיבה לפרויקט "מגדילים את טווח הזיכרון: דוברי הלאדינו בשואה". 

תודה ל"רשות הלאומית לתרבות הלאדינו" על תמיכה בהוראת קורס לאדינו 
למתחילים.

אנו מודים לתורמי הספרים לספרייה המחקרית של המכון, ובכללם פרופ' איזק 
ז'אק לוי ופרופ' רוזמרי זומוולט מאטלנטה, מר ג'קי חנדלי מירושלים, משפחת 

המנוח יעקב נחמיאס ומשפחת המנוח שלמה ביב'אס ע"ה. 

יישר כוח גדול לפרופ' אילן צרפתי ולמר שבתאי עזוז על קידום הפרויקט שש"ת – 
שרשים, שואה, תקומה - בניית אתר הנצחה מחקרי שיתבסס על סיפור השורשים, 

השואה והתקומה של יהודי יוון )שש"ת(. האתר ייבנה מנתונים מפורטים על השורדים 
כואבים את לכתה של ד"ר נינה פינטו-אבקסיס ז"לאת השואה, פרטיזנים, עולים מיוון שאיבדו את משפחותיהם והנספים בשואה.

       חוקרים אורחים:
 University of Espírito Santo - UFES - פרופ' אנטונטיו סלסו ריביירו

Vitória, Brazil

ד"ר שפרה שנול )עמיתת מחקר,

מכון סלטי(

עוזרי מחקר:
גב' ענת אברהם 

גב' ליאת רובינשטיין

גב' נורית סהר

ד״ר שרה צור

מתוך הספר:

Cookbook of the Jews of Greece,  

by Nicholas Stavroulakis, Athens 2017

קורס קיץ 
לתלמידי מחקר בטולדו

קורסים אקדמיים ופעילויות לשנת הלימודים תש״פ
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אוניברסיטת בר-אילן
הפקולטה למדעי היהדות

המחלקה לספרות עם-ישראל

 מכון סלטי
Salti Institute

 
קורסים אקדמיים ופעילויות

לשנת הלימודים תש''פ ]2019 – 2020[ 

שנת הלימודים תש״פ )2020-2019(

תיפתח, אי"ה, ביום ראשון

כ"ח בתשרי תש"פ  )27.10.19(

תש"פ )2020-2019( היא שנת תלמידי המחקר קורסים אקדמיים - תוכנית הלימודים לשנה"ל תש״פ )2019 - 2020(

ב"מכון סלטי" לחקר הלאדינו באוניברסיטת בר-

אילן. נקלוט שורה מכובדת של תלמידי מחקר 

ונלווה אותם באהבה אל התואר. 

בתשפ"א )2021-2020( תיפתח בשנית 

תכנית הלימודים להכשרת מדריכים בהיסטוריה 

ובתרבות של יהודי יוון, הפעם במסלול מחקרי. 

התכנית תציע ללומדים מסלול לימודים מחקרי 

בשילוב לימודי תעודה ולימודי תואר שני 

בשלושה סמסטרים.

)בהליכי אישור(. פרטים יפורסמו בהמשך. 

יום רביעייום שלישייום שנייום ראשון

ד"ר דב הכהן10:00
13-6810-01

קריאה ופיענוח של טקסטים 
בלאדינו בכתב יד ספרדי

)סוליטריאו(
)סמס' א'(

)מתאים לתלמידים משתלמים(

ד"ר סילבינה שאמא גסר
 13-6740-01

החזרה לספרד: ספרד והיהודים במאה 
ה- 20 

)סמס' א'(

ד"ר דב הכהן
13-679-01

"מיס מימורייאס": דמותו של 
סעדי הלוי אשכנזי מסלוניקי 

וספר זיכרונותיו
)סמס' ב'(

ד"ר סילבינה שאמא גסר
 13-676-01

אינטלקטואלים ספרדיים
כסוכני תרבות ספרדית-יהודית

)סמס' ב'(

ספרדית למתחילים )בשיתוף מכון 
סרוונטס(

)שנתי – חוץ אקדמי(

ד״ר סוזי גרוס12:00
13-6940-01

זמנים מודרניים - ייצוגים 
ספרותיים בלאדינו

)סמס' א'(
)מתאים גם כקורס 

בלימודי
יסוד(

ד"ר דב הכהן
13-6722-01

"החתולה צוחקת": עיון בעיתון ההיתולי 
"לה גאטה" 

)סמס' א'(

ד"ר דב הכהן
13-7480-01

סגולות ולחשים: עיון בטקסטים מאגיים 
מן התרבות הספרדית-היהודית

)סמס' א'(

ד"ר דב הכהן 
13-6730-01

"הבדחן והבדחנות": ביקורת חברתית 
בעיתונות הלאדינו       

)סמס' ב'(

פרופ' אורה שורצולד
13-7290- 01

טקסטים ליטורגיים בספרדית-יהודית 
)סמס' ב'( לתלמידי מחקר

ד"ר דב הכהן14:00
13-687-01

גנאולוגיה יהודית-ספרדית: 
מקורות לחקר המשפחה

)שנתי(
)מתאים גם כסמינריון

שמספרו 13-779-01(

פרופ' שמואל רפאל
13-7510-01

סדנה לתלמידי מחקר בלאדינו –
חלק ראשון  )סמס' א'(

ד"ר דב הכהן
13-7511-01

סדנה לתלמידי מחקר בלאדינו –
חלק שני )סמס' ב'(

פרופ' שמואל רפאל16:00
13-7450-01

לאדינו: מסע היסטורי, 
ספרותי, תרבותי

)סמס' א'(
קורס מתוקשב 

ד"ר ניבי גומל
13-701-01

לאדינו למתחילים 
)שנתי(

פרופ' שמואל רפאל 
 13-6840-01

לאדינו: מיומנויות קריאה וניתוח של טקסטים 
)שנתי, מתקיים לסירוגין עם ד"ר נ' גומל 

בקורס 
)13-7130-01

ד"ר אילאיל באום
13-701-02

לאדינו למתחילים
)שנתי(

ד"ר ניבי גומל
 13-7130-01

לאדינו: הבנת הנשמע - פיתוח מיומנויות האזנה 
)שנתי, מתקיים לסירוגין עם פרופ׳ שמואל 

רפאל בקורס
)13-6840-01

•   סמס' א – 27.10.2019 עד 29.1.2020 
•   סמס' ב – 4.3.2020 עד 30.6.2020 

לעדכונים ולמידע שוטף נא ראו באתר האינטרנט: www.ladinobiu.co.il, וכן בדף הפייסבוק של מכון סלטי לחקר הלאדינו 

פעילויות בשנה"ל תש"פ:
 

■  ערב לימוד וקריאה של טקסטים בלאדינו לקראת ראש השנה תש"פ – יום 
רביעי, י"ח באלול תש"פ )18.9.19(, שעה 17:30, אולם הישיבות, קומה ג', בניין יהדות 

)410(. הכניסה בלא תשלום, אך נדרשת הרשמה מראש. 

■  טקס חלוקת מלגות מ"קרן יהושע סלטי", יום חמישי, כ"ה בתשרי תש"פ 
)24.10.19(, שעה 17:00, אולם הישיבות, קומה ג', בניין יהדות )410(.

■  טקס חלוקת תעודות לבוגרי התכנית בלימודי תעודה בתרבות ובהיסטוריה 
של יהודי יוון )מחזור תשע"ט(. מועד ופרטים יפורסמו.

■  ערב התייחדות עם זכר דוברי הלאדינו שנספו בשואה, יום רביעי , כ"ח בניסן 
תש"פ, )22.4.20(, שעה 16:00. תכנים ופרטים יפורסמו.

■  קומו ריסיב'ימוס לה סאנטה ליי – ערב לימוד לחג השבועות תש"פ, יום שלישי, 
ג' בסיוון תש"פ )26.5.20(, שעה 17:30, אולם הישיבות, קומה ג', בניין יהדות )410(. 

הכניסה בלא תשלום, אך נדרשת הרשמה מראש. 

 Centro -מדריד( ו(  CSIC הקונגרס הבינלאומי ה- 21 לחקר הלאדינו בשיתוף  ■
Alberto Benveniste Faculdade de Letras da Universidad de Lisboa

יתקיים בסתיו תש"פ במדריד. "קול קורא" למשתתפים ופרטים יפורסמו.

■  סיר שכולו פלא סדרה נהדרת של שישה מפגשי בוקר שישי, בעקבות 
העולם הקולינרי המופלא של דוברי הלאדינו – מספרד אל הבלקן ומשם 

לכאן. בהשתתפות כמה מטובי השפים בישראל, חוקרי אוכל ומומחים לסצנה 
הקולינרית היהודית-הספרדית בישראל. הרצאת פתיחה מאת פרופ' ניר אביאלי, 

נשיא האגודה האנתרופולוגית הישראלית וחוקר אוכל. 
המפגשים יתייקמו בימי שישי בבוקר בין השעות 8:30 – 11:00

בתאריכים האלה: 6.12.19; 20.12.19; 3.1.20; 17.1.20; 31.1.20; 14.2.20.
המחיר לסדרה 330 ₪. הנחה לבן/בת זוג 5%. 

תשלום מראש בכרטיסי אשראי בטלפון 03-5344448.
מקום ההרצאות יישלח לנרשמים.

 

 Lecturas críticas sobre Sefarad  y sus diásporas : Seminario  ■
anual dirigido por la Dra. Silvina Schammah Gesser, Instituto Salti

Durante el año lectivo 2019-2020 se realizarán cuatro encuentros  
de 2hs cada uno con investigadores de Israel y Europa. Se abordará 
la relación entre Iberia y sus diásporas sefardíes, a partir de nuevos 

estudios linguísticos, literarios e históricos. Los encuentros están 
destinados a estudiantes de Maestría y Doctorado, profesores e 

investigadores. 

הרצאות הסמינר בספרדית ובלאדינו. מועדי המפגשים יפורסמו.
מרכזת: ד''ר סילבינה שאמא גסר

תלמידי ״מכון סלטי״ בבית הכנסת בקורפו

הענקת תעודת הוקרה 
למר יעקב חנדלי

שיעור בהנחיית
ד״ר איילה שוורץ


