Sefarad, sus diasporas
Segundo seminario Zoom 2020- 2021
koordinado por la Dra. Silvina Schammah Gesser
Muestros enkontros abordaran la relasion entre Iberia i
;sus diasporas Ladino avlantes: literatura i kultura vizual
lingua i etnisidad; politika i diplomasia. Los enkontros
se yevaran en ladino, espanyol, ebreo i inglez i estan
destinados a estudiantes, profesores, investigadores i el
puvliko en jeneral
Muestros enkontros tendran lugar los jueves, a las 18hs:
orario de Israel. Entre los partisipantes: Dr. Or Hasson
de la Universidad de Tel Aviv; la Prof. Gina Herrmann de
la Universidad de Portland, Óregon, USA; el Prof. Asher
Salah, de la Akademia de Arte Bezalel; el istoriador, Dr.
Jacobo Israel Garzón de Madrid, i el dramaturgo argentino
Ricardo Halac, entre otros invitados.
5.11.2020 l 3.12.2020 l 7.1.2021 l 4.3.2021 l 22.4.2021 l
20.5.2021

סגל הוראה בתשפ״א :ד"ר ניבי גומל  lד"ר סוזי גרוס  lד"ר דב הכהן  lד״ר אריאדנה קונסטנטינו l
ד"ר סילבינה שאמא-גסר  lפרופ' אורה (רודריג) שורצולד  lפרופ' שמואל רפאל
חוקרים אורחים :ד"ר שפרה שנול (עמיתת מחקר ,מכון סלטי)
עורכת כתב העת לאדינאר :מחקרים בספרות ,במוסיקה ובהיסטוריה של דוברי הלאדינו" :פרופ' אורה (רודריג) שורצולד
עוזרי מחקר :גב' ענת אברהם  lגב' ליאת רובינשטיין  lגב' נורית סהר  lד"ר סוזי גרוס
גראסייאס :אנו מבקשים להודות ל"קרן יהושע סלטי" ולעומד בראשה ד''ר יהושע סלטי ורעייתו נעימה על
תמיכה נדיבה ומתמשכת במפעלותיו של "מכון סלטי" לחקר הלאדינו באוניברסיטת בר אילן.

ש ע ו ת פ ע י ל ו ת:
מכון סלטי פתוח ביום ראשון בין השעות 14:00 – 10:00
ובימים שני ,שלישי ורביעי בין השעות 16:00 – 9:00
ספריית העיון עומדת לרשות התלמידים בתיאום מראש .עיון בספריית דפוסי לאדינו – בתיאום מראש.
חברי הנהלת מכון סלטי:
פרופ' ירון הראל ,דיקן הפקולטה ליהדות ויו''ר ההנהלה  lפרופ' משה אורפלי  lפרופ׳ טובי ביברינג  lפרופ' יהודית רונן l
פרופ' אורה (רודריג) שורצולד (חברת כבוד)  lפרופ' שלמה רומי  lמר יהושע סלטי – מייסד המכון  lמר מוני סלטי
ראש המכון :פרופ' שמואל רפאל
דואר ירוק :אנו עוברים למשלוח הודעות ,תזכורות ומסרונים באמצעות הטלפון הנייד .להצטרפות נא חייגו .03-5344448

קורסים אקדמיים ופעילויות
לשנת הלימודים תשפ״א

מזכירה :גב' יפה מונוביץ' ביב'אס
ספרנית :גב' דפנה נמדר
מתנדבת :גב' ליאורה חגואל מתאמת אירועים ופעילויות חוץ-אקדמיות

2021- 2020

מתנדב :מר אליעד כהן
כתובתנו :בניין מדעי היהדות ( ,)410קומה ג' ,מסדרון מערבי ,אוניברסיטת בר-אילן ,ר"ג5290002 ,
דואר אלקטרוני Instituto.ladino@biu.ac.il
התצלומים מתוך אוסף אנריקו איזקו ,פריס

טלפון  03-5344448ן פקס 03-7362721

בשער :פרט מתוך פרוכת ,בית הכנסת ביאנינה .צילום :מכון סלטי

f

biu.ac.il

י

קורסים של המכון לחקר הלאדינו לשנת הלימודים תשפ"א ()2021 - 2020
אוניברסיטת בר-אילן
הפקולטה למדעי היהדות
המחלקה לספרות עם-ישראל

יום ב'
12-10

מכון סלטי
Instituto Salti para el estudio del Ladino

 - 743/01ד"ר דב הכהן
החברה היהודית-ספרדית בין מסורת למודרנה
בראי ספרות הלאדינו
(הרצאה)( ,כללי)[ ,סמס' א']
 - 6850/01ד"ר דב הכהן
"דבר בעִתו מה טוב" :עיונים בטקסטים קצרי
מועד בלאדינו
(הרצאה)( ,כללי)[ ,סמס' ב']

אינסטיטוטו סאלטי פארה איל איסטודייו דיל לאדינו

קורסים אקדמיים ופעילויות של המכון לשנת הלימודים תשפ״א []2021 – 2020
14-12

16-14

 - 5555/01פרופ' שמואל רפאל,
קוראים ,חושבים ,כותבים :על השירה  -סדנה
לשנה א' תואר ראשון ,מיועד לכל הפקולטות -
עדיפות לתלמידי המחלקה לספרות עמ"י
(סדנה)( ,כללי)[ ,סמס' א']

יום ג'
 - 7591/01פרופ' שמואל רפאל
מגירוש ספרד ועד לשואה :קהילה ותרבות
בבלקן היהודי
(הרצאה)( ,לימודי תעודה)
(פתוח לתלמידי ספרות עם ישראל)

יום ד'
 - 6911/01ד"ר סילבינה שאמא-גסר,
סודות ,שקרים ותהילה :ספרד והשואה
(הרצאה)[ ,סמס' א']( ,כללי)
 - 744/01ד"ר סילבינה שאמא-גסר,
עולם הלאדינו ומדיניות החוץ של ספרד העכשווית
(הרצאה)[ ,סמס' ב']( ,כללי)

 - 797/01ד"ר סוזי גרוס
ספרות לאדינו כבבואה חברתית-קהילתית
(הרצאה)( ,ללימודי תעודה בלבד) [סמס' א']

 - 693/01פרופ' אורה (רודריג) שורצולד,
הלשון בשירות הספרות :ניתוח לשוני של
טקסטים בלאדינו (הרצאה)[ ,סמס' א']

 - 669/01ד"ר אריאדנה קונסטנטינו
פנורמה על יוון המודרנית :היסטוריה,
זהות לאומית ,שפה ותרבות
(הרצאה)( ,ללימודי תעודה בלבד) [ ,סמס' ב']

 - 7480/01ד"ר דב הכהן,
סגולות ולחשים :עיון בטקסטים מאגיים מן התרבות
היהודית-ספרדית
(הרצאה) [סמס' ב']( ,כללי)

 - 687/01ד"ר דב הכהן
גנאולוגיה יהודית-ספרדית :מקורות לחקר המשפחה
(הרצאה)( ,כללי) (שנתי)
 - 779/01ד"ר דב הכהן
גנאולוגיה יהודית-ספרדית :מקורות לחקר המשפחה
(הרצאה)( ,כללי) (שנתי) (סמינריון) (שנתי)

 - 7511/01פרופ' שמואל רפאל,
סדנה לתלמידי מחקר בלאדינו ב'
(הרצאה)[ ,סמס' ב']

18-16

20-18

 - 702/01ד"ר ניבי גומל,
לאדינו למתקדמים
(הרצאה)( ,כללי) (שנתי)

 - 7130/01ד"ר ניבי גומל
לאדינו :הבנת הנשמע והדיבור
(הרצאה)( ,כללי)[ ,סמס' א]

פ ע י ל ו י ו ת בשנה"ל תשפ״א:

המפגשים יתקיימו במסגרת הזום .אם יתאפשר לקיים את המפגשים
בקמפוס נודיעכם דבר.
@ ערב לימוד וקריאה של טקסטים בלאדינו לקראת ראש השנה תשפ"א –
יום רביעי ,כ"ז באלול תש"ף  16.9.2020בשעה 17:30
@ ערב לימוד וקריאה של טקסטים בלאדינו לקראת חג החנוכה תשפ"א –
יום רביעי ,כ"ג בכסלו  9.12.2020בשעה 17:30

 - 7450/01פרופ' שמואל רפאל,
לאדינו :מסע היסטורי ,ספרותי ,תרבותי
(הרצאה)[ ,סמס' א'],
(מתוקשב)( ,כללי)

 - 6840/01פרופ' שמואל רפאל,
לאדינו :מיומנויות קריאה וניתוח טקסטים
(הרצאה)[ ,סמס' ב']

ביום ראשון ל׳ בתשרי תשפ״א ()18.10.20

•

חופשה בין הסמסטרים :מיום ראשון ,י"א בשבט תשפ"א 24 ,בינואר  2021עד יום שישי ,כ"א באדר תשפ"א 5 ,במרץ ( 2021כולל)

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

@ איראסי אונה ב'יז Erase una vez
סדרה מרתקת של חמישה מפגשי בוקר שישי ,בעקבות העולם הסיפורי
המופלא של דוברי הלאדינו – מספרד אל הבלקן ומהבלקן עד כאן.
בהשתתפות טובי החוקרים בתחום הסיפור העממי היהודי-הספרדי.
המפגשים יתייקמו בימי שישי בבוקר בין השעות 11:00 – 9:30
בתאריכים האלה1.1.2021 ,18.12.2020 ,4.12.2020 ,20.11.2020 ,6.11.2020 :
@ מרתון לאדינו – יום שכולו חגיגה מחקרית בלאדינו
יום רביעי ,כ"ב בטבת תשפ"א 6.1.2021
 מושב לזיכרו של פרופ' איזאק ז'אק לוי ז"ל מושב לזיכרו של מר בסים כהן ז״ל ,חבר הנהלת המכון למן יום היווסדו -הרצאות תלמידים ,עמיתים ואורחים מהארץ ומחוצה לה.

 - 7231/01ד"ר דב הכהן,
עיתונות הלאדינו כמקור למחקר של קהילה וחברה
(הרצאה)( ,כללי) (לימודי תעודה)[ ,סמס' ב']

שנת הלימודים תשפ״א ( )2021-2020תיפתח ,אי"ה,

תשפ"א ( )2021-2020תעמיד אתגר גדול בפני מערכת ההשכלה הגבוהה
בכלל ,ובכלל זאת גם בפני מכון סלטי לחקר הלאדינו .משבר הקורונה מציב את
כולנו בפני הצורך להמשיך את תנופת הפעילות המחקרית ,את תנופת פעילות
ההוראה ואת הפעילות שנהגנו להציע לציבור הרחב .התכנסויות בקמפוס
ייעשו ,כמובן ,בהתאם לנהלים ,ובכל זאת אנו נדאג להציע לקהל הרחב קשת
ססגונית של פעילויות – כולן באמצעות הזום .ראו בהמשך.
בתשפ"א ( )2021-2020ייפתח שוב מחזור חדש של לומדים בתוכנית
הלימודים להכשרת מדריכים בהיסטוריה ובתרבות של יהודי יוון והבלקן.
התוכנית תציע ללומדים מסלול לימודים ייחודי לבר-אילן ,שבמרכזו מיקוד על
קהילות יהודי יוון ומקדוניה הצפונית .אנו מברכים בחום את קבוצת הלומדים
ומאחלים לכולם הצלחה.

 - 780/01גב' איבון לרנר,
ספרדית [מטעם מכון סרוונטס]
(קורס חוץ אקדמי)

 - 7510/01ד"ר דב הכהן,
סדנה לתלמידי מחקר בלאדינו א'
(הרצאה)[ ,סמס' א']

 - 701/01ד"ר ניבי גומל
לאדינו למתחילים
(הרצאה)( ,כללי) (שנתי)

יום ה'

איסטאמוס זומיאנדו Zoomeando

 - 741/01פרופ' שמואל רפאל,
פרקטיקום לתלמידי תעודה בתוכנית להכשרת מדריכי
תוכן בתחום התרבות וההיסטוריה של יהודי יוון והבלקן
(לימודי תעודה בלבד)[ ,סמס' קיץ]

•

סמס' ב – יום ראשון ,כ"ג באדר תשפ"א 7 ,במרץ 2021

@ ערב התייחדות עם זכר דוברי הלאדינו שנספו בשואה ,יום שלישי,
כ"ד בניסן  6.4.2021בשעות אחה"צ .פרטים יפורסמו.
@ הקונגרס הבינלאומי ה 21 -לחקר הלאדינו בשיתוף ( CSICמדריד) ו-
Centro Alberto Benveniste (Faculdade de Letras da Universidade
)de Lisboa
נדחה מסתיו תש"ף לקיץ תשפ"א.

