
  

קורסים אקדמיים ופעילויותקורסים אקדמיים ופעילויות
לשנת הלימודים תשפ״בלשנת הלימודים תשפ״ב    2022-20212022-2021

שעות  פעילות:
המכון לחקר הלאדינו פתוח בימים ב', ג', ד' 

בין השעות 8:30 – 15:00
וביום א׳ בין 10:00 - 14:00

עיון בספריית דפוסי לאדינו: בתיאום מראש
ראש המכון: פרופ' שמואל רפאל

חברי הנהלת המכון:
פרופ' שמואל רפאל, )מתשפ"ב דיקן הפקולטה למדעי

  l  פרופ׳ טובי ביברינג  l פרופ' משה אורפלי  l )היהדות
 l  פרופ' שלמה רומי  l  פרופ' יהודית רונן

l )פרופ' אורה )רודריג( שורצולד )חברת כבוד
ד״ר יהושע סלטי, מייסד המכון  l  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

עורכת כתב העת "לאדינאר: 
פרופ' אורה )רודריג( שורצולד

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, ובמיוחד תודה גדולה על חזון להרחבת המכון, 
שיפוצו והתאמתו לאתגרי המחר. 

סגל הוראה בתשפ״ב:
l ד"ר דב הכהן l ד"ר סוזי גרוס l ד"ר ניבי גומל

l ד''ר אריאדנה קונסטנטיני l ד"ר סילבינה שאמא-גסר
l פרופ' אורה )רודריג( שורצולד  l ד"ר תמיר קרקסון

פרופ' שמואל רפאל

חוקרים אורחים:
ד"ר שפרה שנול )עמיתת מחקר, מכון סלטי( 
ד"ר שרה שרירא )עמיתת מחקר, מכון סלטי(

עוזרי מחקר:
גב' ענת אברהם 

גב' נורית סהר
גב' מירית סולימה 

גב' ליאת רובינשטיין

f

 כתובתנו: מכון סלטי, בניין מדעי היהדות )410(, קומה ג',
מסדרון מערבי, אוניברסיטת בר-אילן, ר"ג, 5290002

 Instituto.ladino@biu.ac.il דואר אלקטרוני
טלפון l 03-5344448  פקס 03-7362721

Tercer Seminario Anual 
Internacional sobre Sefarad, 
su cultura y sus diásporas.
En nuestro seminario anual 
Sefarad, su cultura y sus 
diásporas, dirigido por la Dra. 
Silvina Schammah Gesser participan 
investigadores de Israel, Europa, y las 
Américas.
Como ya es tradición, en el año  
lectivo 2021-2022 analizaremos 
la relación entre Iberia y las 
comunidades sefarditas de ayer y de 
hoy, abordando, de forma amena, la 
relación entre memoria e historia; 
lengua e identidad; etnicidad y 
política. Entre nuestros invitados, 
contaremos con la presencia de la 
Dra. Marta Simó de la Universidad 
de Barcelona y el Dr. Josep Calvet de 
la Universidad de Lleida, España;  el Dr. Leonardo Senkman de la Universidad Hebrea de Jerusalén 
y el Dr. Avraham Milgram, de Yad Vashem; el cineasta español, Miguel Ángel Nieto, director del 
aclamado film, “Tu boca en los cielos;” el Dr. Mario Cohen, Director del Centro de Investigación y 
Difusión Cultura Sefardi, de Argentina y la escritora y periodista nacida en Tetuán, Esther Bendahan, 
Directora de  Casa Centro Sefarad, de España y, el Dr. Aviad Moreno de la Universidad de 

Ben Gurion, entre otros distinguidos participantes
de Israel y del mundo.  

תלמידי מחקר:
גב' ענת אברהם, מלגאית הנשיא 

גב' מיכל אליהו סחייק, מלגאית הנשיא
גב' רחל בונפיל רפלד 

גב׳ בלה בסן
מר עמוס גבר 

מר מיכאל גמרסני  
גב' שיר גרינברג   

מר דוד כהן  
ב' נאוה ברטה כהן  

גב' נעמי לה גנק   
גב' מישל ליסט טופז    

גב' שרה מגדל  
מר רם נוחם

גב' מיכל מוסקוביץ
גב' ליאת רובינשטיין  

גב' עירית שם טוב

עורכת הניוזלטר המקוון: 
גב' מיכל מוסקוביץ 

דפנה נמדר
ספרנית המכון

ראשי תחומים החל מתשפ"ב:
אקדמיה: פרופ' אורה שורצולד
ספריה ואוספים: ד"ר דב הכהן

כינוסים וימי עיון: ד''ר סוזי גרוס



שנת הלימודים תשפ"ב תיפתח אי"ה
ביום ראשון ד' בחשון תשפ"ב,

10 באוקטובר 2021

חוזרים אל הקמפוס, ובגדול קורסים של המכון לחקר הלאדינו לשנת הלימודים תשפ"ב )2021 - 2022(
לאחר שנה של הסתגרות בקורונה אנו חוזרים לקמפוס, ובגדול. מגוון נהדר, מרשים ומרתק של קורסים 

מחכה לכם. 
אתם מוזמנים להצטרף אלינו לשנת לימודים תוססת ומאתגרת במיוחד. אל תחמיצו את הביקור במתחם החדש 

והיפה של מכון סלטי. השקענו בו את המיטב. אנו מצעידים את הלאדינו קדימה!

פעילויות בשנה"ל תשפ"ב
◀   ערב עיון וקריאה בטקסטים לקראת חג החנוכה תשפ"ב  

יום רביעי כ' בכסלו תשפ"ב, 24.11.21, בשעה 17:30   
◀   ערב עיון וקריאה לקראת חג השבועות תשפ"ב -   

יום רביעי ב' בסיוון תשפ"ב, 1.6.22 בשעה 17:30  
◀    "די לה פ׳אשה אה לה מורטאז'ה" )מחיתול ועד תכריך(  
סדרה של חמישה מפגשים מרתקים במיוחד שיוקדשו    
למנהגים ולהליכות של היהודים-הספרדים דוברי    

הלאדינו.  מהן סגולות ההריון המובטח; כיצד ללדת ללא   
כאב; מנהגי ברית המילה; סדר קריאת השמות לילודים;    

מיהי מירקאדה ומיהו קומפראדו; טקסי השידוכין,     
הצגת הנדוניה ומסיבת החתונה;  מה עושים עם  

החמות; טקס זירת התכריכים; מנהגי האבל בקרב     
דוברי הלאדינו.  

בוקר שישי בין השעות 9:30 עד 11:00 )לערך(        

בתאריכים: 5.11.21, 19.11.21, 3.12.21, 17.12.21, 31.12.21   
◀     ערב התייחדות עם זכר דוברי הלאדינו שנספו   

בשואה, יום שלישי כ"ה ניסן תשפ"ב, 26.4.22  
◀    מרתון לאדינו – לציון שני עשורים למכון סלטי יום    

רביעי י' באייר תשפ"ב, 11.5.22. תכנית מפורטת תפורסם.   
הקונגרס הבינלאומי ה-21 לחקר הלאדינו בשיתוף CSIC )מדריד( ו-    ◀

Centro Alberto Benveniste )Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa(  
נדחה מסתו תש"פ לקיץ תשפ"ב  

הפקולטה למדעי היהדות
מכון סלטי

Instituto Salti para el Estudio del Ladino
 פרופ׳אינסטיטוטו סאלטי פארה איל איסטודייו דיל לאדינו

אורה שורצולד

ד״ר דב הכהן

ד״ר ניבי גומל

ד״ר סילבינה
שאמה-גסר

ד״ר סוזי גרוס

ד״ר תמיר קרקסון

 פרופ׳
שמואל רפאל

קורסים אקדמיים ופעילויות של המכוןקורסים אקדמיים ופעילויות של המכון
לשנת הלימודים תשפ״ב לשנת הלימודים תשפ״ב ]2021 – 2022[

תוכנית המסע מקהילות יוון לפולין - בעקבות דוברי הלאדינו בשואה
חוזרים בשנה"ל תשפ"ב. מפגש דו-שבועיים, שישי בבוקר, מינואר 2022. 

מסע לימודי-חווייתי )של פעם בחיים( ביוון ובפולין )בכפוף להנחיות הקורונה(. 
יציאה מתוכננת: יולי 2022.

תוכנית לימודים מרתקת. ניסיון מוכח משנת 2014.
בהדרכת ליאת רובינשטיין; ניהול וארגון: אליעד כהן;

ליווי אקדמי: פרופ' שמואל רפאל.
לפרטים ולהרשמה מהירה: אליעד - 0537234475 •   חופשה בין הסמסטרים:  מיום ראשון, י"ד בשבט תשפ"ב, 16 בינואר 2022 עד יום שלישי, כ"ח באדר תשפ"ב, 1 במרץ 2022 )כולל(      •     סמס' ב – יום רביעי, כ"ט באדר א׳ תשפ"ב, 2 במרץ 2022

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

יום ה'  יום ד'יום ג'יום ב'

12-10
 13-682-01 - ד"ר דב הכהן 

סוליטריאו: פליאוגרפיה, קריאה ופיענוח של כתבי יד מהמרחב 
התרבותי של הלאדינו 

)הרצאה(, סמס' א'

13-6811-01  - ד"ר דב הכהן 
־פיענוח של כתב היד הספרדי-קורסיבי )סוליטריאו( למתק

דמים 
)הרצאה(, סמס' ב'

13-6911-01  ד"ר סילבינה שאמא-גסר 
סודות שקרים ותהילה: ספרד והשואה 

)הרצאה( סמס' א'

13-7360-01  ד"ר תמיר קרקסון
חברה ותרבות לאדינו בראי הספר "מעם לועז"

)הרצאה( סמס' ב' }גם קורס יסוד ביהדות{

13-6750-01  ד"ר סילבינה שאמא-גסר 
הטוב, הרע והמכוער: יהודי ספרד בקולנוע ובתיאטרון הספרדי

)הרצאה(, סמס' ב'

 

14-12
13-7670-01 ד"ר סוזי גרוס - הנובלה בלאדינו: גלגולו של 

ז'אנר
)הרצאה( סמס' א'

 13-7291-01  ד"ר תמיר קרקסון 
טקסטים היסטוריים בלאדינו

)הרצאה( סמס' א'

13-747-01  פרופ' אורה שורצולד
תרגומי טקסטים בלאדינו: מן התנ"ך ועד לשירה המודרנית

)הרצאה( סמס' ב'

13-6790-01  ד"ר דב הכהן 
ספר זיכרונותיו של סעדי הלוי מסלוניקי )1903-1819( - 

עיונים חדשים
)הרצאה( סמס' ב'

 

16-14
 13-7232-01  - ד"ר דב הכהן 

העיתונות בלאדינו 1960-1845: פנורמה של זרמים ומגמות  
)הרצאה(, שנתי

13-7780-0 - ד"ר דב הכהן 
העיתונות בלאדינו 1960-1845: פנורמה של זרמים ומגמות  

)סמינריון( שנתי

13-6951-01  פרופ' שמואל רפאל  
מתודות בחקר הלאדינו וספרותה: סדנה לתלמידי מחקר 

)סדנה( סמס' ב'

13-6950-01  ד"ר דב הכהן
מקורות בלאדינו - קריאה מודרכת: סדנה

לתלמידי מחקר  )סדנה( סמס' א'

 

18-16
13-701-01  - ד"ר ניבי גומל 

לאדינו למתחילים 
)הרצאה(, )שנתי(

 

 13-7571-01  פרופ' שמואל רפאל 
עדויות וזיכרונות של ניצולי שואה דוברי לאדינו: סדנה 

מחקרית לתלמידי תואר שני ושלישי )הרצאה(

13-7690-01  פרופ' שמואל רפאל 
עדויות וזיכרונות של ניצולי שואה דוברי לאדינו: סדנה 

מחקרית לתלמידי תואר שני ושלישי )סמינריון(

13-7430-01  ד"ר תמיר קרקסון  
 The Judeo-Spanish Community: Literature

and Society
)הרצאה( סמס' ב' ]נלמד באנגלית[ זום

20-18
 13-702-01 - ד"ר ניבי גומל, 

לאדינו למתקדמים 
)הרצאה(,  )שנתי(

13-7450-01  פרופ' שמואל רפאל  
לאדינו: מסע היסטורי, ספרותי, תרבותי

)הרצאה( סמס' ב', מתוקשב


