תואר שני
במחלקה לספרות עם ישראל
במגמת לאדינו –
הובלת תרבות והנחלתה
לאדינו ,ספניולית ,ג'ודיאו-איספאנייול?
מה מתעורר בכם כשאתם שומעים את השמות האלה?
בואו להיות חלק מקהילת המחקר המובילה של הלאדינו
הצטרפו לאלה שמובילים את העבר של הלאדינו אל עתיד מסקרן
תוכנית לימודים ראשונה מסוגה בישראל ובעולם
לאדינו – הובלת תרבות והנחלתה

צוות ההוראה והמחקר
פרופ' אורה שורצולד – נשיאת האקדמיה הלאומית הישראלית
ללאדינו ,כלת פרס לנדאו למדעים בחקר הלאדינו;
פרופ' שמואל רפאל – דיקן הפקולטה למדעי היהדות באוניברסיטת
בר-אילן ,ממובילי חקר תרבות הלאדינו וספרותה בישראל ובעולם;
ד''ר דב הכהן – מומחה בעל שם בינלאומי בחקר הספר בלאדינו;
ד''ר ניבי גומל – מומחית בהוראת הלאדינו ללומד הישראלי ומחברת
ספרי לימוד;
ד''ר סוזי גרוס – מומחית בחקר ספרות הלאדינו במאה העשרים;
ד''ר סילבינה שאמא גסר – מומחית בחקר העולם הספרדי וזיקתו
לתרבות הלאדינו;
מרצים אורחים מהארץ ומחו''ל

רקע לתוכנית:
בעשורים האחרונים יודעת הלאדינו תמורות רבות בישראל .היא
חווה תחייה תרבותית ,קהיליית השיח שלה הולכת וגדלה (חרף
החשש שהלאדינו עתידה להיעלם מן העולם) .השפה ,התרבות וכל
מרכיבי התוכן שלה הפכו מושא לעניין ציבורי רחב .רבים מגלים
במורשת הלאדינו עניין ,הם מעוניינים להעמיק בקורותיה ואפילו
לעסוק בהובלתה התרבותית ובהנחלתה לדורות הבאים ,במסגרות
תוכן שונות.
המגמה תכשיר מוסמכי תואר שני לשמש מובילי תרבות ומנחילי
תוכן של תרבות הלאדינו .הסטודנטים יצטיידו בכלים מעשיים
להובלת תרבות הלאדינו ולהנגשת התוכן הייחודי שלה ,תוך חשיפה
למיטב המרצים שבמכון סלטי לחקר הלאדינו – כולם חוקרים
מהשורה הראשונה .הלומדים יבקרו במוסדות תרבות וזיכרון ,יעמיקו
היכרות עם ממשקי תוכן הקשורים לעולם הלאדינו ,יעסקו בעבודות
חקר אישיות ,יגישו פוסטרים ויכשירו עצמם ,תוך ליווי אישי ,למלא
משימה תרבותית ראשונה במעלה עבור החברה בישראל.

מבנה התוכנית:
תואר שני עם תזה –  14ש"ש
תואר שני ללא תזה –  18ש"ש
פרקטיקום מעשי במהלך הלימודים
יום לימודים מובנה במסגרת המגמה
למידה פרונטלית ,היברידית ,זום ומקוונת
סיורים לימודיים ,מפגשי חוויה והעשרה תרבותית
סביבת לימודים נעימה ומרחיבת דעת במתחם החדש ,המודרני
והיפה של מכון סלטי לחקר הלאדינו

מבין נושאי הלמוד:
לשון לאדינו בין לומד למלמד – אתגרי ההנחלה
שירה עכשווית בלאדינו – קריאה ויצירה
עולם הספר בלאדינו בהסתכלות רב-דורית
לכתוב את העבר ולהבטיח את העתיד – ספרות זיכרון בלאדינו
לאדינו ,עברית ,לאדינו – התרגום ככלי להנחלת תרבות
דוברי הלאדינו והחברה בישראל
מוסדות תרבות וזיכרון בחקר הלאדינו
כלים בחקר הלאדינו
דמות היהודי בספרות ובאמנות הספרדית
לאדינו למתחילים ולמתקדמים
ספרות ילדים בלאדינו

תנאי קבלה:
בוגרי תואר ראשון ממוסד מוכר בישראל או בחו"ל
(מגוון דיסיפלינות הלימוד);
ריאיון היכרות אישי עם צוות המחקר במכון סלטי לחקר הלאדינו;
בדיקת מסמכי לימוד קודמים (במקרים בהם יידרשו לימודי השלמה);
ידיעת לאדינו רצויה אך אינה תנאי לקבלה .השפה נלמדת במהלך
הלימודים;
ידיעת שפות נוספות כגון ספרדית ,צרפתית ,איטלקית ,יוונית וטורקית
מהוות יתרון.

שכר לימוד:
שכר לימוד אוניברסיטאי ,פרטים נוספים ניתן למצוא באתר האוניברסיטה
ללומדים יוצעו מגוון מלגות לימודים

אז למה ללמוד במכון סלטי לחקר הלאדינו?
• מכון בינלאומי שנאמן לרוח שאפיינה את עולם הלאדינו ודובריה;
• צוות חוקרים בעל שם ומוניטין;
• לימודים בראייה בינתחומית;
• לימודי תרבות הלאדינו כדיסיפלינת מחקר עצמאית;
• ספרייה מחקרית עשירה;
• ימי עיון ,מרתונים ללאדינו ,כינוסים בינלאומיים ,סדנאות מחקר,
מפגשים לדיון ולהחלפת דעות בקבוצות קטנות וגדולות;
• שיתופי פעולה בין כל הגופים הישראליים (אקדמיים וחוץ אקדמיים)
הפעילים בתחום הלאדינו;
• מלגות ומענקי מחקר;
• מרחב מוזיאוני וסביבת לימודים נעימה ומרחיבת דעת;
• יחס אישי ,חם ובלתי אמצעי.

רוצים לשמוע עוד?
03-5317242
Instituto.ladino@biu.ac.il
מכון סלטי לחקר הלאדינו,
בניין הפקולטה למדעי היהדות ( ,)410קומה ג' ,מסדרון מערבי

