
המרתון ה-26 לחקר הלאדינו 
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כ"ב בטבת תשפ"א 6.1.2021

הפסקת קפה   15:30

רודוס בלב ובנשמה    16:00
מושב מיוחד מוקדש לזיכרו של פרופ' איזאק ז'אק לוי )2020-1928( עם העברת    

אוספי ספרייתו הפרטית למכון סלטי באוניברסיטת בר אילן  

בהשתתפות:   

פרופ' רוזמרי לוי זומוולט   

ד''ר דב הכהן, הצצה לספרייתו של חוקר  

פרופ' איזאק לוי ופרופ' שמואל רפאל, שיחה בשניים )סרט תיעוד(  

המושב יתנהל באנגלית, בעברית ובלאדינו  

Rhodes in Heart and Soul  16:00
Special session dedicated to the memory of 

Prof. Isaac Jack Lévy (1928-2020), upon the 
transfer of the collections from his private

library to the Salti Institute at
Bar Ilan University

 
 Participants:

 Prof. Rosemary Lévy Zumwalt
 Dr. Dov Cohen,  A glimpse at a researcher’s library

      Prof. Isaac Lévy and Prof. Shmuel Refael, Conversation for Two 

 )documentary film(  

     *  The session will be held in Hebrew, English and Ladino 

סיום המרתון -     17:30
 End of marathon (Israel time)

דברי פתיחה וברכות   9:30
ד''ר יהושע סלטי, מייסד מכון סלטי  

פרופ' ירון הראל, דיקן הפקולטה למדעי היהדות  

פרופ' אורה שורצולד, נשיאת האקדמיה הישראלית הלאומית ללאדינו  

חשיפה למחר: תלמידים במכון סלטי מציגים את עבודותיהם  10:00
מושב מוקדש לזיכרו של מר בסים כהן ז"ל – חבר הנהלת מכון סלטי למן יום היווסדו               

מנחה: פרופ' שמואל רפאל  

#  מר אריה כהן, ראש המועצה "מגילות ים המלח" – אבי בסים כהן והלאדינו  

#  גב' שרה מגדל, פולמוסי לאדינו בעיתונות הלאדינו בשלהי המאה ה-19  

#  מר רם נוחם, ספרי נימולים כמקור טקסטואלי-היסטורי  

#  גב' מירב קנייאס, המרחב ועיצובו ברומנסה בלאדינו  

#  מר יהודה ספורטה, על ספרו "חזרה לספרד: סיפור חייו של ניצול שואה"  

#  מר יעקב אלעד, על ספרו "פלורנטין – השכונה בסיפור ובתמונה"  

הפסקת קפה   11:30

La tierra del Ladino – לאדינו היא מולדת   12:00 
יו"ר: ד''ר סוזי גרוס  

    Pepa Rull המשוררת מרגלית מתתיהו בשיחה בשניים עם הגב' פפה רול  

Be Sepharad – el legado sefardí מסביליה, המייסדת של  

המושב יתנהל בלאדינו ובספרדית  

הפסקת צהריים   13:00

 Mil años, un día en – אלף שנים, יום אחד בספרד   14:15
Sefarad: una mirada desde Argentina, מושב מיוחד 

מוקדש ליוצר ולמחזאי היהודי-הספרדי-הארגנטינאי     
ריקרדו הלאק  

יו"ר: ד''ר סילבינה שאמא גסר  

Ricardo Halac המחזאי  

פרופ' Nora Glickman, אוניברסיטת ניו יורק  

המושב יתנהל בספרדית  

 Ricardo Halac )1935( es un prestigioso  dramaturgo argentino

 de origen sefaradí de trayectoria internacional. Gran renovador

 del teatro argentino, escritor de famosos programas  televisivos,

 guionista de cine y director del Teatro Cervantes de Buenos

 Aires en los años noventa. Ricardo Halac ha sido acreedor de

 importantísimos premios nacionales e internacionales  y es uno de

  los más prolíficos escritores sefaradíes de América Latina

המרתון ישודר בשידור חי בדף הפייסבוק של מכון סלטי (הכניסה בלא תשלום) 

לקישור לכל מושבי המרתון לחץ כאן  ® ® ®

This Marathon will be broadcast live on the Facebook page of 
the Salti Institute (Admission is free)
For link to view press here ® ® ®

b      9392*משפיעים על המחר, היום. i u . a c . i l

בשל הסגר אנו זמינים בטלפונים האלה: 
0522320695 (יפה) 0522206646 (ליאורה)

Instituto.ladino@biu.ac.il  :וכן במייל
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