מלגות לסטודנטים

סגל הוראה בתשע"ט:

ש ע ו ת פ ע י ל ו ת:

זכאים למלגות תלמידי תואר במכון סלטי.
פרטים יימסרו.

ד"ר ניבי גומל

מכון סלטי פתוח ביום ראשון בין השעות 14:00 – 10:00

ד"ר סילבינה גסר

ובימים שני ,שלישי ורביעי בין השעות 16:00 – 9:00

		
ד"ר סוזי גרוס
ד"ר דב הכהן
ד"ר נינה פינטו-אבקסיס

ספריית העיון עומדת לרשות התלמידים בתיאום מראש.
עיון בספריית דפוסי לאדינו – בתיאום מראש.
חברי הנהלת מכון סלטי:

ד"ר איילה שוורץ
פרופ' אורה (רודריג) שורצולד
פרופ' שמואל רפאל

עמיתי פוסט-דוקטורט בתשע"ט:
תמיר קרקסון

פרופ' ירון הראל ,דיקן הפקולטה למדעי היהדות (למן תשע״ט)
פרופ' שמואל רפאל ,ראש המכון
פרופ' משה אורפלי ,המחלקה לתולדות ישראל
פרופ' גיל דיזנדרוק ,המחלקה לפסיכולוגיה
פרופ' שלמה רומי ,בית הספר לחינוך
פרופ' יהודית רונן ,המחלקה למדעי המדינה

ד"ר ניקולא אורבך

פרופ' אורה (רודריג) שורצולד ,מכון סלטי (עורכת כתב העת "לאדינאר")

ד"ר אלברז קריסטובל חוסה

ד"ר יהושע סלטי – מייסד מכון סלטי
מר מוני סלטי.
מזכירה – גב' יפה מונוביץ' ביב'אס
ספרנית – גב' דפנה נמדר
מתאמת אירועים ופעילויות חוץ-אקדמיות – גב' ליאורה חגואל

קורסים אקדמיים ופעילויות לשנת הלימודים תשע"ט

מתנדב – מר אליעד כהן

2 0 1 9 - 2 0 1 8

כתובתנו :מכון סלטי ,בניין מדעי היהדות ( ,)410קומה ג' ,מסדרון מערבי
אוניברסיטת בר-אילן ,ר"ג5290002 ,
דואר אלקטרוני Instituto.ladino@biu.ac.il

טלפון  03-5344448ן

פקס 03-7362721

f
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אוניברסיטת בר-אילן
הפקולטה למדעי היהדות

10:00

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

ד"ר דב הכהן
13-685-01
מכתבים ,אגרות ופרסומים
אפמריים (קצרי מועד) בלאדינו
(שנתי)

פרופ' שמואל רפאל
13-7590-01
מגירוש ספרד ועד לשואה –
ספרות ,לשון ותרבות של יהודי יוון
(שנתי) ללימודי תעודה בלבד

ד"ר סילבינה גסר
13-674-01
החזרה לספרד :הקהילות
היהודיות והזיכרון בחצי האי
האיברי (סמס' א')
* תלמידי ברוקדייל ע״ב מקום פנוי

המחלקה לספרות עם ישראל

ד"ר איילה שוורץ 13-675-01
יהודי ספרד וייצוגם בתיאטרון
העברי (סמס' ב')
* תלמידי ברוקדייל ע״ב מקום פנוי

מכון סלטי

Salti Institute
קורסים אקדמיים ופעילויות

12:00

פרופ' שמואל רפאל
13-6680-01
מיכאל מולכו וכתיבת
הפולקלור של יהדי יוון (קבוצת
מחקר) (סמס' א')

ד"ר דב הכהן
13-6980-01
כלי-יעץ בחקר הלאדינו
(סמס' א') ללימודי תעודה בלבד

ספרדית למתקדמים (בשיתוף
מכון סרוונטס)
(שנתי – חוץ אקדמי)

ד"ר נינה פינטו-אבקסיס
13-719-01
חכתייה :לשונם של יהודי
מרוקו הספרדית :לשון ,טקסט
ותרבות (סמס' ב')
* הרישום במכון החל 01.19

ד"ר דב הכהן
13-7230-01
עיתונות הלאדינו ביוון כבבואה
קהילתית
(סמס' ב')
ללימודי תעודה בלבד

פרופ' אורה שורצולד
13-6800- 01
שיטות במחקר הלאדינו
ובהוראתה
(סמס' ב')

14:00

ד"ר דב הכהן 13-779-01
סמינריון  13-687-01הרצאה
גנאולוגיה יהודית-ספרדית:
מקורות לחקר המשפחה
(שנתי)

הפסקה פעילה לתלמידי תכנית
לימודי תעודה

פרופ' שמואל רפאל
13-6710-01
סדנא לתלמידי מחקר
(שנתי )

16:00

ד"ר ניבי גומל
13-701-01
לאדינו למתחילים
(שנתי)

ד"ר סוזי גרוס 13-6910-01
יהודי יוון :יצוגים ספרותיים –בין
עברית ללאדינו
(סמס' א') ללימודי תעודה בלבד

ד"ר דב הכהן
13-6830-01
כלים ומאגרים מקוונים בחקר
הלאדינו (לתלמידי מחקר)
(סמס' א')

פרופ' שמואל רפאל
13-7570-01
עדות וביוגרפיה אישית וקהילתית
(סמס' ב') ללימודי תעודה בלבד
ד"ר ניבי גומל
13-702-01
לאדינו למתקדמים
(סמס' א')

תיפתח אי"ה ביום ראשון
ה' בחשוון תשע"ט ()14.10.18

להכשרת מדריכים בהיסטוריה ובתרבות של יהודי יוון.
התכנית נועדה להכשיר מדריכים לטובת מפגש חינוכי-היסטורי של מודרכים
(במסגרות חינוך ותרבות בישראל ובמסעות לימודיים ותיירותיים ליוון) עם
התרבות ,ההיסטוריה ופרק השואה של יהודי יוון.
יום ג' הוא יום לימודים ייעודי לתלמידי התכנית.
* ההרשמה לתכנית נסגרה.

ספרדית למתחילים (בשיתוף
מכון סרוונטס)
(שנתי – חוץ אקדמי)

לשנת הלימודים תשע''ט []2019 – 2018

שנת הלימודים תשע"ט ()2019-2018

בתשע"ט תחל לפעול במסגרת מכון סלטי תכנית לימודי תעודה

■ הקונגרס הבינלאומי ה 20 -לחקר הלאדינו בשיתוף ( CSICמדריד) .ערב
פתיחה חגיגי ביום שני ,כ"ג אלול תשע"ח ( )3.9.18בשעה ( 18:30האירוע למוזמנים).
ימי הדיונים יתקיימו בימים שלישי ורביעי כ"ד – כ"ה באלול תשע"ח ( )4-5.9.18משעות
הבוקר (הכניסה למרצים בקונגרס ולתלמידי מחקר במכון סלטי לחקר הלאדינו).
■ ״הו כנרת שלי״ ,טיול מזמר לרגל פתיחת שנה"ל תשע"ט ,בסימן  70לישראל,
יום חמישי ,כ"ה בתשרי תשע"ט ( .) 4.10.18יציאה משער בר-אילן בשעה 07:30
חזרה משוערת בשעות אחה"צ המאוחרות .מסלול יפורסם .עלות למשתתף .₪ 150
■ ספרדית מכאן ולאדינו משם :ביקור משלחת סופרים ומשוררים מספרד במעמד
אלפרדו וייאוורדה חיל ,נשיא אגודת הסופרים של מחוז קסטיליה לה מאנשה ובהשתתפותם
של סופרים ,משוררים ומוסיקאים מספרד .יום שני ,כ"ט בתשרי תשע"ט (.) 8.10.18
האירוע ביוזמתה של המשוררת מרגלית מתתיהו ,חברת אגודת הידידים של מכון סלטי.
הכניסה למוזמנים.
■ אוצרות של צליל וזמר בספרדית-יהודית (לאדינו) :סדרה של ארבעה מפגשי
עיון והאזנה עם מיטב החוקרים והמבצעים בתחום המוסיקה של דוברי הלאדינו.
הרצאת פתיחה מאת פרופ' אדווין סרוסי ,חתן פרס ישראל לתשע"ח בחקר המוסיקה.
המפגשים יתייקמו בימי שישי בבוקר בין השעות  11:00-08:30בתאריכים:
1.2.19. ;18.1.19 ;4.1.19 ;21.12.18
המחיר למשתתף לכול הסדרה ( ₪ 220כולל קפה ומאפה).
■ לה אליגריאה די פורים :ערב לימוד לקראת חג הפורים ,יום שני ,י"א באדר ב'
תשע"ט ( )18.3.2019בשעה  .17:30מחיר למשתתף  ₪ 30כולל כיבוד קל.
■ ערב התייחדות עם זכר דוברי הלאדינו שנספו בשואה :יום שלישי ,כ״ה בניסן
תשע"ט ( )30.4.19בשעה  ,16:00באולם פלדמן.

משתתפי הקורס "מסע
בעקבות דוברי הלאדינו
בשואה" ,ביטולה
(מקדוניה) ,קיץ 2018

הרצאה מרכזית :פרופ' אילן צרפתי ,ביה"ס לרפואה ע"ש סאקלר באוניברסיטת
תל-אביב על הנושא" :יהודיות מיוון כקורבנות ניסויים רפואיים ,עיון במסמכים ובממצאי
מחקר חדשים".
■ לה אירמוזורה די ירושלים :ערב לימוד לרגל יום ירושלים תשע"ט ,יום שני ,כ"ט
באייר תשע"ט ( )3.6.19שעה  .17:30מחיר  ₪ 30למשתתף כולל כיבוד קל.

ד"ר דב הכהן
13-7480-01
סגולות ולחשים :עיון
בטקסטים מאגיים מן
התרבות היהודית-הספרדית
(סמס' ב')

■ ערב עיון לציון סיום שנה"ל תשע"ט :יום רביעי ,ט"ז בסיוון תשע"ט ,19.6.19
אולם וואהל .פרטים יתפרסמו.

סמס' א – מיום  14.10.18ועד 16.1.19
סמס' ב – מיום  21.2.19ועד 21.6.19

לעדכונים ולמידע שוטף נא ראו באתר האינטרנטwww.ladinobiu.co.il :

וכן בדף הפייסבוק של מכון סלטי לחקר הלאדינו

פעילויות בשנה"ל תשע"ט:

משתתפי הקורס "מסע בעקבות דוברי הלאדינו בשואה" ,קורפו ,קיץ 2018

■ מבחני ידע בלאדינו יפורסמו למבקשי אזרחות ספרדית
אנו המוסד היחיד בישראל ובחו''ל שקיבל הרשאה לביצוע מבדקי ידע בלאדינו,
למבקשי אזרחות ממשלת ספרד .המבדק פרטני ומתקיים באווירה נינוחה.
לפרטים נא לפנות אלינו בטלפון .03-5344448

