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בתשע"ז יחולקו המלגות הבאות לתלמידים במרכז לחקר הלאדינו:
-     מלגה מקרן ע"ש יוסף בן פנחס עוזיאל ז"ל

-     מלגה מטעם הרשות הלאומית לתרבות הלאדינו, ירושלים
-     מלגה מטעם חוג דוברי הלאדינו קריית אונו והסביבה

קריטריונים להגשה ומועדי הטקסים יפורסמו באתר האינטרנט 
של המרכז

ש ע ו ת  פ ע י ל ו ת׃

המרכז לחקר הלאדינו פתוח בימים ב', ג', ד'  בין השעות 9:00 – 15:00
עיון בספריית דפוסי לאדינו – בתיאום מראש

ראש המרכז – פרופ' שמואל רפאל
חברי הנהלת המרכז: 

פרופ' אלי עסיס, דיקן הפקולטה למדעי היהדות ויו''ר ההנהלה
פרופ' משה אורפלי

פרופ' אורה (רודריג) שורצולד
פרופ' רחל וייסברוד

ד״ר אורלי מירון
מר בסים כהן

פרופ' שפרה ברוכסון ארביב
פרופ' צביקה מרק

מר יהושע סלטי – מייסד המרכז 
מר מוני סלטי

מזכירת המרכז לחקר הלאדינו - גב' יפה ביבאס-מונוביץ
מתאמת אירועים ופעילויות חוץ-אקדמיות – גב' ליאורה חגואל

כתובתנו:
בניין מדעי היהדות (410), קומה ג', אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן, 5290002

 gr.ladinocn@biu.ac.il דואר אלקטרוני
www.ladinobiu.co.il  כתובת אינטרנט

טלפון 03-5344448
פקס 03-7362721

חברי אגודת הידידים׃ 
מייסדים: נעימה וד''ר יהושע סלטי

סלים אמדו, רוני ארניה, שלמה בן עטר עמרן (ספרד), פרופ' אברהם זכריה, ד"ר חוסה 
חימנז סלזר (שווייץ), פרופ' דניאל יחיא, ישראל לביא, מלכה ויוני נייגו, אליעד כהן, בסים 
כהן, מרגלית מתתיהו, חני נחמיאס, יצחק ולינדה סגול, סמי וטובה סגול, חיים סלטי, מוני 

סלטי, יגאל פלמור, יהודה קלבו, פרופ' אלנה רומרו (ספרד).

אוניברסיטת בר-אילן
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קורסים אקדמיים ופעילויות לשנת הלימודים תשע"ז Naime & Yehoshua Salti Center for Ladino Studies
המרכז לחקר הלאדינו ע"ש נעימה ויהושע סלטי

2017 - 2016

מבחני ידע בלאדינו למבקשי אזרחות ספרדית

אנו המוסד היחיד בישראל ובחו''ל שהוסמך לבצע בחינות ידע בלאדינו 
ובחכתייה, למבקשי אזרחות מממשלת ספרד.

נא  לפרטים  ונעימה.  נינוחה  באווירה  ומתקיימת  פרטנית  הבחינה 
לפנות אלינו בטלפון.

סיור לימודי בשכונת פלורנטין

סדנה לתלמידי מחקר, תשע״ו

סגל הוראה׃

ד"ר ניבי גומל

ד"ר סוזי גרוס

ד"ר דב הכהן

ד"ר נינה פינטו-אבקסיס

פרופ' אורה (רודריג) שורצולד

פרופ' שמואל רפאל

 

קרן יהושע סלטי
מר אייזיק סלטי

מר קלבו יהודה

מר אנדרי לוי
גב׳ מרגלית מתתיהו

מר קנדיוטי עדנן

קרן שלמה ראובן למחקר ספרות לאדינו
קרן ע"ש יוסף בן פנחס עוזיאל

קרן שאלוניקי לזכר הנספים בשואה

ספריית דפוסי לאדינו מיסוד המכון לחקר יהדות שאלוניקי בתל-אביב

גב׳ נלי ספיחה

בסיוע׃ 

מר ארול לודריג ז״ל



אוניברסיטת בר-אילן
הפקולטה למדעי היהדות

המחלקה לספרות עם ישראל

המרכז לחקר הלאדינו ע"ש נעימה ויהושע סלטי
Naime & Yehoshua Salti Center for Ladino Studies

קורסים אקדמיים ופעילויות לשנת הלימודים תשע׳׳ז [2016 ־ 2017]

שנת הלימודים תשע״ז (2017-2016) תיפתח אי"ה ביום ראשון, ה׳ בחשוון תשע"ז (6.11.16)
לימודים לתואר ראשון, שני ושלישי

לימודי העשרה
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לעדכונים ולמידע שוטף נא ראו באתר האינטרנט:  www.ladinobiu.co.il, וכן בדף הפייסבוק של המרכז לחקר הלאדינוסמסטר א – בין התאריכים 6.11.16 - 6.2.17     סמסטר ב – בין התאריכים 14.3.17  - 28.6.17

יום שני

סוליטראו: פיענוח כתבי יד בלאדינו (למתחילים)
ד"ר דב הכהן 682/01 / סמסטר א׳

סוליטראו: פיענוח כתבי יד בלאדינו (למתקדמים)
ד"ר דב הכהן 677/01 / סמסטר ב׳

מסע בנתיבי הלאדינו: ספרות, היסטוריה ותרבות
ד"ר סוזי גרוס 694/01 / סמסטר א'

מולכו איש סלוניקי ובני דורו: תיעוד ומחקר
פרופ' שמואל רפאל  668/01/ (ק. מחקר) סמסטר ב׳

 
גנאלוגיה יהודית-ספרדית: מקורות לחקר המשפחה

ד"ר דב הכהן 687/01 / שנתי
 

לאדינו למתחילים
ד"ר ניבי גומל  701/01 /   שנתי

לאדינו למתחילים (קבוצה חוץ אקדמית)
ד"ר ניבי גומל  000/01 /  שנתי

הרשמה במשרדי המרכז לחקר הלאדינו

יום שלישי

כותבים את הסיפור האישי: מבט קרוב על קהילות הלאדינו
ד"ר נינה פינטו-אבקסיס 696/01 / סמסטר ב'

צוחקים בלאדינו: היתול, הומור וסאטירה בספרות ובעיתונות
ד"ר דב הכהן 672/01 / סמינר שנתי

 

לאדינו למתקדמים
ד"ר ניבי גומל 702/01 /  סמסטר א׳

לאדינו למתמחים (קבוצה חוץ אקדמית)
ד"ר ניבי גומל  000/01 /  סמסטר ב׳

הרשמה במשרדי המרכז לחקר הלאדינו

יום רביעי

בין מסורת למודרנה בעולמם של היהודים-הספרדים
ד"ר דב הכהן 714/01 / סמסטר א׳

הלשון בשירות הספרות: ניתוח לשוני של טקסטים בלאדינו
פרופ׳ אורה שוורצולד 693/01 / סמסטר ב׳

ספרדית למתחילים 
(מטעם מכון סרוונטס), קורס שנתי, חוץ אקדמי

(A B C-לימודים משלב ה)

קריאה מודרכת במבחר טקסטים מספרות הלאדינו
ד"ר דב הכהן 684/01 /  (לתלמידי מחקר)  סמסטר א׳

ישן וחדש בחקר הלאדינו (סדנה לתלמידי מחקר ותיקים)
פרופ' שמואל רפאל 695/01  /  סמסטר ב׳

כלים בחקר התרבות היהודית-הספרדית לראשית המחקר
פרופ' שמואל רפאל 671/01  /  סמסטר ב׳
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Cuando el pasado tiene su vozCuando el pasado tiene su voz

אתם חייבים זאת לעצמכם, אל תחמיצו 
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19th Conference on Judeo-Spanish Studies
5-7 Sept. 2016.

Naime & Yehoshua Salti Center for Ladino Studies
המרכז לחקר הלאדינו ע"ש נעימה ויהושע סלטי

המיוחדים שלנו לתשע״ז

צוחקים בלאדינו: היתול, הומור וסאטירה בספרות ובעיתונות, ד"ר דב 
הכהן – (שנתי) סמינר שמטרתו להפגיש את הלומדים עם טקסטים 
היתוליים וסאטיריים שראו אור למכביר בעיתונות ובספרות הלאדינו. 
לאדינו למתחילים (קורס שנתי) למתקדמים (סמסטר א׳) למתמחים 
(סמסטר ב') , ד"ר ניבי גומל – למידה שיטתית של הלאדינו מרמת 
אל"ף בי"ת ועד רמת מתקדמים, תוך העמקת ידע בשפה ורכישת 

מטבעות לשון, שכלול מבע שבעל-פה וחשיפה לטקסטים.
מולכו איש סלוניקי ובני דורו: תיעוד ומחקר (קבוצת מחקר), פרופ' 
שמואל רפאל – (סמסטר ב) כיתה לתלמידי מחקר, ובמרכזה בחינה 
ם  סטי רי לקלו הפו ל  גדו של  דה  העבו כי  תהלי של 

והמתעדים של סלוניקי – מיכאל מולכו. 
כותבים את הסיפור האישי: מבט קרוב על קהילות הלאדינו, ד"ר נינה 
פינטו אבקסיס – (סמסטר ב') סיפורים אישיים פותחים צוהר להבנת 
הזהות של הפרט, המעוגן גם בעולם הקהילה. הקורס יחשוף את 
של  המבט  נקודת  דרך  הקהילה  של  התרבותי-הפולקלורי  העולם 

הפרט.
הלשון בֵשירות הספרות בלאדינו, פרופ' אורה (רודריג) שורצולד – 
(סמסטר ב') שיעור זה מיועד לתלמידי מחקר, ובמרכזו הצעה לדרכי 

הניתוח הלשוני של טקסטים בלאדינו. שיעור חובה לכותבי תזות. 
ספרות לאדינו – מספרד אל הבלקן, ד"ר סוזי גרוס –  (סמסטר א') 
צמיחתה  אודות  על  ללמוד  שמבקשים  לאלה  היכרות  שיעורי 

והתפתחותה של תרבות הלאדינו למן גירוש ספרד ועד לשואה. 
בין מסורת למודרנה בעולמם של היהודים-הספרדים, ד"ר דב הכהן– 
(סמסטר א) הקורס יחשוף את הלומדים לסוגיות הקשורות לשימורה 
של המסורת מחד וחשיפה מואצת למודרנה מאידך, כפי שהיא באה 
לידי ביטוי בטקסטים ספרותיים של הלאדינו מראשית המאה העשרים.

סוליטריאו: פיענוח כתבי יד בלאדינו, ד"ר דב הכהן – (סמסטר א') 
היכרות עם התפתחותה של הלאדינו כשפה כתובה. הקורס מכשיר 
את הלומד לפענח מסמכים, שנכתבו בכתיבת יד בלאדינו. בקורס 
ההמשך ההדרה של כתבי יד בלאדינו (בסמס' ב') יעסקו הלומדים 
כקבוצת מחקר בפענוח מאתגר של כתב-יד, בההדרה ובהכנה לדפוס. 
קריאה מודרכת במבחר טקסטים של ספרות הלאדינו, ד"ר דב הכהן 

– (סמסטר א') שיעור חובה לכותבי תזות. 
ישן וחדש בחקר הלאדינו, פרופ' שמואל רפאל – (סמסטר ב') סדנא 

לתלמידי מחקר ותיקים. סדנת חובה לכותבי תזות. 
כלים בחקר התרבות היהודית-הספרדית: ראשית מחקר, פרופ' שמואל 
רפאל – (סמסטר ב') סדנא לתלמידי מחקר חדשים. סדנת חובה 

למתעתדים לכתוב תזות. 
גיניאולוגיה יהודית-ספרדית: מקורות לחקר המשפחה, ד"ר דב הכהן 
המשפחה  שמות  לחישוף  הזמן  בנבכי  מרתק  מסע  (שנתי)   –
היהודיים-הספרדים למן הגירוש מספרד ועד ימינו אלה. כיצד ניתן 
לשחזר אילן יוחסין שאבד? מהם שורשי המשפחה? מהם כלי המחקר 

ומהן מגמותיו?

ספרדית למתחילים – (שנתי), שיתוף פעולה עם מכון סרוונטס 
הספרדית  השפה  יסודות  עם  טובה  היכרות  לאפשר  שמטרתו 
להוראת  בכיר  מורה  ידי  על  מועבר  השיעור  למתחילים. 

הספרדית. קורס חוץ אקדמי.

פעילויות

 – יזרעאל"  ולעמק  לגלבוע  מזמר  "טיול 
טיול מודרך-מזמר לארץ הגלבוע, בדגש 
ארץ  שירי  ובלוויית  המקרא  פרקי  על 

ישראל (וגם הרבה שירי לאדינו). 
 (1.11.16) ל' בתשרי תשע"ז  יום שלישי, 
בהדרכת רוני אהרוני ונגן האקורדיון עוזי 
 7:30 בשעה  מבר-אילן  יציאה  רוזנבלט. 

וחזרה בשעות הערב.
עלות למשתתף: 145 ₪.

1492 – 2017: חמש מאות ועוד רבע מאה 
לגירוש יהודי ספרד. המרתון ה- 24 לחקר 

הלאדינו
יום רביעי, י"ד בכסלו תשע"ז (14.12.16).

פרטים יפורסמו.

מפגש התייחדות עם זכר קורבנות השואה 
דוברי הלאדינו

בסמוך ליום השואה תשע"ז
פרטים יפורסמו. 

סדרות חוץ-אקדמיות 

"לאדינו: קורסי שפה למתחילים / למתקדמים" – קורסים חוץ אקדמיים. 
קורס מתחילים (שנתי) בימי שני בין 18:00 ל-19:30

קורס מתקדמים (שנתי) בימי שלישי 18:00 ל-19:30
הזדמנות נהדרת להיכרות מקיפה עם שורשי הלאדינו, הקניית כלים לקריאה, לכתיבה ולשיחה 
חופשית בלאדינו. בהנחיית ד"ר ניבי גומל, מורה בכירה עם ותק וניסיון רב שנים בהוראת הלאדינו. 

מחיר לסמס' ראשון ושני – 1800 ₪ (הנחה לבני זוג או לשני אחים\אחיות 5%)

״מקהילות יוון לפולין - מסע בנתיבי הזיכרון של יהודי יוון בשואה״
(קבוצה חדשה, מסלול חדש)

מסע חובה למי שמבקש להכיר מקרוב את העבר היהודי-הספרדי ואת אחריתו הקשה 
בתקופת השואה. במרכז הסדרה 12 מפגשי לימוד חווייתי, מעין מסע מקדים בנתיבי 
הזיכרון של דוברי הלאדינו. המשתתפים ייחשפו להרצאות ממיטב המומחים בתחום,  
יוון,  יוצאי  למפגשים עם ניצולי שואה, להאזנה לעדויות נדירות שנגבו מניצולי שואה 

למפגשים עם יוצרים, אמנים וחוקרים. 
המפגשים יתקיימו באוניברסיטת בר-אילן בימי שישי בבוקר, אחת לשבועיים-שלושה, 
על פי לוח תאריכים שיישלח לנרשמים. המסע מתוכנן לסוף יוני ותחילת יולי 2017, למשך 
9 לילות (10 ימים), והוא ילווה במדריכים מקצועיים ומנוסים ביותר מטעם אוניברסיטת 

בר-אילן.  מנהל הקבוצה: מר אליעד כהן
תוכנית מסע מפורטת תימסר לנרשמים במהלך החודשים הבאים.

המחיר למפגשי הלימוד – 950 ₪ (כולל ספרי לימוד וכיבוד קל בתחילת כל מפגש).
המחיר למסע (יפורסם בנפרד).

מספר המקומות מוגבל – עד 35 משתתפים במסע. להרשמה: 03-5344448


