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איל קונטאקטואיל קונטאקטו
אוניברסיטת בן־גוריון בנגב

ביטאון מרכז משה דוד גאון לתרבות הלאדינו      טבת תשע"ד
10

דבר המערכת

אתם  הנוכחי,  הגיליון  את  פותחים  כשאתם 
שחל  הדרסטי  בשינוי  מיד  מבחינים  בוודאי 
תקציביים  קיצוצים  בגלל  ובמהותו.  בהיקפו 
בלאדינו  החלק  על  לוותר  נאלצנו  כבדים 
ראינו  שכן  מאוד  כך  על  לנו  צר  הביטאון.  של 
שהפך  בלאדינו,  בפרסום  גם  רבה  חשיבות 
לחברינו  גם  וִאפשר  לבינלאומי  הביטאון  את 
לשמוע  עברית  דוברים  שאינם  ולמי  בחו"ל 
סברנו  אף  פעילותנו.  את  ולהכיר  עלינו 
החברים  את  גם  יעודד  בלאדינו  שהפרסום 
לאדינו  לקרוא  בלאדינו  שולטים  שאינם 
את  לשפר  בעברית  לנוסח  ההשוואה  ובעזרת 
ידיעת השפה. נקווה שיבואו ימים טובים יותר 
בינתיים  הדו־לשונית.  למתכונת  לחזור  ונוכל 
הסתפקנו בפרסום בלאדינו ובאנגלית של דבר 

המערכת המסכם בקיצור את פעילות השנה.

לפגוע  לא  השתדלנו  הקיצוצים,  למרות 
נטל  את  להקל  כדי  שלנו.  הרגילה  בפעילות 
גופים  ההוצאות, הרבינו בשיתופי פעולה עם 
ארבעה  לארגן  השנה  הצלחנו  כך  אחרים. 
שבספרד,  בגירונה  בחו"ל,  אחד  כנסים.   )!!(
והחשוב  באילת  בצפת,   — בישראל  ושלושה 
בקונגרס  הלאדינו  מושבי  ארגון   — ביניהם 
גם  פגענו  לא  היהדות.  למדעי  העולמי 
“איל  שלנו  העת  כתב  של  לאור  בהוצאה 
שכבר  זה,  עת  בכתב  רואים  אנו  פריזנטי". 
ממפעלי  אחד  את  בינלאומיים,  מוניטין  צבר 
כתב  עם  פעולה  שיתפנו  הפעם  שלנו.  הדגל 
בלגרד.  אוניברסיטת  של  “מנורה"  העת 

מפעל נוסף שאנו מאוד גאים בו הוא הענקת 
לתארים  מצטיינים  לסטודנטים  פרסים 
על  בארץ  האוניברסיטאות  מכל  מתקדמים 
בסיס תחרותי. בכל שנה גדל מספר הניגשים 
לתחרות, מה שמעיד על הצלחת המפעל ועל 

היוקרה שנודעה למרכז גאון. 

מובילים  חוקרים  מארבעה  נפרדנו  השנה 
איש  היהודית־ספרדית.  התרבות  של  בדורנו 
ז"ל  לזר  משה  פרופ'  והתאטרון  הספרות 
ההיסטוריון  קליפורניה,  דרום  מאוניברסיטת 
מהאוניברסיטה  ז"ל  עסיס  טוב  יום  פרופ' 
סמואל  פרופ'  הרומנסות  חוקר  העברית, 
דיוויס  מאוניברסיטת  ז"ל  ארמיסטאד 
פרופ'  הבלקן,  יהדות  וחוקרת  בקליפורניה 
זגרב,  מאוניברסיטת  ז"ל  בורג'לז  איבנה 
 — דוברובניק  ים־תיכוניים,  ללימודים  המרכז 
היהודי־ המחקר  לעולם  קשות  אבדות  ארבע 

ז"ל  קמחי  אבי  מחברנו  גם  נפרדנו  ספרדי. 
שהיה חבר פעיל ב"סלון גאון". יהי זכרם ברוך!

ב־2014 ימלאו עשר שנים למרכז ואנו מקווים 
אירועים  של  בשורה  זו  שנה  לציין  שנוכל 
רומנסות  שירת  של  במופע  נפתח  מיוחדים. 
עם יהורם גאון שיתקיים במסגרת ההתכנסות 
השנה  גם  גאון.  מרכז  שוחרי  של  השנתית 
שהצבנו  הנתיבים  בחמשת  לפעול  המשכנו 
שלושת  את  תואמים  הנתיבים  לעצמנו. 
אוניברסיטת  ברוח  שנקבעו  שלנו,  היעדים 
טיפוח  מחקרית;  מצוינות  בנגב:  בן־גוריון 

תלמידים וקשרים עם הקהילה.

הנתיב המחקרי
א. ספרים

הכרך  לאור  יצא  עתה  זה   — ז  פריזנטי  איל 
מרכז  של  האקדמי  העת  כתב  של  השביעי 
גאון איל פריזנטי — מחקרים בתרבות יהודי 

יוצא לאור במשותף עם כתב  זה  ספרד. כרך 
חלק  בלגרד.  אוניברסיטת  של  מנורה  העת 
מהמאמרים הם הרחבה והעמקה של הרצאות 
בשיתוף  בבלגרד  שערכנו  בכנס  שנישאו 
הכרך   .2011 ביוני  בלגרד  אוניברסיטת  עם 
זהויות  משותפת,  “תרבות  לנושא  הוקדש 
נפרדות — נוצרים, יהודים ומוסלמים בבלקן 

העות'מאני", כשם הנושא של אותו הכנס. 

ב. ספרים בתמיכת המרכז
מחקרים  קובץ  של  לאור  בהוצאה  תמכנו 
צאתה  עם  שורצולד  אורה  פרופ'  לכבוד 
בלשנית  היא  שורצולד  פרופ'  לגמלאות. 
העברית  הלשון  בחקר  הן  ופורה  חשובה 

החדשה והן בחקר הלשון הספרדית־יהודית.

ג. כנסים
הוא  האחד  חשיבות.  רבי  כנסים  שני  ערכנו 
הקונגרס  במסגרת  הלאדינו  מושבי  ארגון 
לארבע  אחת  שנערך  היהדות  למדעי  העולמי 
השלישי  הקונגרס  זהו  בירושלים.  שנים 
השתתפו  הפעם  משלנו.  חטיבה  הייתה  בו 
בחטיבת הלאדינו 29 מרצים, מחציתם מחו"ל. 
מתפזרות  הרצאותיהם  היו  החטיבה,  אלמלא 

בין 1,600 ההרצאות שניתנו בקונגרס. 

חברת  שיזמה  הכנס  בארגון  השתתפנו 
ופזורותיה.  ספרד  יהדות  לחקר  “ספרד" 
הכנס נערך בגירונה אשר בספרד. מלבד שני 
בצפת  האחד  כנסים:  שני  עוד  ארגנו  אלו, 
על  צפת,  האקדמית  המכללה  עם  בשיתוף 
והשני  ספרד";  יהודי  במורשת  “צפת  הנושא 
של  ארקאדאש  עמותת  עם  בשיתוף  באילת, 
יוצאי טורקיה בישראל. בהתאם לייעוד שלנו, 

עיצוב גרפי: ספי עיצוב גרפי
עריכת לשון: נילי גרבר
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כמרכז שפניו גם לקהילה, נועד כנס זה לקהל 
הרחב.

ד. ימי עיון
עם  בשיתוף  עיון  יום  ערכנו  שנה  בכל  כמו 
זה  היה  הלאדינו.  לתרבות  הלאומית  הרשות 
יום העיון התשיעי בסדרה “היבטים בתרבות 
השבתאית  בתנועה  דנו  הפעם  הלאדינו". 
 300 יהודי ספרד. הקהל מנה  בקרב קהילות 

שוחרי לאדינו.

ה. מפגשי עיון וערבי השקה
לספרה  האחד  השקה,  ערבי  שני  השנה  ערכנו 
של מתילדה כהן־סראנו שגם תמכנו בהוצאתו 
לאור, “סיפורים מכל הזמנים". עוד ערב השקה 
נערך באוניברסיטת בר־אילן לכבוד ספרו של 
ההוא".  ביום  לבנך  “והיתלת  פאפו  אליעזר 
היה זה ערב ההשקה הרביעי שהקדשנו לספרו 
של  ההגדה  על  בלאדינו  בפרודיות  העוסק 

פסח.

היהודית־ הקהילה  על  עיון  מפגש  ערכנו 
אברהם  של  ספרו  ובמרכזו  במצרים,  ספרדית 
קהיר.   ,71 חאמזה  שיח'  רחוב   — בר־אב 
לספרות  המחלקה  עם  בשיתוף  נערך  זה  ערב 
התיכון  המזרח  ללימודי  המחלקה  העברית, 

ומרכז הרצוג באוניברסיטת בן־גוריון בנגב. 

נתיב ההוראה
א. קורסים

שפת  להוראת  קורסים  הצענו  שנה  בכל  כמו 
חמישה   — ותרבותה  ספרותה  הלאדינו, 

לתואר ראשון ואחד לתואר שני.

ב. מלגות ופרסים לתלמידים
השנה זכו חמישה תלמידים בפרסי הצטיינות 
תלמידים  שני  גאון.  מרכז  מטעם  תחרותיים 
לתואר שני ושלושה לתואר שלישי. המועמדים 
הגיעו מהאוניברסיטה העברית, אוניברסיטת 
תל אביב, אוניברסיטת בר־אילן ואוניברסיטת 
בן־גוריון בנגב. שלושת הפרסים נתרמו על ידי 
בן־ משה  ופרופ'  בן־מלך,  מישאל  גאון,  רחל 

בסט בשם “חברת קליקסופטוור".

לפי המלצת הוועדה האקדמית של מרכז גאון, 
קיבלו השנה שבעה תלמידים מאוניברסיטת 
הרשות  מטעם  לימודים  מלגות  בן־גוריון 
עדת  ּוועד  הלאדינו  לתרבות  הלאומית 
בין  בירושלים.  המזרח  ועדות  הספרדים 
תלמידים  שני  אחת,  דוקטורנטית  הזוכים, 

לתואר שני וארבעה לתואר ראשון. 

נתיב תרבות ואמנות
א. ההתכנסות השנתית התשיעית של שוחרי 

מרכז גאון
לנושא  ההתכנסות  הוקדשה  תשע"ג  בשנת 
לתרבות  הלאדינו  תרבות  בין  גומלין  “זיקות 
של  הרצאתו  עמדה  הערב  במרכז  הישראלית". 
הרומנסה  של  מקומה  על  שדיבר  גאון  יהורם 
ייצג  האמנותי  המופע  אף  הישראלית.  בחברה 
נוסח  ולהקתו שרו  זרקו  והזמר קובי  זה,  נושא 
עבריים  ושירים  בלאדינו  רומנסות  של  עברי 
ששאלו מנגינות של רומנסות. לאחר מכן נערך 
מצטיינים.  לתלמידים  פרסים  חלוקת  טקס 

נכחו למעלה מ־400 איש.

ב. אות "אביר הלאדינו"
פעילות  על  חוליו  למלכה  השנה  הוענק 

התנדבותית לקידום הלאדינו באזור הדרום.

ג. ערבי מוזיקה ושירה
והיגוד  שירה  מוזיקה,  מופעי  עשרה  העלינו 
עיון  ימי  כנסים,  במסגרת  רובם   — סיפורים 

וערבי השקה.

השתתפנו בהפקת אירוע מוזיקלי מיוחד לרגל 
מלאות שבעים שנה להצלת יהודי בולגריה.

הנתיב הקהילתי
א. סלון גאון

)כשמונים  גאון  בסלון  המשתתפים  קבוצת 
בחודשו  חודש  מדי  להיפגש  המשיכה  איש( 
שינינו  השנה  בלאדינו.  הרצאות  לשמיעת 
את מתכונת ההרצאות והתרכזנו סביב נושא 
החשובה  היצירה  לועז,  מעם  מדרש  אחד, 
ערכנו  לכך  בנוסף  בלאדינו.  שנכתבה  ביותר 
את המסיבה המסורתית לסיום השנה בט"ו 
בכנסים  השתתפו  הסלון  חברי  רוב  באב. 
בצפת ובאילת ובאו למושב המליאה החגיגי 
של חטיבת הלאדינו בקונגרס העולמי למדעי 

היהדות.

ב. הקמת עמותה
“סלון  חברי  השנה  יזמו  גאון,  מרכז  בעידוד 
 — “אירמאנוס  בשם  עמותה  הקמת  גאון" 
העמותה לקידום תרבות הלאדינו בבאר שבע 
מלא  פעולה  בשיתוף  שתפעל  הדרום"  ואזור 
תאפשר  העמותה  הקמת  גאון".  “סלון  עם 
השורה  מן  בלאדינו  תרבות  מופעי  הפקת 

הראשונה.
 

ג. פתיחת קורסים להוראת שפת הלאדינו
פתחנו  גאון,  סלון  חברי  בקשת  פי  על 
הלאדינו  שפת  להוראת  קורסים  שני  השנה 

הממומנים על ידי החברים עצמם. קורס אחד 
למתקדמים.  והשני  למתחילים  לאדינו  הוא 
דניאל  המורים  חברים.  מ־25  למעלה  נרשמו 
רב  ניסיון  להם  שיש  שרה,  ורעייתו  חלפון 
בהוראת השפה לחברי קהילה, מגיעים אלינו 
הצלחת  על  מעידה  זו  יזמה  מחיפה.  במיוחד 
את  בחברים  שעוררו  גאון"  “סלון  מפגשי 

הרצון ללמוד או לשפר את שליטתם בשפה.

נתיב קשרי ציבור
א. איל קונטאקטו

איל  המרכז,  ביטאון  לאור  יוצא  שנה  בכל 
הלאדינו  שוחרי  לקהל  המדווח  קונטאקטו, 
לצמצם  נאלצנו  השנה  המרכז.  פעילות  על 
יוצא לאור רק בשפה  והביטאון  את ההיקף, 

העברית עם תקצירים בלאדינו ובאנגלית.

ב. אורחים
השנה אירחנו את: )א( שגריר ספרד בישראל, 
המשלחת  )ב(  סולר  קרדררה  פרננדו  מר 
בין האיים הבלאריים  ליחסי תרבות  מהמכון 
ועד  )ג(  טוביאס,  ז’קלין  בראשות  וישראל 
הסופרת  )ד(  בחיפה,  הלאדינו  עמותת  פעילי 
מהקהילה  איליש  רוזיטה  )ה(  ריימונד,  מרים 

הספרדית במרבייה ספרד.

ג. חוגים קהילתיים ויזמות משפחתיות
בכל  הקהילה  חברי  עם  קשרים  לטפח  כדי 
בהתנדבות  מרצים  גאון  מרכז  חברי  הארץ, 
אנו  כן  כמו  בארץ.  שונים  לאדינו  בחוגי 
ומסייעים  משפחתיות  יזמות  מעודדים 
לאנשי קהילה מכל הארץ לתעד ולפרסם את 

המורשת המשפחתית שלהם. 
 

ד. אתר המרשתת )אינטרנט( והפייסבוק של 
מרכז גאון — עדכנו את אתר המרכז במרשתת 
ואת הפרופיל שלנו בפייסבוק, ואתם מוזמנים 
לבקר בהם. כתובת האתר מופיעה במשבצת 

פרטי המרכז בגיליון זה. 

ה. הדים — ידידי מרכז גאון ושוחריו! נשמח 
מעוניינים  אנו  רצוף.  קשר  על  אתכם  לשמור 
וביזמות;  בהצעות  פעילויותינו,  על  בתגובות 
מכתביכם  את  ונפרסם  אלינו  כתבו  אנא 

במדור “הדים" בביטאון. 

בברכה, 

העורכים: פרופ' תמר אלכסנדר,
פרופ' יעקב בן־טולילה, ד"ר אליעזר פאפו
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ספרים
ספרים בהוצאת 

המרכז

מחקר

איל פריזינטי ז': תרבות
משותפת וזהויות נפרדות, 
נוצרים, יהודים ומוסלמים

בבלקן העות'מאני

כרך זה יוצא לאור בשיתוף עם כתב העת מנורה 
עורכים  כן  על  בלגרד,  אוניברסיטת  בהוצאת 
ופרופ'  גאון  ממרכז  פאפו  אליעזר  ד"ר  אותו 
לפילוסופיה  מהפקולטה  מקולביץ'  ננאד 
הם  המאמרים  רוב  בלגרד.  באוניברסיטת 
הרחבה והעמקה של הרצאות שנישאו בכנס 
משותף לנו ולאוניברסיטת בלגרד על הזיקות 
והמוסלמית  הנוצרית  היהודית,  התרבות  בין 
הכנס  ט"ו-כ'.  במאות  העות'מאני  בבלקן 
שלושים  מתוך   .2011 ביוני  בבלגרד  נערך 
הרצאות הכנס, נבחרו 14 לפרסום כמאמרים, 
בן־ )ירון  ישראלים  חוקרים  מאת  מהן  חמש 
גילה  עליזה מיוחס־ג'ינאו;  בוניס;  דוד  נאה; 
מייצגים  המאמרים  פאפו(.  אליעזר  הדר; 
ספרות,  היסטוריה,  כמו  שונים  תחומים 

אמנות, ארכיטקטורה ולשון.

להלן כמה דוגמאות של מאמרים המייצגים 
 כנסים שאורגנוזיקות בין־תרבותיות בתחומים השונים.

על ידי המרכז
כנסים בישראל

העברית  בלשון  למחקריה  במקביל 
החדשה, עוסקת פרופ' שורצולד גם בחקר 
זה  בתחום  )לאדינו(.  הספרדית־היהודית 
וספרדית־ עברית  שבין  בזיקות  התמקדה 
היסודות  את  חושפת  היא  יהודית: 
העבריים והארמיים בספרדית־יהודית ואת 
רכיבי הספרדית־יהודית בעברית החדשה. 
יהודיים  טקסטים  להכרת  תרמה  כן 
תורגמו  או  בלאדינו  שנכתבו  מסורתיים 
הספרדית־ התרבות  בתחום  רק  זו.  לשפה 
ו־77  ספרים  שלושה  פרסמה  יהודית 
תרגומי  הם,  זה  בתחום  ספריה  מאמרים. 
מילון  )תשמ"ט(;  אבות  לפרקי  לאדינו 
ההגדה של פסח בלאדינו )תשס"ח(; וסדר 
)תשע"ב(.  בלאדינו  תפילות  סידור  נשים: 
קובץ המאמרים לכבודה כולל 38 מאמרים 
תלמידיה  ידי  על  שנכתבו  עמודים(   700(
ועמיתיה. השער התשיעי מוקדש ללשונות 
העוסקים  מאמרים  שבעה  ובו  היהודים 
בן־טולילה;  יעקב  מאת  בספרדית־יהודית 
מיכל הלד;  שמואל רפאל;  שמעון שרביט; 

ניבי גומל; דוד בוניס ואלדינה קינטנה.



ולאדנה  הגאוגרפי:  המרחב  בתחום 
בודקת  בלגרד  מאוניברסיטת  פוטניק 
העות'מאנית  הארכיטקטורה  השפעת  את 
ננאד  הסרבית.  הארכיטקטורה  על 
דן  אוניברסיטה,  מאותה  מקולביץ' 
הערים  של  בשווקים  שנוצרה  בתרבות 
שימש  השוק  העות'מניות.  הבלקניות 
קבוצות  נפגשו  בו  תרבויות  חוצה  מרחב 
שונות,  מתרבויות  שונות  ואתניות  דתיות 
משותפת.  ייחודית  תרבות  בו  נוצרה  וכך 
סשה ברזוביץ' מאוניברסיטת  המאמר של 
בלגרד דן בקשרים הדדיים בין האימפריה 

העות'מאנית והרפובליקה הוונציאנית. 

וידקוביץ'־ קרינקה  הספרות:  בתחום 
את  מראה  בלגרד  מאוניברסיטת  פטרוב 
המגעים וההשפעות של הספרות והתרבות 
הבלקנית הסובבת על המסורת הספרותית 
על  היהודית־ספרדית.  בתרבות  פה  שבעל 
ואלדה  נרטיבים סרביים וטורקיים כותבת 
עליזה  בלגרד.  מאוניברסיטת  יובנוביץ 
אביב  תל  מאוניברסיטת  מיוחס־ג'ינאו 
וקטיה שמידט מהמועצה המדעית העליונה 
של ספרד במדריד כותבות על ספרות מוסר 
יהודית־ספרדית. הראשונה על מדרש מעם 
לועז וספר פלא יועץ, והשנייה על ספריו של 

ר' אליעזר שם טוב פאפו.

ספרדית־יהודית  של  לשוניים  ניתוחים 
נמצא  הסביבה  ללשונות  וזיקתה 
במאמריהם של דוד בוניס מהאוניברסיטה 
ווצ'ינה־ ואיבנה  בירושלים,  העברית 

לא  קרגוייבץ;  מאוניברסיטת  סמיוביץ' 
של  ותפקידן  מקומן  על  דיון  גם  נפקד 
חיפה  מאוניברסיטת  הדר  גילה  הנשים. 
נשים  של  דת  המרות  של  בתופעה  דנה 
בן־נאה  ירון  ולנצרות.  לאסלאם  מיהדות 
לבחון  מציע  העברית  מהאוניברסיטה 
ומקומן  הנשים  של  מעמדן  את  מחדש 
יחסים  היו  כך, למשל, למקצתן  במשפחה; 
ועות'מנים.  טורקים  חיילים  עם  קרובים 
נרתעה  שלא  אישה  של  דוגמה  מביא  הוא 
בעלה,  של  השנייה  אשתו  את  להרעיל 
וטוען שזה לא היה המקרה היחיד של נשים 

ששברו נורמות חברתיות.

מזוויות  כן,  אם  מאירים,  המאמרים 
קבוצות  של  המשותפים  החיים  את  שונות, 
החיות  שונות  ודתיות  אתניות  תרבותיות 
באותו מרחב גאוגרפי. שיתוף זה יצר מגעים, 
התבדלות  של  שליליות  הן  והשפעות  זיקות 
ועוינות, הן חיוביות של הרמוניה וכבוד הדדי.

תמיכה בספרים

מחקרים בעברית החדשה 
ובלשונות היהודים מוגשים 
לאורה )רודריגז( שורצולד

עורכים: מלכה מוצ'ניק וצבי סדן, 

הוצאת כרמל 2013

הקונגרס העולמי ה–16 
למדעי היהדות,
מושבי הלאדינו

הוא  היהדות  למדעי  העולמי  הקונגרס 
ביותר  והחשוב  ביותר  הגדול  הכינוס 
בתחום מדעי היהדות. השנה כלל הקונגרס 
בירושלים  נערך  הוא  הרצאות.   )!(  1600



הד�

נכחו כשמונים איש. בתום המושב העלינו 
נעה וקס ולהקתה )ראו  מופע אמנותי עם 

פרטים במדור ערבי מוזיקה ושירה(. 

הרצו  גאון  מרכז  מצוות  החוקרים  כל 
האחרונים  הפירות  מן  והציגו  בקונגרס 

בעבודתם:

פרופ' תמר אלכסנדר הציגה קבוצת לחשים 
אליהו  בהם  ספרדיים־יהודיים  מגיים 
הנביא פוגש את לילית ומונע ממנה לפגוע 
מהמיזם  חלק  היא  זו  הרצאה  אדם.  בבני 
פאפו  אליעזר  ד"ר  עם  בשיתוף  החדש 
על  ונתמך  יהודית־ספרדית  העוסק במגיה 
ידי הקרן הלאומית למדע. אף ד"ר אליעזר 
זה.  ממיזם  חדשים  ממצאים  הציג  פאפו 
גברים  ידי  על  שנכתבו  לחשים  הציג  הוא 
באמצעות  זו  טענה  והוכיח  לא־משכילים 
פרופ' יעקב בן־טולילה הציג  ניתוח לשוני. 
חלק ממחקרו המקיף שבו הוא מציע לנסח 
ד"ר  החכיתיה.  לניב  סטנדרטי  כתיב  כללי 
גאון,  גילה הדר, חוקרת משתלמת במרכז 
ניתחה את מדרש מעם לועז לשיר השירים 
זכתה  שלא  יצירה  שאקי,  יצחק  ר'  מאת 

כמעט לתשומת לב מחקרית. 

המרצים  כל  את  כינסנו  ההרצאות  בתום 
לקחים,  להפיק  הייתה  שמטרתה  לאספה 
את  ולהעלות  הבא,  הקונגרס  את  לתכנן 
במפגש  עמותה.  הקמת  של  האפשרות 
הקונגרסים  לעומת  מפרה  חידוש  היה  זה 
הקודמים. דנו בחשיבות של שיתוף פעולה 
אקדמי בינלאומי, ביתרונות ובחסרונות של 
הקמת עמותה. לגבי הקונגרס הבא, סוכם 
משותפים  מושבים  לערוך  וחשוב  כדאי  כי 

בו חלק אלפי  ונוטלים  אחת לארבע שנים 
חוקרים,  העולם,  ומן  הארץ  מן  משתתפים 
ותלמידים.  מורים  ספר,  ואנשי  רוח  אנשי 
נותן  היהדות  למדעי  העולמי  הקונגרס 
ישראל  מדינת  של  הבכורה  למעמד  ביטוי 
מדעי  בחקר  האקדמיים  מוסדותיה  ושל 
את  גאון  מרכז  ארגן  זו  במסגרת  היהדות. 
מאז  השלישית  הפעם  זו  הלאדינו.  מושבי 
נוסד הקונגרס לפני למעלה משישים שנה 
שתרבות הלאדינו מקבלת מעמד של תחום 
עצמאי ולא רק הרצאות מפוזרות במדורים 
הרצאות  ימי  שלושה  ארגנו  הפעם  שונים. 
ובהם השתתפו 25 מרצים, מחציתם משבע 
אוסטריה;  גרמניה;  ספרד;  שונות:  ארצות 
רוב  וארה"ב.  קנדה;  סרביה;  מקדוניה; 
הקודמים;  לקונגרסים  גם  הגיעו  המרצים 
בינלאומית  קבוצה  התגבשה  כבר  כלומר, 
קבועה של חוקרי תרבות הלאדינו הנפגשת 
החלטנו  המליאה  למושב  קונגרס.  בכל 
צעירים  חוקרים  דווקא  להזמין  הפעם 
על  לעמוד  כדי  דרכם,  בראשית  הנמצאים 
בחקר  חדשים  ומגמות  זרמים  היבטים, 
תרבות הלאדינו ולבחון את עתיד המחקר 
הבלשנות  הספרות,  בתחומי  בלאדינו 

וההיסטוריה.

פאפו,  אליעזר  ד"ר  הרצו  זה  במושב 
אלדינה  ד"ר  בן־גוריון,  מאוניברסיטת 
קינטנה ופרופ' ירון בן־נאה מהאוניברסיטה 
הנחתה  אלכסנדר  תמר  פרופ'  העברית. 
מר משה  ונשאו דברי פתיחה  את המושב, 
שאול, סגן יו"ר הרשות הלאומית לתרבות 
גאון.  מרכז  יו"ר  גאון,  בעז  ומר  הלאדינו 
רחל גאון כיבדה אותנו בנוכחותה. באולם 

הצגת  תתאפשר  כך  אחרים,  תחומים  עם 
חוקרים  קהל  בפני  גם  הלאדינו  תרבות 
הפעם  אחרות.  מדיסציפלינות  ותלמידים 
פולקלור(.  )עם  כזה  אחד  מושב  רק  ערכנו 
מושבים  לארגון  מתנדבים  נמצאו  וכבר 
החטיבה  עם  כגון  הבא  לכנס  משותפים 
למוזיקה ועם החטיבה להיסטוריה. סיימנו 
את הכנס בסיור רגלי בשכונות הספרדיות 
“אהל משה" ו"משכנות שאננים" בהדרכתו 
פאפו.  אליעזר  של  והמשעשעת  המאלפת 
קטנה  במסעדה  מיוחדת  בארוחה  קינחנו 
משחקי  ספרדיים,  מאכלים  השוק:  בלב 
טעמים,  הסמוך,  הקפה  בבית  שש־בש 
זה  בכנס  תוסס.  שוק  של  וצבעים  ריחות 
היה שילוב של חוויות חברתיות, אמנותיות 

ואינטלקטואליות. 

מצאנו לנכון לפרסם כאן את תכנית מושבי 
מסמנת  המרצה  שם  ליד  האות  הלאדינו. 
לאדינו;  )אנגלית;  ההרצאה  שפת  את 

ספרדית; עברית(:

I( לשון
)אמריטה(  שורצולד,  אורה  יו"ר: 

אוניברסיטת בר־אילן 
כתיב  אחר  בחיפוש  )ס(:  בן־טולילה  יעקב 

סטנדרטי בשביל החכיתיה.
איבניה וויצ'ינה סימוביץ' )ס(: אבדן ומוות 

של הספרדית־היהודית.
לקסיקוגרפיה  )ס(:  ארנולד  ד'  רפאל 
ספרדית־יהודית — לקסיקוגרפיה היסטורית 
— דיגיטיזציה של נתונים בספרדית עתיקה 

— מילון לספרדית ימי־ביניימית.

II( היסטוריה וחברה
)אמריטה(  מיוחס־ג'ינאו  עליזה  יו"ר: 

אוניברסיטת תל אביב 
בורדו  יהודי  )א(:  ולסקז  ננסי  ליביה 
ואריסטידס סוסה מנדס — חיפוש אפשרי 

למשמעות אינהרנטית.
אחדות  הערות  )ס(:  סולה  מוניוז  ריקרדו 
אחים"  “אגודת  הצדקה  עמותת  על 

ברצלונה )1926–1939(.
“שער  קהילת  )א(:  ליברמן  ר'  יוליה 

השמים" ועִנֶייָה בלונדון במאה הי"ח.
עיר  שומן:  )א(:  הלוי  שטודמונט  מיכאל 

ספרדית — סופרים, ספרים ותאטרון.

ספרד:  יהדות  חקר  מליאה:  מושב   )III
היבטים, זרמים ומגמות

בן־ אוניברסיטת  אלכסנדר,  תמר  יו"ר: 
גוריון בנגב 

סיור בשכונות הספרדיות בירושלים. הקונגרס העולמי למדעי היהדות
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דברי פתיחה
מר משה שאול, סגן יו"ר הרשות הלאומית 

לתרבות הלאדינו
מר בעז גאון, יו"ר מרכז גאון 

במעמד: רחל גאון 

הרצאות
ופריקאנטיס  לחשים  )א(:  פאפו  אליעזר 
בספרות  חדשה  סוגה  עממיים,  גבריים 

בעל־פה יהודית־ספרדית.
אלדינה קינטנה )ס(: ספרדית־יהודית אל 

מול אתגרי הבלשנות של המאה הכ"א.
ישראל  ימי  מ'דברי  )ע(:  בן־נאה  ירון 
בתוגרמה' לתולדות היהודים העות'מאניים 

ותרבותם.
מסע   — ממי"  “סבתא  במופע  וקס  נעה 
במה  על  דורות  שלושה  של  קצבי  מוזיקלי 

אחת. עבר להווה, טורקיה לישראל.

IV( פולקלור יהודי־ספרדי
)אמריטה(,  חזן־רוקם  גלית  יו"ר: 

האוניברסיטה העברית, ירושלים. 
לנכד,  מסבתא  )ע(:  פינטו־אבקסיס  נינה 
תרבותית  הסתגלות  בלאדינו:  אנקדוטות 

ושימור הלשון.
בלאדינו  שירה  שרידי  )א(:  הבסי  רבקה 

בכתבי יד עבריים.
מיכל הלד )א(: לאב'ראנדו איל באסטידור: 
היהודית־ספרדית  בשירה  ואריגים  נשים 

העממית והכתובה.
פגש  כשאליהו  )א(:  אלכסנדר  תמר 
יהודיים־ מגיים  ריפוי  לחשי  לילית:  את 

ספרדיים.

V( ספרות
יו"ר: אליעזר פאפו, אוניברסיטת בן־גוריון 

בנגב
בלאדינו  מדריכים  )א(:  שמידט  קטיה 

להלכות פרקטיות.
רחל סבע־וולף )א(: מולדת בארץ “המאור 
במדינה  להתערות  קולות  העות'מאני": 
במאות  יהודים־ספרדים  בקרב  הטורקית 

י"ט-כ'.
על  ביידיש  נכתב  מה  )ס(:  גרוס  סוזי 

היהודים הספרדים.

VI( אמנות חזותית ומוזיקה
יו"ר: מרים ריינר, אוניברסיטת בר־אילן 

הלוויות  תרבות  )א(:  דאטוביץ'  ווק 
מזרח־אירופיות  אזכרה  לוחיות  היהודית: 

בקהילה היהודית בסרביה )1900(.
מסרייבו"  “הבולבול  )א(:  כהן  ר'  יהודית 

בקרב המוהוק.

VII( מסורת וחינוך
בן־ אוניברסיטת  בן־טולילה,  יעקב  יו"ר: 

גוריון בנגב 
ההיסטורי,  המקיף  המילון  )ע(:  פרץ  אבנר 
אוצר הלשון הספניולית )לאדינו( לדורותיה.
ושפת  גאולה  לאומיות,  )ע(:  הדר  גילה 
הלאדינו בשלהי התקופה העות'מאנית על 

פי מדרש שיר השירים לר' יצחק שאקי.
בלאדינו  נשים  סדר  )ע(:  שורצולד  אורה 
ודיני  אחד  מחבר  אלמה  איל  די  ומיזה 

יהדות: השוואה.

VIII( לאדינו כתרבות חיה כיום
הרשות  יו"ר  סגן  שאול,  משה  יו"ר: 

הלאומית לתרבות הלאדינו
פאפו:  לאורה  )ס(:  וסרינה  יאגודה 

הפמיניסטית הספרדייה הראשונה.
והמוות  הלידה  )ל(:  כהן־סראנו  מתילדה 

בסיפור העממי היהודי־ספרדי.
השפה  של  שחזור  )ס(:  קונפורטי  חורחה 

הספרדית־יהודית.

IX( התכנסות חטיבת הלאדינו
מנחים: תמר אלכסנדר ואליעזר פאפו

לקונגרס  והצעות  לקחים  הפקת  נושא: 
בינלאומי  אקדמי  פעולה  שיתוף  ה־17; 

בתחום הלימודים היהודיים־ספרדיים.

X( סיור מודרך
בהדרכת  בירושלים  הספרדיות  בשכונות 
בשוק  משותפת  ארוחה  פאפו;  אליעזר 

מחנה יהודה.



צפת במורשת יהודי ספרד

בחודש מאי )16.5–18.5( ערכנו כנס ייחודי 
סיור  הן  עיוניות,  הרצאות  הן  שכלל  בצפת 
בצפת  בחרנו  הגליל.  ובאזור  בצפת  לימודי 
ספרד  יהודי  במורשת  חשיבותה  בגלל 
למרכז  כשהפכה  ה־16,  במאה  במיוחד 
תרבות רוחני ראשון במעלה, שבראשו עמדו 
הכנס  את  פתחתנו  ספרד.  יוצאי  בעיקר 
בערב עיון בשיתוף עם המכללה האקדמית 
בצפת. לאחר דברי פתיחה של שמואל הר־
משה  פרופ'  הרצה  המכללה,  מנכ"ל  נוי, 
צפת  מכללת  של  האקדמי  הראש  אורפלי, 
ופורטוגל  ספרד  אנוסי  של  תרומתם  על 
לגידולו  תרמו  אלו  צפת.  של  לבניינה 
ופריחתו של היישוב הן מבחינה דמוגרפית, 
הן מבחינה כלכלית. ד"ר ינון שבטיאל הרצה 
על פטרונים ושליחים סביב קברי צדיקים 
קדומים וחדשים בצפת ובסביבתה. בשורת 
שבטיאל  ד"ר  הראה  מרתקים  צילומים 
פולחן  של  העכשווית  התופעה  פריחת  את 
תמר  פרופ'  הרצו  השני  במושב  הקברים. 
אלכסנדר וד"ר אליעזר פאפו ממרכז גאון 
תמר  פרופ'  בנגב.  בן־גוריון  באוניברסיטת 
אלכסנדר ניתחה כמה מהאגדות על האר"י 
דיבוקים  שדים,  עם  בקשריו  שעוסקות 
וגלגולים. מתוכן עולה מעמדו המקודש של 
האר"י, שידע לקרוא בכל אדם את גלגולי 
לבני  שנטפלו  שדים  לגרש  ידע  נשמתו, 
ודיבוקים שחדרו לגופו. ד"ר אליעזר  אדם 
בספר  וסיווגן  שאלות  מיון  על  עמד  פאפו 
עלו  כך  מתוך  ויטאל.  חיים  לר'  הגורלות 

כנס צפת. מימין: פרופ' משה אורפלי, ראש אקדמי מכללת צפת,
ד"ר אליעזר פאפו ופרופ' תמר אלכסנדר



זו�

חברת  גם  שהיא  אלכסנדר  תמר  פרופ' 
הוועד המנהל של חברת ספרד, ארגנה את 
ז"ל.  עסיס  טוב  יום  פרופ'  עם  יחד  הכנס 
רבה  חשיבות  זה  לכנס  ייחס  עסיס  פרופ' 
ובארגון.   בהכנות  וימים  שעות  והשקיע 
להגיע  עסיס  פרופ'  זכה  לא  הצער,  למרבה 
הכנס,  פתיחת  ביום  נפטר  הוא  לגירונה; 
בערב  לזכרו.  לכנס  כך  משום  שהפך 
הפתיחה בחסות הרשות הלאומית לתרבות 
פאקו דיאז,  הלאדינו, הופיע זמר הלאדינו 
מווליאדוליד.  במיוחד  להופעה  שהגיע 
במקום  בו  שינינו  הקשות  הנסיבות  לאור 
את הרפרטואר לשירי קינה, ופרופ' שמואל 
רפאל קרא פרקי תהילים לזכרו של פרופ' 

יום טוב עסיס. 

עסיס,  פרופ'  של  האישיים  קשריו  בזכות 
שם  על  בגירונה  היהודי  המוזאון  אירח 
מארחינו  לכבוד  הכנס.  באי  את  הרמב"ן 
הרמב"ן  לוויכוח  שנה   750 ובמלאות 
שהוקדש  מיוחד  מושב  ערכנו  בברצלונה, 
לרמב"ן. במושב זה הרצה פרופ' יוסף עופר 
מאוניברסיטת בר־אילן על פרשנות הרמב"ן 
לתורה; פרופ' תמר אלכסנדר שרטטה את 
שסופרו  אגדות  פי  על  הרמב"ן  של  דמותו 
מקומו  הביניים.  בימי  והתפרסמו  עליו 
לדבר  צריך  שהיה  ז"ל  עסיס  פרופ'  של 
מאוד.  עד  חסר  היה  הרמב"ן  ויכוח  על 
המושבים השונים הציעו מגוון של נושאים 
ועד  הביניים  מימי  מדעיות  ודיסציפלינות 
מודרנית  בספרות  עסקו  ההרצאות  ימינו. 
וסלוניקי;  בנשים  ימי־ביניימית;  ובספרות 
הספרדית  בפזורה  וחברה;  במשפחה 
מוזיקה  בפולקלור,  ובמערב;  במזרח 
ייצג  פאפו  אליעזר  ד"ר  חזותית.  ואמנות 
את מרכז גאון והרצה על לחשי ריפוי מגיים 
גברים  ידי  על  שבוצעו  יהודיים־ספרדיים 
בהרצאת  הכנס  את  חתם  לא־משכילים. 
מהאוניברסיטה  בוניס  דוד  פרופ'  נעילה, 
העברית בירושלים, אשר דיבר על מונחים 

ספרדיים־יהודיים הקשורים למשפחה. 

לעיר  לימודי  לסיור  נסענו  האחרון  ביום 
של  מבנה  לראות  כדי  בסלו,  הסמוכה 
מלבד  הדורות.  לאורך  שהשתמר  מקווה 
זאת ערכנו סיורים מודרכים ברובע היהודי; 

בעיר עצמה; במוזאון הרמב"ן ובארכיון. 

הרובע העתיק של גירונה שעדיין נשמר בו 
הצביון הימי־ביניימי על הסמטאות הצרות 
המרצפות  ואבנים  תלולות  עליות  שבו, 
המיוחדת  מאווירתו  השרה  הרחבות,  את 

בצפת  הקהילה  בני  מחיי  מדויקים  פרטים 
מה  ועל  אותם  העסיק  מה  הט"ז,  במאה 
לנו  הנעים  ההרצאות  בין  תשובות.  חיפשו 
משה אסף בביצוע שירי לאדינו. משה אסף 
הוא מנהל מחלקת משאבי אנוש במכללה, 
אחרי  נמשך  ולבו  מלבב  בקול  ניחן  אולם 
ביום שישי  הרומנסות העתיקות בלאדינו. 
ערכנו סיור ממונע ומודרך בסביבות צפת. 
בעמוקה,  עוזיאל  בן  יונתן  ר'  לקבר  נסענו 
משם למערת רשב"י ובנו אליעזר בפקיעין, 
שם על פי המסורת נכתב ספר הזוהר. משם 
הלכנו בין סמטאות הכפר דרך מעיין הכפר 
לבית הכנסת העתיק ברובע היהודי, פגשנו 
את מרגלית זינאתי בת למשפחה היהודית 
ונשארה בארץ.  היחידה שלא יצאה לגלות 
ובנו  רשב"י  לקברי  למירון,  נסענו  משם 
אליעזר וחזרנו לצפת. לקראת כניסת שבת 
חגיגית  שבת  קבלת  בתפילות  השתתפנו 
של  בירב  הכנסת  בבית  היהודי,  ברובע 
רגלית  סיירנו  בשבת  קרליבך.  הרב  חסידי 
ברובע המקובלים, בית כנסת אבוהב, בית 
האשכנזי  הרובע  האשכנזי,  האר"י  כנסת 

ואתרי קרבות מלחמת השחרור.

יוסי  הארכיאולוג  הדריך  הסיורים  את 
בהסברים  אותנו  שזיכה  סטפנסקי 
אתר  כל  החיה  וכך  ומדויקים  מרתקים 
אליו הגענו. יכולנו לחוש באווירת הקדושה 
הרוחנית המיוחדת של צפת שדומה שהיא 

הולכת ונמשכת מן המאה הט"ז ועד ימינו.


ימי גאון ספרד 2 באילת

עם  פעולה  שיתפנו  לראשונה,  השנה, 
עמותת ארקאדאש, קהילת יוצאי טורקיה 

בישראל בראשות אייל פרץ, והתכנסנו יחד 
לסוף שבוע באילת. מבחינתנו כנס זה הוא 
ספרד".  גאון  “ימי  הכנסים  בסדרת  השני 
בירושלים  שנתיים  לפני  היה  הראשון 
בחנוכה תשע"ב )2011(. בכנס אילת הרצו 
משפחה  "יחסי  על  אלכסנדר  תמר  פרופ' 
בפתגמים בלאדינו" וד"ר אליעזר פאפו על 
ולחשים".  חידות  יהודית־ספרדית,  “מגיה 
מלבד ההרצאות הועלו ארבעה מופעים של 
גילה  זרקו,  קובי  סיפורים:  והיגוד  שירה 
לאדינו.  בשירי  הנעימו  קליין  ובטי  חסיד 
מרגלית טובי ומתילדה כהן־סראנו ריתקו 
את הקהל בהיגוד סיפורים. הצלחת הכנס 
שכנעה אותנו להפוך אותו למסורת קבועה 

של מפגשים שנתיים באילת.



ימי גאון ספרד באילת

כנסים בחו"ל

משפחה, חברה וחיי 
יוםיום בעולם הספרדי — 
הכנס השלישי של חברת 

"ספרד" בגירונה


לחקר  “ספרד"  לחברת  הצטרפנו  השנה 
בן־צבי  ולמכון  ופזורותיה  ספרד  יהדות 
אשר  בגירונה  בינלאומי  כנס  בעריכת 
 34 השתתפו  בכנס   .2013 ביוני  בספרד, 
בישראל,  חוקרים מאוניברסיטאות שונות 
ברזיל,  יוון,  הונגריה,  קנדה,  ספרד, 

ארגנטינה, והאיים הבלאריים.



ז�ו

על באי הכנס. אנו מקווים להמשך שיתוף 
מכון  עם  הן  “ספרד",  חברת  עם  הן  פעולה 

בן־צבי. 

השתתפות חברי מרכז 
גאון בכנסים ובארועים


פרופ' תמר אלכסנדר ייצגה את מרכז גאון 

בכנסים האלה:

ים המלח — דיאס די ליג'י אי מייל — ימי 
חלב ודבש. תמר הציגה את מרכז גאון בכל 
)בכל  הכנס  של  המחזורים  משלושת  אחד 
וכן חילקה כשי  כ־800 משתתפים(  מחזור 
את חוברת 9 של הביטאון איל קונטאקטו, 
אותו אנו מעוניינים להפיץ בקהל רחב ככל 
רבה  התעניינות  עורר  הביטאון  האפשר. 

ומאות עותקים נחטפו.

בן־גוריון,  באוניברסיטת   — אליישר  מרכז 
כנס  ארגן  פדיה,  חביבה  פרופ'  בראשות 
על מנהיגות וזהות. תמר הרצתה על מגילת 
אליישר  יעקב  ידי  על  שנכתבה  אליישר 
לזכר הנס שנעשה בזכותו לקהילה היהודית 

בעיר בצרה בשנת 1775.

ללשון  האקדמיה  נשיא  אשר,  בר  משה 
ראש  בן־טולילה,  יעקב  פרופ'  העברית. 
השתתף  גאון,  מרכז  של  ההיגוי  ועדת 
ומסמכים  יד  כתבי  ובחן  הסדנאות,  בשתי 
הרצה   2012 סדנת  במסגרת  מטיטואן. 
הפרוטוקולים  “ספר  על  בן־טולילה  פרופ' 
של קהילת טנג'יר ותרומתו למילון הרכיב 

העברי בחכיתיה".

בן־ יעקב  פרופ'   — חכיתיה  דוברי  מפגש 
גילה  וד"ר  אלכסנדר  תמר  פרופ'  טולילה, 
חיכיתיה  דוברי  של  במפגש  השתתפו  הדר 
ליד   .2013 באוגוסט  באשדוד  שנערך 
שולחנות ערוכים בנדיבות הסבו כמאתיים 
וזיכרונות  חוויות  החליפו  חכיתיה,  דוברי 
לארצ'ה  טנג'ר,  בטטואן,  חייהם  משנות 
וערים נוספות שבהן דיברו חכיתיה. חברים 
היה  ובספרדית.  בחכיתיה  בשירים  הופיעו 
זה אירוע מיוחד ומגבש שארגנה הגב' סולי 

אנדי'זאר מאשדוד.

גאון  מרכז  את  ייצג  פאפו  אליעזר  ד"ר 
בכנסים ובערבי השקה:

באוניברסיטת  אירופה  ללימודי  מרכז 
ארגן  פרדו,  שרון  ד"ר  בראשות  בן־גוריון, 
העוסקים  צעירים  ישראלים  חוקרים  כנס 
בלימודי אירופה. אליעזר הוזמן לשאת את 
הרצאת העוגן המרכזית ודיבר על ירושלים 
יהודי  תרבות  לחקר  כמרכזים  ומדריד 

ספרד.

ערב השקה לספר שירי מחזור החיים של 
התיכון  הים  במזרח  הספרדיות  הקהילות 
בתאטרון  נערך  וייך־שחק,  שושנה  מאת 
ענבל בחודש מאי. אליעזר ניתח את גישתה 
חומרים  ובייצוג  באיסוף  המחברת  של 

אתנו־מוזיקליים.

התערוכה   — מירו  חואן  מציורי  תערוכה 
ישראל,  במוזאון  מיוחד  באירוע  נפתחה 
קרדירה  פרננדו  דון  ספרד  שגריר  בחסות 
טקס  נערך  בתערוכה  הסיור  מלבד  סולר. 
בו דיברו השגריר ומנהל המוזאון. האירוע 
פלמנקו.  ריקוד  של  מרשים  במופע  נחתם 
את  ייצגו  פאפו  ואליעזר  אלכסנדר  תמר 

מרכז גאון. 

גאון  מרכז  את  ייצגה  הדר  גילה  ד"ר 
בכנסים האלה:

ים המלח — דיאס די ליג'י אי מייל — ימי 
הרצתה  גילה   .)2013 )פברואר  ודבש  חלב 

המרצים בכנס גירונה

גירונה

מתודולוגיה,  על  בכנס   — קיי  מכללת 
העוגן  הרצאת  את  לשאת  תמר  הוזמנה 
המרכזית. היא הרצתה על דרכי תיעוד של 
שונים  נוסחים  בין  והשוותה  עם  סיפורי 
מסופרים  שהם  כפי  סינדרלה  סיפורי  של 

בתרבות הישראלית ובתרבות הערבית.

נערך  הכנס הבין־אוניברסיטאי לפולקלור 
פרשות  לנושא  והוקדש  יולי  בראשית 
עולמות.  בין  ותנועה  מפגש  מגע,  דרכים: 
כסיפור  פתגמים  קובץ  על  הרצתה  תמר 

חיים.

הקהילות  על  בכנס  מקדוניה  סקופיה, 
הבלקן,  בארצות  היהודיות־ספרדיות 
על  תמר  הרצתה   ,2013 ספטמבר  בחודש 
במורשת  מוקדון  אלכסנדר  של  דמותו 

יהודי ספרד. 

לכבוד  האגודה  של  כנס  ספרד  טודלה, 
בנימין מטודלה, נערך בטודלה באוקטובר 
שבין  הזיקות  על  הרצתה  תמר   .2013
יהודיים־ לפתגמים  היספניים  פתגמים 

ספרדיים בחכיתיה ובלאדינו. 

פרופ' יעקב בן־טולילה ייצג את מרכז גאון 
בסדנת מחקר ובמפגשי קהילה:

 — ארה"ב  הייבן,  ניו  ייל,  אוניברסיטת 
נערכה   2012 באוקטובר   — מחקר  סדנת 
שעסקה  המחקר  סדנת  של  פגישה  עוד 
שרכשה  אפריקה  מצפון  יד  כתבי  באוסף 
אוניברסיטת ייל שבארה"ב. כפי שפרסמנו 
הראשונה  הסדנה   ,9 קונטאקטו  באיל 
של  הזמנה  פי  על   2010 באפריל  נערכה 
מן  חוקרים  בהשתתפות  ייל  אוניברסיטת 
פרופ'  בראשות  אחרים  וממקומות  הארץ 



טח�

מצווה הבאה בעבירה —
התנועה השבתאית

בקהילות יהודי ספרד


“היבטים  בסדרת  התשיעי  העיון  יום  זהו 
בתרבות הלאדינו" שאנו עורכים מדי שנה 
לתרבות  הלאומית  הרשות  עם  בשיתוף 
בתנועה  לדון  השנה  בחרנו  הלאדינו. 
יהודי  קהילות  על  והשפעתה  השבתאית 
השפעה  הייתה  השבתאית  לתנועה  ספרד. 
ובקרב  בכלל  ישראל  עם  בתולדות  עצומה 
צבי  שבתאי  שכן  במיוחד,  ספרד  קהילות 
שם  חיים  היום  עד  וביוון.  בטורקיה  פעל 
הדונמה,  לכת  עצמם  המשייכים  יהודים 
רבות  מבחינות  נסתרים.  שבתאים  כלומר 
נושא זה הוא המשך ליום העיון מלפני שנה 
בו עסקנו בתורת הקבלה הספרדית, עליה 
העיון  יום  השבתאית.  התנועה  הסתמכה 
נערך באודיטוריום החדש של מכון בן־צבי 
הגיעו  חלקם  אנשים,   300 בו  והשתתפו 

במיוחד מחיפה ואזור תל אביב. 

לאחר דברי פתיחה של פרופ' יום טוב עסיס 
)ז"ל( המנהל לשעבר של מכון בן־צבי ושל 
הרשות  יו"ר  סגן  יבדל"א  שאול  משה  מר 
ארבע  נישאו  הלאדינו,  לתרבות  הלאומית 
הראשון  המושב  מושבים.  בשני  הרצאות 
צייר תמונה כללית על אישיותו של שבתאי 

צבי והתנועה שקמה בעקבותיה. 

לחקר  מוסיוף  מרכז  מנהל  אלקיים  אבי  ד"ר 
שרטט  השבתאות,  לחקר  ומומחה  הקבלה 
המשיחית  הביוגרפיה  את  מרתק  באופן 
את  מקבל  אינו  אלקיים  צבי.  שבתאי  של 
מני־דפרסיבי  היה  צבי  ששבתאי  הגישה 
התרת  כמו  שעשה,  זרים"  ה"מעשים  למרות 
אלקיים,   לדעת  ההלכתיים.  האיסורים  כל 
אנרכיסטית  מהפכה  הייתה  השבתאות 
הישן.  הרבני  התודעה  מצב  את  שפוררה 
שבתאי צבי תפס עצמו כישות אלוהית והגדיר 
עצמו כ"שוטה מוחלט" או, ניתן לומר, “סוטה" 
סבורים  ממאמיניו  חלק  קדוש.  שיגעון  בעל 
שלא מת, רק נעלם והם מצפים לשובו ונוהגים 

לומר: “שבתי צבי טי איספיראמוס אה טי".

יצחק נבון ורעייתו מירי בימי חלב ודבש בים המלח

דונמה,  מינים,  מאמינים,  “שבתאים,  על 
מאמיניקוס, פסטליקוס, סזאניקוס, אתא 
בין  והטורקים הצעירים". על הקשר  טורק 
אתא  חיכמת,  נאזים  המשורר  צבי,  שבתי 

טורק, והאם ארדואן ממוצא יהודי?

כנס:   — ירושלים  העברית,  האוניברסיטה 
)אפריל  היהודים"  בלשונות  וחדש  “ישן 
2013(. נושא ההרצאה: “על פרשת דרכים: 
גורל(  )איג'אר  גורל  בהטלת  השימוש 
המאה  בסוף  בסלוניקי  היומיום  בחיי 
מהממצאים  חלק  הובאו  בהרצאה  ה־19". 
והמסקנות של המיזם הגדול לחקר המגיה 

היהודית בראשות אלכסנדר ופאפו. 

הקהילות  על  בכנס  מקדוניה  סקופיה, 
הבלקן  בארצות  היהודיות־ספרדיות 
2013, הרצתה גילה הדר  בחודש ספטמבר 

סקופיה

על “לאס מאנסאנאס די איסקופייה" או: 
שהיא  כפי  הקהילה  מאיסקופיה:  תפוחים 

משתקפת בעיתונות סלוניקי. 

כנס   ,)2013 )אוקטובר  ספרד  טודלה, 
נערך  מטודלה  בנימין  לכבוד  האגודה  של 
הרצתה  גילה   .2013 באוקטובר  בטודלה 
על “סלוניקי, ברגן בלזן, ספרד: הצלתם של 
ספרדית  אזרחות  בעלי  מסלוניקי  יהודים 
על ידי הקונסול הספרדי באתונה בתקופת 

מלחמת העולם השנייה".

הרב  לכבוד  כנס  בר־אילן,  אוניברסיטת 
הוגה  הלכה,  פוסק  עוזיאל:  חי  ציון  בן 
נושא ההרצאה:   .)2013 )אוקטובר  ומנהיג 
ציון  בן  הרב  של  כהונתו  וזמן  “לדמותו 

עוזיאל בסלוניקי תר"ף-תרפ"ב". 

מאת   — סלוניקי  מסורת  שירי  אלבום 
וקונצרט  השקה  ערב  וייך־שחק.  שושנה 
באוקטובר  בעשרים  נערך  חגיגי 
“סרוונטס".  ובמכון  חיפה  באוניברסיטת 
ההיסטורי  המבוא  את  כתבה  הדר  גילה 

המצורף לתקליטור.



ימי עיון
וסדנאות מחקר



ט�ח

הציג  ברנאי  יעקב  פרופ'  ההיסטוריון 
השבתאית  התנועה  של  פנורמית  תמונה 
היהודית.  ההיסטוריה  על  והשלכותיה 
שלבים:  לשני  את השבתאות  חילק  ברנאי 
מאוחרת.  שבתאות  ב.  ההמרה.  עד  א. 
לדעתו, השבתאות לא נעלמה אלא מופיעה 
את  שברה  השבתאות  אחרת.  בווריאציה 
השפעה  לה  ויש  היהודית  ההיסטוריה 
המרצה  ניתח  בהמשך  ימינו.  עד  עצומה 
היו  לציונות.  השבתאות  של  יחסה  את 
חדשה",  ב"שבתאות  הרצל  את  שהאשימו 

מנגד היו שראו בו “משיח חילוני". 

בן־נאה,  ירון  פרופ'  הרצו  השני  במושב 
באימפריה  היהודים  לתולדות  מומחה 
העות'מנית, על התנועה השבתאית בעיקר 
על  השפעתה  ועל  ובסלוניקי  באיזמיר 
הקהילות הספרדיות. סלוניקי במאה הי"ז 
יש מומרים  הפכה למרכז של כת הדונמה. 
החיים עד היום לא רק בסלוניקי אלא גם 
אחרי  השבתאות  ובאיזמיר.  באיסטנבול 
שונות.  קבוצות  לשלוש  התחלקה  ההמרה 
התנועה  המשך  על  מועט  מידע  יש  ככלל, 
השבתאית במאות הי"ח-י"ט, שכן הממסד 
הכ',  במאה  הפרשה.  את  למחוק  ניסה 
למהפכת  הצטרפו  הדונמה  כת  מבני  רבים 
לא  המוסלמים  אולם  הצעירים.  הטורקים 
והביטו  כמוסלמים  ממש  אותם  החשיבו 
המרצה  סקר  לסיום,  רעה.  בעין  עליהם 
אנשי  בין  הכ'  במאה  שנוצרו  הקשרים  את 
ובינם  החופשיים,  הבונים  לבין  הדונמה 

לבין הציונות. 

פרץ,  אבנר  ד"ר  ההרצאות  יום  את  חתם 
השפה  לתיעוד  אדומים  מעלה  מכון  מנהל 
שירים  בניתוח  ותרבותה,  הספניולית 
השבתאים.  ידי  על  שנכתבו  מיסטיים 
הסופית  מהיצירה  מושפעים  אלו  שירים 
בכתב  בלאדינו  כתובים  והם  המוסלמית, 
רעיונות  מבטאים  השירים  סוליטראו. 
בסגנונות  וכתובים  שבתאיים,  וסמלים 
ופיוטים.  גאזלים  רומנסות,  כמו  שונים 
בקובץ  אלו  שירים  לאור  הוציא  פרץ  ד"ר 
אש  מים  בשם   2006 בשנת  שהתפרסם 

ואהב"ה שיצא לאור בתמיכת מרכז גאון.
בטי  הזמרת  את  ביקשנו  ההרצאות  בין 
“מיליזלדה"  הרומנסה  את  לשיר  קליין 
צבי.  שבתאי  על  במיוחד  אהובה  שהייתה 
הוא נהג לשיר אותה כאשר טבל בים, וייחס 
תפיסתו  פי  על  מיסטיות  משמעויות  לה 

הייחודית.

יום עיון על השבתאות

מתוך: משה אטיאש, רומנסרו ספרדי: רומנסות ושירי עם ביהודית ספרדית, ירושלים, 1961, עמ' 83
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השואה ביוגוסלביה:
היסטוריה, זיכרון ותרבות


חקר  על  מחקר  בסדנת  תמך  גאון  מרכז 
נושא  )לשעבר(,  ביוגוסלביה  השואה 
באה  זו  וסדנה  במחקר  מאוד  שהוזנח 
ב"יד  נערכה  הסדנה  החסר.  את  להשלים 
בה  השתתפו  ימים.  ארבעה  במשך  ושם" 
מלבד  ומחו"ל.  מישראל  מרצים  עשרים 
שואה  ניצולי  של  מפגש  היה  ההרצאות, 
וכן  אישיות  עדויות  שמסרו  מיוגוסלביה 
מבלגרד,  אלבחרי  דוד  הסופר  עם  מפגש 
אליעזר  ד"ר  שואה.  לניצולי  שני  דור 
הסדנה  זו.  בסדנה  כמרצה  השתתף  פאפו 
הסתיימה בסיור מודרך במוזאון ההיסטורי 

של “יד ושם". 



מפגשי עיון
וערבי השקה

חיים יהודיים
על גדות הנילוס


בחודש מרס ערכנו ערב עיון בנושא יהדות 
לב  לתשומת  זכתה  לא  עתה  שעד  מצרים 

רבה במחקר. 

לחקר  הרצוג  מכון  בשיתוף  נערך  הערב 
המחלקה  והדיפלומטיה,  התיכון  המזרח 
ללימודי המזרח התיכון והמחלקה לספרות 

עברית.

הרצוג,  מרכז  יו"ר  מיטל,  יורם  פרופ' 
מומחה בעל מוניטין לתרבות יהודי מצרים, 
המבנה  את  וסקר  מקיפה  בהרצאה  פתח 
היהודית  הקהילה  של  החברתי-תרבותי 
במצרים, מאמצע המאה הי"ט ועד מחצית 
המאה הכ'. בתקופה הזו היו היהודים חלק 
והושפעו  המקומית  מהחברה  אינטגרלי 
התרבותיות  הכלכליות,  מההתפתחויות 

והלאומיות בה.

מצטיינת  דוקטורנטית  אלון,  מגיד  ליאת 
מצרים,  ליוצאי  בת  בעצמה  פרסים,  ועטורת 

שעוסקת  שלה  המחקר  עבודת  את  הציגה 
שתי  בין  במצרים  וקהילה  מגדר  במשפחה, 
דפוסים  בוחנת  ליאת  העולם.  מלחמות 
ואת  מגדריים  ויחסים  זהות  של  והבניות 
על  ושלהם  עליהם  וההשפעות  הממשקים 
כולל  ומוסדיות,  תרבותיות  דתיות,  תפיסות 
השוואה לנשים יהודיות בארצות ערב אחרות 
שדה  עבודת  ערכה  ליאת  לישראל.  שהיגרו 

נרחבת בקרב בנות משפחתה וקהילתה.

בר־ אברהם  הציג  הערב  של  השני  בחלק 
שיח'  רחוב  ספרו  את  טאטה(  )בן  אב 
 2011 אור בשנת  17 קהיר, שראה  חאמזה 
על  מבוסס  הרומן  רימונים.  בהוצאת 
מראשית  המחבר,  של  משפחתו  תולדות 
מלחמת  פרוץ  שלפני  התקופה  הכ',  המאה 
המשפחה  לגירוש  ועד  השנייה,  העולם 
רומן  זהו  ישראל.  לארץ  ועלייתה  מקהיר 
מרתק הכתוב בסגנון סוחף ומספק תיאור 
מלא של ההווי ופרטי החיים, דרך דמויות 
שכותב  כפי  הרומן,  ומשכנעות.  אמינות 
המחבר, הוא “סיפורה האמיתי והעמוק של 
אמת  דקדוקי  דווקא  ולאו  תקופה  אותה 
“הרגשת  המחבר:  כותב  עוד  ביוגרפית". 
לא  מעולם  אשליה.  הייתה  שחווינו  הבית 
הזאת  המופלאה  הישות  מן  חלק  היינו 
הזויה  מעילית  חלק  היינו  מצרים.  ששמה 
בסדק  כפורחת,  שעלתה  אחיזה  וחסרת 
לאימפריה  ומושחת  רקבובי  שלטון  שבין 
ימיה.  בסוף  הייתה  שכבר  הבריטית 
הפנימיים  בשינויים  להבחין  רצינו  לא 
ואשר  עינינו  לנגד  המתהווים  והאזוריים 

קצבו את ימינו במצרים".

ספרו של אברהם בר־אב )בן טאטא(

היהודית  הקהילה  את  מייצגת  ליאת 
הדוברת ערבית־יהודית. אברהם מייצג את 
דוברי  מצרים,  יהודי  של  השנייה  הקבוצה 
משפחתם,  בני  את  ראיינו  שניהם  לאדינו. 
מהם  אחד  כל  אך  עצמם,  על  כתבו  שניהם 
בחרה  ליאת   — שונה  ביטוי  בדרך  בחר 
בדרך  בחר  ואברהם  אקדמית  בכתיבה 
רחוב  הרומן  הוא  שתוצאתה  הספרותית, 

שיח' חאמזה 17 קהיר.

שאלה מרתקת שלא נוכל לדון בה כעת היא 
סוגי  בשני  ולאמת  למציאות  היחס  שאלת 

הכתיבה.

תקופה,  אותה  על  בערך  כותבים  שניהם 
העולם  מלחמת  פרוץ  שלפני  התקופה 
השנייה; תקופה שבה עדיין סברו היהודים 
שמצרים היא “ישות מופלאה" והם עצמם 
והם  הבועה  שפקעה  עד  העילית  מן  חלק 

הבינו שזו “עילית הזויה וחסרת אחיזה".

אברהם הכין מצגת ובה תמונות מן האלבום 
המשפחתי. רעייתו לידיה קראה קטעים מן 

הספר. הקהל המרותק גדש את האולם.

סיפורים מכל הזמנים
כרך א' החברה, מתילדה

כהן–סראנו, הוצאת זק, תשע"ג


מרכז גאון בשיתוף עם המרכז האתני הרב-
בערב  הספר  את  השיקו  ענבל,  תחומי, 
מיוחד בחודש סיוון תשע"ג בתאטרון ענבל, 
בפני אולם מלא של 150 איש. ד"ר אליעזר 
המרכיב  בין  ההבדלים  על  הרצה  פאפו 
העברי בלאדינו שבפיהם של מספרים שעלו 
העברי  במרכיב  השימוש  לבין  לישראל, 
צברים.  מספרים  של  שבפיהם  בלאדינו 
את  שוב  סיפרה  פררה  שטרנפלד  רבקה 
סיפורה שאיננו שבעים ממנו, על החלום של 
אמה. פרופ' תמר אלכסנדר הנחתה. חתמו 
מוזיקלי,  במופע  זרקו  קובי  האירוע  את 
ומתילדה כהן-סראנו בדברי תגובה. הספר 
גאון  מרכז  ידי  על  נתמכה  לאור  שהוצאתו 
רבנים  מלכים,  על  סיפורים   125 כולל 
בו  שמע  תקליטור  צורף  לספר  ושדכנים. 
מסיפוריה.  קוראת  למתילדה  להאזין  ניתן 
באיל  פורסמו  הספר  על  נוספים  פרטים 

קונטאקטו 9.





יא�י

והיתלת לבנך ביום ההוא
פרודיות יהודיות–ספרדיות

על ההגדה של פסח, אליעזר 
פאפו, הוצאת מכון בן–צבי, 2012


ערב השקה רביעי לכבוד ספרו של אליעזר 
יחד  בר־אילן,  באוניברסיטת  נערך  פאפו 
שורצולד  אורה  של  ספריהן  השקת  עם 
עוסקים  הספרים  שלושת  מירון.  ואורלי 
ויש  לאדינו,  דוברי  ספרד  יהודי  בתרבות 
בכך עדות נוספת לפריחת המחקר בתחום. 
מפי  בלאדינו  שירים  בביצוע  נחתם  הערב 
גיטרה  נגינת  בליווי  מיפן,  סטודנטית 
תוכנו  הספר,  תיאור  בוניס.  עברי  בביצוע 

וחשיבותו התפרסמו באיל קונטאקטו 9. 

ערב השקה לכתב עת
ללימודי ספרד

בהוצאת חברת "ספרד" לחקר 
תרבות יהודי ספרד ופזורותיה


של  הראשונה  החוברת  לכבוד  השקה  ערב 
במאי  נערך  הזה  האלקטרוני  העת  כתב 
מוקדשת  החוברת  בן־צבי.  במכון   ,2013
לפי  ודימוייה  האישה  של  למעמדה 
האימפריה  מן  יהודיים־ספרדיים  מקורות 
על  הרצה  פאפו  אליעזר  העות'מאנית. 
שעוסקת  פסח  של  ההגדה  על  הפרודיה 
אונים  חסרי  ובבעלים  מהמרות  בנשים 
אלכסנדר  תמר  קארמונה.  אליה  מאת 

הנחתה את המפגש.

קורס  לימדה  אלכסנדר  תמר  פרופ' 
“הקול  על  ראשון  לתואר  סמינריוני 
מיוחד  דגש  עם  העממי",  בסיפור  הנשי 
ד"ר  ספרד.  יהודי  מתרבות  סיפורים  על 
את  שנה  בכל  כמו  לימד  פאפו  אליעזר 
קורס החובה לתלמידי החטיבה לספרויות 
בספרות  וסוגיות  “סוגות  יהודיות: 
הקורס  פה".  שבעל  ספרדית־יהודית 
 — סיפורת  כמו  מרכזיות,  בסוגות  עוסק 
קואינטוס )סיפורים(, ושירה — קומפלאס, 
רפ'ראניס,  וכן  ורומאנסאס,  קאנטיגאס 
)פריקאנטיס(.  ריפוי  ולחשי  פתגמים 
על  ב"א  סמינריון  פאפו  ד"ר  לימד  כן  כמו 
ספרד,  יהודי  בתרבות  מגיים  ריפוי  לחשי 
לועז,  מעם  מדרש  על  מ"א  וסמינריון 
שנכתבה  ביותר  החשובה  ליצירה  הנחשב 
ידי  על  נכתב  לועז  מעם  מדרש  בלאדינו. 
במאות  שנה   160 במשך  מחברים  עשרה 
לימדה, כמו בכל  רחל סבע־וולף  י"ח-י"ט. 
שפת  הוראת  האחד,  קורסים.  שני  שנה, 
שעסק  יותר  כללי  קורס  והשני  הלאדינו, 
השנה במגמות תרבותיות ולאומיות בקרב 

יוצאי ספרד בעידן המודרני.



עבודות גמר לתואר 
שני ושלישי


גמר  עבודת  כותבים  סטודנטים  שבעה 
תרבות  בתחום  מתקדמים  לתארים 
בתהליך  עדיין  מהם  חמישה  הלאדינו: 
הם  שניים  שנים,  כמה  הנמשך  כתיבה 
השנה,  רק  שנרשמו  חדשים  סטודנטים 
בתחום  התעניינות  המשך  על  שמעיד  מה 
כולם  חדשים.  תלמידים  המושך  הלאדינו 
אלכסנדר  תמר  פרופ'  בהדרכת  כותבים 

וד"ר אליעזר פאפו.

כותבים:  שני  לתואר  ממשיכים:  תלמידים 
כנסת  בתי  סיפורי  על  ליפשיץ,  דב 
יהודית-  מגיה  על  קורן,  עינב  בירושלים; 
בכתיבת  מתחילה  רק  עינב  ספרדית. 
כבר  הנמצאת  בראודה,  רחל  העבודה; 
החוגים  תופעת  על  כותבת  סיום,  בשלבי 
סלון  על  ולמעשה  ללאדינו  הקהילתיים 
לוי,  ליקה  כותבת  שלישי  לתואר  גאון. 
המחקר  הצעת  על  בהצלחה  נבחנה  שכבר 
שלה לעבודת דוקטור. ליקה מנתחת ספרי 
משווה  היא  מיוון.  שואה  ניצולי  של  עדות  ערב השקה לספרו של אליעזר פאפו

מתילדה כהן סראנו עם מוני ארמוזה בערב השקה לספרה

קורסים בלאדינו: 
ספרות, שפה ותרבות


השנה הצענו חמישה קורסים לתואר ראשון 
הקורסים  כל  שני.  לתואר  אחד  וקורס 
לספרות  המחלקה  במסגרת  נלמדים 
המסלול  של  הייחודית  ובמסגרת  עברית 
ללאדינו בתוך החטיבה לספרויות יהודיות.

הוראה



יגיב�

התחלתיים.  עבודה  בשלבי  עדיין  נמצאת 
על  שלה  המ"א  עבודת  את  כותבת  היא 
יהודיים־ספרדיים.  מגיים  ריפוי  לחשי 
של  יד  כתבי  בפענוח  עוסק  מנריקה  דוד 
באותיות  לאדינו  הכתובים  ריפוי  לחשי 
סולטריאו. שניהם משמשים כעוזרי מחקר 
בניהולם  יהודית־ספרדית"  “מגיה  במיזם 
מבין  פאפו.  ואליעזר  אלכסנדר  תמר  של 
אלירן כהן; ברק  זכו  תלמידי תואר ראשון 
אלירן  צברי.  ספיר  גידניאן;  מיכל  סבזרו; 
שהתעקש  להנדסה  סטודנט  הוא  כהן 
ללמוד לאדינו אף שלא קיבל על כך אישור 
לומד  הוא  כלומר,  שלו;  הפקולטה  מדיקן 
תכנית  לטובת  שייזקף  מבלי  הקורס  את 

הלימודים שלו.

הכיבוש  תחת  שהיו  מאזורים  ניצולים  בין 
האיטלקי לבין אלו שנשלטו על ידי גרמניה 
בהצלחה  עברה  סבע־וולף  רחל  הנאצית; 
את המבחן על הצעת המחקר שלה לתואר 
שנות  שמונים  על  כותבת  רחל  שלישי. 

עיתונות לאדינו באיזמיר.



חברי מרכז גאון
מלמדים בחו“ל


סדנת מחקר והוראה: “יהדות, 

אמנות ומסורת“ בפקולטה 
לפילוסופיה של אוניברסיטת בלגרד

“יהדות,  השישית  הסדנה  נערכה  השנה 
לתולדות  החוג  של  ומסורת"  אמנות 
לפילוסופיה  הפקולטה  של  האמנות 
עם  פעולה  בשיתוף  בלגרד  באוניברסיטת 

מרכז משה דוד גאון לתרבות הלאדינו. 

מטרתה העיקרית של סדנה זו היא להקנות 
)מסרביה,  מקומיים  צעירים  לחוקרים 
קרואטיה  מונטנגרו,  והרצגובינה,  בוסניה 
ומקדוניה( העוסקים בדיסציפלינות שונות 
בלשנות  ספרות,  אמנות,  )היסטוריה, 
התרבות  על  הניתן  ככל  רחב  ידע  וכולי( 
והיהודית-ספרדית  בכלל  היהודית 
בפרט — וזאת כדי לאפשר להם להתייחס 
מקומית,  יהודית  לתרבות  גם  במחקרם 
ובמגע מתמיד עם שאר  בהקשרה הבלקני 
תרבויות בלקניות. השנה השתתפו בסדנה 
על  יוצג  המרכז  מתקדמים.  תלמידים   35
קורס  לימד  אשר  פאפו  אליעזר  ד"ר  ידי 

אינטנסיבי על “תנ"ך כספרות".

מיזם מחקר והוראה
באוניברסיטת גרנדה

חוסה  מריה  ופרופ'  אלכסנדר  תמר  פרופ' 
מיזם  החלו  גרנדה  מאוניברסיטת  קאנו 
לתיעוד  גרנדה  באוניברסיטת  משותף 
חכיתיה.  דוברי  מפי  סיפורים  של  וניתוח 
בישראל,  במקביל  תיעשה  השדה  עבודת 

ספרד ומרוקו. 

מטעם הרשות הלאומית 
לתרבות לאדינו, 

בהמלצת מרכז גאון


הלאומית  הרשות  העניקו  שנה  בכל  כמו 
הספרדית  הפדרציה  הלאדינו,  לתרבות 
בישראל וועד עדת הספרדים ועדות המזרח 
לאדינו  לתלמידי  עידוד  מלגות  בירושלים, 
גאון  מרכז  גבוהה.  להשכלה  במוסדות 
המליץ על שבעה תלמידים מאוניברסיטת 
פי  על  נקבע  המלגה  גובה  בנגב.  בן־גוריון 
המעמד של התלמיד )תואר ראשון, שני או 
מצטיינים  תלמידים  כי  החלטנו  שלישי(. 
שנים  כמה  במשך  מלגה  לקבל  יכולים 
אותם  לעודד  מטרתנו  שהרי  ברציפות, 
התואר.  את  ולסיים  בלימודים  להתקדם 
מנריקה  ודוד  קורן  עינב  לוי,  ליקה  כך, 

קיבלו מלגה גם אשתקד.

ליקה לוי כותבת עבודה לתואר שלישי על 
היא  מיוון.  שואה  ניצולי  של  עדות  ספרי 
באזורים  שחיו  ניצולים  סיפורי  בין  משווה 
שהיו נתונים תחת השלטון האיטלקי, לבין 
קורן  עינב  הנאצי.  הכיבוש  מאזורי  אלו 

 הדוקטורנטית ליקה לוי בטקס
קבלת מלגות

המסטרנטית עינב קורן בטקס קבלת מלגות

מלגות ופרסים
 לתלמידים
מצטיינים






יג�יב

כותבת לנו ליקה:
לכבוד

מרכז גאון,
הרשות הלאומית לתרבות הלאדינו,

הפדרציה הספרדית בישראל וועד עדת 
הספרדים ועדות המזרח בירושלים. 

א. ג. נ.,
את  שמצאתם  על  לכם  להודות  ברצוני 
עבודתי ראויה לקבלת הפרס מטעמכם.

באיכות  הכרה  עבורי  מהווה  זה  פרס 
המשך  את  ומעודד  עבודתי  ובחשיבות 
נשים  של  החשוב  בתחום  מחקרי 
יהודיות מיוון בזמן השואה ואחריה. אין 
הפרס  מספק  אותה  התמיכה  כי  ספק 
להמשיך  אותי  ודוחפת  רבות  תורמת 
הנושא  למרות  מחקרי  את  ולהעמיק 

הכבד בו הוא עוסק. 
בכבוד רב ותודה על הכול,

ליקה לוי 

דברים  בסרטן.  למלחמה  האגודה  נשיאות 
אלו התפרסמו בספר שיצא לאור לאחרונה 
אליכם  מתגעגע  כבר  גאון,  משה  בעריכת 
)עמ' 89(. קשה לנו לעכל שכבר עברו חמש 

שנים מאז פטירתו. 

לנושא  ההתכנסות  מוקדשת  שנה  בכל 
ביהדות  עסקנו  למשל,  שנה,  לפני  מסוים. 
השנה  גאון.  דוד  משה  של  לזכרו  בוסניה 
בקשרים  להתמקד  החלטנו  )תשע"ג(, 
והחברה  הלאדינו  תרבות  שבין  ובזיקות 
מפתיע  אולי  זה  העכשווית.  הישראלית 
)יש  בספרות  למשל:  רבות,  זיקות  יש  אך 
מחברים  של  ישראלית  בספרות  חדש  גל 
המשלבים  הספרדית־יהודית  הקבוצה  בני 
)הרומנסה  במוזיקה  בכתיבתם(;  לאדינו 
הישראלית(  מהתודעה  חלק  הפכה  כבר 
מילים  פוגשים  אנו  העברית  ובלשון 

וביטויים שחדרו מלאדינו לעברית. 

רקטור  ההתכנסות  את  פתחו  השנה 
ודיקן  הכהן  צבי  פרופ'  האוניברסיטה, 
שניהם  ניומן.  דיוויד  פרופ'  הפקולטה 
שיבחו את הפעילות הענפה של מרכז גאון 
פרופ'  את  בעיקר  במלאכה  העושים  ואת 
ופרופ'  ד"ר אליעזר פאפו  תמר אלכסנדר, 
ובמסירות  באהבה  אשר  בן־טולילה  יעקב 
המרכז.  פעולות  את  מקדמים  קץ  אין 
זוננפלד  שניהם התפעלו לראות את אולם 
אלכסנדר  תמר  פרופ'  לפה.  מפה  גדוש 
השנה  פעילויות  את  בקיצור  סיכמה 
ביטאון  את  שי,  לקהל  וחילקה  שחלפה 
נשא  גאון  יהורם  קונטאקטו.  איל  המרכז 
ודיבר  הערב  של  המרכזית  ההרצאה  את 
הרומנסה,  של  ותכונותיה  מאפייניה  על 

יהודי ספרד,  הסוגה הדומיננטית בתרבות 
ועל חדירתה לתרבות הישראלית — תופעה 
לא־מבוטל.  חלק  בה  יש  עצמו  שליהורם 
יהורם, כושרו הרטורי ואישיותו  דבריו של 
שהתבטאה  בקהל  רבה  התפעלות  עוררו 
לידי  בא  הערב  נושא  רמות.  בתשואות 
זרקו  קובי  הזמר  שבחר  בשירים  גם  ביטוי 
שירים  הערב:  של  האמנותי  בחלק  לבצע 
ביאליק  של  גן"  לי  “יש  כמו  ישראליים 
תרגומי  רומנסות,  של  מנגינות  ששאלו 
שירים  להפך  ואף  לעברית,  רומנסות 
מכן  לאחר  ללאדינו.  שתורגמו  עבריים 
הפעם  הלאדינו",  “אביר  אות  את  הענקנו 
הנחה  גאון  בעז  חליו.  למלכה  לאבירה, 
לתלמידים  הפרסים  הענקת  טקס  את 
בישראל.  האוניברסיטאות  מכל  מצטיינים 
הקהל שגדש את האולם )400 איש( הגיע 
מכל קצות הארץ. הגיעו אנשי חוג הלאדינו 
מרמת השרון, חוג בו רחל גאון היא פעילה 
מאשקלון,  לאדינו  דוברי  הגיעו  מרכזית; 
הגיעו  קונפורטי;  ומוני  עדינה  של  מהחוג 
וכמובן  מירושלים  והסביבה;  אביב  מתל 
הגיעו אנשי באר שבע ואזור הדרום — חברי 
שוחרי  סטודנטים  האוניברסיטה,  סגל 
לאדינו, ואנשי “סלון גאון", החוג הקהילתי 
בנגב.  בן־גוריון  באוניברסיטת  כאן  שלנו 
על פי התגובות שהגיעו אלינו, למדנו שגם 
השנה היה זה אירוע מרשים, מלמד ומרגש.

הענקת אות "אביר הלאדינו"
לקידום תרבות הלאדינו בנגב

לגברת מלכה חליו

הוקרה  אות  גאון  מרכז  מעניק  שנה,  בכל 
הנגב,  באזור  הלאדינו  קהילת  לפעילי 

ההתכנסות השנתית
התשיעית של שוחרי 
מרכז גאון, לתרבות 

הלאדינו



תרבות הלאדינו בחברה 
הישראלית

ההתכנסות השנתית היא הזדמנות למפגש 
פנים אל פנים של כולנו: בני משפחת גאון 
משה,  יהורם,  רחל,  המרכז:  את  שייסדו 
האוניברסיטה  הנהלת  ומיכל;  יואב  בעז, 
הרקטור  הנשיאה,  גאון:  במרכז  התומכת 
והדיקן; חברי סגל האוניברסיטה, תלמידים 
בכלל  לאדינו  שוחרי  קהילה  חברי  ומאות 
כמו  גאון בפרט. בהתכנסות הפעם,  ומרכז 
של  נוכחותו  מאוד  לנו  חסרה  שנה,  בכל 
המרכז  את  שהקים  ז"ל  גאון  )בני(  בנימין 
אז  כבר  לראות  ידע  ובחזונו   2004 בשנת 
שהוא  בני  כתב  בכדי  לא  הצלחתו.  את 
לצד  חייו  למפעל  גאון  מרכז  את  מחשיב 

הרקטור פרופ' צבי הכהן והדיקן פרופ' דיוויד ניומן בהתכנסות השנתית

תרבות ואמנות



טויד�

ובהשקעה  באהבה  בהתנדבות,  הפועלים 
הלאדינו  תרבות  לקידום  רבה  אישית 
האות  את  להעניק  החלטנו  השנה  בדרום. 
“סלון  פעילי  ועדת  חברת  חליו,  למלכה 
של  האירוח  ועדת  ראש  ויושבת  גאון" 
נמרצת,  פעילות  מוכיחה  מלכה  הסלון. 
קולה נשמע בכל מפגש, ניתן לסמוך עליה 
לגבי כל בקשה וכל פעילות אך בעיקר, הכול 
טובה  רוח  ומתוך  בנעימות  בחיוך,  נעשה 
האות  הענקת  סביבתה.  על  משרה  שהיא 
הוזמנה  היא  רבים;  להדים  זכתה  למלכה 
הטקס  על  וכתבות  בטלוויזיה.  להתראיין 

וכלת האות הופיעו בכל עיתוני הדרום.

דברי מלכה חליו 

במשפחה  גדלתי  באיסטנבול,  נולדתי 
מאוד חמה ואוהבת והייתה לי ילדות מאוד 
מאושרת ויש לי משם רק זיכרונות טובים. 
את לימודיי היסודיים סיימתי באיסטנבול 
דוברת טורקית רהוטה.  היום  עד  אני  ולכן 
לה  שקראנו  אימא  מצד  סבתי  בילדותי, 
ואני  בלאדינו  אתנו  לדבר  נהגה  “נונה", 
זו כי זה לא היה  סירבתי לענות לה בשפה 
“אין" והיא תמיד כעסה עליי. גם סבא מצד 
אבא דיבר בלאדינו וענינו לו בטורקית. אך 
מסתבר שכל השנים ששמעתי לאדינו אבל 
 ,1961 בשנת  שלהן.  את  עשו  דיברתי,  לא 
עליתי לארץ יחד עם הוריי ואחיי המנוחים. 
ההסתגלות לא הייתה קלה. הכול כאן היה 
שונה: החום, האנשים, השפה, הבית הקטן. 
אבל כדרכם של ילדים, גם אני מהר נכנסתי 
לנסוע  נהגנו  לארץ,  כשהגענו  לעניינים. 

לירושלים לבקר את דודי שעלה לארץ כבר 
בשנת 1934 וכל ילדיו דברו לאדינו. מחוסר 
בררה, גם אני התחלתי לדבר לאדינו כי לא 
ידעתי עברית. אחרי שירות צבאי, נישאתי 
ושבעה  ילדים  שלושה  לנו  יש  לאיציק; 

נכדים.

מבולגריה  לישראל  שעלה  בעלי  גם  למזלי 
הוא דובר לאדינו; עד היום אנחנו מדברים 
שמחה  ואני  בינינו  השפה  את  מעט  לא 
בעסק  עבדתי  רבות  שנים  במשך  כך.  על 
הבולגרית",  “המסעדה  שלנו,  המשפחתי 
בנוסף  שבע.  בבאר  למוסד  שהפכה 
ציבורית:  בפעילות  גם  עסקתי  לעבודתי, 
התנדבתי לעמותה לקידום העיר העתיקה 
האזרחי.  למשמר  התנדבתי  זו  ובמסגרת 
לשכת  של  נשים  בפורום  חברה  הייתי 
בהתנדבות  לעבודה  הגעתי  ומשם  המסחר 
שנים  שש  זה  האתיופית.  הקהילה  למען 
שמעניק  בית  הילה",  ב"בית  מתנדבת  אני 
מאוד  אני  גבוה.  בסיכון  לנערות  מקלט 
חלק  שאני  מרגישה  ואני  מהעבודה  נהנית 
קודש.  עבודת  שעושה  מדהים  מצוות 
ולתת  לעזור  אוהבת  תמיד  אני  בנוסף, 
“מי  הפתגם:  בדברי  מאמינה  אני  מעצמי; 
שנותן הרבה מקבל הרבה בחזרה". בביתנו 

תמיד אורחים יוצאים ובאים.

הרומנסה אהובתי


מאת: יורם גאון

אהובתי,  הרומנסה  על,  אספר  אני   ]---[
ומופע  אחת,  הקלטה  של  סיפור  דרך 
שראשיתו  ומתמשך,  לוהט  סיפור  אחד, 
בבית קפה בתל אביב, סמוך לתום שרותי 
אל  יושב  ואני  הנח"ל,  בלהקת  הצבאי 
אותי  שזימן  כהן,  שמעון  המוסיקאי  מול 
אליו,  שאביא  לי  מציע  והוא  לפגישה, 
בבית  אצלנו  ששרים  שירים...  שירים... 
בשבתות או בחגים, והוא יעשה להם עיבוד 
יושמע אפילו  זה  יצליח,  זה  מוסיקלי, ואם 

ברדיו, בקול ישראל.

יודע... ומוסיף אז שמעון ואומר לי, "אתה 
מלודיות,  יפות,  מאוד  מנגינות  לכם  יש 
אותן  שומעים  אתם,  שרק  וחבל  קליטות, 
ומשמיעים לעצמכם, שעה שכל הציבור יכול 
יסף",  ולא  "אמר  מהן...  ולהתענג  להנות 
ואני מודה, שלא כל כך הבנתי על מה הוא 
לומר  שלא  מבוכה,  בי  הייתה   ]---[ מדבר 

אותם  של  המפגש  מן  יראתי   ]---[ בושה. 
ישראל  ארץ  שירת  עם   ]---[ שבת  פיוטי 
שהמפגש  חרדתי,   ]---[ ימים  אותם  של 
הזה שלהם, עם השירים ה"כמעט" חסויים, 
האישיים כל כך, הפרטיים כל כך... קאנטיס 
שאני  אומלל,  מפגש  יהיה  קאזה...  לה  דה 

אתבייש בו. 

תמימה  ילדה  לך  יש  כאילו  זה   ]---[
לאפר,  מבקש  ומישהו  בבית,  ותימהונית 
אותה ולשים בפוך עיניה, ולהוציאה לרחוב 
ראוי  לא  יופיה,  על  הציבור  שיתענג  כדי 
חשבתי, לא מתאים היא גם לא כל כך יפה 

הילדה העצובה הזאת.

אבל  אז...  הרומנסה  על  חשבתי  ככה 
מבורך  היסטורי  חסד,  לרגע  נתפתיתי, 

והסכמתי ]---[.

של  התוצאה  מוקלטים,היו  שירים  ארבעה 
נגני  בלווי  רומנסות,  ארבע  הזה,  המפגש 
הפילהרמונית, כינורות, קרן יער כלי הקשה 
כלי נשיפה, ועוד כלי מלכות... והילדה שלי 
שמעה  לא  שמעולם  והרומנסית,  התמה, 
בכל  ומעוטרת,  לפתע  עטופה  נגינה,  כלי 

ההדר הזה ]---[.

נמסות  באוזניים  חולמני.  במבט  חשתי 
זה  מה  לחלוחית,  מלאות  בעיניים  למולי, 
חדשים  רגשות  אז,  ידעתי  לא  בדיוק  היה 
לשמע  ובמאזיני  בי  ועולים  צפים  החלו... 
השירים המיוחדים האלה... אולי היו אלה, 
קדום  מבית  עמום...  וזכר  ומקור,  שורש 
בנשמתנו  לנו  הצרובים  רחוקה,  בארץ 
כשהם  לפתע  והבליחו,  שצצו  הניצחית, 
שנים,  רבת  מתרדמה  סוף,  סוף  מקיצים 
כך  הכול  החדשים,  הצלילים  בעקבות 
זהב  ימי  של  פעמונים,  צלילי  ישנים... 
שהיו  אלמותיים,  משוררים  ימי  ותפארה, 
געגוע  צבא,  ושרי  וגבירים,  ויועצים,  שרים, 
שנעור לפתע ונברא מחדש, יש מיש, מתוך 
בעפר  שכיסוהו  והזמן,  והימים,  הדורות 

ובאפר, ובחשרת ענני גרוש ומצוק.

ועדיין לא ידעתי את הפשר עד תום.

באותם ימים נסעתי ]---[ לארצות הברית, 
ובין   ]---[ הקלטתי  שירים  עשר  שנים 
“לוס   ]---[ מיוחד  אחד,  היה  השירים 
בילביליקוס קאנטאן" ]---[ רק השיר הזה 

הכה בהלם , ובאלם את השומעים. 

אני!  זה  הזה?  היופי  זה  מה  שאלו?  זה  מה 
חמש  בן  חיי  סיפור  זה  ביתי!  זה  אמרתי, 

 מלכה חליו, אבירת הלאדינו
בהתכנסות השנתית
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של  הסוד  את  הבנתי  ואז  השנים,  מאות 
אוזן  שאין  הרומנסות...  כל  של  הרומנסה, 

שיכולה לעמוד בפניהן.

הן נכתבו לפני חמש מאות שנה, שש מאות 
על  והושרו  לשווקים,  ונזרקו  ויותר,  שנה, 
אהבה,  ומשולהבי  בוערים  רחוב,  זמרי  ידי 

לאהובות שב"באלקון" ממעל ]---[.

ככה היא המשיכה להיות מושרת ומשויפת, 
אחד  כל   ]---[ ועוד  ועוד  עוד  ומלוטשת, 
הרומנסה  את  משלו  ללטש  הוסיף  בתורו, 
ליהלום בוהק,  ההיא... את מה שהפך כבר 
אלינו  הגיעו  עד  יותר,  בו  ללטש  מה  שאין 
בה  לגעת  מה  שאין  מרהיבה,  כשלמות 
יותר, רק לשיר בלטיפה, כמו הייתה המיה, 
אוהבת  שהאוזן  הטוב,  כשמן  כבר  היא  כי 

ומתאהבת ]---[.

בנימין אחי הטוב כששמע, את ההקלטות, 
וקצת דמע אמר, יותר נכון, פקד! 

מופע, גדול, באולם, עם קהל, כל שירי החג 
והימים הנוראים, והרומנסות, הרי אי אפשר 
עם  גדול  מופע  הזה,  היופי  למול  לעמוד 

שירים ומערכונים בהיכל התרבות ]---[.

שהיה  אחד  איש  אופרה,  זמר  לוי:  יצחק 
מפעל אדיר מימדים של הנצחה ]---[. אצלו 
הלכנו  אז...   ]---[ שרצינו  החומר  כל  היה 
ליצחק נבון, שערך עימנו את הערב, ובעיקר 
הפיוטים.  שבין  המקשר  החוט  את  שיכתב 

ונבון כתב טקסטים נפלאים ]---[.

ב...  רע  מה  רגע...  לחשוב,  עוז  הרהבתי 
ב'יסטיס,  בלאנקה  סוס,  "בלאנקה 
בלאנקאס  פיגורה,  טו  לה  בלאנקה 
לבושך,  לובן  הנך,  לבנה   ]---[ פלוריס" 

בוהק מלובן צלמך, פרחים לבנים נושרים 
מיפי דמותך.

את  שפתי  דל  על  העליתי  בטרם  עוד  וזה 
הלוי  יהודה  עזרא,  בן  משה  גבירול,  איבן 

ואלחריזי ]---[.

הרומנסות  כל  עם  הספרדי,  הרומנסרו 
שהושמעו בו לראשונה, ברוב עם והדר, עם 
יוסי בנאי, רמה סמסונוב, ואברהם פיררה, 
לא היה עוד מופע, זו לא הייתה עוד הצגה, 
קיצונית  אבל  חילונית,  תפילה  הייתה  זו 
עד כאב בדבקות של שומעיה, שדמעו לכל 

אורך המופע ]---[.

וקורדובה,  טולדו,  לחצרות  דאו  המאזינים 
ושמעו  האינקוויזיציה,  למרתפי  ירדו 
ממרחקים עלומים את קולו של סב סב סב 
אסטה  “קריאדור  ששר:  גאון,  יצחק  סבי, 
הועלה  ואז  אנה(,  עד  )בורא  קואנדו" 

למוקד בגלל היותו יהודי.

]--[ ואכן זכרנו כולנו... מה שכנראה מעולם 
לנו  וצרוב  מובנה  שהיה  מה  שכחנו,  לא 

בנשמה עוד בטרם נולדנו ]---[.

אישור,  היה  חותם,  היה  הרומנסרו  מופע 
שנים  שבוששו  והיקר  הכבוד  תעודת  היה 
בלי  בארץ  הופעה  כבר  אין  היום  לבוא... 
שומע  כשאני  ותמיד  ספרדיות,  רומנסות 
את הצעקות בהופעותי: “רומנסה בבקשה 
עם  ההיא  השיחה  על  חושב  אני  רומנסה", 
לומר  שלא  מובך  הייתי  בה  כהן  שמעון 

מבוהל.

אל  הרומנסה  את  לחשוף  יראתי  פעם 
כבודה  על  לשמור  כדי  הסוער,  החוץ 
ארץ  של  נעימותיה  מול  אל  להביכה  ולא 
המנגינות  וכל  הרומנסה  היום  מולדת, 
חול,  של  בין  קודש,  של  בין  לה,  הנלוות 
היא, זקופה וגאה, מביטה בי ובנו ממרום 
בעיקר  ומחובקת  אפופה  הראוי,  שבתה 
משולבת בשירי מולדת, מתמרת מעליהם 
בגלל  הוותק,  בגלל  היופי  בגלל  פעם,  לא 

התום, והזוך.

פעם,  של  הפוב'יריטה"  ה"מוצ'אצ'יקה 
גראסיוזה", בעצם תמיד  ל"דונזיאה  הפכה 
ולגלות  להתעקש,  היה  שצריך  רק  הייתה, 
זאת, והיא עושה לנו כבוד גדול הרומנסה, 

“בינדיצ'ו איל דיו". 

הענקת פרסים 
לסטודנטים מצטיינים 
בתארים מתקדמים 

בתחום תרבות
יהודי ספרד


של  דור  לטפח  למטרה  לו  שם  גאון  מרכז 
יהודי  בתרבות  העוסקים  צעירים  חוקרים 
העברית  השירה  לרבות  בכלל,  ספרד 
הלאדינו  ובתרבות  הביניים,  בימי  בספרד 
בפרט. חוקרים אלה הם עתידו של התחום 
כך, מרכז  והם שיבטיחו את קידומו. לשם 
גאון מעניק, במסגרת ההתכנסות השנתית 
בסיס  על  פרסים  גאון,  מרכז  שוחרי  של 
לתואר  מצטיינים  לתלמידים  תחרותי 
בארץ,  האוניברסיטאות  מכל  ושלישי  שני 
לשון,  ספרות,  המדעיים:  התחומים  בכל 
מחשבת  קבלה,  פולקלור,  היסטוריה, 
בתרבות  שיעסקו  ובלבד  וכולי,  ישראל 
מרכז  של  האקדמית  הוועדה  ספרד.  יהודי 
ששלחו  המחקר  הצעות  את  בחנה  גאון 
ובחרה  עליהם  ההמלצות  ואת  המועמדים 
ושלושה  מסטרנטים  שני  זוכים,  חמישה 

דוקטורנטים.

על הזוכים

תלמידים לתואר שני
שראל רוזנבלט

במחלקה  שני  לתואר  תלמיד  הוא  שראל 
בן- באוניברסיטת  ישראל  למחשבת 
מכהן  הוא  ללימודיו,  בנוסף  בנגב.  גוריון 
בעתניאל.  הגבוהה  בישיבה  ומחנך  כרב 
נושא עבודתו הוא “סוד הקרבנות בקבלת 
הרמב"ן, כוונה, התעלות, תפילה, ותיקון". 
עודד  ד"ר  בהדרכת  נכתבת  העבודה 
היסודות  לבדיקת  ומוקדשת  ישראלי 
גדול  הרמב"ן,  של  במשנתו  העיוניים 
זוהי  הי"ג.  במאה  בספרד  המקובלים 
יש  להבינה  שכדי  ומסובכת  קשה  משנה 
בלשון  הקבלה,  בתולדות  בקיא  להיות 
והפרשנות.  התלמוד  ובספרות  עברית 
שראל נמנה על יחידי הסגולה שניחנו בכל 

הכישורים הללו.

יהורם גאון בהתכנסות השנתית

פרסי מרכז גאון
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מדברי הממליצים
שראל ניחן בקפדנות, דקדקנות פילולוגית 
למשמעויות  ובערנות  במעוף  זאת  ועם 
זו  עבודה  רחבות.  והיסטוריות  תרבותיות 
יהודי  תרבות  להבנת  חשובה  תרומה  היא 
חלק  הוא  שראל  הביניים.  בימי  ספרד 
תלמידי  של  וחשובה  מבורכת  מתופעה 
לימודיהם  את  להמשיך  הבוחרים  ישיבה 
גשר  ראש  זהו  באקדמיה;  היהדות  במדעי 
העולם  לבין  אקדמי  ביקורתי  עולם  בין 
פתוח  מוכשר,  הוא  שראל  המסורתי; 

וקומוניקטיבי.

את  שי  שראל  קיבל  גאון,  מרכז  מטעם 
השבתאים. של  מיסטיים  שירים  הספר 
בן־מלך  מישאל  מר  ידי  על  נתרם  הפרס 

מירושלים.

ענבל פנחסי
בחוג  שני  לתואר  תלמידה  היא  ענבל 
העברית  באוניברסיטה  למוזיקולוגיה 
בירושלים. עבודת התזה של ענבל מוקדשת 
הספרדים  היהודים  של  אהבה  ל"שירי 
בהדרכת  נכתבת  העבודה  בסלוניקי". 
היא  העבודה  מטרת  סרוסי.  אדווין  פרופ' 
במעבר  אלו  משירים  מייצג  מבחר  לנתח 
תקופת  אל  העות'מנית  התקופה  מן 
חילון  תהליכי  של  בראי  המודרנית  יוון 
ומודרניזציה מתוך עמידה על הקונפליקט 
בין תפיסת האהבה הרומנטית המושתתת 
על בחירה חופשית לבין תפיסה מסורתית 

של נישואים בשידוך.

מדברי הממליצים
ומשקיעה;  סקרנית  סטודנטית  היא  ענבל 
בעלת יכולת אינטלקטואלית פוטנציאלית 

ביותר; היא מסוגלת להתמודד עם  גבוהה 
בפרשנות  ומופשטות  תאורטיות  סוגיות 
של תרבות ובה בעת לעסוק בניתוח פרטני 
ומבחינה  ספרותית  מבחינה  טקסטים  של 
של  חדש  דור  מייצגת  ענבל  מוזיקלית; 
חוקרים בתחום השירה העממית בלאדינו. 
היא פונה לא רק להיבטים פנים־קהילתיים 
גם  אלא  עכשיו  עד  שהיה  כפי  מסורתיים 
הרחב  בהקשר  בלאדינו  השירה  לפרשנות 

של התרבות העות'מנית וההיספנית.

את  שי  ענבל  קיבלה  גאון,  מרכז  מטעם 
השירה  מאוצרות  פואיזיאס,  הספר 
הפרס  גאון.  דוד  משה  מאת  בספניולית, 

נתרם על ידי רחל גאון.

הזוכים בקטגוריית דוקטורנטים
אביעד מורנו

שלישי  לתואר  תלמיד  הוא  אביעד 
בן־ באוניברסיטת  תיכון  מזרח  בלימודי 

גוריון בנגב. כיום הוא כבר מתרגל ומלמד 
במכללת אחווה ובאוניברסיטת בן־גוריון 
האקדמית  דרכו  כל  לאורך  הישגיו  בנגב. 
סיים  אותם  ושני  ראשון  מתואר  החל 
בפרסים  אותו  זיכו  יתרה,  בהצטיינות 
בהדרכת  כתב  המ"א  עבודת  את  רבים. 
פרסם  כבר  הוא  אלכסנדר.  תמר  פרופ' 
על  המבוסס  ספרו  מאמרים;  שלושה 
של  הפרוטוקולים  על  שלו  המ"א  עבודת 
הי"ט,  במאה  בטנג'ר  היהודית  החונטה 

נמצא בדפוס בהוצאת מכון בן־צבי.

בעבודת הדוקטור שלו בודק אביעד רשתות 
חכיתיה  דוברי  הספרדית,  ממרוקו  הגירה 
ולוונצואלה.  לישראל  טנג'ר(,  )טיטואן, 
העבודה נכתבת בהדרכת פרופ' רלי שכטר. 

מציע  אביעד  ומחדשת.  נועזת  עבודה  זו 
איזון  המבקש  חלופי  היסטורי  נרטיב 
הלאומי־ציוני  ההגירה  סיפור  בין  חדש 
לבין תהליכי תמורה חברתיים ותרבותיים 
רחבים יותר. עבודתו משלבת דיון תאורטי, 
ראיונות,  שונות,  מתודולוגיות  גישות 
ספרותי.  חומר  וניתוח  ארכיונית  עבודה 
אביעד מציע גישה חדשנית ומקורית לחקר 
הקליטה ולשאלת הזיקה בין מולדת חדשה 
וזיכרונות העבר. הוא מציע תובנות חשובות 
והפרדיגמה  המזרחית  התודעה  על  לדיון 

האוריינטליסטית.

מדברי הממליצים
מצוינות;  וניתוח  איסוף  יכולות  לאביעד 
יסודי, מקורי,  וחוקר  אביעד הוא סטודנט 
מבריק, ראשון במעלה; אין ספק ששליטתו 
בשפות מרובות )עברית, אנגלית, צרפתית, 
לו  מאפשרת  וערבית(  לאדינו  ספרדית, 

לבצע עבודה מעולה.

את  שי  אביעד  קיבל  גאון,  מרכז  מטעם 
מאת  ישראל,  בארץ  המזרח  יהודי  הספר 
משה דוד גאון. הפרס נתרם והוענק על ידי 

מרכז גאון.

יוסי ישראלי
יוסי הוא תלמיד תואר שלישי בבית הספר 
אביב.  תל  באוניברסיטת  להיסטוריה 
סיים  והשני  הראשון  התואר  לימודי  את 
יתרה. הוא כבר פרסם ארבעה  בהצטיינות 
רוטנשטרייך  במלגת  וזכה  מאמרים, 
מצטיינים  לדוקטורנטים  היוקרתית 
במדעי הרוח, כמו גם בתואר עמית מחקר 

באוניברסיטת פנסילבניה.

שלו  הדוקטור  עבודת  את  כותב  הוא 
תאולוגיית  על  כהן  ג'רמי  פרופ'  בהדרכת 
הלוא  הלוי,  שלמה  בכתבי  הקונברסוס 
מריה.  סנטה  דה  פבלו  המומר  הוא 
הדתית  זהותם  על  מלמדים  הלוי  חיבורי 
בפרשנות  תרומתם  ועל  הקונברסוס  של 
של  ובהגותם  הנוצרי  וההבראיזם  המקרא, 
ההמוניות.  הדת  המרות  ערב  ספרד  יהודי 
יהודי  מרב  הלוי  של  הדרמתית  הפיכתו 
סימלה  לבישוף,  שנתמנה  כנסייה  לאיש 
התפוררות  את  רבים  היסטוריונים  לדעת 
הקהילה היהודית ואת עלייתו המהירה של 

מעמד הקונברסוס.

מדברי הממליצים
עבודתו של יוסי ישראלי היא עיון מעמיק 
סנטה  דה  פבלו  של  בחיבוריו  ומקיף 

הענקת פרס הצטיינות לסטודנטים בהתכנסות השנתית.
מימין: רחל גאון, ענבל פנחסי, תמר אלכסנדר, בעז גאון
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אחראית,  עבודתו  נחקרו;  לא  שכלל  מריה 
מקצועית;  בגרות  מקרינה  היא  ומרשימה, 
מן  אחד  הוא  עולה;  ככוכב  מצטיין  יוסי 
התלמידים החרוצים והמוכשרים שלימדתי 
הראשונה  הדרגה  מן  היסטוריון  פעם;  אי 

שיש לצפות ממנו לגדולות.

את  שי  יוסי  קיבל  גאון,  מרכז  מטעם 
והיתלת לבנך ביום ההוא, פרודיות  הספר 
פסח  של  ההגדה  על  ספרדיות־יהודיות 
נתרם  הפרס  פאפו.  אליעזר  ד"ר  מאת 

והוענק על ידי מרכז גאון.

משה קהן
משה קהן הוא תלמיד לתואר שלישי בחוג 
ללשון עברית באוניברסיטת בר־אילן וכבר 
עד  זו.  באוניברסיטה  בהוראה  מועסק 
עבודת  את  מאמרים.  חמישה  פרסם  עתה 
פרופ'  בהדרכת  כותב  הוא  שלו  הדוקטור 
מאיה פרוכטמן על דרכו ומשנתו הלשונית 
ובספר  השורשים  בפירוש  כספי  יוסף  של 
המאה  בסוף  שחי  כספי  הכסף.  שרשות 
ובספרד  בפרובנס  הי"ד  ובראשית  הי"ג 
הרדיקליים,  הפילוסופים  חוג  עם  נמנה 
את  וממשיכיו.  הרמב"ם  של  תלמידיו 
ועד  בספרד  חיבר  הכסף  שרשות  מילונו 
בודק  קהן  משה  יד.  בכתב  רק  הוא  עתה 
את דרכו המיוחדת של כספי בשפה בכלל, 
בשפה העברית ובתורת המילונאות בפרט.

מדברי הממליצים
המשלבת  מצוינת  מחקרית  עבודה  זוהי 
רחבה  ראייה  עם  מעמיקה  יסודיות 
צעיר  חוקר  הוא  קהן  משה  וחדשנית; 
לחקר  חשובה  תרומה  התורם  ומבריק 
בשלהי  ופרובנס  ארגון  בין  המעברים 
יכולת  בעל  הוא  משה  הביניים;  ימי 
גבוהים  כישורים  נדירה;  אינטלקטואלית 

ורבגוניות אינטלקטואלית.

מטעם מרכז גאון, קיבל משה שי את הספר 
תמר  מאת  מעלתה,  זהב  בשעתה  מילה 
נתרם  הפרס  בן־טולילה.  ויעקב  אלכסנדר 
והוענק על ידי פרופ' משה בן־בסט וחברת 

קליקסופטוור.

דברים בשם הזוכים
בטקס קבלת פרס גאון תשע"ג 

מאת אביעד מורנו
האוניברסיטה;  רקטור  הכהן,  צבי  פרופ' 
פרופ' דיוויד ניומן, דיקן הפקולטה למדעי 
אלכסנדר,  תמר  פרופ'  והחברה;  הרוח 

מנהלת מרכז גאון; פרופ' יעקב בן־טולילה; 
יו"ר מרכז גאון; יהורם גאון,  מר בעז גאון, 
אליעזר  ד"ר  ותרבות;  אמנות  ועדת  יו"ר 
פאפו, סגן מנהל מרכז גאון; אורחים יקרים.

בשם מקבלי הפרס לתלמידי תואר שלישי, 
גאון  למרכז  לב  מקרב  להודות  ברצוני 
ולעומדים בראשו. אין ספק כי פעילותו של 
מרכז גאון לשימור תרבות ושפת הלאדינו 
על  להערכה.  וראויה  כמותה  מאין  חשובה 
כך ודאי ישנן עדויות רבות. ברצוני להוסיף 
מעט משלי ולספר על האופן בו הותירה בי 

פעילות המרכז חותם עמוק באופן אישי.

היכרותי עם מרכז גאון החלה לפני למעלה 
ראשון  לתואר  כתלמיד  שנים,  משבע 
כאשר  התיכון,  המזרח  ללימודי  במחלקה 
אני  לאדינו.  ללימוד  לקורס  נרשמתי 
לתחום  נמשכתי  לא  מלכתחילה  כי  מודה 
כי  לעצמי  חשבתי  טהורים".  “ממניעים 
ניתן  לא  עוד  כל  המחדל,  בררת  זו  לאדינו 
באוניברסיטה.  מודרנית  בספרדית  קורס 
אולם, מתוך שלא לשמה בא לשמה — כבר 
במהלך הקורס התאהבתי. הבנתי עד כמה 
את  שואבת  היא  ממנה  והתרבות  השפה 
חיותה, עשירות, מגוונות ומשקפות מפגש 

תרבויות מרתק במיוחד. 

פאפו,  לד"ר  גדולה  תודה  חב  אני  כך  על 
“מורי ורבי", שחיבב עליי את התחום מאוד. 
זכיתי  לאדינו  ללימוד  קורס  אותו  מאז 
שונים.  קורסים  שלושה  עוד  אצלו  ללמוד 
עד היום רבים מהדברים שלימד אותי צצים 
אותם  בקורסים  שונים  בהקשרים  ועולים 

אני מלמד בעצמי.

פעילותו  הראשון  התואר  סיום  לקראת 
לעיצוב  משמעותית  תרמה  המרכז  של 
יזם  למשל,  כך  בתחום.  להמשיך  החלטתי 
לאדינו  ללימודי  משותף  קורס  המרכז 
אשר  הטורקית,  ביליגי  אוניברסיטת  עם 
שהותנו  במהלך  באיסטנבול.  התקיים 
בטורקיה פגשנו בעמיתינו הטורקים שחיים 
לא  אם  גם  הלאדינו,  תרבות  את  ונושמים 
במחיצת  הבילוי  יומיומי.  בסיס  על  תמיד 
הרבות  והשיחות  המקומיים  הצעירים 
אומרים  רב.  רושם  בי  הותירו  שניהלנו, 
 — ‟‟”“”  El mazal es kon el sehel“i בלאדינו: 
המזל בא עם השכל. במקרה שלי, השכל בא 

עם המזל.

של  המכריעה  תרומתה  הגיעה  זה  בשלב 
הקורס  בסוף  אלכסנדר.  תמר  פרופ' 
אלכסנדר  פרופ'  עם  שוחחתי  באיסטנבול 

עבודת  את  שתנחה  האפשרות  על 
פרופ'  הסכימה!  היא  למזלי,  המאסטר. 
צעיר  חוקר  בתור  אותי  עודדה  אלכסנדר 
בדרך  הרבה  בחכמתה  אותי  והובילה 
לכך  ראיה  אקדמית.  למצוינות  הבטוחה 
שלי  המאסטר  עבודת  כי  העובדה  היא 
בהנחייתה תראה אור כספר אקדמי ממש 

בחודשים הקרובים. 

הגשת  לקראת  לשמחתי  עומד  אני  היום 
של  בתפקידם  שעוסקת  הדוקטור  עבודת 
רשתות ההגירה בהגירתם של יהודי מרוקו 
הלטינית.  ולאמריקה  לישראל  הספרדית 
בנושא  שונים  קורסים  מלמד  גם  אני 
האקדמיות.  ובשלוחותיה  באוניברסיטה 
יסכימו  הפרס  מקבלי  שעמיתיי  חושב  אני 
חלק  להיות  גדולה  גאווה  זוהי  כי  אתי 
מהדור הצעיר שלוקח חלק בהנצחת אחת 
בתולדות  והחשובות  העשירות  התרבויות 

העם היהודי.

מכתבי תודה
מאת התלמידים הזוכים

לכבוד צוות מרכז גאון, 
בן־ יעקב  פרופ'  אלכסנדר;  תמר  פרופ' 

טולילה; ד"ר אליעזר פאפו; מר בעז גאון; 
תודה! 

המלגה  על  הלב  מעומק  רבה  תודה 
שהענקתם לי. על כך שאתם רואים במחקרי 
וכן  המלגה  ספרד.  יהדות  לחקר  תרומה 
אותי  ומעודדת  דוחפת  שלכם  ההערכה 
להמשיך במלוא המרץ בעבודתי המחקרית 

בשאיפה למצוינות אקדמית.

שחשפתם  כך  על  תודה  ואומר  גלוי  אהיה 
אותי לעושר המדהים של תרבות הלאדינו. 
באתי לערב ההוקרה על מנת לקבל מלגה אך 
קיבלתי הרבה יותר מכך. בזכותכם פגשתי 
תרבותי  עושר  בתוכם  האוצרים  באנשים 
גדוש  היה  ההוקרה  ערב  שיערתיו.  שלא 
בעדינות, רגישות, עומק, אינטלקטואליות 
את  עושים  אתם  וחשובה.  יפה  ותרבות 
ואהבתכם  רבה  במסירות  עבודתכם 
לתרבות הלאדינו מקרינה לכל עבר. מקווה 
אני כי גם עבודתי הצנועה תתרום ביום מן 
מרכז  של  והשפעתו  שמו  להגדלת  הימים 

גאון ושל תרבות הלאדינו.
שראל רוזנבלט
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הנכבדה  אלכסנדר  תמר  פרופ'  שלום 
והנחמדה

אישי,  באופן  לך  להודות  רציתי  ראשית, 
היה ערב מקסים: תרבותי אך לא מתנשא; 
מעניין אך לא אקדמי מדי. יצאתי עם טעם 

טוב שנשאר לי עד עתה. תודה!

מן  יוצאת  בצורה  הערב  את  הנחית  שנית, 
הכלל. הייתה ניכרת לאורך הערב ההערכה 

האישית שרוחשים לך המוזמנים!

בברכה ובהערכה,
משה קהן

וחברת  בסט  בן  משה  פרופ'  לכבוד 
קליקסופטוור

באוניברסיטת  דוקטורנט  קהן,  משה  שמי 
ולשונות  עברית  ללשון  במחלקה  בר־אילן, 
יצירתו  על  עובד  אני  במחקרי  שמיות. 
עשרה,  הארבע  המאה  בן  כספי,  יוסף  של 
בהנחייתה  שבספרד  ומקטלוניה  מפרובנס 
חיבר  כספי  פרוכטמן.  מאיה  פרופ'  של 
במילונאות  בלשון,  העוסקים  ספרים 
ובלוגיקה. ספרים אלו לא פורסמו מעולם 
ומצויים רק בכתבי יד. בעבודת הדוקטורט 
חקרתי  נוספים  מאמרים  ובמספר  שלי 
תולדות  ואת  לוגית  הלשונית  משנתו  את 
החברה  של  מיקרוקוסמוס  המהווים  חייו 
תקופת  עד  הנוצרית  בספרד  היהודית 
נדבך  תוסיף  הנדיבה  תרומתך  הגירוש. 
חשוב במחקר הנזכר על יוסף כספי בפרט 
קליקסופטוור  חברת  בכלל.  ספרד  ויהדות 
כלכלית  ליצירתיות  דוגמה  מהווה 
היעילות  לקידום  הדואגת  וחברתית, 
בתנאי השירות הקיימים. יעילות זו בשילוב 
העולם האקדמי בכלל ומרכז גאון לתרבות 
הלאדינו בפרט שהחברה שמה לה למטרה 

לטפח, ייחודית ונדירה!

על  הלב  מעומק  לך  להודות  רוצה  אני 
ולחברה  לך  ולאחל  ולמחקרי,  לי  תרומתך 
הצלחה  המשך  בראשה  עומד  שאתה 
בהליכים החברתיים המתרחשים, תוך כדי 
והמעורבות  האקדמית  המצוינות  שילוב 

התרבותית במדינה.

בברכה בתודה ובהערכה,
משה קהן

לכבוד:
בן־ יעקב  פרופ'  אלכסנדר,  תמר  פרופ' 

טולילה, ד"ר אליעזר פאפו

החלטתכם  על  לב  מקרב  לכם  מודה  אני 
להעניק לי את פרס גאון השנה. בעיני רוחי, 
חד־פעמית,  מחווה  איננה  הפרס  הענקת 
אשר  ועידוד  תמיכה  של  בים  טיפה  אלא 
תמיד עוררו בקרבי מחדש את התחושה כי 

מרכז גאון הוא בית חם ומחבק של ממש. 
כבר נאמר “אם אין קמח אין תורה" — לפרס 
לי להקדיש  גאון תרומה חומרית שתסייע 
אולם  הדוקטורט.  עבודת  לסיום  זמני  את 
משום  בהחלטתכם  יש  לכך,  מעבר  הרבה 
הפרס  ביותר.  חשובה  מורלית  תרומה 
מפיח בי רוח חיונית ורעננה במהלך תקופה 
מכוננת, בה אני עומד לקראת הגשת עבודת 

הדוקטורט ומחשב את צעדיי לעתיד. 

כיצד  בוחנת  שלי  הדוקטורט  עבודת 
הספרדית  מרוקו  יהודי  עליית  משתלבת 
לישראל בהקשרי הגירה תרבותיים רחבים 
הלטינית.  אמריקה  לארצות  שנים  וארוכי 
הנרטיבים  להעשרת  לתרומתה  מעבר 
ספרד  יהודי  עליית  אודות  הקיימים 
והגירתם בעידן הלאומיות, יש כאן תרומה 
יהודי  בחקר  ההתמקדות  מעצם  הנובעת 
החדשות.  ובקהילותיהם  הספרדית  מרוקו 
למרבה הצער, קהילות אלה טרם זכו לדיון 
יהודי  קהילת  ובמיוחד  במחקר,  מספק 

ספרד בוונצואלה. 

עבודה זו נכתבת בהמשך לעבודת מאסטר 
בקהילת  התמערבות  בדפוסי  שעסקה 
הפרוטוקולים  “ספר  בראי  טנגי'ר  יהודי 
של  הנחייתה  לאופן  מעבר  החונטה".  של 
תמר, הקפדני מחד והנעים מאידך, העבודה 
מעולם  אשר  היסטורי  מקור  על  התבססה 
לא הייתי נחשף לדבר קיומו לולא עזרתכם. 
בחלקי  שנפל  כך  על  רב  מזל  בר  חש  אני 
המחקרית  היריעה  בהרחבת  להשתלב 
ותרבות  בפרט,  זו  חשובה  קהילה  ובהנצחת 
על  לכם  תודה  אסיר  אני  בכלל.  ספרד  יהודי 
מטרה  עבר  אל  בהולכתי  המכריע  חלקכם 
זו. אין ספק כי חכמתכם ופעלתנותכם  נעלה 
לעיצוב  מכוננת  תרומה  תרמה  הדופן  יוצאת 
בתחום,  אקדמית  בקריירה  לבחור  החלטתי 
ואף להשתלבותי במסגרת זו בהצלחה עד כה. 
כולי תקווה כי פעילותו של המרכז תתרחב 
גיבוש  בשלבי  צעירים  חוקרים  עוד  ה  וְתַזֶכּ
זהותם המקצועית לטעום את טעמו הנפלא 
בדרכיי.  וללכת  הלאדינו  עולם  חקר  של 

שחונכתי  כפי  ואפעל,  פועל  מצדי  אני 
זו  מקודשת  מטרה  למען  ברכיכם,  על 
כולל  לרשותי,  העומדים  האמצעים  בכל 
באוניברסיטה  כמורה  עבודתי  במסגרת 

ומחוצה לה. 

בהערכה רבה,
אביעד מורנו, דוקטורנט
המחלקה ללימודי המזרח התיכון
אוניברסיטת בן־גוריון בנגב

גב' רחל גאון היקרה,
נדיבות  על  לבי  לך מעומק  להודות  ברצוני 
תרמת  אותו  המחקר  פרס  הרבה.  לבך 
עוררין  אין  רב.  לעזר  לי  היה  אישי,  באופן 
נדבך הכרחי  כך שתמיכה כלכלית הנה  על 
חוקרים  איכותי.  אקדמי  מחקר  לקיום 
מנת  על  כספי  לסיוע  זקוקים  צעירים 
ללימוד,  וזמנם  מרצם  את  להפנות  שיוכלו 
מבלי שדאגות אודות שכר דירה וחשבונות 
חשמל ירחפו על ראשיהם. במיוחד במדעי 
הרוח — תחום בו קשה יותר להשיג מלגות — 

אנו מעריכים ומוקירים כל תרומה.

הפרס  החשוב,  החומרי  לסיוע  מעבר 
הכרה  משום  בו  יש  כי  ומשמח  מעודד 
בו,  להתעניינות  סימן  המחקר,  בחשיבות 
הערכה  ביטויי  הגבוהה.  לרמתו  וראיה 
ומדרבנים  המוטיבציה  את  מחזקים  אלו 
לפסוע  ולהעז,  להמשיך  צעירים  חוקרים 
בשבילי ים הידע העשיר ולפלס את דרכם 
בו. תרומות נדיבות כמו זו שלך עוזרות לנו 

להתקדם ולפתח את עולם המחקר.

החמה  האווירה  את  לציין  ברצוני  עוד 
השנתית  בהתכנסות  ששרתה  והלבבית 
חולקו  במהלכה  גאון,  מרכז  שוחרי  של 
הפרסים. אווירה זו קסמה לי במיוחד כיוון 

שאין היא חזון נפרץ בטקסים רשמיים.

בברכת תודה וחודש טוב,
ענבל 
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יהודי  כי  עמדתו  את  סיכם  מוסק  ד"ר 
היותם  בזכות  הם,  בזכותם  ניצלו  בולגריה 
הבולגרית.  החברה  מן  אינטגרלי  חלק 
בישראל,  בולגריה  שגריר  דיבר  לאחריו 
שהגיע  השגריר  מיכאלוב.  דימטאר  ד"ר 
דובר  כבר  חודשים  כמה  לפני  רק  לישראל 
עברית וזכה לתשואות רמות מן הקהל. מר 
הלאומית  הרשות  יו"ר  סגן  שאול,  משה 
לתרבות הלאדינו, סיכם את מושב הברכות. 
הצדעה  מחוות  נערכה  זה,  אירוע  במסגרת 
לפרופ' תמר אלכסנדר מנהלת מרכז גאון, 
“מסדר  של  מיוחד  כבוד  אות  קבלת  על 
חואן  ספרד  ממלך  האזרחית"  המעלה 
פרופ'   .Orden del mérito civil קרלוס, 
מצד  בולגרי  ממוצא  היא  עצמה  אלכסנדר 
הגיעה  ירוחם  לבית  אסתר  סבתה  אמה. 
הי"ט.  המאה  בשלהי  לירושלים  מסופיה 
הפלמנקו  זמרת  הופיעה  קליין  בטי  מלבד 
נגנים.  שישה  בלוויית  אלמודנה,  מספרד, 
ישראלי  שושי  והכוריאוגרפית  הרקדנית 
הופיעה בריקודי פלמנקו. האולם היה גדוש 
בעיקר ביוצאי בולגריה, שהביעו הנאה רבה 

מן הערב. 

הזמנו את בטי להופיע גם בכנס “ימי גאון 
ספרד" שנערך באילת בשיתוף עם עמותת 
ארקאדאש, וביום העיון על השבתאות. בטי 
הכינה לביצוע על פי בקשתנו את הרומנסה 

האהובה על שבתאי צבי “מיליזלדה".

 פאקו דיאז 
אשר  מוואלידוליד  דיאז  פאקו  את  הזמנו 
הפתיחה  בערב  חגיגת  להופעה  בספרד, 

היום  באותו  לצערנו,  גירונה.  כנס  של 
פרופ'  כי  המרה  הידיעה  אלינו  הגיעה 
חברת  וראש  הכנס  ראש  עסיס,  טוב  יום 
“ספרד", נפטר. פאקו השכיל מיד להחליף 
לשירי  שהכין  השירים  רפרטואר  כל  את 
הרשות  בחסות  נערך  הערב  וקינות.  עצב 

הלאומית לתרבות הלאדינו. 

את  שלח  הרשות  יו"ר  סגן  שאול,  משה 
הדברים האלה: 

ביותר  הבולטים  הקולות  אחד  הוא  פאקו 
נולד,  בו  האזור  של  המוזיקלי  בפולקלור 
אחד  גם  הוא  בבד  בד  וליאון.  קשטילייה 
המוזיקה  של  ביותר  הטובים  המבצעים 
את  שהחל  פאקו  הספרדית-יהודית. 
הקריירה שלו בביצוע שירי עם מסורתיים 
את   1980 בשנת  ייסד  וליאון  מקשטלייה 
קבוצת “לה באזנקה" והוא ממשיך ומופיע 
גיטרה  בנגינת  עצמו  מלווה  הוא  היום.  עד 
ובכלים מסורתיים כמו המנדולה והזפונה, 
בין  ידע  כשהוא משלב קטעי הסבר עתירי 

שיר לשיר. 

 אנדלה ניר 
עדינה ומוני קונפורטי  מופע באשקלון — 
הזמינו  באשקלון  ללאדינו  החוג  ראשי 
שואו,  ליהי  ובתה  ניר  אנדלה  הזמרת  את 
וריקודים.  שירה  למופע  פלמנקו,  רקדנית 
ובלוויית  יפה  בתפאורה  מעוצבת  במה  על 
הגישה  הקשה,  וכלי  בוזוקי  קלידים, 
אנדלה מופע סוחף ומרגש בלאדינו, יוונית, 
הוסיפה  ליהי  בתה  ובולגרית.  טורקית 
ריקוד פלמנקו עדין ורב חן. האולם במרכז 

 קובי זרקו 
מרכז  של  השנתית  ההתכנסות  במסגרת 
במחרוזת  ולהקתו  זרקו  קובי  הופיעו  גאון 
בין  הזיקה  את  להראות  הבאה  שירים 
כך,  העברי.  לזמר  בלאדינו  הרומנסה 
לדוגמה, השיר שכתב ביאליק “יש לי גן ובאר 
יש לי" אימץ מנגינה של רומנסה בלאדינו. 
מעיד  לעברית  מלאדינו  רומנסות  תרגום 
החברה  אל  הרומנסה  חדירת  על  הוא  אף 
ביניהן,  רבות הדוגמאות;  וכאן  הישראלית 
מילות  אף  ה"סירנה".  או  “שחרחורת" 
מושרות  אכלנו"  משלֹו  “צור  המזון  ברכת 
“בילביליקוס".  הרומנסה  מנגינת  פי  על 
העברי  השיר  כמו  הפוכה  תופעה  גם  יש 
יחד  ללאדינו.  שתורגם  הנגב"  “בערבות 
עם קובי, הופיעו קובי משעל על הקלידים, 
פינקלמן,  ויואב  אקורדיון,  רוזנבלט,  עוזי 
רבה  להצלחה  זכה  עצמו  קובי  הקשה.  כלי 
הארץ  ברחבי  בלאדינו  שירה  בהופעות 
תכנית  מנחה  הוא  לכך  בנוסף  ובעולם. 
“ניחוח  הקרויה  שעתיים  בת  שבועית  רדיו 

ספרדי".

הזמר  הלהיב  זה  בכנס  אף   — אילת  כנס 
הקהל  את  זרקו  קובי  המוכשר  והמספר 
יוונית  טורקית,  עברית,  לאדינו,  בשירי 
ובולגרית, המתובלים בסיפורים משעשעים 
בחלקם על עצמו ועל בני משפחתו, בעיקר 
שאין  מבצע  הוא  קובי  קאדן.  הסבתא  על 
ומחדש  משתנה  הוא  ממנו.  מתעייפים 

ומשאיר תמיד “טעם של עוד".

 בטי קליין 
“ספרד לתמיד" מטולדו

ועד קהילות הבלקן

הלאומית  הרשות  עם  השתתף  גאון  מרכז 
לשיתוף  האגודה  ועם  הלאדינו  לתרבות 
אירוע  בהפקת  ישראל-בולגריה  ואחווה 
מוזיקלי בירושלים לציון שבעים שנה להצלת 
יהודי בולגריה. בטי קליין יזמה וארגנה את 

הערב וכמובן הופיעה בשירה ובנגינה.

יו"ר  מוסק,  משה  ד"ר  הערב  את  פתח 
האגודה לשיתוף ואחווה ישראל-בולגריה. 

 מופעי מוזיקה
ושירה

פאקו דיאז, כנס גירונה



כאכ�

הכנסים היה מלא. תמר אלכסנדר הוזמנה 
גאון  מרכז  בשם  הקהל  את  בירכה  לבמה, 
אנו  המרכז.  פעילות  על  בקיצור  וסיפרה 
מברכים על שיתוף הפעולה עם חוג אשקלון 

ומקווים לאירועים נוספים.

מסיבת סיום — הזמנו את אנדלה להופיע 
במסיבת הסיום של סלון גאון בט"ו באב. 
זו בחירה מוצלחת במיוחד. אנדלה  הייתה 
יהודי  מתרבות  בשירים  הקהל  את  סחפה 
טורקית  בולגרית,  יוונית,  בלאדינו,  ספרד 
ועברית, עד שהקהל קם לרקוד. בין השירים 
מחצרות  אישיות  חוויות  אנדלה  סיפרה 
ירושלים בהן נולדה, ומשם הגיעה ליפו של 
שנות החמישים. היה זה מסע דינמי, אישי 
איציק קצף על הקלידים ותומר  ותרבותי. 
הפליאו  והבגלמה  הבוזו'קו  על  אביזוב 
זוגה  בן  אורי  את  לשכוח  אין  בנגינתם. 
התאורה  ההפקה,  על  הממונה  אנדלה  של 
התנאים  על  להתגבר  שהצליח  והתפאורה 
הלא-נוחים של ההופעה בדשא ולא באולם 
מסודר. כפי שאורי אמר “אנדלה מצליחה 

לשיר בכל מקום ובכל תנאי".

 נועה וקס 
הלאדינו  מושבי  את  שארגן  גאון  מרכז 
בקונגרס העולמי למדעי היהדות, ארגן גם 
המופע  הקונגרס.  באי  לכל  אמנותי  מופע 
מיוחד  מופע  הוא  ולהקתה  וקס  נעה  של 
השרות  נשים  של  דורות  שלושה  המייצג 
מרים  הסבתא  אחת.  במה  על  לאדינו, 
האם  מאיסטנבול,  לישראל  שהגיעה  ממי 
מזית שעובדת במחלקת פגועי ראש בבית 
מוזיקאית  שהיא  נעה  והנכדה  לוינשטיין, 
מקצועית, שהתמחתה בתיפוף וכלי הקשה. 
קטעי  המשלב  וסוחף  קצבי  מופע  זהו 

וידאו של סבתא ממי שרה לאדינו, והרבה 
תצלומי משפחה ישנים. אומרת נועה “זהו 
מופע שהוא הרבה יותר ממוזיקה ]---[ זה 
פרויקט של נשמה שמספר את הסיפור של 
שלנו".  במשפחה  והמוזיקה  הקצב  הנשים, 
קהל של מאתיים איש נכח באולם, התלהב 

והתפעל. בוודאי עוד נשמע רבות על נעה.

נעה וקס, הקונגרס העולמי למדעי היהדות

 סלון גאון 
סיכום פעילות שנתית

מרכז  של  הקהילתיים  הפעילים  ועדת 
לדון  כדי  בשנה  פעמים  כמה  נפגשת  גאון 
תכנית  על  ולהחליט  שוטפים  בעניינים 
החליטה  הפעם  שנה.  כל  של  הפעילות 
הוועדה למקד את מפגשי ההרצאות סביב 
נושא אחד. בחרנו לדון במדרש מעם לועז, 
שנכתבה  ביותר  החשובה  היצירה  היא 
פרופ'  בלאדינו. חתמה את רצף ההרצאות 
תל  מאוניברסיטת  מיוחס־ג'ינאו  עליזה 
לדורותיו".  לועז  “מעם  על  שדיברה  אביב 
הספר,  של  כללית  תמונה  הציגה  היא 
לחבר  הרעיון  הוגה  ומטרותיו.  מבנהו 
יעקב  ר'  היה  התנ"ך  על  בלאדינו  פירוש 
בקירוב-קושטא   1689 )ירושלים,  כולי 
בחר  כולי  יעקב  ר'   .)1732 )איסטנבול(, 
לכתוב את פירושו לספר בראשית ומחצית 
כי  דווקא,  הלאדינו  בלשון  שמות  ספר 
 — לחיבורו  היעד  שקהל  לעובדה,  ער  היה 
היהודים הספרדים באימפריה העות'מנית, 
וקוראי  הספרדית־יהודית  הלשון  דוברי 
הלשון  את  ידעו  לא  שוב   — הלאדינו 
התורה  קריאת  את  הבינו  לא  העברית; 
בספרי  לקרוא  השכילו  ולא  הכנסת  בבתי 
יעקב  ר'  ביקש  לכן  לדורותיהם.  החכמים 
שיכלול  חיבור  קוראיו  בפני  להניח  כולי 
את כל מה שצריכים יהודים כשרים לדעת 
וכיצד עליהם להתנהג בחיי היומיום שלהם. 
הכלל  מן  יוצאת  להצלחה  זכתה  ההרצאה 
ולבקשת הכול נקווה שפרופ' מיוחס־ג'ינאו 

תרצה אצלנו גם בשנה הבאה.

 )2013 )פברואר  אלכסנדר  תמר  פרופ' 
את  ניתחה  היא  ספרותית.  גישה  הציגה 
לועז  מעם  ממדרש  ובור  חולדה  סיפור 
אמונים  בשבועת  שעוסק  לבראשית 
והפרתה. היא השוותה בין הנוסח בלאדינו 
העבריים.  לנוסחים  כולי  יעקב  ר'  של 
הוכיח   )2013 )מרס  פאפו  אליעזר  ד"ר 
כולי  יעקב  לר'  כי  טקסטים  ניתוח  פי  על 
גישה  הייתה  לבראשית  לועז  מעם  מחבר 
התבטלה  לצערנו,  שוויונית.  פמיניסטית 
הרצאתה של ד"ר גילה הדר על מדרש מעם 

לועז לשיר השירים, מסיבות בריאותיות.

מופעי היגוד 
סיפורים

מתילדה כהן-סראנו
 ובטי קליין 

מתילדה  הופיעו  באילת  הכנס  במסגרת 
משולב  במופע  קליין  ובטי  כהן־סראנו 
הנקרא  לאדינו  ושירת  סיפורים  היגוד  של 
השיר  באמצעות  לירושלים".  “מסרגוסה 
הקהל  את  המבצעות  לוקחות  והסיפור 
אחרי  ירושלים.  ועד  הפזורה  דרך  מספרד 
תוכן  את  מסבירה  מתילדה  שרה,  שבטי 
לאדינו,  מבין  שאינו  למי  בעברית  השיר 
מוסיפה פרשנות והסברים הקשורים לשיר. 
ולעתים  שלה  אישיות  חוויות  אלו  לעתים 
כך,  היסטוריים.  או  ספרותיים  הקשרים 
לדוגמה, סיפרה כי את השיר “העצים בוכים 
היהודים  האסירים  לשיר  נהגו  לגשם" 
באושוויץ בגלל השורה “באדמות ניכר אני 
ובדרך  בירושלים  מסתיים  המסע  אמות". 
משעשעים  בסיפורים  האחר,  בקוטב  כלל 
חיי  “אתן  כמו  עליזים,  ובשירים  ג'וחה  על 

על בקבוקי" )השיר על הערק(. 

גילה חסיד
 ומרגלית טובי 

כבר  יחד  שמופיע  צמד  הן  ומרגלית  גילה 
כמה שנים, ובכל פעם מחדש תענוג להאזין 
לאדינו,  בשירי  הקלידים  על  גילה  להן. 
בהיגוד  משתלבת  ומרגלית  מיוון  בעיקר 
על  אישיים  סיפורים  בעיקר  סיפורים, 
עצמה, על היחסים עם אמה והשכנות. אלו 
בדרך כלל סיפורים משעשעים ומצחיקים, 
מתובלת  בעברית  עצמי  הומור  שופעי 
לאדינו. מרגלית, שלמרות עיוורונה מופיעה 
את  גם  כוללת  רבה,  בהצלחה  במות  על 

הנושא הזה בהיגוד סיפוריה. 

קהילה



כא�כ

ועד  חברי  את  אירחנו  אפריל  בחודש 
חיפה של העמותה לתרבות הלאדינו )ראו 
השנה  תום  את  אורחים(.  במדור  פרטים 
באב  בט"ו  סיום  במסיבת  כהרגלנו  חגגנו 
חג האהבה. המסיבה נערכה על הדשא של 
ניר  גן אודי באוניברסיטה. הזמרת אנדלה 
שאף  לאדינו,  בשירי  הקהל  את  הלהיבה 
מאכל  הכין  אחד  כל  בריקודים.  ויצא  קם 
כיבוד.  של  עצום  שפע  היה  וכרגיל  בעצמו, 
למעלה  הגיעו  אך  איש,  לשישים  ציפינו 
ממאה. עם קצת סבלנות פתרנו את בעיית 
וכמובן  והכיסאות  השולחנות  הוספת 
יותר  גדול  למספר  ניערך  הבאה  שבשנה 
של משתתפים. לאחר הפסקת קיץ פתחנו 
את פעילות שנת תשע"ד במפגש עם משה 
יו"ר הרשות הלאומית לתרבות  שאול סגן 
על  הרשות,  פעילות  על  שדיבר  הלאדינו, 
עורך  שהוא  העיתון  ועל  הלאדינו  שפת 
יצאנו  נובמבר  בחודש  ירושלים".  “אקי 

אנדלה ניר, מסיבת סיום סלון גאון

לטיול בדרום בהדרכת רוני ארזי ואת השנה 
של  הגדולה  בהתכנסות  חתמנו  האזרחית 
שוחרי מרכז גאון, במרכזה עמד המופע של 
באיל  נדווח  זו  התכנסות  על  גאון.  יהורם 

קונטאקטו 11.

פתיחת קורסים להוראת
שפת הלאדינו

פתחנו  גאון  סלון  חברי  בקשת  פי  על 
השנה שני קורסים להוראת שפת הלאדינו 
אחד  קורס  עצמם.  המשתתפים  במימון 
הוא לאדינו למתחילים והשני למתקדמים. 
נרשמו למעלה מ־25 חברים. המורה דניאל 
השפה  בהוראה  רב  ניסיון  לו  שיש  חלפון 
לחברי קהילה, מגיע אלינו במיוחד מחיפה. 
סלון  מפגשי  הצלחת  על  מעידה  זו  יזמה 
גאון שעוררו בחברים את הרצון ללמוד או 

לשפר את ידיעת השפה. 

 הקמת העמותה 
אירמאנוס — העמותה לקידום תרבות 

הלאדינו בבאר שבע ואזור הדרום 
של  עמותה  הקמת  הוא  וחשוב  גדול  צעד 
חברי סלון גאון. רוני ארזי יזם ויכהן כיו"ר 
עו"ד  את  גייס  אבוהב  יוסי  העמותה. 
העמותה  את  ללוות  שהסכים  דנוך  משה 
בהתנדבות. אלי כרמי, מלכה חליו, שלמה 
הוועד  חברי  הם  קנטי  ויעקב  ונטורה 
פעולה  בשיתוף  תפעל  העמותה  המנהל. 
העמותה  הקמת  גאון.  סלון  עם  מלא 
תאפשר מופעי תרבות בלאדינו מן השורה 
הקמת  את  עודד  גאון  מרכז  הראשונה. 

העמותה ואנו מאחלים לה הצלחה רבה. 

מסיבת סיום סלון גאון

הרצאות בחוגים
 קהילתיים

חוגי  עם  קשרים  על  לשמור  לנו  חשוב 
לאדינו ברחבי הארץ ומשום כך חברי מרכז 
אלו.  בחוגים  הרצאות  לתרום  נוהגים  גאון 

השנה הרצתה תמר בשני מקומות. 

חוג לאדינו, רמת השרון 
של  ההיגוי  צוות  חברת  גאון,  רחל  כותבת 
שנים  ארבע  לפני  הוקם  “המועדון  החוג: 
על  ושמעו  שידעו  רבים  תושבים  לבקשת 
ואכן,  הארץ.  ברחבי  כאלה  חוגים  קיום 
גבע  נורית  גב'  המועדון  מנהלת  בעזרת 
לנושא,  נלהב  מתנדבים  צוות  ובעזרת 
עמותת  מפעילות  חלק  להיות  הפכנו 
למען   — הפנאי  לתרבות  הבית   — א.ל.ה 
המפגשים  ביישוב.  הוותיק  האזרח 
לחודש,  אחת  הצהריים  אחר  מתקיימים 
קל  כיבוד  עם  ערוכים  שולחנות  סביב 
באווירה נעימה וחברית, כשברקע נשמעים 
חודש  בכל  הזמנים.  מכל  לאדינו  שירי 
תרבות  מתחום  אחר  מרצה  מזמינים  אנו 

הלאדינו. 

בהתנדבות  הרצתה  אלכסנדר  תמר  פרופ' 
פי  על  נשים  ושיח  משפחה,  קשרי  על 
פתגמים בלאדינו: “לה מאודרי אי לה איז'ה 
קומו לה קארנה אי לה אוניה" )האם והבת 
כציפורן ובשרה(. ההרצאה עוררה עניין רב 
של  ותוספות  הערות,  בשאלות,  שהתבטא 

פתגמים מקבילים שהגיעו מהקהל.

סלון לאדינו 
תמר אלכסנדר אף התנדבה להרצות בפני 
מתילדה  בראשות  לאדינו  סלון  חוג  חברי 
כהן־סראנו, סלים סלטי ובסים כהן. נושא 
בלחשים  מיתי  כסמל  “הים  היה  ההרצאה 

מגיים בלאדינו".

מכון סרוונטס
ביזמת הרשות הלאומית לתרבות הלאדינו 
במכון  ללאדינו  חוג  שנים  כמה  זה  פועל 
אליעזר  ד"ר  שם  הרצה  השנה  סרוונטס. 
מאחורי  והמסופר  הנעשה  על  פאפו 
האחרון".  “הספרדי  הסרט  של  הקלעים 
כיום  הלאדינו  מצב  את  מתעד  הסרט 
בקהילות יהודיות־ספרדיות ברחבי העולם.





כגכב�

 יוזמות
משפחתיות

שירים, פתגמים
ומכתבים



בנו  שמתעורר  הצורך  את  מכירים  כולנו 
המשפחתית;  המורשת  את  יותר  להכיר 
עלייה  )סיפורי  זיכרונות, סיפורים אישיים 
לישראל, סיפורי נישואים, ולהבדיל סיפורי 
אנו  וסיפורים.  פתגמים, שירים  מלחמות(, 
המשפט  את  רבים  צעירים  מפי  שומעים 
“כמה חבל שלא הקלטתי בזמן את סבתא/ 

סבא".

מגיעות  פעם  שלא  משפחתיות  יזמות  אלו 
ולהכוונה.  לעצה  זקוקים  היזמים  כי  אלינו 
השנה הכרנו את אברהם טלמור )ביז'ראנו( 
לאחר  בירושלים  המתגורר  סופיה,  יליד 
שירות ארוך מטעם משרד החוץ בטורקיה 
 777 מזיכרונו  רשם  אברהם  ובאיטליה. 
משפחתית  חוברת  לאור  והוציא  פתגמים 
את  שיכירו  כדי  ונכדיו  לילדיו  שנועדה 
גילה הדר סייעה  גדל. ד"ר  המורשת עליה 
ובעריכת  מלאדינו  הפתגמים  בתרגום  לו 
הרצתה  אלכסנדר  תמר  פרופ'  החוברת. 
בכנס אקדמי לחקר הפולקלור על התופעה 
כאשר  מהזיכרון  פתגמים  רישום  של 
כסיפורי  למעשה  מתפקדים  הפתגמים 
חיים, שכן כל פתגם קשור לאירוע ביוגרפי: 
נסיבות.  ובאילו  מדוע  מתי,  אמר,  מי 
הצלחת החוברת והביקוש הגדול לה זכתה, 

דומה שהפתיעה אפילו את אברהם. 

מתרגם  משה  צור  ממושב  חולי  אברהם 
לאביו  מסלוניקי  שנשלחו  מכתבים  עתה 
–1936 בשנים  ישראל  בארץ  חולי  מואיז 
על  רק  לא  מלמדים  כאלו  מכתבים   .1943
האיש והמשפחה, אלא גם על התקופה בה 
בתרגום  מסייעת  הדר  גילה  ד"ר  נכתבו. 
אחרי שד"ר אבנר פרץ וגלאדיס פיאמנטה 

פענחו את כתב היד. 

יש ערך רב לאיסוף, שימור ופרסום חומרים 
משפחתיים. 

כדי  דומות  יזמות  על  מכם  לשמוע  נשמח 
לשתף  קונטאקטו",  ב"איל  עליהם  לספר 
חברים ולעודד אותם לפתוח יזמות דומות.

אורחים

שגריר ספרד
מר פרננדו קרדירירה סולר

בחודש אוקטובר ארחנו את שגריר ספרד 
בישראל מר פרננדו קרדירירה סולר שהביע 
ביקורי  בעקבות  אצלנו  לבקר  רצונו  את 
לארח  לנו  לכבוד  הקודמים.  השגרירים 

אותו.

סיירנו במכונים לחקר המדבר בשדה בוקר, 
וכמובן בקרנו בצריף דוד בן גוריון ובאחוזת 
בקמפוס  צהריים  ארוחת  לאחר  הקבר. 
בחברת הדיקן ואורחים נוספים ערכנו סיור 

בקמפוס האוניברסיטה.

המכון ליחסי תרבות האיים 
הבלאריים, ישראל

המכון  את  המייצגת  איש   17 בת  משלחת 
הבלאריים  האיים  בין  תרבות  ליחסי 
גב’  המכון  נשיאת  בראשות  ישראל  ובין 
היכרות  למפגש  הגיעה  טוביאס,  ז’קלין 
גאון.  ומרכז  גוריון  בן  אוניברסיטת  עם 
מרכז  פעילות  את  בפניהם  הצגנו  בפגישה 
גאון, עיתון איל קונטאקטו, כתב העת איל 
פרזינטי וספרים שהוצאנו לאור. המשלחת 

הערכה  תעודת  לקבל  כדי  לישראל  הגיעה 
והוקרה על פעילות המכון במסגרת הענקת 

פרס טולדיאנו בירושלים.

מרים ריימונד

למשפחה  איטליה,  במילנו,  נולדה  מרים 
מטורקיה.  לשם  שהגיעה  לאדינו  דוברת 
הקהילה  מזכיר  היה  סראנו  אלפרדו  אביה 
סופרת  היא  ואחותה  במילנו,  היהודית 
חיה  מרים  כהן־סראנו.  מתילדה  הלאדינו 
מתפרנסת  היא  באחד  מישורים,  בשני 
חשבון,  כרואת  הדייקנית  מעבודתה 
חלומות  פותרת  חולמת,  היא  ובשני 
בקלפי  “פותחת"  משפחה,  ובני  לחברים 
סגולה.  באבני  מאוד  ומתעניינת  טארות 
הנקרא  בספר  פרסמה  חלומותיה  את 
 ,)1995 )אסטרולוג,  בחלום  מפגשים 
אזלו  מהדורותיו  וכל  רבה  להצלחה  שזכה 
במהירות. במסגרת מיזם המחקר שלנו על 
מרים  את  הזמנו  ספרדית־יהודית",  “מגיה 
להתארח בקורס של תמר אלכסנדר בנושא 
שהיו  תלמידים   120 נכחו  בקורס  זה. 
מרים,  של  החלומות  לסיפורי  מרותקים 
מסרים  כמקבל  החלום  את  לתפיסתה 
מהעולם הבא דרך החלום, ובהתאם הציפו 
על  מרובות;  בשאלות  התלמידים  אותה 

כולן ענתה מרים כדרכה, בנועם ובשלווה.

ועד פעילי עמותת חיפה

את  גאון  בסלון  אירחנו  אפריל  בחודש 
חברי ועד פעילי עמותת חיפה: בתיה קנדל; 
מונסון;  ואורה  אברהם  שפרינגר;  נאווה 
על  מקרוב  ללמוד  רצינו  אהרן.  וג'ני  פסח 

קשרי ציבור

משלחת האורחים מהאיים הבלאריים



כג�כב

ולשתף  רעיונות  להחליף  בחיפה,  הפעילות 
פעולה. רצינו אף לגמול לחברינו על האירוח 
ועל  המלח  בים  וחלב"  דבש  ב"ימי  שלהם 
מרכז  את  להציג  לנו  מאפשרים  שהם  כך 
לבאי  קונטאקטו"  “איל  את  ולחלק  גאון 
אחרי  שני  ביום  הגיעו  החברים  הכנס. 
עם  נפגשו  ערב  ארוחת  ולאחר  הצהריים 
חברי סלון גאון לשיחה משותפת. למחרת 
נסענו לשדה בוקר לסיור מודרך בצריף של 
לחקר  והמכונים  הקבר  אחוזת  בן-גוריון, 
צהריים  לארוחת  לחזור  הספקנו  המדבר. 
ולערוך סיור בקמפוס האוניברסיטה שלנו 
מגבש  חברי  ביקור  היה  זה  נפרדנו.  ואז 
ומהדק את קשרי הידידות. נקווה לשיתוף 

פעולה. 

רוזיטה איליש ממרבייה , ספרד

מרבייה  בעיר  חיה  סרייבו  ילידת  רוזיטה 
היותה בת  דיל סול בספרד מאז  בקוסטה 

עשרים ושתיים. 

חזקה  יהודית  קהילה  פועלת  במרבייה 
אירוח   חדרי  שלצידו  כנסת  בית  הכוללת 
הן  מורכבת  הקהילה  מקווה.  ואפילו 
הנוראים  בימים  מאשכנזים.  הן  מספרדים 
במקביל  תפילות  שתי  מתקיימות  אפילו 
את  עורכת  רוזיטה  קבוצות.  מן  אחת  לכל 
עיתון הקהילה פוקוס היוצא לאור בשלוש 
נשיא  ואנגלית.  צרפתית  ספרדית  שפות: 
הקהילה רפי כהן הוא גם קונסול כבוד של 

ישראל באנדלוסיה. 

סלים סלטי זוכה בתואר 
דוקטור כבוד



סלטי  מרכז  מייסד  סלטי  סלים  מר 
הוקרה  כאות  זכה  בר־אילן  באוניברסיטת 
הלאדינו,  תרבות  לקידום  פעילותו  על 
מאוניברסיטת  כבוד  של  דוקטור  בתואר 

בר־אילן. כתבנו לו את הברכה הזאת:

Sr. Selim Salti,
Detras de la onra se va la onor!
Tu sensia grande i tu vizion
meresen por seguro esta dekorasion.

Te auguramos por el doktorado
de parte de Bar-Ilan ke te fue 
otorgado,
en el futuro ke tenga ermanos
en Israel, en Espanya – i, porke no, 
turkanos.

Tamar i Eliezer del Sentro Gaon 

תגובת סלים סלטי 
Karos amigos,
Vos rengrasio por vuestros sinseros 
oguros.
Espero renkontrarvos en serka
Al vermos, Un abraso, Selim Salti

מרכז גאון במדיה


שנה,  בכל  כמו   — קונטאקטו  איל  א. 
איל  המרכז,  ביטאון  של  גיליון  לאור  יצא 
הפעילות  את  מסכם  הביטאון  קונטאקטו. 
שקבע  הנתיבים  בחמשת  גאון  מרכז  של 
ואמנות,  תרבות  הוראה,  מחקר,   — לעצמו 
צומצם  ציבור. החל מהשנה  וקשרי  קהילה 
עם  בעברית  רק  מופיע  והוא  הביטאון 
לקבל  נשמח  ובאנגלית.  בלאדינו  תקציר 
גאון,  מרכז  של  לפעילויות  תגובות  מכם 

שיפורסמו במדור הדים בגיליון הבא.

 — ופייסבוק  )אינטרנט(  מרשתת  אתר  ב. 
להתעדכן  אפשר  שלנו  האינטרנט  באתר 
גאון  מרכז  של  הפעילות  נתיבי  בחמשת 
קהילה  ואמנות,  תרבות  הוראה,  )מחקר, 
הגיליונות  את  למצוא  ציבור(;  וקשרי 
איל  המרכז  ביטאון  של  המלאים 
וקטעי  תמונות  לראות  ואף  קונטאקטו, 

 בתיה קנדל,
יו"ר האגודה לקידום הלאדינו, חיפה

בפייסבוק,  גם  פעיל  גאון  מרכז  וידאו. 
לאירועים  בנוגע  בו  להתעדכן  ואפשר 
תמונות  באלבומי  לצפות  עתידיים, 
חברים  למצוא  וכמובן  שונים  מאירועים 
cmsprod. :שוחרי לאדינו. אתר האינטרנט

bgu.ac.ik/humsos/centers/gaon
מרכז גאון בפייסבוק; נא ראו:

.Sentro gaon

ג. נציגי מרכז גאון מתראיינים
ד"ר אליעזר פאפו

במאי 2013 התראיין על ידי סיסאר וידאל 
של  יחסם  על  סיסאר,  די  נוג'י  בתכנית 
מצבה  ועל  ללאדינו  הספרדים  היהודים 
http://www. .של הלאדינו בישראל היום
youtube.com/watch?v=zV8QK16Rzbk

החג"  “קול  לתכנית  התראיין   2013 במאי 
חיים  ר'  על  ובהגשתו,  אנוש  ירון  בעריכת 
ויטאל וספר הגורלות )התכנית שודרה ערב 

חג השבועות תשע"ג(.
http://www.youtube.com watch?v= 
3T5nZbR71BY
באפריל 2013 התראיין על ידי גל גבאי, על 

ספרו “והיתלת לבנך ביום ההוא".
http://www.youtube.com/watch?v=
UbRs9t-gNM0

ובאותו נושא גם על ידי אורנה דץ. 
http://www.youtube.com/watch?v= 
N90crV6AwHk

פרופ' תמר אלכסנדר
התראיינה יחד עם פרופ' משה אורפלי על 
על  סדר",  “עושים  בתכנית  כספית  בן  ידי 
ספרד.  יהודי  במורשת  צפת  של  מקומה 
הריאיון נערך לרגל כנס צפת שארגן מרכז 

גאון. 
 http://23tv.co.il/241-he/Tachi.aspx
)פרק 16, 27.5.13, החל מדקה 15:16(.



כהכד�

בן־ באוניברסיטת  הלאדינו  לתרבות  גאון 
סיפוק  נמלא  והוא  שבע  בבאר  בנגב  גוריון 
ספר  לאור  מחדש  יצא   2004 בשנת  כאשר 
פרסם  אותו  פואיזיאס,  אביו  של  השירה 
בכוחות  לראשונה,  ז"ל  גאון  דוד  משה 
בן  כשהוא   ,1925 בשנת  בירושלים  עצמו, 
35 שנה בלבד. בני התייחס למרכז לתרבות 
הלאדינו כאל מפעל חייו. רק להמחיש לכם 
בני  של  הקרבה  עומק  את  המזלג  קצה  על 
לאביו המנוח, אקריא לכם קטע קצר מתוך 
אחד השירים בפואיזיאס ששמו “יקירתי" 
על  ניחומיי,  של  הסמוקים  “השבטים   —
מצחך, ראיתי זוהרים, לפיכך עת משתקפים 
נע  צלי  המטאורים מוקפי קשתות דהויות, 

אחרייך, וגם כי טובע נאבק להשיגך".

אני בטוח שאם לא הייתי אומר לכם שאת 
וגם  אחריך  נע  “צלי  הזו  הנפלאה  השורה 
טובע, נאבק להשיגך" כתב משה דוד גאון 
ז"ל, הייתם חושבים שמדובר בקטע משיר 
כישרון  לדעת.  יש  זאת  גם  כי  כתב.  שבני 
את  מאפיין  והחריזה,  השירה  הכתיבה, 
היה  והוא  לדורותיהם,  גאון  משפחת  בני 
בני.  של  המובהקים  ההיכר  מסימני  אחד 
אצלי  שהותיר  העז  הרושם  בגלל   ]---[
להעניק  ביקשתי  לאביו,  בני  של  היחס 
הולדתו  יום  את  לציין  בחר  שם  בהודו,  לו 
אצבע  מחבריו,  עשרה  בחברת  השבעים, 
בני  שתרם  התורה  בספר  לקריאה  כסף, 
נשמת  לעילוי  השרון,  ברמת  הכנסת  לבית 
דוד  “לזכר  המילים  חרוטות  ועליה  אביו, 
משה גאון ז"ל". ]---[ בני קורץ מחומר של 
בהם  להאמין  לאנשים  שגורמים  מנהיגים, 
אם   ]---[ ובמים.  באש  אחריהם  וללכת 
השנה  ביום  לחיים  חוזר  בני  היה  נס  בדרך 
ונפעם  נדהם  היה  הוא  למותו,  החמישי 
מהאופן שבו כל אחד מאתנו עדיין מושפע, 

בני  וממורשתו.  מרוחו,  מדמותו,  יום-יום, 
עלינו  השפעתו  ומנהיג.  מורה  אב,  לנו  היה 
בלב  לעד  צלקת  הוא  וחסרונו  נצחית  היא 
כל אחד מאתנו. בחלוף חמש שנים, ממשיך 
סביבה  המלכדת  מופת,  דמות  להיות  בני 
לא רק את בני משפחתו הקרובים, אלא גם 
ספק  לי  אין  חברים.  של  מאוד  רחב  מעגל 

שכך ימשיך ויהיה תמיד.
עו"ד נבות תל־צור

משה לזר ז"ל

 בלוס נפטר  חנוכה תשע"ג  בנר השישי של 
אנג'לס פרופ' משה לזר בגיל 84. הייתה לו 
ותאטרון,  ספרות  כחוקר  מזהירה  קריירה 
שימש מורה ודיקן באוניברסיטת תל אביב 
כפרופסור  שימש  שנה  ל־35  קרוב  ובמשך 
השוואתית  לספרות  המחלקה  וכמנהל 
בין  קליפורניה.  דרום  באוניברסיטת 
בהם  שהתמחה  הרבים  הידע  ענפי 
בפרובנצלית,  הספרויות  במיוחד  בולטים 
הוא  ובספרדית.  עתיקה  בצרפתית 
וארבעים  ספרים  מחמישים  יותר  פרסם 
בעברית,  שונות,  בשפות  מאמרים  ושמונה 
בפועלו  ובלאדינו.  בספרדית  בצרפתית, 
קנוניים  טקסטים  ההדרת  למען  החשוב 
בלאדינו הוא תרם תרומה מכרעת לתרבות 
ספרים,  הוצאת  בייסוד  גם  כמו  הלאדינו. 
“לבירינטוס", לפרסום טקסטים ומחקרים 
בלאדינו. מן הראוי לציין את ההדרת תנ"ך 
 The Ladino Bible of Ferrara פיררה 
המקראה  ואת   ,1992 בשנת   ]]1553]i
 Sefarad in my Heart - a Ladino Reader
גבוה  לעיטור  זכה  ב־1993   .1999 בשנת 
לשיקום  פעולתו  על  ספרד  מלך  מטעם 
גירונה.  העיר  של  היהודי  הרובע  ושימור 
של  הסתלקותו  את  מבכה  גאון  מרכז 
פרופ' משה לזר ז"ל, מי שהיה חבר בוועדה 
האקדמית של המרכז וידיד קרוב שלו. יהי 

זכרו ברוך.
יעקב בן־טולילה

יום טוב עסיס ז"ל

 ,עסיס טוב  יום  פרופ'  את  איבדנו  השנה 
מגדולי חוקרי ההיסטוריה של יהדות ספרד 
בימי הביניים. פרופ' עסיס התמקד בעיקר 
בקטלוניה,  היהודיות  הקהילות  בחקר 

פרידות ואזכרות

בני גאון ז"ל

  .שנים חמש  עברו  שכבר  להאמין  קשה 
עצותיו  נוכחותו,  את  מאד  חסרים  אנחנו 
הנכוחות והחלטותיו המהירות והמדויקות. 
מרוחו  עלינו  ומשפיע  ממשיך  בני 
להמשיך  בצוואתו  הורה  בני  ומאישיותו. 
שנים,  חמש  במשך  גאון  למרכז  ולתרום 
חשוב  מאוד  והיה  שהקים  שהמפעל  כדי 
לו ימשיך להתקיים ולפעול. הוא היה אדם 
שלא ניתן לשכוח. האזכרה התקיימה ב־19 
תמר אלכסנדר  באפריל במושב בית הלוי. 
תל־צור  נבות  עו"ד  גאון.  מרכז  את  ייצגה 
להלן  הקבר.  ליד  מרגשים  דברים  נשא 

קטעים מתוך דבריו הנוגעים למרכז גאון:

השנה  ביום  גאון  בני  לזכר  דברים  מתוך 
החמישי לפטירתו

אין שום בסיס, שום קרקע בטוחה, שעליה 
אלמלא  היום,  לעמוד  יכולים  אנשים 
שהכי  הדברים  אחד   ]---[ המשפחה". 
שלו  היחס  היה  בני  אצל  אותי  הרשימו 
כביטוי  כערך,  ככוח,  כבסיס,  למשפחה, 
גדולה.  לגאווה  וכמקור  עצמית  להגשמה 
אותי  וריגש  הרשים  הכול  מעל  במיוחד, 
והמשורר  הסופר  לאביו,  בני  של  היחס 
 .1958 בשנת  שנפטר  ז"ל,  גאון  דוד  משה 
בני  על  המשפחה  אבי  של  ההשפעה   ]---[
את  העריץ  בני  אחד,  מצד  עצומה.  הייתה 
אביו המנוח על ידענותו, רגישותו, צניעותו 
כסופר  שלו,  הכתיבה  במפעל  לבו  ואומץ 
בתנאים  עצמו  על  שנטל  ספרדי,  ומשורר 
שליחות,  הייתה  זו  עבורו  ביותר.  קשים 
הלאדינו.  תרבות  של  המורשת  את  לשמר 
הכפולה  ההחמצה  את  כאב  בני  שני,  מצד 
של  הרב  שערכה  בכך  החמצה  אביו:  של 
עבודתו הספרותית זכה להכרה רק עשרות 
שנים לאחר מותו. והחמצה בכך שאביו לא 
זכה לראות בהצלחה הפנומנלית של ילדיו, 
נכדותיו ונכדיו. ואני חש שלאורך כל הדרך, 
בחיי הכלכלה ובחיי המשפחה, בתקופות של 
קשיים ולנוכח הצלחות מרשימות, פעל בני 
שלו,  בדרכו  ממשיך,  שהוא  ברורה  בידיעה 
את מפעל חייו של אביו, הצופה בו מלמעלה. 
על כן, עמל בני להקים את מרכז משה דוד 

בנימין )בני( גאון, ז"ל



כה�כד

החברה,  הכלכלה,  בחיי  ופרובנס,  ארגוניה 
אלו  בנושאים  והתרבות.  הדת  המשפחה, 
פרסם שישה ספרים, ערך וההדיר עוד שישה, 
וכתב מאמרים רבים. מבין ספריו נזכיר כמה: 
“יהודי  ארגוניה";  יהדות  של  הזהב  “תור 
“הרומנסה  הביניים";  ימי  בשלהי  נבארה 
היהודית במקורות עבריים־נבאריים". פרופ' 
מרכזיים  תפקידים  של  שורה  מילא  עסיס 
ראש  ביניהם,  העברית,  באוניברסיטה 
היספניה  יו"ר מרכז  היהדות;  המכון למדעי 
וראש החברה  בן־צבי;  יודאיקה; ראש מכון 
גם  )אותה  ופזורותיה  ספרד  יהדות  לחקר 
למרכז  נאמן  ידיד  היה  עסיס  פרופ'  ייסד(. 
הכיר  בטורקיה  שגדל  חאלב  כיליד  גאון; 
ואת  היהודית־ספרדית  התרבות  את  היטב 
כנס  את  במשותף  ארגנו  לאחרונה  שפתה. 
חברת ספרד בגירונה. באזכרה שנערכה ביום 
על  הדוברים  כל  העלו  לפטירתו,  השלושים 
נס, מלבד הישגיו המחקריים, את אישיותו 
בענווה  בצניעות,  שהצטיינה  המיוחדת 
הן  תלמידים,  הן  אדם:  לכל  לב  ובתשומת 
רק  שפגש  אנשים  הן  עבד,  עמם  עמיתים 
לידי  באו  ועמקותו  ידיעותיו  רוחב  לרגע. 
בכנסים  הן  המרתקות,  בהרצאותיו  ביטוי 
אקדמיים והן לקהל הרחב, למשל בסיורים 
הלימודיים שארגן בכל שנה. בכל ארץ ובכל 
בהיסטוריה  רבה  בקיאות  הפגין  מסורת 
אזרביג'אן  מרוקו,  ועד  מסין  ובתרבות: 
ספרד  וכמובן  סיציליה,  רוסיה,  גאורגיה, 

ופורטוגל.

כמה מילים אישיות
לוועד  שנבחרתי  מאז  האחרונה  בשנה 
יום  עם  עבדתי  “ספרד",  המנהל של חברת 
טוב ז"ל באינטנסיביות בעיקר על ההכנות 
יכולתי לעמוד  הארגוניות לכנס גירונה. אז 
על תושייתו ויכולותיו. בזכות קשריו הענפים 
בחו"ל, יכולנו למקם את הכנס בגירונה רק 
העריכה  כה  שם  המוזאון  שמנהלת  משום 
לו  אכפת  היה  כמה  ראיתי  טוב.  יום  את 
מכל מרצה. גם כשהכנס היה מלא עד אפס 
חוקר  אף  לדחות  רצה  לא  טוב  יום  מקום, 
ראוי, וניסה לתמרן בין הדקות והזמנים כדי 
לכלול את כולם. המושב שבו תכננו להרצות 
ומיוחד  חגיגי  מושב  היה  ואנוכי  טוב  יום 
שאירח  הרמב"ן  מוזאון  לכבוד  הרמב"ן  על 
אותנו. יום טוב לא הסכים )אף שכך מקובל 
זה  במושב  שלמרצים  מיוחדים(  במושבים 
יהיה יותר זמן הרצאה מאשר לאחרים. “לא 
אקח לעצמי דבר", אמר יום טוב, “ולא אנצל 

את זכותי כמארגן". 

לסיור  הצטרפתי  שנים  כמה  לפני 
זו  במרוקו.  טוב  יום  שערך  הלימודי 
טוב,  יום  עם  לסייר  מיוחדת  חוויה  הייתה 
ההסברים,  ואת  ההרצאות  את  לשמוע 
דבריו  בזכות  הופכים  העתיקים  המקומות 
התרגשנו  בעיקר  וחיים.  למשמעותיים 
יחד אתו לראות בית כנסת קטן שהתגלה 
זו הייתה גם  רק לאחרונה באחד הכפרים. 
חוויה מיוחדת לשמוע את יום טוב מתפלל 
אלו  שמסיורים  פלא  אין  הערב.  בקולו 
מחמיצים  שאינם  מעריצים  קבוצת  נוצרה 
שום הזדמנות להצטרף לכל סיור כזה, לא 
בחודשים  טוב.  יום  עם  העיקר  לאן,  חשוב 
קשות  טוב  יום  סבל  לחייו,  האחרונים 
לא  זאת  בכל  קשים.  וטיפולים  מכאבים 
בה  פעילות  ושום  פגישה  שום  על  ויתר 
ראיתי אותו מתנהל לאטו,  יום אחד  רצה. 
חוצה את הרחבה לכניסה לבניין רבין, גופו 
לשמוע  “באתי  חיוורות.  ופניו  לצד  מוטה 
אותך מרצה", הוא אמר. “שינו לי את מועד 
גדול  מה  נחמץ.  ולבי  אמרתי  ההרצאה", 
התרגשתי  כה  להגיע.  כדי  שעשה  המאמץ 
טוב  יום  בנוכחותו.  אותי  לכבד  שרצה 
האמין שיגיע לגירונה וטלפן להתייעץ אתי 
שיתלווה  אלי  בנו  הצעת  את  לקבל  האם 
טוב,  יום  לי  אמר  “אני",  כי  לנסיעה.  אליו 
רצה  לא  הוא  מזה".  אותו  להוריד  “רוצה 
לעורר חשד שהוא נוטל לעצמו זכויות יתר 
ולא רצה להטריח את בנו. כמובן שהגבתי 
שילבנו  ואף  יבוא  שאלי  נחרצת  שדעתי 
אותו כמרצה בכנס. כמה ימים לפני אשפוזו 
את  לפתוח  הגיע  טוב  יום  מצבו,  ולמרות 
יום העיון שלנו על השבתאות וכדרכו נשא 
שם דברם מאירים. יום טוב לא זכה להגיע 
שיום  הידיעה  הגיעה  הפתיחה  ביום  לכנס. 

טוב נפטר. 

תרומיות  מידות  בעל  אדם  היה  טוב  יום 
שלא יישכח. 

יהיה זכרו ברוך.
תמר אלכסנדר

סמואל ארמיסטאד 
)Samuel Armistead( ז"ל

 85 בגיל  נפטר   2013 באוגוסט  בשבעה 
גורדון  סמואל  פרופ'  החשוב  החוקר 
שלנו.  היקר  סם  הוא  ארמיסטאד, 
בספרות  מוביל  חוקר  היה  ארמיסטאד 
בתחום  דגול  ומורה  הספרדית־היספנית 

נולד  סם  הספרדית־יהודית.  הרומנסה 
למד  הוא  בפילדלפיה,   1927 בשנת 
גם הכיר את  פרינסטון שם  באוניברסיטת 
אמריקו קסטרו שהשפיע עליו בהתלהבותו 
ספרות  בתחומי  ספרד.  יהודי  מתרבות 
ופולקלור ספרדיים מימי הביניים פרסם סם 
שלושים ספרים ולמעלה מ־500 מאמרים. 
כבעלי חשיבות ראשונה  מחקריו מדורגים 
לאוסף  שהכין  הקטלוג  במיוחד  במעלה, 
מארכיון  הספרדיות־יהודיות  הרומנסות 
המחקרים  וסדרת   )1978( פידאל  מננדז 
סם  סילברמן.  יוסף  עם  בשיתוף  שפרסם 
לימד בכמה אוניברסיטאות. מאז 1982 ועד 
פרישתו ב־2010 הוא לימד באוניברסיטת 
דייוויס בקליפורניה במעמד של “פרופסור 
זכה  הוא   .)distinguished( מצטיין" 
מאוניברסיטת  כבוד  של  דוקטור  בתואר 
אלקלה ונבחר כחבר האקדמיה הספרדית 
ב־1999   .)La real academia española)i
זכה בפרס היוקרתי על שם אנטוניו נבריחה 
סם  סלמנקה.  מאוניברסיטת   )Nebrija(
היה אדם מיוחד במינו, שופע חום ומקרין 
בעל  הכול  מעל  אך  לחיים,  עמוקה  אהבה 
בהירות.  מאוד  מוסריות  מידה  אמות 
לו  היה  ומסייע;  נדיב  תמיד  היה  כקולגה 
הוא  דופן.  יוצא  וזיכרון  כובש  הומור  חוש 
הקטנות  השעות  עד  רומנסות  לשיר  אהב 
ידידים  עמיתים,  בחברת  הלילה  של 
וקונגרסים.  כנסים  בערבי  ותלמידים, 
עדה  אני  הללו  התרומיות  המידות  לכל 
נאמנה. אלו מידות שבלטו בפגישות בינינו 
שניהלנו,  הממושכות  הטלפון  ובשיחות 
גם  אלא  אקדמיים  עניינים  רק  לא  שכללו 
הותיר  במותו  אישיים.  וחיים  פוליטיקה 
של  ולגיון  אחיינים  אח,  אישה,  סם  אחריו 
ועמיתים.  בוגרים  תלמידים  סטודנטים, 
גם  אנו  אלא  אותו  הערצנו  רק  לא  כולנו 
מודים לו על הידע שהנחיל לנו, על מחקריו 
שהזינו את מחקרינו ואת חיינו. ללא ספק, 
סם היה דוגמה לחיקוי עבור כולנו באהבתו, 
גם  כמו  האקדמי,  למחקר  ובמסירותו 

באנושיותו ובהשקפותיו המוסריות.
שושנה וייך־שחק

איבנה בורג’לז ז”ל

 נפטרה  ,2013 לנובמבר   11 ראשון  ביום 
אחרי מחלה קשה וממושכת, פרופ’ איבנה 
)כבר  המיתולוגית  המנהלת  בורג’לז, 
ללימודים  המרכז  של  לומר(  אפשר  עכשיו 



כזכו�

הדים

של  שמו  בקונגרס.  השתתפותו  ועל  גאון 
הרצאות  בכמה  אף  הוזכר  גאון  דוד  משה 
וביבליוגרף. כמו, למשל, בהרצאתו  כחוקר 
של עמוס נוי. ספריו על העיתונות והספרות 
בארץ  המזרח  ויהודי  בלאדינו  היהודית 
על  להרצאתי  חשוב  מקור  שימשו  ישראל 
ר' חיים יצחק שאקי. בדומה למופע הרב־
הבת  האם,  שרות  שבו  וקס  נועה  של  דורי 
על  פינטו־אבקסיס  נינה  הרצתה  והנכדה, 
והנכד  לנכד"  “מסבתא  שעוברת  המורשת 
הוא האמן הרב־תחומי המוכר לכולנו קובי 
מסקופיה  גרנדקובסקה  סופיה  זרקו. 
נשים  על  הרצו  מירושלים  הלד  ומיכל 
הביאה  גרוס  סוזי  הנשים.  ושירת  שרות 
אותנו  ראו  כיצד  באידיש:  העיתונות  מן 
ורצו  אמיצים  חכמים,  יפים,  האשכנזים? 
הוקדשה  סוזי  של  הרצאתה  כמונו.  להיות 
יכלה  ולא  שחלתה  ריבלין  טינה  לדוקטור 
נפטרה  ריבלין  טינה  בכנס.  להשתתף 

לצערנו לאחר הכנס. יהי זכרה ברוך.
בביתו  שהתארח  מבלגרד  דאוטביץ  ווק 
המוטיבים  על  הרצה  פאפו  אליעזר  של 
האמנותיים של לוחיות זיכרון בבית הכנסת 
בבלגרד. ווק הוא דוקטורנט לאמנות וכבר 
שמענו את הרצאתו על ארון הקודש בבית 
הכנסת האשכנזי באיסטנבול המדמה את 
שמים.  שערי   — הסולטן  לארמון  הכניסה 
מתילדה כהן־סראנו דיברה על מוות ולידה 
‘מתנו'  אנחנו   — היהודי־ספרדי  בסיפור 
מוזיקולוגית  מקנדה,  כהן  ג'ודית  מצחוק. 
ואמנית פתחה לנו צוהר לשמורת המוהוק 
האינדיאנית בקנדה שבה התגוררה ה"זמיר 
רבקה  של  בספרה  מסופר  עליה  מסרייבו" 
ווסט. אורה שורצולד פתחה לנו את השער 
סדר  פי  על  בלאדינו  נשים  ודיני  לתפילות 
הי"ז(;  )המאה  אלמה  דיל  במיזה  נשים 
אבנר פרץ סיפר על עבודתו על אוצר הלשון 
לשון  של  ומקיף  רחב  מילון   — הספניולית 
תכנה  מהנדס  קונפורטי  ג'ורג'  הלאדינו. 
עצמאי מקנדה הגיע עם כל משפחתו וסיפר 
תכנה  פיתח  וכיצד  לאדינו  לבד  למד  כיצד 
לאדינו  בכתיב  הכתוב  את  המתרגמת 
קומוניטה לכתיב הספרדי. היו עוד הרצאות 
רבות ומעניינות אולם מפאת קוצר היריעה 
הקונגרס  בתכנית  עליהן  לקרוא  תצטרכו 
והכי חשוב לבוא ולהשתתף בקונגרס הבא 
בירושלים  שנים  ארבע  בעוד  לטובה  עלינו 

הקרירה.

ד"ר גילה הדר
אוניברסיטת חיפה

השייך  הדוברובניקאי,  ים־תיכוניים 
בדמי  נפטרה  היא  זגרב,  לאוניברסיטת 
ימיה. פרופ’ בורג’לז הציבה את הלימודים 
האקדמית,  המפה  על  היהודיים־ספרדים 
לא רק בקרואטיה — אלא משני צידי הים 
החשוב  למפעלה  משנחשפנו  האדריאטי. 
עם  יחד  ארגנו  מלאים  שותפים  ונעשינו 
דו־שנתיים  כנסים  מספר  בורג’לז  פרופ’ 
במספר  גם  תועדו  אשר  בדוברובניק, 
שהוקדשו  פריזנטי”  “איל  של  חוברות 
אלו.פרופ’  בכנסים  נידונו  אשר  לנושאים 
בורג’לז כמובן היתה גם אחת העורכות של 

חוברות אלה. 

אבל, מעל הכל, מצרים אנו על אובדן חברה 
אמיתית, כנה ומסורה, אשר תחסר לנו עד 

סוף חיינו אנו. ת.נ.צ.ב.ה.
אליעזר פאפו

אבי קמחי ז"ל

 .קמחי אבי  חברי  נפטר   2013 יוני  בחודש 
אבי ואני הכרנו זה את זה בראשית 1962. 
את  שבע  לבאר  שהביא  האיש  היה  אבי 
חברת IBM, הוא ִמחשב את המשכורות של 
עיריית באר שבע, המפעלים הגדולים בנגב, 
לפני  המלח.  ובים  באילת  המלון  בתי  את 
בואו לבאר שבע, הוא רקד בלהקות מחול 
בתל אביב, ובהגיעו לכאן החל רוקד בחוגי 
התיידדנו  מאוד  מהר  שבהדרכתי.  המחול 
מהבית.  ספניולית  דוברי  שאנחנו  וגילינו 
והם  הגיעו מסרייבו  בני משפחתו של אבי 
המשיכו ודיברו בבית ספניולית, דבר שיצר 
שאנו  גילינו  הזמן  עם  יתרה.  קרבה  בינינו 
עם  ויצרנו  זהות,  פוליטיות  דעות  חולקים 
חברים נוספים את סניף “העולם הזה כוח 
ורוב  אינטנסיבית  הייתה  הפעילות  חדש". 
שנינו  אבי.  של  בביתו  נערכו  הפגישות 
וילדינו  שנה  באותה  נשותינו  את  נשאנו 
גרנו  שנים  באותן  זה.  אחר  בזה  נולדו 
שבתות  בילינו  שבע,  בבאר  הרחוב  באותו 
את  ביחד  ודחפנו  בצוותא  משפחתיות 
אבי  בשנית,  נישאתי  כאשר  ילדינו.  עגלות 
את  שכיבדו  המוזמנים  עשרים  בין  היה 
טקס נישואיי, והיה אחד מארבעת הגברים 
שנשאו את עמודי חופתנו. כאשר החליטה 
משפחתי לעקור לכמה שנים לארה"ב, היה 
זה אבי אשר התנדב לשמש מיופה כוח על 
רוני  אבי,  שלנו.  והבנק  וחשבונות  ביתנו 
ארזי ואנוכי ביקרנו יחד בשיעורי הלאדינו 
של רחל וולף באוניברסיטה, ובאירועים של 

מרכז גאון כדי לברר לעצמנו ולהחליט איזו 
בינואר  כאשר  לקיים.  רוצים  אנו  פעילות 
הצורך  ונוצר  גאון"  “סלון  הוקם   2008
להרכיב ועדת פעילים של הסלון היה זה אך 
אכן  והוא  הפעילים  בין  יהיה  שאבי  טבעי 
השונות  ובפעילויות  בהחלטות  השתתף 

בשנתיים הראשונות לפעילות הוועדה.
יהי זכרו ברוך. 

יוסי אבוהב

מחקר

כנסים

הקונגרס העולמי למדעי היהדות
הארץ  כשכל  אוגוסט  ותחילת  יולי  בסוף 
מחפשים  האנשים  בצל,  לחסות  ממהרת 
וסבים  סבתות  לפחות  או  מים,  טיולי 
הילדים,  את  יומיים  או  ליום  שייקחו 
הקיץ,  סוף  עד  עסוקים  המזגנים  וטכנאי 
אזור  היא  קודשנו  עיר  שירושלים  מסתבר 
אקסטריטוריאלי. מזג אויר אידאלי ואלפי 
מסתובבים  ורעננים  מחייכים  אנשים 
והמסעדות  בחצרות  בשווקים,  ברחובות, 
ביולי- ירושלים  מקום.  אפס  עד  מלאות 

המוחשית  ההדגמה  הייתה   2013 אוגוסט 
אירועי  בריא.  בגוף  בריאה  נפש  של 
נעילה  בטקס  הסתיימו  ה־13  המכבייה 
ובאוניברסיטה  טדי  באצטדיון  חגיגי 
ממדעי  מרצים  כ־1600  השתתפו  העברית 
ה־16  העולמי  בקונגרס  והחברה  הרוח 

למדעי היהדות . 
פרופ' תמר אלכסנדר  מרכז גאון בראשות 
לתרבות  הלאומית  הרשות  ובשיתוף 
בן־ מישאל  מר  של  ותרומתו  הלאדינו 
של  וחדשני  ייחודי  פתיחה  לקונצרט  מלך 
נועה וקס בליווי צוות  אמנית הווידאו־רט 
נגנים, היו פתיחה מושלמת לארבעה ימים 
מורשת,  תרבות,  בתחומי  הרצאות  של 
היסטוריה, מוזיקה והגות יהודית־ספרדית־

לאדינו. נושא הקונצרט — הנחלת המסורת 
והמורשת מסבא-סבתא לנכד, נשזר כחוט 
יו"ר  גאון  בעז  הקונגרס.  כל  לאורך  השני 
של  המליאה  במושב  דברים  נשא  המרכז 
דוד  משה  סבו  על  ודיבר  הלאדינו  חטיבת 



כז�כו

למרכז משה דוד גאון
לתרבות הלאדינו.

בסוף חודש יוני 2013 נערך באוניברסיטת 
עולמי  קונגרס  הצופים,  הר  ירושלים, 
חטיבה  שכלל  היהדות  למדעי  המוקדש 
לתרבות יהודי ספרד. היום השני של הכנס, 
29.7, הוקדש לנושא שפה וחברה. ההרצאה 
פרופ'  של  הייתה  במיוחד  אותי  שריגשה 
מאוניברסיטת  שטודמונט־הלוי  מיכאל 
בפעילות  עסקה  הרצאתו  המבורג. 
בעיקר  בבולגריה  והספרותית  התרבותית 
לי  התברר  הרצאתו  מתוך  שומן.  בעיר 
מאוד  חשובה  פעילות  הייתה  שבבולגריה 
בהיותי  ספרד.  יהודי  של  התרבות  בתחום 
ילידת שומן שבבולגריה, הרצאתו של הלוי 
הרצאה  כל  וגאווה.  התרגשות  לי  גרמה 
גדולה  לתרבות  חלון  עוד  פתחה  בכנס 
לשמרה.  כדי  מאמץ  כל  לעשות  שחייבים 
נועה  של  בקונצרט  הסתיים  הנהדר  היום 
ונוסטלגיה  אהבה  שמשדר  קונצרט  וקס, 
לאמנים  הודות  אך  ונעלם,  שהולך  לעולם 

כמו נועה וקס הוא לא נשכח.
היום הנפלא הזה התאפשר הודות ליזמתה 
ועל כך  פרופ' תמר אלכסנדר  וארגונה של 

יש לברך ולומר תודה מכל הלב.
בברכה

יהודית ואחיה גיאת
חברי “סלון גאון"

כנס צפת 
–16.05.2013 ספרד  יהודי  במורשת  צפת 

)18.05.2013
בשיתוף  גאון  מרכז  ידי  על  אורגן  הכנס 
פעולה עם מכללת צפת, בהשתתפות כ־32 
חברי סלון גאון. הכינוס נפתח ב־16.05 עם 
הראש  אורפלי  משה  פרופ'  של  הרצאתו 
תרומתם  על  צפת,  מכללת  של  האקדמי 
של  לבניינה  ופורטוגל  ספרד  אנוסי  של 
הפכה  כשצפת  הי"ז,  במאה  במיוחד  צפת 
למרכז רוחני ותרבותי בזכות תרומתם של 
בהרצאתו  שבטיאל  ינון  ד"ר  ספרד.  יוצאי 
המעניינת על פולחן מסביב לקברי צדיקים 
במיוחד  מעניינת  הייתה  וסביבתה  בצפת 
זכינו  השני  במושב  רבות.  שאלות  ועוררה 
אלכסנדר  תמר  פרופ'  של  להרצאותיהם 
האר"י  על  אגדות  על  פאפו  אליעזר  וד"ר 
שאלות  ומיון  וגלגולים(,  שדים  )דיבוקים, 
ויטאל.  חיים  לר'  הגורלות  בספר  וסיווגן 
אנחנו, חברי סלון גאון, נהנינו במיוחד מכל 
תושבי  את  העסיק  מה  ולמדנו  ההרצאות 

הדרכים  היו  ומה  תקופה  באותה  צפת 
למציאת התשובות.

בהדרכת  וסביבתה,  בצפת  הסיור 
מרתק  היה  סטפנסקי,  יוסי  הארכאולוג 
נחשפנו  שרובנו  משום  במיוחד  ומעניין 
רבי  לקבר  כמו  צדיקים  לקברי  לראשונה 
יונתן בן עוזיאל בעמוקה. לאחר מכן נסענו 
למערת רשב"י ובנו אליעזר בפקיעין )על פי 
המסורת שם נכתב ספר הזוהר(. טיילנו בין 
סמטאות הכפר, ביקרנו בבית כנסת עתיק 
גב'  יומין ברובע היהודי המתוחזק  על ידי 
היהודית  למשפחה  בת  זינאתי  מרגלית 
המשכנו  משם  לגלות.  יצאה  שלא  היחידה 

למירון, לקבר רשב"י ובנו.
קבלת שבת במלון סביב שולחנות ערוכים, 
הייתה מרגשת וחגיגית. הסיור הלילי בבית 
החלונות  מן  שבקעה  שירה  עם  הכנסת 
בשבת  במיוחד.  מרגש  היה  לרחובות 
לבית  המקובלים,  לרובע  רגלי  סיור  ערכנו 
התורה  ספר  מונח  )שם  אבוהב  הכנסת 
בעולם(,  ביותר  העתיק  והכשר  השלם 
ואתרי  האשכנזי,  האר"י  הכנסת  לבית 
הכינוס  בצפת.  השחרור  במלחמת  קרבות 
והסיורים היו מוצלחים והרגשנו שכל חברי 
סלון גאון נהנו והעשירו את ידיעותיהם על 
צפת  ספרד,  ליהדות  כך  כל  החשוב  אזור 

במאה הי"ז.

פרופ' יעקב קנטי
סלון גאון

ערבי עיון והשקה 
הקהילה היהודית במצרים

שלום לך תמר היקרה,
אני מודה לך ולפרופ' יורם מיטל על היזמה 
והמימוש של האירוע המרגש. חיים יהודיים 
קמו  הנילוס  גדות  על  ששקקו  אבודים 
באר  אוניברסיטת  של  בקמפוס  לתחייה 
החמים  הדברים  על  מיוחדת  תודה  שבע. 
שהשמעתם על הרומן שלי. התודות הן גם 
בשמה של לידיה רעייתי, בשם אחי ואחותי 
 ,17 חאמזה  שיח'  רחוב  דיירי  של  ובשמם 
האירוע  של  דינור  הזיקוקין  הדי  בקהיר. 

המרגש עדיין באוויר.
הפנים,  מאירת  הצעירה  לקרין,  תודה 

שעזרה לי כוותיקה ומנוסה.
חג פסח כשר

אברהם בר־אב
מחבר הספר

ימי עיון
“היבטים בתרבות הלאדינו" — מצווה 
הבאה בעבירה — התנועה השבתאית 

בקהילות יהודי ספרד
יום  את  שפתחה  אלכסנדר  תמר  לפרופ' 
פרופ' שמואל רפאל שהנחה בנועם  העיון, 
את החלק השני, ד"ר אליעזר פאפו שהנחה 
ד"ר  ולמרצים:  הראשון.  החלק  את  בחיוך 
אבי אלקיים, ד"ר יעקב ברנאי ואבנר פרץ, 

פרופ' ירון בן־נאה.
ומסקרן  מורכב  בנושא  מידע  לנו  העברתם 
במינון נכון. פעמים רבות שמענו על “שבתאי 

סיור למערת רשב"י, כנס צפת





כטכח�

שיש בהם דוברי לאדינו וכאלה שמעולם לא 
למנהל  לספרות,  סטודנטים  אליה,  נחשפו 
ולהנדסת  סוציאלית  לעבודה  עסקים, 
להשתתף  המעוניינים  מבוגרים  וכן  חשמל 
ביקשו  אלה  כל  חופשיים;  כשומעים 
לטעום את טעמה של שפתנו היפה. מטבע 
הדברים, איננו יכולים לקבל את כולם, אך 
השנה הרחבנו את השורות והצבנו את הרף 

על 47 מקומות.
במסגרת הקורס אנו מלמדים את קריאת 
ולטיני,  עברי  בתעתיק  וכתיבתה  השפה 
ומבססים  הדקדוק  יסודות  את  מקנים 
בדרך  נעשה  הלימוד  ראשוני.  מילים  אוצר 
של  רחב  מגוון  הצגת  כדי  ותוך  חווייתית 
שירי  כמו  מוזיקליים־מקוריים  חומרים 

ילדים ושירים ליריים.
רבים  תלמידים  להעמיד  ונזכה  ולוואי 

ולהעמיק את הידע במורשתנו. 

רחל וולף
המרצה להוראת הלאדינו
אוניברסיטת בן־גוריון 

תרבות ואמנות

של  התשיעית  השנתית  ההתכנסות 
שוחרי מרכז גאון

תמר היקרה,
בעיקר  דופן.  ויוצא  מרגש  אירוע  זה  היה 

רשימת הזוכים ועבודותיהם. כל הכבוד.
תודה, 

בעז גאון

ההתכנסות  התקיימה   2013 בינואר 
עם  ערב  זה  היה  גאון  מרכז  של  השנתית 
משפחת  של  נוכחותה  נכבדים.  אורחים 
האוניברסיטה  נשיאת  גם  כמו  גאון 
לחשיבות  מאוד  תרמו  הפקולטה,  ודיקן 
של  חלקו  את  לציין  כדאי  ההתכנסות. 
קובי  האמנותית,  בתוכנית  זרקו  קובי 
לתרבות  הקשורים  לאדינו  בשירי  הופיע 
מצד  לעברית  שתורגמו  אלו  הישראלית, 
של  מנגינות  שנשאו  עבריים  ושירים  אחד 

רומנסות מצד שני. 
אישית  מלגה  להעניק  לי  היה  לכבוד 
את  שמקדיש  רוזנבלט  שראל  לסטודנט 
חשוב  מפעל  זהו  הרמב"ן.  למשנת  עבודתו 
מקווה  ואני  צעירים  חוקרים  המעודד 

שיהיה לו המשך.

מישאל בן־מלך
ירושלים

“מי  אלקיים,  ד"ר  ששאל  כפי  אך  צבי", 
ד"ר  מספיק.  ידענו  לא  צבי"?  שבתאי  היה 
אלקיים האיר את עינינו על דמות סוד לא־

החילוניות  את  שהובילה  דמות  מפוענחת. 
המשיך  בפרדוקס.  והמשיכה  היהודי  בעם 
ד"ר אלקיים ופירט על שבתאי צבי שמוצאו 
בלאדינו.  וכתב  באיזמיר  נולד  רומניוטי, 
ההרצאה מפי מרצה המומחה בקבלה הייתה 
פרופ'  רב.  ובחן  בהומור  והועברה  מרתקת 
השפעת  על  עינינו  את  האיר  ברנאי  יעקב 
על  ובפרט  ההיסטוריה  בראי  השבתאות 
הציונות החילונית. סיפר בקצרה על נדודיו 
בהם  במקומות  והשפעתו  צבי  שבתאי  של 
עינינו  את  האיר  בן־נאה,  ירון  פרפ'  שהה. 
השבתאית,  בתנועה  שניתנו  המצוות  לגבי 
בתנועה.  והאסלאם  היהדות  שילוב  את 
מאיגרת  לטקסטים  דוגמה  לנו  הביא 
חג  על  הכריז  צבי  שבתאי  ובה  שנשתמרה 
חדש. את הטקסט הקריא בקול ברור ד"ר 
פרץ. בהמשך, ד"ר פרץ הקרין מצגת והשמיע 
ורשימת  פיוטים  שבתאיות,  רומנסות 
מאורגן  שהכול  חשנו  מיסטיים.  גאזלים 
בקבלת  נתחיל  הנכונה.  ובמידה  למופת 
בהרצאות  ונמשיך  הכיבוד  החמה,  הפנים 
שהועברו בצורה מעניינת וקולחת. ההנחיה 

והאתנחתא המוזיקלית עם בטי קליין. 
תמר, ברצוננו להודות לך ולמרכז משה דוד 
חוג שוחרי לאדינו  גאון שעזרתם לקבוצת 
שהתקיים  העיון  ביום  להשתתף  חולון 
הרמה  לסיכום:  בירושלים.  ב־19.5.1913 
וזווית  העיון  יום  של  הגבוהה  האקדמית 
למשתתפים  תרמו  המרצים  של  הראייה 

גאווה רבה בהשתתפות ונטילת חלק ביום 
הזה. 

בהוקרה רבה,

שמחה שדה,
בשם פעילי קבוצת חוג שוחרי לאדינו חולון

שלום רב,
בשמי  לכם  להודות  באה  אני  זה  במכתבי 
העיון  ליום  שהגיעו  החיפאים  כל  ובשם 
בן־צבי  יד  במכון  ארגנתם  אשר  המעניין 
“מצווה  בנושא   19.5.13 ביום  בירושלים 
השבתאית  התנועה   — בעבירה  הבאה 
ההשקעה  ניכרה  ספרד".  יהודי  בקהילות 
המרצים.  ובבחירת  שבארגון  המרובה 
עוד".  של  “טעם  לנו  השאירו  ההרצאות 

יישר כוח לכל העוסקים במלאכה זו.
תודה מיוחדת לכולכם על מימון האוטובוס 
אשר אפשר לנו להביא הרבה אנשים ליום 

העיון.
בכבוד רב,

בתיה קנדל
יו"ר העמותה לקידום מורשת תרבות 
הלאדינו, חיפה והצפון

הוראה

קורסים
ללימודי  ביקוש  ויותר  יותר  יש  כי  נראה 
שפת הלאדינו ותרבותה באוניברסיטת בן־

גוריון. סטודנטים רבים התדפקו גם השנה 
על דלתנו: מוצ'ילרוס שחזרו ממסעותיהם 
במרכז אמריקה ובדרומה, בנים למשפחות 

אביעד מורנו מקבל את פרס גאון מידי תמר אלכסנדר ובעז גאון
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ערבי מוזיקה ושירה
“סבתא ממי"

להודות  רציתי  שלומך?  מה  תמר,  שלום 
כבוד  והיה  נהדר!  היה  אתמול.  על  לך 
הרגשתי  הקונגרס.  במסגרת  להופיע  גדול 
וזה היה מרגש  שהקהל היה מאוד איכותי 
שיצאה  הכתבה  את  לך  צירפתי  במיוחד. 
אתמול בעיתון לאישה ושם כתובה גם על 

ההופעה במסגרת הקונגרס.
וזו  בהמשך,  פעולה  נשתף  אם  אשמח 
או  באילת  להופיע  נפלאה  הזדמנות 

במסגרת האוניברסיטאות השונות.
מאחלת לך כל טוב ויום נפלא,

נעה וקס

קהילה

איל קונטאקטו
עורכים יקרים, 

את  לי  ששלחתם  על  לכם  נתונה  תודתי 
לתרבות  גאון  דוד  משה  מרכז  ביטאון 
התרשמתי  קונטאקטו".  “איל  הלאדינו 
המתארים  ומתמונותיו  מתוכנו  מאוד 
הלאדינו.  דוברת  ספרד  יהדות  את  נאמנה 
לשמר  ועוזר  טעם  בטוב  ערוך  הביטאון 
תרבות  של  והעתיקה  היפה  המורשת  את 
להמשיך  שתזכו  לכם  מאחל  הלאדינו. 
להנצחת  רבות  התורמת  זו  חשובה  עשייה 
יהודית- הדוברת  ספרד  יהדות  מורשת 
על  תבורכו  ולתפארת.  לגאון  ספרדית 
ומבורך  מועיל  מפעל  מרים  שהמרכז  כך 
חשוב  מנוף  מהווה  שבהחלט  כשלכם, 
ספרד  יהדות  מורשת  של  קרנה  להרמת 
דרך  העתיד.  דור  וטיפוח  הלאדינו  דוברת 
הדור  יוכל  אחריו,  והבאים  זה,  ביטאון 
הצעיר להכיר את ההיסטוריה של היהדות 
טוב  ולהבין  הלאדינו  דוברת  הספרדית 

יותר מנין צומחים שורשיו האיתנים.
אני מוקיר את מורשת תרבותם המפוארת 

של יהדות ספרד ותרומתם לעם היהודי.
תבורכו על הפעילות החשובה.

בהוקרה ובברכה,

משה טסטה
ירושלים

פרופ' תמר אלכסנדר היקרה,
קיבלתי את הביטאון שלכם איל קונטאקטו 
לחודש טבת תשע"ג וקראתי בו מראשיתו 
ועד סופו בעברית ובלאדינו. נהניתי מאוד 
החשובות  ומהפעילויות  המעניין  מהתוכן 

)שבחלקן  הלאדינו  בתחום  עושים  שאתם 
בטוב  ערוך  הביטאון  אני(.  אף  נכחתי 
טעם, הן מבחינת תוכנו והן בעיצוב הגרפי, 
תבורכו על כך כל העוסקים במלאכה. עלו 

והצליחו!
בידידות רבה,

רבקה שטרנפלד פררה
יו"ר החוג ללאדינו קריית אונו גני תקווה

סלון גאון
הרצאות בסלון גאון

לפרופ' תמר אלכסנדר שלום רב,
גאון,  במרכז  מתכנסים  שאנו  פעם  בכל 
דולה אני לפחות פנינה אחת המטביעה בי 

את רישומה.
השנה  שלנו  האחרונים  המפגשים  באחד 
בטוב  מיוחס־ג'ינאו  עליזה  פרופ'  הרצתה 
לועז  מעם  מדרש  על  ובבהירות  טעם 
זו הרצאה מאלפת  לספר בראשית. הייתה 
היו  שכל השומע הפיק ממנה דברים שלא 
נהירים לו דיים. חברים רבים עמם שוחחתי 
לדעתי  ההרצאה.  מן  ונהנו  כמוני  התרשמו 
כיצד  ממנה  ללמוד  יכולים  מרצים  הרבה 
ומסרים  מבהירים לקהל השומעים תכנים 

מורכבים בצורה פשוטה.
נס  על  ולעלות  לציין  ברצוני  זו  בהזדמנות 
את מסיבת הסיום השנתית שלנו שנערכה 
לכל  כוח  יישר  באוניברסיטה.  במדשאה 
אשר  והמבצעים,  המתכננים  המארגנים 
הריקודים  כולל  כזו,  תכנית  והכינו  טרחו 
הנחמדים של החברים. לא אגזים אם אומר 

כי כולם עד אחד נהנו מן המסיבה.
ולך תמר — תודה רבה רבה,

בברכת שנה טובה וחג שמח,

אלי כרמי

מסיבת סיום שנה סלון גאון
תמר היקרה,

מעל  הפרגון  על  תודה  ההזמנה.  על   תודה 
הבמה. כל ערב אינו דומה לערב עם אותה 
תכנית במקום אחר. אצלכם הוא קיבל צביון 
הרצון  עם  היפים,  האנשים  עם  משפחתי, 
לתרום להביא אוכל ביתי, זה לא דבר מובן 
מאליו. אנדלה ואורי ניחנו בכישרון מיוחד. 
הם אנשים מאוד חמים ולבביים. הכול בא 
כך  במסירות.  באהבה,  לרצות,  להם מרצון 
ראינו גם אתמול כמו שאמרת לאורי, הוא 
יצר יש מאין. הוא איש חרוץ ונותן את כל 
והקהל  יצליחו  שהם  כדי  יכול  שהוא  מה 
ייהנה, כך היה אמש. ערב טברנה לא דומה 

רחבת  לא  שהוא  הדשא  באולם.  למופע 
ריקודים  לרחבת  הפך  זאת  בכל  ריקודים, 
יש חוש  כי האנשים רצו לשמוח.  לאנדלה 
היא  אנשים,  עם  קשר  יוצרת  הומור; היא 
זה  לרקוד.  ולקום  לשיר  אנשים  מעודדת 
היא  זה  ובכישרון  אמן  בכל  שאין  קסם 
לערב  הערב  את  האורחים  כל  עם  הפכה 
כמו שמתאים  שמח במיוחד מלא באהבה 

ליום ט"ו באב חג האהבה.
שוב תודה תמר ונמשיך להיות בקשר .

אוהבים אותך ומעריכים אותך,

עדינה ומוני
ראשי חוג לאדינו באשקלון

קשרי ציבור

אורחים
אירוח ועד פעילי חיפה

בחיפה  הלאדינו  עמותת  ועד  חברי  אנו 
והצפון מודים מכל הלב על האירוח המופתי 

שזכינו לקבל מהחברים בבאר שבע.
כ־13  לפני  כבר  למטרה  לנו  ששמנו  אנו, 
הלאדינו,  ושפת  תרבות  את  לשמר  שנים, 
מצאנו שותפים אמתיים לדרך ולאמונה שעל 
כולנו להירתם למשימה החשובה לנו כל כך.

הקטנים  לפרטים  הלב  שימת  על  תודה 
כל  החברית  החשיבה  על  תודה  כגדולים, 
כך, הלבבית כל כך ועל הנכונות של החברים 
ההרגשה  את  לנו  ולתת  אותנו  לארח 

שאנחנו בבית.
שבה  הדרך  על  תמר,  לך,  ענקית  תודה 

ניצחת על הכול.
שלכם ואתכם,

בתיה קנדל, ג'ני ואהרון פסח, אורה 
ואברהם מונסון, נאוה שפרינגר
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מבנה המרכז ובעלי תפקידים
מר יצחק נבון, נשיא כבוד; מר בעז גאון, יו"ר; פרופ' תמר אלכסנדר, מנהלת;

ד"ר אליעזר פאפו, סגן מנהל; צחי אקנין, מעיין מנגוני, רכזים מנהליים

בעלי התפקידים מכהנים בכל הוועדות מכוח תפקידם.

ועדות המרכז
ועדת היגוי:

פרופ' רבקה כרמי, נשיאת האוניברסיטה
פרופ' דייויד ניומן, דיקן הפקולטה למדעי הרוח והחברה;

פרופ' יעקב בן־טולילה )אמריטוס(, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב;
ד"ר גילה הדר, אוניברסיטת חיפה;

פרופ' חביבה פדיה, מנהלת מרכז "אלישר" לחקר יהדות ספרד והמזרח;
ד"ר שרון פרדו, יו"ר המרכז לחקר פוליטיקה וחברה אירופית;

פרופ' יגאל שוורץ, מנהל מכון "הקשרים" לחקר הספרות והתרבות היהודית והישראלית

ועדה אקדמית:
פרופ' דוד בוניס, האוניברסיטה העברית בירושלים;

פרופ' לואיס לנדא )אמריטוס(, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב;
פרופ' שמואל רפאל, אוניברסיטת בר־אילן

ועדת אמנות ותרבות:
יו"ר: מר יהורם גאון, חתן פרס ישראל בזמר העברי תשס"ד;

פרופ' יצחק בן־אבו, האוניברסיטה העברית בירושלים;
פרופ' קטרין קוג'מן־אפל, המשנה לדיקן, הפקולטה למדעי הרוח והחברה,

אוניברסיטת בן־גוריון בנגב

ועדת פעילים קהילתיים:
יו"ר: יוסי אבוהב; יוסי אלטראס; לבנה אלוש; רוני ארזי; שלמה ונטורה; מלכה חליו;

אלי כרמי; פרופ' יעקב קנטי

תומכי המרכז בשנת תשע"ג
מרכז גאון פועל בזכות משפחת גאון ובזכות קרן נשיאת האוניברסיטה, פרופ' רבקה כרמי.

יבואו על הברכה
רחל גאון; מישאל בן־מלך; פרופ' משה בן־בסט, חברת קליקסופטוור.

שותפים לפרוייקטים של המרכז בשנת תשע"ג
אוניברסיטת בן־גוריון בנגב; אוניברסיטת בלגרד; החברה לחקר יהדות ספרד ופזורתה,

מכון בן־צבי; המוזיאון על שם רמב"ן, גירונה; המכללה האקדמית, צפת;
עמותת ארקאדאש — יוצאי טורקיה בישראל; הרשות הלאומית לתרבות הלאדינו;

תאטרון ענבל, המרכז האתני הבין־תחומי.
לכולם אנו אסירי תודה

מרכז משה דוד גאון לתרבות הלאדינו
אוניברסיטת בן־גוריון בנגב

ת"ד 653 באר שבע מיקוד 84105
טלפון: 08-6428323 פקס: 08-6428324

gaon@bgu.ac.il :דוא"ל
http://cmsprod.bgu.ac.il/humsos/centers/gaon :)אתר מרשתת )אינטרנט

Sentro gaon :פייסבוק


