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ÂË˜‡ËÂ˜ ÏÈ‡ÂË˜‡ËÂ˜ ÏÈ‡
·‚· ÔÂÈ¯Â‚–Ô· ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡

‡¢Ú˘˙ ÂÏÒÎ   ÂÈ„‡Ï‰ ˙Â·¯˙Ï ÔÂ‡‚ „Â„ ‰˘Ó ÊÎ¯Ó ÔÂ‡ËÈ·
∑

˙Î¯ÚÓ‰ ¯·„

בסימן עמד בישראל תש"ע קיץ
טורקיה, עם  היחסים הידרדרות 
וה"הסתבכות המשט  פרשת  בעקבות
הדוברת הקהילה חיה באיסטנבול בים".
בתפוצות ביותר הגדולה ספרדית–יהודית
למרכז גאון ישראל). (אחרי יהודי ספרד
וידידות עבודה של הדוקים קשרים
היהודית– התרבות  לחקר המרכז  עם
העות'מאנית–טורקית והתרבות ספרדית
סרהון. גרשון קארן בראשות באיסטנבול
בשיתוף מארגנים אנו לשנתיים, אחת
ים–תיכוניים ללימודים המרכז ועם עמם
בינלאומי כנס זגרב,  אוניברסיטת  של
שהיחסים מקווים אנו  בדוברובניק.
ישובו וטורקיה ישראל בין הפוליטיים
להמשך בעיקר  ומקווים  תקין,  למסלול 
והקהילתי האקדמי הפעולה שיתוף

איסטנבול. קהילת ובין בינינו

מרקטור נפרדנו השנה בתום
ËÏ·ÈÂ ÈÓÈß‚ ßÙÂ¯Ù האוניברסיטה,
וינבלט, פרופ'  תפקידו. את  שסיים
דוברת במשפחה גדל אלכסנדריה, יליד
וינבלט אמו. פרופ' ספרדית–יהודית מצד
מאז גאון מרכז  בפעילות מעורב  היה
הוא למשל, כך,  וסייע. תמך  הקמתו,
הבינלאומי בכנס הפתיחה דברי את נשא
את משלחת והנהיג שערכנו בדוברובניק
לחתום לגרנדה שנסעה האוניברסיטה
מרכז ביוזמת שנולד החילופין הסכם על

לו נאחל חדשה  לדרך  צאתו  עם  גאון.
של (דרכים מייל  אי ליג'י די  קאמינוס

וחלב). דבש

בחמשת לפעול המשיך גאון מרכז
הנתיבים שהציב לעצמו.

È¯˜ÁÓ‰ ·È˙‰
ÌÈ¯ÙÒ Æ‡

לאור יצא עתה זה - ß„ ÈËÈÊÈ¯Ù ÏÈ‡
של האקדמי של כתב העת הרביעי הכרך
ÌÈ¯˜ÁÓ ≠  ¢ÈËÈÊÈ¯Ù ÏÈ‡¢ גאון  מרכז
מבוסס זה  כרך .„¯ÙÒ È„Â‰È  ˙Â·¯˙·
ללאדינו במדור שנישאו הרצאות על
היהדות, למדעי ה–15  העולמי  בקונגרס
עם 2009. הכרך יוצא לאור בשיתוף בקיץ
והרשות היהדות למדעי העולמי האיגוד

הלאדינו. לתרבות הלאומית

השנה  - ÊÎ¯Ó‰ ˙ÎÈÓ˙·  ÌÈ¯ÙÒ
שלושה של לאור בהוצאתם תמכנו
כהן מתילדה מאת מהם, שניים ספרים.
≠ÂÈ„‡Ï Ø ÂÈ„‡Ï≠È¯·Ú ÔÂÏÈÓ - סראנו
.ÂÈ„‡Ï ÌÚË· Ï˘·Ï — בישול וספר È¯·Ú
על מחקרים קובץ הוא  השלישי הספר
לאור שיצא ,ÌÈÈ„¯ÙÒ–ÌÈÈ„Â‰È ˙ÂÓ˘

אהרן דמסקי. באנגלית בעריכת

È·¯ÚÂ ‰˜˘‰ È·¯Ú ¨ÔÂÈÚ ÈÓÈ ¨ÌÈÒÎ Æ·
ÔÂÈÚ

הוא השנה שערכנו המרכזי הכנס - ÌÈÒÎ
בשיתוף בדוברובניק, הבינלאומי הכנס
היהודית– התרבות  לחקר המרכז  עם
העות'מאנית–טורקית והתרבות ספרדית
ים– ללימודים המרכז ועם באיסטנבול
הכנס זגרב. אוניברסיטת  של  תיכוניים

וריפוי "מגיה לנושא הפעם הוקדש
ארגן גאון מרכז היהודית". בתרבות

מרצים. עשר אחד של משלחת

בשיתוף עיון ימי שני  ערכנו  - ÔÂÈÚ ÈÓÈ
הלאדינו. לתרבות הלאומית  הרשות עם
ובני "אנוסים לנושא הוקדש האחד
ל"עין והאחר  ובנגלה"  בנסתר  אנוסים 

וחלומות". רוחות שדים, הרע,

ספרים: לשלושה ‰˜˘‰ È·¯Ú ערכנו
¯ÙÒ‡  È‡Â· הלד מיכל של לספרה 
≠È¯·Ú ÔÂÏÈÓל ;È¯‡ËÂ˜ ÈË ÔÈß·ØÍÏ
כהן מתילדה של È¯·Ú≠ÂÈ„‡ÏØÂÈ„‡Ï
הראשונים שני .ß‚ ÈËÈÊÈ¯Ù ÏÈ‡ול סראנו
- והאחרון בירושלים בן–צבי במכון נערכו

אביב. בתל צדק בנווה ענבל בתאטרון

מחוות גם שהיו   ÔÂÈÚ  È·¯Ú שני  ארגנו
עם בשיתוף - האחד פרידה. של
ֶהקשרים ומכון עברית לספרות המחלקה
היהודית והתרבות הספרות לחקר
ג'ימי פרופ' היוצא, לרקטור - והישראלית
אלישר מרכז והאחר, בשיתוף עם וינבלט;
באוניברסיטת והמזרח ספרד יהדות לחקר
היו"ר רומני, מוריס לפרופ' - בן–גוריון

של מרכז אלישר. היוצא

בשמונה השנה השתתפו גאון מרכז נציגי
גם ביניהם בחו"ל, מהם שישה כנסים,
מדריד, בערים בספרד, אורח: הרצאות
ומרבייה, לה–ריוחה קורדובה, מורסיה,
נערכו כנסים שני בארה"ב. הייבן בניו וכן
העברית באוניברסיטה  האחד בישראל, 

המלח. בים והאחר בירושלים

ÈÙ¯‚ ·ÂˆÈÚ ÈÙÒ ∫ÈÙ¯‚ ·ÂˆÈÚ
¯·¯‚ ÈÏÈ ∫ÔÂ˘Ï ˙ÎÈ¯Ú
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‰‡¯Â‰‰ ·È˙
ÌÚ Ï‚ÒÂ ÌÈË„ÂËÒ ÈÙÂÏÈÁ ÌÎÒ‰ Æ‡
השנה - ‰„¯‚Â ‰ÈÈÏ·ÈÒ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡
חתמנועלהסכםחילופיןעםאוניברסיטת
גרנדה עם אוניברסיטת ההסכם סיבלייה.
והשנה שנים שלוש  זה בהצלחה  פועל

אקדמיים. גם חילופי סגל וכלל הורחב

גאון מרכז - ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï ˙Â‚ÏÓ Æ·
תחרותיים פרסים  ארבעה  השנה  חילק
מארבע מצטיינים דוקטורט  לתלמידי
ירושלים, אביב, תל אוניברסיטאות:
תרמה הפרסים את ובן–גוריון. בר–אילן
המרכז, מייסד של לזכרו אלעזרא משפחת

גאון ז"ל. בנימין (בני)

תשעה השנה קיבלו גאון, מרכז בהמלצת
בן–גוריון מאוניברסיטת תלמידים
הלאומית הרשות מטעם לימודים מלגות
הספרדית. והפדרציה הלאדינו לתרבות
לתלמידי מלגות רק החלטנו לחלק השנה
להמשיך לעודדם כדי וזאת ראשון, תואר

לאדינו. בלימודי

יצאה השנה, - ÂÈ„‡Ï È„ÂÓÈÏ ÏÂÏÒÓ Æ‚
יהודיות. לספרויות החטיבה לדרך
ללימודי ומסלול ליידיש מסלול בחטיבה
זה במסלול  ותרבותה. הלאדינו שפת 
הקמת קורסים. עשר אחד מוצעים
לימודי לקידום גדול הישג היא החטיבה
רק ניתנו עתה שעד הלאדינו, תרבות

ולא בודדים קורסים של במסגרת
מתואר. כחלק לימודים במסלול

תלמידי שלושה - ÌÈÓ„˜˙Ó ÌÈ„ÈÓÏ˙ Æ„
את כותבים אחת ודוקטורנטית מוסמך
ספרות בתחום  שלהם התזה עבודות 
אלכסנדר. תמר פרופ' בהנחיית הלאדינו
של העתיד חוקרי הם אלו תלמידים

התחום.

˙ÂÓ‡Â ˙Â·¯˙ ·È˙
ÊÎ¯Ó È¯ÁÂ˘ Ï˘ ˙È˙˘‰ ˙ÂÒÎ˙‰‰ Æ‡
ההתכנסות הוקדשה תש"ע  בשנת - ÔÂ‡‚
עמדו הערב במרכז יוון. יהודי לקהילות
טקס נערך מכן ולאחר גאון, רחל של דבריה
משפחת ידי על שנתרמו מלגות חלוקת

ז"ל. גאון (בני) בנימין לזכר אלעזרא

ערכנו השנה - ‰¯È˘Â ‰˜ÈÊÂÓ È·¯Ú Æ·
האחד, ושירה. מוזיקה מופעי שני
באוניברסיטת הלל בית עם בשיתוף
ובתה, אביב עליזה הופיעו ובו בן–גוריון
האמן של מופע האחר,  אביב.  דין דין
כהן. חמישה מושיקו ומספר) (בדרן, זמר
ערבי במסגרת נערכו נוספים מופעים

העיון. וימי ההשקה

È˙ÏÈ‰˜‰ ·È˙‰
בסלון המשתתפים קבוצת - ÔÂ‡‚ ÔÂÏÒ
להיפגש המשיכה איש) (כשמונים גאון
הרצאות לשמיעת בחודשו חודש מדי

שני אירועים ערכנו לכך, בלאדינו. בנוסף
לרגל ומופע פורים מסיבת מיוחדים:

השנה. סיום

¯Â·Èˆ È¯˘˜ ·È˙
החוקר השנה אירחנו את - ÌÈÁ¯Â‡ Æ‡
ואת באלי, ריפאת מטורקיה, החשוב
אותנו שאירח קמפוי, לואיס חוזה
באוניברסיטת ספרד יהודי תרבות בכנס

שבספרד. מורסיה

מרכז נפרד תפקידו, סיום עם - ˙Â„È¯Ù Æ·
לראש המשנה גונזלס–ברבה, מחואן גאון
בישראל, ספרד שגרירות של המשלחת

גאון. למרכז נאמן ידיד שהיה

˜Â·ÒÈÈÙ‰Â ®Ë¯ËÈ‡© ˙˙˘¯Ó‰ ¯˙‡ Æ‚
לבקר מוזמנים הנכם - ÔÂ‡‚ ÊÎ¯Ó Ï˘
במרכז גאון. בנעשה באתרים ולהתעדכן
פרטי במשבצת  מופיעה האתר כתובת 

זה. בגיליון המרכז

ידידי אתכם, לשמור נשמח - ÌÈ„‰ Æ„
אנא, רצוף. קשר ושוחריו, על גאון מרכז
במדור יתפרסמו מכתביכם לנו. כתבו
מעוניינים אנו זה.  ביטאון  של הדים
בהצעות פעילויותינו,  על בתגובות 

וביזמות.

¨¯„ÒÎÏ‡ ¯Ó˙ העורכים: בברכה,
ÂÙ‡Ù ¯ÊÚÈÏ‡ ¨‰ÏÈÏÂË–Ô· ·˜ÚÈ

ÌÈ¯ÙÒ
˙‡ˆÂ‰· ÌÈ¯ÙÒ 

ÊÎ¯Ó‰

ÌÈ¯˜ÁÓ ∫ß„ ÈËÈÊÈ¯Ù ÏÈ‡
„¯ÙÒ È„Â‰È ˙Â·¯˙·

¨¯„ÒÎÏ‡ ¯Ó˙ ∫˙ÎÈ¯Ú·

ÂÙ‡Ù ¯ÊÚÈÏ‡Â ‰ÏÈÏÂË–Ô· ·˜ÚÈ

¯˜ÁÓ

יוצא פריזינטי איל  של  הנוכחי הכרך
העולמי האיגוד עם בשיתוף לאור הפעם
הלאומית והרשות היהדות למדעי
הכרךמוקדשלמאמרים לתרבותהלאדינו.
שנישאו ההרצאות מקצת על המבוססים
ה–15 הקונגרס  של  ללאדינו  במדור 
הכינוס הוא זה קונגרס היהדות. למדעי
בתחום ביותר והחשוב ביותר הגדול
בירושלים נערך הוא היהדות. מדעי
חלק בו ונוטלים שנים לארבע אחת
העולם, ומן הארץ מן משתתפים אלפי
מורים ספר, ואנשי רוח אנשי חוקרים,
למדעי העולמי הקונגרס ותלמידים.
של הבכורה למעמד ביטוי נותן היהדות
האקדמיים מוסדותיה ושל ישראל מדינת
ארגן זו במסגרת היהדות. מדעי בחקר
שכלל ללאדינו המדור את גאון מרכז
42 השתתפו בהם הרצאות ימי ארבעה

מדינות מתשע הגיעו מהם 24 מרצים,
מופיעה הלאדינו מושבי תכנית שונות.
נוספת הוכחה זוהי .∂ ÂË˜‡ËÂ˜ ÏÈ‡ב
מעוררת הלאדינו שתרבות הרב לעניין
ÈËÈÊÈ¯Ù ÏÈ‡ של זה בכרך העולם. ברחבי
באנגלית מהם 13 מאמרים, 16 מופיעים
חילקנו בעברית. ושלושה ובספרדית,
פי על מדורים, לשלושה  הכרך את
המאמרים: של הדיסציפלינריים התכנים

אמנות. ספרות; וחברה; היסטוריה

הסדר פי על נקבע  המאמרים  סדר
¯Â„Óב נושאיהם: של הכרונולוגי
מאמרים חמישה ,‰¯·ÁÂ ‰È¯ÂËÒÈ‰Ï
המאה מן נושאים במגוון העוסקים
תקנות; צדקה; מוסדות ימינו: ועד הי"ז
יהודית– קהילה ביניהן קהילות, עיתונות;

באינטרנט. וירטואלית ספרדית



·‚

מאוניברסיטת ÔÓ¯·ÈÏ ‰ÈÏÂß‚ של מאמרה
מחקר הוא שבארה"ב, סיינט–לואיס
שנוסדה יתומים" "אבי אגודת על
תמיכה בשנת 1654 וסיפקה באמסטרדם
צעירים לנערים וחברתית  כלכלית
זה סיפקו מוסד של מסמכיו יתומים מאב.
תהליכי על חשוב מידע המאמר למחברת
אז מקובלות שהיו הגישות ועל חיברות
של התפיסות אמנם, ונערים. ילדים כלפי
במערב הי"ז במאה היהודים–הספרדים
שונות היו מתבגרים  של צורכיהם  את
במאה המקובלות מהתפיסות מאוד
אך החיים, זה של שלב מעצב כלפי הכ"א
כתקופה שלב ההתבגרות את ראו הם גם
ילדים בין המבדילה בחיים ייחודית

למבוגרים.

הוצאת מנהלת ,Â‡ÓÂ¯ ¯‡ÏÈÙ של מאמרה
עוסק שבברצלונה, "טירוסיניו" הספרים
באוראן שנדפסו דעת גילויי בשני
(5.1.1879 (מיום  הראשון  .1879 בשנת
של הקהילה השלילית את הגישה מבקר
ביקורו כלפי  עבאס ביל  בסידי היהודית 
הדעת בגילוי מטנג'ר. בנג'יו מרדכי של
לקהילת מודה בנג'יו ,(23.3.1879) השני
על קבלת הפנים החמה שהעניקו אוראן
רש"י באותיות כתובים הדעת גילויי לו.
מודרנית ספרדית שמקצתה בלשון
המרכיב מסורתית. חכיתיה ומקצתה
מועט. הערבי המרכיב ואילו בולט העברי
שמנסה כתובה" "חכיתיה מעין זוהי
האיברית. הספרדית של לרמתה להגיע
אלו דעת לגילויי  החוקרת,  של  לדעתה
היסטורית, ביבליוגרפית, חשיבות

במעלה. ראשונה ולשונית סוציולוגית

(אמריטוס) Â‡Èß‚ ÒÁÂÈÓ ‰ÊÈÏÚ
כיצד בודקת אביב,  תל מאוניברסיטת 
העיתונות הציגו הי"ט, המאה אמצע מאז
בפני זו בלשון והספרות בלאדינו
היהודים–הספרדים מקרב קוראיהם
את העות'מאנית, האימפריה  בארצות
נוסח מודרניים חיים של הנכסף הדגם
סוכנים שימשו ובכך המערבית אירופה
המודרניזציה תהליכי  להפצת  נאמנים
הודפסו הרומנים האימפריה. יהודי בקרב
בגוף כנספח זה היה העיתונים: עם יחד
צורף אשר נפרד  כפרסום או  העיתון
בראש נתפסה המודרניזציה לעיתון.
הכרת הלשונות ובראשונה כהתמערבות:
הצרפתית הלשון כולן  ומעל  האירופיות
דרכי החיים, אורחות אימוץ ובאמצעותן

האירופי– והלבוש החיים סגנון החשיבה,
˙‡ˆ¯‰ זו  הייתה הכנס מערבי. במושבי

.‰‡ÈÏÓ

מהמכון ÈÂÏ‰–ËÂÓ„ÂË˘Ï‡ÎÈÓמאמרושל
בהמבורג, גרמניה יהודי  תרבות לחקר
בווינה היהודית–הספרדית בקהילה עוסק
הפילולוגיים במאפייניה התמקדות תוך
בקרב הספרדית–היהודית השפה של
העילית זרימת עם  גרמנית.  דוברי
וינה הפכה הבלקן, מן האינטלקטואלית
ביותר המשפיע האינטלקטואלי למרכז
במאה המזרח של הספרדים היהודים של
רב תרבותית, במטרופולין כמי שחיו הי"ט.
העירונית התרבות מערשות אחת שהייתה
היהודים משכו המודרנית, אירופה של
בשליש ולשונותיהם בווינה הספרדים
תשומת את  הי"ט  המאה  של  האחרון 
היסטוריה וחוקרי לשון חוקרי של לבם
תרבות של  ואינטלקטואלית חברתית 
ותרבותית לשונית בסביבה ספרד. יהודי
שינויים היהודית  הספרדית  עברה  זו,
מזהים שבלשנים למה והתפתחה קיצוניים
שעוררה כספרדית–יהודית–מערבית כיום
רומאנית. חוקרי פילולוגיה בקרב גם עניין
הרומאניות, השפות של להיסטוריונים
הספרדית– הפילולוגיה לערש וינה הפכה
מסמכים על  מבוסס זה מאמר יהודית. 
עתה, עד ידועים היו שלא ארכיוניים
ההיסטוריה של נרחבת תמונה פורש והוא
בתקופה בווינה הספרדים היהודים של
תרומתה את משרטט המאמר הראשונה.

ß„ ÈËÈÊÈ¯Ù ÏÈ‡ ˙Ú‰–·˙Î ¯Ú˘
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שהגיעה הספרדית היהודית העילית של
ההתמערבות תהליך להאצת הבלקן, מן
פילולוגים שגילו העניין את ומנתח
מקס או שוכרדט הוגו דוגמת גרמנים
הספרדית היהודית בלשון ליאופולד וגנר

ובספרותה.

„Ï‰ ÏÎÈÓ של מאמרה המדור, חותם את
בירושלים, העברית מהאוניברסיטה
יהודיות קהילות שתי של ניתוח המציע
במרשתת כיום  הפעילות ספרדיות 
המעבר מהלך הדגמת  (האינטרנט). 
הקונקרטית הספרדית היהודית מההוויה
התמקדות תוך נעשה הווירטואלית, לזו
שבה כטריטוריה הקיברנטי  במרחב
לנווט ניוון יכולה המצויה בהליכי תרבות
המפתח מושג חדשים. לחיים עצמה את
הדיגיטלית, המולדת הוא מהדיון הנובע
בחשיבה חדש לשלב הצעה עולה וממנו
זה מושג והאתנית. הפולקלוריסטית
היהודית המציאות את רק לא מאיר
היבטים גם  אלא  זמננו, בת  הספרדית 
בעידן המצויה התרבות של אחרים

ממש. של מפנה בנקודת הטכנולוגי

מאמרים, חמישה ˙Â¯ÙÒÏ ¯Â„Óב
(ז'אנרים) ספרותיות המתייחסים לסוגות
שירה נובלות; מוסר;  מעשיות  שונות:
כתובה. ושירה  (רומנסות) פה  שבעל
במאתיים נכתבו הנידונות היצירות כל
שאין נוספת  סוגה האחרונות. השנים 
לשעתם כתבים היא בה לעסוק מרבים
שהודפסו חומרים  כלומר,  (אפמרה). 
המדור לכליה.  ונועדו מזדמנים לצרכים 
‰ÓÂÏÙ מאת במאמר  זו, בסוגה  נפתח
העליונה המדעית  מהמועצה  Ò‡Ó–Ê‡È„
זו הייתה הכנס במושבי ספרד. של
היא המאמר מטרת .‰‡ÈÏÓ ˙‡ˆ¯‰
חומרי של המאפיינים מן כמה על לעמוד
שהודפסו יהודיים–ספרדיים אפמרה
בקרב ונפוצו עבריות באותיות בלאדינו
המרכזיות היהודיות–ספרדיות הקהילות
המאה בסוף הבלקן ובארצות בטורקיה
בודקת החוקרת הכ'. המאה וראשית הי"ט
עשויים כיצד חומרי אפמרה השאלה את
למידע ומקור לאדינו ללימוד בסיס להוות
היהודים–הספרדים של היומיום חיי על
שפעלו ופוליטיות חברתיות תנועות ועל

אלו. בקהילות

מהמועצה היא אף ,Ë„ÈÓ˘ ‰ÈË˜
מציעה ספרד,  של העליונה המדעית 
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סיפורים, של 11 ההדרה מדעית במאמרה
המחבר, של המינוח פי על "מעשיות"
Á¯Â‡ ∫¯ÊÚÈÏ‡  ˜˘Ó„ בספר  המפוזרות
אליעזר רבי מאת  ,(1862 (בלגרד  ÌÈÈÁ
זהו  .(1898 ירושלים - ? (סרייבו פאפו 
בעניינים ודינים  הלכות המקבץ  ספר
בספרדית–יהודית, ונכתב שונים
המאמר מחברת עבריות. באותיות
מספרדית–יהודית הסיפורים את תעתקה
לטיני לכתיב  עבריות באותיות הכתובה 
העליונה במועצה הנקוטה השיטה פי על
הערות והוסיפה וכן במדריד למחקר
ומונחים. בחלקו אנשים מבארות לשמות
דנה בקצרה החוקרת המאמר, הראשון של
המעשיות, של  הספרותיים במאפיינים 
עליהן והדמויות המרכזיים, הנושאים
יהודים– רבנים (בעיקר  הסיפורים  נסבו
המאמר, את מסכם מפורסמים). ספרדים
כסיפורי ותפקודם הסיפורים במטרת דיון
ספרות של המסורת במסגרת מוסר

היהודית–ספרדית. הרבנית המוסר

עוברים אנו הדתי בהקשר רבנית מספרות
חילונית. לספרות

ÒÂ¯‚ ÈÊÂÒ של  מאמרה  מטרת
לחשוף היא בר–אילן מאוניברסיטת
חיים יהודה של הנובלות את לראשונה
(1970 קסנתי -  1886 (סלוניקי  פרחיה
במקור שנכתבה וייחודית, מקורית פרוזה
1942–1910. החוקרת השנים בלאדינו בין
אשר במכון פרחיה של איתרה, בעיזבונו
את בארץ, שונות ובספריות  בן–צבי
בלאדינו. כתב  שפרחיה הכתבים  כל
סוגות פי על  היצירות  את  מיינה  היא
את הנובלות בחנה מכן ספרותיות ולאחר
הממצאים שלהן. העיסוק נושאי פי על
פרחיה של הנובלות שכל מוכיחים
ובהוויה יהודית בהיסטוריוגרפיה דנות
המודרני. בעידן היהודית–ספרדית
שכתב, הנובלות ואחת עשרים באמצעות
יקר חומר ולחוקר לקורא פרחיה העניק
של בהיסטוריוגרפיה  טפח המגלה ערך 
במקדוניה היהודיות–הספרדיות הקהילות
חורבנן וטרם  מעבר בתקופת ובתרקיה 

בשואה.

מאמרים שני המדור את חותמים
בשירה: העוסקים

מהמכון ·Â¯ËÙ ßıÈ·Â˜„ÈÂ ‰˜È¯˜
שבסרביה, בבלגרד ואמנות לספרות
היהודית– בשירה שינוי תהליכי בוחנת

הבלקן. בארצות פה  שבעל ספרדית
על מתבססת אלו לתהליכים  גישתה
הביטוי רמות ועל "פתיחות" המונח
על שהוצעו כפי השירי  הטקסט של
מחברת קטלאן. דייגו החוקר ידי
"הנסיך מבחן: מקרי בשני דנה המאמר
"עובד  + המושתקת" ו"הסערה השבוי" 
טקסט הראשונה היא האלילים". הדוגמה
ממוטיבים כולו כמעט המורכב קטוע,
תקבולות כוללת ותבניתו  סטטיים
השיר בפרשנות מפתח תפקיד ניגודיות.
את בסיומו, ומציג פתגם המופיע מספק
של היא השנייה הדוגמה התבנית. אותה
של שתי מהדבקה המורכב טקסט היברידי
המשנה מטא–טקסט היוצרת רומנסות
משמעות בעל למשל מבלדה הסוגה את
על מבוססת התבנית כאן גם סמלית.
מאיר הנוכחי  המחקר מקבילים. מבנים 
טקסטים שני של מחדש  ההבניה את
בין הקשר את תקבולות, על המבוססים
של ה"פתיחות" ואת למשמעות התבנית
המשל כמו נוספות וסוגות הרומנסרו

והפתגם.

צרפתי, בואינה  הסלוניקאית, המשוררת 
המתארים "קופלאס" שירי מאות חיברה
הכירה שהיא היהודי העולם את
הנושאים אחד  השואה. לפני בסלוניקי 
האוסף במסגרת המשוררת, עסקה בהם
המתח הוא  בלאדינו, שיריה של הכולל 
לבין היהודית  המסורת בין שנוצר 
במאה סלוניקי יהודי בקהילת המודרנה
„ÓÏÓ ÔÈÂÏ ‰È¯ מנתחת במאמר זה הכ'.
במקור המוצגת ה"קופלאס", שירת את
לאנגלית, בתרגום ומלווה בלאדינו
בין התנגשות תחומי  בכמה  ומבחינה
שבתות נושאים כמו ובהם הצדדים  שני
תפקידי חתונות, ועריכת תכנון וחגים,
הפער המסורתית, המשפחה בתוך מגדר
יהודי של העסקים עולם  הדורות, בין

הביתית. בחזית והתיעוש סלוניקי

הוא הלועזי בחלק האחרון המדור
פותח .˙È˙ÂÊÁ ˙ÂÓ‡ל המוקדש מדור
„‡ מאת פנורמי מאמר המדור את
בלגרד מאוניברסיטת ßıÈ·ÈÈÏÂ˜Ó
הספרדים היהודים  על שבסרביה, 
העות'מאני. בבלקן החזותית והתרבות
לקהילה כי טוען  המאמר  מחבר
בדרכי בולט מקום היה היהודית–ספרדית
הבלקן של החזותית התרבות עיצוב
כנסת בתי הקמת באמצעות העות'מאני.

במסחר חלק נטילת מתוך  וכן וקישוטם
היהודים תרמו אמנותית, יד ובמלאכת
החזותית לתרבות פעיל באופן הספרדים
האימפריה שלטון תחת הבלקן בארצות
השפעה הייתה לנוכחותם העות'מאנית.
העירונית. התרבות על בעיקר חשובה
ספרדית היהודית התרבות זו, מסיבה
בלא יכולה להיות מובנת לעומקה איננה
העות'מאני–בלקני בהקשר התחשבות
איננה הבלקנית החזותית שהתרבות כמו
ללא הכרה במלואה מובנת יכולה להיות

התרבות היהודית–ספרדית. של והכללה

מאוניברסיטת Ô‡ÈÈÏ„¯‡ ‰ÏÈ של מאמרה
בית על מידע מספק שבסרביה, בלגרד
ניש בעיר ששרד היחיד היהודי הקברות
של המדאיג מצבו למרות סרביה. שבדרום
כ"שוק הבקר" נותרו זה הידוע כיום אתר
הממוקמות מצבות  מאות כמה  עדיין
היהודי. של בית הקברות המקורי בחלקו
של רבות משכבות האתר נוקה כיום
המצבות על גבי ואשפה שנערמו פסולת
את לתארך ניתן שנים. עשרות במשך
המאה מן החל כיום הנראות המצבות
מאמר מטרתו של השואה. ועד ערב הי"ז
צורה של השוואתי ניתוח לערוך היא זה
ראשונית תרומה ולהציע ואיקונוגרפיה
שלמרות עניין, רבי יסודות כמה להבנת
על תבליטים מעט מאוד, של נחקרו זאת,
ועד והי"ח הי"ז המאות מן אלו מצבות

הכ'. המאה לתחילת

הלועזי החלק  ואת המדור את  חותם
¯ÈÈ¯ ÌÈ¯Ó של מאמרה  הכרך, של
פי על אף בר–אילן. מאוניברסיטת
בסרייבו היהודית–ספרדית שהקהילה
פעלו בעיקרה,  מסורתית  הייתה 
כמה העולם מלחמות שתי בין בקרבה
היו ביניהם בולטים. אינטלקטואלים
את מציגה ריינר  מרים אמנים.  גם
יחסית, האלמוני היהודי–ספרדי האמן
מחנה  - 1894 (סרייבו קאבילייו דניאל 
באמנותו שחיפש ,(1944 יסנובץ השמדה
היהודית. הלאומית הזהות אחר ובכתיבתו
של עבודתו את מנתחת המאמר מחברת
המקומי בין הנעה כיצירה קאבילייו
חייו את משחזרת היא  לאוניברסלי.
רקע ההתפתחות את אמנותו על ומציגה
שתי שבין בתקופה בסרייבו  התרבותית
בתחייה שהתאפיינה תקופה המלחמות,
היהודית– התרבות מורשת ובשימור
של חזותי תיאור באמצעות  ספרדית.
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המקומיים, היהודים–הספרדים הטיפוסים
סביבתם המקצועות שבהם עסקו ושל של
חשובה תרומה קאבילייו תרם היומיומית,
הלאומית היהודית הזהות  של לעיצובה
היהודית– המורשת  של ולשימורה 
גם שייכת אמנותו בעת, בה ספרדית.
אתנית הרב האמנותית הכללית לזירה
בימים בסרייבו שהתפתחה והתוססת
של סיומה את שכללו גדולים שינויים של
הקמתה את הראשונה, העולם מלחמת
את גם וכן היוגוסלבית, הממלכה של
האוסטשה שלטון ימי של הטרגי הסוף

והשואה.

מאמרים. שלושה הכרך של È¯·Ú‰ ˜ÏÁב
של העממית בתרבות עוסקים שלושתם
פה שבעל במסורת שעברה ספרד, יהודי
מתמקד מהם אחד  כל אך לדור,  מדור
עוסקת אלכסנדר תמר  אחר: בתחום
פינטו–אבקסיס, נינה האישי, בסיפור
הבסי רבקה ואילו ובשמות בכינויים
הן ומתייחסת זמר בשירי עוסקת
המאמרים שלושת ללחן. והן לטקסט
עכשוויים ומבחינה מתייחסים לחומרים
על מתבססים שלושתם מתודולוגית
ומעוגנים כותביהם  של שדה  עבודת

הפולקלור. חקר בתחום

‡ÒÎÏ„¯ מאוניברסיטת בן–גוריון, ¯Ó˙
13 ניצולות של האישי את סיפורן בודקת
מנקודת לישראל שהגיעו מיוון שואה
עצמי יופי, דימוי לגוף, מגדרית, יחסן מבט
עומק ניתוח מציע המאמר ומשפחה.
לדעת המציגים, נרטיבים שני של ספרותי
של הפוכים התנהגות דגמי שני החוקרת,
אף על סביל. ומשנהו פעיל האחד נשים:
כנערות, הריכוז למחנה הגיעו ששתיהן
שונה עצמי דימוי הסיפורים  מן עולה
כאישה עצמה תופסת האחת לחלוטין.
מתנהגת. היא וכך ועצמאית יפה בשלה,
לכוח הישרדותה את מייחסת היא
וכלפי אחיה כלפי בה שהיה האהבה
רעותה ואילו  במחנה. התאהבה בו  גבר
בהיריון, נשואה, כאישה למחנה המגיעה
שאינה כילדה קטנה תופסת עצמה עדיין
היא המתרחש סביבה. בדיוק את מבינה
שקיבלה לעזרה הישרדותה את מייחסת
וליכולתה אותה הסובבים מן האל, מן
קול לזו ואף בצרכיה היא. לזו רק להתרכז
תפקודן גופן, מתפיסת העולה ייחודי נשי
מן השונה קול החיצוני. ומראן כנשים

הגברי. הקול

בר– מאוניברסיטת ÒÈÒ˜·‡–ÂËÈÙ ‰È
כסוגה הכינויים להגדיר את מציעה אילן,
לסוגות הקבלה ייחודית תוך פולקלורית
של ובחינה זעירות אחרות,  פולקלוריות 
את הכינוי המקבעים ההיבטים הפואטיים
הכינוי סוגת עממית. ספרותית כיצירה
מוכרות פולקלוריות טכניקות משלבת
פואטיים שדריה באמצעים את ומעבירה
וביצירה. במשחק שימוש תוך מגוונים,
פנים כפול כמנגנון  פועלת זו  פרקטיקה
בחיי להשתלבות הפרט  את המפעיל
את ומפעיל אליה משויך שהוא הקבוצה
שלה המידה אמות על  לשמירה החברה

כי מסיקה החוקרת משתנים. בתנאים
סימנים מערכת לעצמה היוצרת קבוצה
מערך המכוננת ומוצפנת משוכללת
הפולקלור גבי מאגרי ייחודי על פולקלורי
בקרבה, קיימים שכבר המפותחים
חבריה ורצון של הדוקה מפגינה לכידות
וזהותה ייחודה מסורותיה, על לשמור
שבתוכה. הפנימיים  הגומלין יחסי  ועל
קהילת בודקת הוא המבחן שהיא מקרה
מרוקו, צפון של  בירתה טיטואן  יהודי
מראשית החכיתיה,  שפת את הדוברים 

אנו. ועד לימינו הכ' המאה

‰˜·¯ של  מאמרה של  המוצא נקודת 
גרסה היא בר–אילן, מאוניברסיטת ÈÒ·‰
דאנטיסטה' 'איל בלאדינו  השיר של
שירים בקובץ הכלולה השיניים) (רופא
טורקיה (צ'ורלו, סני אמילי שרשמה
עוקב המאמר .(2003 אנג'לס לוס - 1911
במסורת זו גרסה של  מקורותיה אחר
ונדפסו שנכתבו  שירים פה ובשני שבעל
של העשרים שנות בראשית  בסלוניקי
ו'איל דאנטיסטה' 'איל - העשרים המאה
ואחר - הסירים) (מתקן איסטאנייאדור'
פה. שבעל במסורת הללו המקורות גלגולי
סוגות השיר של להיבטים הדיון מתייחס
יצירה והפצה, אפיקי הכ', בלאדינו במאה
ספרותיים אמצעים מוזיקליים,  קשרים
בתכני חברתיות סוגיות של והשתקפותן

בלאדינו. השירים


ומעמיקים עדכניים מחקרים מציג זה כרך
היהודית– בתרבות שונים  היבטים של
(איל הקודם הכרך בעוד ספרדית.
"מגדר אחד: בנושא התמקד ג') פריזינטי
רחבה תמונה מציג הנוכחי הכרך וזהות",
שכרך מקווים אנו הנידונה. התרבות של
התרבות לחקר נדבך יוסיף כקודמיו זה
ההבנה את יעמיק היהודית–ספרדית, 
לתודעת המחקרים ּפֵרות את ויביא בה

הרחב. והציבור התלמידים החוקרים,

ובראשונה בראש נתונה תודתנו
מזמנם שהקדישו המעריכים לקוראים
את לב ובתשומת בהתעמקות  ובחנו
הלשון: לעורכות  שקיבלו;  המאמרים 
(אנגלית)  Í·˜Ê Ô¯Ù (עברית);   ¯·¯‚ ÈÏÈ
˙¯Îתודה ל (ספרדית). ¯‡ÈÏÂËÒ ‰¯Â‡ו
מרכז גאון, של המנהלית ÈÁ¯ÊÓ, הרכזת
את עבודת ובדייקנות שריכזה במסירות
הכרך את שעיצבה ÈÈÒ ÈÙÒול המערכת,

הנאה. חזותו את וקבעה

È˜¯ÂË‰ ˜Â˘‰Ó ·ÈËÂÓ ¨ÂÈÈÏÈ·‡˜ Ï‡È„
±π≥∞≠±π≤∞ ¨Â·ÈÈ¯‡Ò Ï˘ ˜È˙Ú‰

Daniel Kabiljo, Motifs from Sarajevo’s
Old Turkish Market, 1920’s-1930’s

±π±∏≠±π ¨ÈÓˆÚ Ô˜ÂÈ„ ¨ßıÈ·Â¯ËÙ ÔÓÂ¯

Roman Petrovic;, Self-portrait, 1918-19
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מילון לאור הראשונה שיוצא הפעם זוהי
לאדינו-עברי. עברי-לאדינו דו–כיווני
של משווע  צורך על המילון עונה בכך 

רבות. שנים מזה הלאדינו שוחרי

ובנוי ערכים  50,000 מכיל המילון 
משני סדר  עם  אלפביתי סדר  פי  על
כולל המילון  מילים.  משפחות  פי  על
לעברית תרגומיהם עם פתגמים פרק
הכתיב שיטת לדוגמה. פעלים וטבלאות
משנת הנהוגה השיטה היא המילון של
בתוספת ירושלים" "אקי  ברבעון 1979

השפה הספרדית. על פי ההטעמה

המחברת מנסחת ההקדמה,  בדברי
מילון מיועד "למי המילון: מטרות את
שחושב מי לכל  מיועד זה מילון  זה?
שאפשר חיה שפה עדיין היא שהלאדינו
אותה. וללמד אותה ללמוד אותה, לדבר

ÂÈ„‡Ï ÌÚË· Ï˘·Ï
˙ÂÏÈ‰˜‰Ó ÌÈÂÎ˙Ó Ë˜Ï
˙ÂÈ„¯ÙÒ‰–˙ÂÈ„Â‰È‰

ıÂÚÈÈ ¨Â‡¯Ò Ô‰Î ‰„ÏÈ˙Ó ∫˙‡Ó

¨ÔÓÏ˜ ‰¯Â‡ÈÏ ∫È¯ÈÏÂ˜ ÚÂˆÈ·Â

‡¢Ú˘˙ ÌÈÏ˘Â¯È ¨˜Ê Æ˘ ˙‡ˆÂ‰

ÔÂÏÈÓ‰ ¯Ú˘

La kacha del Diksionario

היא המילון להוצאת הראשונה הסיבה
את ומאבדת הולכת השפה כי העובדה
לשמר מנת ועל שלה היומיומי השימוש
תחומיה מכל וצורות מילים שיותר כמה
לרשום צורך יש המדוברת, השפה של
חיבור בעת מסוימת. קביעה מתוך אותן
בכמה להתחשב חייבת  הייתי  המילון
השפה: לשימור במטרה בסיסיים עקרונות
חזק קשר פרקטיות, בהירות, מהירות,
ליצור בכדי לעתיד. ופתיחות העבר עם
למורים השפה,  את ללומדים עזר  כלי
וזמרים לשחקנים לחוקרים, ותלמידים,
את לחדש שרוצים לאדינו ולדוברי
רגשיות, או מעשיות מסיבות בה השימוש
זאת בגלוי, ואומר אותי, העיקרון שהנחה
השפה בהם בימינו, המהירות. עיקרון היה
בדרכה שלא  ללמדה  צורך ויש  בירידה 
בסיסי מילון ביותר נחוץ היה הרגילה,
לחיבורו. שנים להמתין היה אפשר ואי
משפה התרגום שיטת נבחרה זה בגלל
כל השפה את להקיף אחרת, המאפשרת
נוסף עיקרון חורים. בה להשאיר מבלי
ספק שלא יהיה עקרון הבהירות, וכדי היה
הטעמה. עליהן שמתי המילים, בביטוי
esta/está, הבדל במובן בין יש לדוגמה:
הסופית מטרתי .avla/avlá, gato/gató
אתמול, היום של חיה לשפה הייתה להגיע
דוברי של koiné–ה את שתשמש ומחר,
לחיים מעבר לחיות ותמשיך הלאדינו,
מסיבות היום. של הלאדינו  דוברי של
הראשון הוא זה  שמילון לי  נדמה אלה
מילוני כמה קיימים אמנם בעולם. מסוגו
מילון לאור יצא עדיין לא אולם לאדינו,
מרבית את שמקיף עברית/לאדינו/עברית
השאלה מדוע מתעוררת זה השפה. בשלב
כך כל כשהעברית אינה מילון כזה דווקא
דוברי שרוב היא הסיבה בעולם. נפוצה
ודוברים בישראל כיום חיים הלאדינו
לפריחה עדים אנו עתה ודווקא עברית,
בתרבות ההתעניינות של מחודשת
הלאדינו הן באוניברסיטאות, הן בפרסום
ציבור בכלל והן  בתחום חדשים  ספרים
יכול זה  מילון בארץ. הלאדינו שוחרי 
של מ"משפחה" הראשון להיות בהחלט
מילון הוא מילון זה הראשון בה מילונים,
עם מילון יהיה  השני מקיף, אבל  "בזק"
פירוש את יכלול השלישי אטימולוגיות,
אמרות משפטים, יכלול והרביעי המילה
לתרגם יהיה אפשר כן כמו ופתגמים.
בשלמותו" אחרות לשפות זה מילון

י"ג-י"ד). (עמודים

יחידה אמנות יצירת הוא מאכל כל
הידיים" טעם "לפי המתקבלת ומיוחדת
סופריטו, מוסקה, יפראק, המכינות אותו.
מהמגוון קטן חלק רק הם ועוד, ביסקוצ'וס
בספר המובאים  המאכלים של העצום 
לאדינו". בטעם "לבשל - זה ייחודי בישול
זמן במשך ליקטה, סראנו  כהן מתילדה
משפחות של ממטבחיהן מתכונים רב,
במשפחות רבות. יהודיות–ספרדיות
האירוח ותרבות הבישול מסורת אלה
לבתה. מאם פה  שבעל כתורה  עברו
וטעמיו לאדינו  בטעם  הבישול  ניחוחות 
292 הספר. בספר מדפי מכל אחד עולים
דיברו בהם מקומות מתשעה מתכונים
בולגריה, יוון, רודוס,  טורקיה,  לאדינו:
הספרדית מרוקו איטליה, סרייבו, רומניה,
נפרד פרק מוקדש  קהילה לכל וירושלים. 
אותו מסר מי רשום מתכון כל וליד
על שומרים המתכונים שמות למחברת.
הנידונה. בקהילה הנהוגים והכתיב השפה
של מרהיבים בצילומים מעוטר הספר
חפצים של תמונות לצד המאכלים,
(מפות ספרד יהודי מתרבות אותנטיים
המתכונים ועוד). הגשה כלי שולחן,
מתרבות וסיפורים  בפתגמים מתובלים 
ספרד. יהדות  של וההגשה האירוח 
ומבנהו אופיו את מרכיבים אלו מאפיינים
הספר הקדמות בפתח הספר. הייחודי של
קלמן וליאורה סראנו כהן מתילדה מאת
היהודי– המטבח מאפייני תיאור ובהן
ואפילו עליו הסביבה השפעות ספרדי,
כלים ורשימת לבישול, ו"טיפים" עצות
מוקדש הספר ואפייה. לבישול הנדרשים
ידי על שכונתה ז"ל  כהן–גיאת  למלכה
הצטיינה "מלכת המטבח". היא משפחתה
בסגנון יהודי–ספרדי ובבישול באירוח
מתכונים גם  כלולים בספר ירושלמי. 
בישול ספר רק אינו  הזה  הספר שלה.
ספרד יהודי תרבות את המשקף ספר אלא
התרבות לשורשי חדירה באמצעות בכלל

זו. יהדות של הקולינרית

˙ÎÈÓ˙· ÌÈ¯ÙÒ 
ÊÎ¯Ó‰

Ø ÂÈ„‡Ï≠È¯·Ú ÔÂÏÈÓ
È¯·Ú≠ÂÈ„‡Ï

¨Â‡¯Ò Ô‰Î ‰„ÏÈ˙Ó ˙‡Ó

Ú¢˘˙ ÌÈÏ˘Â¯È ¨˜Ê Æ˘ ˙‡ˆÂ‰
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ÌÈÒÎ
ÈÈÓ˘‰ ÈÓÂ‡ÏÈ·‰ ÒÎ‰
˙È˙Â·¯˙‰ ‰È¯ÂËÒÈ‰Ï
ÌÈ„Â‰È‰ Ï˘ ˙È˙¯·Á‰Â

È˙‡È¯„‡‰ ÛÂÁ·
ÈÂÙÈ¯Â ‰È‚Ó ≠ ÈÁ¯ÊÓ‰

˙È„Â‰È‰ ˙Â·¯˙·

בדוברובניק. שנתיים מדי נערך זה כנס
שותף גאון שמרכז השלישית הפעם זו
ללימודים המרכז עם  יחד  הכנס לארגון
זגרב אוניברסיטת של ים–תיכוניים
איבנה פרופ' מנהלת אותו בדוברובניק,
בורג'לז, והמרכז לחקר התרבות היהודית–
העות'מאנית–טורקית והתרבות ספרדית
סרהון. גרשון קארן בהנהלת באיסטנבול,
מרכז מטעם מרצים 11 השתתפו בכנס
בעיקר הפעם היו המשלחת חברי גאון.
עברית לספרות המחלקה סגל חברי

בן–גוריון. באוניברסיטת

נשא הפנורמית הפתיחה הרצאת את
לפולקלור, ראש החטיבה ,È¯¯‰ Ï·ÂÈ ¯¢„
בנושא: בנגב בן–גוריון באוניברסיטת
השפיעה האם מעשית: וקבלה "כישוף
היהודית?" התפתחות המגיה על הקבלה

ההרצאה: תקציר להלן

כיום מקובל  מונח הוא  מעשית' 'קבלה 
של המעשי, היישומי, ההיבט לציון
בפרקטיקות שימוש אולם הקבלה. סודות
ישראל בעם רווח זה, בשם כיום המכונות
באירופה הקבלה התפתחות לפני הרבה
הממצא הן מעידים כך  על הי"ג. במאה
מגיים וכתבים חפצים של מאוד הרחב
קערות קמעות, השני: האלף מן יהודיים
כישוף וחיבורים מרשמי וגולגולות לחש,
שאינה היהודית  היצירה והן מגיים, 
ספרות חז"ל, ספרות  המקרא,  מגית:
ספרותיים וכתבים המוקדמת השו"ת
המתייחסים הביניים, מימי ופילוסופיים
ישראל. עם  תרבות  של זה  לפלח  גם
האחרונים העשורים  מן  מחקרים
של הממשית השפעתה על הצביעו
על — יחד  גם ומעשה חשיבה — המגיה 
גם אפוא נשאלת הקבלה.  התפתחות
גם השפיעה האם ההפוכה: השאלה
היהודית? המגיה על בתורה הקבלה

כקובץ לאור יוצא  זה מחקרים  קובץ
"מחקרים הסדרה: במסגרת 19 מספר
היהודית בהיסטוריה וטקסטים
במרכז שמתפרסמת ותרבותה"
באוניברסיטת היהדות למדעי מאיירהוף
השמות לחקר מוקדש הקובץ מרילנד.
פרופ' ידי על ונערך היהודיים–ספרדיים
בר–אילן מאוניברסיטת דמסקי אהרן
מאמרים, עשרה בקובץ (אמריטוס).
שמות ומפתח  העורך מאת הקדמה 
מאמרים כמה יהודיים–ספרדיים. משפחה
קהילה המאפיינים לשמות מוקדשים
תג'ר מתילדה של מאמרה כמו מסוימת,
מאמרה או בולגריה, יהודי שמות על
שמות על מקובצקי בורנשטיין  לאה של
על אלבוחר שלמה ושל איזמיר יהודי
כמה במקדוניה.  מונסטיר יהודי שמות 
ואמונות במנהגים עוסקים מאמרים
גילה של מאמרה כמו שמות, להענקת
לנשים, או שמות הענקת מנהגי הדר על
אברמוביץ' והנרי בילו יורם של מאמרם
נפטר הופעת בעקבות שמות הענקת על
ויעקב בן–טולילה תמר אלכסנדר בחלום.
שמות הופעת ובסוגה: באזור מתמקדים
דוברי צפון–מרוקו יהודי  מפי בפתגמים
מאמרי הם המאמרים מן חלק חכיתיה.
אלכסנדר של מאמרו כמו כלליים סקירה
שמות של  האטימולוגיה  על  ביידר 
מאמרה או יהודיים–ספרדיים משפחה
שמות על שורצולד רודריג אורה של
מחקרים ספרד. יהודי בקהילות פרטיים
בחקר למתעניינים חשובים  רק לא אלו
להבנת נדבך מוסיפים אלא השמות

בכלל. התרבות היהודית–ספרדית

הכישוף בתרבות לזהות  ניתן האם
הקבלה התפתחות שלאחר היהודית
רעיונות, של ממשית אצבע טביעת
שמא או קבליים, וטרמינולוגיה סמלים
מוסיפה והמוכרת הישנה הפרקטיקה
שמה ורק הי"ג המאה לאחר גם להתקיים
בהרצאתו ל'קבלה מעשית'? עתה משתנה
כתבי בדיקת תוך סוגיה זו הררי ד"ר בחן
וחפצים מגיים מן המאות האחרונות יד

הטרום–קבלי. המגי לממצא והשוואתם

סגל חברי הרצו ˙È¯·Ú‰ ˙Â¯ÙÒ‰ ÌÂÁ˙ב
באוניברסיטת עברית לספרות המחלקה
ÔÂ¯„Ï˜ ÌÈÒ ßÙÂ¯Ù בנגב: בן–גוריון
על השירה של המרפא  כוחה  על הרצה
˜ÁˆÈ ßÙÂ¯Ù עכשווית; ישראלית שירה פי
הּגֶם של המגי כוחו על הרצה ÈÎ„¯Ó–Ô·
עוד "והזעם אפלפלד אהרן של ביצירתו
את החזירה ,È˘È ‰·È·Á ¯¢„ נדם". לא
וסקרה הביניים ימי לתקופת המאזינים
בספרד העברית  בשירה מגיים יסודות 
עסק  „¯Ï ¯ËÈÙ ¯¢„ הביניים. בימי 
זהו לאריסטו. המיוחס התפוח" ב"ספר
ורפואה. פילוסופיה לתלמידי שנועד ספר
תרגום של חשיבותו על עמד לנרד ד"ר
ובכך סלל בספרד שנעשה הספר לעברית
לחלק לתרגום לטיני ולהפיכתו הדרך את

האירופית. ההגות מן

˙È„¯ÙÒ–˙È„Â‰È‰ ˙Â¯ÙÒ‰ ÌÂÁ˙ב
דמותו על ¯„ÒÎÏ‡ ¯Ó˙ ßÙÂ¯Ù הרצתה
מעוצבת שהיא  כפי כמכשף, בלעם  של
מאת במדבר לספר לועז מעם במדרש
דיבר ÂÙ‡Ù ¯ÊÚÈÏ‡  ¯¢„ מאגריסו. יצחק
ÛÏÂÂ Ú·Ò ÏÁ¯ו עממיות, סגולות ריפוי על
לגופה שחדרה רעה רוח דיבוק: סיפור על
הכהן אליהו ידי רבי וגורשה על נערה, של
באיחוזים ממלחמתו כחלק האיתמרי,
סלטי ממרכז ,ÏÂ˘ ‰¯Ù˘ ¯¢„ דמוניים.
את בדקה בבר–אילן, הלאדינו לחקר
מונחי וניתחה בלשנית מזווית הנושא
ללאדינו התנ"ך בתרגומי וכישוף מגיה

ט"ו. הי"ב– במאות רומאניות ולשונות

ÏÁ¯ ¯¢„ הציגו ÌÏÂÚ‰ ˙Â¯ÙÒ ÌÂÁ˙מ
¯‡ÔÓÙÂ מאוניברסיטת ˙ÈÂ ו„¢¯̄  ÔÚÎ–Ô·
של המעשיות המגית את התפיסה חיפה,
"שנים גרים האחים של סיפורם פי על

האחים". עשר
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שנה בכל הנערכים העיון ימי הצלחת
הרשות עם  גאון  מרכז  של  בשיתוף 
ימי הפכה הלאדינו, לתרבות הלאומית
יש שכבר קבועה  למסורת אלו  עיון
"היבטים כסדרה:  משלה כותרת  לה
ימי שני ערכנו השנה הלאדינו". בתרבות
אנוסים" ובני "אנוסים  על  האחד עיון,
רוחות שדים, הרע, "עין מגיה: על והאחר

וחלומות".

ÌÈÒÂ‡ È·Â ÌÈÒÂ‡¢
¢‰Ï‚·Â ¯˙Ò·

ß‰ ÍÈ˙‡¯˜ ÌÈ˜ÓÚÓÓ
®ß‡ ¨Ï¢˜ ÌÈÏ‰˙©

נערך בסדרה, החמישי  זה,  עיון יום
בינואר בן–גוריון אוניברסיטת  בקמפוס
‰˘Ó ßÙÂ¯Ù האירוע  את פתחו  .2010
הרוח למדעי הפקולטה דיקן ,ÔÓËÒÂÈ
החמישי הנשיא ,ÔÂ· ˜ÁˆÈ ¯Óו והחברה
מדינת ישראל ויו"ר הרשות הלאומית של
הראשון המושב הלאדינו. לתרבות
האנוסים תופעת של להיווצרותה הוקדש
הי"ט. המאה עד והימשכותה הי"ד במאה
מהאוניברסיטה  ÒÈÒÚ  ·ÂË–ÌÂÈ ßÙÂ¯Ù
הרצאת פתיחה נשא העברית בירושלים
"אנוסים, בשאלה: דן ובה פנורמית
בעיית  - חדשים? נוצרים או מומרים 
ובהיסטוריוגרפיה". בהיסטוריה האנוסים
של בתולדותיה התמקד   ,ÔÂ· ˜ÁˆÈ ¯Ó
קרווחל, משפחת אחת, אנוסים משפחת
כדי שניהל האישי המרדף על וסיפר

זו. משפחה על מסמכים להשיג

אנוסים לבני הוקדש השני המושב
ההולכת עכשווית  בתופעה ודן בימינו, 
ובדרום בארה"ב  בספרד,  ומתפשטת 
ולקבוצות ליחידים עדים אנו אמריקה.
למעשה שהם המגלים נוצרים של
זה לנושא אנוסים. למשפחות צאצאים
מאוניברסיטת ÒÂ¯‚ Ì‰¯·‡ ßÙÂ¯Ù הקדיש
"התעוררות הרצאתו: את בנגב בן–גוריון
לזהות". המאבק ה–21 - במאה האנוסים

להקרין ביקשנו העיון יום במסגרת
ממיורקה" הנצחי "היהודי  הפרק את
"ירושלים הטלוויזיונית הסדרה מתוך
מתראיינים זה בפרק בספרד". שהייתה

בס"ד

¨ÌÂÏ˘
העיר ליד מכפר באה ואני בתיה שמי
התאפיינה משפחתנו בספרד. ולנסיה
שחיינו אף על "משונים", במנהגים תמיד
העובדה לא–דתית. קתולית בסביבה
סבתי בבית ממושכות תקופות ששהיתי
התנהגויות כנורמליות להעריך לי גרמה
בימי תמיד הבית את לנקות מסוימות:
מערכות להחזיק מצעים, להחליף שישי,
ולהדליק ולחלב, לבשר נפרדות כלים
מוסווים במקומות לרוב רבים נרות
זוכרת המזווה. בחדר כגון זרים, מעיני
כיצד סבתי, את ובגעגועים באהבה אני
בכף נסיעה כל מצטיידת לקראת  הייתה
תשובה לי להשיב יכולת מבלי ובמזלג,
מול אל השתוממותי נוכח מספקת
את ייחסתי תמיד  חריג. כך  כל מעשה
של מסעודתם קיצונית  לרתיעה  הכול
להחליף גם נהגה היא אחרים. אנשים
אימת כל  ביסודיות ולהתרחץ בגדים 
את ואפילו העלמין,  מבית  שחזרה
בטרם הכניסה הביתה היא לא הנעליים

אותן. שטפה

רבות שאלות עצמי את שאלתי תמיד
אבל ושמותיה; מקורותיה משפחתי, על

להשיב ידעו לא מעולם וסבתי אמי
משמעות חיפשתי גם לשווא עליהן.
הרשמית הדת שהייתה הקתולית, בדת
החלטתי אלה, כל נוכח  משפחתי. של
עם יחד חיפוש של  בתהליך  להתחיל
קצת לפני בו שהתחלנו תהליך בעלי,
הרב היקר,  ידידנו שנים. מתשע יותר 
עוזרת יד לנו הושיט  גינרמן,  דניאל
מתיר החל הוא רבה בסבלנות ואוהבת.
כדי תוך בנשמתי, שקיננו הספקות כל את
השורשים של ידע והבנת תשתית יציקת
שלנו היהודי העבר שלנו. האמתיים
להכרה והפך בעלמא חשד להיות חדל
בין לפייס בשבילי. לכן לא היה קל ברורה
סביבה ובין ולצדק לאמת הצמאה נשמה
היהודים את המרחיקה  בדת  המעוצבת

אהדה. מי שרוחש להם כל ואת

בחיינו ביותר החשובה ההחלטה את
משפחה, להקים שנתיים. לפני קיבלנו
מושלמת שיבה לילדינו ולאפשר יהודית
רק בישראל. להגשימו עניין שאפשר הם
בחלומות, מלאות  מזוודות ארזנו  וכך
אחרי הביתה,  ושבנו  ואמונה  תקוות 
זה אין  קל. יהיה שלא ידענו שנה.  500
גדול, כך כל תיקון לעשות פעוט דבר
היום, לנו. שקדמו הדורות  בו שתלויים
של בפניהם רואים אנו שנתיים, כעבור
כל אותנו על המפצה השמחה ילדינו את

לישראל. ועל שבאנו שעזבנו מה

משפחות אצל מתרחש דומה סיפור
לשוב המחליטות שונים, במקומות רבות
אבל רבות. שנים אחרי היהדות לאמונת
ציפייה מתמודדים עם הצער אנו למרבה
בירוקרטיה עם הליכים, עם מתישה,
אין בדרך. הזרועים רבים מכשולים ועם
בקהל לבוא שמבקש ממי לדרישות סוף
סביב השתיקה גם היא  ורבה ישראל,
השיבה היא זכות לכולנו. שאלה הנוגעת
חיינו מחדש את לחבר הזכות זו,  בדיוק
תמיכתנו את הזאת לארץ ולהציע לתורה

תרומתנו. ואת

ועדות של המתנה, של שנתיים בתום
ושל מסמכים של אישיים, וראיונות
לתמיכה, זכינו מספרד, המלצה מכתבי
בלבד, ישראל" "שבי מצד ולהגנה להבנה
לסייע רבים מאמצים המקדיש ארגון
רבים אנוסים. יחד עם בני אנוסים לבני
מבקשת אני גם מרחוק, הבאים אחרים
אותנו החוסמים הסייגים שיתפוגגו
בנו ושיכירו היהודי לעם מלהתקרב
כשהשיל אחיו, מול יוסף כמו כאחים.

ÔÂÈÚ ÈÓÈ
אנוסים כצאצאי עצמם שמגדירים מי

במיורקה. כיום החיים

וחוויות סיפורים שמענו השלישי במושב
אנוסים החיים בני של אישיות והתנסויות
ניסן הרב עם נפגשנו  בישראל.  כיום
ישראל" "שבי עמותת שליח בן–אברהם,
לבני לסייע למטרה  לה ששמה  בספרד,
נפגשנו וכן ליהדות, לשוב הרוצים אנוסים
אולפן תלמידת גיוט,  בתיה  הגברת עם
האנוסים לומדים בני ישראל", שם "שבי
עיקרי ואת עברית לארץ, לעלות שבחרו
עדיין כי בספרדית דיברה בתיה היהדות.
סיפרה בעברית. היא שולטת מספיק אינה
וסבתה אמה של מנהגים על תהתה כיצד
החיפוש על בעיניה, מוזרים אז שנראו
תהליכי ועל האמתית זהותה אחר
הכבדים והקשיים בישראל  ההיקלטות
התרגשות עוררה בתיה נתקלה. בהם
דמעה הזיל אחד הנוכחים; לא בקרב רבה
להלן לה.  ולסייע  להתגייס רצו  ורבים 
ידי על לעברית שתורגמו בתיה של דבריה

בן–טולילה. יעקב
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‰ÈÈÙÈˆ Ï˘ ‰˘ ˙Â‡Ó ˘ÓÁ

אהבה עזה כמוות אומרים
סבלנות למודת וגם

עליה... מעידה אני אף

ציפייה. של שנים ת"ק

השתדלו, למחוק שמי את
שללו, שממני הדברים רבו מה

הנשמה זוכרת, כי לא ידעו והם
צועקת: באוזניי תדיר והיא

את! יהודייה
מנוחה. תמצאי לא מעולם ובמחבוא

הבושה. וגם הפחד, חלף כבר
ומשוש שמחתי היא  יהודייה  היות

הוריי,

לרמות. ובלי לכסות בלי
קושרת היום אני לארצי היום, באתי

חיי את
ימיי. סוף עד ולעתיד להווה לעבר,

ÔÂÈÚ‰ ÌÂÈ· „ÂÓÈÈ¯ ÌÈ¯Ó ß·‚Â Â‡¯Ò–Ô‰Î ‰„ÏÈ˙Ó ß·‚ ¨¯„ÒÎÏ‡ ¯Ó˙ ßÙÂ¯Ù

Prof. Tamar Alexander, Sra. Matilda Koen-Sarano i Sra. Miriam Raymond
en la jornada de estudio

∫‰¯„Ò· È˘È˘‰ ÔÂÈÚ‰ ÌÂÈ
˙Â·¯˙· ÌÈË·È‰¢

¨ÌÈ„˘ ¨Ú¯‰ ÔÈÚ ≠ ÂÈ„‡Ï‰
¢˙ÂÓÂÏÁÂ ˙ÂÁÂ¯

התפוצות בבית הפעם נערך העיון יום
הרצאת את אוגוסט. בחודש אביב בתל
ראש ,È¯¯‰  Ï·ÂÈ ¯¢„ נשא  הפתיחה
בן– באוניברסיטת לפולקלור  החטיבה
בינלאומי מוניטין בעל חוקר גוריון,
הוא ביהדות. וכישוף מגיה בתחום
"חרבא זה: בתחום ספרים שני פרסם
המחצית מן  יהודי מגי חיבור  - דמשה"
היהודי ו"הכישוף  הראשון האלף  של
ד"ר ומקורות". שיטה מחקר, הקדום:
כמו: כישוף של שונים סוגים בודק הררי
תורה, ולימוד ידיעה כשפי היזק, כשפי
בהרצאתו וכולי. כלכלית הצלחה כשפי
מגיה פנורמית על תמונה ד"ר הררי הציג

ביהדות. וכישוף

הרצאות, שלוש נישאו הראשון במושב
אחר מגי בהיבט התמקדה מהן אחת כל
,ÂÙ‡Ù  ¯ÊÚÈÏ‡ ¯¢„ הלאדינו. בתרבות 
יהודי של גבריות ריפוי במסורות עסק
של יד כתבי שני פי  על  וזאת בוסניה,
מסורתי ורופא רוקח פאפו, אברהם טיאו
הראשונה במחצית בסרייבו, שפעל נודע,
נצר היה המחבר הי"ט. המאה של
עממיים, ומרפאים רוקחים  של לדורות
טיפולי ניסיון משקפים ורישומיו
מאות שנים. במשך שהצטבר במשפחתו
יהודי של נשיות ריפוי מסורות בעוד
מחקרית להתייחסות זכו כבר בוסניה
לא מעולם הגבריות המסורות מקיפה,
הסגולות במיון עסקה ההרצאה נחקרו.
ואף בשני כתבי היד, בתיאורן הנמצאות
העומדים ואמונתיים רעיוניים ביסודות
בתופעת עסקה ‰È„·ÂÚ ‰„ÏÊ בתשתיתן.
בעלי מי נחשבים הרע, מהי עין הרע: עין
הרע, עין פגיעת מאבחנים כיצד הרע, עין
ממנה מראש וכיצד ובעיקר כיצד נמנעים
¯Ó˙  ßÙÂ¯Ù השפעתה. את לבטל ניתן 
בעיקר שדים, בסיפורי  עסקה  ¯„ÒÎÏ‡
תמותה. בין אישה שדה לגבר בן ביחסים
יהודיים– סיפורים  של  מדגם סקרה  היא
ימינו, ועד הביניים מימי החל ספרדיים,
פה, בעל כאלה המסופרים הן כתובים הן
כמו מעשיות שונות: סוגות והמייצגים
הקמצן", ו"המוהל בירושלמי" "מעשה
האר"י בין עימות כמו שבחים אגדות
של אישיים סיפורים ושדה, הקדוש

והראה הזרה העבודה בגדי את מעליו
בבשרם, אות הברית החתום גם את להם

הברית. אות את נושאים אנו גם שהרי

אחדים בחרוזים לסיים מבקשת אני
מה. זמן לפני שחיברתי

האישה שראתה כמו שדים, מפגשים עם
שדה עם במיטה  ערום שוכב בעלה  את
פיזגאדאס" "שקאס למהתלות ועד

בשדים. למאמינים ללעוג הבאות

ומעשי. אישי היבט היה השני למושב
מחברת  ,„ÂÓÈÈ¯ ÌÈ¯Ó עם נפגשנו 
פרסמה בו בחלום", "מפגשים הספר
כפותרת גם והידועה מחלומותיה, רבים
ו¯·˜‰ Â‡¯Ò Ô‰Î ‰„ÏÈ˙Ó חלומות.
חלומות סיפורי  סיפרו ‰¯¯Ù  „ÏÙ¯Ë˘
כמו הנוכחים מן כמה גם כמו אישיים
את הנחה פרדס.  ומאיר   ¯„‰ ‰ÏÈ‚
בקי עצמו שהוא  ,ÏÂ‡˘  ‰˘Ó המושב
הסתיים היום בנושא. מאוד ומתעניין
לומדי לתלמידים מלגות חלוקת בטקס

גבוהה. במוסדות להשכלה לאדינו



È‡È

ÔÂÈÚ È˘‚ÙÓ
‰˜˘‰ È·¯ÚÂ

השקה ערבי שלושה  ערכנו  השנה
בתמיכתו או המרכז בהוצאת לספרים
פרידה: מחוות גם שהיו עיון ערבי ושני
היוצא, האוניברסיטה לרקטור האחד
פרישתו לרגל וינבלט והשני ג'ימי פרופ'
של היוצא היו"ר רומני, מוריס פרופ' של
ספרד יהודי תרבות לחקר אלישר מרכז

והמזרח.

ÌÈ¯˜ÁÓ ≠ ß‚ ÈËÈÊÈ¯Ù ÏÈ‡
„¯ÙÒ È„Â‰È ˙Â·¯˙·

¨¢˙Â‰ÊÂ ¯„‚Ó¢
¨ÔÂ‡‚ ÊÎ¯Ó ˙‡ˆÂ‰·

¨ÔÂÈ¯Â‚–Ô· ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡
≤∞∞π ¯·Óˆ„

העת כתב ,ÈËÈÊÈ¯Ù ÏÈ‡ של ג' כרך
הפעם הוקדש גאון, מרכז של המחקרי
הכרך מאמרי  וזהות".  "מגדר  לנושא 
בכנס שנישאו הרצאות על התבססו
היהודייה" "האישה על הבינלאומי
ים–תיכוניים ללימודים במרכז שנערך
בדוברובניק זגרב אוניברסיטת של
לחקר והמרכז גאון מרכז עם בשיתוף
והתרבות היהודית–ספרדית התרבות
באיסטנבול. העות'מאנית–טורקית
באיל פורסמו המאמרים תקצירי
בשיתוף נערך ההשקה ערב .6 קונטאקטו
של תחומי הרב האתני המרכז עם
בנווה דלל סוזן במרכז ענבל, תיאטרון

.2010 בינואר צדק

,È˙Ó‡ ÈÊ¯ ¯¢„ מפי  ברכה  דברי לאחר
¯„ÒÎÏ‡ ¯Ó˙ ßÙÂ¯Ù הציגה ענבל, מנכ"ל
והמאמרים הכלולים הכרך, מטרותיו את
שפות: בארבע מאמרים   17 בכרך, בו.
וצרפתית, איטלקית אנגלית, ספרדית,
המדור מדורים: לארבעה נחלקים והם
המדור ולסוציולוגיה; להיסטוריה
והמדור לבלשנות  המדור לספרות; 

למוזיקה.

בשנים נתברך וזהות" "מגדר הנושא
מנקודת בעיקר מקיף, במחקר האחרונות

שלנו הכרך אולם פמיניסטית.  ראות
היהודייה–ספרדייה. לאישה מוקדש
זכה לא זה היבט שהרי ייחודו, בזה
מואר והוא הראויה,  הלב  לתשומת
מדעיות דיסציפלינות של באורן כאן
מספרד - שונות תקופות ולאורך שונות
בקהילות ימינו; ועד הגירוש שלפני
ועד פורטוגל איטליה, יוון, - שונות
הכתובה בספרות במציאות, יוגוסלביה;
במחקרים הרבנית. ובספרות והדבּורה,
האישה של דמותה עולה שלפנינו,
השונים בתפקודיה היהודייה–ספרדייה 
לשכבות כבת, וכמשתייכת כרעיה, כֵאם,
ועד הפרוצה מן - מקוטבות חברתיות
האישה מן הגבוהה, האצולה לאשת
ועד המסורתית בחברה הבית יושבת
עצמאית קריירה  המפתחת  למשכילה 
ובנגינה. בשירה או בעסקים בכתיבה,
ורבגונית, מורכבת תמונה לפנינו מוצגת
סטראוטיפית לתבנית  נענית  שאינה
כקודמיו זה  שכרך מקווים אנו  אחת.
היהודית– התרבות לחקר  נדבך הוסיף
והביא בה ההבנה את העמיק ספרדית,
החוקרים, לתודעת  המחקרים ּפֵרות  את

הרחב. והציבור התלמידים

הציגה חיפה מאוניברסיטת ¯„‰ ‰ÏÈ‚ ¯¢„
ולאומיות קהילה "זנות,  מאמרה את
העולם במלחמת ."1936-1900 בסלוניקי,
Entante–ה חיילי ריבוי ובשל הראשונה
והמוסר. הלאום גדרות נפרצו בסלוניקי,
רק לא ביטוי לידי בא ההלניזציה תהליך
וכלכליים פוליטיים דמוגרפיים, בשינויים
כמיעוט יהודי בעיר. אולם גם בזנות אלא
להעלים הקהילה השתדלה יוונית בעיר
בתדמיתה לפגוע לא כדי התופעה את
יהודיות זונות  של סיפורן המוסרית. 
שהחברה מכיוון השתקה של סיפור הוא
ובראשונה בראש דאגה היהודית
El האומה ולכבוד הציבורית  לתדמיתה

.honor de la nasion

בלקט ·˜ÚÈ ˙Â¯ הזמרת הערב את חתמה
¯ÊÚÈÏ‡ ¯¢„ נשים. ומפי נשים על שירים
בסיפורים ותיבל  הערב את הנחה  ÂÙ‡Ù

לנשים. הקשורים יהודיים–ספרדיים

˙„ÈÏÏ ‰˘È‡Ï ‰ÏÂ‚Ò
¯ÎÊ Ô·

בכור, בן של מטבור חתיכה לקחת
ולתת אותו  לטחון אותו, לשרוף 
יין עם או עם מים לשתות לאישה

בנות תלד ולא טובלת שהיא ביום

˙˜ÒÙ‰Ï ‰ÏÂ‚Ò
‰ËÈÓ· ‰·Ë¯‰

שרוצה בעת במיטתו שמשמש מי
שירטיב ילד לו יוולד להשתין
לכך אפילו שיגדל. התרופה במיטה
ישרוף עכבר, של  זנב  שיקח היא
או עראק, עם אותו וישתה אותו
אחר דג  בתוך  שנמצא דג  שיקח 

שישרוף אותו וישתה.

Ì‰¯·‡ Â‡ÈË  Ï˘  „È ·˙Î ÍÂ˙Ó
Â·ÈÈ¯ÒÓ ÈÓÓÚ ‡Ù¯Ó ¨ÂÙ‡Ù

Ú¯‰ ÔÈÚ· ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈÓ‚˙Ù

Ojo malo i burakador
הרע מחוררת עין


El Dio ke mos guadre

de ojo malo i de aynara (h)
הרע מעין ישמרנו אלוהים

בישא ומעינא


El Dio ke te guadre
de ojo malo, de vizino

malo i de ayre de burako
הרע, מעין ישמרנו אלוהים

ומרוח פרץ משכן רע


El ojo al sesto, se buraka presto
במהרה ינוקב על סל, עין
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ÈË ÔÈß·ØÍÏ ¯ÙÒ‡ È‡Â·
ÈÓÂÁ˙ ·¯ ÔÂÈÚ ≠ È¯‡ËÂ˜

Ï˘ ÌÈÈ˘È‡ ÌÈ¯ÂÙÈÒ·
˙Â¯·Â„ ˙ÂÈÓÓÚ ˙Â¯ÙÒÓ

˙È„Â‰È–˙È„¯ÙÒ
ÔÂÎÓ ˙‡ˆÂ‰ ¨„Ï‰ ÏÎÈÓ ˙‡Ó

Ë¢Ò˘˙ ÌÈÏ˘Â¯È ¨È·ˆ–Ô·

בן–צבי במכון נערך ההשקה ערב
את פתחו  .2010 בינואר בירושלים 
החמישי הנשיא  ,ÔÂ· ˜ÁˆÈ  ¯Ó הערב
מדינת ישראל ויו"ר הרשות הלאומית של
,ÒÈÒÚ ·ÂË–ÌÂÈ ßÙÂ¯Ù לתרבות הלאדינו,
,¯„ÒÎÏ‡ ¯Ó˙ ßÙÂ¯Ùו בן–צבי מכון ראש
Â‡¯Ò Ô‰Î  ‰„ÏÈ˙Ó גאון. מרכז  מנהלת
מנחה שהיא  המספרות חוג את תיארה 
עבודתה. את מיכל ביססה ושעליהן
מרכזיות: הרצאות שתי נישאו בערב
מהאוניברסיטה  ¯ÈÙÒ  ‰È¯‡ ÈÏÈ ¯¢„
תל ואוניברסיטת בירושלים  העברית
כסוגה האישי הסיפור על דיברה אביב,
ו„¢¯ Ï‡Ù¯ Ï‡ÂÓ˘ ßÙÂ¯Ù פולקלוריסטית;
הלאדינו לחקר סלטי ממרכז ÏÓÂ‚ È·È
המחקר על דיברו בר–אילן באוניברסיטת
הלד מיכל דרכה של ועל אישית  כיצירה
לאדינו. דוברי האישי של הסיפור בחקר
–¯· ‰˘Ó  ßÙÂ¯Ù נשא הסיכום דברי  את
עברית. „¢¯ האקדמיה ללשון ‡˘¯, נשיא
שלה התגובה  בדברי תיארה „Ï‰  ÏÎÈÓ

הספר. כתיבת תהליך את

הסיפור באמצעות החושף מחקר זהו
יהודיות נשים  של  קולן  את  האישי
כיום בישראל החיות ספרדיות מבוגרות
ממסורת מעבר בשלב והמצויות
נעשה הסיפורים ניתוח  למודרנה.
המשלבת תחומית רב מחקר בשיטת
וסוציולוגיה. היסטוריה לשון, ספרות,
הן עמדו עליו במיוחד מעניין נושא
עצמה, מיכל הן המרצים, הן המברכים
החוקרת בין הגומלין יחסי מערכת הוא
הרב בראי  המתבוננות המספרות ובין 
הערב את חתמה ביניהן. העומד צדדי
גדוש ערב  זה  היה  .ÔÈÈÏ˜  ÈË· הזמרת 
גבוהה. אקדמית ברמה שהתנהל ומרתק

ÔÂÏÈÓ‰ ˙˜˘‰ ·¯Ú· ÔÂ‡‚ ÊÚ· ¯ÓÂ ÔÂ‡‚ ÏÁ¯ ß·‚ ¨ÂÙ‡Ù ¯ÊÚÈÏ‡ ¯¢„

Dr. Eliezer Papo, Sra. Rachel Gaon i Sr. Boaz Gaon en la promosion del Diksionario

ØÂÈ„‡Ï≠È¯·Ú ÔÂÏÈÓ
¨È¯·Ú≠ÂÈ„‡Ï

¨Â‡¯Ò Ô‰Î ‰„ÏÈ˙Ó ˙‡Ó
¨˜Ê Æ˘ ˙‡ˆÂ‰
Ú¢˘˙ ÌÈÏ˘Â¯È

בירושלים בן–צבי  במכון נערך  הערב
בין שיתוף  תוך (18.2.10) תש"ע באדר 
לתרבות גאון מרכז  גופים:  שלושה
מרכז בן–גוריון, באוניברסיטת הלאדינו
באוניברסיטת הלאדינו לחקר סלטי
לתרבות הלאומית  והרשות אילן  בר
ÔÂ· ˜ÁˆÈ ¯Ó הערב פתחו את הלאדינו.
ההרצאות את שתי .Ï‡Ù¯ Ï‡ÂÓ˘ ßÙÂ¯Ùו
‰ÏÈÏÂË–Ô· ·˜ÚÈ ßÙÂ¯Ù נשאו המרכזיות
¯ÊÚÈÏ‡ ו„¢¯ בן–גוריון מאוניברסיטת
ßÙÂ¯Ù זו. מאוניברסיטה הוא אף ,ÂÙ‡Ù
ערך "עיין להרצאתו שקרא ‰ÏÈÏÂË–Ô·
הוא כיצד מילון, מהו הסביר מילון",
¯¢„ טוב.  למילון  המידה קנה ומהו  בנוי 
למילונה ספציפית התייחס ÂÙ‡Ù ¯ÊÚÈÏ‡
ßÙÂ¯Ù הנחתה  הערב את כהן סראנו. של
פתגמים בדבריה ששזרה ¯„ÒÎÏ‡ ¯Ó˙
נשאה המחברת הנידון. המילון מתוך
,‰¯ÓÈÊ ÏËÂÓÁ והזמרת תגובה דברי
לאדינו. שירי במחרוזת הערב את חתמה
ערב זה היה לפה. מפה מלא היה האולם
להלן חווייתי–אישי. והן ומאלף מלמד הן
תמר של  דבריהם את  במלואם נביא 

רפאל. שמואל ושל אלכסנדר

¯ˆÂ˜ Ú¯ÂÊ˘ ÈÓ
¨Ken ensembra arrekoje

ÔÂÏÈÓ ÍÂ˙Ó ÌÈÓ‚˙Ù
ÂÈ„‡Ï≠È¯·ÚØÈ¯·Ú≠ÂÈ„‡Ï

¯„ÒÎÏ‡ ¯Ó˙ ˙‡Ó

שמחה אני גאון,  מרכז ובשם  בשמי
המילון לכבוד הזה  הערב  את לפתוח
מתילדה של עברי-לאדינו לאדינו-עברי
כולנו. חיכינו לו מילון סראנו, כהן
כמוהו עברית, הכולל דו–כיווני מילון
בערכו ספק  לי  ואין לנו, היה  לא  עוד
אוהבי ולכל לתלמידים לחוקרים, הרב
של המילון ועל בכלל  מילון  על השפה.
המרצים הערב ידברו בפרט מתילדה
וד"ר בן–טולילה יעקב פרופ' הנכבדים,
את דבריי אקדיש אני לכן אליעזר פאפו.
והשייכת הזה במילון מיוחדת לתופעה
הפתגמים והיא שלי המומחיות לתחום
באמצע לשלב לנכון מצאה שהמחברת
פתגמים  348 של  קובץ זהו  המילון. 
מדוע לפי סדר א"ב. אין הנמקה מסודרים
ולא אחרים. למתילדה אוסף נבחרו אלו
ואני שכולנו פתגמים  של  מאוד נרחב
יצא לאור. תופעה במיוחד מחכים שכבר
של הצרפתי במילון לראות אפשר דומה
בעיקר לועזיים ביטויים יש שם לרוס
בצרפתית בשיח המשמשים בלטינית
אלו. ביטויים  של התרגום גם ומובא 
כנראה פתגמים,  פשוט לנו יש כאן  אך
שלא חבל המחברת. על האהובים אלו
דברי כלומר, שימוש,  הקשרי  הוסיפה
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"למי הפתגם: מתאים זו להערתי אולי
מילים". אין צורך בהרבה היטב שמבין

A buen entendedor pokas palavras

לדברי כמה דוגמאות שאקשר עוד אביא
שמתילדה יודעים כולנו שלי. הפתיחה
שנים שבע במשך מאוד קשה עבדה
בית, כמו הוא  מילון כי הזה, המילון  על
מנוח נותנת שאינה באר כמו שהוא

לתקן. ומה להוסיף מה עוד יש ותמיד

La kaza es un pozo ke no da
repozo
סבלנות אפשר הרבה ועם עם תקווה אך
לחם וגם היא הסבלנות כי הכול להשיג,

ָחכְמה.

Kon la esperansa todo se
alkansa
La pasensia es pan i sensia
אטית, נמלים עבודת היא מילון כתיבת
החבית". מתמלאת טיפה אחר "טיפה אולם

 A gota a gota se inche la bota
"מי כי לומר סוף סוף אפשר ועכשיו

קוצר". שזורע

Ken ensembra arrekoje
בהקדמתה, כותבת שהיא כפי מתילדה,
אנשים ביניהם רבים,  במקורות  נעזרה
להגיע יכלה וכך כיום לאדינו הדוברים
שהרי והמדוברת, החיה  הלאדינו אל
גם אז טוב, עץ על להישען מוטב תמיד

צל טוב. יש

Ken a buen arvolé se arrima,
buena solombra lo kuvija
דבר ומביני מומחים שיקומו לצפות, יש
בחרה למה יתהו או טעויות וימצאו
נאמר ולהם אחרת ולא כך המחברת
טועה "גם החכם עבודה מושלמת, שאין

בתיבה".

I el haham se yerra en la tevá
עבדה כותבת, עצמה שהיא כפי מתילדה,
להספיק רצתה  היא שיכלה; ככל  מהר
שחושב ומי  השעה, צורכי על ולענות 
לירושלים. מגיע לא  ומהסס,  מדי יותר

דהיינו, לא משיג את מטרתו.

ÍÈ‡ Â‡ ÈÏ˜ÈÒ˜Ï‰ ÌÒÂ˜‰
ÂÈ„‡Ï· ¢ÏËÙ“ ÌÈ¯ÓÂ‡

Ï‡Ù¯ Ï‡ÂÓ˘ ˙‡Ó

ברוח חדרי אל נכנס אחדים שבועות לפני
במחלקה הפרופסורים מן אחד סערה,
שבאוניברסיטת ישראל עם לספרות
מילים שעיסוקו האיש בר–אילן.
כיצד ומיד, לו, שאומר ביקש בעגנונית
לך ולפטל "מה פטל. אומרים בלאדינו
השבתי היממה?" של זו בשעה בלאדינו
בתוך שידעתי, וכיוון בבדיחות. לו
לשאלה, מענה מהיר אין עמי כי תוכי,
לי נזדמן בינינו, כמה פעמים הרי, כי
ביקשתי בחיי, "פטל" במילה השימוש

בשלומו לדרוש זמן", מעט "למשוך
להוריד מ"סדר ובכך מחקריו, ובשלום 
תמהתי ב"פטל". העיסוק את שלי היום"
מצאה לה בלאדינו "פטל" האם המילה
העגנוניות, המילים ארמון בתוך משכן
ומהירה: "פטל", קצרה והתשובה הייתה
שום אין עגנון ובלאדינו "אצל "פטל"
כלעומת שבא, ואני האיש נעלם פטל". 
ביקשתי הפטל. מבוכת עם נותרתי
אבל מראשי, הפטל סערת את למחוק
מנוח. לי כמו לא נתנה ההיא המילה
שאני העגנוני האיש הכול ככלות אחרי
שכתב חתן שורה לכל בר–סמכא רואה בו
מזור לשוני, ממי לבקש נובל לספרות בא
לאדינו, לענייני סמכא כבר רואה שהוא
כשהמילה מבוכתי במלוא נתגליתי ואני
זו היא "פטל" המילה בדיוק כן, "פטל",
ככל שביקשתי היום. לי באמצע שחסרה
ההיא, הטורדנית השאלה את לשכוח
וניקרה ונקשה ועלתה היא שבה כך
מצאתי עצמי והנה סף מחשבותיי. על
האחד ושלושה. ושניים מילון פותח
.fresa במילה  נתקלתי בספרדית שם
המילה את שם מצאתי באיטלקית האחר
מצאתי שם בצרפתית והאחר lampone
קיוויתי כך כל .framboise המילה את
בי תעורר האלה האפשרויות מן שאחת
של מצלילה הד לאיזה נושן זיכרון איזה
הייתה מרה. והאמת המילה המבוקשת
כזו הייתה האפשרויות מן אחת לא אף
מי אחרי הגאולה. אל אותי שיכלה לקרב
"פטל" בבית במילה השתמש ככלות הכול
ולמה שצעיר ילדותו דובר הלאדינו? 
כשכל "פטל "בדיוק למילה יזדקק ישראלי
משופעת במילה ילדותו הישראלית
פטל" "מיץ "פטל", כמו כך כל דומיננטית
מי בכלל באלה? וכיוצא פטל" "קטיף 
בכלל בלאדינו ולמה למילה “פטל" נדרש
“פטל" למילה תשובה לשלוף אמור אני
דלת בחטף אל בא בגלל שמישהו רק
עומק מה לדעת אולי והסתקרן חדרי
הצטרפה "פטל" בלאדינו? אבל ידיעותיי
שלצבר מילים של ארוכה כך כל לסדרה
במצב שנייה יד לאדינו דובר ישראלי,
זאת מעת ובכל  להכירן טוב, אין סיכוי
אותה ידע ולשלוף נדרש להפגין אני לעת
תאב קהל המׂשביע  לקסיקלי כמו קוסם
איך אז מצויה. עירונית בזירה שעשוע
קוקה "פחית "פזל", בלאדינו אומרים
לכם הנה "פיגול"? או "פחוס" קולה",
שבוודאי פ"א באות אחדות מילים

בין היא  מתילדה שכן לפתגמים הסבר 
יש אך זאת, לעשות שיכולים היחידים
מספר ממכפיל את יותר שזה היה לשער
תקציב עם להסתבכות וגורם העמודים

הספר.

Ken muncho pensa no se va a
Yerushaláyim
נורמות קובע הוא רב: כוח יש למילון
ולאסמכתא, למקור הופך הוא לשוניות,
לה שחסרות הלאדינו כמו בלשון במיוחד
התחדשו שכבר עכשוויות מילים הרבה
היססה לא מתילדה במקביל, בעברית.
- כברכה זאת רואה אני בלאדינו. לחדש
בתחדיש מדובר היכן ציינה שלא רק חבל
הורסת". והלשון בונה "הלשון כי לשוני,

La alguenga fragua, la alguenga
derroka
המילים מנר, יותר מאירות המילים

משביעות יותר מלחם, וכפי שנאמר:

Para lakirdí no se kere kandil

Tu pan no me artó , tu palavra
me kontento
כאן לנו מגישה שמתילדה חושבת אני
ואת אותנו  שישמש וחשוב גדול מפעל 
שהשיגה אחרי עכשיו הבאים. הדורות
לישון יכולה היא בינלאומיים מוניטין

בשקט:

Kovra buena fama i échate a
durmir
מתילדה, את  מכירה שאני כפי  אולם
הבא, הפרויקט על  עובדת  כבר היא
נמצא שכבר הבישול ספר על לדבר שלא
וטובות רבות שנים לה נאחל לכן בדפוס.
שהיא הפרויקטים כל את שתספיק כדי

מתכננת.
Anyos munchos i buenos
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הוא אלכסנדריה, יליד וינבלט פרופ'
לאדינו דוברת יהודית–ספרדית ממשפחה
לקרבה נוספת נקודה זו ואולי אמו. מצד

חשנו כלפיו. המיוחדת שכולנו

„Â·ÎÏ ·¯Ú
¯¢ÂÈ‰ ¨ÈÓÂ¯ ÒÈ¯ÂÓ ßÙÂ¯Ù
¯˘ÈÏ‡ ÊÎ¯Ó Ï˘ ‡ˆÂÈ‰

גאון מרכז עם  בשיתוף אלישר  מרכז
היו"ר ,ÈÓÂ¯ ÒÈ¯ÂÓ ßÙÂ¯Ù לכבוד ערך
לרגל ערב  אלישר, מרכז של היוצא 
בקמפוס נערך הערב לגמלאות. פרישתו
כחלק ביוני 2010 אוניברסיטת בן–גוריון
נוכחות - "המזרח  בסדרה עיון  מיום
,‰È„Ù ‰·È·Á  ßÙÂ¯Ù בעריכת  וחסר"
יום אלישר. מרכז של  הנוכחית היו"ר
דרום "קולנוע,  לנושא הוקדש העיון 
,È¯ÎÂÒ ÈÒÂÈ הסופר בו ומזרח". השתתפו
¯¢„ הקולנוע יוצר ,‡È·Ï ÒÂÓÚ השחקן
ÛÊÂß‚ Ë¯Ï‚ÈÈÙ והאמנים והבמאים ¯·‡
לפרופ' המוקדש בחלק .˘„· ˜ÈˆÈ‡ו ÔÂ„„
את ¯„ÒÎÏ‡  ¯Ó˙ ßÙÂ¯Ù קראה  רומני,
רומני לפרופ' כי והוסיפה הרקטור ברכת
לימודי בהכללת ראשונים זכות שמורה
בן–גוריון באוניברסיטת הלאדינו שפת
האוניברסיטה הייתה זו .1979 בשנת
זה. נושא לימדו בה  בארץ הראשונה
ברכתו את קראה פדיה חביבה פרופ'
ÔÓËÒÂÈ  ‰˘Ó ßÙÂ¯Ù דיקן הפקולטה, של
,ÔÂÏÁÎ  ¯È‡Ó ¯Ó דברים נשא כך  ואחר
יוצאי יהודים של העולמי הארגון יו"ר

לא על ידי מן הימים ֶאָשאל אם ביום 
היסטוריון ידי על הרי העגנוני הפרופסור
בבניין שאפגוש ביולוג בקפיטריה,
בחדר ההקלטות. או מוזיקולוג המנהלה
שתישאל מילה שלכל בטוחים כולם
מעין השלופה. התשובה מוכנה תהיה
הרי אני אבל מילים. של הגרלה מכונת
את האמת, וככל שהולך עיסוקי יודע
כך גובר ומעמיק, בתחום הלאדינו
שלעולם לעולם והפחד התסכול והחשש
במילון הלאדינו. המילים את כל אדע לא
אומרים איך באמת' 'על אדע לא לעולם
למילה האמתית התשובה ואולי "פטל“
בטורקית? ביוונית? מסתתרת בכלל
שדוברי ולמה סלבית? וריאציה באיזו
ישתמשו במילה מסלוניקי לאדינו 
הלאדינו כמו שדוברי בדיוק "פטל“
כבר הרי זה בה? את השתמשו  בסרייבו
מרובות, התגוונויות ללאדינו - למדנו
מרובים, הגיות מקורות משלבים שונים,
של אלה הופכים, בסופו - וכל משתנות
"פטל" המילה אחר החיפוש את דבר,
אם וגם אפשרית. בלתי למשימה כמעט
שכנעתי כך מחקריים, בגלוסרים אחפש
הזאת? למה שאתקל במילה עצמי, את
לה תשב "פטל" שהמילה הסיכוי מה
באחד העתיקות? הרומנסות באחת
הפתגמים? הקופלאס? או באחד משירי
העממיים? הסיפורים מן באחד ואולי
נעלמה הזאת המילה דווקא ולמה
הפרופסור שאל לא למה מתודעתי?
"תפוח "תפוח"? אומרים איך העגנוני
קל. היה שזה כמה אדמה"? "תפוח זהב"?
תשובה עם מתייסר ולא ודי לו עונה הייתי
וחלק חד לו שולף הייתי אפשרית. בלתי
"מאנסאנה", לו ואומר התשובה את
נגמר היה ובזה ו"פאטאטה" "פורטוקאל"
מן המהירות, היה מתלהב מן הוא העניין.
הייתי ואני השליפה מיכולת הבקיאות,
מתייסר פחות. אבל הוא התעקש דווקא
מנוחה. לי נותן לא הזה והעניין "פטל" על
די ובתדירות זמן לכמה אחת האמת,
המבקשים כאלה אליי מגיעים גבוהה
מילה כזו בלאדינו"  "איך אומרים לדעת 
מקווה שתימצא כך כל אחרת ואני או
היום מסמיק. הייתי פעם התשובה. לי
לארכאולוגיה פרופסור האם לא. כבר
הכלים מקימורי תו כל להכיר אמור
כך לשם האדמה? ממעמקי שולה שהוא
תשובה, לבקש לחפש, המחקר. הרי נועד
להתלבט הנשייה, מתהום להעלות

‡ˆÂÈ‰ ¯ÂË˜¯Ï ‰ÂÂÁÓ
ËÏ·ÈÂ ÈÓÈß‚ ßÙÂ¯Ù

עברית לספרות  המחלקה עם בשיתוף 
העברית הספרות לחקר הקשרים ומכון
ערכנו והישראלית, היהודית והתרבות
ÈÓÈß‚ ßÙÂ¯Ù היוצא לרקטור מחווה ערב
פרופ' כיהן לרקטור, שנבחר לפני .ËÏ·ÈÂ
הרוח למדעי הפקולטה כדיקן וינבלט
(שש שנים) כהונות שתי והחברה במשך
כך כרקטור. כהונות שתי מכן ולאחר
ג'ימי מול  באינטנסיביות עבדנו שכולנו 

שנה! 14 במשך

לספרות המחלקה ראש ,ı¯ÂÂ˘ Ï‡‚È ßÙÂ¯Ù
הפקולטה, ִמנהל ראש ,È¯Ó„ ÏÁ¯ו עברית
ßÙÂ¯Ù הצטרפה אליהם ברכה, דברי נשאו
הערב. את שהנחתה ¯„ÒÎÏ‡ ¯Ó˙
סיום על בהתרגשות דיברו שלושתם
אדם עם  מבורך  פעולה  שיתוף  על  פרק, 
בזולת. מתחשב ותמיד נדיב אציל, דגול,
מרתקת על הרצאה נשא ÒÈÈÂ ÌÈÈÁ ¯¢„
בספרות בר–כוכבא שמעון של הדימוי
כוסבה), (בר השונים שמותיו העברית:
בין הדורות - במהלך אליו ושינוי היחס
הרואי גיבור לבין שהכזיב,  ומי שודד,
בקטע סיימו הערב את משיח. ואפילו
È¯ÂÁ  ‡‡„È יצירותיהם: מפרי קריאה 
שניהם (פרוזה),  Â‚Â„¯· ÈÓÒו (שירה) 
המחלקה של היצירתי במסלול מלמדים
חם, ערב זה היה עברית. לספרות
ומאלף. מרגש  "משפחתית", באווירה 

ÈÓÂ¯ ÒÈ¯ÂÓ ßÙÂ¯ÙÏ ‰˘È¯Ù ˙˙Ó ‰˜ÈÚÓ ˘ÂÏ‡ ‰·Ï ß·‚

Sra. Levana Alush espartiendose del Prof. Maurice Roumani
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˙ÂˆÂÙ˙· „¯ÙÒ¢ ≠ ‰ÈÒ¯ÂÓ
¢≤∞±∞≠±¥π≤

יהודי תרבות על כנס נערך אפריל בחודש
עם בשיתוף מורסיה באוניברסיטת ספרד
סוניה ייצגה אותו ספרד-ישראל בית
נכבדה משלחת הגיעה  מישראל  סנשז.
החמישי הנשיא ,ÔÂ· ˜ÁˆÈ ¯Ó גם ובה
מדינת ישראל ויו"ר הרשות הלאומית של
.ÏÂ‡˘ ‰˘Ó ¯Ó וסגנו, לתרבות הלאדינו
ÂÙ‡Ù ¯ÊÚÈÏ‡ ו„¢¯  ¯„ÒÎÏ‡ ¯Ó˙ ßÙÂ¯Ù
הרצה פאפו  ד"ר גאון. מרכז את ייצגו 
שנרשמו (פריקאנטס)  ריפוי לחשי  על
בבוסניה. יהודיות–ספרדיות נשים מפי
משותף מאמר  על התבססה ההרצאה 
ßÙÂ¯Ù פאפו. וד"ר אלכסנדר פרופ' של
הבין– היחסים על הרצתה ¯„ÒÎÏ‡ ¯Ó˙
מוסלמיים יהודיים, פתגמים בין תרבותיים
קדומות". ודעות סטראוטיפים - ונוצריים
הכנס, בתום בלאדינו. נישאו ההרצאות
הסמוכה, המשתתפים בעיר לורקה ביקרו
יהודי כנסת בית הנראה) (ככל נתגלה שם

מבצר. של תחום בתוך עתיק

- ·¢‰¯‡ ¨Ô·ÈÈ‰–ÂÈ
¯˜ÁÓ ˙„Ò

מחקר סדנת  נערכה אפריל, בחודש 
האוניברסיטה באוניברסיטתיילבארה"ב.
והזמינה אפריקה מצפון יד כתבי רכשה
פרופ' בראשות חוקרים 12 ובה משלחת
ללשון האקדמיה נשיא בר–אשר, משה
ßÙÂ¯Ù הללו. המסמכים את לבדוק עברית
ההיגוי ועדת ראש ,‰ÏÈÏÂË–Ô· ·˜ÚÈ
מסמכים לבדוק  הוזמן גאון מרכז  של
גם נערך זו  סדנה במסגרת מטיטואן. 
בן–טולילה על פרופ' הרצה שם יום עיון

מטיטואן. הקדישא" החברה "פנקס

¯ÂÓÂ‰‰ ∫ÔÂÈÚ ÈÓÈ ¨‰ÁÂÈ¯–‰Ï
È„¯ÙÒ È„Â‰È‰

"סאן עמותת מארגנת שנתיים, בכל כמו
תרבות על עיון ימי קוגוייה" לה דה מייאן
השנה, בנובמבר הכנס ספרד. יהודי
¯¢„ היהודי–ספרדי. ההומור לחקר הוקדש
על הרצה מרכז גאון, ייצג את אשר ,ÂÙ‡Ù

˙ÂÈÂ¯ÙÒÂ ˙ÂÂ˘Ï ≠ „È¯„Ó
‰ÙÂ¯È‡· ˙ÂÈ„Â‰È
‰˜È¯Ù‡ ÔÂÙˆ·Â

ספרד-ישראל בית  מטעם נערך  זה כנס
נמשך הכנס אבקסיס. רחל ידי על ואורגן
לשפה הוקדש  ערב  וכל  ערבים  שלושה 
לאדינו, יידיש, אחרת: יהודית וספרות
השתתפו הלאדינו בערב ערבית–יהודית.
פינטו– נינה וד"ר  רפאל  שמואל  פרופ'
ßÙÂ¯Ù בר–אילן.  מאוניברסיטת אבקסיס 
גאון מרכז את ייצגה ¯„ÒÎÏ‡ ¯Ó˙
היהודית–ספרדית הספרות על והרצתה
בחקר ומגמות היסטוריה פה: שבעל
נחתם במופע פתגמים ובאיסופם. הערב

ספרדייה. זמרת מפי לאדינו שירי

˙ÂÂ˘Ï¢ ≠ ÌÈÏ˘Â¯È
˙ÂÈ¯Â˜Ó ˙Â¯ÈˆÈ ∫ÌÈ„Â‰È‰

¢˙ÂÓ‚¯Â˙Ó ˙Â¯ÈˆÈÂ

המרכז של  הרביעי הבינלאומי  הכינוס 
וספרויותיהם היהודים ללשונות
נערך שנה למרכז, עשרים וחמש במלאות

Ï‡¯˘È· ÌÈÒÎ

Ï¢ÂÁ· ÌÈÒÎ

ביוני בירושלים העברית באוניברסיטה
בערבית–יהודית, עסקו הכנס מושבי .2010
הלאדינו במושבי וספרדית–יהודית. יידיש
ופרופ' אורה רודריג שורצולד פרופ' הרצו
בר–אילן; מאוניברסיטת רפאל שמואל
מיכל ד"ר בר–אשר, קינטנה  אלדינה ד"ר
ריז'יק מיכאל וד"ר בוניס דוד פרופ' הלד,
גאון מרכז את העברית; מהאוניברסיטה
על שהרצה ‰ÏÈÏÂË–Ô· ·˜ÚÈ ßÙÂ¯Ù ייצג
המאה מראשית מטיטואן מותרות תקנת

הי"ט.

È‡ Èß‚ÈÏ È„ Ò‡È„ ≠ ÁÏÓ‰ ÌÈ
˘·„Â ·ÏÁ ÈÓÈ ≠ ÏÈÈÓ

בחודש נערך השנה גם שנה, בכל כמו
המלח. בים הלאדינו שוחרי כנס ינואר
מרכז את  ייצגה ¯„ÒÎÏ‡ ¯Ó˙  ßÙÂ¯Ù
כתב של  3 מספר כרך  את  והציגה גאון 
בתרבות מחקרים - פריזינטי" "איל העת
כמה מאות בכנס השתתפו יהודי ספרד.
של ימים שלושה אלה  והיו אנשים
הלאדינו: נמרצות סביב תרבות פעילויות
הרצאות, מפגשים וערבי מוזיקה ושירה.
על המעידה מיוחדת חוויה תמיד זו

ותרבותה. הלאדינו שפת של חיותה

È‚Èˆ ˙ÂÙ˙˙˘‰
ÌÈÒÎ· ÔÂ‡‚ ÊÎ¯Ó
Ï¢ÂÁ·Â Ï‡¯˘È·

לאדינו חוקרי  הוזמנו שנה, בכל  כמו
להשתתף בן–גוריון מאוניברסיטת
זו ובחו"ל. בארץ אקדמיים בכנסים
את להפיץ רק לא מצוינת הזדמנות
חוקרים ציבור בפני  הלאדינו  תרבות
מכיר בהכרח שלא וקהל וסטודנטים
מרכז את  להציג גם אלא זו, תרבות 
שלושה השנה הרצו חזונו ומפעלו. גאון,
ובשישה בישראל כנסים בשני מחוקרינו

בחו"ל. כנסים

מרכז את ייצג  ÂÙ‡Ù ¯ÊÚÈÏ‡  ¯¢„ לוב.
לאדינו לימד בה התקופה על וסיפר גאון
בראשות והמזרח ספרד ליהדות בחטיבה
השיח דרך  את אפיין וכן רומני פרופ' 
דיבור כדי תוך המשלב  רומני  פרופ' של
לפחות לב, לשים בלא  נמען, לאותו
שכתב כפי נפרדים, אנו שפות. שלוש
אינטלקטואל רנסנס", מ"איש הרקטור,
הקריירה שנות כל את שהקדיש אמתי,
ספרד יהדות לקידום  שלו  האקדמית

והמזרח.

לאדינו חוקרי  הוזמנו שנה, בכל  כמו
להשתתף בן–גוריון באוניברסיטת
זו ובחו"ל. בארץ אקדמיים בכנסים
את להפיץ רק לא מצוינת הזדמנות
חוקרים ציבור בפני  הלאדינו  תרבות
מכיר בהכרח שלא וקהל וסטודנטים
מרכז את  להציג גם אלא זו, תרבות 
שלושה השנה הרצו חזונו ומפעלו. גאון,
ובשישה בישראל כנסים בשני מחוקרינו

בחו"ל. כנסים



„ÈÂË

תופעת את בודק הקורס העממית.
היהודית בתרבות והדיבוקים  השדים
בפרט. ספרד יהודי ובתרבות בכלל
פרופ' תמר בהדרכת סדנה למתודולוגיה
שני תואר תלמידי את  מלווה אלכסנדר

התזה שלהם. בכתיבת עבודת

ÌÈÈÈËˆÓ ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï ˙Â‚ÏÓ

העניקו השנה גם קודמות, בשנים כמו
הלאדינו לתרבות הלאומית הרשות
בישראל, הספרדית  והפדרציה 
מכל לסטודנטים הצטיינות  מלגות
את הלומדים בארץ, האוניברסיטאות
החלטנו השנה ותרבותה. הלאדינו שפת
לתלמידים רק  המלגות את  להעניק
להמשיך לעודדם כדי ראשון לתואר
הזוכים: רשימת להלן  בתחום.  ולהעמיק
‰¯È˘  ,Ì‰¯·‡ È‚Á  ,·‡ËßÁ Â·‡  È‡Ó‡
,ÈÏ‡¯˘È ˙È¯ÈÓ ,¯ÈÓÊ È˙È‡ ,¯ËÚ–Ô·
È˘ ,ÔÈË¯ÂÏÙ È„Ú ,ËÙ‰ÓÂÏÙ ÏË¯Â‡

.‰„˘ Ï‡È¯Â‡ו ËÏ·ÊÂ¯

במלגה: אחת הזוכות לנו כותבת

¨ÌÂÏ˘
שנה סטודנטית ,¯ËÚ Ô· ‰¯È˘ שמי
של במחלקה הרוח, במדעי ראשונה
עם ויחד ישראל  עם  של היסטוריה 
מהתואר כחלק ישראל  מדינת  לימודי
כלליים. קורסים ללמוד התבקשתי שלי
ספרות של בתחום ללמוד בחרתי
עסק שלקחתי הראשון הקורס הלאדינו.
קורס הספרדי" - היהודי ב"סיפור העממי
התרבות, את  בפניי פתח אשר  מרתק
אז שעד הלאדינו ושפת ההיסטוריה
אשר שלי מסבתא פעם מדי שמעתי
החלטתי ב' בסמסטר מטורקיה. מוצאה
"ההומור של קורס  בעוד  להמשיך
השלים אשר  הספרדי" היהודי בסיפור 
יכולה מה שאני הקורס הראשון. את לי
חדש עולם  בפניי שנפתח הוא לומר 
משפחתי. בתוך עמוק מושרש אשר
תרומה הלאדינו בתרבות רואה אני
על לשמור וצריך  היהודי, לעם  אדירה
וללמד אותה ללמוד ולהמשיך זו תרבות 
שאמשיך לי ברור  קיימת. אופציה  בכל
בקורסים ואם בעצמי אם וללמוד לחקור,
דרכי בהמשך לקחת אוכל אשר נוספים
בן–גוריון. באוניברסיטת כסטודנטית

Á¯Â‡ ˙Â‡ˆ¯‰

הרצתה ¯„ÒÎÏ‡ ¯Ó˙ ßÙÂ¯Ù - ‰·Â„¯Â˜
פתגמים פי על משפחתיים יחסים על

מגדרי. בהקשר ספרדיים–יהודיים

‡ÒÎÏ„¯ הרצתה  ¯Ó˙ ßÙÂ¯Ù - ‰ÈÈ·¯Ó
בחכיתיה פתגמים  בין הזיקה  על

ספרדיים–היספניים. לפתגמים

ÌÈÒ¯ÙÂ ÌÈ˜ÚÓ

ÔÂÏ‡ ˙‚ÏÓ
ÂÙ‡Ù ¯ÊÚÈÏ‡ ¯¢„Ï

במלגת השנה זכה פאפו  אליעזר ד"ר
גבוהה. להשכלה המועצה מטעם אלון,
בישראל. ביותר היוקרתית המלגה זוהי
היקלטותו של ד"ר את מלגה זו מבטיחה
עברית לספרות  במחלקה פאפו אליעזר 
ירכז פאפו ד"ר המניין. מן סגל כחבר
לספרויות בחטיבה  הלאדינו לימודי  את
לו ומאחלים בו גאים אנו יהודיות.

הלב! מכל הצלחה

‰‡¯Â‰

∫˙ÂÈ„Â‰È ˙ÂÈÂ¯ÙÒÏ ‰·ÈËÁ‰
ÂÈ„‡ÏÏ ÏÂÏÒÓ‰

לדרך תצא תשע"א הלימודים בשנת
זו בחטיבה יהודיות. לספרויות החטיבה
ומשנהו ליידיש האחד לימוד: מסלולי שני
בשני החטיבה את ללמוד ניתן ללאדינו.
נקודות 28) מורחבת חטיבה - היקפים
נקודות 14) מצומצמת חטיבה או זכות)
מצרף שהסטודנט פירושה חטיבה זכות).
הוא הראשית בה למחלקה לימודים אלו
קורסים מציע ללאדינו המסלול מתמחה.
בחירה, קורסי סוגים: ובכמה רמות בכמה
ממחלקות השלמה קורסי סמינריונים,
א' בשנה שני. לתואר  וקורסים  אחרות
קורסי שהם גם הליבה ללימודים, קורסי
ידי על  שניתן  המבוא קורס הם  חובה 
וסוגיות "סוגות :ÂÙ‡Ù ¯ÊÚÈÏ‡ ¯¢„
בסמסטר יהודית–ספרדית"; בספרות
הכתובה בספרות היא ההתמקדות א'
פה. שבעל בספרות ב' בסמסטר ואילו
ÏÁ¯ של  הקורסים בשני חובה להשתתף
הלאדינו בשפת העוסקים ,ÛÏÂÂ Ú·Ò
בשנה ותרבותה. (ספרדית–יהודית)
"מבוא בקורס  להשתתף חובה השנייה 
העות'מאנית" האימפריה לתולדות
תיכון. מזרח ללימודי מהמחלקה השאול
של הסמינריון מוצע ג' שנה לתלמידי
פרודיה פאפו, על "סאטירה, אליעזר ד"ר
בתרבות עוסק הקורס ובורלסקה".
החל ההומוריסטית, וביצירה הצחוק
וכלה תנ"כיים שמות על בפרודיות
קורסי הזמן. בנות היתוליות ביצירות
עברית בספרד שירה גם הבחירה מקיפים
מוצעים זה ובתחום הביניים, ימי של
È˘È על שמואל  ‰·È·Á ¯¢„ קורסים של 
ספרד. בשירת וגורל אדם ועל הנגיד
הלימודים תכנית את להשלים אף ניתן
הספרדית בקבלה העוסקים בקורסים
ישראל. למחשבת מהמחלקה ומושאלים

¯„ÒÎÏ‡ ¯Ó˙ ßÙÂ¯Ù לימדה שני בתואר
ביצירה טבעיים על יסודות הקורס את

ההגדה על יהודיות, ספרדיות פרודיות
קהל דעת לעיצוב כאמצעי פסח של

קולקטיבית. זהות והבניית הקוראים

מייאן, סן במנזר נערכים אלה עיון ימי
התחתון", "המנזר של ההארחה בבית
"המנזר יוסו. סן של שמו את הנושא
סוסו, סאן של את שמו הנושא העליון",
הקסטיליאנית, השפה לערש נחשב
בו התגורר שנים  כאלף  שלפני  משום
סאן של "גלוסות של האנונימי המחבר
ספר ,(Glosas Emilianenses) מייאן"
פשוטה, לטינית שפות: בשלוש שנכתב
הפעם זו הייתה ובסקית. קסטיליאנית
בקסטיליאנית שהשתמשו הראשונה
העמותה, חברי כתיבה. כשפת
המורשת של חלק בלאדינו  הרואים
לשלב גאים הקסטיליאנית, הלשונית
העוסקים כנסים גם בפעילויותיהם

וספרותה. תרבותה הלאדינו, בשפת

המרהיב הנוף  רקע על התנהלו הדיונים 
לה–ריוחה. אזור של והיערות הגבעות של



ÊËÊÈ

ÌÈË„ÂËÒ ÈÙÂÏÈÁ ÈÓÎÒ‰
˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡ ÌÚ Ï‚ÒÂ

‰ÈÈÏÈ·ÒÂ ‰„¯‚

ÌÈË„ÂËÒ ÈÙÂÏÈÁ
חילופין הסכם על  חתמנו השנה
‰ÈÈÏÈ·Ò ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡ עם נוסף, אקדמי
בין סטודנטים חילופי הסכם שבספרד.
ואוניברסיטת בן–גוריון אוניברסיטת
שנים. שלוש זה בהצלחה פועל גרנדה
סטודנט לגרנדה  שולחים אנו שנה  בכל
אלינו ומקבלים בן–גוריון מאוניברסיטת
של ורשמים דיווחים מגרנדה. סטודנט
מופיעים קודמות משנים  הסטודנטים
אנו השנה  ו–6. 5 קונטאקטו באיל 
ÒÂÈ„–‰„  Ô‡ÂÁ הסטודנט את  מארחים
לפילולוגיה. מהמחלקה Â¯ÈÈ·‡˜ ÔÂ·‡Ù
מרשמיו כמה לתאר מחואן ביקשנו
בן–גוריון ובאוניברסיטת בכלל בישראל

בפרט.

∫Ô‡ÂÁ ·˙ÂÎ
החילופין הסכם במסגרת  כסטודנט
ואוניברסיטת גרנדה אוניברסיטת בין
מאוד להודות יכול רק  אני בן–גוריון,
בכלל. ולאוניברסיטה בפרט גאון למרכז
וד"ר אלכסנדר פרופ' תמר בגרנדה, כבר
שאפילו עזרתם, כל את לי הציעו פאפו

המדוברת למילים ערביות בשפה הדומות
גַסֹוב לתלמידי מיוחדת ותודה ימינו. של
וסלחו  - הפתגם כי  שלימדני  מּוסא, 
קולוס "דוס  - הקטנה הגסות  על לי
במכנס ישבנים (שני בראגה" אונה אין
הערבי גם באוצר הפתגמים מופיע אחד),

ִּבלְּבַאס". "ֵטיזֵין ולשונו:

היהודית– התרבות של פניה רבים אכן,
מתהפוכות ללמוד שהשכילה ספרדית
פן אחד שלה. הסביבה ומבגוניות עברה
כל על קסם מוליך במיוחד זו תרבות של
על והמוזיקה, השירה ולומדיה: מכריה
כאשר ולחניהן.  מילותיהן צלילי מכלול 
'אייו, השיר את בכיתה השמעתי
יהורם של הנפלא בביצועו  קירידה'
תלמידתי של עיניה  את ראיתי  גאון,
על רגש מלאת והבעה נעצמות, אמאני
בלאדינו חוצה עמים פניה. אמת, השירה
ששפתו גבולות, זהו נכס אמנותי וחוצה

אוניברסלית.

(ַמשאללה-ַמשאללה) התברכנו השנה
שהשתתפו תלמידים  של רב  במספר
לאב'וראר "סין והתרבות. השפה בקורס
אפשר אי לעבוד (מבלי לֹוגראר" איי נו
ולפרופ' גאון, דוד משה למרכז לזכות).
תפקיד בראשו, העומדת אלכסנדר תמר
התרבות של הידע  בהפצת  חשוב
בינות השנים רבת הספרדית היהודית
באוניברסיטה הצעירים הסטודנטים

ששוחרים לפתחה.

‰„¯‚Ó Â¯ÈÈ·‡˜ ÔÂ·‡Ù ÒÂÈ„–‰„ Ô‡ÂÁ ∫ÌÈË„ÂËÒ ÈÙÂÏÈÁ

Juan de Dios Pavon Caballero, “muestro granadino”

הייתה זו ואכן אותי, מרגש זה מעמד
הרשות המלגה. את  לקבל הפתעה
והפדרציה הלאדינו לתרבות הלאומית
את להמשיך לי מאפשרים הספרדית
להם מודה אני כן ועל הלאדינו לימודי
קיבלתי למלגה ההמלצה את לב, מקרב
בזכותו אשר פאפו, אליעזר  ד"ר ממורי,
הלאדינו התרבות את לעומק יותר הכרתי

הלב. מכל כך על לו מודה ואני

ÛÏÂÂ Ú·Ò ÏÁ¯ Ï˘ ‰È¯·„
˙Â‚ÏÓ‰ ˙˜ÂÏÁ Ò˜Ë·

ִמי ֵאין  ֵאיס ִאידה  לה  הפתגם: אומר 
(אקבע קואנדו ֵסי נו בֵ'ינִידה לה מאנו,
אני ממש כך חזרתי). אדע לא צאתי, זמן
אמנם, שנה. בכל הקורסים בפתיחת חשה
אלא מוכנה, התכנית  סדור,  החומר
בנוסחה חסר ידוע בלתי אחד שגורם
הקורס של  ואווירתו  אופיו את  היוצרת 
סטודנטים אתם, הוא זה גורם החדש.
הקורס בגיבוש  חשוב חלק לכם יקרים. 
הלימוד. במהלך המתעשרים ותכניו
ואופקים שאתם ידע של המטען האישי
המוגמר לגיבושו תורם אתכם, מביאים

הקורס. של

שלימדתי הקורסים שני עמדו השנה
נתברכנו תרבותיות.  רב של  בסימן
ומגוון. רב רקע בעלי בסטודנטים
ומהנגב מהגליל  וַעִבים ישראלים
ממוצא הארץ ילידי הבדווית; מהעדה
ותיקים ומעורב; מזרחי אשכנזי, ספרדי,
מאוניברסיטת אורח וסטודנט ועולים
יחד התקבצו כולם שבספרד. גרנדה
עדת של ותרבות שפה ללמוד כדי
תרמו יחד וכולם היהודים–הספרדים,
ותרבותה הלאדינו שפת שהרי, ללימוד.
ותרבותיות לשוניות השפעות משקפות
כאשר שונות. אתניות קבוצות של
ההיספני המילים מאוצר מילה למדנו
מגרנדה בחואן להיוועץ  יכולנו  העתיק,
בספרדית מוכרת המילה האם ולדעת
עדיין היא  והאם ימינו, של התקנית 
ששורשיהן מילים למדנו כאשר בשימוש;
את לשמוע יכולנו הערבית, בשפה
מפיהם וללמוד הערבים הסטודנטים
בלאדינו, ראשון יום - "אלחאד" כיצד
מילים גם כמו בערבית, למקבילו דומה
ופ'וסטאן ג'אנטה דוגמת טורקי שמקורן
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וגיבור, ומיוחד ואהוב, יקר, אבא
אהבת שכה הלוי בבית כאן, התכנסנו

הקטנה" האלוהים "חלקת כינית שאותו
שלום לך לומר כדי לא

לעולמי עד בלבנו כי תחיה
לך להגיד כדי אלא

תודה

ולנכדיך, לילדיך לנו, שגרמת על תודה
ונסיכות כנסיכים לחוש

הגדולה אהבתך לממלכת עצר יורשי
והומור, תאווה, מלאי חיים על תודה

ועשייה ויצירה
ובתך בניך, להיות גדולה גאווה של

ונכדותיך ונכדיך

- אבא'לה - שהרגלת אותנו תודה
בעדי לצעוד

שערים שנפתחו מעצמם

אחד נדאג כי אבא לך מבטיחה אני
לשני

כפי שדאגת לנו
לאימא נדאג

וביקשת שרצית כפי

אותו שבע. בבאר לי חסרה אינה
שמקבלת כנרת על לומר אוכל הדבר
לבקשות נענית בחיוך, שעה בכל אותך
להכיר הייתה  מטרתי בעיות. ופותרת 
ואת הישראלית החברה את יותר קצת
אליה תרבות היהודית–ספרדית, התרבות
של ותרבות לשפה בקורסים התוודעתי
הנאה מרובה. לי הגורמים סבע וולף, רחל
היבטים מנתחים אנו אלו בשיעורים
היהודית–ספרדית, התרבות של שונים
וחיי מנהגים מוזיקה, ספרות, לשון, כמו
בתלמידים, מלאה תמיד הכיתה יומיום.
הדור גם של הרב  העניין על  שמעיד  מה
השהות כן, על יתר זו. בתרבות הצעיר
כולל חיובית, חוויה מאוד היא שבע בבאר
כה אני  בשוק. והביקורים הקמפוס חיי 
חודשיים כאן להישאר שבכוונתי נהנה

המלגה. מועד תום אחרי גם נוספים

Ï‚Ò ÈÙÂÏÈÁ
את הפעלנו הראשונה,  בפעם  השנה,
ההוראה. סגל לגבי גם החילופין הסכם
שלושה שהתה ¯„ÒÎÏ‡ ¯Ó˙ ßÙÂ¯Ù
כאורחת יוני) ועד  (ממארס  חודשים
באוניברסיטת עברית ללימודי המחלקה
קורס בהתנדבות לימדה היא גרנדה.
של לדוקטורנטים מדוברת בעברית
וכותבים קוראים כולם המחלקה.
כולם בדיבור. מתקשים אך בעברית
שלהם הדוקטור עבודת את כותבים
אמנות, (מוזיקה, היהודית התרבות על
פרופ' הרצתה זו  שהות במשך  ספרות).
על בלאדינו פומבית הרצאה אלכסנדר
היספניים". בפתגמים היהודי "דימוי
ספרד בבית להרצות הוזמנה כן, כמו
ובקהילה נשים,  פתגמי על בקורדובה 
בין הקשרים על מרבייה בעיר היהודית
ספרדיים– לפתגמים בחכיתיה פתגמים
ומהנה. שהות פורייה הייתה זו היספניים.
חוסה מריה פרופ' את נארח הבאה בשנה
שמיים, ללימודים מהמחלקה קאנו–פרז,

וארמיים. ללימודים עבריים המסלול

˙ÂÓ‡Â ˙Â·¯˙

Ï˘ ˙È˙˘‰ ˙ÂÒÎ˙‰‰
Ú¢˘˙ ÔÂ‡‚ ÊÎ¯Ó È¯ÁÂ˘

"איל את לחלק נוהגים שאנו מכיוון
אנו ההתכנסות, בעת קונטאקטו"
השנה מן האירוע על בו מדווחים
המשפחה, שינינו בקשת פי הקודמת. על
למשה זיכרון מ"ערב האירוע כותרת את
של השנתית  ל"ההתכנסות גאון" דוד 
החדשה הכותרת גאון". מרכז שוחרי
ואת האירוע של אופיו  את הולמת
תש"ע בחנוכה נערך האירוע תכניו.
Ì¯Â‰È ידי (15.12.2009). הערב נפתח על
ושירת חנוכה של חמישי נר בהדלקת ÔÂ‡‚
בתמציתיות סקרה מכן, לאחר צור. מעוז
המרכז, מנהלת ,¯„ÒÎÏ‡ ¯Ó˙ ßÙÂ¯Ù
פי על שחלפה בשנה המרכז פעילות את
לעצמו: שהציב הפעילות נתיבי חמשת
קהילה ואמנות; תרבות הוראה; מחקר;
האוניברסיטה, נשיאת ציבור. וקשרי
הפקולטה, ודיקן  ÈÓ¯Î ‰˜·¯ ßÙÂ¯Ù
ברכה. דברי נשאו  ÔÓËÒÂÈ ‰˘Ó ßÙÂ¯Ù
ואת המרכז פעילות את שיבחו שניהם
האוניברסיטה הדגישה הצלחתו. נשיאת
כלפי האוניברסיטה של מחויבותה את

גאון. מרכז

באיל קונטאקטו ÔÂ‡‚ ÏÁ¯ קראה  כאשר
עובדיה זלדה של ללאדינו התרגום את 5
על אביחי מיכל בתה שכתבה להספד
הבזיקה ז"ל, גאון (בני)  בנימין אביה
להלחינו וראוי שיר זהו הרי ההכרה: בה
בבטי בחרה רחל בציבור! ולהשמיעו
ההספד. את ממנה להלחין וביקשה קליין
וצלול היווה גבוה בקול בטי הביצוע של

של שיר גם בטי השמיעה זו בהזדמנות
שנים כמה הלחינה אותו גאון, דוד משה
א"ב בחריזה חזק, המנוני שיר זהו קודם.
בקריאה: מסתיים  בית  כל כאשר  א"ב
פורסם השיר  ישראל". נא קום "עורה, 
לראשונה אור שראה Ò‡ÈÊ‡ÂÙ בקובץ
ידי על  מחדש לאור ויצא 1925 בשנת 
בשנת אדומים מעלה ומכון גאון מרכז
יש כאן הקודם, השיר לעומת .2004
נכתב המקור  לתרגום. מקור בין היפוך 
אבנר ידי על לעברית ותורגם בלאדינו

השיר: מילות הרי פרץ.

הערב. של הרגשי–חווייתי השיא את
הרעיד סוסה מרסדס של בסגנונה השיר
דמעות. זלגו רבים ומעיני הלבבות את
להלחין. בחרה שבטי  הבתים  את נביא
בהם התרגום הנדירים אחד המקרים זהו
ההספד המקור. מן  טוב  פחות אינו

.5 מופיע באיל קונטאקטו במלואו
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דבריה הפעם עמדו הערב של השני בחלק
(בני) בנימין  של רעייתו ,ÔÂ‡‚  ÏÁ¯ של
הולדתה עיר על סיפרה רחל ז"ל. גאון
מיוחדת. תופעה  ועל שביוון קומוטיני 
נחמיאס, אברהם הרב רחל, של אביה
אמונים שבועת של נוסח בלאדינו חיבר
יוון. ממשלת כלפי היהודיים החיילים של
השבועה נוסח של צילום  הראתה רחל
את משביע הרב  אביה של  ותמונה

.1934 בשנת החיילים,

∫‰ÚÂ·˘‰ ÁÒÂ ÔÏ‰Ï
נאמן להיות האל, בשם נשבע "אני
לציית הרפובליקני,  ולמשטר למולדת 
להיכנע הממשל, של  ולצווים  לחוקים
וללא ברצון ולבצע עליי לממונים
להגן באמונה פקודותיהם. התנגדות את
על הדם האחרונה עד לטיפת ובמסירות
להיפרד ולא אותו לנטוש לא היווני, הדגל
הצבאיים החוקים על תמיד לשמור ממנו,

ונאמן". ראוי חייל כמו תמיד ולחיות

שהייתה ולגלות לשמוע מאוד מעניין היה
הלאדינו. בשפת ועוד כזו, שבועה

חלוקת טקס נערך מכן לאחר
מצטיינים דוקטור לתלמידי פרסים
הפרסים מאוניברסיטאות שונות בארץ.

מקבילה", ערבית לשירה בהשוואה ספרד
רוזן. טובה פרופ' בהנחיית

האישי הרקע את במיוחד לציין ראוי
עולה שפרן, עומר מהזוכים. שניים של
התמחותו את החל מרוסיה חדש
בחר לעבור אך הקדומה, בתרבות מצרים
חאלד הלאדינו. בתרבות  ולהתמקד
בחר שבע, תל תושב בדואי אבו–עסא,

העברית בספרד. להתמחות בשירה

"משירת אמנותי במופע הערב את חתמנו
„ÈÒÁ ‰ÏÈ‚ הזמרת בביצוע סלוניקי"
זה ¯ËÏ·ÊÂ. היה ÈÊÂÚו Â‡Â· ¯ÊÏ והנגנים
הפרסים חלוקת ומעניין. טקס גדוש ערב
לקהל. והן לזוכים הן במיוחד מרגש היה
לזוכים יסייעו שהפרסים מקווים אנו
את ולהקדיש פרנסה מטרדות להתפנות

הדוקטור. עבודת לסיום זמנם

של התודה מכתבי את בפניכם נביא
הזוכים:

2009 בדצמבר, 18
תש"ע חנוכה טבת, א'

„Â·ÎÏ
¨‰¯˜È‰ ‡¯ÊÚÏ‡ ˙ÁÙ˘Ó

ÔÂ‡‚ ÊÎ¯Ó ¨¯„ÒÎÏ‡ ¯Ó˙ ßÙÂ¯Ù

תודתי את בפניכם להביע מבקש אני
לחוקרים אלעזרא אלי "פרס על העמוקה
ספרד" יהדות חקר בתחום מצטיינים

ÊÎ¯Ó‰ È˘‡¯ ÌÚ ‡ÒÚ–Â·‡ „Ï‡ßÁ ¯Ó

Sr. Khaled Abu Asa kon los funksionarios del Sentro

π≤ ßÓÚ ¨Ò‡ÈÊ‡ÂÙ
Poezias, p. 92

ומשפחתו  ‡¯ÊÚÏ‡ ÈÏ‡ ידי על  נתרמו
טקס ואת  ז"ל גאון (בני)  בנימין לזכר 
המרכז. יו"ר ,ÔÂ‡‚ ÊÚ· הנחה החלוקה
נבחרים הזוכים תחרותיים. פרסים אלו
ועדת ידי  על עבודותיהם קריאת פי  על
מכתבי פי ועל גאון מרכז של השופטים
אחד כל מומחים, חוקרים  של המלצה
הפעם העבודה.  נכתבה בו בתחום 
לעבודות גם התחרות את הרחבנו
העברית השירה  בתחום  הנכתבות 
בתחום רק ולא הביניים ימי של בספרד
הזוכים שמות והרי הלאדינו. תרבות

עבודותיהם: ונושאי

אביב: תל אוניברסיטת ,¯ÈÙÎ ‰È¯Â‡
בימי העברית  בשירה ופריפריה "מרכז 
מפרספקטיבה החול שירת - הביניים
בהנחיית ופרובינציאלית", פרובנסלית

פרופ' טובה רוזן.

בר–אילן: אוניברסיטת ,˜ÂÓ È¯ÈÓ
בחוגים לאדינו  דוברי של חיים "סיפורי 
שמואל פרופ' בהנחיית  ארציים",  כלל

רפאל.

העברית האוניברסיטה ,Ô¯Ù˘ ¯ÓÂÚ
ג'ודזמו בלשון גוף "כינויי בירושלים:
בין השאלוניקאית בעיתונות העממית
פרופ' בהנחיית עולם", מלחמות שתי

בוניס. דוד

בן–גוריון: אוניברסיטת ,‡ÒÚ–Â·‡ „Ï‡Á
משוררי של אהבה בשירי נערים' "'אהבת
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בירושלים, העברית באוניברסיטה אותה
אני בוניס. דוד פרופסור של בהדרכתו
הוא העבודה  תחום בהתמחותי. בלשן 
תחביר סוגיות  בה חוקר  ואני לשוני, 
ההתחלתי, מסלוניקי. הקורפוס בטקסטים
העיתונות מתוך הדיאלוגים הוא
העולם, מלחמות שתי שבין הסלוניקאית
˙ÂÏÂ˜ בוניס,  דוד של בספרו שנאספו 

.(1999) ˙È„Â‰È‰ È˜ÈÂÏ‡˘Ó

על כשנמניתי חלקי מנת היו גאווה
בנדיבות שהענקתם פרס הפרס, מקבלי
מצטיינים מחקר לתלמידי ידועה
בתרבות הקשורים  השונים בתחומים 

יהודי ספרד.

החול שירת האקדמית, דרכי מתחילת
לבי. תשומת מלוא את משכה הספרדית
בן אני לי, הוכיחה האנדלוסית התקופה
בהם טובים ימים שהיו הערבית, התרבות
והאחת בזו, זו משולבות היו התרבויות
שיריהם לחברתה. חיקוי מודל היוותה
אותי קירבו העבריים ספרד משוררי של
היהודית המסורת לכל ועניינית רגשית
היום, בתולדותיה.  למתעניין והפכתי 
החול האנדלוסיים, בשירי העיסוק  לרבות
והפיוט הספרדית הקודש בשירת עוסק אני
היא חוקר אני אותה  הסוגיה  הקדום.
הספרדית. החול בשירת הנערים' 'אהבת
התופעה בין להפריד מנסה אני זה במחקר
לבין זכר - בלשון לנשים שירים הלשונית -
אהבת - התרבותית - ספרותית התופעה

הספרדית. החול בשירת הנערים

לכם להעביר אנסה פשוטה  יותר בלשון
וששת ליילא – אשתי משפחתי תודת את
עלינו "נפל"  שלכם היקר הפרס ילדיי. 
נדיבות ובזכות הקרבן, חג של בתקופה
אמתית שמחה זה בחג  הייתה לבכם

במחקר. לעיסוק ורגשי מנטלי ופנאי

מודה אני צודקים, ומרגשות לב מקרב
עשייה רבות של שנים ומאחל לכם לכם
לילדיכם לכם, והצלחה בריאות לב, ורוחב

בשערכם. ולבא

ושנה שמח  חנוכה ובברכת  רב בכבוד 
אזרחית טובה.

„Ï‡Á ‡ÒÚ Â·‡

חנוכה בכסלו, התש"ע, ו' ל'
ירושלים 2009 בדצמבר 16

¨‰„·Î‰ ‡¯ÊÚÏ‡ ˙ÁÙ˘Ó

מכך רב, ולכבוד רבה  לשמחה זכיתי
מחקר לתלמידי הפרס אתמול לי שהוענק
הלאדינו, תרבות בתחום מצטיינים
דוד משה במרכז אותו לי לתת שהוחלט

הלאדינו. לתרבות גאון

של ההתחלתיים  בשלבים אני כעת 
כותב אני  שלי. הדוקטור עבודת כתיבת 

מרכז של המרגשת בהתכנסות שקיבלתי
בראשית צעיר כחוקר החנוכה. בחג גאון
הנדיבה בתמיכתכם מוצא אני הדרך
הכספי בסיוע הן חשובה: עידוד זריקת
בהבעת והן המחקר, לקידום הנדיב

בחשיבותו. וההכרה האמון

עבודת את להשלים לי יסייע הפרס
הספר בבית הנכתבת שלי הדוקטור
תל באוניברסיטת היהדות למדעי
טובה פרופסור של  ובהדרכתה  אביב
התופעות אחת עומדת  במרכזה  רוזן.
בימי העברית בשירה המופלאות
שבו והגורף המהיר האופן היא הביניים,
לאסכולה הספרדית האסכולה הפכה
היהודי. העולם ברחבי ונערצת אהובה
זה? נערץ למעמד ספרד שירת זכתה במה
הסיבות על לעמוד  מבקש אני  במחקרי
עצמת ובראשן  לכך, והמגוונות הרבות 
עם השונות הקהילות  של  המפגשים

ויוקרתה. יופייה על הספרדית השירה

התוצרים אותי מעניינים בעיקר
מן שנולדו המיוחדים הספרותיים
היא לכך אחת דוגמה האלה. המפגשים
בפרובנס שנכתבה העברית החול שירת
המפגשים מן נולדה ואשר הי"ג, במאה
הפרובנסליים המשוררים בין התכופים
השני העבר מן הספרדיים עמיתיהם לבין
עדיין, מצויה זו שירה הפירנאים. של
ובדפוסים יד בכתבי המכריע, ברובה
מהדורה כולל מחקרי  בלבד.  עתיקים
תרומתה זו. משירה מבחר של מדעית
תשומת בהסבת ובראשונה בראש תהיה
בהעמדתה גם אך פרובנס, לשירת הלב
"מרכז הסוגיה: לבחינת וכמנוף כבסיס
בימי העברית החול בשירת ופריפריה

מחקרי. עוסק הסוגיה בה הביניים",

תודה, באסירות
¨¯ÈÙÎ ‰È¯Â‡
אביב תל אוניברסיטת לספרות, החוג

שבע באר
22/12/2009

„Â·ÎÏ
‰„·Î‰Â ‰¯˜È‰ ‡¯ÊÚÏ‡ ˙ÁÙ˘Ó

‰¯˜È‰ ¯„ÒÎÏ‡ ¯Ó˙ ßÙÂ¯Ù

להביע אני  מבקש אלה צנועות במילים 
הנדיבות על והערכה כבוד תודה, רגשי
ורגשי עידוד לב, שמחת הלב. ורוחב

Sr. Omer Shafran en la seremonia del
otorgamiento de premios

Ò˜Ë· ‰„Â˙ È¯·„ ‡˘Â Ô¯Ù˘ ¯ÓÂÚ ¯Ó

ÌÈÒ¯Ù‰ ˙˜ÂÏÁ

על שאבצע  שהמחקרים מקווה, אני 
יוכלו שלי, הדוקטורט בעבודת הלשון
בקרב הן  עניין ולעורר לשמש בעתיד 
דובריה. ציבור והן בקרב הלאדינו, חוקרי
שלכם הפרס עשיר, אדם ואינני היות
הוא כלכלית.  מבחינה  מאוד  לי עוזר 
זמן יותר הרבה  לי שיהיה לכך  יתרום

להתרכז ולהתקדם במחקר.

מאוד. אותי  מהנה בלאדינו העיסוק 
יומיומית מחקר מלאכת זאת, עם יחד
שחיקה לתחושת  גורמת ומתישה 
הרבה לי נתנה הפרס הענקת ושגרתיות.
לכיוון לנוע חיוביות  ואנרגיות  אור

שלי. במחקר יותר מתקדמים שלבים

הפרס, על לכם מאוד מקרב לב מודה אני
טוב כל לכם ומאחל

רב, ובכבוד שמח חג בברכת
Ô¯Ù˘ ¯ÓÂÚ
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¨ÔÂ‡‚ ˙ÁÙ˘Ó ¨‡¯ÊÚÏ‡ ˙ÁÙ˘Ó
¨¯„ÒÎÏ‡ ¯Ó˙ ßÙÂ¯Ù

וג'מילה אברהם  בת מונק מירי  שמי
אני שבטורקיה. בורסה מהעיר ונטורה
לתואר לימודיי נירים, ואת בקיבוץ חברה
באוניברסיטת סיימתי מוסמך בוגר
במסלול ההתנהגות במדעי בן–גוריון
עיסוקי תחום ארגונית. סוציולוגיה
היה האחרונות  השנים עשרה בחמש 
היחידה של כמרכזת ושימשתי במחקר,
עם שבע. שבבאר קיי במכללת להערכה
במה לעסוק  התפניתי לגמלאות צאתי 
תרבות לימוד - שנים זה לבי שחפץ
שורשי אחרי התחקות  תוך  הלאדינו

בטורקיה. המשפחה

ראש רפאל, שמואל פרופ' עם פגישה
נעימה שם על הלאדינו לחקר המרכז
בר–אילן, באוניברסיטת סלטי ויהושע
הלאדינו בתרבות לעסוק אותי הביאה
שלישי, תואר לימודי במסגרת ובחקרה
נמצא שלי המחקר נושא  ובהנחייתו.
מבקשים אנחנו בו והתחום גיבוש בהליכי
תחומי, בין אופי בעל הוא להתמקד
כמותית. בסוציולוגיה עיון בסיס עם
לגורמי מענה לתת מנסה המחקר שאלת
דוברי של וקבוצתיים אישיים הנעה
מכלי כלי ארציים. כלל  בחוגים לאדינו
חיים סיפורי  ניתוח יהיה שלי המחקר 
ובחינת הלאדינו בחוגי המשתתפים של
ממצאי לאור האישיים שלהם הנרטיבים
קבוצתי. כלל איכותני–כמותי מחקר
מרחיבה אני תש"ע הלימודים בשנת
וִחקרה, הלאדינו בתחום ידיעותיי את
מחקריות למגמות חשיפה באמצעות
העומדים ביבליוגרפיים  ולמאגרים 
המרכז לחקר של המחקר לרשות תלמידי

בר–אילן. באוניברסיטת הלאדינו

גאון למשפחות להודות מבקשת אני
בכלל למרכז גאון על תרומתם ואלעזרא
רפאל שמואל  לפרופ' בפרט, זה ולפרס 
הזה לפרס כמועמדת  עליי שהמליץ  על
שמצאו על וצוותה אלכסנדר תמר ולפרופ'

פרס הלימודים. ראויה לקבלת אותי

˜ÂÓ È¯ÈÓ

‰˜ÈÊÂÓ ÈÚÙÂÓ 
‰¯È˘Â

·È·‡ ÔÈ„ ÔÈ„Â ‰ÊÈÏÚ

עם המסורתי הפעולה שיתוף במסגרת
בן– אוניברסיטת בקמפוס הלל" "בית
מוזיקה ושירה בחודש גוריון ערכנו מופע
ÔÈ„ ÔÈ„ ובתה ·È·‡  ‰ÊÈÏÚ הזמרות יוני.
ואפילו ולאדינו, ביוונית שירים שרו ·È·‡
מלוות כשהן בגרוזינית, אחד בשיר תיבלו
ובנגן ÂÓÂ¯ ÌÈÈÁ הבוזוקי המפורסם בנגן
לאווירה .·Â¯‡·ÂÏ È¯‡‚ האקורדיון
˜ÈÏÂÓ˘ נגן הגיטרה הוסיף  המשפחתית
לפני תחילת עליזה. של אחיה - ÊÂÚ–¯·
,ÈÂ·ÈÒ ¯È‡È שוחחו הבמה, מעל המופע,
˙¯Îו הלל בית של התכניות מנהל
מרכז גאון, של המנהלית ÈÁ¯ÊÓ, הרכזת
עליזה כי למדנו מהשיחה הזמרות. עם
ממוצא ויוונית דובר לאדינו  בבית גדלה
רקדנית גם בנעוריה שהייתה סלוניקאי,
כדי תוך שרה היא השירים מקצת (ואכן
למורשת אהבתה על  ושמענו  ריקוד)
כי הודתה דין דין היהודית–ספרדית.
הזו למוזיקה נמשכה לא דרכה בראשית
בפרויקט הופיעה גם היא ג'ז, והעדיפה
למדה היא לאט לאט רייכל. עידן של
כשהיא וכיום אתנית  מוזיקה  לאהוב
על לה מודה  גם היא  אמה,  עם מופיעה 
מהנה ערב  זה היה זו. מורשת הנחלת 

ÈÂ·ÈÒ ¯È‡ÈÂ ·È·‡ ‰ÊÈÏÚ ¨ÈÁ¯ÊÓ ˙¯Î ¨·È·‡ ÔÈ„ ÔÈ„ ∫Ï‡Ó˘Ï ÔÈÓÈÓ

De la derecha: Din-Din Aviv, Kineret Mizrahi, Aliza Aviv i Yair Siboni

מפה מלא היה זוננפלד  אולם  ומלהיב.
גאון אלא מרכז שוחרי בקהל רק לפה, לא
"אברהם הסיום לשיר  בסטודנטים.  גם
הקהל בשירה אבינו" בלאדינו הצטרף כל
שלא היה אפשר  איך כפיים. ובמחיאות 
שיתוף להמשך מקווים אנו להצטרף?
יאיר עם  ובמיוחד  הלל, בית עם  פעולה 

עמו. לעבוד שתענוג סיבוני,

ÔÈÈÏ˜ ÈË·

קהל על האהובה והמלחינה  הזמרת
ההשקה בערב הופיעה הלאדינו שוחרי
הכינה שם .„Ï‰ ÏÎÈÓ של לספרה
מפי שלמדה  שירים מיוחד: מופע 
וניתוח מיכל  ראיינה  אותן  המספרות 
בערב מיכל. מופיע בספרה של סיפוריהן
גאון מרכז שוחרי של השנתי ההתכנסות
דמעות עד ÔÈÈÏ˜  ÈË· אותנו ריגשה
חיברה עצמה שהיא הלחן את כששרה
אביה על  אביחי מיכל שכתבה להספד 
‰„ÏÊ תרגמה אותו ז"ל, גאון (בני) בנימין
מפרי עוד הוסיפה בטי ללאדינו. ‰È„·ÂÚ
גאון דוד של משה את שירו וביצעה עטה

שהיא חיברה. "ישראל" במנגינה

≠ „ÈÒÁ ‰ÏÈ‚
¢È˜ÈÂÏÒ ˙¯È˘¢

בערב המרכזי  האמנותי המופע 
גאון מרכז שוחרי של השנתי ההתכנסות
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שכן ולהקתה „ÈÒÁ ‰ÏÈ‚ בביצוע היה
יוון". יהודי "תרבות היה הערב נושא
יהודי–ספרדי ממוצא עצמה שהיא גילה,
בקהילה הנפוצים שירים בחרה מסלוניקי,
שאף ÂÈ‡Â· ¯ÊÏ הזמר התלווה לגילה זו.
ËÏ·ÊÂ¯ ÈÊÂÚ והנגן יווני ממוצא הוא
מנגינות שרשרת באקורדיון לנגן שהפליא

לביצוע. מאוד קשות שהן בלקניות

·˜ÚÈ ˙Â¯

המוקדש 3 פריזינטי לאיל ההשקה בערב
בליווי ·˜ÚÈ ˙Â¯ הופיעה ומגדר", ל"זהות
ומפי נשים על בשירים ,‰·¯ ·ÈÈ הנגן
והייחודי המסורתי שירתה אופן נשים.
על רבה יניב בליווי יעקב רות של
רבגונית מוזיקלית חוויה  יוצרים העוד
ומבטאת התרבות ניחוחות את המשמרת
המיוחד. המוזיקלי  אופייה את  נאמנה
בלאדינו השירים  את אוספת יעקב  רות
אותנטיות שדה  ומהקלטות מארכיונים 
בנושא סדנאות מנחה היא נשים. של
ומלמדת הלאדינו, בשירת האישה קול
רות בלאדינו. שירים וביצוע רפרטואר
על למוסיקה האקדמיה בוגרת יעקב
בשירה התמחתה אביב בתל רובין שם

ואורטוריה. לידר אופרה, קלסית,

∫ËÂÈÙÂ ÊÂÏ·
ı¯Ù „ÈÂ„Â È¯‰ Ï‡ÈÁÈ

מוריס פרופ' של פרישתו לכבוד בערב
בסגנון אמנותי מופע הועלה רומני,
17 דור ,È¯‰ Ï‡ÈÁÈ הפייטן שונה.
הפליא ועירקי, תימני ממוצא לחזנים,
את "צור ביצע השאר בין בשירת פיוטים
היהודית–ספרדית במנגינה אכלנו" משלו
נהרי, בילביליקוס". "לוס הרומנסה של
אצלנו הופעתו כן ועל בארה"ב כיום חי
להאזין במינה מיוחדת  הזדמנות  הייתה

הנהדר. לקולו

במחלקה תלמיד גם שהוא ,ı¯Ù „ÈÂ„
פעיל מוזיקאי הוא  עברית,  לספרות
ארגן ומלחין. הוא מנגן שבע, שר, בבאר
ומחווה סמילנסקי פסטיבל  את לדוגמה
כמה כבר לאור הוציא עזה. עוטף ליישובי
שירי ואת בלוז" "הייקו ביניהם אלבומים
בשירת מתמחה פרץ ברנשטיין. אורי

דרומי. ורוק פולקלור בלוז,

Ô‰Î Â˜È˘ÂÓ

"סלון של הפעילות שנת סיום לכבוד
Â˜È˘ÂÓ האמן והזמר  לאדינו" הזמנו את

ÔÂ‡‚ ÔÂÏÒ

הלאדינו דוברי שחוג השלישית השנה זו
להיפגש ממשיך גאון" "סלון בדרום
גם שנה,  בכל  כמו בחודשו.  חודש  מדי 
פעילויות וארגנו הרצאות שמענו השנה
‰ÈÙ עם פתחנו  השנה את מיוחדות. 
ללאדינו החוג מרכזת ,ßıÈ·ÂÂ¯‰‡
על בלאדינו שהרצתה  תקווה,  בפתח
סיפורים הכלה", במנהגים, של "המקווה
הוסיפה בשבט, ט"ו לכבוד ופתגמים.
ופרחים. ּפֵרות  על פתגמים לקט פינה
פרופ' ,Èß‚‡¯‡Ù ‰˘Ó הרצה מאי בחודש
להנדסה מהמחלקה (אמריטוס) לכימיה
בן–גוריון, באוניברסיטת ביו–רפואית

‰ÏÈ‰˜

קוסם זמר, בדרן, מנחה, מושיקו הוא .Ô‰Î
אלה כישוריו כל את המשלב ותקליטן,
שהוא אחר,  מסוג  בידור מופע  ומפיק 
מוכרים שירים מושיקו ביצע חוויה. כולו
מצחיקים סיפורים לנו וסיפר בלאדינו
ומלא מהנה ערב היה הלאדינו. מתרבות

בחיוכים.

‰¯ÓÈÊ ÏËÂÓÁ

מתילדה המילון של ההשקה לכבוד בערב
ÏËÂÓÁ הזמרת הופיעה סראנו כהן
דווקא פתחה  היא לבקשתנו,   .‰¯ÓÈÊ
המוקדש לונדון ירון מאת בעברית בשיר
מילים שהמציא בן–יהודה, לאליעזר
מחברת לכבוד הקודח. ממוחו מילים
למדה אותו שיר חמוטל שרה המילון,
סראנו. דיאנה  מתילדה, של אמה  מפי
באקדמיה קלסית גיטרה למדה חמוטל
בגיל כבר לדבריה, בירושלים.  למוזיקה
כאשר הלאדינו, שירת אל הגיעה שלוש
"התרגעות" השיר  את ברדיו  שמעה
הקימה היא הזו.  למוזיקה נמשכה  ומאז
של ולנגינה לשירה "אלגרה" להקת את
ממשיכה כיום יהודית–ספרדית. מוזיקה

לאדינו. בשירת בעצמה להופיע חמוטל
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ביוון בתקופת יהודיות ארבע קהילות על
חבר של בהמלצתו יוני, בחודש השואה.
השופט את אירחנו  קפון, אלי  הסלון
האדם זכות על שדיבר ,È·¯ ÈÒÂÈ בדימוס
הביאה הרצאתו, לפני ורכושו. חייו על
פתגמים לקט ¯„ÒÎÏ‡ ¯Ó˙ ßÙÂ¯Ù
ועל זִקנה  על בלאדינו סיפורים וכמה 
ספרד. יהודי בתרבות לזקנים היחס
השנה של  האחרונים החודשים שלושת 
בתרבות העל–טבעי לנושא הוקדשו
העיון ליום המשך בכך והיוו הלאדינו
לאחר באוקטובר, זה. בנושא שארגנו
המספרת את ארחנו הקיץ, חופשת
רבקה .‰¯¯Ù–„ÏÙ¯Ë˘ ‰˜·¯ המחוננת
פלורנטין שכונת על  חלומות,  על ספרה
היה ההיגוד  הילדות. מן זכרונות ושאר 
לב את שבתה ורבקה  ומרתק  משעשע
¯ÊÚÈÏ‡ הרצה נובמבר, במפגש הקהל.
על סגולות ריפוי ובמפגש האחרון ÂÙ‡Ù
על דיברה ‰È„·ÂÚ ‰„ÏÊ בדצמבר, שנערך

הרע. עין

מיוחדים: אירועים שני  ארגנו זו בשנה
,ÌÈ¯ÂÙ ˙·ÈÒÓ ערכנו פברואר בחודש
ערכנו מחופשים. הכול הגיעו בה
משלוחי והחלפנו תחפושות תחרות
לא באולם החשמל הפסקת מנות.
יצאנו השמחים.  החברים את הרתיעה 
לפנס, מתחת לחגוג והמשכנו החוצה
שהנעים ÈÂ·ÈÒ  ¯È‡È עם  הקור, למרות

די נוג'י "איסטה  בשירת המסיבה  את
פורים".

בחודש חגגנו הלימודים שנת סיום את
Ô‰Î  Â˜È˘ÂÓ והבדרן האמן עם יולי 
בלאדינו. משעשעים ובסיפורים בשירים
על אשתקד כמו התקיימה המסיבה
.ÈÊ¯‡ ‰¯Â‡Â ÈÂ¯ של בביתם הדשא
הכיבוד את הנהדר. האירוח על תודתנו
אחד החברים, כל כרגיל המסורתי סיפקו

עליו. האהובה המנה את הביא

Ì¯ÎÊÏ
מחברי שלושה איבדנו השנה

גאון" "סלון

Ï¢Ê ÔÂ¯„Ï˜ ‰˘Ó
Ï¢Ê ¯„È˜ ‰È¯
Ï¢Ê ¯„Ê È·

באבלן משתתף גאון מרכז צוות
את להביע ומבקש המשפחות של

תנחומיו.

‰ œ̃ Ê‰ ÁÂÎ
„ÂÓÈÈ¯ ÌÈ¯Ó ∫‰¯ÙÈÒ

הלך לטיול מבוגר, די נהיה ג'וחה, שכבר
לדבר בני גילו. בלכתם התחילו חברים עם
אמר כשהיו צעירים. שהיה להם הכוח על
הרבה הייתי צעיר "כשהייתי מהם: אחד
עשרים ללכת ויכולתי מהיום חזק יותר

ולהתעייף!" להיעצר בלי ליום קילומטר

כל הייתי  צעיר "כשהייתי אמר: אחר 
ביד עבה מקל לשבור שיכולתי חזק כך

אחת!"

לא הוא  הנעורים כוח אח! אמר: אחר 
הזִקנה!" לכוח דומה

חזק אני אומרים? אתם "מה ג'וחה: אמר
צעיר!" שהייתי כמו בדיוק עכשיו

"נו החברים: לו אמרו ג'וחה!" "היידה
כזה?" דבר לומר יכול אתה איך באמת...

ג'וחה, להם אמר לאמיתה," אמת "זאת
לכם זאת!" להוכיח "ואני יכול

החברים. אמרו ונראה!" לנו "תוכיח

שם שהייתה גדולה  לאבן ג'וחה  ניגש
לא אבל אותה, להרים ניסה בשדה,

הצליח.

"ראיתם?" לחבריו: אמר

שלא החברים, "ראינו ראינו?" אמרו "מה
אותה!" להרים יכולת

חושבים "אתם ג'וחה, אמר "ומה?"
אותה?" צעיר יכולתי להרים שכשהייתי

(168 (עמ'

˙‡ Ï·˜Ó ˙Ï„· ˜ÙÂ„˘ ÈÓ¢
¢Â˙·Â˘˙

¯˘‡ ß‚ ‰È¯ÂÏ‚ ∫‰¯ÙÈÒ

על מאמר לכתוב צריך אחד עיתונאי
המבט מנקודת הזקנה, על ורגשות דעות
הרבה ראיין הוא לכן  עצמם.  הזקנים של
ונשים גברים  ראיין שכבר אחרי זקנים. 
לקבל בלי תשעים שמונים, שבעים, בני
מאמרו, את לכתוב לו  שיעזרו תשובות
ואחת. מאה אישה בת שמצאו לו לו אמרו

האישה את העיתונאי שאל מרוצה, מאוד
בת להיות מרגישה את איך "גברתי, הזאת:

זקנה?" כך כל להיות שנים? הרבה כך כל

זקן, בני!" לשאול צריך אתה "בשביל זה
לו האישה. עונה

(עמ' 170)

Ò˜ÒÂ˜ ‰Ë¯·Â ÂÈÏÁ ‰ÎÏÓ ¨˘ÂÏ‡ ‰·Ï ¨ÈÁ¯ÊÓ ˙¯Î ∫Ï‡Ó˘Ï ÔÈÓÈÓ ∫ÔÂ‡‚ ÔÂÏÒ· ÌÈ¯ÂÙ ˙·ÈÒÓ

Miembras del Salon fiestando Purim: Kineret Mizrahi, Levana Alush,
Malka Halio i Berta Koskas

של ספרה  מתוך זִקנה על סיפורים שני 
,Í˙Â¯Á·Î Í˙˜ÈÊ כהן–סראנו, מתילדה

.2006 ירושלים
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ישראל מחשבת  מיטל), יורם (פרופ' 
לספרות המחלקה ומן הוס) בעז (פרופ'
הדר גילה ד"ר וייס). חיים (ד"ר עברית
הנוכחים חיפה. מאוניברסיטת הגיעה
והשיחה באלי של מחקריו  את הכירו
שריפאת מקווים אנו מרתקת. הייתה

נוסף. לביקור אלינו ישוב באלי

¨ÈÂÙÓ˜ ÒÈ‡ÂÏ ‰ÒÂÁ
„¯ÙÒ ¨‰ÈÒ¯ÂÓ

ÈÂÙÓ˜ ÒÈ‡ÂÏ  ‰ÒÂÁ את אירחנו  ביוני
קמפוי מר שבספרד. מורסיה מהעיר
מורסיה, באוניברסיטת הכנס כראש כיהן
מישראל, חוקרים משלחת הוזמנה אליו
אלכסנדר ופרופ' פאפו  ד"ר ביניהם

גאון. ממרכז

יצחק ידי מר על לישראל קמפוי הוזמן מר
לתרבות הלאומית הרשות יו"ר נבון,
ביקור ליום גם הגיע זו ובמסגרת הלאדינו
ובקמפוס גאון במרכז לבקר כדי אצלנו
נפגש צהריים בארוחת  האוניברסיטה. 
לתארים לאדינו תלמידי עם קמפוי מר

עבודתם. על מהם ושמע מתקדמים

–ÒÏÊÂ‚ Ô‡ÂÁ ¯ÓÓ ‰„È¯Ù
Â„È˜Ù˙ ÌÂÈÒ ÌÚ ‰·¯·

לראש המשנה ,‰·¯·–ÒÏÊÂ‚ Ô‡ÂÁ מר
בישראל, ספרד בשגרירות המשלחת

¨ÈÏ‡· ˙‡ÙÈ¯
‰È˜¯ÂËÓ ¯˜ÂÁ

של בביקורו התכבדנו השנה, בינואר
·‡ÈÏ מאיסטנבול. ˙‡ÙÈ¯ החשוב החוקר
על רבים ומאמרים ספרים פרסם באלי
לא–מוסלמיים מיעוטים על אנטישמיות;
קונספירציה; של תאוריות על בטורקיה;
ותרבותיים חברתיים  שינויים  על
הדונמה כת  ועל המודרנית בטורקיה 
הוא באלי ריפאת נסתרים). (שבתאים
בנבנישתי ללימודים מחקר במרכז עמית
בפריז, הסורבון  באוניברסיטת ספרדיים 
יהודי–ספרדי הטורקי–עות'מאני ובמרכז
דובר הוא טורקית, מלבד באיסטנבול.
אתו סיירנו ולאדינו. צרפתית אנגלית,
בן–גוריון ובארכיון גאון במרכז בקמפוס,
פנינו את קיבל בארכיון, בוקר. בשדה
ביקור זה היה .‚ÈÏÈ¯Ù ‰È·ÂË ßÙÂ¯Ù
אותו. לסיים רצה  לא  שאיש מאלף
דיקן הצטרפו בקמפוס צהריים לארוחת
חברי וכן משה יוסטמן, פרופ' הפקולטה
תיכון מזרח ללימודי  מהמחלקה  סגל

¯Â·Èˆ È¯˘˜

ÌÈÁ¯Â‡

שנות ארבע לאחר זה תפקידו את סיים
בעל ברבה, חואן .(2006 (משנת כהונה
סבילייה, מאוניברסיטת במשפטים תואר
משרד של תפקידים בשירות שורה מילא
במשך האירופי. והאיחוד הספרדי החוץ
ברבה מילא  בישראל, הקצרה שהותו 
בחברה התערה במסירות, תפקידו את
עברית. ללמוד טרח ואף הישראלית
היטב המתמצא אופקים רחב איש הוא
זה והיה היהודית ובתרבות בהיסטוריה

אתו שיחות. רב לנהל עונג

גאון למרכז נאמן ידיד הוא ברבה חואן
ספרד, יהודי לתרבות רבה הערכה והביע
מתרבות נפרד בלתי כחלק ראה אותה
במרכז פעמים כמה ביקר הוא בכלל. ספרד
בן–גוריון אוניברסיטת בקמפוס גאון
נשא דברים בפתיחת המדור ואשתקד אף
היהדות. למדעי העולמי בקונגרס ללאדינו
יהודי גירוש  את  ברבה הגדיר  בנאומו 
בן שהפרידה אכזרית כ"החלטה ספרד
ביותר החמורות השגיאות ו"אחת מאמו"

ספרד בתהליך הפיכתה לאומה". של

באותה ברבה  אמר הלאדינו שפת  על
והיסטורית לשונית "תופעה הזדמנות:
בשמעו יתפעם שלא ספרדי פלאית. כמעט
כדבש מתוקה מתנגנת, גרסה אותה
אטום". לב לבו - שפתו  של וחידתית,
דוגמה רואה הוא גאון מרכז בפעילות
הלאדינו" תרבות  לתחיית "תרומה  של
באיל מופיע הנאום  של המלא  (הנוסח
מחואן בצער נפרדים אנו .(6 קונטאקטו
בתפקידו הצלחה רבה מאחלים לו ברבה,
מברכים אנו ניפגש. שעוד ומקווים החדש
kaminos ודבש" חלב של ב"דרכים אותו

de leche i miel.

ÌÚ ÔÂÈ‡È¯
¯„ÒÎÏ‡ ¯Ó˙ ßÙÂ¯Ù

¢ÊÂÙ˙¢ ÌÂ¯ÂÙ·

פורום של החדש מנהלו ליפשיץ, דב
הלאדינו שוחרי בין המקשר "תפוז",
עם ריאיון פרסם האינטרנט, באמצעות
מתוך קטע  להלן  אלכסנדר. תמר  פרופ' 

הריאיון:

ø˙Ï„‚ ÔÎÈ‰ Æ±
מצד שלישי דור בירושלים, נולדתי
אשר מסופיה  הגיעה סבתי אם אמי. 

ÔÂÈ¯Â‚–Ô· ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡· Á¯‡˙Ó ÈÂÙÓ˜ ÒÈ‡ÂÏ ‰ÒÂÁ

Jose Luis Campoy en la Universidad de Ben-Gurion
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אבי ואילו ירוחם) (משפחת בבולגריה
(משפחת הספרדית ממרוקו  הגיע סבי
במרכז המעלות ברחוב  גדלתי  אסידו).

העיר.

ÌÈ¯Â˘˜‰ ˙Â¯ÂÒÓÂ ÌÈ‚‰Ó ÂÏÈ‡ Æ≤
øÍ˙ÁÙ˘ÓÓ ˙¯ÎÂÊ ˙‡ ÂÈ„‡ÏÏ

אשר בחרבין וגדל ברוסיה נולד אבי
כך בישראל משפחה לו הייתה לא בסין.
המורחבת המשפחה בחיק  גדלתי שאני
לי היה ובעיקר היהודית–הספרדית
אסתר. נונה  סבתי, עם וקרוב חם  קשר
יהודים– מאכלים  היו בבית המאכלים 
התפללנו ובחגים  בשבתות  ספרדיים. 
בשכונת שלנו המשפחתי הכנסת בבית
- דודי על שם שלמה", ברוך, "אוהל מקור
עברית, ידעה שלא סבתי עם תג'ר. שלמה
היו חיינו מנהגי וכל לאדינו, רק דיברתי

יהודיים–ספרדיים. מנהגים

¯˜Á· ‡˜ÂÂ„ ˜ÂÒÚÏ ˙¯Á· ÚÂ„Ó Æ≥
øÂÈ„‡Ï‰ ÌÂÁ˙

הסיפורים על כתבתי שלי הדוקטורט את
במאה בגרמניה שנכתב חסידים בספר
ולהמשיך בתחום להעמיק כדי ה–13.
ללמוד נדרשתי אקדמית בקריירה
וגרמנית ימי–ביניימית גרמנית יידיש,
השפות כל את ללמוד התחלתי מודרנית.
ההכרה בי הבזיקה שנתיים ואחרי הללו
החצובה שפה הבית, מן שפה לי שיש
לי ומה הלאדינו, היא הלוא בנשמתי
הסבה עשיתי ואז וגרמנית?? וליידיש
כבר באמתחתי כאשר הלאדינו לתחום
של התאורטיים המחקר כלי את יש
אותם יישמתי  הפעם ופולקלור. ספרות 
ה"אני" מן מהותי חלק שהם חומרים על

בתחום זה. מאושרת אני שלי. ומאז

øÍÈÈÏÚ ·Â‰‡‰ ÂÈ„‡Ï· ¯È˘ Æ¥
קירידה. אדייו ב'יסטה, טינגו נו יו מאמה

øÂÓÚ ‰‰„ÊÓ ˙‡˘ ÂÈ„‡Ï· Ì‚˙Ù Æµ
איספיז'וס. סון קוראסוניס לוס

˙˜ÒÂÚ  ˙‡ Â· ¯˜ÁÓ‰ ÌÂÁ˙  Â‰Ó Æ∂
øÌÂÈ‰

פה שבעל יהודית–ספרדית ספרות
חידות). מעשיות, אגדות,  (סיפורים,
בחקר התמקדתי  האחרונות בשנים 
הקרוי מחקר  תחום זהו הפתגם. 
בסיפורים עסקתי לאחרונה פרמיולוגיה.
וכן מסלוניקי, שואה ניצולי של אישיים
כעת מסלוניקי. מצולמות גלויות חקרתי

ד"ר עם בשיתוף חדש מיזם מתחילה אני
יהודית– במגיה שיעסוק פאפו אליעזר

ספרדית.

‰˘ ÁÂÏ

לוח שנה, הפקנו הראשונה, השנה, בפעם
הצילומים גאון. את שוחרי מרכז לכל שי
אספן ,ÒÂ¯‚ ÏÈ·מ כתרומה קיבלנו
פתגם הוספנו לכל חודש ידוע. יודאיקה

מתאים:

È¯˘˙≠ÏÂÏ‡
Al shofar oyiresh las bozes

הקולות את תשמעו בשופר
ÔÂ˘Á≠È¯˘˙

Lluvias a su debido tiempo,
bendición del cielo (Haketía)

מהשמיים ברכתם גשמים בעיתם,
ÂÏÒÎ≠ÔÂ˘Á

Kada dia no es Shabat
שבת יום כל לא

˙·Ë≠ÂÏÒÎ
Despues de Hanuka los dias

kresen de una patada de gayo
תרנגול בצעדי הימים חנוכה, אחרי

נסרכים
Ë·˘≠˙·Ë

Kuanto mas esta la pera en el
peral, mas espera su buen mazal

שם לו המזל כי ילין, האגס אילנו על
ממתין

ß‡ ¯„‡≠Ë·˘
Quien a buen árbol se arrima,
buena sombra le cobiĵa (Haketía)
יהיה מוגן ענֵף וזקוף, בצילו עץ הנשען על

ועטוף
ß· ¯„‡≠ß‡ ¯„‡

Despues de Purim platikos
לאחר פורים משלוח מנות

ÔÒÈ≠ß· ¯„‡
Ni Pesah sin masa, ni ija sin

kazar
ללא נערה ואין מצה ללא פסח אין

חתונה
¯ÈÈ‡≠ÔÒÈ

Antes ke kazes mira lo ke azes
שאתה עושה מה ראה לפני שתינשא

ÔÂÂÈÒ≠¯ÈÈ‡
Moshe muryo, Ley no kedo?

נותרה? לא תורה מת, משה
ÊÂÓ˙≠ÔÂÂÈÒ

El padre i el ijo komo la piedra i
el aniyo

חן ואבן טבעת והבן, האב
ÏÂÏ‡≠·‡

Darse mi ijo ke sea en Tesabea
באב בתשעה ולו בני שידרוש

È¯˘˙≠ÏÂÏ‡
השכמה וסליחות עם ללא שינה, לילה

La nochada mal pasada, i selihot a
la madrugada

ÁÂÏ‰ ¯Ú˘ ÏÚ ‰·ÂË ‰˘Ï ÏÂÁÈ‡
Pan i panyo i anyo sin danyo

שיבוש ללא ושנה ולבוש לחם

˜Â·ÒÈÈÙÂ Ë¯ËÈ‡ ¯˙‡
ÔÂ‡‚ ÊÎ¯ÓÏ

שלנו את אתר האינטרנט שדרגנו השנה
נתיבי חמשת למצוא כעת את אפשר ובו
(מחקר, הוראה, גאון מרכז הפעילות של
ציבור) וקשרי קהילה  ואמנות,  תרבות
ביטאון של המלאים הגיליונות את וגם
וקטעי תמונות קונטאקטו", "איל המרכז
גאון למרכז פתחנו במקביל, וידיאו.
לכל להגיע שנוכל כדי בפייסבוק, כרטיס
רחבה, ובתפוצה מהיר בזמן תבל קצות
מביא 'חבר בשיטת פועל הפייסבוק שכן
אפשר גאון  מרכז של בפייסבוק חבר'. 
עתידיים, אירועים על פרסומים למצוא
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Don Yitzhak i Dona Miri Navon kon el ekipo del Sirkulo de Ladino, Haifa

¯˜ÁÓ
ÔÂÈÚ ÈÓÈÂ ÌÈÒÎ ¨ÌÈ¯ÙÒ

¨‰¯˜È‰ ¯Ó˙
ÏÈ‡ של (2009) 3 מספר כרך על תודות רב
מאמרים נפלא הכולל זהו כרך .ÈËÈÊÈ¯Ù
אבן יהיה ללא ספק זה מצוינים. כתב עת
תרבות. ובלימודי הפולקלור בחקר דרך
של העורכים האחרים לך ולשני ברכותיי

טוב. כל בקובץ. ולמשתתפים זה, כרך

ÒÂÓÚ–Ô· Ô„ ßÙÂ¯Ù
לפולקלור המחלקה
פנסילבניה אוניברסיטת

¯ÊÚÈÏ‡ ¯¢„ ¨¯„ÒÎÏ‡ ¯Ó˙ ßÙÂ¯Ù
˙¯ÎÂ ÂÙ‡Ù

לא אם מרגש. יום  על לב  מקרב תודה
יודעים שקיימים היינו וכיצד איך  אתם,
בנו, שנוגעים דברים זה, בעולמנו
ÌÈÒÂ‡  È·ל עזרה דורשים מרגשים, 
שחיפשו, אחרי פה, סבלם על שמספרים
אלינו עלו האור,  את מצאו  חקרו,
עמם אל  לחבור מנת על ישראל, לארץ 
שהייתה חידה היהדות גילו, שאותו 
ִאתם, היא ועתה רבות שנים בעיניהם
האור הקדושה. ירושלים אל העלייה עם
בסיפור של ניסן ישנו. הסבל נמצא, אך גם
אל התוודענו בתיה והגברת אברהם בן
מיוחד באופן האנוסים. בתיה, בני סיפור
סבלם את סיפרה כאשר לבנו את קרעה
לצד הבירוקרטיה, מול משפחתה בני של
פתרונות עמנו ועל פה  שהם השמחה
יהדותם את לחוות מנת  על בידם שאין
של היד אזלת  ועל שנמצאה, האבודה, 
פה לחיות אפשרות להם לתת המדינה

ÌÈ„‰

המחשבה שנגלה. האור לאור בשלווה
לא אותנו. עוזבת  אינה לעזור  כיצד
חזק אלא איש תעזור חד פעמית תרומה
הבירוקרטיה וימצא מול לצדם שיעמוד 

הפתרון. את

והערכה כבוד ברגשי
ÈË¯ÂÙÂ˜ ÈÂÓÂ ‰È„Ú
אשקלון ללאדינו החוג

¨‰¯˜È‰ ¯Ó˙
הערב על הלב מכל לך  להודות ברצוני
ÔÂÏÈÓ‰ ˙˜˘‰ לכבוד  שארגנתם  היפה
לתודותיי. מצטרפים ויוסי אהרן שלי.
שלך, והארגון היזמה שללא ספק לי אין
גם רבה תודה מתקיים. היה לא זה אירוע

על עבודתה המסורה. לכנרת
ולהתראות שלום שבת

Â‡¯Ò–Ô‰Î ‰„ÏÈ˙Ó

ÆÆÆÆÏÈÈÓ ‰·¯‰ ÌÚ ¢ÈßˆÈÏ ‰„ Ò‡È„¢ ÒÎ

לשנתו מגיע המלח  בים הלאדינו  כנס
משתתפים של  רבות מאות העשירית. 
בים המלון בית  את  שנה  מדי  גודשים
הפנים כמובן, היא, הכותרת וגולת המלח
למעשה, ההמשך.  דור  של הצעירות 
העיקריות המטרות אחת הושגה בזאת

הציבו לעצמם. שמארגני הכנס
הכנס של העיקריים המאפיינים אחד
משפחתיות של  אווירה יצירת  הוא
אחת גג קורת  תחת שכולם והעובדה 
רוקדים, שרים, המשתתפים כאשר
יוצר זה כל בלאדינו ומדברים שומעים

הביחד. את

הכנס באי חוגגים ימים ארבעה במשך
שירת את השרים האמנים  מיטב עם
הבלקן קהילות של הקסומה הלאדינו
על המרצים טובי מפי הרצאות ושומעים
וההווי ההיסטוריה  המנהגים, התרבות, 

אלה. קהילות של
שלמה שנה כמעט נמשכות לכנס ההכנות
על דעתם את  נותנים הכנס כשמארגני 
שיהפכו כגדולים, קטנים  הפרטים, כל
מחדש, ושנה שנה בכל הכנס, את
שפורט גדול לאירוע ומהנה, לאטרקטיבי
ואחד אחד כל  של הרגישים הנימים  על
ובאהבה בנוסטלגיה אותו מציף מבאיו,
טעם בפיו ומשאיר זו  מפוארת לתרבות

עוד לשנה הבאה. של
הנשיא של ולעזרתו  להשתתפותו 
אותנו המכבד נבון, יצחק מר החמישי,
כל במשך הכנס,  ימי בכל בנוכחותו 
גדולה השפעה  כמובן יש השנים, 

אלה. כל להצלחת
העמותה של הוועד החיפאי חברי אנחנו,
מאוד גאים הלאדינו מורשת לקידום
בחוגים כמו אנחנו בחיפה, גם בעשייתנו.
מקיימים, הארץ,  רחבי בכל  אחרים
באולמות מוצלחים לאדינו ערבי בנוסף,
ומפעילים השנה כל במשך מלאים
הלאדינו לשפת לימוד כיתות בהצלחה

הגילאים. כל לבני ובחיפה בקריות
של העשור לחגיגות משהגענו עתה,
לכולם מאחלים אנחנו זה חשוב מפעל
בשנה ונתראה זו ברוכה בעשייה שנמשיך

מייל". אי ליצ'י דה ב"דיאס הבאה

Ï„˜ ‰È˙·
חיפה לאדינו, חוג ראש

וכמובן תמונות מאירועים שונים אלבומי
לאדינו. שוחרי חברים

∫Ë¯ËÈ‡‰ ¯˙‡
http://cmsprod.bgu.ac.il/humsos/
centers/gaon

∫˜Â·ÒÈÈÙ· ÔÂ‡‚ ÊÎ¯Ó ˙‡ Â˘ÙÁ
Sentro Gaon גאון מרכז
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בעז"ה
¨‰„·Î‰ ¯„ÒÎÏ‡ ¯Ó˙ ßÙÂ¯Ù „Â·ÎÏ

והערכה תודה להביע המקום, כאן
שהענקת ,¢ÈËÈÊÈ¯Ù ÏÈ‡¢ לספר רבה
הספר מרובה, להתרגשות לי וגרמת לי

בביתי. ספרייתי את מפאר
המופלא, הספר את  שכתבתם  - תודה

ספרד יהודי בתרבות מחקרים
את הספר לי שהענקתם - תודה

הנאה ישראל לעם שהענקתם - תודה
תקופה לאותה ממדים עצומת ספרותית

ומכאיבה קשה
כי עמוקה על לנו גאווה - שהענקתם תודה
שורשים עם נאור לעם משתייכים אנחנו

טוב ולפחות לטוב ביותר עמוקים
היהודייה ולאישה היהודייה לאימא - תודה
העם בחיי התקופות כל את לשמר שידעו
תרצה ורחל, לאה רבקה, משרה, היהודי

ימינו. ועד יעל ותמר דבורה, ופועה,
הפיוטים, השירה, כל דעתי, לעניות
היום עצם עד שנשתמרו הרומנסות
שהיו שלנו האימהות בזכות הם הזה
כאשר היטב, היטב אני זוכר לנו. שרות
בשירי אותנו מרדימה הייתה ז"ל, אמי
(לאדינו), הספרדית–יהודית בשפה ערש
ובמוצאי שישי בליל היפים בשירים
מילה, ברית משפחתיים, באירועים שבת,
והשירים אירוע  כל וחתונה, מצווה  בר
כל אירוע. לאותו המתייחסים הנפלאים
רק נשתמרו האלה הנפלאים הדברים
שהעבירו האימהות הנפלאות שלנו בזכות
מדור והרומנסות הפיוטים השירה, את

הזה. היום עצם עד לדור
ממשיכים ואתם ימים ח"י חלפו [---]
מתכנסים אנו והנה הנפלאה, בפעילות
.ÌÈÒÂ‡ È·Â ÌÈÒÂ‡ עיון ליום ביזמתכם
סיפורים ששמעתי כילד אני זוכר [---]
אמונה חדורי פשוטים יהודים [על אלה
מפי להם ובדומה שונות בצורות צרופה]
בן–ציון הרב הנערץ סבי  ורבותיי, מוריי
ורבי ראשי, מורי עטרת זצ"ל, ומפי פרדס
מורשת זו זצ"ל, פרדס אליהו הרב אבי,
מאם לבנו, מאב עברה כן שגם נפלאה
ודומות). שונות  (בצורות ובתה  לבנה
- הרב ביותר מרגש היה העיון סיום יום
החיים אנוסים בני מפי אישי סיפור שיח:
בן–אברהם, ניסן הרב בישראל, כיום
בספרד ישראל" "שבי עמותת שליח
אולפן "שבי תלמידת גיוט, וגברת בתיה
הכנס, באי את ריגשו במיוחד ישראל".
"דברים גיוט בתיה הגברת של דבריה

ללב". נכנסים מהלב היוצאים
אמרה: קלר הלן

אי - ביותר והיפים הטובים הדברים את
באוזניים לשמוע אפשר

- אי  ביותר והיפים הטובים  את הדברים
בעיניים לראות אפשר

אי - ביותר והיפים הטובים הדברים את
בידיים למשש אפשר

- ביותר  והיפים הטובים הדברים את 
בלב מרגישים

שנאמרו והיפים המרגשים הדברים כל את
המאומצת העבודה  כל את זה,  בכנס
קובץ הוצאת לרגל בערב שהשקעתם
העיון וביום 3 פריזינטי איל המחקרים
בנסתר אנוסים ובני "אנוסים והלימוד
מרכז את המנהלת  תמר, לך ובנגלה", 
מנהל סגן פאפו, לאליעזר בגאון, גאון
הרכזת מזרחי, כנרת לגברת גאון, מרכז
ימים שעבדתם גאון, מרכז של המנהלית
עמוק זאת להצלחתם, אני מרגיש ולילות

עמוק בלב.
ברוכים היו והוקרה,  הערכה  ברגשי

ומבורכים

שלכם,
Ò„¯Ù ÔÂÈ ¯È‡Ó
ים בת

˙ÂÁÂ¯ ¨ÌÈ„˘ ¨Ú¯‰ ÔÈÚ¢ ÔÂÈÚ ÌÂÈ
¢˙ÂÓÂÏÁÂ

נכנסנו שלישי יום של בבוקרו ב–3.8
כחולמים. והיינו להיכל

כשפים עלינו הפילו בפתיחה כבר
הקבלה בנבכי אותנו הובילו כאשר

היהודית. והמגיה
אוז'ו בשפתנו הרע עין הציצה לפתע

מאלו
היהודית ובתרבות בכללית צורותיה בכל

הספרדית.
וכיצד להתגונן? הדרכים מה נבהלנו לרגע

נשמר? מפנייה
בכיס (שום) וב–אז'ו ויישמנו רשמנו מיד

נגענו.
ולאוזננו מילאו האולם את הזמרה קולות

נעמו
וההתרגשות פרצה מגרוננו שהשירה כמובן

אחזה בנו
ורעדה. חיל ממש

אחריה הגוררת ממושכת ישיבה לאחר
צרורות צרות

דרך אז הראש דרך לא  אם יבין המבין
עליו לשבת. המקום שנהוג

ורוקחים רופאים על הפלגנו לסרייבו
שמענו

למכאובנו ומרשמים קבלנו מזור תרופות
באחריותנו. והכל

השני על אחד שמענו שדים סיפורי
הסתכלנו

נדע איך "שדה"? אישה באולם היש
נמנע? ממנה וכיצד לזהותה?

קיבלנו התשובות כל את חקרנו בז'אנרים
שנרגענו. וכמובן

רק ולא הגענו כחולמים אמרנו כבר אז
גם סיפרנו שהמשכנו לחלום

פשרי לנו  התבהרו הפתרונות ניתנו 
החלומות.

שדים בלי רעה טפו, בלי עין טפו, טפו, אז
ורוחות

הגענו. צלחנו ולהענקת המלגות היום את
ייחלנו. ולעוד נפרדנו לשלום

ÚÏÒ ÔÂ¯˘
כפר סבא

בעז"ה
¨‰„·Î‰ ¯„ÒÎÏ‡ ¯Ó˙ ßÙÂ¯Ù „Â·ÎÏ

להשתתף והעונג הכבוד לי היה
ÊÎ¯Ó È¯ÁÂ˘ Ï˘ ˙È˙˘‰ ˙ÂÒÎ˙‰ב
נר תש"ע, כסלו כ"ח שלישי, ביום ,ÔÂ‡‚

.15.12.2009 חנוכה של חמישי
נודע לאחרונה, רק כי מודה, אני לצערי,
הייתי בקשר ולאחרונה גאון על מרכז לי
הרכזת המנהלית מזרחי, הגברת כנרת עם
והעזרה מסירותה, אדיבותה, המכון. של
ראויים ונושא נושא בכל מושיטה שהיא
דברי [---] מיוחדת.  והערכה  לשבח
הערב, והנחיית  תמר, שלך, הפתיחה 
יכולים לשמש דוגמה ומופת לדרך ניהול
תבורכי כך ועל הזה,  מהסוג  כנסים של
בכנס, הנוכחים כל  מפי וכן  עליון, מפי
הדלקת מאוד. והתרשמו שהתפעלו
ידידי, ידי על חנוכה, של החמישי הנר
לטקס כבוד הוסיפו גאון, יהורם מר
ונפעמתי התרגשתי [---] המרשים
של בתו של מהדברים נפשי מעמקי עד
(בני) בנימין והנערץ, המיוחד האיש
נכנסים מהלב היוצאים "דברים ז"ל, גאון
מדבריה עמוקות, התרשמתי כן, ללב".
יהודים חיילים גאון, רחל הגברת של
נאמרו הדברים  יוון. לצבא נשבעים 
וריגשו צחה, בעברית  ברורה,  בצורה
שרבים ועוד זאת הנוכחים, כל את מאוד

נחמיאס. שמם משפחתי מבני
אלי שם על  הפרסים חלוקת ולבסוף, 
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מחקר לתלמידי ומשפחתו אלעזרא
ומי הלאדינו, תרבות בתחום מצטיינים
יהודי בדואי, - היוקרתיים בפרסים זכה
מוכיח זה  - ישראלים שני ועוד  רוסי
לתרבות הלאדינו, גאון משה דוד שמרכז
הערבי–בדואי למגזר גם לחדור הצליח
תבורכי כך ועל הרוסי למגזר וגם
האלה המגזרים את להביא שהצלחת
בתחום למחקר  וגם וללימוד לידיעה 
משמעות רב הישג זה הלאדינו. תרבות
זה שהיה אין ספק, במינו. [---] ומיוחד
גאון, משה דוד למרכז שהוסיף כבוד כנס
הנוכחים ולכל הנכבדה גאון למשפחת
כל אלה תבורכי במיוחד את, פרופ' ועל
את ומנהלת  שעומדת אלכסנדר תמר 
ראויה, ובמסירות. בידע בתבונה, המרכז
שכבות לכל שתחדור הלאדינו, תרבות
שירה, של מפוארת, תרבות זו העם,
לשום שאין לי שנראה ספרות, רומנסות,
בנושא לעשות שהגדיל ומי בישראל, עדה
הדעות הוגה  המשורר, הסופר, היה  זה

ז"ל. גאון דוד משה והחוקר,
והוקרה הערכה ברגשי

Ò„¯Ù Â‰ÈÏ‡ ·¯‰ Ô· ÔÂÈ ¯È‡Ó
בת ים

‰‡¯Â‰
È„Â‰È Ï˘ Ì˙Â·¯˙ ¨ÂÈ„‡Ï‰ ˙Â·¯˙

„¯ÙÒ

בשני השתתפתי החולף בסמסטר
הלאדינו, בתרבות שעסקו קורסים
בחרתי היהודית–ספרדית.  בתרבות 
ולהעמיק ללמוד רצון מתוך אלו בקורסים
טוב ולהבין  להכיר התרבות, על בידע 
מגורשי היהודים  של תרבותם את  יותר
נעימה שפה היא הלאדינו שפת ספרד.
הזדמנות לי שחיפשתי זמן המון וכבר
של חייהם אורח  על  יותר  קצת  ללמוד

השפה. דוברי
¯ÊÚÈÏ‡ ¯¢„ של בניצוחו השיעורים,
ולקחתי מאוד מעניינים היו ,ÂÙ‡Ù
בפני מאמרים בהצגת  פעיל  חלק בהם
מאמרים כמה ניתחתי וכן הכיתה חברי

זו. בתרבות העוסקים
התרבות על למדתי הקורסים במסגרת
לחומרים ונחשפתי היהודית–ספרדית
כגון עולמם מתוך ביותר מעניינים
ובכלל לועז  מעם  הספר מתוך  מדרשים 
ההגדה על  פרודיות לועז, מעם ליצירה 
סדר בסוף להיאמר נהוגות שהיו פסח של

ג'וחה מסיפורי כמה וגם זו בקהילה פסח
המשעשעים.

נהניתי מאוד ללמוד את הנושא ואני תקווה
בכך שוב. לעסוק ההזדמנות שתהיה לי

ÈÏ‡¯˘È ˙È¯ÈÓ

¨ÌÂÏ˘
בישוב וגרה נשואה וחצי, 24 בת הנני

הר חברון. עתניאל שבדרום
וחינוך לניהול במחלקה סטודנטית הנני

באוניברסיטת בן–גוריון.
ביישובי. רכזת נוער ותרבות הנני במקביל
הדרישות על פי התואר נדרשתי במהלך
ללמוד התואר, במסגרת האקדמיות
מתחומי שאינם כלליים  קורסים
על כללית סקירה תוך  שלי. הלימוד
נמשכתי מאוד  המוצעים, הקורסים 
היה שלא  מכיוון אך  הספרדית לשפה 
הללו בקורסים להשתתף באפשרותי
להצטרף בחרתי התואר, מגבלות בשל
עם ותרבות" שפה "לאדינו: בשם לקורס
אותי הפגיש  הקורס .ÛÏÂÂ ÏÁ¯ הגברת 
לעולם אותי וחשף הלאדינו  תרבות עם
מנבכיה לטעום במעט ולו זכיתי חדש.
ללמוד הספרדית–יהודית, השפה של
לקנות הצלחתי  רוחה. ומהלך משיריה 
ואף להשתמש בה. כלים ללמידת השפה
ולא דופן הלימודית הייתה יוצאת החוויה
אלא החומר הלימודי המפגש עם בשל רק
רחל גברת בחרה בו האופן בשל במיוחד
השיעורים. את להעביר המרצה, וולף,
והחיבור האהבה היפות, הפנים סבר
ההומור, התרבות, כלפי שלה המיוחד
הללו, - עניין לגלות לנו לסייע הרצון
המיוחדת את תרומתם שתרמו אלה הם
במינה. מיוחדת לימוד  בחוויית  עבורנו
רשמים בי נותרו הקורס סיום עם
ישנו כי נאמר לי כלפי התרבות. עמוקים
בו יכולתי להשתתף לא המשך, אך קורס
"סוגות בשם: זהה בקורס  בחרתי ולכן
יהודית–ספרדית" בספרות וסוגיות
ואילך ומכאן  .ÂÙ‡Ù ¯ÊÚÈÏ‡  ¯¢„ עם
נחשפתי בקורס והתעצמה. הלכה החוויה
תוך זו, בתרבות  ספרותיים לאלמנטים 

ואווירה נעימה. הומור, שעשוע
עבודה. לכתוב נתבקשתי הקורס במהלך
בהגדות עסקה שכתבתי העבודה
הלאדינו תרבות יהודי יהודיות–ספרדיות.
פסח בהגדת  שימוש  לעשות  נהגו 
או היסטוריים אירועים עליה ולהלביש
להתמודד, מנת על קהילתיים  אירועים

הקהילה. את ולשעשע דעה להביע
עשו שבו האופן על עבודה כתבתי אני
מנת על הפסח הגדת בדמויות שימוש

השחרור. מלחמת את להציג
כי לומר ברצוני האישית, מבטי מנקודת
באה הנני חדשה. חוויה הייתה זו עבודה
ולא וחינוך ניהול של לימודים מתחום
הספרותית. המציאות  עם כלל  נפגשתי
מסוימת סוגה  עם לראשונה  ההיכרות 
עליה הלימוד הפרודיה, בספרות,
מאוד. אותי השכילו עמה וההתמודדות
התחושה את הן מעצימה מאוד התחושה
כלפי התחושה את והן  הלימוד כלפי
חלק בעצם היהודית בעבר שהיא הקהילה
עם עולם לראשונה פגישתי ממני. בנוסף,
בו, שנכחתי קודם בקורס הייתה הלאדינו
הנוספת ההיכרות השפה. את למדתי שבו
התרבות הקהילה, של אחר פן עם כעת
תחושותיי את מעצימה וההיסטוריה
תרבות לעתים זו. ושפה זו תרבות כלפי
ושולית, מרוחקת כה  נראית מסוימת
עושרה את במעט ולו  לחוות  זכיתי אך
להביע רוצה אני זו בהזדמנות הפנימי.
האוניברסיטה של במפעלה החשיבות את
והרצון הזרות לשפות המחלקות בהעצמת

ליושנה, עטרה להחזיר
היהודי העם של עושרו את לשכוח לנו אל

השונות. תרבויותיו על

ËÙ‰ÓÂÏÙ ÏË¯Â‡

˙ÂÓ‡Â ˙Â·¯˙

הלפיד את להעביר למסורת, לה מטרה
סיפורי משפחתי, בסיפור הן לדור. מדור
ההורים. שירים שנשמעו בבית השכונה,
לדורות כמורשת לשמור זאת כל ואת

הבאים.
מוזיקה המשלב מוזיקלי  במופע
גאון במרכז שנערך ולאדינו בלקנית
את פגשנו בן–גוריון, באוניברסיטת
מסקרן במופע ·È·‡ ÔÈ„ ÔÈ„ו ·È·‡ ‰ÊÈÏÚ
שכאשר עליזה סיפרה ובתה. אם של
היא יותר, קטנה בתה, דין, דין הייתה
ששמעה המוזיקה על  לשמוע סירבה
יוונית מוזיקה הוריה, בבית האם, עליזה,
דין דין נשבתה  אט  אט  אך וטורקית. 

אל אמה. והצטרפה זו בקסם מוזיקה
למעלה לפני לראשונה אותן שמעתי
ויוונית. בעברית בשירים משנתיים,
שאני להן אמרתי  שתיהן  עם  ובשיחה
לשיר ושעליהן החיבור. על שמחה מאוד



ÁÎ

ÊÎ¯Ó‰ ‰·Ó

כבוד נשיא ,ÔÂ· ˜ÁˆÈ ¯Ó
יו"ר ,ÔÂ‡‚ ÊÚ· ¯Ó

מנהלת ,¯„ÒÎÏ‡ ¯Ó˙ ßÙÂ¯Ù
מנהל סגן ,ÂÙ‡Ù ¯ÊÚÈÏ‡ ¯¢„

מנהלית רכזת ,ÈÁ¯ÊÓ ˙¯Î ˙¯·‚
תפקידם. מכוח מכהנים בכל הוועדות התפקידים בעלי

ÊÎ¯Ó‰ ˙Â„ÚÂ

:ÈÂ‚È‰ ˙„ÚÂ
האוניברסיטה נשיאת כרמי, רבקה פרופ'

והחברה הרוח למדעי הפקולטה דיקן ניומן, דויד פרופ'
בן–גוריון בנגב אוניברסיטת (אמריטוס), בן–טולילה פרופ' יעקב

והמזרח ספרד יהדות לחקר "אלישר" מרכז יו"ר פדיה, חביבה פרופ'
היהודית והתרבות הספרות לחקר "הקשרים" מכון מנהל שוורץ, יגאל פרופ'

והישראלית

:˙ÈÓ„˜‡ ‰„ÚÂ
דוד בוניס, האוניברסיטה העברית בירושלים פרופ'

בן–גוריון בנגב אוניברסיטת (אמריטוס), לנדא פרופ' לואיס
קליפורניה דרום אוניברסיטת לזר, משה פרופ'

בר–אילן אוניברסיטת רפאל, שמואל פרופ'

:˙Â·¯˙Â ˙ÂÓ‡ ˙„ÚÂ
תשס"ד העברי בזמר ישראל פרס חתן גאון, יהורם מר יו"ר:

בירושלים העברית האוניברסיטה בן–אבו, יצחק פרופ'

בן–גוריון בנגב אוניברסיטת אפל, קוג'מן פרופ' קטרין

:ÌÈÈ˙ÏÈ‰˜ ÌÈÏÈÚÙ ˙„ÚÂ

קמחי, יעקב קנטי אבי חליו; מלכה ארזי; רוני אלוש; לבנה יו"ר: יוסי אבוהב;

≤∞±∞ ˙˘· ÊÎ¯Ó‰ ÈÎÓÂ˙

את מטרותינו לממש אנו יכולים בזכותם תומכי המרכז. לכל אסירי תודה אנו

פעולותינו. את ולהרחיב

‰Î¯·‰ ÏÚ Â‡Â·È

ומשפחתו אלעזרא אלי בן–בסט; משה פרופ' גאון; משפחת

ÂÈ„‡Ï‰ ˙Â·¯˙Ï ÔÂ‡‚ „Â„ ‰˘Ó ÊÎ¯Ó

בנגב בן–גוריון אוניברסיטת
84105 מיקוד שבע באר 653 ת"ד

08-6428324 פקס: 08-6428323 טלפון:
gaon@bgu.ac.il דוא"ל:

http://cmsprod.bgu.ac.il/humsos/centers/gaon (אינטרנט): מרשתת אתר

גאון, במרכז זה, בערב והנה לאדינו. גם
שאנו התפלאה ועליזה שוב, נפגשנו
לשמוע מנת  על בעקבותיהן נוסעים 
שירת אם ובתה. של ולחוות את החוויה
הערב את התחילו רבה,  כי להפתעתי
ומאוד בילביליקוס" "לוס לאדינו, בשיר
שרה דין, דין את  לשמוע  התרגשתי

גם לאדינו. הפעם
אם של חלום הנה  בלבי,  חשבתי
שממשיכה בדרכי בת - שמתגשם 
של והמסורת המוזיקה  בעקבות  אמה,
ובשיתוף באהבה האם,  של משפחתה
במבטים בריקוד, בשירה, בפרגון, פעולה,
ברכה לאימא זו לשנייה. אחת אוהבים של
הלאדינו. שוחרי לנו ובעיקר לבת. וברכה

רומנו וכן לחיים דין לעליזה ודין ברכות
לתפוצת שייך הוא וגם אתן, שמופיע
שימשיכו לאדינו, ומדבר  יוון יוצאי
ובשירי ועוד  עוד דין דין עם ויופיעו 
המסורת לומר, וכך נוכל נוספים, לאדינו

הועברו. והלפיד

ÈË¯ÂÙÂ˜ ‰È„Ú
אשקלון לאדינו, חוג מנהלת

¨‰¯˜È‰ ˙¯Î
בשמי הודי ואנא עזרתך, על רבה תודה

ואליעזר. לתמר גם
את לי ונתתם אותי  שכיבדתם  תודה
ידי על שנכתבו שירים לבצע ההזדמנות
˙È˙˘‰ ˙ÂÒÎ˙‰ב גאון, משפחת בני
חסיד לגילה תודה .ÔÂ‡‚ ÊÎ¯Ó È¯ÁÂ˘ Ï˘
שוחחתי שלה. בפסנתר לנגן לי שאפשרה
שהיא לשמוע ושמחתי  גאון  רחל עם

ביצועם. ומאופן משיריי מרוצה הייתה

וחיבוקים נשיקות
ÔÈÈÏ˜ ÈË·

‰ÏÈ‰˜

°·¯ ÌÂÏ˘ ˙¯ÎÏ
ÌÈ¯ÂÙ‰ ˙·ÈÒÓÓ נהנינו מאוד מאוד
מעריך אני  שלנו. גאון בסלון שנערכה 
לרעיון טרחתכם ומחשבתכם את ומוקיר
מרגיש אני  ובכלל והתחפושות, החידון 

מפגש ומפגש. בכל שייכות והנאה
ידם אשר  ולכל לאליעזר לתמר, מסרי 

ואמץ! חזק - במיוחד ולך במלאכה,

בברכה נאמנה
ÈÓ¯Î ÈÏ‡


