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איל קונטאקטואיל קונטאקטו
אוניברסיטת בן־גוריון בנגב

ביטאון מרכז משה דוד גאון לתרבות הלאדינו      טבת תשע"ג
9

דבר המערכת

השנה  ביותר  והמשמעותי  החשוב  הדבר 
גאון  מרכז  את  לשדרג  שלנו  היוזמה  הוא 
ספרד,  יהודי  תרבות  לחקר  מכון  לכלל 
הנהלת  של  לברכתה  שזכתה  יוזמה 
יפעלו  המכון  במסגרת  האוניברסיטה. 
לחכתיה,  ללאדינו,  מרכז  מרכזים:  ארבעה 
האיברי  האי  בחצי  ספרד  יהודי  לתרבות 
האנוסים.  תרבות  ולחקר  לגירוש  עד 
בלב  תקוות  הרבה  עם  לדרך  יוצאים  אנו 
להצליח לממש תכנית חשובה זו, שתבטיח 
באוניברסיטת  הלאדינו  מחקר  עתיד  את 

בן־גוריון.

נציין עוד שני מפעלים השנה: א( ייסדנו את 
אות אביר הלאדינו )איל קאב'אליירו דיל 
לאדינו(, המוענק בעבור פעילות קהילתית 
הלאדינו  תרבות  לקידום  התנדבותית 
באזור הדרום; האות מסמן את החשיבות 
דוברי  קהילת  עם  בקשר  רואים  שאנו 
שני  לאור  הוצאנו  ב(  באזורנו.  הלאדינו 
פריזינטי  איל  שלנו,  העת  כתב  של  כרכים 

)בכל כרך כ־400 עמודים(.

אכן הייתה זו שנה פורייה ומבטיחה. 

בחמשת  כרגיל,  לפעול,  המשכנו  השנה 
הנתיבים שהיצבנו לעצמנו:

הנתיב המחקרי
 — ו־ו'  ה'  פריזינטי  איל   — העת  כתב  א. 
כרכים:  שני  אור  ראו  חריג,  באופן  השנה, 

ורפואה  “מגיה  לנושא  שהוקדש  ה'  כרך 
מיוחד  מחקרים  קובץ  ו',  וכרך  עממית"; 
הספרות  חוקרת  רוזן,  טובה  פרופ'  לכבוד 

העברית בספרד בימי הביניים.

תמכנו   — המרכז  בתמיכת  ספרים  ב. 
קובץ  ספרים:  שני  של  לאור  בהוצאה 
וספר  כהן־סראנו;  מתילדה  מאת  סיפורים 
העוסק  פאפו,  אליעזר  ד"ר  מאת  מחקרי 

בפרודיות על ההגדה של פסח.

בישראל:  כנסים  שני  ערכנו   — כנסים  ג. 
שאננים"  “משכנות  בשיתוף  אחד  כנס 
בירושלים, שהוקדש לסיפורי־עם מארצות 
טובה  פרופ'  לכבוד  שני  וכנס  התיכון;  הים 
מרכז  נציגי  בן־גוריון.  באוניברסיטת  רוזן, 
ובחו"ל:  בישראל  בכנסים  הרצו  אף  גאון 
המלח,  ובים  העברית  באוניברסיטה 
המדעית  המועצה  שארגנה  במדריד  בכנס 
מחקר  ובסדנת  ספרד,  של  העליונה 

באוניברסיטת ייל בארצות הברית.

ד. יום עיון — קיימנו את יום העיון השמיני 
בסדרה “היבטים בתרבות הלאדינו" בשיתוף 
יום  הלאדינו.  לתרבות  הלאומית  הרשות 
העיון הוקדש לדיון בהיבטים שונים בתורת 

הקבלה הספרדית.

ערכנו   — השקה  וערבי  עיון  מפגשי  ה. 
חדשים,  לספרים  השקה  אירועי  חמישה 
אלינו:  הקרובים  בתחומים  העוסקים 
לכבוד שני ספריה של פרופ' חביבה פדיה, 
ספרד;  גירוש  על  נרחב  דיון  המציעים 
לכבוד שלושת ספריו של פרופ' דוד אוחנה, 
שלושה  תיכונית;  ים  בזהות  העוסקים 
מפגשים לכבוד ספרו של ד"ר אליעזר פאפו 
המוקדש לפרודיות בלאדינו של ההגדה של 

פסח.

ו. מענקים, פרסים ואותות כבוד — ברכות 
לפרופ' תמר אלכסנדר שזכתה באות מסדר 
 Orden del Mérito( האזרחית  המעלה 

Civil( מטעם מלך ספרד חואן קרלוס.

נתיב ההוראה
א. קורסים — השנה הצענו תשעה קורסים 
ותרבות.  ספרות  שפה,  בלאדינו:  שעסקו 
ושניים  ראשון  לתואר  קורסים  שבעה 

לתואר שני.

זכו  השנה   — לתלמידים  ופרסים  מלגות  ב. 
שני  גאון  מרכז  מטעם  הצטיינות  בפרסי 
תלמידי תואר שלישי ושני תלמידי תואר שני, 
ומהאוניברסיטה  בן־גוריון  מאוניברסיטת 
גאון  מרכז  המלצת  לפי  כן,  כמו  העברית. 
קיבלו השנה שמונה תלמידים מאוניברסיטת 
הרשות  מטעם  לימודים  מלגות  בן־גוריון 
ומטעם  הלאדינו  לתרבות  הלאומית 
מקבלי  בין  בישראל.  הספרדית  הפדרציה 
דוקטורנטית,  משתלמת,  חוקרת  המלגות 
לתואר  תלמידים  וארבעה  מסטרנטים  שני 
ראשון. הדוקטורנטית רחל סבע וולף זכתה 

בפרס טולידאנו.

ג. תלמידים מתקדמים — שלושה מסטרנטים 
עבודות  את  כותבים  דוקטורנטים  ושלושה 

התזה שלהם בתחום ספרות הלאדינו.

נתיב תרבות ואמנות
של  השמינית  השנתית  ההתכנסות  א. 
ההתכנסות  את   — גאון  מרכז  שוחרי 
“צומת תרבויות — לנושא:  הקדשנו הפעם 
יהדות בוסניה לדורותיה", לזכרו של משה 

עיצוב גרפי: ספי עיצוב גרפי
עריכת לשון: רותם גל
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דוד גאון, יליד טרבניק. ד"ר פאפו הציג את 
סיפורה של קהילת סרייבו ולאחר מכן נערך 
טקס חלוקת פרסים לתלמידים מצטיינים. 

בהתכנסות נכחו למעלה מ־400 אנשים.

ב. אות “אביר הלאדינו" — השנה התחלנו 
הלאדינו",  “אביר  אות  הענקת  במסורת 
כהוקרה  לאדינו",  דיל  “קאב'אליירו 
ובהתנדבות  במסירות  העובדים  לפעילים 
הפעם  באזורנו.  הלאדינו  תרבות  לקידום 
“סלון  יוזם  אבוהב,  ליוסי  האות  הוענק 

גאון" ללאדינו ויו"ר ועדת הפעילים שלו.

ג. ערבי מוזיקה ושירה — ערכנו תשעהמופעי 
מוזיקה ושירה, בעיקר במסגרת כנסים, ימי 

עיון ואירועי השקה.  

הנתיב הקהילתי
נפגשו  גאון  בסלון  החברים   — גאון  סלון 
מדי חודש, כרגיל, כדי לשמוע הרצאות או 
הלאדינו.  תרבות  בנושא  בפעילות  לעסוק 
שני  ערכנו  החודשיים  למפגשים  נוסף 
אירועים מיוחדים: נסענו לירושלים, לצפות 
דוד,  מגדל  במוזאון  האור־קולי  בחיזיון 

יוזמה להקמת
מכון לחקר תרבות 

יהודי ספרד

מחקר

הנהלת האוניברסיטה מעודדת את יוזמתנו 
במכון  מכון.  לכלל  גאון  מרכז  את  לשדרג 
לפי  שיאופיינו  מרכזים  ארבעה  יפעלו 
השפות המדוברות בפי היהודים הספרדיים:

משה  מרכז   — הלאדינו  לתרבות  מרכז  א. 
דוד גאון, שנוסד בשנת 2004 וכבר יצאו לו 
לשאר  דגם  יהיה  ובעולם,  בישראל  מוניטין 
המרכזים במכון. מרכז זה יתמקד במורשת 
הספרדיות־ הקהילות  של  התרבותית 

העות'מאנית  האימפריה  מרחבי  יהודיות 
לשעבר ששפת הדיבור השלטת בהן הייתה 
ספרדית־יהודית מזרחית, לאדינו. הקהילות 
העיקריות שמרכז גאון יעסוק בהן: טורקיה, 

מקדוניה,  רודוס,  לשעבר,  יוגוסלביה  יוון, 
המרכז  )וינה(.  ואוסטריה  הולנד  רומניה, 
ארצות  יוצאי  שייסדו  בקהילות  גם  יעסוק 

אלה בארה"ב ובאמריקה הלטינית. 

יתמקד  המרכז   — החכתיה  לתרבות  מרכז  ב. 
הייתה  הלשון  ובתרבותה.  החכתיה  בלשון 
שהתיישבו  ספרד  מגורשי  של  בפיהם  שגורה 
תרבות  וטיטואן.  כט'נג'ר  מרוקו,  צפון  בערי 
קשרים  לצד  במרוקו  התפתחה  החכתיה 
בני  המוסלמים,  עם  היהודים  של  הדוקים 
המקום, ועם הספרדים ההיספנים שישבו שם.

בחצי  ספרד  יהודי  לתרבות  מרכז  ג. 
בתרבות  יתמקד  המרכז   — האיברי  האי 
 ;1492 בשנת  לגירוש  עד  בספרד  היהודים 
ורב־ מפוארת  תרבות  פיתחו  ספרד  יהודי 

פילוסופיה  דקדוק,  ספרות,  של  לשונית 
ואסטרולוגיה, בעברית, ספרדית וערבית.

ד. מרכז לחקר תרבות האנוסים — המרכז 
יחקור את תרבותם של היהודים הנסתרים 
שנשארו בספרד ובפורטוגל לאחר הגירוש. 
יותר  מאוחר  היגרו  אלה  מיהודים  רבים 
להולנד, אנגליה, צרפת ואמריקה הלטינית. 
להתפשטות  עדים  אנו  האחרונות  בשנים 
אנשים  ויותר  יותר  מרתקת:  תופעה 

פיוטים  ערב  ערכנו  השנה  ראש  ולקראת 
יהודיים־ספרדיים.

נתיב קשרי ציבור
יוצא  א. איל קונטאקטו — בטאון המרכז, 
לאור אחת לשנה בעריכת תמר אלכסנדר, 
יעקב בן־טולילה ואליעזר פאפו. זהו בטאון 
דו־לשוני: עברית לאדינו, ובו דיווח מפורט 

על פעילויות המרכז בשנה החולפת.

הוא  השנה  מיוחד  פרויקט   — שנה  לוח  ב. 
הפקת לוח שנה שכתבנו, המוקדש לנושא 

"שפה אחת, כתיבים וכתבים אחדים"..

את  אחד  ליום  אירחנו   — אורחים  ג. 
המדעית  מהמועצה  שמידט  קטיה  ד"ר 
לישראל  הגיעה  קטיה  ספרד.  של  העליונה 

ממדריד כדי ללמוד עברית.

הקהילה  ראש  אלינו  הגיעו  מאיסטנבול 
מרכז  וראש  עובדיה,  סילביו  היהודית, 
"שלום" לתרבות יהודי ספרד ועורכת עיתון 
גרשון־סרחון.  קארן  אמאניסיר",  "איל 
האוניברסיטה,  רקטור  הצטרף  לאירוח 

פרופ' צבי הכהן.

משגריר  נפרדנו   — תפקידים  חילופי  ד. 
ספרד בישראל מר אלברו אירנזו שהיה ידיד 
נאמן למרכז גאון ואנו מקבלים בברכה את 
השגריר החדש מר פרננדו קרדרירה סולר, 

ומקווים להמשך שיתוף פעולה. 

הרכזת המינהלית כנרת מזרחי סיימה את 
לרכזת  הצלחה  מאחלים  ואנו  תפקידה 

החדשה רותם גל.

ה. אתר המרשתת )אינטרנט( והפייסבוק 
המרכז  אתר  את  עדכנו   — גאון  מרכז  של 
בפייסבוק.  שלנו  הפרופיל  ואת  במרשתת 
פרטי  במשבצת  מופיעה  האתר  כתובת 
המרכז בגיליון זה, ואתם מוזמנים לבקר בו.

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

מכתביכם במדור “הדים" בביטאון. 

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

ומבקשים  אנוסים  צאצאי  שהם  מאמינים 
לשוב אל היהדות.

להקמת  העת  שהבשילה  מאמינים  אנו 
בחמישה  גאון,  מרכז  כמו  שיפעל,  המכון 
ואמנות,  תרבות  הוראה,  מחקר,  נתיבים: 
הן  המכון  מטרות  ציבור.  וקשרי  קהילה 
ספרד  יהודי  תרבות  את  ולטפח  לשמר 
לסוגיה ולתקופותיה; המכון יציע שיח חדש 
העצמית  הזהות  ביטוי  יאפשר  שאף  ורענן 

הייחודית של בני הקבוצה. 

מיוחד  ספרד  יהודי  תרבות  לחקר  המכון 
ומחדש בנוף המחקר בארבעה מישורים:

1. קונספט:
יהודי  מורשת  חוקרי  קהילת  טיפוח  א( 
ספרד ופיתוח דיאלוג עם חוקרים מקהילות 
שונות, לאו דווקא יהודיים, שיוביל להבנת 
היסטורי  בהקשר  ספרד  יהודי  תרבות 

ותרבותי־גאוגרפי.

הספרדית־יהודית  השפה  החייאת  ב( 
והצבתה כשפת מחקר עכשווית ואקדמית 
לכל דבר. אנו במרכז גאון רואים בלאדינו 
שפה חיה ומפרסמים בכתב העת שלנו, איל 

פריזינטי, מאמרים בשפה זו.
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כריכת הספר אות לטובה

ספרים
ספרים בהוצאת 

המרכז

 איל פריזינטי ו'
אות לטובה — פרקי מחקר 
מוגשים לפרופסור טובה רוזן
עורכים: עלי יסיף, חביבה ישי, 

אוריה כפיר 

הרגיל  למניין  נוסף  ומיוחד,  חגיגי  זה,  כרך 
לאור  יצא  הכרך  פריזינטי.  איל  כרכי  של 
הספרות  לחקר  מכאן  העת  כתב  בשיתוף 
ובשיתוף  והישראלית  היהודית  והתרבות 

דביר.  והוצאת  הקשרים  מכון  הוצאת 
הכרך מוקדש לחוקרת חשובה של תרבות 
טובה  פרופ'  הביניים,  בימי  ספרד  יהודי 
עשרים  בכרך  לגמלאות.  צאתה  עם  רוזן, 
על  הפרושים  חדשים  מחקר  פרקי  ואחד 
פני יותר מאלף שנות יצירה, ובהם פיוטים 
משלים  עם,  וסיפורי  מקאמות  חול,  ושירי 
ופתגמים. המאמרים מושתתים על שיטות 
וממשיכים  דעת  תחומי  מכמה  מחקר 
מובילה:  רוזן  שטובה  המחקרי  השיח  את 
סוציולוגיה,  פילוסופיה,  מגדר,  ספרות, 
היסטוריה, פילולוגיה, אמנות והגות. בשני 
מסודרים  והאנגלי,  העברי  הספר,  חלקי 
המאמרים בסדר כרונולוגי על פי נושאיהם. 

תמיכה בספרים

ההגדה  על  הספרדיות־יהודיות  הפרודיות 
של פסח הן סוגה ספרותית שלמה, מגוונת 
הספרות.  בחקר  נדונה  שטרם  וענפה 
חלוצי  ניסיון  הוא  בספר  המוצע  המחקר 
קורפוס  את  ולסקור  לתאר  לתעד, 
של  המסורתי  התרגום  על  הפרודיות 
ההגדה ללאדינו. המחקר מבקש גם לנתח 
את הקורפוס בהקשר חברתי־תרבותי כדי 
של  המסורתי  התרגום  היה  כיצד  ללמוד 
בתרבות  אחר  טקסט  מכל  יותר  ההגדה, 
ליצירה  מועדף  לבסיס  היהודית־ספרדית, 

הומוריסטית, רחבה וססגונית. 

עסקו  הפארודיות  היצירות  ככלל, 
במציאות האקטואלית שנכתבו בה ובעיקר 
בעימותים, שהיו הקריטריון המשפיע ביותר 
מכאן  בקורפוס;  הפנימיים  הסיווגים  על 
לשתי  טבעי  באופן  מתחלק  שהקורפוס 
יצירות  כוללת  האחת  עיקריות,  קבוצות 
פנים־קבוצתיים,  בעימותים  העוסקות 
העוסקות  פרודיות  כוללת  והשנייה 

בעימותים בין־לאומיים. 

:)Web orientation( 2. רישות
אור־קולי  וארכיון  מקוון  ארכיון  נקים 
לתיעוד התרבות שבעל פה, ארכיון שישמש 

את כל המעוניין.

באוניברסיטת  יפעל  המכון   — מיקום   .3
הוראה  מחקר,  המשלבת  בנגב,  בן־גוריון 
התרבות  חוקרי  עובדים  כאן  וקהילה. 
בעולם,  הטובים  היהודית־ספרדית 
תרבות  לומדים  תלמידים  ממאה  ולמעלה 
ומתקדמים.  מתחילים  לתארים  לאדינו 
קהילתי  חוג  פועל  אף  באוניברסיטה 
חברים.  כמאה  ומונה  לחודש  אחת  הנפגש 
והמשאבים  היכולת  שלנו  לאוניברסיטה 
בלימודי  מוביל  מוסד  להיות  האנושיים 

תרבות יהודי ספרד.

מארבעה  יורכב  המכון   — אקדמי  מבנה   .4
והוא  לשוני  בסיס  על  שיאופיינו  מרכזים 

יהיה מיוחד וראשון מסוגו. 

אנו  המכון  הקמת  חלום  את  להגשים  כדי 
זקוקים לקרן צמיתה של שמונה מיליון ₪. 
אנו פונים אליכם, קוראינו, בבקשה להפיץ 
תכנית זו ולסייע לנו בכל דרך, בין בתרומה 

)כל שקל חשוב( בין בגיוס תרומות. 

תרבות  קידום  את  תבטיח  המכון  הקמת 
הלאדינו באוניברסיטת בן־גוריון לתמיד.

פתגם בלאדינו אומר:
 ;Kon la esperansa todo se alkansa

בעזרתה של התקווה, הכול ניתן להשגה.



"והיתלת לבנך ביום ההוא"
אליעזר פאפו

מכון בן–צבי, 2012 

מדבריהם של עורכי הספר:
מנהיגה  מתרגמת,  חוקרת,   — רוזן  טובה 
פמיניסטית,  אדם,  זכויות  פעילת  אקדמית, 
 ]---[ אהובה.  ומורה  לדרך  שותפה  חברה, 
כאשר החלה טובה לפרסם את מחקריה היה 
שפה  חדש,  קול  כאן  שמהדהדים  לכל  ברור 
הביניים.  ימי  לשירת  מקורית  וגישה  אחרת 
חוקרי  של  לבם  תשומת  את  הפנתה  טובה 
השירה העברית של ימי הביניים ושל קוראיה 
אל  השירים;  של  הספרותיים  ערכיהם  אל 
הרלוונטיות שלהם לימינו בהיותם טקסטים 
אסתטיים בעלי משמעות חברתית ותרבותית 
עמוקה. טובה, שאיחדה באישיותה המחקרית 
הן את הגישה הפילולוגית הנוקדנית והן את 
הדמיון,  ורבת  הפתוחה  הספרותית  הגישה 
הייתה החוקרת שהצליחה להעלות את חקר 
הייחודי  המסלול  אל  הביניים  ימי  שירת 

והמרתק שבו הוא צועד כיום. ]---[.

בנושאיהם  מגוונים  טובה  של  מחקריה 
העברית  החול  שירת  ספרה  ובגישותיהם: 
בימי הביניים )1997( הוא ממחקרי היסוד 
ספר  הביניים,  מימי  העברית  השירה  של 
טובה   .]---[ התחום  תלמידי  לכל  חובה 
פיתחה תחום חדש בחקר הספרות העברית 
בשנים  מזוהה  היא  אתו  הביניים,  ימי  של 
וכדמות  דרך  פורצת  כחוקרת  האחרונות 

מובילה — תחום המגדר. 

השירי  הקורפוס  כמה  עד  מפליא   .]---[
הביניים  בימי  העברית  השירה  של  העצום 
הפמיניסטית־ להתבוננות  “מתמסר" 
מגדרית של טובה. מחקר השירה העברית 
בימי הביניים, כך נראה, היה זקוק לחוקרת 
בשיעור קומתה של פרופ' רוזן כדי למזג את 
הידע התאורטי העצום שהתפתח בתאוריה 
ועם  הפילולוגי  הדיוק  עם  הפמיניסטית 

הפתיחות האסתטית־הספרותית.
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ציוניים,  מלחמה,  פליטי  רבנים,  נשים,  על 
אנטי־ציוניים ופרטיזנים — עד לעג ובוז על 
אויבים חיצוניים, כמו הנאצים, האוסטשים 
באמצעות  וערבים.  טורקיים  ולאומנים 
פולקלור,  )ספרות,  בין־תחומי  ניתוח 
את  המחבר  מוכיח  ובלשנות(  היסטוריה, 
מרכזיות ההומור כמנגנון תרבותי להבניית 
של  קולקטיבי  וזיכרון  קבוצתית  זהות 
מיעוטים. מכל אלו מגדיר ד"ר פאפו סוגה 
ספרדיות־ פרודיות   — חדשה  ספרותית 

הנחלקות   — פסח  של  ההגדה  על  יהודיות 
לשתי סוגות משנה, הגדות מלחמה והגדות 
פולמוס. זהו ספרו הראשון של ד"ר אליעזר 
פאפו, והוא כבר מציב אותו כחוקר מרכזי 

של הספרות היהודית־ספרדית.

פרופ' תמר אלכסנדר, ראש המחלקה 
לספרות עברית, מנהלת מרכז גאון 
לתרבות הלאדינו, אוניברסיטת בן־

גוריון בנגב

פרודיות  פאפו  ד"ר  מנתח  שלפנינו  בספר 
פסח  של  ההגדה  על  ספרדיות־יהודיות 
מרתק  באופן  קפדניים,  ספרותיים  בכלים 
תוך  משעשע,  אף  קרובות  ולעיתים 
היצירות  של  השונים  לרבדים  התייחסות 
חוברו.  שבו  ההיסטורי  ולהקשר  ותוכנן 
ויוצא  חלוצי  אנליטי  טיפול  היא  התוצאה 
של  זו  הומוריסטית  סוגה  של  הכלל  מן 
ההיסטוריים  בהקשריה  הלאדינו,  ספרות 
אשנב  לראשונה  הפותח  והחברתיים, 
הספרדים  היהודים  של  לתפיסתם 
את  עות'מאניים  והפוסט  העות'מאניים 
קריטיות  בתקופות  עצמם  ואת  שכניהם 
לקהילה  מסורתית  מקהילה  במעבר 

מודרנית ומתמערבת.

פרופ' דוד מ' בוניס, החוג ללשון 
העברית וללשונות היהודים, 

האוניברסיטה העברית בירושלים

בטיבו  בהיקפו,  מרשים  חיבור  לפנינו 
ובמקוריותו, המבוסס על חשיבה מעמיקה, 
כה  שעד  תחום  מציג  הוא  ודייקני.  רב  ידע 
של  הגדרה  ומציע  לב,  לתשומת  זכה  לא 
סוגה חדשה. המחבר מיטיב לגייס שיטות 
את  לבסס  כדי  שונים  מחקר  מתחומי 
בכל  שליטה  ומוכיח  המרכזיות  טענותיו 
הסתייעות  תוך  הללו  מהתחומים  אחד 
גם  שונות  בשפות  מקצועית  בספרות 
הבנת  להעמקת  תורם  החיבור  רחוקות. 
היהודית  והפרודיה  בכלל  היהודי  ההומור 

לפי חלוקה זו בנוי הספר: בכרך הראשון שני 
מלחמה  להגדות  מוקדש  האחד  שערים: 
הזיכרון  גיררה(, שעניינן הבניית  די  )הגדות 
רקע  על  הקבוצתית  והזהות  הקולקטיבי 
השינויים הפוליטיים והחברתיים הדרמטיים 
היהודי־ספרדי  העולם  את  מחדש  שעיצבו 
נדונות  הכ'.  המאה  של  הראשונה  במחצית 
הגדת  הפליטים,  הגדת  פרודיות:  חמש 
הפסח,  ליום  מלחמה  והגדת  בן־גיאת 
הנוגעות למלחמות הבלקן ולמלחמת העולם 
המבקשת  הפרטיזנים,  הגדת  הראשונה; 
ממלחמת  הטראומות  עם  להתמודד 
ההגדה החדשה לפסח,  וכן  העולם השנייה; 
על  הצעירה  ישראל  מדינת  את  המהללת 
השני  השער  השחרור.  במלחמת  נצחונה 
די  )הגדות  פולמוס  להגדות  מוקדש 
ההגדה  באמצעות  המתארות  פולימיקה( 
היהודי,  העולם  בתוך  מלחמות  פסח  של 
על  ולהשפיע  הקהל  דעת  את  לעצב  בניסיון 
יצירות:  כמה  נדונות  החברתי.  היום  סדר 
ההגדה הצרובה, משנת 1914 )לערך(, שלה 
אופי ציוני מובהק; הגדרת המהמרות משנת 
1912, העוסקת במאבקים מגדריים; הגדרת 
העשירים החדשים משנת 1920, המתמקדת 
במאבקים בין־מעמדיים. פרק אחרית הדבר 
סוגת  של  לשקיעתה  שהביאו  בסיבות  דן 

הפרודיות ובוחן את הסיכויים לתחייתה.

בכרך השני מוגשת לקורא מהדורה מדעית 
המרכזי  שבקורפוס  היצירות  תשע  של 
הספרדי־יהודי  הטקסט  את  כוללת  והיא 
המקורי, מפוסק מחדש לפי כללי הפיסוק 
עברי.  לתרגום  וצמוד  בימינו  המקובלים 
השופך  מדעי  אפרט  במהדורה  נמצא  כן 
המוזכרים  והאירועים  האישים  על  אור 
את  וכן  קשות  מילים  המבאר  ביצירות, 
מקורם ומשמעותם של תרגומי שאילה. יש 
לקוות שהופעת הטקסטים הנדירים האלה 
תסב  ומבוארים,  מפוענחים  חדש,  בלבוש 
את תשומת לבם של החוקרים ושל שוחרי 
שעד  זו  חשובה  לסוגה  ישראל  עם  ספרות 

כה הוזנחה כליל.

חוות דעת על הספר
מרתק,  למסע  הקורא  את  מזמין  זה  ספר 
מצחיק,  וגם  מעמיק  ידע,  שופע  מקורי, 
ספרדיות  פרודיות  ארבעים  בעקבות 
מווינה,   — פסח  של  ההגדה  על  יהודיות 
איזמיר,  אסתנבול,  סופיה,  סרייבו,  דרך 
ה־19  המאה  מן  לירושלים.  ועד  קורסאו 
מלגלוג  למופע;  כתוב  מטקסט  ימינו;  ועד 

גאון תמך בהוצאה לאור של הקובץ  מרכז 
סיפורים מכל הזמנים מאת מתילדה כהן־
סראנו. פרופ' תמר אלכסנדר כתבה בפתח 

הקובץ:

החל משנת 1986, מזה מחצית יובל, פרסמה 
סיפוריים,  קבצים   16 כהן־סראנו  מתילדה 
גם  אך  לעברית  תרגום  עם  בלאדינו  רובם 
הקבצים  וצרפתית.  אנגלית  באיטלקית, 
זהו  סיפורים.  מ־4000  למעלה  כוללים 
הסיפור  את  שהעלה  ביותר  מרשים  מפעל 
בכך  הכתב.  על  בלאדינו  הדבור  העממי 
שאין  שלם  לתחום  יד  המחברת  הציבה 
הלאדינו.  תרבות  ותיעוד  לשימור  לו  ערוך 
למחקרים  איתן  בסיס  הונח  אף  בכך 
בכיוונים דיספלינאריים שונים כמו ספרות, 
וסוציולוגיה.  היסטוריה  לשון,  פולקלור, 
ספרותיות:  סוגות  מייצגים  הקבצים 
לז'נדאס —  קונסז'אס — מעשיות )1994(; 
וסיפורים   ;)1999( ומוסר  וסיפורי  אגדות 
אישיים )2006(; דמויות מרכזיות בתרבות 
המלך   ,)1994( הנביא  אליהו  היהודית: 
שלמה )1993, 2004( ג'וחה )1990, 1991, 
2003, 2008(; ואף נושאים תמאטיים: זקנה 
)2006( וסיפורים ארוטיים )1999, 2005(. 

בערך כל עשר שנים יוצא לאור קובץ פנורמי 
נושאים  שונות,  ספרותיות  סוגות  הכולל 
ודמויות וניתן לראותו כמעין סיכום ביניים. 
)סיפורים(  קואינטוס  הראשון  הקובץ  כך 
 )1995( לסרגוסה  מירושלים   ;)1986(
הנוכחי  הקובץ   .)2001( הקסומה  והחצר 
מבנהו  מבחינת  וחוזר  מעגל  סוגר   )2012(
אל הקובץ הראשון. קובץ זה יפורסם בשני 
הראשון  החלק  ומשפחה.  חברה  חלקים: 
סביב  פרקים  ארבעה  כולל  לפנינו  המונח 

סיפורים מכל הזמנים
מתילדה כהן–סראנו

הוצאת זק, תשע"ב 

ההגדות  של  הטקסטים  העמדת  בפרט. 
בשפתן  בספרדית־יהודית  הפרודיות 
המקורית, בליווי תרגומן לעברית ובתוספת 
ביאורים והערות היא תרומה חשובה ביותר 

לארון הספרים היהודי.

פרופ' יעקב בן־טולילה, המחלקה 
ללשון העברית )אמריטוס(, 
אוניברסיטת בן־גוריון בנגב
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כנסים

ים של סיפורים
הסיפור העממי — יהודי 

בארצות הים התיכון

שאננים"  ב"משכנות  נערך  כסלו  בחודש 
התיכון.  הים  לתרבויות  השנתי  הכנס 
הפעם היה מרכז גאון שותף לארגון הכנס 
בארצות  העממי־יהודי  “הסיפור  שנושאו: 
פרופ' תמר אלכסנדר בנתה  הים התיכון". 
ואיש  העיתונאי  עם  יחד  הכנס  תכנית  את 
התכניות  מנהלת  ועם  אנוש  ירון  הרדיו 
את  קרמר־ודעי.  טל  שאננים,  במשכנות 

הכנס ריכזה והפיקה אורלי אבולוף.

ערכנו את תכנית ההרצאות כמסע היסטורי 
ימינו  של  לישראל  ועד  המקרא  מתקופת 

התיכון,  לים  מסביב  גיאוגרפי  וכמסע 
מגורשי  היהודים  את  שקלטו  בארצות 
קהילות  של  ייסודן  את  ואפשרו  ספרד 
מפוארות ומשגשגות, ששימרו ופיתחו את 
לדרך  יצאנו  היהודית־ספרדית.  התרבות 
מארץ ישראל של תקופת המקרא וספרות 
חז"ל; משם הגענו למצרים, לטוניס ולצפון 
ספרד;  אל  התיכון  הים  את  חצינו  מרוקו, 
יוגוסלביה לשעבר  יוון,  המשכנו לטורקיה, 

וחזרנו לישראל של ימינו.

הגר  וד"ר  חזן  גלית  פרופ'  המרצים:  בין 
העברית;  מהאוניברסיטה  סלמון 
יסיף  עלי  פרופ'  בורג;  אברהם  ח"כ 
אבי  ד"ר  אביב;  תל  מאוניברסיטת 
פרופ'  בר־אילן;  מאוניברסיטת  אלקיים 
פאפו  אליעזר  וד"ר  אלכסנדר  תמר 
הציגו  המרצים  בן־גוריון.  מאוניברסיטת 
שונות:  מבט  מנקודות  מגוונים  נושאים 
סיפורי אגדה מדרשיים; המעבר של מרכז 
בימה"ב;  לספרד  מבבל  היהודי  התרבות 
סיפורי שבתאים בטורקיה; תהליך השמנת 
סיפורים  מאכלים;  סיפורי  בטוניס;  כלות 
מרוקו  מצפון  ג'וחה  על  הומוריסטיים 
)חכיתיה(; היחס לא"י בסיפור העממי של 

יהודי ספרד.

ייחודו של הכנס בשילוב הרצאות אקדמיות 
מוזיקה,  מופעי  עם  גבוהה  מחקרית  ברמה 
חוויה  זו  הייתה  סיפורים.  והיגוד  שירה 
האינטלקטואלי־ ההיבט  מן  במינה  מיוחדת 
התרבותי־אמנותי  ההיבט  ומן  מחקרי 
מלא  היה  מקומות,  כ־150  שמכיל  והאולם, 

במשך שני ימי הכנס. 

אנו מקווים להמשך שיתוף פעולה.



ספרותיות  בסוגות  הביניים,  בימי  בספרד 
שונות ובתאוריות מגדריות. המושב האחרון 

הוקדש לתרגומים מספרות אנגלית. 

בהם  מרצים,  עשר  חמישה  בכנס  השתתפו 
במיוחד  שהגיעו  חוקרים־אורחים  שני 
מחו"ל: פרופ' סוזנה השל מדרטמוט קולג', 
במחשבה  המוסלמי  הדימוי  על  שהרצתה 
ברן  רוס  ופרופ'  המודרנית,  היהודית 
מאוניברסיטת קורנל, שהרצה על הקשרים 
הכנס  את  המגרב.  לארצות  אנדלוסיה  בין 
שהקריאה  משעול  אגי  המשוררת  חתמה 

משיריה לכבוד טובה רוזן. 

שהתנהל  ומרתק  מגוון  כנס  זה  היה 
הסנט  ואולם  גבוהה,  אקדמית  ברמה 
באוניברסיטה היה מלא בעמיתים, ידידים 

ותלמידים שהגיעו מכל הארץ.



פרופ' טובה רוזן



אות לטובה
כנס לכבוד

פרופ' טובה רוזן

לספרות  המחלקה  קיימה  סיון  בחודש 
עברית, בשיתוף מרכז גאון ומכון הקשרים, 
פרישתה  עם  רוזן  טובה  פרופ'  לכבוד  כנס 
הנחתה  הפתיחה  מושב  את  לגמלאות. 
דיקן  דברים  ונשאו  אלכסנדר,  תמר  פרופ' 
מכון  מנהל  ניומן;  דייויד  פרופ'  הפקולטה, 
אוריה  וד"ר  שוורץ;  יגאל  פרופ'  הקשרים, 
ארבעה  התקיימו  לכנס  השני  ביום  כפיר. 
מושבים שדנו בשירת החול ושירת הקודש 

שכנים,  רבנים,  מלכים,  הבאים:  הנושאים 
וסיפורים אישיים ובסך הכול 125 סיפורים. 
הוא  הנוכחי  הקובץ  של  וחידושו  ייחודו 
להאזין  ניתן  ובו  שמע  תקליטור  בצירוף 
חשיבות  יש  מסיפוריה.  קוראת  למתילדה 
השפה  בשמיעת  לסיפור,  בהאזנה  רבה 
הדמויות  של  לקולן  בהקשבה  מתנגנת, 

ומעבר להן לקולו של המספר. 

מתוך  אחד  סיפור  הבאנו  להנאתכם, 
האוסף:

כנסים בישראל

ים המלח – “דיאס די ליג׳י 
אי מייל - ימי דבש וחלב״

גאון  מרכז  צוות  חברי  הגיעו  שנה  כבכל 
את  לייצג  כדי  וחלב"  דבש  “ימי  לכנס 
למחזור  הגיעה  אלכסנדר  תמר  המרכז: 

השתתפות נציגי
מרכז גאון בכנסים
בישראל ובחו"ל



זו�

הגיעו  גל  ורותם  מזרחי  וכנרת  פברואר 
הן חילקו לבאי הכנס, כשי,  למחזור מרס. 
איל  הביטאון  של  השמינית  החוברת  את 
בקרב  להפיץ  מעוניינים  שאנו  קונטאקטו, 
עורר  הביטאון  האפשר.  ככל  רב  קהל 

התעניינות רבה ומאות העותקים נחטפו.
חוויה  הם  המלח  בים  וחלב"  דבש  “ימי 
מוזיקה  ערבי  הרצאות,  של  במינה  מיוחדת 
כרגיל,  לאדינו:  דוברי  בין  ומפגשים  ושירה 
בציבור;  השירה  על  וניצח  זרקו  קובי  הופיע 
ערב  הוקדש  המיוחדים  המופעים  במסגרת 
שבת,  שלומי  של  המרגשת  לשירתו  אחד 
האזנו למופע משולב של גילה חסיד עם חני 
ליבנה, ולמופע של ניצה טרמין ושמעון פרנס.


שפות יהודיות
על המרקע

בחודש יולי התקיים באוניברסיטה העברית 
הופעתן  בנושא  בינלאומי  כנס  בירושלים 
בסרטים  יהודיות  שפות  של  ותפקידן 
ובסדרות טלוויזיה. רוב ההרצאות התמקדו 
שעסק  אחד  מושב  מלבד  היידיש,  בשפת 
אחד  ומושב  ובאמהרית  בערבית־יהודית 
פרופ'  הרצו  זה  במושב  ללאדינו.  שהוקדש 
תמר אלכסנדר מאוניברסיטת בן־גוריון על 
הדיאלוג  של  ללאדינו  הטלוויזיוני  העיבוד 
החמישי ברומן מר מאני מאת א.ב. יהושע; 
ד"ר גילה הדר מאוניברסיטת חיפה הרצתה 
כשפות  ובספרדית  בעברית  השימוש  על 
הסרט  באמצעות  הדגימה,  היא  קולנוע. 
כיצד   ,)1938( טריאנה"  לה  די  “כרמן 
הצופים דוברי הלאדינו תפסו את הספרדית 
כשפה יהודית וכיצד זו השפיעה על שפתם 
בסלוניקי;  הפועלים  מעמד  של  ותרבותם 
העברית  מהאוניברסיטה  הלד  מיכל  ד"ר 
הרצתה על היעדר שפת הלאדינו ותרבותה 
מהקולנוע בישראל. היא התייחסה לנדידת 
הלאדינו  מתרבות  בורקס"  “סרטי  המושג 
בתרבות  העוסקים  הסרטים  ז'אנר  אל 
עם  להם  המשותף  שמעט  המזרחית, 

תרבותם של יהודי ספרד.

ימי עיון

לה לוז די לה שכינה — 
אשנב לתורת הקבלה 

הספרדית



“היבטים  העיון  ימי  סדרת  במסגרת 
גאון  מרכז  השנה  ערכו  הלאדינו"  בתרבות 
העיון  יום  את  לתרבות  הלאומית  והרשות 
השמיני, שהוקדש הפעם לקבלה הספרדית.

תאורטית:  בקבלה  עסק  הראשון  המושב 
מוסיוף  מרכז  מנהל  אלקיים,  אבי  ד"ר 
בר־אילן,  באוניברסיטת  הקבלה  לחקר 
סקר פרקי יסוד בהבנת הקבלה הספרדית. 
עקרונות:  שלושה  על  עמד  אלקיים  ד"ר 
הבנת  הקבלה;  ע"פ  האלוהות  תפישת 
והזוהר  האור  ומשמעות  הסמלים  לשון 
אלקיים  ד"ר  דן  ההרצאה  במרכז  בקבלה. 
הקבלה  של  המרכזי  הספר  הזוהר,  בספר 
די  משה  הנראה  ככל  שכתב  הספרדית, 

ליאון במאה ה־י"ג, אך יוחס לרשב"י.
קבלת  על  דיברה  אלכסנדר  תמר  פרופ' 
צפת שייסד האר"י, ר' יצחק לוריא, במאה 
ה־ט"ז — כשלוש מאות שנים לאחר קבלת 
על  בקצרה  עמדה  אלכסנדר  פרופ'  הזוהר. 
מקבלת  השונה  התפישה  ועל  החידושים 
מכן  ולאחר  זו,  תורה  שמציעה  הזוהר 
התמקדה בדמותו של האר"י כגיבור אגדות 

שבחים בלאדינו.

ד"ר  המושב השני הוקדש לקבלה מעשית: 
לר'  אליעזר פאפו דיבר על ספר החזיונות 
ויטאל, תלמידו המובהק של האר"י,  חיים 

מר משה שאול, מר יצחק נבון, פרופ' תמר אלכסנדר

כנסים בחו"ל

מדריד — נשים קוראות 
נשים כותבות

במאות י"ט-כ"א

מרכז  נציגי  השתתפו  אוקטובר  בחודש 
המדעית  המועצה  שארגנה  בכנס  גאון 
מפרי  הרצאות  ונשאו  ספרד  של  העליונה 
ניתוח  הציע  פאפו  אליעזר  ד"ר  מחקרם: 
של  ליצירתה  אינטר־דיסציפלינארי 
ד"ר  היה";  “היה  בוכוריטה,  פאפו  לאורה 
ריינה  של  כתביה  על  הרצתה  הדר  גילה 
כהן — מיסטיקנית יהודייה שחיה בסלוניקי 

בתחילת המאה הכ'.



ניו־הייבן, ארה"ב —
סדנת מחקר

מחקר  סדנת  נערכה  אפריל,  בחודש 
באוניברסיטת ייל בארה"ב. האוניברסיטה 
והזמינה  אפריקה  מצפון  יד  כתבי  רכשה 
פרופ'  בראשות  חוקרים   12 ובה  משלחת 
ללשון  האקדמיה  נשיא  בר־אשר,  משה 
פרופ'  עברית לבדוק את המסמכים הללו. 
ההיגוי  ועדת  ראש  בן־טולילה,  יעקב 
מסמכים  לבדוק  הוזמן  גאון  מרכז  של 
יום  גם  נערך  זו  סדנה  במסגרת  מטיטואן. 
עיון שם הרצה פרופ' בן־טולילה על "פנקס 

החברה הקדישא" מטיטואן. 





ז�ו

מסיפורי האר"י, מתוך מעם לועז:

מעשה בתלמיד חכם שהתאלמן

מעשה היה בזמן האר“י ז"ל שתלמיד חכם 
המלצה  מכתב  לו  שייתן  ממנו  ביקש  אחד 

שהוא רוצה לילך לעיר אחרת. 

והרב הסכים ונתן לו ואמר לו: לך לשם, כי 
שם יזמין לך השי"ת את בת זוגך.

ומתה  חודשים  שלושה  איתה  נשוי  והיה 
האישה וירש את כל הנכסים.

וחזר לעירו ונכנס אצל הרב לבקרו. אמר לו 
הרב: דע שהאישה הזאת היתה איש בגלגול 
ממך  שלקח  פלוני  חברך  היה  וזה  הראשון, 
הרבה מעות, ומפני שגרם לך צער שלא כדין, 
נהנית ממנו עכשיו שלושה חודשים, ובגלל 

הגזל שגזל ממך, ירשת עכשיו כל נכסיו.

אז אמרו תלמידיו הפסוק הזה: גדול העצה 
כל  על  פקוחות  עיניך  אשר  העליליה  ורב 
וכפרי  כדרכיו  לאיש  לתת  האדם  בני  דרכי 

מעלליו )ירמיהו לב(.

  27 כג:  אמור  פרשת  ויקרא,  לועז,  מעם 
תרגום ירושלמי: עמ' רפח

“העלאה  של  הפרקטיקה  את  והסביר 
בגורל" )איג'אר גורלות(.

חתם את המושב מפגש עם המקובל יצחק 
מזרחי, מנהל המרכז לקבלה מעשית בהוד 
בנושא.  ספרים  כמה  של  ומחברם  השרון 
מר מזרחי סיפר על עבודתו ועל הטכניקות 
אנשים  ולעזרת  לריפוי  אותו  המשמשות 
"פתיחה"  באמצעות  במצוקה,  הנמצאים 

בספר הזוהר.

מיסטיקה  לטראומה,  שמעבר  הליכה 
היסטוריה וריטואל ומרחב ומקום, מסה על 
הלא־מודע התאולוגי פוליטי. הספרים ראו 
אור בשנה האחרונה. את ערב ההשקה ארגנו 
הפקולטה  דיקן  מהפקולטה:  יחידות  חמש 
נתן חסות, והשתתפו המחלקה להיסטוריה 
עברית,  לספרות  המחלקה  ישראל,  עם  של 
ומרכז אלישר  גאון לתרבות הלאדינו  מרכז 

לחקר תרבות יהודי ספרד.

עוסק  לטראומה  שמעבר  הליכה  הספר 
מגלות  שבשונה  נושא  היחיד,  בגלות 
לתשומת  כה  עד  זכה  לא  קולקטיבית, 
ב“טקסי  דן  הספר  רבה.  מחקרית  לב 
בעצמה,  חידשה  שהמחברת  מונח  גלות“, 
הזה  העולם  בין  והליכה  גלות  ובוחן 
ובציר  היסטורי־חברתי  בציר  הבא  לעולם 
בין  מבחינה  פדיה  פרופ'  טרנסצנדנטלי. 
לריטואלים  באשכנז  גלותיים  ריטואלים 
נרחב  דיון  ומקדישה  ספרדיים  גלותיים 
לגירוש ספרד כמופע אינטנסיבי של טקסי 
גלות, על רקע האקלים האפוקליפטי שהיה 

בספרד עוד לפני הגירוש.

ישראל ים תיכונית — 
מקום, דיוקן, זהות



אלישר  מרכז  בשיתוף  ערכנו,  השנה 
והמזרח,  ספרד  יהדות  מורשת  לחקר 
והתרבות  הספרות  לחקר  הקשרים  מכון 
היהודית והישראלית ומרכז אירופה, מפגש 
מאת  חדשים  ספרים  שלושה  לכבוד  עיון 

פרופ' דוד אוחנה: 

 The Origins of Israel Mythology
הספר   ,(Cambridge University Press)
המיתולוגיה  של  העומק  מבני  אחר  עוקב 
הים־ הסיפר  את  ומציע  הישראלית, 

 Israel and its מועדף.  כדגם  תיכוני 
 Mediterranean Identity Palgrave
הים־ באופציה  דן  הספר   ,(Macmillan)
תיכונית של ישראל בגלגוליה ההיסטוריים, 
 Modernism והזהותיים.  התרבותיים 
 ,)and Zionism (Palgrave Macmillan
של  כסוג  הציונות  של  ניתוח  מציע  הספר 
מקובלת  שהייתה  מודרנית  מיתולוגיה 

בתנועות הלאומיות המודרניות באירופה.

העיון  ערב  את  פתחה  אלכסנדר  תמר  פרופ' 
הים־תיכונית  הזהות  את  בדבריה  והדגישה 

משלימה  כנקודה  הספרדיים  היהודים  של 
הישראלית:  הזהות  על  אוחנה  של  לעבודתו 
בארצות  בעיקר  התפזרו  ספרד  מגורשי 
והקימו  לשעבר  העות'מאנית  האימפריה 
קהילות משגשגות בערים שלחופי הים התיכון 

הים התיכון נתפס בספרות הלאדינו כמרכיב 
חיוני בהבניית הזהות הספרדית־יהודית; כך 
באמונות  ובמעשיות,  בסיפורים  ברומנסה, 

עממיות, במגיה, במנהגים ובפתגמים.

“והיתלת לבנך
ביום ההוא“,

מאת אליעזר פאפו



שלושה  ערכנו  נובמבר-דצמבר  בחודשים 
ד"ר  של  החדש  ספרו  לכבוד  השקה  ערבי 
בן־ אוניברסיטת  בקמפוס  פאפו:  אליעזר 
גוריון בבאר־שבע על ידי המחלקה לספרות 
בן־צבי  מכון  בשיתוף  בירושלים,  עברית; 
בתל־אביב,  לאור;  הספר  את  שהוציאו 
שבמרכז  “ענבל“  האתני  המרכז  בשיתוף 
סוזן דלאל. ההחלטה לקיים את המפגשים 
רבים  לקהלים  אפשרה  השונות  בערים 
ושונים מרחבי הארץ להיחשף לספר. הגיעו 
ציבור  אנשי  סטודנטים,  אקדמיה,  אנשי 

וקהל שוחר הלאדינו. 

ספרו של אליעזר פאפו מציע מחקר חדשני 
וחלוצי, המציג לראשונה טקסטים פרודיים 

בלאדינו על ההגדה של פסח.

מפגשי עיון
וערבי השקה

כריכת הספר

"תנועה במרחב״ — שני 
ספרים חדשים

מאת חביבה פדיה



ערב  באוניברסיטה  קיימנו  ינואר  בחודש 
השקה לכבוד שני ספרים מאת פרופ' חביבה 
פדיה מהמחלקה להיסטוריה של עם ישראל: 
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מענקים ופרסים

שפת  הלאדינו  בין  קישרתי  לא  בתחילה 
לבין  הסבתא  שפת  נכון  יותר  או  הבית 
הדוקטוראט  את  האקדמית.  עבודתי 
המרכזי  ספרה  חסידים  ספר  על  כתבתי 
של חסידות אשכנז בגרמניה בימי הביניים  
מהר מאד הבנתי שכדי להמשיך בקריירה 
ללמוד  עלי  בתחום  מעמיקה  אקדמית 
גרמנית, יידיש והוך דויטש )גרמנית עילית( 
ואז  אלו.  שפות  ללמוד  התחלתי  ואכן 
משלי,  שפה  לי  יש  הרי  ההכרה,  לי  האירה 
שפה שגדלתי עליה, שפה חצובה בנשמתי. 
מה לי ולשפות האחרות וכך הגעתי ללאדינו 

למורשת יהודי ספרד. 

ולנתח את כל  בעבודתי אני מנסה למפות 
הזאנרים של הספרות שבעל־פה.

זו כלפי ספרד הוא  היחס שעולה מספרות 
לארץ  געגועים  של  האמביוולנטי  היחס 
 Españia de .אהובה וכאב על הגרוש ממנה

.mis amores españia de mis dolores

ר' חסדאי אבן שפרוט שר האוצר ושר החוץ 
כתב  העשירית  במאה  קורדובה  בחליפות 
אגרת ליוסף מלך הכוזרים ובה הוא מתאר 

את חיי היהודים בספרד: 

ובורות  ועיינות  נהרות  רבת  שמנה  “ארץ 
חצובות, ארץ דגן תירוש ויצהר רבת תנובות 

ועדנים". "ארצנו שלנו".
פודה  העשירית;  המאה  תקופה,  באותה 
האגדה  פי  על  בקורדובה  היהודית  הקהילה 
גדולה  ישיבה  שיסד  משה  ר'  השבוי  את 
היהדות  גדולת  עברה  ובזכותו  בקורדובה 
ביצירה  שהתבטאה  גדולה  לספרד.  מבבל 

אות מסדר המעלה 
האזרחית



הענקת  על  אלכסנדר  תמר  לפרופ'  ברכות 
 Orden del( אות מסדר המעלה האזרחית
חואן  ספרד  מלך  מטעם   )Mérito Civil
בחקר  הישגיה  על  ניתן  האות  קרלוס. 

תרבות יהודי ספרד.

דברי פרופ' תמר אלכסנדר בטקס הענקת 
אות כבוד ממלך ספרד:

זוכה  אני  בה  בעת  בחיי  זה  מרגש  ברגע 
להכרה מן הסמכות העליונה בספרד, המלך 
תרבות  לקידום  מחקריי  על  קרלוס,  חואן 
יהודי ספרד דוברי לאדינו ראוי לי להודות 

בשפה זו הלאדינו.

השפה  זאת  אבותי,  אבות  של  השפה  זאת 
שבעצם קיומה שומרת למעלה מ־500 שנה 
המקור  ארץ  עם  הדוק  תרבותי  קשר  על 
ליצור  המשיכו  בה  השפה  זאת  ספרד. 
ומדעית  פילוסופית  ספרות  יפה,  ספרות 

ספרות מוסר.

מצד  משפחתי  בני  דברו  בה  השפה  זאת 
למרוקו מצאנו את שם  בענף שהגיע  אמי. 
המשפחה דאבילה שהוא כנראה דה אבילה 
דהיינו מהעיר אבילה. סבתי אסתר ירוחם 
לפני   שבבולגריה  מסופיה  לישראל  הגיעה 
כמאה חמישים שנה וכל חייה כאן לא למדה 
עברית, לאדינו הספיקה לה לתקשורת עם 

בני משפחתה וסביבתה. 

על כן זאת השפה שאני דברתי בה עם סבתי 
האהובה. היא ואמי שושנה פריזר לבית אסידו 
ספרד,  יהודי  מורשת  אהבת  את  לי  העבירו 

אהבה שהפכה גם למרכז עיסוקי המקצועי.

המילה  דברתי,  בה  הראשונה  השפה  זאת 
טומאלה!  בלאדינו:  היתה  בחיי  הראשונה 
והיא  במיטה  בוכה  שהייתי  מספרת  אמי 
קבלה  הילדים  רופא  וכעצת  צעירה  כאם 
את ההנחיה שצריך להשאיר את התינוקת 
לבכות עד שתרגע לבד. אך סבתי הרחומה 
היתה קוראת: “טומאלה" “טומאלה" דהיינו 
מהר  תבכה.  שלא  הידיים  על  אותה  תרימי 
כתינוקת  אני  וגם  המסר  את  קלטתי  מאד 

הייתי צועקת טומאלה!!! טומאלה!!

פרופ' תמר אלכסנדר מקבלת את אות מסדר המעלה האזרחית

ה־11  במאה  לגירוש.  עד  ונמשכה  ובכלכלה 
מכנה המשורר יהודה הלוי את החיים בספרד 
ממנהיגי  אברבנאל  יצחק  דון  ספרד".  “טוב 
כיהן  הגירוש  בתקופת  הבולטים  הקהילה 
אך  וארגון  קשטיליה  בממלכת  אוצר  כשר 
פלא  אין  הגירוש.  את  למנוע  לו   עזר  לא  זה 
שחיים אלו עד לגירוש פיתחו ביהודי ספרד 
שנמשך   גבוה  מאד  עצמי  דימוי  של  תחושה 
הרבים  בראיונות  ששמעתי  כפי  היום  עד 
שגידלו  וכפי  שלי  השדה  בעבודת  שערכתי 

אותי. כותב אברבנאל:

 Del Oriente del sol asta su Oksidente,
 del Norte asta el Sud, nunka non
 egzistia ansi un puevlo eskojido komo
 los Djidios Spanyoles en la ermozura
 i plazedad. Yo so el ombre ke vido a

.este puevlo en su gloria

קשר  הוא  לספרד  היהודים  בין  הקשר 
מצד  גם  אלא  היהודים  מצד  רק  לא  הדדי 
הספרדים שרואים ביהודים חלק מתרבותם 
לכך  חותכת  יותר  ראיה  ומה  וממורשתם 
אלו  בימים  ספרד  ממשלת  הכרזת  מאשר 
על זירוז הליכים להענקת אזרחות ספרדית 

לצאצאי יוצאי ספרד.

מר  מעלתו  הוד  ספרד  לשגריר  תודתי 
שהמליצו  למי  תודתי  קרדירירה.  פרננדו 
עלי אך יותר מכל תודתי להוד מעלתו מלך 
ראויה  אותי  שמצא  קרלוס  חואן  ספרד 

לקבלת אות מכובד זה.

פרס  קבלת  על  סבע־וולף  לרחל  ברכות 
טולדיאנו לתלמידי מחקר.
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קורסים בלאדינו: 
ספרות, שפה ותרבות


במסגרת לימודי המסלול ללאדינו בחטיבה 
בהדרכה  השנה  עסקנו  יהודיות  לספרויות 
ועבודות  מ.א  עבודות  בכתיבת  אישית 
דוקטורט וכן הצענו שבעה קורסים לתואר 
ד“ר  שני:  לתואר  קורסים  ושני  ראשון, 
אליעזר פאפו לימד, כבכל שנה, קורס מבוא 
ספרדית־ בספרות  וסוגיות  סוגות  שנתי: 
יהודית כתובה ודבורה. קורס זה הוא שעור 

חובה לתלמידי המסלול ללאדינו. 

בחירה,  קורס  לימד  גם  הוא  לכך  בנוסף 
אשר  הפקולטה,  תלמידי  לכל  הפתוח 
הוקדש השנה לפרודיות ספרדיות־יהודיות 
אלו  קורסים  שני  פסח.  של  ההגדה  על 
קהל  בפני  הלאדינו  תרבות  הבאת  אפשרו 
ומן  מן הפקולטה  רחב מאד של תלמידים 
פאפו  ד“ר  הציע  כן,  כולה.  האוניברסיטה 
מתקדמים,  לתלמידים  סמינריוני  קורס 
חיים  ר'  של  המיסטיים  ביומנים  העוסק 
מבט  מנקודת  קארו  יוסף  ור'  ויטאל 

ספרותית־פולקלוריסטית. 

רחל סבע־וולף הציעה, כמו בכל שנה, קורס 
וכן  ותרבותה,  הלאדינו  שפת  את  המלמד 
שבהוויה  ומציאות  בדימוי  שעסק  קורס 
התרבותית של יוצאי ספרד. שני הקורסים 
תואר  לתלמידי  ומיועדים  סמסטריאליים 
לתלמידי  חובה  שיעורי  אלה  ראשון. 
בפני  גם  פתוחים  אך  ללאדינו,  המסלול 
תלמידי המחלקה לספרות עברית, תלמידי 
החטיבה לפולקלור ומתעניינים ממחלקות 

אחרות בפקולטה.

פרופ' תמר אלכסנדר לימדה קורס על מגיה 
בתרבות היהודית העממית. מלבד קורסים 
אלה, שנועדו לתלמידי תואר ראשון, הצענו 
הקורס  שני:  תואר  לתלמידי  קורסים  שני 
של ד“ר אליעזר פאפו עסק בתפיסות מגיות 
עממיות של יהודי האימפריה העות'מאנית, 
על  אלכסנדר  תמר  פרופ'  של  והקורס 
אמנות הפתגם בהקשר חברתי־ספרותי עם 

דגש מיוחד על פתגמים בלאדינו.

במספרם של חוקרים יוגוסלביים וסרביים 
ומופיעים  יהודיים  בנושאים  העוסקים 
קיבלנו  למשל,  בינלאומיים:  בכנסים 
הצעות להרצאות משבעה חוקרים סרביים 
העולמי  בקונגרס  להשתתף  המעוניינים 
בירושלים  שיתקיים  היהדות,  למדעי 
את  לציין  ראוי  כן   .2013 אוגוסט  בחודש 
מאמרו של מר ווק דאוטוביץ', בוגר הסדנה 
הראשונה, שהתפרסם בגיליון החמישי של 
סוקר  המאמר  פריזינטי.  איל  העת  כתב 
היהודי  המוזאון  של  הקמעות  אוסף  את 
את  באיכותו  ומוכיח  בבלגרד  ההיסטורי 

הצלחת הסדנה.  

הם  פאפו,  ד“ר  כמו  בסדנה,  המרצים  רוב 
העוסקים  יוגוסלבי  ממוצא  ישראלים 

בתחומים שונים של מדעי היהדות.

מלגות לתלמידים 
מצטיינים


בסופו של יום העיון “אשנב לתורת הקבלה 
הספרדית“ ערכו הרשות הלאומית לתרבות 
הלאדינו, הפדרציה הספרדית בישראל וועד 
בירושלים  המזרח  ועדות  הספרדים  עדת 
הלאדינו  לתלמידי  מלגות  חלוקת  טקס 
זכו  במלגות  גבוהה.  להשכלה  במוסדות 
שלושים ושבעה תלמידים מהאוניברסיטה 
תל־אביב,  מאוניברסיטת  העברית, 
מאוניברסיטת  בר־אילן,  מאוניברסיטת 

חיפה ומאוניברסיטת בן־גוריון בנגב.

גילה  ד“ר  זכו:  בן־גוריון  מאוניברסיטת 
מגיה  בנושא  המשתלמת  חוקרת  הדר, 
דוקטורנטית  לוי,  ליקה  ספרדית;  יהודית 
הכותבת את עבודתה בהנחיית פרופ' תמר 
ניצולות  נשים  סיפורי  בנושא  אלכסנדר 
דב ליפשיץ הכותב  שואה מיוון ומרומניה; 
את עבודת המאסטר בהנחיית פרופ' תמר 
אלכסנדר וד“ר אליעזר פאפו בנושא סיפורי 
בתי כנסת ספרדיים בירושלים; עינב קורן, 
המתחילה את לימודי המ.א בהנחיית פרופ' 
תמר אלכסנדר וד“ר אליעזר פאפו, ותעסוק 
מנריקה,  דויד  יהודית־ספרדית;  במגיה 
עוזר מחקר של פרופ' תמר אלכסנדר וד“ר 
אליעזר פאפו, העוסק במלאכה המאתגרת 
שבפענוח כתבי יד הכתובים לאדינו, בכתב 
כיוון  הפרס  את  קיבל  דוד  סוליטריאו. 
רבים  שחוקרים  במלאכה  מצליח  שהוא 
ב.א  תלמידת  ברבי,  צליל  בה;  מתקשים 

הוראה

עבודות גמר לתואר 
שני ושלישי


גמר  עבודות  כותבים  סטודנטים  שישה 
לתארים מתקדמים בתחום תרבות הלאדינו.

לתואר שני כותבים: דב ליפשיץ, על סיפורי 
בתי כנסת בירושלים; עינב קורן, על מגיה 
יהודית־ספרדית. שניהם בהנחיה משותפת 
אליעזר  וד“ר  אלכסנדר  תמר  פרופ'  של 
בהנחיית  כותבת,  בראודה  רחל  פאפו. 
חוגים  תופעת  על  אלכסנדר,  תמר  פרופ' 
קהילתיים ללאדינו ולמעשה על סלון גאון. 

שסיימה  לוי,  ליקה  כותבות:  שלישי  לתואר 
לעבודת  שלה  המחקר  הצעת  את  לכתוב 
אלכסנדר.  תמר  פרופ'  בהנחיית  דוקטור 
של  סיפוריהן  בין  להשוות  המחקר  מטרת 
קהילות  ומרומניה,  מיוון  שואה  ניצולות 
ובכך  משותפת,  לתופת  שהוטלו  שונות 
את  בהצלחה  עברה  סבע־וולף  רחל  ייחודו; 
המבחן על הצעת המחקר שלה לתואר שלישי. 
באיזמיר,   לאדינו  עיתונות  על  כותבת  רחל 
בהנחיית פרופ' תמר אלכסנדר וד"ר אליעזר 
נרמינה עבדולאייב נרשמה רק השנה  פאפו. 
לעסוק  מתכוונת  והיא  דוקטורט,  ללימודי 
סיפורי  של  הופעתם  למחקר:  חדש  בנושא 
פרופ'  ינחו  העבודה  את  באינטרנט.  ג'וחה 

תמר אלכסנדר וד“ר אליעזר פאפו.

נציגי מרכז גאון
מלמדים בחו“ל


אמנות  “יהדות  והוראה:  מחקר  סדנת 
של  לפילוסופיה  בפקולטה  ומסורת“ 
אוניברסיטת בלגרד, ד“ר אליעזר פאפו

אמנות  “יהדות,  הסדנה  חגגה  השנה 
של  לפילוסופיה  שבפקולטה  ומסורת“ 
כלומר  זעיר“,  “יובל  בלגרד  אוניברסיטת 
העיקרית  מטרתה  להיווסדה.  שנים  חמש 
של הסדנה להעמיד דור צעיר של חוקרים 
הבלקן  יהודי  במורשת  שיעסקו  סרביים 
בפרט.  סרביה  יהודי  ובמורשת  בכלל 
מרכז  בין  הפעולה  שיתוף  פרי  הסדנה, 
משה דוד גאון והפקולטה לפילוסופיה של 
ניכרת  אוניברסיטת בלגרד, הביאה לעליה 
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הלאדינו.  לתרבות  משפחתית  זיקה  ולה 
צליל למדה בקורס של ד“ר פאפו, וגילתה 
היהודית־ספרדית;  בתרבות  רב  עניין 
לפסיכולוגיה  ב.א  תלמיד  אורן,  נועם 
וכלכלה שהגיע ללימודי הלאדינו בעקבות 
האהבה: ארוסתו היא בת למשפחת ישראל 
ממשיכים  הבוגרים  שבניה  מאיזמיר, 
מור קנטי,  לשמר את התרבות הספרדית; 
ולמדה  ואמנות  בחינוך  ב.א  המסיימת 
למשפחה  בת  מור  וולף.  רחל  של  בקורס 
גדלה  והיא  חגור,  ממושב  לאדינו  דוברת 

והתחנכה על ערכי תרבות הלאדינו.

תרבות ואמנות

פרופ' רבקה כרמי
נשיאת האוניברסיטה

זו הזדמנות להאיר קהילה  טרבניק. הייתה 
כקהילות  מוכרת  שאינה  יהודית־ספרדית 
גם  ולכן  ירושלים  או  איסטנבול  סלוניקי, 

זכתה לפחות תשומת לב מחקרית. 

האוניברסיטה,  נשיאת  פתחה  האירוע  את 
מרכז  בשבח  שדיברה  כרמי,  רבקה  פרופ' 
השילוב  כי  וציינה  פעילויותיו  ושפע  גאון 
בין מחקר, הוראה וקהילה במרכז גאון הוא 
דרכה  את  שמאפיין  הייחודי  השילוב  גם 
של אוניברסיטת בן־גוריון. דיקן הפקולטה 
פרופ' דייויד ניומן,  למדעי הרוח והחברה, 
הענפה  פעילותו  על  גאון  מרכז  את  בירך 
תמר  פרופ'  במלאכה,  העושים  את  ושיבח 

אלכסנדר וד"ר אליעזר פאפו.

לוי,  איבנה  גב'  בישראל,  בוסניה  שגרירת 
דברי  נשאה  ואף  בנוכחותה  אותנו  כיבדה 

חלוקת מלגות

שהיא  מרגשת  בהצהרה  פתחה  היא  ברכה. 
רואה עצמה ראשית כיהודייה־ספרדייה ורק 
לאחר מכן כשגרירה. גב' לוי נולדה בבוסניה 
בתקופת   ,14 בת  ובהיותה  הרצגובינה 
 ,1993-1992 בשנים  בבוסניה  המלחמה 
היא הגיעה לישראל במסגרת עליית הנוער 
כדי ללמוד בחוות הנוער הציונית, וכאן גם 
האקדמית  השכלתה  את  עברית.  למדה 
בארצות  מיסיסיפי  באוניברסיטת  רכשה 
בוסניה־ לשגרירת  התמנתה  היא  הברית. 
לאחר   ,2008 בשנת  בישראל  הרצגובינה 
שמילאה שורת תפקידים בממשל הבוסני. 

אנו מאחלים לה הצלחה רבה בהמשך.

צברי  ענבר  הופיע  הברכות  מסכת  לאחר 
באתנחתא המוזיקלית. ענבר ביצע, לבקשת 
רחל גאון, עיבוד מקורי לשיר “אנא בכוח" 
בני  על  האהובים  מהשירים  אחד  שהיה 
צילומים  הקרנו  השירה  רקע  על  ז"ל.  גאון 
מטיול שורשים של משפחת גאון בבוסניה, 
נוספות  ותמונות  גאון,  רחל  באדיבות 

המשקפות את חיי הקהילה היהודית שם.

אליעזר  ד"ר  נשא  המרכזית  ההרצאה  את 
עברית  לספרות  מהמחלקה  פאפו 
מלגת  זוכה  גאון,  מרכז  מנהלת  וסגן 
תקנית  משרה  לקבל  לו  שאפשרה  אלון 
באוניברסיטה. מלבד פרסומיו המחקריים 
הרבים, שני ספרים ועשרים מאמרים, פרסם 
אליעזר רומן בלאדינו )אולי היחיד בעולם 
סאראיי,  דה  מגילה  לה  סרייבו:  על  כולו( 
מגילת סרייבו. אליעזר, יליד סרייבו, הציג 
שכונתה  סרייבו  קהילת  של  סיפורה  את 
“ירושלים הקטנה", בלוויית כ־150 תמונות 

של העיר, מבניה ואישיה.

קיימנו  בסרייבו  הווירטואלי  המסע  לאחר 
מחקר  לתלמידי  פרסים  הענקת  טקס 
ספרד  יהודי  תרבות  בתחום  מצטיינים 
וכן  גאון,  בעז  מר  המרכז,  יו"ר  שהנחה 
למר  הלאדינו"  “אביר  אות  הענקת  טקס 
יוסי אבוהב, שניהלה כנרת מזרחי, הרכזת 
המנהלית היוצאת של המרכז ומי שהייתה 
אחראית על פעילות “סלון גאון". את הערב 
“ג'יפסי  הבלקנית  הלהקה  של  מופע  חתם 
חאן", והזמרת בטי קליין ביצעה את הפיוט 

“אנא בכוח", כפי שהוא מושר בסרייבו. 

ההתכנסות השנתית
ה־8 של שוחרי מרכז גאון, 

לתרבות הלאדינו


צומת תרבויות: יהדות בוסניה 

לדורותיה

בשנים האחרונות הקדשנו את ההתכנסויות 
לפני  שונות:  יהודיות־ספרדיות  לקהילות 
לאדינו",  של  ב"ירושלים  עסקנו  שנה 
יהודי  בקהילות  התמקדנו  שנתיים  ולפני 
העיר  ילידת  גאון,  רחל  לכבוד  ביוון  ספרד 
קומוטינו. השנה נדדנו אל קהילת הספרדים 
יליד  גאון,  דוד  משה  של  לזכרו  בבוסניה 
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הענקת אות "אביר הלאדינו", 
קאב'אליירו דיל לאדינו,

לקידום תרבות הלאדינו בנגב 
למר יוסי אבוהב

אלכסנדר,  תמר  פרופ'  המרכז,  מנהלת 
פתחה בדברים הבאים:

של  ההיגוי  ועדת  החליטה  מהשנה,  החל 
קהילת  לפעילי  הוקרה  להביע  גאון  מרכז 
הלאדינו באזור הנגב, הפועלים בהתנדבות, 
לקידום  רבה  אישית  ובהשקעה  באהבה 
דיונים  לאחר  בדרום.  הלאדינו  תרבות 
החלטנו  והתייעצויות  ויכוחים  רבים, 
הלאדינו",  “אביר  ההוקרה  לאות  לקרוא 

ההתכנסות השנתית

מקווים  אנו  לאדינו".  דיל  “קאבא'ליירו 
שתאהבו את השם שבחרנו.

לאוניברסיטת  מירושלים  הגעתי  כאשר 
לא  גאון,  מרכז  את  והקמנו  בן־גוריון 
דוברי  הרבה  בבאר־שבע  שאמצא  חשבתי 
שמחתי  אבוהב  יוסי  בזכות  לאדינו, 
להיווכח בטעותי. אחת משאיפותיי הייתה 
מאוד  לנו  חשוב  שכן  קהילתי,  חוג  להקים 
אחת  לאחר  הקהילה.  עם  קשרים  לטפח 
אלי  ניגש  שלנו  הראשונות  ההתכנסויות 
וכמה  שהוא  ואמר  עצמו  את  הציג  יוסי, 
אינה  שהיא  מסגרת,  מחפשים  מחבריו 
לדבר  כדי  באוניברסיטה,  רגיל  קורס 
הלאדינו.  תרבות  על  ולשמוע  לאדינו 

לו: “הרי לכך חיכיתי, כמה חברים  אמרתי 
יש לך?" “בערך עשרה" אמר יוסי, והעשרה 

הפכו לשמונים ולמאה. 

החוג הפך למושא טיפוח מיוחד של הרכזת 
את  המארגנת  היא  מזרחי,  כנרת  שלנו, 
הפגישה בכל חודש: מזמינה את המרצים, 
כיבוד )החברים מביאים  מנהלת תורנויות 
הבית(  מן  ספרדי  מאכל  בתורו  אחד  כל 
לכן,  בחגים.  ומסיבות  סיורים  ויוזמת 
חשבנו שמן הראוי שאת האות הזה תעניק 

כנרת ליוסי אבוהב, יוזם הסלון.

מדבריה של כנרת:
יוסי אבוהב נולד באיזמיר, טורקיה. בשנת 
1949 עלה לארץ ובשנת 1961 הגיע לבאר־
לתרבות  האגף  ידי  על  כשהוזמן  שבע, 
בדרום  להקים  בירושלים  החינוך  במשרד 
ועד  מאשקלון  העם,  מחולות  תנועת  את 
ערד ויישובי הערבה. בשנת 1970 ייסד את 
המדור לפולקלור באגף לתרבות שבעיריית 
יזם  לגמלאות,  פרישתו  עם  באר־שבע. 
לדוברי  הקהילתי  החוג  את   2008 בשנת 
לאדינו בבאר־שבע והדרום, במסגרת מרכז 
אבוהב  ליוסי  להעניק  הכבוד  לי  יש  גאון. 
תרבות  לקידום  הלאדינו"  “אביר  אות  את 

הלאדינו בנגב.

דברי יוסי אבוהב: 
שלימים  אשכולות,  איש  בן־דוד,  לי  יש 
ושמו  לגיסי  גם  והיה  באחותי  התאהב 
ניסים גומל. לדאבוננו, הוא עזב אותנו לא 
בשנת  יותר.  טובים  עולמות  לטובת  מזמן 
ישראל  לארץ  לעלות  החליט  הוא   1935
וללמוד באוניברסיטה העברית בירושלים. 
שהיה  המשותף,  סבנו  לו  קרא  צאתו,  ערב 
רב באיזמיר ושמו רבנו טריקה, ובירך אותו 

בזו הלשון:

 Engraciado ke estes siempre en los
ojos de todo el mundo. ברכה זו ליוותה 
אותו כל חייו והיא צלחה לו מאוד: הוא אכן 
היה מוערך ואהוד בעיני כל מי שהייתה לו 
נגיעה עמו. ברוח אותה ברכה, אני מבקש, 
ומכרי,  לידידי  למשפחתי,  ולאחל  לברך 

ובמיוחד לחברי בסלון גאון:

“Engraciados ke me estes por la 
amistad, la kerencia,la apreciasion y 
el onor ke me estas amostrando en mi 
favor esta noche”.

תודה רבה לכם! כנרת מזרחי ויוסי אבוהב
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הענקת פרסים 
לסטודנטים מצטיינים 
בתארים מתקדמים 
בתחום תרבות יהודי 

ספרד



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

ארבעה זוכים:

אילאיל באום
תלמידת מחקר לתואר שני באוניברסיטה 
העברית, כותבת עבודת גמר בהנחיית פרופ' 
בעבודתה  בוחנת  אילאיל  אסלנוב.  סיריל 
שהיא  כפי  קטלוניה,  יהודי  של  שפתם  את 
הביניים  מימי  שירים  מחמישה  משתקפת 
בחתונה  ועוסקים  עברי  בכתב  הכתובים 
את  מתארים  הממליצים  נישואין.  ובחיי 
גבוהה  אנליטית  יכולת  כ"בעלת  אילאיל 
ביותר, מחויבות והתלהבות", ואת עבודתה 
שלא  בנושא  ועוסקת  חדשנית  כ"מקורית, 

זכה עדיין למספיק תשומת לב מחקרית".

באופן  גאון  רחל  הגב'  תרמה  הפרס  את 
ז"ל,  גאון  )בני(  בנימין  אישּה,  לזכר  אישי, 
ולזכר הוריה, זימבול ואברהם נחמיאס ז"ל. 
שי:  אילאיל  קיבלה  הכספי,  לפרס  נוסף 
מילון עברי-לאדינו, שערך ד"ר אבנר פרץ, 

ובוודאי יסייע לה במחקרה.

שירה מציאל
בן־ באוניברסיטת  שני  לתואר  תלמידה 
בהנחיית  הגמר  עבודת  את  כותבת  גוריון, 
לספרות  מהמחלקה  ישי  חביבה  ד"ר 

נושא  בו־גוריון.  באוניברסיטת  עברית 
אבולעפיה  טודרוס  “המשורר  עבודתה: 
רב־ במציאות  זהות  כינון   — ושירתו 

תרבותית". הממליצים עומדים על גישתה 
יצירת  את  הבוחנת  שירה,  של  החדשנית 
רב־ במצב  הזהות  הבניית  לפי  המשורר 

תרבותי )יהדות, אסלאם, נצרות(. כותבים 
ב"חשיבה  מצטיינת  שירה  כי  הממליצים 
יכולת  מערכתית,  ראיה  ביקורתית, 
אנליטית מצוינת, הבעה רהוטה ומוטיבציה 

גבוהה".

אדיג'יאס,  יצחק  פרופ'  תרם  הפרס  את 
מקדוניה.  ויליד  עסקי  לייעוץ  מומחה 
נוסף לפרס הכספי, קיבלה שירה שי: ספר 
שיריו של משה דוד גאון פואזיאס שנכתב 
ד"ר  ידי  על  לעברית  תורגם  בלאדינו, 
אבנר פרץ ויצא לאור בתמיכת מרכז גאון. 
כחוקרת שירה, אנו מקווים ששירה תמצא 

עניין בספר זה.

אסף תמרי
בן־גוריון,  באוניברסיטת  מחקר  תלמיד 
בועז  פרופ'  בהנחיית  עבודתו  את  כותב 
ישראל  למחשבת  מהמחלקה  הוס 
מקדיש  אסף  בן־גוריון.  באוניברסיטת 
האר"י",  בקבלת  הגוף  ל"שיח  מחקרו  את 
בספרות  ודימוייו  הגוף  תפיסת  כלומר, 
בו.  עסקו  ולא  שכמעט  נושא  הלוריאנית, 
ממליציו מגדירים את אסף כ"תלמיד בעל 

מקורי  ידען,  מעמיק,  דופן,  יוצאי  כישורים 
ויצירתי", ומאמינים כי יהפוך לחוקר מוביל 
הקבלה  ובלימודי  בכלל  היהדות  במדעי 

בפרט. 

את הפרס תרמו רו"ח יצחק וחיותה פורר, 
הכספי,  לפרס  נוסף  גאון.  משפחת  חברי 
ואהב"ה,  אש  מים  הספר  שי:  אסף  קיבל 
שבתאיים  מיסטיים  שירים  של  קובץ 
לאור  יצא  הספר  פרץ.  אבנר  ד"ר  בעריכת 
בתמיכת מרכז גאון ונראה לנו שהוא קרוב 

לתחום מחקרו של אסף.

עמוס נוי
באוניברסיטה  שלישי  לתואר  תלמיד 
שלו  הדוקטור  עבודת  את  כותב  העברית, 
מהחוג  חזן־רוקם  גלית  פרופ'  בהנחיית 
באוניברסיטה  עברית  וספרות  לפולקלור 
מוקדש  עמוס  של  מחקרו  העברית. 
משכילים  חוג  של  החשובה  לתרומה 
בכללם  ומזרחיים,  יהודים־ספרדיים 
פרקטיקות  של  לצמיחתן  גאון,  דוד  משה 
ישראל.  בארץ  ופולקלוריות  אתנוגרפיות 
יחזיר  עמוס  של  שמחקרו  מקווים  אנו 
האקדמי  השיח  אל  אלו  חלוציות  עבודות 
הממליצים  בישראל.  בן־זמננו  והתרבותי 
מתאר  בעל  כ"תלמיד  עמוס  את  מגדירים 
רגיל,  בלתי  ואינטלקטואלי  מחקרי 
רוחני  עולם  בעל  ומבריק,  מקורי  יצירתי, 
עשיר, ידע תרבותי עצום, מבט אנליטי חד 

עמוס נוי ובעז גאון



יג�יב

וזיכרון פנומנלי". עמוס התחיל את לימודי 
הדוקטורט בפולקלור לאחר שסיים תואר 
המחשב  בלימודי  יתרה  בהצטיינות  שני 
ראשון  ותואר  העברית  באוניברסיטה 
השנים  במשך  ופיזיקה.  במתמטיקה 
עד  המחשבים  בתחום  עסק  מכן  שלאחר 
ללימודים  ולפנות  הכול  לנטוש  שהחליט 

בספרות ופולקלור.

את הפרס תרם מרכז גאון בעצמו; בוודאי 
פרס  להעניק  מאתנו  מתאימים  שאין 
לעבודה הכוללת ניתוח עבודותיו של משה 
דוד גאון שעל שמו קרוי המרכז. נוסף לשי 
הכספי קיבל עמוס את הלקסיקון שחיבר 
משה דוד גאון, יהודי המזרח בארץ ישראל, 
ספר בעל חשיבות ראשונה במעלה לנושא 

המחקר שלו.

מאמר עלום של משה דוד גאון
על ר' ישראל נג'ארה

דברים בטקס קבלת פרס גאון, 
תשע"ב מאת עמוס נוי



למרכז  גאון,  למשפחת  להודות  מבקש  אני 
גאון, לוועדת הפרס, ולממליצים ולממליצות 
היבט  על  להצביע  מבקש  אני  בדבריי  עלי. 
ועבודתי:  הפרס  בין  המקשר  יותר  אישי 
של  בצמיחתן  עוסקת  שלי  המחקר  עבודת 
פרקטיקות אתנוגרפיות בקרב אינטליגנציה 
של  בירושלים  בכלל,  ומזרחית  ספרדית 
ימי  ותחילת  העות'מאנית  התקופה  שלהי 
המנדט. בין האנשים שאת פועלם אני חוקר 
יחזקאל  יצחק  מיוחס,  בר"ן  יוסף  נמצאים 
את  וערך  שיזם  אלמליח,  ואברהם  יהודה, 
אני  ומערב".  “מזרח  המחקרי  העת  כתב 
עלי,  שהשפיע  אחד  מאמר  להזכיר  רוצה 
ואולי השפיע  מאז קראתי אותו לראשונה, 
הולך.  אני  שבו  בכיוון  שלי  הבחירה  על 
ומערב,  מזרח  העת  בכתב  פורסם  המאמר 
בגיליון תר"צ-תרצ"ב )1930(, ועוסק )וכאן 
מהדמויות  באחת  חידה...(  כתב  מתחיל 
על  ביותר  והאהובות  המוכרות  היהודיות 
אם  גם  בכלל,  יהודים  ועל  המזרח,  יהודי 
זכה גם לביקורת נוקבת ובוטה על השימוש 
בלאדינו  וקופלאס  ברומנסות  שעשה 
רגש  להביע  כדי  חולין  באהבת  שעוסקות 
ועל ההתרועעות האינטימית שלו עם  דתי, 
ערבים, שפתם, והמוסיקה שלהם. הוא כתב 
ולחניו  ושיריו  וארמית,  ערבית  בעברית, 
קוצ'ין,  ועד  ממוגדור   — מקום  בכל  נוכחים 

מעדן ועד אדירנה, במונסטיר, ובסרייבו. הם 
מלווים את מחזור חיי האדם במזרח — בבית 
בשמחות  המשפחתית,  בסעודה  הכנסת, 
וברגעי עצב. חייו משרטטים מרחב תרבותי 
בצפת,  או  בדמשק  כנראה  נולד  הוא  אחר: 
בעזה.  ונקבר  ומת  ובאנטוליה,  בבלקן  נדד 
המאמר החלוצי והיפהפה עליו מכתב העת 
כתב  פתרון  בא  )וכאן  נקרא  ומערב  מזרח 
וזמירותיו:  נג'ארה  ישראל  “ר'  החידה...( 
הקדם".  ארצות  יהודי  של  הנערץ  הפייטן 
]---[ מחבר המאמר הוא, כמובן, משה דוד 
עובר  הוא  הללו  הילדות  מזיכרונות  גאון. 
היכרות  על  המבוסס  אתנוגראפי  לתיעוד 
שירי  של  האשמורות  זימרת  עם  אישית 
נג'ארה בקהילות המזרח בכלל, ולמקהלות 
ובטורקיה.  בבלקן  המיוחדות  המפטירים 
ראשוני  מחקרי  לניתוח  מפליג  הוא 
הכתבים  ושל  נג'ארה  יצירות  של  ומפורט 
הפלא,  למרבה  נדפסו.  או  הועתקו  שבהם 
כספרון  גם  שהודפס  כזה,  חשוב  מאמר 
שבחלקו  בירושלים,  “אביקסיס"  בדפוס 
תיעוד  בחלקו  ספרותיות,  פנינים  שזורות 
אתנוגראפי נדיר, ובחלקו מחקר ביבליוגרפי 
מוזכר  ואינו  כמעט   — חלוצי  וטקסטואלי 
אף  נג'ארה,  על  מאוחר  מאמר  באף 
שפרסומו הביא את נג'ארה לקדמת הבמה 
והפך אותו ממשורר שנדחה ונשכח על ידי 
ביאליק(  )ובראשן  התרבותיות  העיליתות 
לדמות מרכזית, הן בשדה המחקר הן בשדה 
ששבה  והעממית,  הפופולארית  התרבות 
ב"קהילות  )למשל,  מקורותיה  את  לבקש 
שרות" ובעניין מחודש בפיוט(, אולי בניגוד 

לציפיות של “חילונים לוחמניים".

העוסקת  שלי,  העבודה  כי  אומר  לסיום 
ובחוקרים  ומערב  כמזרח  עת  בכתבי 
ואינטלקטואלים כמשה דוד גאון, וכאלמליח, 
אותם  להשיב  מבקשת  גאון,  של  ממספידיו 
במחקר  המרכזי  הזרם  אל  תרומתם  ואת 
כי  מובן  והעממיים.  הלמדניים  והשיח, 
מרכז  של  האקדמית  הועדה  של  הבחירה 
הקרוי על שם משה דוד גאון להעניק לי את 
הפרס גורמת לי להתרגשות מיוחדת, ואני שב 

ומודה על הכבוד הרב.

מכתבי תודה לתורמים מאת 
התלמידים הזוכים



לכבוד: רו"ח יצחק וחיותה פורר
שלום רב,

אני מבקש להודות לכם תודה כנה על הפרס 
במסגרת  לי  ושהוענק  שתרמתם,  הנדיב 
פרסי ההצטיינות של מרכז משה דוד גאון. 
פרס זה עתיד לסייע לי מאוד להקדיש את 
לקראת  המחקרי  למאמץ  עתותיי  מלוא 
כך  ועל  שלי,  הדוקטורט  עבודת  השלמת 
תבוא עליכם הברכה. אין ספק שרק בזכות 
לחוקרים,  מתאפשר  כשלכם,  תרומות 
ובעיקר לחוקרים צעירים, לעמול ברצינות 
לקוות  שיש  מחקרים,  על  ובמסירות 
יחזירו  ובכך  כולה,  החברה  את  שיעשירו 

מעט ממה שניתן. 
תודה מעומק לב,

אסף תמרי
המחלקה למחשבת ישראל
אוניברסיטת בן־גוריון בנגב

פרופ' יצחק אדיג'יאס היקר,
כדי  כותבת  ואני  מציאל  שירה  שמי 
זה  לי. פרס  להודות לך על הפרס שהענקת 
את  ולהרחיב  במחקר  להתמקד  לי  יאפשר 
התמחותי.  תחום  שהיא  בספרות,  ידיעותיי 
לספרות  מהמחלקה  ב"א  תואר  קיבלתי 
והחלטתי  בן־גוריון  באוניברסיטת  עברית 
בגלל  שני;  לתואר  לימודי  את  בה  להמשיך 
והמקצועיות של  הרמה האקדמית הגבוהה 
הימי־ביניימית  הספרות  בתחום  המחלקה 
בספרד. מחקרי מתמקד בשירה עברית בימי 
לך על  הנוצרית. אני מודה  הביניים בספרד 
נדיבותך. תרומתך סייעה לי רבות, ובזכותה 
ולהשיג  ללימודים  להתמסר  פנויה  אני 

ציונים גבוהים יותר. הנני אסירת תודה,

שירה מציאל



גב' רחל גאון היקרה,
ממרכז  הפרס  את  לקבל  מאוד  התרגשתי 
משה דוד גאון לתרבות הלאדינו. התרגשתי 
מידייך,  ישירות  הפרס  את  לקבל  יותר  אף 
אישי  באופן  ממך  המוענק  אישי  כפרס 
והורייך,  ז"ל,  גאון  בנימין  אישך,  להנצחת 
עבודתי  ז"ל.  נחמיאס  ואברהם  זימבול 
בשירי  הקטלאנית־יהודית  בשפה  עוסקת 



טויד�

יהודי  של  ובשפתם  הביניים,  מימי  חתונה 
באוסף  משתקפת  שהיא  כפי  קטלוניה 
עברי  בכתב  הכתובים  שירים  חמישה  של 
ערב  הנישואין  ובחיי  בחתונה  והעוסקים 
נכתב  רבות   .)15-14 )המאות  הגירוש 
אך  הספרדית־היהודית,  השפה  אודות 
שונים,  דיאלקטים  בחקר  העוסק  המחקר 
שדוברו על ידי יהודי חצי האי האיברי הוא 
מצומצם ואינו מספק. למעשה, כמעט ואין 
מחקר העוסק בתיאור שפתה של הקהילה 
שמרכזה  בקטלוניה,  המפוארת  היהודית 
ג'ירונה וברצלונה עד לגירוש הגדול  בערים 
ב־1492. ]---[ זוהי קהילה שהצמיחה כמה 
הרשב"א,  הרמב"ן,  כגון,  חכמינו  מגדולי 
נטמעה  מכן  ולאחר  אחרים  ורבים  הרא"ה 
ספרד  יהודי  בקרב  הייתה  כלא  כמעט 
הפרס  קבלת  ספרדית־יהודית.  הדוברים 
ממרכז המוקדש כולו ליהודי ספרד היא לא 
רק כבוד בלתי רגיל כי אם גם עזרה פרקטית 
מאוד המאפשרת את המשך דרכי במחקר 
שמאפשרים  הם  אלה  פרסים  ובאקדמיה. 
בימים  צעירים  חוקרים  של  עבודתם  את 
סובלים  הרוח  במדעי  רבים  תחומים  בהם 
שולחת  אני  ובמימון.  בתקנים  ממחסור 
ועל  נדיבותך  על  לב  מקרב  תודתי  את  לך 

מפעלך והמפעל של משפחת גאון כולה.

Munchas grasias a toda la famiya i 
personalmente a ti por el apoyo en mis 
estudios. Vos kero dezear ke el Dio 
de la altura vos bendiga i vos sueto 
muncha reushita en todo lo ke dezeash. 
Kaminos de leche i miel...

בהוקרה רבה,
אילאיל באום

בכוח", שהיה אחד מהשירים האהובים על 
בני גאון ז"ל.

 להקת ג'יפסי חאן 

חתמנו את ההתכנסות השנתית במופע של 
הזמרות  חאן".  “ג'יפסי  הבלקנית  הלהקה 
מרינה טושיץ' ובטי קליין הפליאו בשירים 
ולבקשתנו  ובבוסנית,  בלאדינו  מבוסניה, 
בכוח"  “אנא  הפיוט  את  ביצעה  אף  בטי 
הזמרות  את  בסרייבו.  מושר  שהוא  כפי 
ליוו הנגנים אורן פריזדה, ויטלי פודולסקי 

ויעקב מירון.

שנית  אותה  הזמנו  הלהקה  הצלחת  לאור 
הלימודים  שנת  פתיחת  לכבוד  למופע 
נערך  שהוא  זה  ארוע  של  ייחודו  תשע"ג. 
החדש  מנהלו  בראשות  הלל,  בית  בשיתוף 
קהל  אל  להגיע  לנו  חשוב  סלע.  אמיר 
מורשת  את  בפניהם  ולהציג  הסטודנטים 

יהודי ספרד.

 סיון טלמור 
הזמרת סיון טלמור הופיעה בשירת לאדינו 
המופע  הרמן.  אוריאל  הפסנתרן  בליווי 
התקיים במסגרת מושב הפתיחה של הכנס 
“ים של סיפורים" — תרבויות הים התיכון, 
שהתקיים ב"משכנות שאננים" בירושלים.

 גיא זו־ארץ 
הזמר גיא זו־ארץ הופיע עם אחיו, רועי זו-ארץ, 
ההורים  מבית  ופיוטים  לאדינו  שירי  בלקט 
ומשפחתיים.  אישיים  בסיפורים  מתובל 
הכנס  של  השלישי  במושב  התקיים  המופע 
התיכון,  הים  תרבויות   — סיפורים"  של  “ים 
בירושלים  שאננים"  ב"משכנות  שהתקיים 

ועורר התלהבות רבה בקרב הקהל.

 ניצה טרמין 
הזמרת ניצה טרמין הופיעה בשירת לאדינו 
“ים  בכנס  הרביעי  במושב  עבריים  ושירים 
התיכון,  הים  תרבויות   — סיפורים"  של 
שהתקיים ב"משכנות שאננים" בירושלים.

 יהודה פוליקר 
את הכנס “ים של סיפורים" — תרבויות הים 
שאננים"  ב"משכנות  שהתקיים  התיכון, 
שהופיע  פוליקר,  יהודה  חתם  בירושלים 
סיפורים  של  אישי  במפגש  אנוש  ירון  עם 

העם  וסיפורי  הסלוניקאי  מהבית  ושירים 
את  ליווה  שמיר  שמוליק  יוון.  יהודי  של 

המופע בנגינת גיטרה.

מיוחדת,  חוויה  הייתה  למופע  ההאזנה 
על  שנאבק  הקהל  התלהבות  את  ועוררה 

מקומות הישיבה באולם.

עדיה פלד
 ויהודה שרייר 

בליווי  הופיעה,  פלד  עדיה  הזמרת 
“אות  בכנס  שרייר,  יהודה  הגיטריסט 
בקמפוס  יוני  בחודש  שהתקיים  לטובה" 
משיריו  ללקט  האזנו  האוניברסיטה. 
אבן  משה  הימי־ביניימי  המשורר  של 
איטלקי  היהודי  המלחין  שהלחין  עזרא, 
 Mario,( ַקְסֵטלנּואֹובֹו־ֵטֵדְסקֹו  מריו 
כתב  השאר  בין   .)Castelnuovo-Tedesco
המלחין אופרות והלחין יצירות לגיטריסט 
בשנת  חפץ.  יאשה  ולכנר  סגוביה  אנדרס 
הוחרמו  הפשיזם,  התחזקות  עם   ,1939
שם  הברית,  לארצות  היגר  והוא  יצירותיו 

כתב מוזיקה ליותר ממאתיים סרטים.

הפייטן משה
 פרץ-פרידי והנגנית
 מרינה טושיץ 

לקראת ראש השנה ערכנו מפגש מיוחד וחגיגי 
המכונה  פרץ,  משה  הידוע  הפייטן  בהופעת 
השנה  לראש  פיוטים  פייט  פרידי  פרידי. 
ממורשת יהודי ספרד ופורטוגל. המוזיקאית 
בהרכב  שמנגנת  טושיץ',  מרינה  המוכשרת 
ליוותה,  האנדלוסית  התזמורת  של  הקבוע 

אותו בנגינת עּוד ובשירה.

 מופעי מוזיקה
ושירה

יהודה פוליקר

 ענבר צברי 
השנתית  בהתכנסות  הופיע  צברי  ענבר 
השמינית של שוחרי מרכז גאון, באתנחתא 
כותב,  הוא  ערד,  יליד  ענבר,  המוזיקלית. 
מלחין ומעבד, וגיטריסט רוק ובלוז. ענבר, 
הג'אז,  בתחום  דרכו  בראשית  הנמצא 
חומרים  ומנגן  שר  הארץ,  ברחבי  מופיע 
עבורנו,  במיוחד  הכין  ענבר  שלו.  מקוריים 
ולבקשת רחל גאון, עיבוד שלו לשיר "אנא 
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שניהם הפיקו במשותף תקליטור ובו פיוטי 
הקהילות  את  שאפיינו  בניגונים  סליחות 

הספרדיות בבלקן ובטורקיה. 

מרינה טושיץ
 ובטי קליין 

האהובות  הזמרות  שתי  את  שוב  הזמנו 
והמצליחות להופיע במסגרת ערבי ההשקה 
פאפו.  אליעזר  ד"ר  של  ספרו  לכבוד 
)לכבוד  לפסח  שירים  כלל  הרפרטואר 
הארוע(.  מועד  )לכבוד  ולחנוכה  הספר( 
כולל  חד–גדיא  של  שונים  נוסחים  שרו  הן 

בסרבית ובטורקית.

מופעי היגוד 
סיפורים

ערב מספרים
 בניחוח ירושלמי 

של  “ים  לכנס  הראשון  היום  בתום 
סיפורים" — תרבויות הים תיכון, ערכנו ערב 
מספרים בנושא ירושלים. הופיעו הסופר דן 
בניה סרי, העיתונאי והסופר קובי אריאלי 
ומדריך הטיולים והמספר הירושלמי דביר 
ייצג קהילה אחרת  סורמלו; כל אחד מהם 

וסיפר בסגנון ייחודי ושונה.

האם יש
 ?סיפור ישראלי 

דו־ שאננים"  ב"משכנות  הכנס  את  חתם 
ואלי עמיר,  יורם קניוק  בין הסופרים  שיח 
לישראל  הגיע  והשני  הארץ  יליד  האחד 
ועל  מעירק. הם שוחחו על יחסם לישראל 
הדיון  את  כיום.  הישראלית  החברה  מהות 

הנחה ירון אנוש.
 מאיר סוויסה  

הופיע  סוויסה  מאיר  והיוצר  השחקן 
במושב השני של הכנס “ים של סיפורים" — 
תרבויות הים התיכון, שהתקיים ב"משכנות 
שאננים" בירושלים. במופע הקרוי “בצהרי 
והקרין  סיפר  סוויסה  מקזבלנקה"  היום 
היהודים  חיי  על  תיעודי  מסרט  קטעים 

במרוקו.

סיפורים
 מן המטבח 

וסימי  כהן־סראנו  מתילדה  המספרות 
לזמי הופיעו במושב הרביעי של הכנס “ים 
התיכון,  הים  תרבויות   — סיפורים"  של 
שהתקיים ב"משכנות שאננים" בירושלים. 
אוכל  סיפורי  סיפרה  כהן־סראנו  מתילדה 
הלאדינו  ותרבויות  ספרד  יהודי  ממורשת 
)יוון, בולגריה, תורכיה(, וסימי לזמי סיפרה 
מרוקו.  יהודי  ממורשת  אוכל  סיפורי 
ההיגוד  באמנות  שולטות  וסימי  מתילדה 
לעמוד  היה  וניתן  פה  שבעל  הסיפור  של 
השונים,  הסיפורים  בין  ושוני  דמיון  על 
ועם  היהודית  התרבות  לכלל  המשותפים 
שבקהילות  הייחוד  על  שומרים  זאת 

השונות ומבטאים אותו היטב.

קהילה

 סלון גאון 
פרופ' יעקב קנטי, רופא במקצועו וחבר פעיל 
סלון  של  הפעילות  שנת  את  פתח  בסלון, 
פברואר בהרצאה “חיי יהודים  גאון בחודש 
העות'מאנית".  באימפריה  מפורסמים 
חשובות  יהודיות  קהילות  סקרה  ההרצאה 

קהל סלון גאון

באימפריה העות'מאנית, אנשים מפורסמים 
מצבם  ואת  הדורות  במשך  מתוכן  שצמחו 
מאורעות  על  ידוע  אמנם  היהודים:  של 
שנות  במשך  שהיו  בודדים  אנטישמיים 
השלטון העות'מאני, אך ניכר שהסולטאנים 
הפגינו יחס סלחני כלפי הקהילה היהודית. 
העות'מאנית  האימפריה  של  דעיכתה  עם 
של  כוחם  גם  נחלשו  הי"ח-י"ט,  במאות 

היהודים והשפעתם על הממשל. 

בחודש מרס המשיך ד"ר אליעזר פאפו את 
סדרת ההרצאות, והרצה על ספרו והיתלת 
ההגדה  על  בלאדינו  פרודיות   — לבנך 
“תמיכה  בסעיף  כתבנו  הספר  על  לפסח. 
בהוצאה לאור של ספרים" בגיליון הנוכחי.

אפריל,  בחודש  שחל  השואה  יום  לציון 
דור  בן  אורנה  של  סרטה  את  הקרנו 
משפחותיהם  על  ההיא",  המלחמה  “בגלל 
בסרט  גלעד.  ויעקב  פוליקר  יהודה  של 
מספרים פוליקר וגלעד על משמעות החיים 
עם  יחסיהם  ועל  לשואה  השני  הדור  כבני 
הם  פוליקר  משפחת  שבני  אף  הוריהם. 
גלעד  משפחת  ובני  מיוון  שואה  ניצולי 
כל  שונה  מרקע  ומגיעים  מפולין,  ניצולים 
וגורלם  שעברו  הנורא  שהסבל  דומה  כך, 

המשותף מגשר על כל הבדל תרבותי.

שדה,  שמחה  את  אירחנו  מאי  בחודש 
מרכזת החוג ללאדינו בחולון. היא סיפרה 
על ילדותה וחייה במעברה סלמה, שהייתה 

מאושרת למרות תנאי החיים הקשים.

כי  סברנו  מיוחד:  מפגש  ערכנו  יוני  בחודש 
לפעילות  שנים  שלוש  במלאת  העת,  הגיעה 
הסלון, לעצור ולבדוק כיצד אנו רוצים להמשיך 
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פרופ' יעקב קנטי

קשרי ציבור

לוח שנה תשע"ג

את הפעילות. החברים השתתפו בדיון בערנות 
רבה והעלו שאלות חשובות, למשל:

1. האם לנהל את הסלון רק בלאדינו?
בין  מאוד  שונה  הלאדינו  ידיעת  רמת 
החברים, ובדרך כלל מלווים אותם בני זוג 
שאינם מבינים את השפה. סיכמנו שכדאי 
פעילויות  עם  בלאדינו  פעילויות  לשלב 

בעברית המתובלת לאדינו.

2. שמירה על קשר
שבשמירה  החשיבות  על  הסכימו  החברים 
להתקשר  למשל,  ואישי,  רציף  קשר  על 
לשלומו.  ולשאול  מגיע  שלא  למי  בטלפון 
לאפשר  כדי  שם  תגי  לענוד  גם  החלטנו 
היכרות בין החברים במעגלים רחבים יותר.

3. גיוון הפעילות
מופעים  הרצאות,  בין  לגוון  הוחלט 

ופעילויות מחוץ לקמפוס.

בישיבת ועדת הפעילים שהתקיימה לאחר 
מסקנות  את  ליישם  פעלנו  כבר  המפגש 
ועדת  מחברי  אחד  שכל  החלטנו  השיחה: 
הפעילים יקים תת־ועדה שתתמקד בתחום 
פעילות אחד, דבר שיאפשר לאנשים רבים 
בארגון  אקטיבי  באופן  להשתתף  מהסלון 

הפעילויות.

הוועדות: רוני ארזי אחראי על פעילויות מחוץ 
שמירת  על  אחראי  אבוהב  יוסי  לקמפוס; 
הקשר עם החברים; מלכה חליו אחראית על 
אחראי על הצעת  יעקב קנטי  כיבוד ואירוח; 

תכנים לפעילות בתוך הקמפוס.

חברי  עם  קשר  ליצור  מוזמנים  החברים 
הוועדות ולהציע לפעול וליזום.

פעילות  מנגנון  להקים  ההחלטה  על  נוסף 
מפגש  להוסיף  החלטנו  מורחב,  וארגון 
ראש  לקראת  ספטמבר,  בחודש  מיוחד 
ערוכים  שולחנות  סביב  שנערך  השנה, 

בכיבוד וביין ובו שמענו פיוטים בלאדינו.

יולי  בחודש  סיימנו,  הלימודים  שנת  את 
כבר  ענודים  נסענו,  הפעם  מיוחד:  באירוע 
בחיזיון  לצפות  כדי  לירושלים  שם,  בתגי 
בעיר  דוד  מגדל  במוזאון  האור־קולי 
ומרשים,  מרהיב  היה  החיזיון  העתיקה. 
בלבד.  דקות  שלושים  שנמשך  וחבל 
לתחילת  קודם  שעתיים  הגענו  לירושלים 
המופע, כדי שנוכל לשבת יחד בבית קפה, 
לשוחח, להכיר ולהתגבש, והערב כולו היה 

חוויה נעימה מאוד.

בחודש  הסלון  פעילות  את  חידשנו 
הלימודים  שנת  פתיחת  עם  אוקטובר, 
האוניברסיטאית במופע מוזיקלי של שירי 
ובטי  לאדינו מהבלקנים עם מרינה טושיץ 
ההחלטה  את  מיישמים  אנו  בכך  קליין. 
מופעים  עם  אקדמיות  הרצאות  לשלב 

ובילויים.

קיימנו  חנוכה,  לכבוד  דצמבר  בחודש 
מפגש של חג. נהלנו שירה בציבור בהנחיית 
האקורדיוניסט שלום הראבן. דנו בתכנית 
ארועים  שתכלול   2013 לשנת  הפעילות 
ויומיים  באילת,  שבוע  סוף  כמו  מיוחדים 
בצפת. רוני ארזי הציע לארגן טיול לספרד.

מאמץ  שבעקבות  כולנו  הרגשנו  הכל  סך 
של  חדשה  רוח  נושבת  אכן  הסלון  רענון 

יוזמה, גיבוש וחברּות.

פורייה, מעניינת  אנו מקווים להמשך שנה 
ומהנה.

לוח שנה
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שפה אחת,
כתבים וכתיבים אחדים

I fue toda la tiera lenguaje una,
eskrituras unas i grafias unas

על–פי בראשית יא: א

Inspirado por Bereshit 11:1

שפה אחת כתבים
וכתיבים אחדים

האמנותי  השנה  לוח  הצלחת  בעקבות 
שערכנו לשנת תשע"א, החלטנו להפיק לוח 

שנה גם לתשע"ג, הפעם בסימן “שפה אחת, 
כתבים וכתיבים אחדים" )על פי בראשית, 

י"א: א(.

או  רש"י  באותיות  בעבר  נכתבה  הלאדינו 
“סוליטראו".  המכונה  מחובר  יד  בכתב 
מסוף המאה הי"ט ובמהלך ראשית המאה 
במידה  להשתמש  הכותבים  החלו  הכ' 
במקצת  הלטיני.  בכתב  והולכת  גוברת 
של  הכתיב  שיטת  את  אימצו  הקהילות 
הארצות שישבו בהן, בעוד קהילות אחרות 
רשת  של  הספר  בתי  בהשפעת  אימצו 

אליאנס את הכתיב הצרפתי. 

העות'מאנית  האימפריה  מקהילות  בחלק 
אחדים  אינטלקטואלים  נמצאו  לשעבר 
הספרדי  הכתיב  את  לנקוט  שביקשו 
במזרח,  צלחה  שלא  זו,  שיטה  המודרני. 
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דוברי  בקהילות  במערב,  מאד  נתבססה 
בקרב  שחיו  מרוקו,  בצפון  החכתיה 
ספרד  עם  ופיתחו  היספנית  אוכלוסייה 

קשרים תרבותיים הדוקים.

בלוח זה הבאנו מבחר דוגמאות בכתב לטיני 
כמה  הצגנו  הלטיני  בכתב  עברי.  ובכתב 
צרפתי  סרבי־קרואטי,  טורקי,  כתיב:  שיטות 
כתב  הצגנו  העברי  בחלק  מודרני;  וספרדי 
רש"י וכתב סוליטריאו מודרני וטרום מודרני, 

כתב מרובע, כתיב מנוקד ונעדר ניקוד.

למען  לעברית  תרגמנו  הדוגמאות  כל  את 
בלאדינו  הקטעים  את  בישראל.  ידידינו 
באותיות  תעתקנו  עברי  בכתב  הנתונים 
לטיניות — על פי השיטה שנתייסדה בכתב 
במרכז  והמקובלת  ירושלים"  “אקי  העת 

גאון — למען ידידינו בחו"ל.

בו:  שקשור  קטע  לשבץ  בחרנו  חודש  בכל 
ראש  בסעודת  הנאמרת  ברכה  רצון",  “יהי 
השנה, שובצה בתשרי, “מזמור שיר חנוכת 
בשבט,  השושנים"  “שירת  בכסלו,  הבית" 

“שירי אסתר" מחזה לפורים באדר וכו'.

הזאת  המגוונת  שהתמונה  מקווים  אנו 
שונות  פינות  תאיר  וכתיבים  כתבים  של 
במורשת ישראל ותישא חן וחסד בעיני כל 

המעיינים בלוח.

אורחים

ד"ר קטיה שמידט

משק  הספר  נושאי  של  וניתוח  מחקר  א. 
המחקר  לצורך  וטקסים.  מנהגים  ביתי; 
השתמשה ד"ר שמידט בכלי ניתוח מתחומי 

הספרות, הפולקלור והבלשנות.

של  מדעית  מהדורה  הוא  השני  החלק  ב. 
מאותיות  לאדינו,  תעתיק  וכולל  הטקסט 
ובתוספת  לטיניות,  לאותיות  עבריות 
עברית,  כמו  משפות  למילים  גלוסאר 

טורקית וסרבו־קרואטית.

מאמרים  שבעה  עוד  פרסמה  שמידט  ד"ר 
אלה  ובימים  וישראל  אנגליה  בספרד, 
אליעזר  של  נוסף  ספר  על  לעבוד  החלה 
בברכות,  העוסק  אליעזר,  דמשק  פאפו, 
דינים ושאלות מוסר ונועד במיוחד לנשים. 
שמידט  ד"ר  של  המחקר  שאלת  כלומר, 

נושאת כעת אופי מגדרי.

אנו מקווים לראותה שוב אצלנו גם בשנה 
הבאה.

סילביו עובדיה וקארן 
גרשון־סרחון מאיסטנבול

הקהילה  יו"ר  עובדיה  סילביו  את  ארחנו 
גרשון־ קארן  ואת  באיסטנבול  היהודית 
התרבות  לחקר  המרכז  מנהלת  סרחון 
היהודית־ספרדית והתרבות העות'מאנית־

העיתון  את  עורכת  אף  קארן  טורקית. 
בלאדינו אלאמנסיר.

ד"ר קטיה שמידט 
מהמועצה המדעית 

העליונה בספרד

פוסט־דוקטורנטית  שמידט,  קטיה  ד"ר 
שבמדריד,  העליונה  המדעית  מהמועצה 
הגיעה לישראל כדי ללמוד עברית באולפן 
והתארחה  העברית,  האוניברסיטה  של 
שמידט  ד"ר  יולי.  בחודש  גאון  במרכז 
עוסקת בספרות ההלכה והמוסר בלאדינו, 
ואת עבודת הדוקטור שלה כתבה על הספר 
שנכתב  פאפו,  אליעזר  מאת  ביתי  משק 

לאדינו ונדפס בסרייבו בשנת 1874. 

שמידט  ד"ר  עיבדה  הדוקטור  עבודת  את 
בהוצאת  בדפוס  עתה  שנמצא  לספר, 
שני  לספר  העליונה.  המדעית  המועצה 

חלקים: 

תמר  פרופ'  מלבד  השתתפו  במפגש 
רקטור  פאפו,  אליעזר  וד"ר  אלכסנדר 
ופרופ'  הכהן,  צבי  פרופ'  האוניברסיטה 
מרכז  של  פעילים  ועדת  חבר  קנטי  יעקב 

גאון, אף הוא יליד טורקיה.

גאון  מרכז  בין  הדוק  פעולה  שיתוף  קיים 
בארגון  למשל  איסטנבול,  יהודי  לקהילת 
וניהול קורס לתרבות יהודי ספרד שקיימנו 
של  משותפת  לאור  בהוצאה  באיסטנבול, 
ובביקורים הדדיים בבאר־ איל פריזנטי 4 
להמשך  מקווים  אנו  ובאיסטנבול.  שבע 

שיתןף פעולה.

מפגש פרידה מכנרת 
מזרחי וקבלת פנים 

לרותם גל בבית
רחל גאון

פברואר,  חודש  בסוף  שישי,  יום  בבוקר 
ואת  משפחתה  בני  את  גאון  רחל  הזמינה 
השרון  שברמת  ביתה  אל  גאון  מרכז  צוות 
שלנו,  המנהלית  הרכזת  מן  פרידה  למפגש 
הרכזת  של  פניה  את  ולקבל  מזרחי,  כנרת 
כיד  ערוך  שולחן  סביב  גל.  רותם  החדשה, 
נפגשנו  ומגוונים  שונים  במטעמים  המלך 
בעז  משה,  יהורם,  גאון:  משפחת  בני 
של  אחיה  מיכל,  וילדיהם,  אפרת  רעייתו 
וחברי  עליזה  זוגו  ובת  נחמיאס  אלי  רחל 
צוות המרכז: תמר ואליעזר. הצטרפו אלינו 
הדר  גילה  גאון:  למרכז  נאמנים  ידידים 

ומישאל בן מלך.

ודברי  מתנות  חילופי  של  מרגש  בטקס 
ברכה החברים הביעו הוקרה עמוקה והרבה 
אצלנו  כונתה  בכדי  שלא  לכנרת,  אהבה 
המעולה,  ולעבודתה  הנהדרת",  “כנרת 
המסורה והנלהבת. לצערנו, כנרת החליטה 
לנו  נותר  עזרו,  לא  שכנועינו  וכל  לעזוב 
הצלחה  הרבה  הלב  מעומק  לה  לאחל  רק 

במקומה החדש.

מדבריה של כנרת:
מפעל  עבורי,  חשוב  מקום  הוא  גאון  מרכז 
שפועל למען מטרה נעלה של שימור, טיפוח 
אלי  הקשורה  הלאדינו,  תרבות  וקידום 
קולונימוס  אסטרייה  רבתא  סבתא  דרך 
העבודה  שבמקדוניה.  במונסטיר  שנולדה 
עם תמר ואליעזר היא עבודת צוות ולמדתי 
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שרביט  את  מעבירה  אני  היום  המון.  מהם 
לה  ומאחלת  גל  לרותם  האדמיניסטרציה 
המון הנאה והצלחה במרכז גאון. קאמינוס 

די ליג'י אי מייל )דרכים של חלב ודבש(.

במרכז,  לעבוד  כבר  שהחלה  גל,  רותם 
ובמערך  בעבודה  במהירות  השתלבה 
בהתלהבות  בנכונות,  במרכז  היחסים 
ובמסירות. רותם היא גם סטודנטית לתואר 
שני במגמה לעריכה לשונית באוניברסיטת 
במיוחד  המתאימה  הכשרה  בן־גוריון, 
העת  בכתב  המערכת  עבודת  לריכוז 
איל  השנתי  ובביטאון  פריזנטי  איל  שלנו 
בן־ בלוויית  הגיעה  רותם  קונטאקטו. 
שהוא  כולנו  לשמחת  שהסתבר  רם,  זוגה, 

קבוצתית אצל רחל

בכנס  למשל  כנסים,  בעריכת  פעולה  עמנו 
אשתקד,  בחנוכה  שהתקיים  גאון"  “ימי 
לסיור בקמפוס בבאר  ואף התארח אצלנו 
שבע ובקמפוס שדה בוקר. לפני צאתו שלח 
לנו מר אירנזו כמה מילים חמות ומרגשות:

ידידים יקרים
תסתיים  בישראל  ספרד  כשגריר  שליחותי 
2012. אני חוזר לתפקידי  בשבוע הבא ביוני 
במשרד החוץ במדריד. אחד השיאים בשהותי 
בת ארבע השנים בישראל היה פיתוח חברות 
חמה איתכם. אני מקווה בכנות שנשמור על 
למדריד  תגיעו  כאשר  בבקשה,   ]---[ קשר. 

אל תשכחו להתקשר אלי.

בברכה חמה, 
אלברו

אנו מקבלים בברכה את השגריר החדש מר 
תואר  בעל  שהוא  סולר  קרדירירה  פרננדו 
שורה  מילא  עסקים.  ובמנהל  במשפטים 
האירופי.  האיחוד  בוועדות  תפקידים  של 
ואסטוניה,  בפינלנד  ספרד  כשגריר  כיהן 
הספרדית  המשלחת  ראש  סגן  ולאחרונה 
אנגלית,  דובר  הוא  ספרדית  מלבד  בפריז. 

צרפתית, גרמנית, איטלקית ורוסית.

בין  פעולה  שיתוף  להמשך  מקווים  אנו 
כבר  לשמחתנו  גאון.  למרכז  השגרירות 
הודיע השגריר כי ברצונו לבקר במרכז גאון 

ובקמפוס האוניברסיטה.

ד"ר אליעזר פאפו נפגש 
בג'מייקה עם ידידי 
אוניברסיטת בן-גוריון

של  האמריקניים  השוחרים  אגודת 
שנה  כל  מארגנת  בן־גוריון  אוניברסיטת 
'"אקזוטית" לחבריה הבולטים כדי  נסיעה 
האגודה  חברי  בין  היחסים  את  להעמיק 

לאוניברסיטת בן־גוריון.

אחר,  מקום  המארגנים  בוחרים  שנה  בכל 
ומזמינים את נשיאת האוניברסיטה או את 
באוניברסיטה,  המרצים  מן  וכמה  הרקטור, 
תולדותיה  המקומית,  הקהילה  על  שירצו 
המורכבת  בג'מייקה  בחרו  השנה  ומנהגיה. 
מיהודים־ספרדים שהגיעו מן המערב, רבים 
מאמשטרדם  שבאו  אנוסים  צאצאי  מהם 
ד"ר  את  המארגנים  הזמינו  כן  על  ולונדון. 

רחל גאון ורותם גל

טורקיה. יוצאת  לאדינו  דוברת  ממשפחה 
האירוח  ועל  היוזמה  על  גאון  לרחל  תודה 
לרוח  עדות  הוא  זה  שביקור  דומה  הנדיב. 
הצוות ההרמונית והמשפחתית השורה על 

מרכז גאון.

חילופי שגרירים

אירנזו  אלברו  מר  בישראל  ספרד  שגריר 
למדריד.  חוזר  והוא  תפקידו  את  סיים 
דבש  של  ודרכים  רבה  הצלחה  לו  נאחל 
מר  מייל.  אי  ליג'י  די  קאמינוס  וחלב. 
שיתף  גאון  למרכז  נאמן  ידיד  היה  אירנזו 
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ד"ר  אלו.  בתחומים  השולט  פאפו  אליעזר 
יהודי  תרבות  על  הרצאות  כמה  נשא  פאפו 
השלכות  ועל  האנוסים  תולדות  על  ספרד, 
הגירוש במחשבה היהודית־ספרדית. כחלק 
מרכז  את  הציג  פאפו  ד"ר  אלו  מהרצאות 
התרבות  וטיפוח  בשמירה  וחשיבותו  גאון 
הצלחה  נחל  פאפו  ד"ר  היהודית-ספרדית. 
רבה. רקטור האוניברסיטה, פרופ' צבי הכהן 
את  והפליא  בנוכחותו  המשלחת  את  כיבד 

כולם בידענותו, חכמתו וחוש ההומור שלו.

חדר עיון לזכרו
של אהרן כהן ז"ל

אבות  בבית  התקיים  בשבט  בט"ו 
חנוכת  טקס  תקווה  שבפתח  רקנאטי 
חדר עיון לזכרו של אהרן כהן ז"ל. מרכז 
גאון העלה אף הוא תרומה להקמת חדר 
העיון. האולם היה מלא מפה לפה בבני 
משפחה, חברים ומכרים שבאו להוקיר 
רב  איש  שהיה  כהן  אהרן  של  זכרו  את 
לזכרו  דברים  נשאו  השאר,  בין  פעלים. 
הלאומית  הרשות  יו"ר  נבון,  יצחק  מר 
אחותו  כהן,  גאולה  הלאדינו;  לתרבות 
כהן־סראנו,  ומתילדה  ז"ל;  אהרן  של 

רעייתו של אהרן.

לאחר הטקס נערך סדר ליל ט"ו בשבט, 
כהן  שאהרן  וכפי  ספרד,  יהודי  כמנהג 

ז"ל אהב ונהג לעשות.

יהי זכרו ברוך.

באתר   — ופייסבוק  אינטרנט  אתר 
האינטרנט שלנו אפשר להתעדכן בחמשת 
)מחקר,  גאון  מרכז  של  הפעילות  נתיבי 
וקשרי  קהילה  ואמנות,  תרבות  הוראה, 
המלאים  הגיליונות  את  למצוא  ציבור(, 
ואף  קונטאקטו,  איל  המרכז  ביטאון  של 
גאון  מרכז  וידיאו.  וקטעי  תמונות  לראות 
בו  להתעדכן  ואפשר  בפייסבוק,  גם  פעיל 
בנוגע לאירועים עתידיים, לצפות באלבומי 
למצוא  וכמובן  שונים  מאירועים  תמונות 
האינטרנט:  אתר  לאדינו.  שוחרי  חברים 
http://cmsprod.bgu.ac.il/humsos/
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מרכז גאון בפייסבוק:
.Sentro Gaon מרכז גאון

מביקורו של אליעזר פאפו בג'מייקה

 מרכז גאון
במדיה

הדים

מחקר

ספרים — איל פריזנטי

תמר ואליעזר היקרים,
קיבלתי בתודה את הקובץ האחרון של איל 
הכרך  על  אתכם  לברך  הרשוני  פריזינטי. 

היפה המוקדש למגיה.
המאמרים  איכות  הן  הנושאים,  פריסת  הן 
בין  הפזורים  והאיורים  להלל,  ראויים 
המאמרים )רובם ככולם מאוסף ביל גרוס( 

מוסיפים לווית חן לכרך כולו.
עוד  לפרסם  שתמשיכו  ויה"ר  כוחכם,  יישר 
כהנה וכהנה, באופן המכבד אתכם ואת מ"ד 
גאון שהמגיה הייתה אחד הנושאים שעניינו 

אותו.
בידידות,

פרופ' ירון בן־נאה
החוג להיסטוריה של עם ישראל
מנהל “משגב-ירושלים"
האוניברסיטה העברית בירושלים

אליעזר היקר
 .5 מס'  פריזינטי  איל  את  קבלתי  עתה  זה 
הנני מודה לך ששלחת לי את הכרך. נושא 
המגיה מאד מעניין אותי, במיוחד מצאתי 
עניין במאמר שלך ושל תמר. למעשה הכרך 

כולו מאד מעניין.
תודה,

פילאר רומאו
מנהלת הוצאת הספרים טירוסינו, 
ברצלונה 

תמר יקרה 
כרך  את  אלי  ששלחתם  לכם  להודות  ברצוני 
5 של כתב העת איל פריזינטי המוקדש לחקר 
המגיה והרפואה העממית בקרב יהודי ספרד. 
זהו נושא המעניין אותי מאד מזה כמה שנים. 
ברכותי לך ולשאר העורכים. אין לך מושג כמה 
אני מצטערת שאינני יכולה לקרוא ולהבין את 
שלי  בעיה  זוהי  עברית.  הכתובים  המאמרים 

ואני משתדלת ככל יכולתי להתגבר עליה.

חיבוק וקיץ נעים
סוני בלאסקו
אוניברסיטת סרגוסה
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למען  ולתרום  להשתתף  להמשיך  מקווה 
קידום מחקר תרבות יהודי ספרד.

בהערכה רבה,

דויד מנריקה

לפרופ' אלכסנדר וד"ר פאפו שלום רב,
הלאדינו",  בתרבות  “היבטים  העיון  יום 
בסימן  השנה  עמד   ,2012 ביוני  שהתקיים 
“אשנב לתורת הקבלה הספרדית" ואפשר 
חשיפה מרתקת לעולם מורכב וטעון הילה 
בני  בקרב  למעשה  הלכה  בין  ומסתורין: 
היום  לאורך  היהודים־ספרדים.  קהילות 
התפתח הדיאלוג בין הספרות התאורטית 
בדיון  לשיאו  והגיע  המעשית,  לקבלה 
אלכסנדר  תמר  פרופ'  בין  שהתקיים 
יישום  אודות  על  מזרחי  יצחק  והמקובל 
והנוכח  העכשווי  ושימושם  הקבלה  סודות 
כל כך בחיי היום־יום, גם בישראל של שנת 
נוכח  הרבה  הספקנות  שבין  המתח   .2012
מזרחי,  שהציג  טיהור  וטקסי  קמעות  מיני 
ומנגד הסקרנות הנאחזת בסיפורי ההצלחה 
של המטופלים השונים המבקשים להחזיר 
קהל  את  עורר  עכבות,  ולבטל  אהבות 
המשתתפים לשוב ולהתבונן מבעד לאותו 
העיון  יום  היום.  בראשית  שנפתח  אשנב 
לסטודנטים  מלגות  חלוקת  בטקס  נחתם 
גבוהה  להשכלה  במוסדות  לאדינו  לומדי 
מטעם הרשות הלאומית לתרבות הלאדינו. 
שזכיתי  השנייה  השנה  זו  הייתה  עבורי 
תואר  כתלמידת  אשתקד,  עידוד:  במלגת 
שני  לתואר  כסטודנטית  והשנה,  ראשון 
המגיה  לתחום  מחקרי  את  המקדישה 
העות'מאני.  במרחב  הספרדית־יהודית 
מבית  לאדינו  דוברת  איני  כי  לציין  ראוי 
ולא התחנכתי על ברכי המסורת היהודית־
תרבות  של  בקסמן  נשביתי  אך  ספרדית, 
לימודיי בחטיבה  ולשון הלאדינו במסגרת 
כן,  על  גוריון.  בן  באוניברסיטת  לפולקלור 
נתונה תודתי והערכתי הרבה לפרופ' תמר 
ראשי  פאפו,  אליעזר  ולד"ר  אלכסנדר 
“מרכז גאון לתרבות הלאדינו", על שהזמינו 
בשבילי  והיסטורי  תרבותי  למסע  אותי 
מעמיקה  היכרות  לי  וזימנו  האקדמיה 
ואותנטית עם קהילה מרגשת וסוחפת, תוך 
תמיכה, הנחייה, ליווי אישי והענקת מלגות 

עידוד לקידום מחקרי.

עינב קורן

ימי עיון — אשנב לתורת הקבלה

הקבלה"  לתורת  “אשנב  בנושא  העיון  יום 
ביום  אביב  תל  בסינמטק  שהתקיים 
הזהב  לתור  צר  חריר  לנו  נתן   14.06.12
הדת  חופש  על  למדנו  ספרד.  יהודי  של 
הספרדית.  הקבלה  תורת  והתפתחות 
הרצאתה של פרופ' תמר אלכסנדר בנושא 
נוסף  דף  חשפה  אגדות"  כגיבור  “הארי 
הרצאתו  האר"י.  אגדת  שסביב  במסתורין 
מאחר  אותי  עניינה  פאפו  אליעזר  ד"ר  של 
ולא  ברשותי  נמצא  זה  ספר  של  ועותק 
אבי  ד"ר  בו.  הכתוב  את  להבין  יכולתי 
בתורת  הוא  גדול  מומחה   — אלקיים 
לנו  הראתה  שלו  המחשבה  דרך  הקבלה. 
את הניגודים שבין “תורת הקבלה" לעומת 
החסידות והאורתודוקסיה. המקובל יצחק 
של  ה"מעשיות"  את  בפנינו  חשף  מזרחי 
תורת הקבלה: כתיבת קמעות, “עין הרע", 
בעיות  פתרון  למיניהן,  סגולות  מיסטיקה, 
שבינו לבינה ובעיות הצצות באורח החיים 

השוטף של המאמין. 
והיינו  ומרחיבות  מעניינות  היו  ההרצאות 

רוצים להשתתף בעוד ימי עיון מסוג זה.
בברכה,

גיאת יהודית ואחיה
באר שבע

הוראה

מכתב לרחל סבע־וולף
על  תודה  המון  המון  לך  לומר  רציתי  רחל, 

סמסטר מקסים...
ומיוחדת המשקיעה  מקסימה  מרצה  את 

בחומר הלימוד והסטודנטים כאחד.
המון תודה על ההבנה לאורך כל הסמסטר 

ובהצלחה בהמשך דרכך תהיה אשר תהיה.

חנן עמר
25.7.12

לכבוד פרופ' תמר אלכסנדר וד"ר אליעזר 
פאפו

בי  בחירתכם  על  לכם  להודות  רוצה  הנני 
בטקס  והענקתה  מלגה  לקבלת  כמועמד 
בשבוע  חמישי  ביום  שהתקיים  מכובד 
שעבר. אני שמח מאוד לקחת חלק במחקר 
ספרות הלאדינו בכלל ובפעילות מרכז גאון 

בפרט. תודה רבה לכם מקרב לב.

כנס “ימי גאון ספרד"

היי תמר,
אבקש לכתוב שמאוד נפעמנו מההרצאות 
של ד"ר וייס ומהסיורים וההרצאות של ד"ר 
פאפו, כל־כך הרבה ידע שהוא מצליח יפה 
הרהוטה  הלאדינו  ועם  לאחרים  להעבירו 
מדהים,  זה  בפיו  השגורה  והמתנגנת 
נכס  אתם  שלו.  הסבלנות  על  לדבר  שלא 
למחלקה לספרות ובמיוחד למרכז גאון — 

ולך תמר — יישר כוח.
יהודית,  על  מההרצאה  נהנה  מאד  יגאל 
הדוקטורנטית  נגה  של  הדוקטורט  עבודת 

שלכם, מדהימה. 
יגאל ביקש להוסיף שכדאי לקיים  כמו־כן 
בנושאים  יומיים,  חד  אפילו  סיורים,  יותר 
את  גם  בהם  ולשלב  היהדות  מורשת  של 
שסיורים  משום  ישראל,  מדינת  תקומת 

מעשירים המון. 
שוב תודה תמר

בברכה,

מירה שלום-שגב
ממונה על המנהל
המחלקה להיסטוריה של עם ישראל

כנס “ים של סיפורים"

פרופ ‘ תמר אלכסנדר היקרה,
אני מבקשת להודות לך ובאמצעותך, לכל 
בארגון  מחשבה   השקיע  טרח,  שיזם,  מי 
הכנס הנפלא — ים של סיפורים במשכנות 
יומיים של  חווינו  בירושלים.  שאננים 
היה  הכנס  הדעת.  את  שהרחיבו  הרצאות 
בתבונה  וערוך  מחשבת  כמלאכת  מתוכנן 
רבה, למדנו על תרבות הלאדינו ותרבויות 
התיכון  הים  סובבות  אחרות  ארצות  של 
טעמנו  סיפורים,  שמענו  הכרנו.  שלא 

מטעמים ונהנינו ממיטב אמני ישראל.
ובשם  בשמי  ולאחרים  לך  מודה  אני 
אנחנו  זה.  בכנס  עמי  יחד  שנכחו  חברותי 
וכמו  זה,  מתמשכת  מחוויה  מתענגות  עוד 
 ESTE– הלאדינו  דוברי  אצלנו  שאומרים 

.KENES KE TENGA ERMANOS
בברכה חמה ותודה

רבקה שטרנפלד פררה 
יו'ר החוג ללאדינו
קריית אונו—גני תקווה


