
הנכם מוזמנים/ות לסדרת מפגשים שתעסוק בשפת הלאדינו, ‘גודיאו איספניול’ - השפה הספרדית-

יהודית שבה דיברו, כתבו ושרו מגורשי ספרד וצאצאיהם, ברחבי האימפריה העות’מאנית. הסדרה 

תבחן את השתקפותם של תהליכים חברתיים, תרבותיים ופוליטיים בעולם היהודי ומחוצה לו בשפה 

ובתרבות הלאדינו, ותעקוב אחר היצירות שהתפתחו בשפה זו בשירה, בספרות בעיתונות ובמוסיקה. 

נעמיק במסע אל הקהילות היהודיות במדינות דוברות לאדינו  ונתמקד בקהילת יהודי יוון וגורלה 

בתקופת השואה, בשורדים המעטים שנותרו בעקבותיה, ובתרבות הזיכרון הייחודית שנוצרה בארץ 

ובעולם בעקבות השואה. המפגשים יתקיימו בזום.

5 מפגשים שבועיים | ימי ראשון | בין השעות: 17:30 - 18:30 | עלות הסדרה: 100 ₪

פתיחה: יום ראשון, 30 באוקטובר 2022, ה’ בחשוון תשפ”ג | המפגשים יתקיימו בזום 

לתשלום עבור הסדרה המלאה לחץ כאן
תשלום עבור הסדרה המלאה יתאפשר עד ליום 30.10.2022 בשעה 12:00

הקישורים למפגשים בזום ישלחו אליכם למייל סמוך למועד המפגש
הקישור למפגש בזום לא ניתן להעברה

ניתן לשלם עבור הסדרה במלואה או לבחור במפגשים בודדים
   programs@yadvashem.org.il :לפרטים נוספים

פירוט המפגשים: 
מפגש ראשון | 30.10.2022 | ה’ בחשוון תשפ”ג

“מהי הלאדינו - שפה כמפגש תרבויות”
פרופ’ אורה שורצולד, אוניברסיטת בר אילן, בלשנית, נשיאת האקדמיה הישראלית ללאדינו, וחברה לענייני 

.)RAE( השפה הספרדית-היהודית באקדמיה הממלכתית הספרדית
מראיינת: טינה זדיאל-רות, יד ושם

לתשלום עבור מפגש בודד בעלות 25 ₪ לחץ כאן
הרשמה למפגש תתאפשר עד ליום 30.10.2022 בשעה 12:00

מפגש שני | 6.11.2022 | י”ב בחשוון תשפ”ג
“ארון הספרים בלאדינו” - 500 שנים של יצירה

הרב ד”ר דב הכהן, מחלוצי חקר הספר והספריות בלאדינו בארץ ובעולם, מומחה בהיסטוריה ספרייתית, 
ספרות הלכה ומנהג בלאדינו. מרצה במחלקה לספרות עם ישראל, אוניברסיטת בר אילן.

מראיינת: ריקי מנדל, מפקחת מנהל חברה ונוער במשרד החינוך, מדריכת פולין ויוון, יד ושם
לתשלום עבור מפגש בודד בעלות 25 ₪ לחץ כאן

הרשמה למפגש תתאפשר עד ליום 6.11.2022 בשעה 12:00

מפגש שלישי | 13.11.2022 | י”ט בחשוון תשפ”ג
“מוזיקה בלאדינו” – יצירה בין שתי מלחמות עולם

ומוסיקה  ספרות  בלאדינו,  עממית  בשירה  מתמחה  היהודים-הספרדים,  תרבות  חוקרת  הבסי,  רבקה  ד”ר 
בקהילה היהודית בסלוניקי.

מראיינת: ריקי מנדל, מפקחת מנהל חברה ונוער במשרד החינוך, מדריכת פולין ויוון, יד ושם
לתשלום עבור מפגש בודד בעלות 25 ₪ לחץ כאן

הרשמה למפגש תתאפשר עד ליום 13.11.2022 בשעה 12:00
 

מפגש רביעי | 20.11.2022 | כ”ו בחשוון תשפ”ג
“השואה בשטחים דוברי הלאדינו”- יוון כמקרה בוחן

פרופ’ מינה רוזן, החוג לתולדות עם ישראל באוניברסיטת חיפה, מומחית בהיסטוריה של יהדות האימפריה 
העות’מאנית ומדינות הבלקן. ערכה מבצעי תיעוד גדולים בין היתר בארכיונים ובתיעוד מצבות של יהודי 

תורקיה וארכיוני הקהילה היהודית בסלוניקי שנשדדו בידי הנאצים והגיעו למוסקבה.
מראיינת: נעמה גליל, אגף הנצחה וקשרי קהילה, יד ושם

לתשלום עבור מפגש בודד בעלות 25 ₪ לחץ כאן
הרשמה למפגש תתאפשר עד ליום 20.11.2022 בשעה 12:00

 
מפגש חמישי | 27.11.2022 | ג’ בכסלו תשפ”ג

“תהליכים של זיכרון והנצחה”
פרופ’ שמואל רפאל, דיקן הפקולטה למדעי היהדות באוניברסיטת בר-אילן, הקים וייסד את “מכון סלטי” 
לחקר הלאדינו באוניברסיטת בר-אילן, מחברם של ספרים ומאמרים בתחום חקר תרבות הלאדינו ובתחום 
סיפור שואת היהודים-הספרדים דוברי הלאדינו, מזכיר מדעי של “האקדמיה הישראלית הלאומית ללאדינו”. 

מחזאי, משורר, מתרגם.  
מראיינת: נעמה גליל, אגף הנצחה וקשרי קהילה, יד ושם

לתשלום עבור מפגש בודד בעלות 25 ₪ לחץ כאן.
הרשמה למפגש תתאפשר עד ליום 27.11.2022 בשעה 12:00

 
ייתכנו שינויים בתכנית הקורס

הסדרה מותנית במינימום משתתפים

פרופ' שמואל רפאל פרופ' מינה רוזןד“ר רבקה הבסיהרב ד“ר דב הכהןפרופ' אורה שורצולד

סדרת מפגשים 
מקוונים לקהל הרחב

לאדינו - תרבות, שפה 
ועיצוב זיכרון

הרשות הלאומית לתרבות הלאדינו
לאדינו דיל  נאסייונאלה  אוטורידאד  לה 
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