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 אירועי תרבות

 חודש. חלקם בשיתוף ע ם גופים אחרים. פירוט להלן לפי מניין החודשים. מתקיימים בכל 

 אורח ומארח  -מפגשי יום ראשון  

  בשיתוף עם המרכז לתרבות ספרד  18:00מפגש בינלאומי בכל יום ראשון בשעה

בבואנוס איירס. מארגנים: ליליאנה  בנבנישתי  )ארגנטינה(, תמר אלכסנדר )ישראל( קארן 

ה(. בראין קירשן )ארה"ב(   .   בכל שבוע מארח המייצג מרכז הפועל לקידום שרחון )תורכי

תרבות הלאדינו מארח אישיות הפועלת למען הלאדינו כמו חוקרים, אמנים, אישי ציבור 

איש . המפגשים מתנהלים  150ל  100וסטודנטים.     התכנית מוקלטת לשימוש הקהל.  קהל: בין 

 !! מפגשים 100התקיימו . עד עתה רק בלאדינו

 לימוד

  כל שבוע  –שיעור על מדרש מעם לועז 

שעור על מדרש מעם לועז, היצירה החשובה ביותר בלאדינו בהנחיית  16:00בשעה  חמישיבכל יום 

 ד"ר אליעזר פאפו 

 סדרות של הרצאות

 שלום צבר על אמנות ותרבות חזותית במורשת יהודי ספרד   'הרצאה חודשית של פרופ

  .בעברית(

 )מפגש חודשי של פגישות וראיונות בהנחיית אלברט ישראל )בלאדינו 

 של חברי הוועד המנהל  הרצאות וראיונות

וועד המנהל מן האקדמיה , פרופ' תמר אלכסנדר, פרופ' שמואל רפאל, הכמעט בכל חודש חברי 

 ות ומתראיינים באמצעי התקשורת.שמרצים בשם הר,  ד"ר אליעזר פאפו
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 תמיכות

 הרשות תומכת בקביעות בגופים הבאים: 

 :מימון קורס לאדינו סמסטריאלי, ירושלים, חיפה, בר אילן, בן  אוניברסיטאות

 לשנה   ₪ - 26000גוריון 

 לשנה לפעילות לקידום הלאדינו   ₪ 5000: תמיכה שנתית של חוגי לאדינו 

 03600: מימון משכורת של עורך בתכנית הלאדינו השבועית,  תאגיד מכאן ₪ 

 לשנה

 לגליון   ₪ 5000: לאדינאר, )בר אילן( איל פריזינטי )בן גוריון(   כתבי עת 

  על פי בקשות של הפונים )הוצאת ספרים, תמיכות חד פעמיות בכל חודש

  תקליטורים ואירועי תרבות(

 מינהל :

   מתקיימת אחת לחודש ישיבת הוועד המנהל:  

אליעזר פאפו, שמואל רפאל, חני נחמיאס, דב הכהן, חברי הוועד: תמר אלכסנדר, אלגרה אמדו, 

 -רו"ח, אוולין נועמה –מבקר פנים, דוד בן דהן  -יועץ משפטי, אורי נייגר –לבנה ניר, אודי בן נפתלי 

 ראש לשכה 

 :  ישיבות לתכנון אירועי תרבות  

 מתקיימות בכל חודש בשיתוף של תמר אלכסנדר עם נציגי הגופים השותפים לאירוע המתוכנן 

 האקדמיה פועלת בחסות הרשות.  : ישיבות האקדמיה הישראלית ללשון הלאדינו 

 הערה

 טלנו כמה אירועים מתוכננים כגון: :ין בתקופה זו בוהאומיקרבגלל ההתפשטות המהירה של נגיף 

  בעקבות הבולגרים  –סיור לכפר חיטים וטבריה 

 השקענו הכנות רבות ותכנון כולל הזמנת אמנים   16.1שהיה צריך להיערך ב  סדר טו בשבט 

 27.1נועד ל  ,טלנו ערב על תרבות סלוניקי ויוון בשיר וסיפוריב – סלוניקי ויוון  

  בוטל   –ליל סדר בלאדינו 

 בתהליך עבודה  יםפרוייקט

  לאורהוצאה 

 הרשות מוציאה לאור טקסט מן המקורות , ספר או תקליטור  שנתיים בכל 
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תקליטורים של שירי ילדים מתורגמים  2כך הוצאנו לאור מהדורה של מסכת אבות בלאדינו, 

קבצי סיפורים: סיפורי מקידה, ואגדות חכמי ספרד.  השנה נמצאת בתהליך  2מעברית ללאדינו, 

 גדה לפסחעבודה מהדורת לאדינו של הה

   נוסחים: עברית, לאדינו באותיות עבריות, לאדינו באותיות  4הכנת ההגדה ב:  הגדה לפסח

 אורה שורצולד.  'לטיניות, עברית באותיות לטיניות. עורכת: פרופ

   מתורכיה באהבה 

 80ף עם ועד עדת הספרדים.  ובשיתערב המוקדש לתרבות יהודי תורכיה נערך מפגש ראשון. 
 זמרים : ז'קו ורנין מספרת ברטה ברגיל . סיפורים ושירים  , משתתפים

 

 ית במורשת יהודי ספרד תאמנות ותרבות חזו  סדרת הרצאות חודשיות על 
 )בעברית(

 שלום צבר. חוקר בעל מוניטין ומרצה מרתק  'גישה חודשית בזום עם המרצה פרופפ  

 התיישבות היהודים בספרד בראי האמנות : 1ה ארצה

 איש. היה מוצלח ביותר 100השתתפו למעלה מ

 

     אמנות ותרבות חזותית במורשת יהודי ספרד 

  1300עד  300אמנות יהודית בספרד משנת  –בין רומים, מוסלמים ונוצרים : 2הרצאה  

 איש. היה מוצלח ביותר 100השתתפו למעלה מ

  

  )סדרה חודשית בלאדינו , ראיונות עם חוקרים  , ב'ן   אבלארימוס )הבה נשוחח
 )בזןם( אמנים ואישי ציבור

 

   מנורת שבעת הקניםעם  הסופר והחוקר מרטין דלוי על : פגישה ראשונה
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 טקס הענקת פרס מפעל חיים לד"ר יצחק לוי 

מנכ"ל ועד  –במכון בן צבי. מנחה : פרופ' תמר אלכסנדר. בהשתתפות של ד"ר גילה הדר, אבי שלום 

העדה, דקלה אדלר, נציגת המשפחה. בתכנית : סרט של ד"ר לוי עם קטעים מתוך עבודת התיעוד 

 איש. היה מרגש ומוצלח 120שלו. מופע מוזיקאלי : מושיקו כהן. קהל מעל 

     אמנות ותרבות חזותית במורשת יהודי ספרד 

מגילת אסתר וחג הפורים בקרב קהילת אנוסי פורטוגל בהולנד  –פורים דאמסטרדם : 3הרצאה 

 איש. היה מוצלח ביותר 100השתתפו למעלה מ     . של תור הזהב

  יום הלאדינו העולמי 

 נערך בזום בשיתוף עם המרכזים התרבותיים לתרבות הלאדינו בתורכיה ובארגנטינה. 

    )ב'ן   אבלארימוס )הבה נשוחח  

מבוסניה דניאל פרחיה על "פורים בבלגרד,  ספרות העדה ספרדית וספרות ספרד עם  החוקר 2פגישה 

   הסיפור והמסורת"

   אמנות ותרבות חזותית במורשת יהודי ספרד 

 יצירת מופת של האמנות הספרדית : מברצלונה לסרייבו –הגדת סרייבו : 4הרצאה   

    )ב'ן   אבלארימוס )הבה נשוחח  

 שפות ז'אן אברנסל מתורכיה על "תרפיה ביוגה ומדיטציה" 8ביולוג, גנטיקן ומתרגם לעם  ה 3פגישה 

  ערב זיכרון לשואה לגבורה תשפ"ב 

במרכז קהילתי נאות שושנים, חולון. "אין יותר קהילה יהודית בתראקיה" )צפון יוון( : סיפורו של 

אהרון ניסים בכר, אסיר מחנות הנאצים ושורד צעדת המוות ועלייה לישראל. ע"פ הספר של אסתר 

 ורינת "אין יותר יהודים בתראקיה"

 מפגש שנתי ראשי חוגי לאדינו והוועדים

חוגים קהילתיים בכל רחבי הארץ. בראש כל חוג עומד מתנדב המתכנן  14בחסות הרשות פועלים 

עורכים מפגש ראשי החוגים אנו את פעילות החוג ולידו בדרך כלל מסייעים חברי ועד. אחת לשנה 

ו סדנה ולאחר מכן מנהלים דיון על פעילות וחברי הוועדים  שנמשך חצי יום.  מקיימים הרצאה א

 החוגים וצרכיהם. 

של עודד צפתי על הגשש ה אהרצהתכנית כללה: איש.  50. השתתפו בכפר המכביההשנה נפגשנו 

החיוור. מפגש מיוחד עם ליליאנה ומרסלו בנבניסטי מארגנטינה, ראשי המרכז ללאדינו בבואנוס 
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ם, כל ראש חוג דיווח על פעילות החוג שלו. וסיימנו של החוגיפעילות בלאחר מכן דנו איירס. 

 בארוחת צהריים 

 וערב מחווה ליהדות מקדניה טקס הענקת אות יקיר הלאדינו למשה טסטה 

  -מנחה : פרופ' תמר אלכסנדר. דברי ברכה : אבי שלום הערב התקיים במכון בן צבי, התכנית כללה:

עמותת דור  -שגרירת ישראל במקדוניה, יעל אונא -מנכ"ל ועד עדת הספרדים, סימונה פרנקל 

הוועד המנהל של הרשות. הרצאה של ד"ר רחל שלי  -ההמשך של יוצאי מקדוניה, ד"ר אליעזר פאפו

שלנו". מופע מוזיקאלי : שירת   יהודי מקדוניה   לוי דרומר בנושא "מקדוניה הקסומה והצבעונית 

 100עם האמניות בטי קליין ומרינה טושיץ. דברי תודה  : משה טסטה. היה ערב מרגש. השתתפו 

 איש 

   אמנות ותרבות חזותית במורשת יהודי ספרד 

 בתי כנסת בספרד בימי הביניים –מקדש מעט : 5מס. הרצאה 

 מוצלח מאוד היה צאה היו שאלות והערות מצד הקהל. בתום ההראיש.  50השתתפו למעלה מ

 

     )פיקניק בולגרי ביער בולגריה )יער חרובית 

. הופעה של רביעיית "ארמנה" ולהקת ריקודים מבולגריה ושל בשיתוף עם איחוד עולי בולגריה

 מאות אנשים.  השתתפו. "הזמרת אנדלה ניר עם המופע "לאדינו בלקן

 

   לאדינו ויוון בתאטרון חולוןערב טברנה שירי 

 בשיתוף עם חוג הלאדינו ביבנה בראשות שרה סיני   עם הזמרים אבי ונטורה ושלומי ניסן.

 חגיגת יום ירושלים 

. התקיים במרכז חיבה. מנחה : בלה בלשניקוב. מופע בשיתוף עם ועד העדה הספרדית בירושלים

 מוזיקאלי : צמד המיתרים גדי ורוסו. ברכות : פרופ' תמר אלכסנדר ואבי שלום. 

 אירוח  

אירוח בירושלים : מפגש עם ליליאנה ומרסלו בנבניסטי מבואנוס איירס. השתתפו : פרופ' תמר 

 ישראל, בלה בלשניקובאלכסנדר, ד"ר אלעזר פאפו, ד"ר אברהם חיים, אלברט 

 במרכז למורשת יהדות טקס הענקת פרס מפעל חיים לחוקרת ד"ר שושנה וויך שחק :

, פרופ' אדווין -מנכ"ל המרכז  –תמר אלכסנדר, רוני ארניה שאלוניקי ויוון. דברי ברכה : פרופ' 
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דיקן –, ד"ר סוזי גרוס, פרופ' שמואל רפאל -מנהל מרכז לחקר המוזיקה היהודית-סרוסי 

 הפקולטה למדעי היהדות באוניברסיטת בר אילן. 

   קס מרגש                    מופע מוזיקאלי : אורית פרלמן וקובי זרקו. דברי תגובה : ד"ר שושנה וייך שחק. ט       

 איש 100ומאוד מוצלח. השתתפו 

 הרצאה של פרופ' שמואל רפאל     באוניברסיטת בר אילן : 10פסטיבל ימי מוזיקה יהודית ה

 על שירי הלאדינו וקונצרט "פגישת לאדינו ועברית" עם יונית שקד ונגנים

   אמנות ותרבות חזותית במורשת יהודי ספרד 

 1492דור הגירוש, אומנות ותרבות בספרד ופורטוגל סביב : 6הרצאה מס.        

 מוצלח מאוד היה בתום ההרצאה היו שאלות והערות מצד הקהל. איש.  50השתתפו למעלה מ 

  לאלברט כהן" מופע בתיאטרון הקאמרי, בשיתוף עם  90: "חוגגים מחווה לשחקן אלברט כהן

התיאטרון ואיחוד עולי בולגריה. פרופ' תמר אלכסנדר בירכה בשם הרשות. השתתפו : אלברט 

כהן, חני נחמיאס, ליא קינג, מרים זוהר, תיקי דיין, טוביה צפיר ושחקנים רבים נוספים.   מיטב 

השחקן. אירוע מרגש ומוצלח, שקיבל כתבות רבות שירים וקטעים מהצגות שבהן השתתף 

 בעיתונות ובטלוויזיה 

 פעילי לאדינו לגיבוש ותכנון. קפה אורנים ירושלים  12מפגש של  - מפגש פעילים 

 פסטיבל הלאדינו בצפת : 

 בפתיחת של הפסטיבל בירכה בשם הרשות חני נחמיאס, חברת וועד המנהל 

 הערה 

  מהרגיל מועטה חופשה לכן הפעילות היא חודש יולי הוא חודש של 

 

  : הקונגרס העולמי למדעי היהדות  

   הרצאות  מפי מרצים שהגיעו מכל העולם. ההרצאות התנהלו  21ארגון חטיבת הלאדינו שכללה

איש  50באנגלית ספרדית ולאדינו בנושאים כמו ספרות, לשון, קהילות והיבטי תרבות נכחו כ 

 בכל הרצאה 

 מופע מוזיקלי : 

  .אבן גבירול פינת חיטמן". פיוטים ממורשת יהודי ספרד" 

 איש . מופע קצבי ומקורי שנחל הצלחה רבה  100נכחו       

  :ןמופע מוזיקאלי עם הזמרת נטלי אוריו 

 שירים מיוון ומהבלקן. בית הקונפדרציה בשיתוף עם ועד עדת הספרדים       


