הספרדים – היסטוריה ,תרבות ,זהות

בעקבות היהודים הספרדים מאז גירוש ספרד ועד היום

ימי שני אחת לשבועיים ,בין השעות 60 ,19:45-16:15 :שעות ,תשע"ו 2016-2015
עורכת הסדרה :רבקה אדרת | יועץ אקדמי :פרופ' שמואל רפאל

2.11.15

•חקר הלאדינו ,עולמה ותרבותה :מסורות מחקר ומגמות עכשוויות  -פרופ' שמואל רפאל
• היהודים בסלוניקי ,במרוקו ,ובתוניסיה בראי הגלויות המצוירות מראשית המאה העשרים  -פרופ' שלום צבר

16.11.15

•לשאלת היווצרותם של שמות המשפחה בקרב יהודי ספרד מלפני הגירוש  -מפגש עם מנהל מחלקת
מאגרי והמידע בבית התפוצות  -חיים גיוזלי
•חוק האזרחות הספרדי :פיצוי היסטורי או אינטרס לאומי ספרדי? העיתונאי הנריקה צימרמן

30.1.15

•אדריכלות בתי הכנסת הספרדיים והפורטוגזיים באמסטרדם ,בלונדון ובניו יורק :בין מסורת לחידוש -
מפגש עם אוצרת שדרת בתי הכנסת במוזיאון ישראל  -טניה כהן-עוזיאלי
•"קמתי להלל" :הזיכרון המוסיקלי של היהודים-הספרדים המערביים  -פרופ' אדווין סרוסי

14.12.15

•תנ"כים באספמיה :המקורות המזרחיים של התנ"ך המאויר בספרד של ימי-הביניים  -אריאלה אמר
•מ'פייטן' ל' ?'poetעל שירת החול העברית בספרד :התחלותיה בימי-הביניים וקולה העכשווי  -ד"ר אילת אטינגר

28.12.15

•"בצאתי לקראתך לקראתי מצאתיך" (ריה"ל) :מסורת התפילה בקרב יהודי ספרד  -פרופ' חננאל מאק
•יהודי-חברוני בודד במועדו  -על "טחנת החיים" :מהדורה חדשה ומלאה של כתבי הסופר יצחק שמי -
פרופ' יגאל שוורץ

11.1.16

• "לאס פואירטאס דיל אוריינטי" (שערי המזרח)  -העיתונות בקרב היהודים-הספרדים דוברי לאדינו  -ד"ר דב הכהן
• 500שנה לגטו בוונציה  -אמנות ותרבות של גולי ספרד ברפובליקה הוונציאנית  -פרופ' שלום צבר

25.1.16

•דונה גרסיה בגוף ראשון :האמת שבבדיון והבדיון שבהיסטוריה  -הסופר יצחק גורמזאנו גורן
•המאכזבים :מלכים ומשיחים  -בין יצחק אברבנאל לשבתי צבי  -פרופ' חננאל מאק

8.2.16

•המרכיב הספרדי בזהותם של יהודי מצרים וסודאן בעת החדשה  -פרופ' נחם אילן
•יהודי מרוקו הספרדית וסיפור הגירתם לאמריקה הלטינית ולישראל  -ד"ר אביעד מורנו

22.2.16

•יהודי אלבניה  -ארץ הנשרים :קהילה יהודית מבודדת בקצה הבלקן  -ד"ר אפרת קדם
•המפגש בין גולי ספרד לבין המוסתערבים בחלב  -אידיליה או מאבק?  -פרופ' ירון הראל

7.3.16

•" - "Vida, salu i buen suenyoסיפורי חלום במורשת יהודי ספרד  -מפגש עם יו"ר הרשות הלאומית
לתרבות הלאדינו  -פרופ' תמר אלכסנדר
•שמלה ,אשה ושיר  -טקס הנוצ'ה דה פאנייוס ממרוקו הספרדית  -ד"ר נינה פינטו-אבקסיס,
שירה  -מירב אלדן

21.3.16

מבט על יהודי מלייה  , Mellilaקהילה ספרדית בצפון מרוקו ,בעבר ובהווה :תרבות,שפה ,מנהגים ואנקדוטות-
דוד בנחמו חימנס
•רוזה אשכנזי :סיפור חייה של גדולת זמר הרבטיקו ביוון .מפגש עם יוצר הסרט" :קנרית מתוקה שלי"-
רועי שר
היהודים-הספרדים בשואה בראי הקולנוע :מפגש עם מנהלת המרכז לצפייה ביד-ושם  -ליאת בן חביב
• "כל דיכפין" :על פיוטי ההגדה של פסח  -ד"ר אילת אטינגר

2.5.16

•

"לה ב'ידה די אדולפ' חיטליר"  -ביוגרפיה נדירה על אדולף היטלר בלאדינו (  1933סלוניקי) -
פרופ' שמואל רפאל
השמחה שבין שתי הטראומות :תרבותם וספרותם של יהודי בוסניה וסרביה  -ד"ר אליעזר פאפו

•

לחם עניים (הא לחמא עניא) לעשירים בלבד :הגדת סרייבו והגדות מאוירות אחרות בספרד של
ימי-הביניים  -אריאלה אמר
מופע אמנותי חגיגי  -יפורסם

4.4.16

•

16.5.16

•

30.5.16

• מאדאם דיאמנטה בוכה לאדינו בירושלים  -הווי החצרות הספרדיות .מפגש עם הסופר דן בניה סרי
• "לסגור מעגל" :האנוסים בפורטוגל  -מפגש עם שגרירת ישראל הראשונה בפורטוגל – גב' קולט אביטל
• מבט קולנועי על היהודים-הספרדים בסרטי אוסף בית התפוצות  -רבקה אדרת

למידע והרשמה :טל'  03-7457808דוא"לtours@bh.org.il :
עורכת הסדרה :רבקה אדרת דוא"לrivka@bh.org.il :

יהודיה בתלבושת מסורתית ,סלוניקי ,יוון1910 ,
בית התפוצות ,המרכז לתיעוד חזותי ע"ש אוסטר
באדיבות יאניס מגאס ,אתונה

השתלמות משותפת

בית הספר ללימודי העם היהודי בבית התפוצות
והמרכז האוניברסיטאי לפיתוח אנשי חינוך
באוניברסיטת תל -אביב

