
b i u . a c . i l משפיעים על המחר, היום.

יהדות ספרד 
קורותיה ותפוצותיה

המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו ע"ש ישראל וגולדה 
קושיצקי בשיתוף המחלקה להיסטוריה כללית ומרכז דהאן

כנס בינלאומי

יום חמישי, כ"ד בסיוון תשפ"ב, 23.6.22, 19:30-8:30
המרכז הבינלאומי לקונגרסים ע"ש פלדמן  )בניין 301(, 

אולם הסנט, קומה 2, אוניברסיטת בר-אילן  

תוכניה

אירוע מחווה 
לפרופ' משה אורפלי 

לרגל פרישתו 
לגמלאות



b i u . a c . i l משפיעים על המחר, היום.

08:30 – 09:00   התכנסות וכיבוד קל

09:00 – 10:00   ברכות והרצאת פתיחה

יו"ר: פרופ' אלה בלפר, אוניברסיטת בר-אילן 

פרופ' אמנון אלבק, רקטור אוניברסיטת בר-אילן

כב׳ שגרירת ספרד בישראל, גב' אנה מריה סלומון פרז 
 Excma. Sra. Dña. Ana María Salomón Pérez,

 Embajadora de España en Israel

פרופ' שמואל רפאל, דקן הפקולטה למדעי היהדות, 
אוניברסיטת בר-אילן

פרופ' אליעזר שלוסברג, דקן הפקולטה למדעי הרוח, 
אוניברסיטת בר-אילן

לתולדות  המחלקה  ראש  פרידהיים,  עמנואל  פרופ' 
ישראל ויהדות זמננו, אוניברסיטת בר-אילן

להיסטוריה  המחלקה  ראש  אברהם,  דורון  פרופ' 
כללית, אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת  סויה,  מוניוז  ריקרדו  פתיחה:  הרצאת 
 Ricardo Muñoz Solla, Universidad סלמנקה: 
 de Salamanca: “Jewish Corresponding
 Members of the Royal Spanish Academy: A

Historical Overview״

10:00 – 11:15      ספרד בימי הביניים: בין דו-קיום לעימות

יו"ר: פרופ' שמחה גולדין, אוניברסיטת תל-אביב

מאשה יצחקי , INALCO, פאריז: "שירי הוויכוח של 
אברהם אבן עזרא - היבטים מעודכנים" 

אוניברסיטת  דאו,  דה  נום  מגדלנה  רמון  יוסף 
נוספים  עבריים  ומקורות  הריב"ש  "שו"ת  ברצלונה: 

לתולדות יהודי-ספרד"

בירושלים:  העברית  האוניברסיטה  דוד,  אברהם 
בימי  ובקשטיליה  בפורטוגאל  יחייא  אבן  "משפחת 
הביניים על-פי רשימותיו של גדליה אבן יחייא בספרו 

שלשלת הקבלה"

בירושלים:  העברית  האוניברסיטה  בן-שלום,  רם 
יהודי ספרד  של  על המרת הדת  "חשיבה מחודשת 

בימי ויכוח טורטוסה ודרשות ויסנטה פרר"

11:15 – 11:30        הפסקת קפה

11:30 – 12:45      תופעת האנוסים

יו"ר: ד"ר דן יפה, אוניברסיטת בר-אילן

"צאצאי  בנגב:  בן-גוריון  אוניברסיטת  גרוס,  אברהם 
בעידן  )טראש-אוש-מונטש(  ברבורדלו  האנוסים 

המודרני – ה'חוליה החסרה' מן המאה הי"ט"

רנה לוין-מלמד, מכון שכטר, "זהותם של אנוסי ספרד 
במאה ה-י"ז: חידה מתמדת"

הילדה נסימי, אוניברסיטת בר-אילן: "נסתרות דרכי 
האניסות: מכניזמים חברתיים לשרידות של קהילות 

אנוסות" 

12:45 – 14:00     הפסקת צהריים

14:00 – 15:40     פולמוס וזהויות

יו"ר: ד"ר איתמר תאודור, מכללת צפת ואוניברסיטת 
בר-אילן

"פולמוס  בנגב,  בן-גוריון  אוניברסיטת  זלדס,  נדיה 
קרתחנה:  דה  ואלונסו  ברוני  לאונרדו  בין  התרגום 

ויכוח על לגיטימיות המורשת היהודית?"

מתייהד  "מיהו  בר-אילן:  אוניברסיטת  ישראלי,  יוסי 
בתורת  להישבע  לנוצרי  מותר  האם  הט"ו:  במאה 

משה?"

מול  "אל  בר-אילן:  אוניברסיטת  סטוצ'ינסקי,  דב 
ויסנטה  של  ליצירותיו  מגיבים  קונברסוס  השנאה: 

קושטה מאטוש"

 David L. אריזונה,  אוניברסיטת  גרייזבורד,  דויד 
 Graizbord, University of Arizona, “Early
 :’Modern Judeo-Portuguese ’Nationality

Views from the Study of Modernity״

15:40 – 17:15       הפזורה הספרדית

יו"ר: פרופ' דויד גרייזבורד, אוניברסיטת אריזונה

אהרן גימאני, אוניברסיטת בר-אילן: "לאופי השפעת 
ספרי הפסיקה של הרמב"ם ור"י קארו בתימן"

אליעזר פאפו, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב: "ישראל 
עיון  עות'מאן:  באוהלי  סוד  לומדים  וישמעאל 
היהודים  בקרב  הסוד  הוראת  באופן  השוואתי 

והמוסלמים בבוסניה והרצגובינה"

הפתוחה:  האוניברסיטה  בר-לבב,  אבריאל 
חיים  עץ  מספריית  ספרדים  כמנהג  החיים  "ספר 

באמסטרדם"

 Daniel סאו-פאולו:  אוניברסיטת  שטרום,  דניאל 
 Strum, Universidade de São Paulo, “Jews and

Conversos as Global Legal Brokers״

17:15 – 17:30       הפסקת קפה

17:30 – 18:10      ספרות לאדינו ותרבותה

יו"ר:  ד"ר שמעון אוחיון, אוניברסיטת בר-אילן

"המילים  בר-אילן:  אוניברסיטת  שורצולד,  אורה 
העבריות בשני ספרים שתורגמו ללאדינו בשנת 1568 

לערך" 

"עלייתה  בר-אילן:  אוניברסיטת  שרביט,  יוסף 
וירידתה של היהודית ספרדית )חכּתיה( באלג'יריה"

18:10 – 18:30     אתנחתא מוסיקלית

בטי קליין, שירי-עם בספרדית ובלאדינו 
 Betty Klein, Spanish and Ladino Folk-Songs

18:30 – 19:30      חידוש החיים היהודיים בספרד

יו"ר: פרופ' עליזה מיוחס-ג'יניאו, אוניברסיטת תל-
אביב

רענן ריין, אוניברסיטת תל-אביב: "חידושם של חיים 
יהודיים בספרד, תחת שלטון הדיקטטורה של פרנקו"

אשר סלה, אקדמיה לאומנות בצלאל: "שמואל רוס, 
המודרניזם-הראקציוני והיהודים"  

דברי סיכום   
פרופ' משה אורפלי, אוניברסיטת בר-אילן   

הועדה האקדמית המארגנת: פרופ' דב סטוצ'ינסקי )יו"ר(, פרופ' אהרן גימאני, ד"ר יוסי ישראלי, ד"ר הילדה נסימי


