
 משה מרכז מנהלת פולקלור, ללימודי החטיבה ראש אלכסנדר: תמר פ׳1פר
 אוניברסיטת עברית, לספרות המחלקה הלאדינו, תרבות לחקר גאון דוד

 יהודי, בפולקלור ירושלים מתקר׳ העת בכתב שותפה עורכת בנגב. בן־גוריון
 היהודית־ הספרות בתחום ספרים בירושלים. העברית האוניברסיטה

 מאגנס, ספרד, יהודי של העממי הסיפור ורוצי: אהוב מעשה ספרדית:
 ירושלים בנגב, בן־גוריון ואוניברסיטת בירושלים העברית האוניברסיטה

 הספרדי־יהוד׳, הפתגם להקר מלרום: משביעות מילים תש״ס; שבע ובאר
 תשס״ד; שבע ובאר ירושלים בנגב, בן־גוריון ואוניברסיטת בן־צבי מכון

 בן־טולילה( יעקב פו־ופ׳ )בשיתוף מרוקו בצפון הספרדי־יהוד׳ הפתגם
בקרוב. אור לראות עתיד

 המתי גרוס: אברהם פרופ׳
פרסומים בנגב. בן־גוריון

7 in the Middle Ages,
 and Law: Courting ׳
an, University Press of 
America, Lanham 2004

 לה עתיד הראשון( הצלב
Historica, .גרמניה

דיאז־מאס: פלומה פרופ׳
 ס! של העליונה המדעית

מחקו פרסומים סיפורים.
:elona 1986,1993,1997
n Spain, The University

 במזרח, ישראל קהילות לחקר בן־צבי במכון מחקר עמית ארבל: מרדכי מר
 העולמי היהודי הקונגרס של למחקר המכון ראש יושב בדימוס, שגריר
 דירקטוריון חבר ספרד, יהודי מורשת לשמירת "ספרד" עמותת ראש ויושב

 אמריקה, ישראל-איברו תרבות ליחסי המכון ודירקטוריון התפוצות בית
 האומה בני אחרונים: פרסומים הלאדינו. לתרבות הלאומית הרשות ויועץ

 יהדות על תצלומים קטלוג תשס״ה; ירושלים גפן, הקאריב׳, באזור היהודית
תשס״ו. ירושלים בן־צבי, יצחק יד הקאריב׳, אזור

 המכון ומנהל רומאנית לפילולוגיה המחלקה ראש בוסה: וינפריר פ׳1פר
 העת כתב עורך בברלין. החופשית האוניברסיטה רומאניות, לשפות

Judenspanisch. אחרונים: פרסומים Frangois'Urbain Domergue 
le grammairien patriote (1745-1810), G. Narr, Tubingen 

1992; Diccionario Sintactico de Verbos Portugueses, Coimbra, 
1994 .Almedina

92, 2004; Sem Tob de 
)1'az'Mas y Carlos Mota 
s Hispanicas num. 448)

 לחול החוג הדו: גילה ד״ר
 בשאלת "כרמן אחרונים:

 בשאלוניג היהודיות הטבק
 ה מלחמת ערב בשאלוניקי

מורע ילקוט ״,1943-1939

 לחקו המרכז הלד: מיכל ד״ר
 פרסת בירושלים. העברית

 ע ׳סטת״ה: מ׳ קונטאר׳ ט׳
 ,ספרדית־ דוברות עממיות
המשי שירה קובצי פרסמה

 אוניברסיטת עברית, ללשון המחלקה )אמריטוס(: בן־טולילה יעקב פ׳1פר
 לשון של צרפתית־איטלקית מסורת אחרונים: פרסומים בנגב. בן־גוריון
 בן־גוריון ואוניברסיטת ישראל עדות של הלשון מסורות מפעל המשנה,

 נתן של שמכבר" ל"שירים קונקורדנציה תשמ״ט; שבע ובאר ירושלים בנגב,
 פרופ׳ )בשיתוף תשנ״ח שבע באר בנגב, בן־גוריון אוניברסיטת אלתרמן,

 תמר פו־ופ׳ )בשיתוף מרוקו בצפון הספרדי־יהוד׳ הפתגם קומם(; אהרון
בקרוב. אור לראות עתיד אלכסנדר(

 העברית האוניברסיטה ישראל, עם של להיסטוריה החוג בן־גאה: ידון ד״ר
 ספרו למדעים. הלאומית האקדמיה של הצעירה בחטיבה חבר בירושלים.

 האוניברסיטה מאגנס, בהוצאת להתפרסם עתיד הסולטנים בממלכת יהודים
בירושלים. העברית

ג׳יניא מיוחס עליזה פ׳1פר  
שאלוניג יהודי של ותרבות  

אחרו פרסומים אביב. תל  
האשה של היום־יום חיי  

אשו במזרח, אשה כולי",  
)עו רגב ושאול כהן טובה  

! a anusim ;33-25 עט׳ 
anos en 10s Balcanes en 
ponsa contemporaneos”, 
e la Fundacion Cultural 
5ro (2005), pp. 112-122;
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 משה מרכז מנהלת לקלור,
 אוניברסיטת עברית, !רות

 יהודי, בפולקלור ירושלים ח
 היהודית־ הספרות ■נחום

מאגנס, ספרד, יהודי של
 ירושלים בנגב, בן־גוריון נ

 הספרדי־יהוד׳, הפתגם זר
 תשס״ד; שבע ובאר יולים

בן־טולילה( יעקב פרוס׳

 במזרח, ישראל קהילות זר
 העולמי היהודי הקונגרס

 דירקטוריון חבר ספרד, ידי
r אמריקה, ישראל-איברו 

 האומה בני אחרונים: מים
 יהדות על תצלומים קטלוג

"ו.

 המכון ומנהל רומאנית יה
העת כתב עורך בברלין.

Francois'Urbain D01 
le grammairien patr 
1992; Diccionario Sim

 אוניברסיטת עברית, לשון
 לשון של פתית־איטלקית

 בן־גוריון ואוניברסיטת ול
 נתן של שמכבר" ל"שירים 1

 פרופ׳ )בשיתוף תשנ״ח ע
תמר פרום׳ )בשיתוף רוקו

 העברית האוניברסיטה ל,1
 ספרו למדעים. הלאומית 1

האוניברסיטה מאגנס, לאת

אוניברסיטת ישראל, עם של להיסטוריה המחלקה גרוס: אברהם פרופ׳  
Struggling with Tradition: : אחרונים פרסומים בנגב. בן־גוריון  
Reservations about Active Martyrdom in the Middle Ages, 
E.J. Brill, Leiden 2004; Spirituality and Law: Courting 
Martyrdom in Christianity and Judaism, University Press of 

)מסע תתנ״ו פיוטי של ביקורתית מהדורה  .America, Lanham 2004 
Munumenta Germaniae בסדרה להתפרסם עתיד הראשון( הצלב

Historica, .גרמניה

המועצה ספרדית, וספרות ללשון המחלקה ז־יאז״מאס: פלזמה פרזפ׳  
וקובץ רומנים שישה פרסמה  .(CSIC) ספרד של העליונה המדעית  

Los sefardies: Historia, lenguay : מחקריים פרסומים סיפורים.  
לאנגלית תורגם : .cultura, Riopiedras, Barcelona 1986, 1993, 1997 

G.K. Zucker, Sephardim: The Jews from Spain, The University 
of Chicago Press, Chicago - London 1992, 2004; Sem Tob de 
Carrion, Proverbios morales, Paloma D1'az־Mas y Carlos Mota

.(eds.), Catedra, Madrid 1998 (Letras Hispanicas num. 448)

 פרסומים חיפה. אוניברסיטת ישראל, עם לתולדות החוג הדר: גילה ד״ר
 פועלות בקרב ומאבק משפחה מיגדר, בשאלוניקי: "כרמן אחרונים:

 וזמן "מרחב תשס״ז(; )סתיו 107 פעמים, בשאלוניקי״, היהודיות הטבק
 שאלוניקי יהודי והשמדת וגירוש השנייה העולם מלחמת ערב בשאלוניקי

תשס״ז(. )סתיו 82 מורשת, ילקוט ",1943-1939

 האוניברסיטה וספרויותיהם, היהודים לשונות לחקר המרכז הלד: מיכל ד״ר
 ב׳ין, / סיפור׳ את לך אספר בוא׳, אחרונים: פרסומים בירושלים. העברית

 מספרות של האישיים בסיפוריהן רב־תחומ׳ עיון ׳סטור״ה: מי קונטאר׳ ט׳
 תשס״ז. ירושלים בן־צבי, מכון )לאדינו(, ספרדית־יהודית דוברות עממיות
ולאדינו. עברית המשלבים שירה קובצי פרסמה

 להיסטוריה הקתדרה מופקדת )אמריטוס(: ג׳יניאו מיוחס עליזה פרופ׳
 אוניברסיטת כללית, להיסטוריה החוג ויוון, שאלוניקי יהודי של ותרבות

 על מבט מארידו׳: סו די ׳"אישקלאב׳ה אחרונים: פרסומים אביב. תל
 יעקב לר' לועז מעם לפי היהודייה־הספרדייה האשה של היום־יום חיי

 המזרח, בת היהודייה של סיפורה ממזרח: אשה במזרח, אשה כולי",
 ,2005 גן רמת בר־אילן, אוניברסיטת )עורכים(, רגב ושאול כהן טובה

 “Algunos problemas legales vinculados a anusim ;33-25 עמ'
portugueses inmigrados a territories otomanos en 10s Balcanes en 

el siglo XVI, tai como se refleja en 10s Responsa contemporaneos”, 
Estudios Mlrandeses, XXV, Anuario de la Fundacion Cultural 

;112-122 .“Profesor Cantera Burgos”, Miranda de Ebro (2005), pp
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למחברים הנחיות “The Mediterranean Idea: Henri Pirenne, Shelomoh Dov Goitein 
and Fernand Braudel”, The Mediterranean World: The Idea, 
the Past and the Present, Kudret Emiroglu, Oktay Ozel, Eyiip 
Ozveren, Siiha Unsal (eds.), Ileti§im Yayinlari 2006, pp. 31-47

 נמצא אבוד, עולם אחרי בחיפוש ספרה: לתורכית(. בתרגום גם )הופיע
בהכנה.

 מ מאמרים מפרסם מכאן
 א ראו שטרם והישראלית

 לכתב המאמר של כלשהי
1 דומה גרסה ־ להתפרסם

מרכז מנהל סגן עברית, לספרות המחלקה מחקר, תלמיד פאפו: ראליעז מר  
פרסומים בנגב. בן־גוריון אוניברסיטת הלאדינו, לתרבות גאון דוד משה  

“La poder de palavra: Prikantes djudeo'espanyoles de :אחרונים 
Saray”, Revista de Investigaciones Folcloricas, 20 (2005), pp. 
“Pedigree,:22-45 ( להתפרסם עתיד אלכסנדר(. תמר פרופ׳ בשיתוף  
Erudition and Piety, Involvement and Mobility: The Life Story 
of Ribbi David Pardo”, Miscelanea de Estudios Arabes y

.Hebraicos

 סלטי, ויהושע נעימה ע״ש הלאדינו לחקר המרכז מנהל רפאל: שמואל ד״ר
 של ובהיסטוריה במוסיקה בספרות, מחקרים לאדינאר, העת כתב עורך
 רמת בר־אילן, אוניברסיטת ישראל, עם לספרות המחלקה הלאדינו, דוברי

 דוברי של ברומנסה מחקר השבויה: והרעיה האביר אחרוים: פרסומים גן.
 בשירי מחקר שיר: אספר תשנ״ח; גן רמת בר־אילן, אוניברסיטת הלאדינו,

 ElSonido ספרו תשס״ה. ירושלים כרמל, הלאדינו, דוברי של הקופלאס
del Silencio: Estudio Poetico Tematico de la Poesia Sefardi 

Sobre el Holocausto בהוצאת בקרוב אור לראות עתיד ,Tirocinio 
ברצלונה.

 תה עוברים המאמרים כל
לה הנחיות להלן מומחים.

 מאמר כל של היקפו •
מילים. ו 4,0000

 ע הערות יכלול המאמר •
 ה רישום הרלוונטיים.

כתב־הער של האחרון
 בדואו יישלח המאמר •

 ז )גודל David בגופן
\4 בגודל דף של אחד

 קצ1ו יצורפו למאמר •
 התג פרטי ובאנגלית(

המחבר/ת.

 יפו שמאמריהם מחברים
תדפיסים. 10 וכן המאמר

 שמיות, וללשונות עברית ללשון המחלקה שורצולד: )רודריג( אורה פרופ׳
 אבות, לפרקי הלאדינו תרגומי ספריה: בין גן. רמת בר־אילן, אוניברסיטת

 פרקים תשמ״ט; ירושלים בירושלים, העברית האוניברסיטה מאגנס,
 בתהליך תשס״ב. אביב תל הפתוחה, האוניברסיטה עברית, במורפולוגיה

בלאדינו. פסח של ההגדות מילון עבודה:

 למשלוח: הכתובת
 ל המחלקה מכאן, מערכת

84105 באר־שבע ,653

mikan@bgu.ac.il

 חדשה היסטוריה עריות: גילוי של משיח אחרונים: פרסומים שי: אלי ד״ר
 ידיעות היהודית, המשיחית במיסטיקה המיני היסוד של מצונזרת ובלתי

 הגיבור של בדמותו ממדיות רב להתפרסם: עתיד תשס״ג. אביב תל אחרונות,
ירושלים. המאוחד, הקיבוץ יהושע, של הרומן ביצירת הגבול׳

 בנגב. בן־גוריון אוניברסיטת עברית, לספרות המחלקה שמעוני: בתיה ד״ר
 בספרות התנגדות ושל כוח של מנגנונים חזרה: כותב "האחר אחרון: פרסום

.46-33 ׳עמ )תשס״ג(, ג מכאן, המוקדמת״, המעברה
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