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כינוס 
עולמי

לציון 40 שנה 
לתום הגלות 

בלוב

אוניברסיטת בר-אילן
אודיטוריום מרכז וואהל

יום חמישי, כ”א סיוון 
תשס”ז - 7.6.2007



לרכישת כרטיסים )90 ₪(, נא לפנות למרכז מורשת יהודי לוב:
luv@bezeqint.net :טל’:03-5336268; פקס:03-5333456; דוא”ל

למידע, נא לפנות למרכז דהאן, אוניברסיטת בר-אילן:
טל’:03-5317959; פקס:03-5342621; דוא”ל: 

 dahan.center@mail.biu.ac.il

הוועדה האקדמית
פרופ’ משה חלמיש, יו”ר הכנס

פרופ’ מיכאל לסקר, אונ’ בר-אילן

ד”ר יהודית רונן, אונ’ בר-אילן

ד”ר שמעון אוחיון, מנהל מרכז דהאן, אונ’ בר-אילן

מר יעקב חג’ג’-לילוף, מנהל המכון ללימודים ולמחקר יהדות לוב

הוועדה המארגנת
מר יעקב חג’ג’-לילוף, מרכז הכנס

ד”ר שמעון אוחיון, מנהל מרכז דהאן, אונ’ בר-אילן

גב’ אורה קובלקובסקי, מרכז דהאן, אונ’ בר-אילן

מר רחמים חסון, הארגון העולמי של יהודים יוצאי לוב

ד”ר אינג’. יוסף )ז’וז’ו( מימון, הארגון 

העולמי של יהודים יוצאי לוב



מפגש חברים, רישום וכיבוד קל  10:00 - 09:30
מושב פתיחה  12:00 - 10:00

יו”ר: ד”ר שמעון אוחיון, מנהל מרכז דהאן, אונ’ בר-אילן

דברי פתיחה: 
פרופ’ משה קוה, נשיא אונ’ בר-אילן  

פרופ’ משה חלמיש, יו”ר הכנס   

דברי ברכה: 
חה”כ זאב בוים, השר לקליטת עלייה  

חה”כ משה כחלון, יו”ר ועדת הכלכלה של הכנסת  
מר מאיר כחלון, יו”ר הארגון העולמי של יהודים יוצאי לוב  

הרצאות פתיחה:
פרופ’ מיכאל לסקר, אונ’ בר-אילן  

העלייה מצפון אפריקה: המשותף והשונה    
פרופ’ מוריס רומני, מנהל מרכז אלישר, אונ’ בן-גוריון  

גלי העלייה וההעפלה: תהליך הקליטה בארץ  

מושב שני - גלי העלייה והעפלה  13:30 - 12:00
יו”ר:  קומנטטורה רמי כחלון, הארגון 

העולמי של יהודים יוצאי לוב
  מר יעקב חג’ג’-לילוף, מנהל המכון 

ללימודים ולמחקר יהדות לוב
העלייה וההעפלה של יהודי לוב לארץ  

עדויות היסטוריות:
מר רפאל גוילי, עליות שנות השלושים מלוב  

מר חיים פדלון )צ’יצ’ו(, ההעפלה מלוב  
מר בן-ציון רובין, העלייה הגדולה מלוב  

הפסקת צהריים  14:30 - 13:30
מושב שלישי -   16:00 - 14:30

הגירוש וההגירה בשנת 1967
יו”ר: עו”ד רמי בובליל, ועדה ציבורית מרכז דהאן, אונ’ בר-אילן   

תוכנית הכינוס



 
פרופ’ דוד מגנאג’י, אונ’ רומא  

הגירת יהודי לוב לאיטליה  
ד”ר דוד ג’רבי, אונ’ רומא  

  ההשפעות הפסיכולוגיות בזיכרון הקולקטיבי 
של מגורשי לוב בשנת 1967

ד”ר יהודית רונן, אונ’ בר-אילן  
התמורות במדיניות קד’אפי כלפי היהודים וישראל  

ד”ר אריק סלרנו, עיתונאי ב”מסג’רו” האיטלקי  
לוב 2007  

הפסקת קפה  16:30 - 16:00
מושב רביעי - עדויות היסטוריות  18:00 - 16:30

יו”ר: עו”ד יצחק בוכבזה, ראש עיריית אור-יהודה
  מר רפאל )פאלינו( לוזון, 

רצח משפחות לוזון ורקח בפרעות 1967 וההגירה לאנגליה  
מר שלום נעים,   
ההגירה לארה”ב  

ד”ר אינג’. ג’וליו חסן וגב’ יסמין חסן   
מימון, בכלא הלובי ומאמצי השחרור

  מר רפאלו פלח-קיש, המאבק לקבלת אזרחות 
איטלקית ולהשבת הרכוש היהודי

הפסקה לארוחת ערב לובית מסורתית  19:00 - 18:00
מושב נעילה - תכנית אומנותית  21:00 - 19:00
   טקס הענקת תעודת הוקרה ל”חסיד אומות העולם” 

על הצלת יהודים בלוב ב-1967
הקרנת סרט: “לוב היום”  

קונצרט של האומנית מרים מגנאג’י  

במבואה )לובי( של האודיטוריום: תערוכה ומצגת תמונות 
של העיתונאי אריק סלרנו - “לוב לאחרונה”; מצגת תמונות 

מאתר פאולו קאסון - “החיים בלוב”; מצגת תמונות מהווי 
החיים, ההיסטוריה, המורשת והפולקלור של יהודי לוב 

)הארכיון ההיסטורי של מרכז מורשת יהודי לוב( 



Presiede l’Avv. Rami Bublil, Commissione Pubblica 
del Centro Dahan, Universita’ di Bar-Ilan
Prof. David Meghnagi, Universita’ di Roma
L’emigrazione degli Ebrei di Libia in Italia 
Dott. David Gerbi, Universita’ di Roma
Le conseguenze psicologiche nella memoria 
collettiva degli espulsi dalla Libia nel 1967
Dott.ssa Yehudit Ronen, Universita’ di Bar-Ilan 
Gli avvicendamenti nella politica di Gheddafi 
nei confronti degli Ebrei e di Israele
Dott. Eric Salerno, Giornalista, Il Messaggero
Libia 2007

16:00 - 16:30  Intervallo Caffe’

16:30 - 18:00  Quarta Sessione - Testimonianze storiche 

Presiede l’Avv. Izhak Buchobza, Sindaco di Or Yehuda
Sig. Raphael (Faelino) Luzon 
Lo sterminio delle famiglie Luzon e Raccah nei 
disordini del 1967 e l’emigrazione in Inghilterra
Sig. Scialom Naim
L’emigrazione negli Stati Uniti 
Dott.Ing. Giulio Hassan e Sig.ra Jasmin Hassan Mimun    
La prigionia in Libia e gli sforzi verso la liberta’
Sig. Raffaello Fellah-Kish
La lotta per l’ottenimento della cittadinanza italiana 
e per la restituzione dei beni di proprieta’ ebraica

18:00 - 19:00  Cena Tradizionale Libica

19:00 - 21:00  Sessione di Chiusura 
- Programma artistico

Cerimonia di assegnazione dei certificati di 
onorificenza ai “Giusti delle Nazioni” per il 
salvataggio di ebrei di Libia nel 1967  
Proiezione del film: “Libia Oggi”   
Concerto dell’artista Miriam Meghnagi

All’entrata dell’auditorio: mostra fotografica del giornalista 
Eric Salerno - “Libia Recente”; mostra fotografica dal sito di 
Paolo Cason - “La vita in Libia”; immagini  di vita quotidiana, 
storia, retaggio culturale e folclore degli Ebrei di Libia (archivio 
storico del Centro Retaggio dell’Ebraismo Libico)



09:30 - 10:00  Incontro tra amici, 
registrazione e rinfresco 

10:00 - 12:00  Sessione di Apertura 

Presiede il Dott. Shimon Ohaion, Direttore del 
Centro Dahan, Universita’ di Bar-Ilan  

Inaugurazione:
Prof. Moshe Kaveh, Presidente dell’Universita’ di Bar-Ilan
Prof. Moshe Hallamish, Presidente della Conferenza
Parole di Benvenuto:
MK Zeev Boim, Ministro dell’Immigrazione
MK Moshe Kahlon, Presidente della 
Commissione Economica della Knesset
Sig. Meir Kahlon, Presidente dell’Organizzazione 
Mondiale Ebrei di Libia
Relazioni di Apertura:
Prof. Michael Lasker, Universita’ di Bar-Ilan
L’Alia’ dal Nord Africa: affinita’ e dissonanze
Prof. Maurice Roumani, Direttore del Centro 
Eliashar, Universita’ Ben Gurion 
Le correnti di immigrazione legale e clandestina: il 
processo di assorbimento dei nuovi immigranti in Israele

12:00 - 13:30   Seconda Sessione - Le correnti 
di immigrazione legale e clandestina 

Presiede il Commentatore Rami Kahlon, 
Organizzazione Mondiale Ebrei di Libia   
Sig. Yaacov Haggiag-Liluf, Direttore del Centro 
di Studi e Ricerca sull’Ebraismo Libico
L’immigrazione legale e clandestina 
degli Ebrei Libici in Israele  
Testimonianze storiche:
Sig. Refael Giuili, L’immigrazione negli anni trenta
Sig. Haim Fadlun (Ciccio), La clandestinita’ dalla Libia
Sig. Ben-Zion Rubin, La grande Alia’ dalla Libia

13:30 - 14:30  Pranzo

14:30 - 16:00  Terza Sessione - L’espulsione 
e l’immigrazione del 1967 

PROGRAMMA



COMMISSIONE ACCADEMICA
Prof. Moshe Hallamish, Presidente della Conferenza
Prof. Michael Lasker, Universita’ di Bar-Ilan
Dott.ssa Yehudit Ronen, Universita’ di Bar-Ilan
Dott. Shimon Ohaion, Direttore dell’Centro 
Dahan, Universita’ di Bar-Ilan
Sig. Yaacov Haggiag- Liluf, Direttore 
dell’Centro    mim Hasson, Organizzazione 
Mondiale Ebrei di Libia
Dott.Ing. Joseph (Jojo) Mimun, 
Organizzazione Mondiale Ebrei di Libia

Per informazioni e biglietti di ingresso 
(90 shekel) si prega di rivolgersi al Centro 

Retaggio dell’Ebraismo Libico:
tel: +972-3-5336268; fax: +972-3-
5333456; e-mail: luv@bezeqint.net
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Conferenza
Mondiale

in occasione dei 
40 anni dal termine 

della diaspora 
in Libia

Universita’ di Bar-Ilan
Auditorio Wohl

Giovedi’  7
Giugno  2007


