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א

ומורשת“ זהות ”יהודי לבנון:  

ג

ב
קל וכיבוד התכנסות 14:00-14:30

פתיחה מושב  14:30-16:00
דהאן מרכז מנהל אוחיון, שמעון ד"ר יו"ר:

ברכות:
מורשת ארצי מפקח משה זעפרני, מר  

החינוך    קהילות ישראל, משרד  
                        

לבנון יהודי ועד נציג זייתונה, אלי מר  

הרצאת פתיחה:
תל-אביב אוניברסיטת זיסר, אייל פרופ‘  

לחדש  ישן בין הארזים: מהפכת בצל לבנון  

הפסקה 16:30-16:00

הסהר וחצי הצלב א - בצל מושב  18:00-16:30
משרד החינוך משה זעפרני, יו“ר: מר  

בר-אילן אוניברסיטת זוהר, צבי פרופ‘  

חכמי לבנון עיונים ביצירתם של  
העשרים במאה

בר-אילן אוניברסיטת הראל, ירון ד“ר  

המים“: על פני לחמך ”שלח  
נגד  בלבנון והמרונים היהודים מחאת  

רדיפות היהודים בגרמניה הנאצית

בר-אילן אוניברסיטת לסקר, מיכאל פרופ‘  

החמישים משנות ולבנון, סוריה יהודי  
העשרים:  למאה השבעים שנות שלהי ועד  

ותרבותיים פוליטיים, כלכליים היבטים

18:15-18:00 הפסקה 

ביון ושליחות ב - העפלה 19:15-18:15 מושב
האוניברסיטה סעדון, חיים יו"ר: ד“ר  

הפתוחה

חיפה אוניברסיטת ד“ר אריה כהן,  

הימלטות עליה, העפלה, לבנון: יהודי  

הביון שליחת כהן-קישיק, שולמית גב‘  
ללבנון הישראלי

אישית פנינה“ - עדות ”מבצע  

שיח בנושא: רב  19:15-19:45

לתיעוד? השעה הגיעה לא האם  
זעפרני משה מר בהשתתפות:  
זייתונה אלי מר

מר יעקב קמחין
כהן לחאם  מר יצחק  

אלמן שמעון מר

הפסקה 20:00-19:45

מוסיקה ג - מושב  21:00-20:00
הראל, אוניברסיטת בר-אילן       ירון ד“ר  

 
העברית האוניברסיטה פרופ‘ אמנון שילוח,  

סוריה יהודי המוסיקלית של המורשת  
ולבנון

 
רננות מכון ברנע, עזרא מר  

הימים פיוטי במנגינות הייחודיות                     
לבנון אצל יהודי הנוראים


