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יום שלישי, כ"ג באייר תשע"ב , 15 במאי 2012
אולם פלדמן )301(, אוניברסיטת בר-אילן

המשרד לאזרחים ותיקים          משרד החינוך, אגף מורשת

עיל"י - עמותת יהודי לבנון בישראל

בי"ס אליאנס בביירות, שנת 1905

הכנס בשיתוף:



ועדה אקדמית של הכנס:

פרופ' יום טוב עסיס, יו"ר, מכון בן צבי

פרופ' ירון הראל, יו"ר, אוניברסיטת בר-אילן

פרופ' מיכאל לסקר, אוניברסיטת בר-אילן

מר מיכאל גלצר, מכון בן צבי

מר משה זעפרני, משרד החינוך, אגף מורשת

ד"ר שמעון אוחיון, מנהל מרכז דהאן, אוניברסיטת בר-אילן

ארגון והפקה:
גב' אורה קובלקובסקי, אוניברסיטת בר-אילן

פרטים והרשמה:
מכון בן צבי, ירושלים : טל. 02-5398844

Email: mbz@ybz.org.il

מרכז דהאן, אוניברסיטת בר-אילן: טל. 03-5317959 
Email: dahan.center@mail.biu.ac.il

www.dahancenter.co.il

דמי השתתפות: 40 ₪ 
תשלום בכרטיסי אשראי
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09:30-10:00      התכנסות וכיבוד קל

10:00-11:15      מושב פתיחה
יו"ר: ד"ר שמעון אוחיון, מנהל מרכז דהאן, אוניברסיטת בר-אילן   

                         דברי ברכה: 
פרופ' יום טוב עסיס, ראש מכון בן צבי   

עו"ד אהרן אזולאי, מנכ"ל המשרד לאזרחים ותיקים   

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

מבט אל העבר - הקהילה היהודית בלבנון בעיניים לבנוניות   

מושב א: היסטוריה והיסטוריוגרפיה: מימי קדם ועד ימינו  11:15-12:30

   יו"ר: מר יצחק לבנון, לשעבר שגריר ישראל במצרים
ד"ר יגאל לוין, אוניברסיטת בר-אילן       

   דוד, חירם ושלמה: יחסי ידידות או תלות?

ד"ר פרנק סלמה, בוסטון קולג', ארה"ב   
יהודים ופיניקים בתקופת בית ראשון בראיה מודרנית לאומית לבנונית    

ד"ר דוד שניאור, מכללת שאנן     
תיאור אתרים ואוכלוסייה יהודיים בלבנון אצל עולי רגל יהודים    

במאות העשירית – הארבע עשרה   

12:30-13:00      הפסקה

13:00-14:15      מושב ב: השכלה, מודרניזציה וכלכלה

יו"ר: פרופ' יהודית רונן, אוניברסיטת בר-אילן   

פרופ' ירון הראל, אוניברסיטת בר-אילן   
יחסו של חכם יעקב בוקאעי לייסוד בית  הספר "תפארת ישראל" )1876(   

פרופ' צבי זוהר, אוניברסיטת בר-אילן     
אהבה אסורה בלבנון המנדטורית:   

רבני בירות דנים בגיור בן הזוג הנוצרי של צעירה יהודיה מביירות )1936(   

ד"ר אורלי מירון, אוניברסיטת בר-אילן   
יזמות עסקית יהודית בלבנון בין שתי מלחמות עולם:    

היבטים אתניים השוואתיים     
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14:15-15:15       הפסקת צהריים

15:15-16:30       מושב ג: מחקרים חדשים לאור ממצאים ארכיונים

יו"ר: פרופ' מיכאל לסקר, אוניברסיטת בר-אילן    

ד"ר יולה פוליטי, אוניברסיטת פייר מנדס פראנס, צרפת   
הזמנה למחקר: ארכיון יהודי לבנון בפאריס    

ד"ר תומר לוי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב   
התפתחותה ההיסטורית של הקהילה היהודית בביירות   

ד"ר יוסף שרביט, אוניברסיטת בר-אילן    
"הקונסוליה הצרפתית והסוכנות הקונסולרית הצרפתית בוילאייט בירות –     

מבירות לצפת ובחזרה: המודיעין הצרפתי בלבאנט".    

16:30-16:45       הפסקה

16:45-18:00       מושב ד: לבנון והקשר עם ארץ ישראל
יו"ר: מר יעקב קמחין, יו"ר עיל"י    

ד"ר נחום מנחם, הטכניון ומכללת וינגייט   
הפעילות הציונית, עליה, העפלה וקליטה   

 
מר גיא ברכה, אוניברסיטת בר-אילן   

"קרא באלעאלם אלאסראאילי" – עיתון יהודי ביירותי כמקור לתולדות    
יהודי ביירות וכגורם מעצב   

ד"ר משה עובדיה, אוניברסיטת בר-אילן   
הקשרים של יהודים מוגרבים מארץ ישראל עם יהודי לבנון בשלהי    

המאה ה-19 ובמחצית הראשונה של המאה ה-20   

18:00-18:45       מושב ה: עדויות מרחבי העולם על יהדות לבנון כיום

יו"ר: מר משה זעפרני, ראש אגף מורשת, משרד החינוך   
 

דברי סיכום:   
פרופ' ירון הראל, אוניברסיטת בר-אילן   
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18:45-19:00       הפסקה

19:00                 תוכנית אמנותית:

חלק א'

פיוטים מבית אבא מהמסורת של יהודי לבנון

חלק ב' 
סמיר מחול והזמרת רולא עאזר
משירתה של הזמרת "פיירוז"

4



יהודי לבנון 
זהות ומורשת

5



Juifs du Liban 
identité et tradition

La synagogue Maghen Abraham à Beyrouthבית הכנסת מגן אברהם, ביירות
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