
לפרטים והרשמה:
מרכז דהאן, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן 52900

טל: 03-5317959  
Email: dahan.center@mail.biu.ac.il

www.dahancenter.co.il

אוטובוסים ייצאו:
1( מאוניברסיטת בר-אילן, שער הרכב בשעה 14:30

2( מאלקנה תחנת דלק בשעה 14:00, דרך ראש העין 
    בנק הפועלים ברח’ החשמונאים בשעה 14:15

הכינוס נערך בשיתוף הארגונים הבאים:

המכללה האקדמית אשקלון
Ashkelon Academic College

 עמותת “אעלה בתמר"              

הוועדה האקדמית:
ד”ר משה גברא, יו”ר הכנס, המכללה האקדמית 

אשקלון והמכון לחקר חכמי תימן

פרופ’ רחל שרעבי, המכללה האקדמית אשקלון 
ואוניברסיטת בר-אילן

ד”ר דב לויטן, ראש מינהל המכללות והמכינות 
באוניברסיטת בר-אילן והמכללה האקדמית אשקלון

ח"כ ד"ר שמעון אוחיון, יו"ר ועדת ההיגוי של מרכז 

דהאן

ד”ר רחל ידיד, עמותת “אעלה בתמר”

הפקה:
גב' אורה קובלקובסקי, מרכזת מרכז דהאן

מכון 
בן צבי

משרד החינוך
   המכון לחקר חכמי תימן      אגף מורשת ישראל

מינהל המכללות והמכינות

יום רביעי, כ’ באדר תשע”ה, 11 במרץ 2015
מרכז הקונגרסים הבינלאומי, 
המכללה האקדמית אשקלון

חידושים בחקר 
יהודי תימן

כנס רביעי

אוטובוסים ייצאו:
1( מאוניברסיטת בר-אילן, שער הרכב בשעה 14:15

2( מאלקנה תחנת דלק בשעה 14:00, דרך ראש העין 



תוכנית הכנס
 16:00 –15:30 20:00 –18:30

 20:30 –20:00

 22:00 –20:30

 18:00 –16:00

 18:30 –18:00

התכנסות וכיבוד קל

מושב פתיחה: מסורת ומנהגים
יו”ר: ח”כ ד”ר שמעון אוחיון, יו”ר ועדת ההיגוי 

של מרכז דהאן 

דברי ברכה: 
פרופ’ שמעון שרביט, רקטור המכללה 

האקדמית אשקלון  

מר שלום סרי, עמותת “אעלה בתמר” 

הרצאות:
פרופ’ שמעון שרביט, רקטור המכללה 

האקדמית אשקלון
העברית שבפי יהודי תימן: הניקוד, ההגייה 

ומבחר צורות לשון

ד”ר משה גברא, המכללה האקדמית אשקלון 
והמכון לחקר חכמי תימן 

שמות המשפחה של יהודי תימן

פרופ’ זהר עמר, אוניברסיטת בר-אילן
מפגשים עם צמחים שבמורשת תימן

הפסקה

מושב שני: תהליכים חברתיים וכלכליים 
יו”ר: פרופ’ שמעון שרביט, רקטור המכללה 

האקדמית אשקלון 

פרופ’ רחל שרעבי, המכללה האקדמית 
אשקלון ואוניברסיטת בר-אילן 

המורדת במוסכמות: בת הרב בקיבוץ כפר 
גלעדי 

ד”ר אשר עורקבי, אוניברסיטת הרוורד  
כלכלת תימן לאחר יציאת היהודים

ד”ר דב לויטן, אוניברסיטת בר אילן והמכללה 
האקדמית אשקלון 

מעורבותה של מדינת ישראל במלחמת 
האזרחים בתימן בשנות ה-60

הפסקה וכיבוד 
    

תכנית אמנותית 
יו”ר: ד”ר דב לויטן, אוניברסיטת בר-אילן 

והמכללה האקדמית אשקלון

תעודות הוקרה על מפעל חיים 
יינתנו ע”י חברי הוועדה המארגנת

*
 לשר ולמזכ"ל ההסתדרות לשעבר 

מר ישראל קיסר 
על פעילותו הציבורית רבת שנים.

*
לאמן אהרן עמרם 

על מפעל חיים בשימור מסורת 
המוזיקה של יהודי תימן. 

 
הופעה של הזמר 

אהרן ירימי 


