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אולם מינץ, אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר אילן
הפקולטה למדעי היהדות

המרכז לחברה, תרבות וחינוך במורשת יהדות ספרד
ע”ש אהרן ורחל דהאן



לפרטים והרשמה:

מרכז דהאן, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן 52900

טל: 03-5317959 פקס: 03-5342621

E-Mail: dahan.center@mail.biu.ac.il 

הוועדה האקדמית:

ד"ר ירון הראל, יו"ר
פרופ’ יום טוב עסיס

פרופ’ משה גת
פרופ’ שאול רגב

ד"ר שמעון אוחיון

הוועדה המארגנת:
מר משה זעפרני, משרד החינוך והתרבות

ד"ר יצחק יצחקי, משרד החינוך והתרבות

מר מנחם ידיד, מרכז מורשת יהדות ארם צובא )חלב(

מר משה כהן, מרכז מורשת יהדות ארם צובא )חלב(

מר עזרא קצין, מרכז מורשת יהדות ארם צובא )חלב(

מר יהושע קלש, ארגון עולי דמשק )סוריה( בישראל

מר אליהו חסון, ארגון עולי דמשק )סוריה( בישראל

מר משה שמר, ארגון עולי דמשק )סוריה( בישראל

מר שלמה ישי, הסתדרות המורים, 

עובדי הוראה בחמ"ד

מר יצחק דהן, המרכז לשירותים רוחניים, 

ההסתדרות הציונית העולמית

ארגון:
גב’ אורה קובלקובסקי

גב’ מאיה פינקלשטיין

הכינוס נערך בשיתוף ובחסות 
המוסדות והארגונים הבאים:

משרד החינוך והתרבות, 

המזכירות הפדגוגית, המרכז 

לשילוב מורשת יהדות המזרח

הסתדרות המורים, 

עובדי הוראה בחמ"ד

ארגון עולי דמשק 

)סוריה( בישראל

המרכז לשירותים רוחניים 

בתפוצות, ההסתדרות 

הציונית העולמית

מרכז מורשת יהדות 

ארם צובא )חלב(

קק"ל, המכון לתולדות 

הציונות וההתישבות 

המשרד לענייני דתות

הפדרציה הספרדית העולמית



      יום שני י"א בסיון תשס"ז, 28 במאי 2007

התכנסות, רישום וכיבוד קל  10:00-09:00

מושב פתיחה  12:00-10:00
יו"ר: ד"ר שמעון אוחיון, מנהל מרכז דהאן   

 

ברכות:  
פרופ’ משה קוה, נשיא האוניברסיטה  

הראש"ל הרב שלמה משה עמאר שליט"א, הרב הראשי לישראל  

פרופ’ משה אורפלי, דיקן הפקולטה למדעי היהדות  

הרב יצחק כהן, השר לענייני דתות  

ח"כ ישראל חסון  

מר גד דיעי, מ"מ מזכ"ל הסתדרות המורים  

הרצאת פתיחה:    
ד"ר ירון הראל, אוניברסיטת בר-אילן  

יהדות סוריה: בין דמשק לחלב  

מושב א: קשרי פנים וקשרי חוץ  13:45-12:00
יו"ר: פרופ’ נועם סטילמן, אוניברסיטת אוקלהומה  

פרופ’ יום-טוב עסיס, האוניברסיטה העברית  

אר"ץ ובנותיה: זיקה דתית ותרבותית במשך הדורות  
  

פרופ’ מינה רוזן, אוניברסיטת חיפה  

בין חלב ללונדון: חברת הלבנט הבריטית ו"הקשר היהודי"  

ד"ר אברהם דוד, האוניברסיטה העברית  

   קשרי קהילות סוריה עם הנגידים האחרונים במצרים לאור 
מסמכי הגניזה

מר ירון איילון, אוניברסיטת פרינסטון  

   התמודדות הקהילות היהודיות בדמשק וחלב עם אסונות במאות 
הי"ז והי"ח

הפסקת צהריים  14:30-13:45

תוכנית הכינוס



מושבים מקבילים   16:00-14:30

מושב ב: היסטוריה וגנאלוגיה  

יו"ר: ד"ר שלומי ענתבי, מרכז דהאן  

פרופ' ירון צור, אוניברסיטת תל-אביב  

   נסיבות נפילתו של הגביר חיים פרחי )1819(: 
ההקשר העות’מאני האימפריאלי

ד"ר אליעוז ענתבי-חפר, מכללת עמק יזרעאל והטכניון  

משפחת ענתבי ובניה - מחקר גנאלוגי   
 

מר משה עובדיה, אוניברסיטת בר-אילן  

   אברהם אלמאליח: פעילותו הציבורית בדמשק ותרומתו 
להיסטוריוגרפיה של הקהילה היהודית בסוריה

מר תומר לוי, אוניברסיטת ברנדייס   

הפעילות הכלכלית של משפחת ספרא: מסורת ושינוי  

מושב ג: פרשנות והגות  
יו"ר: ד"ר יצחק יצחקי, משרד החינוך והתרבות  

פרופ’ עמוס פריש, אוניברסיטת בר-אילן  

קווים לפרשנותו של ר’ שמואל לניאדו על ספרי נביאים ראשונים  

פרופ’ שאול רגב, אוניברסיטת בר-אילן  

דרשותיו והגותו של ר’ יאשיהו פינטו  

פרופ’ חננאל מאק, אוניברסיטת בר-אילן  

חידות חייו ויצירתו הספרותית של ר’ שמואל בן ר’ ניסים מסנות  

פרופ’ יוסף דנה, מכללה אקדמית צפת  

חכם יוסף דנה - מאחרוני הדרשנים העממיים בדמשק  

הפסקה   16:30-16:00

מושבים מקבילים  18:00-16:30

מושב ד: הלכה ופסיקה   
   יו"ר: הרב יחיאל וסרמן, ראש המרכז לשירותים רוחניים, 

ההסתדרות הציונית העולמית      
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פרופ’ הרב נריה גוטל, מכללת אורות  

   מעמדה ההלכתי של סוריה בימינו: שיקולים טקסטואליים 
ושיקולים פוליטיים

ד"ר לאה מקובצקי, המכללה האוניברסיטאית ביו"ש - אריאל  

   שו"ת בית דינו של שמואל כמקור היסטורי ליהדות סוריה 
במאה ה-18    

 

מר דוד שאשא, מרכז מורשת ספרד, ברוקלין  

   הדימוי של יהודי סוריה בברוקלין: טיפולוגיה ספרדית 
בזמנים משתנים

 

פרופ’ צבי זוהר, אוניברסיטת בר-אילן  

חכם מסורתי בארץ חדשה: חכם שאול-מטלוב עבאדי  
 

מושב ה: היהודים בסבך הפוליטיקה  
יו"ר: פרופ’ מיכאל לסקר, אוניברסיטת בר-אילן  

פרופ’ אייל זיסר, אוניברסיטת תל-אביב  

יהודי סוריה תחת משטר אסד-סוף שהוא התחלה   

ד"ר דוד סילורה, אוניברסיטת בן-גוריון  

  הצלת יהדות סוריה-בין תעמולה לעובדות-בראייה רטרוספקטיבית

ד"ר שוש שור, המכללה האקדמית כנרת  

יחסי ישראל סוריה בהעדר גולה יהודית  
  

גב’ רחל נוי, אוניברסיטת בר-אילן  

יהודי סוריה בכתיבה האקדמית הסורית  

הפסקה   18:30-18:00

מושב ו: ציונות ועלייה - לזכרו של משה ששון       20:30-18:30
יו"ר: פרופ’ מנשה הראל, חתן פרס ישראל  

דברי ברכה:  מר יצחק נבון, הנשיא החמישי של מדינת ישראל   

מר יחיאל לקט, יו"ר עמית קק"ל

  

אורחת כבוד:  הגב’ נדיה כהן, אלמנתו של אלי כהן    

"האיש שלנו בדמשק"

 



ד"ר אריה כהן, אוניברסיטת חיפה  

יהודי סוריה - העפלה ועלייה  

ד"ר מנחם נחום, הטכניון   

קהילת יהודי קאמישלי: בין הלאומיות הערבית והתנועה הציונית  
 

מר מיכה שגריר, במאי ועיתונאי  

הצצה לעדויות מצולמות מחילוץ אחרוני יהודי סוריה  

גב’ יעל שנאן-צור, אוניברסיטת בר-אילן  

נשים בפעילות הציונית בדמשק 1920 - 1945  

           יום שלישי י"ב בסיון תשס"ז, 29 במאי 2007

התכנסות וכיבוד קל  10:00-09:00

מושב ז: פיוט ומוסיקה  11:30-10:00
יו"ר: פרופ’ איתן אביצור, אוניברסיטת בר-אילן  

 

פרופ’ שולמית אליצור, האוניברסיטה העברית  

מן הפיוטים במחזור ארם צובא  

ד"ר קומיקו יאיאמה-בר-יוסף, האוניברסיטה העברית  

   אינטראקציה חברתית-מוסיקלית בשירת הפיוטים לפי המסורת 
ה"חלבית-ירושלמית"

פרופ’ אמנון שילוח, האוניברסיטה העברית  

   ממשיכי דרכו היצירתית של ישראל נג’ארה המשורר-מוסיקאי-
מפנקסו של חזן דמשקאי

ד"ר אסיקה מרקס, האונ' העברית והמכללה האקדמית צפת  

   השפעת המסורת המוסיקלית של קהילת יהודי ארם צובא על 
המסורת הליטורגית הנקראת כיום "ספרד-ירושלים"

 

מושבים מקבילים  13:00-11:30

מושב ח: אמנות ותרבות  
   יו"ר: ד"ר גבריאל אלכסנדר, מנהל מכון קק"ל לתולדות 

הציונות וההתישבות

גב’ רבקה פושטבוצקי, אוניברסיטת בר-אילן  

   יהודי מזרח סוריה בראי חברת בית הכנסת המיוחד מדורה-
אירופוס במאה השלישית



פרופ’ דוד קאסוטו, המכללה האוניברסיטאית ביו"ש-אריאל  

אדריכלות בתי כנסת בסוריה  
 

ד"ר מאיר רפלד, אוניברסיטת בר-אילן  

עיונים ליטורגיים לזהויי נוסח התפילה של ארם צובא  

גב’ שושי בנית, אוניברסיטת בר-אילן  

המטבח היהודי הסורי כביטוי לרב גוניות תרבותית  

מושב ט: בין ספרות להיסטוריה  
יו"ר: פרופ’ משה גת, אוניברסיטת בר-אילן  

פרופ’ יצחק אבישור, אוניברסיטת חיפה  

הספרות העממית של יהודי סוריה  

פרופ’ יוסף יהלום, האוניברסיטה העברית  

חלב באספקלריה של תרבות ספרד  

גב’ רעות לויתן שרם, האוניברסיטה העברית  

   אור השחר, אור נרות ואור יקרות - קהילת חלב כפי שהיא 
משתקפת בחיבורי יהודה אלחריזי

 

מר דותן ארד, האוניברסיטה העברית  

לתולדות המוסתערבים בדמשק במאה ה-16  

מושב י: זיכרון וזהות - מוקדש לזכרו של פרופ’ נפתלי )וולטר( זנר  
יו"ר: פרופ’ צבי זוהר, אוניברסיטת בר-אילן  

ד"ר מרק קליגמן, היברו יוניון קולג’, ניו-יורק  

חזנים סורים בברוקלין  
  

גב’ שרינה רופא, טורו קולג’  

   ניתוח התקנה בדבר נשואי גרים ליהודי סוריה ויהודי המזרח 
בברוקלין

 

גב’ פולט קרשנוביץ - שוסטר, האוניברסיטה העברית  

   שומרים על הגחלת: תפקידה של האישה הסורית-יהודיה בשימור 
הזהות המשותפת

ד"ר יוסף עופר, אוניברסיטת בר-אילן  

סימני זיכרון במסורה של כתר ארם צובא  
 

הפסקת צהריים   14:00-13:00
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מושב יא: יהדות סוריה בספרות  15:30-14:00
יו"ר: מר משה זעפרני, משרד החינוך והתרבות  

אורח כבוד: הסופר אמנון שמוש  

פתיחה אומנותית:  
גב’ שושה גורן, שחקנית  

הצגת דמות מן הקהילה  

ד"ר אביבה ארגוב, אוניברסיטת בר-אילן  

דמשק ויהודיה ביצירת הסופר יהודה בורלא  

ד"ר צביה מאיר, מכללת אורות-ישראל  

דמותה של האישה החלבית על פי סיפורי אמנון שמוש  
  

גב’ גינה גניאל, אוניברסיטת בר-אילן   

   "התדע מנין נחלתי את שירי?" עיון במקורות יצירתו של 
אמנון שמוש

מושב יב: יהדות סוריה בספרות - חלק ב’  16:30-15:30

אתנחתא מוסיקלית:  
הרכב קולי - מגמת מוסיקה תיכון בן צבי, קריית אונו  

פיוטים ממסורת קהילות יהודי סוריה  

הסופר הרב חיים סבתו, ישיבת ברכת משה  

החכם החלבי - זווית ספרותית  

מר נסים דיין, תסריטאי ובמאי  

התחקיר, השחזור וההפקה של הסדרה "מישל עזרא ספרא ובניו"  

הסופר אמנון שמוש  

מזרח ומערב ביצירתי  
  

הפסקה   17:00-16:30

מושב יג: הפזורה היהודית-הסורית   19:00-17:00
יו"ר: ד"ר דניאל חייק, מזכ"ל הפדרציה העולמית הספרדית    

 

מר דניאל פלורנטין, אוניברסיטת תל-אביב  

המהגרים היהודים מסוריה בניו יורק בראשית המאה ה-20  



  פרופ’ ג’ין גרבר, אונ' ניו-יורק, ופרופ’ ריבה סימון, ישיבה יוניברסיטי

   יהודים ונוצרים סורים בניו יורק: הישרדות קהילתית 
מנקודת מבט השוואתית

 

ד"ר מרגלית בז’רנו, האוניברסיטה העברית  

כלכלה וקהילה: יהודי סוריה באמריקה הלטינית  

פרופ’ יצחק כרם, אוניברסיטת אריסטו  

התיישבותם של יהודי סוריה בקולומביה ובפנמה  

פרופ’ ליז חמוי סתהון, אוניברסיטת מקסיקו  

   תנועות דתיות עכשוויות בקהילה החלבית במקסיקו: 
שלושה מקרי מבחן

כיבוד קל     19:30

 יום שלישי, י"ב בסיון תשס"ז )29 במאי 2007(, 

בשעה 20:00, אולם וואהל

דברי ברכה: 
 מר משה כהן, יו"ר מרכז מורשת יהדות ארם צובא )חלב(

מר יהושע קלש, יו"ר ארגון עולי דמשק )סוריה( בישראל

בתוכנית: 

תוכנית אומנותית

דבש וחלב

 � התזמורת המזרחית של מרכז דהאן 
  בניצוחו של ד"ר אבי עילם אמזלג

� הפייטן יחיאל נהרי 

� מקהלת החזנים והפייטנים "תפארת המזרח"



תערוכה

במהלך שני ימי הכנס תוצג תערוכה:

 •  תצוגה של כלי מתכת משובצים מתוצרת 'הבאזאר האומיי' בדמשק, 
באדיבותו של מר מוריס מוסיירי. 

•  תצוגה של כלי מתכת ‘דמשקאיים’ מתוצרת בצלאל, 
באדיבותו של מר שלמה מוסאיוף.

 •  תערוכת ציורי יודאיקה בנושא "כתר ארם צובא" 
של הצייר אברהם שמי-שוהם.

ארגון התצוגה: ד"ר עירית ציפר

צילומים:

•  אילן יוחסין של משפחת ששון עג'מי, חלב, סוריה. צייר יצחק ששון עג'מי.
ארכיון התצלומים, בית התפוצות, ת"א, באדיבות יצחק ששון עג'מי, רמת גן.  

•  בית הכנסת בדורה אירופוס, מראה כללי, סוריה, שנת 245 בקירוב. שחזור.
בית התפוצות, מתוך תצוגת הקבע.  

•  האחים לבית שמאי: מימין גמליאל )ז'אמיל(, במרכז יוסף ומשמאל חנה.
דמשק, סוריה, 1905.  

ארכיון התצלומים, בית התפוצות, ת"א, באדיבות סיליה מרלון אטיאס, רמת גן  

 •  חכם באשי דמשק משה יצחק אבואלעפיא. 
David Sutton, Aleppo-City of School, Brooklyn 2005, p. 89 מתוך

 •  חכם יעקב שאול דוויך הכהן עם חכמי חלב. 
J. Segall, Travels through Northem Syria, London 1910, p. 102 מתוך

סרט

במהלך הכנס יוקרן הסרט: 

"האיש שלא פחד מהשלום" - על אליהו ששון

הפקה: המל"מ ומר מיכה שגריר

בימוי ועריכה: מר ניסים מוסק



Film

During the Conference, the film "The Man Who was not Afraid of Peace", 
 about Eliyahu Sasson, will be screened. The film was produced 
by the Israel Intelligence Heritage & Commemoration Center, 
directed  by Micha Shagrir, and edited by Nissim Moussak

Exhibition
In conjunction with the Conference, an exhibition 
is being held of inlaid metal implements from the 
“Ummai Bazaar” in Damascus (courtesy of Mr. Maurice 
Moserri) and “Damascus-style” metal wear made 
by Bezalel (courtesy of Mr. Shlomo Moussaieff)
In addition, there will be a display of Judaica 
paintings, on the theme of the Keter Aram 
Zoba, by artist Avraham Shemi-Shoham.
The exhibition is being organized by Dr. Irit Ziffer.

Photographs:

•  The Synagogue in Dura Europos, Syria, 
c. 245 C.E. - general view (reconstruction). 
Beth Hatefutsoth Permanent Exhibition.

•  The family tree of the Sasson Ajami family, Aleppo, Syria. 
Drawn by Yitzhak Sasson Ajami. Beth Hatefutsoth, Photo 
Archive, Courtesy of Yitzhak Sasson Ajami.

•  The Shammai siblings: Gamliel (Jamil) on the right, Yosef in the middle,  
and Hannah on the left – Damascus, Syria, 1905. Beth Hatefutsoth, 
Photo Archive. Courtesy of Celia Marlon Attias, Ramat Gan

•  Hacham Bashi (Chief Rabbi) of Damascus, Rabbi Moshe Yitzhak Abulafia. 
From: David Sutton, Aleppo - City of Scholars, Brooklyn, 2005, p. 89.

•  Rabbi Yaakov Shaul Dweik Hacohen with the rabbis of Aleppo. J. Segall,  
Travels through Northern Syria, London, 1910, p. 102.



 Prof. Jane Gerber, New York University
 Prof. Reeva Simon, Yeshiva University
  Syrian Jews and Syrian Christians in New York: 

Communal Survival in Comparative Perspective

 Dr. Margalit Bejarano, Hebrew University of Jerusalem
 Economics and Community – Syrian Jews in Latin America

 Prof. Yitzchak Kerem, Aristotle University
 Syrian Jewish Settlement in Colombia and Panama

 Prof. Liz Hamui Sutton, National University of Mexico
  Recent Religious Movements among the Mexican 

Halebim Jews: Three Case Studies

19:30	 Light	Refreshments

Greetings:
Mr. Moshe Cohen Chairman,  
World Center for the Heritage of Aleppo Jewry
Mr. Yehoshua Kalash
Chairman, Association of Jews from Damascus

Artistic	Program

Milk	and	Honey

The	Dahan	Center	Sephardic	Orchestra		
Conductor	Dr.	Avi	Eilam	Amzallag

"Tiferet	Hamizrach"	Cantorial	Choir

Cantor	Yehiel	Nahari

Tuesday, 20:00, 12 Sivan 5767 (29 May 2007)
Wohl Auditorium



14:00-15:30	 Session	K:	Syrian	Jewry	in	Literature
 Chair: Mr. Moshe Zaafrani, Ministry of Education and Culture
 Guest of Honor: Amnon Shamosh, writer

	 Artistic	Introduction:
 Ms. Shosha Goren, actress
 Characters from the Community

 Dr. Aviva Argov, Bar-Ilan University
 Damascus Jewry as seen through Burla’s Literary Work

 Dr. Zvia Meir, Orot Yisrael College
  The Character of the Woman of Aleppo in  

Amnon Shamosh’s Stories

 Ms. Gina Ganiel, Bar-Ilan University
  “Do you know from where I have taken my songs?”: 

A study of the sources of Amnon Shamosh’s works 

15:30-16:30	 Session	L:	Syrian	Jewry	in	Literature	(Part	II)

	 Musical	Interlude:
 Vocal Group – Music Class, Ben-Zvi High School, Kiryat Ono
 Piyyutim from the Syrian Jewish Tradition

 Rabbi Haim Sabato, Yeshivat Birkat Moshe, writer
 The Aleppo Rabbi – A Literary Perspective

 Mr. Nissim Dayan, screenwriter and director
  Research, Reconstruction and Production of the Series  

“Michel Ezra Safra and Sons”

 Amnon Shamosh, writer
 East and West in my Writings

16:30-17:00	 Break

17:00-19:00	 Session	M:	The	Syrian	Jewish	Diaspora
  Chair: Dr. Daniel Hayek, Secretary-General,  

World Sephardi Federation

 Mr. Daniel Florentin, Tel Aviv University
  The Jewish Immigrants from Syria in New York at the  

Dawn of the 20th Century



 Prof. David Cassutto, College of Judea and Samaria, Ariel
 Synagogue Architecture in Syria

 Dr. Meir Raffeld, Bar-Ilan University
  Liturgical Studies to Determine the Order of Prayers  

in Aleppo

 Ms. Shoshi Banit, Bar-Ilan University
  The Syrian-Jewish Kitchen as an Expression of  

Cultural Diversity

Session	I:		 Literature	and	History
 Chair: Prof. Moshe Gat, Hebrew University of Jerusalem 

 Prof. Yitzhak Avishur, Haifa University
 Popular Literature among Syrian Jewry

 Prof. Yosef Yahalom, Hebrew University of Jerusalem
 Aleppo Jewry as seen by Spanish Writers

 Ms. Reut Levitan Shrem, Hebrew University of Jerusalem
  Dawn’s Light, Candlelight, O Precious Light – The 

Aleppo Community in the Writings of Yehuda Alharizi

 Mr. Dotan Arad, Hebrew University of Jerusalem
  On the History of the Musta’arib Jews in Damascus in the  

16th Century

Session	J:		 Memory	and	Identity	–	In	Memory	of	Prof.	Walter	Zenner
 Chair: Prof. Zvi Zohar, Bar-Ilan University 

 Prof. Mark Kligman, Hebrew Union College, New York
  Aleppo, Syrian Cantors in Brooklyn: 

Descendants of Immigrants Still Sing

 Ms. Sarina Roffé, Touro College
  An Analysis of the Takana against Marriage to Converts in 

the Syrian and Near Eastern Communities of Brooklyn

  Ms. Paulette Kershenovich-Schuster, Hebrew University of Jerusalem
  Keeping the Home Fires Burning: The Role of Syrian-

Jewish Women in Preserving Communal Identity

 Dr. Yosef Ofer, Bar-Ilan University
 Mnemonic Marks in the Tradition of the Keter Aram Zoba

13:00-14:00	 Lunch	Break
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 Dr. Arieh Cohen, Haifa University
 Syrian Jewry – Illegal Immigration and Aliyah

 Dr. Menachem Nachum, Technion
  The Kamechlie Jewish Community at the Flashpoint of the  

Syrian Jezireh: Between Arab Nationalism and the  
Zionist Movement

 Mr. Micha Shagrir, director and journalist
 Visual Testimony of the Rescue of the Last Syrian Jews

 Ms. Yael Shinan-Zur, Bar-Ilan University
 Women in Zionist Activity in Damascus, 1920-1945

												Tuesday,	12	Sivan	5767,	29	May	2007

09:00-10:00	 Reception	and	light	refreshments

10:00-11:30	 Session	G:	Piyyut	and	Music
 Chair: Prof. Eytan Avitzur, Bar-Ilan University

 Prof. Shulamit Elizur, Hebrew University of Jerusalem
 Liturgical Poems in the Mahzor of Aleppo

 Dr. Kumiko Yayama Bar-Yosef
  Socio-Musical Interaction in the Singing of Piyyutim of the  

“Aleppan-Jerusalemite” Tradition

 Prof. Amnon Shiloah, Hebrew University of Jerusalem
  Followers of the Israel Najjara Method of Composition:  

A Damascus Cantor’s Notebook

  Dr. Essica Marks, Hebrew University of Jerusalem and  
Zefat Academic College

  The Influence of the Musical Tradition of the Aleppo Jewish  
Community on the Liturgy of the Style known today as  
“Jerusalem-Sepharad”

11:30-13:00	 Parallel	Sessions

Session	H:		 Art	and	Culture
  Chair: Dr. Gabriel Alexander, Head of Jewish National Fund's 

(KKL) Institute for the History of Zionism and Settlement

 Ms. Rivka Potchebutzky, Bar-Ilan University
  The Jews of Eastern Syria as seen by the Society that Built  

the Dura Europos Synagogue in the 3rd Century



16:30-18:00	 Parallel	Sessions

Session	D:		 Halacha	and	Halachic	Decisions
  Chair: Rabbi Yehiel Wasserman, Director, Center for Religious 

Services to the Diaspora, World Zionist Organization

 Prof. Rabbi Neria Guttel, Orot College
  The Halachic Status of Syria in Contemporary Times:  

Textual Sources vs. Political Considerations

 Dr. Leah Makovetzky, College of Judea and Samaria, Ariel
  The Responsa Beit	Dino	Shel	Shmuel as a Historical Source 

for Syrian Jewry in the First Half of the 18th Century

 Mr. David Shasha, Sephardic Heritage Center, Brooklyn
  Multiple Images of Syrian Jews in Brooklyn: 

Sephardi Typologies in an Age of Erosion

 Prof. Zvi Zohar, Bar-Ilan University
 A Traditional Rabbi in a New Land: Rabbi Shaul Matlub Abadi

Session	E:		 The	Jews	in	the	Political	Labyrinth
 Chair: Prof. Michael M. Laskier, Bar-Ilan University

 Prof. Eyal Zisser, Tel Aviv University
 Syria’s Jewish Community under the Assad Regime

 Dr. David Silvera, Ben Gurion University of the Negev
 The Rescue of Syrian Jews: Facts and Propaganda

 Dr. Shosh Shor, Kinneret College on the Sea of Galilee
  The Relationship between Israel and Syria beyond the  

Jewish Diaspora

 Ms. Rahel Noy, Bar-Ilan University
 Syrian Jewry in Syrian Academic Writings

18:00-18:30	 Break

18:30-20:30	 Session	F:	Zionism	and	Aliyah	–	In	Memory	of	Moshe	Sasson
 Chair: Prof. Menashe Harel, recipient of the Israel Prize

	 Greetings:
 Mr. Yitzhak Navon, fifth President of the State of Israel
 Mr. Yehiel Leket, Co-Chairman, Keren Kayemet Le-Yisrael
	 Guest	of	Honor:
 Mrs. Nadia Cohen, widow of Eli Cohen, “Our Man in Damascus”
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14:30-16:00	 Parallel	Sessions

Session	B:		 History	and	Genealogy
 Chair: Dr. Shlomi Antebi, Dahan Center

 Prof. Yaron Zur, Tel Aviv University
  The Circumstances Surrounding the Downfall of  

Haim Farhi, Banker (1819): The Ottoman Imperial  
Connection

  Dr. Elioz Antebi-Hefer, Emek Yezreel College and the Technion
  The Antebi Family and its Descendants – Genealogical  

Research Combining Family Traditions and Historical  
Records

 Mr. Moshe Ovadya, Bar-Ilan University
  Abraham Elmaliah (1875-1967): His Public Activity  

in Syria and his Contribution to Jewish Community  
Historiography in Syria

 Mr. Tomer Levi, Brandeis University
  The Safras: Traditional Merchants or Cosmopolitan  

Bankers?

Session	C:		 Interpretation	and	Philosophy
  Chair: Dr. Yitzhak Yitzhaki, Ministry of Education  

and Culture

 Prof. Amos Frisch, Bar-Ilan University
 The Exegesis of R. Shmuel Laniado on the Early Prophets

 Prof. Shaul Regev, Bar-Ilan University
 Rabbi Yoshiahu Pinto’s Philosophy and Sermons 

 Prof. Hananel Mack, Bar-Ilan University
  R. Shmuel ben R. Nissim Masnut – Biography and 

 Literary Work

 Prof. Joseph Dana, Zefat Academic College
  Rav Yosef Dana: One of the Last Popular 

Religious Preachers in Damascus

16:00-16:30	 Break
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														Monday,	11	Sivan	5767,	28	May	2007

09:00-10:00	 Registration	and	light	refreshments

10:00-12:00	 Opening	Session
 Chair: Dr. Shimon Ohayon, Director, Dahan Center

	 Greetings:
 Prof. Moshe Kaveh, President of Bar-Ilan University
  The Rishon Lezion, Harav Shlomo Moshe Amar shlita,  

Chief Rabbi of Israel
 Prof. Moshe Orfali, Dean, Faculty of Jewish Studies
 Rabbi Yitzhak Cohen, Minister of Religious Affairs
 MK Yisrael Hason
 Mr. Gad Deyi, Deputy Chairman, Histadrut Hamorim

	 Opening	Lecture:
 Dr. Yaron Harel, Bar-Ilan University
 Syrian Jewry: Damascus and Aleppo

12:00-13:45	 Session	A:	External	and	Internal	Relations
 Chair: Prof. Noam Stillman, University of Oklahoma

 Prof. Yom Tov Assis, Hebrew University of Jerusalem
  Aleppo and its Offshoots: Religious and Cultural Ties  

over Time 

 Prof. Minna Rozen, Haifa University
  Between Aleppo and London: The British Levant Company  

and the “Jewish Connection”

 Dr. Avraham David, Hebrew University of Jerusalem
  Ties between Syrian Jews and the Last Negidim in the  

Mameluke Period

 Mr. Yaron Ayalon, Princeton University
  Individualistic or Caring? The Jewish Communities of 

Damascus and Aleppo in the 17th and 18th Centuries

13:45-14:30	 Lunch	Break

Conference	Program



For	information	and	registration:
The Dahan Center, Bar-Ilan University, Ramat Gan 52900

Tel: 03-5317959 Fax: 03-5342621
E-mail: dahan.center@mail.biu.ac.il

Conference	Academic	Committee:
Dr. Yaron Harel (Chair)
Prof. Yom Tov Assis
Prof. Moshe Gat
Prof. Shaul Regev
Dr. Shimon Ohayon

Organizing	Committee:
Mr. Moshe Zaafrani, Ministry of Education and Culture
Dr. Yitzhak Yitzhaki, Ministry of Education and Culture
Mr. Menahem Yedid, World Center for the Heritage of Aleppo Jewry
Mr. Moshe Cohen, World Center for the Heritage of Aleppo Jewry
Mr. Ezra Kassin, World Center for the Heritage of Aleppo Jewry
Mr. Yehoshua Kalash, Association of Jews from Damascus
Mr. Eliahu Hasson, Association of Jews from Damascus
Mr. Moshe Shemer, Association of Jews from Damascus
Mr. Shlomo Yishai, Histadrut Hamorim, 
State Religious Teachers Division
Mr. Yitzhak Dahan, Center for Religious Services to the Diaspora,  
World Zionist Organization

Organization:
Ms. Ora Kobelkowsky
Ms. Maya Finkelstein



International Conference

Syrian Jewry: 
History, Identity and Heritage

Bar-Ilan	University
Faculty	of	Jewish	Studies

The	Aharon	and	Rachel	Dahan	Center	for	Culture,	
Society	and	Education	in	the	Sephardic	Heritage

Monday and Tuesday,  
11-12 Sivan 5767 (28-29 May 2007)

Mintz Auditorium, Bar-Ilan University


