
יום שלישי, ד' במרחשון תשע"א
12 באוקטובר 2010

אוניברסיטת בר אילן, אולם מינץ

"בינ"ו עמ"י עש"ו"

הארגון העולמי של 
יהודים יוצאי לוב

הסתדרות המורים משרד החינוך
בישראל

ההסתדרות הציונית 
העולמית

מכללת ליפשיץ

המכון ללימודים 
ולמחקר יהדות לוב

למידע ורכישת כרטיסים )65 ₪(:

מרכז דהאן, אוניברסיטת בר-אילן
טל': 03-5317959

מרכז מורשת יהודי לוב, אור-יהודה
טל':  03-5336268/72
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יהודי לוב וקליטתם
60 שנה לעלייתם של

מחקרים ועדויות

כנס ארצי לציון



הפסקת קפהתוכנית הכנס:  15:30-15:00

מושב שלישי: הקליטה בארץ:    17:30-15:30

תמורות והישגי השתלבות  
יו"ר: פרופ' משה חלמיש, אוניברסיטת בר-אילן  

 
דברי ברכה:   

חה"כ משה כחלון, שר התקשורת  

פרופ' מוריס רומני, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  
המשכיות	והסתגלות	–	התמורות	בקרב	יהודי		 	

לוב	לאחר	עלייתם 	

עדויות היסטוריות:  
מר שמעון דורון, אוניברסיטת בר-אילן והארגון    

העולמי של יהודים יוצאי לוב  
יוסף	דדוש,	כנציגה	של	מנהיגות	ציונית	ושל		 	

פעילות	בעלייה	ובקליטה 	
 

מר מאיר כחלון, יו"ר הארגון העולמי של יהודים    
יוצאי לוב  

הקליטה	במושבים	במדינת	ישראל 	

ארוחת ערב קלה  18:30-17:30

מושב נעילה: תוכנית אומנותית    20:30-18:30
יו"ר: פרופ' רמי גינת, אוניברסיטת בר-אילן  

דברי ברכה:  
מר אברהם דובדבני, יו"ר ההסתדרות הציונית     

העולמית  

רישום וכיבוד קל  10:00-09:15

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

אוניברסיטת בר-אילן  

דברי פתיחה:  
פרופ' ירון הראל, יו"ר הוועדה האקדמית,  

מרכז דהאן, אוניברסיטת בר-אילן  
פרופ' יהודית רונן, אונ' בר-אילן, יו"ר הכנס  

 
דברי ברכה:  

מר גד דיעי, מ"מ יו"ר הסתדרות המורים  
מר משה זעפרני, מפקח ארצי, מורשת קהילות    

                           ישראל, משרד החינוך 
מר מאיר כחלון, יו"ר הארגון העולמי של יהודים    

                           יוצאי לוב

הרצאת פתיחה:  
פרופ' מיכאל לסקר, אוניברסיטת בר-אילן  

העלייה	הגדולה	מארצות	צפון	אפריקה:		  
המודל	של	יהודי	לוב	 	

ארוחת צהריים קלה  13:00-12:00

מושב שני: גלי העלייה  15:00-13:00

וההעפלות מלוב  
יו"ר: אל"מ )מיל'( עו"ד רמי בובליל, מרכז דהאן,    

                           אוניברסיטת בר-אילן

דברי ברכה:  
חה"כ הרב יצחק כהן, סגן שר האוצר  

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

העפלתם	ועלייתם	של	יהודי	לוב 	

עדויות היסטוריות:  
פרופ' ברוך רובין, האוניברסיטה העברית  

ציוני	דרך	מראשית	העלייה	הגדולה	והקליטה	 	
בארץ	–	סיפור	אישי 	

 
JJAC מר יצחק דבש, נציג מתנדב  

הגירוש	מלוב	בעקבות	מלחמת	ששת	הימים		 	
והקליטה	בארץ	-	סיפור	אישי 	

בהנהלת גב' יהודית אנושי-סמיה
סיפורה	של	משפחה	עולה	בזמר	ובמשחק

"התיאטרון הלובי"

שירים מכאן ומשם

שימי רון
ושלומי נעים-אלחימה

עם האמנים:

שימי רון
ושלומי נעים-אלחימה


