
התכנסות וכיבוד קל

מושב פתיחה וברכות 
יו”ר: ד”ר שמעון אוחיון, מנהל מרכז דהאן 

אוניברסיטת בר-אילן

פרופ’ שמעון שרביט, סגן נשיא לעניינים אקדמיים, 
המכללה האקדמית אשקלון 

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

מר שלום סרי, עמותת “אעלה בתמר” - 
על פרויקט “תיעוד והצלה” - ראיונות עם כאלף 

מזקני תימן על החיים בתימן וההתיישבות בישראל

ד”ר משה גברא, יו”ר הכנס, המכללה האקדמית 
אשקלון 

הרצאת פתיחה: 
פרופ’ יוסף טובי, ראש המרכז לחקר יהדות תימן 

ותרבותה, מכון בן צבי
השתלבות עולי תימן בחיי היישוב בארץ ישראל 

ובמדינת ישראל

מושב א’: חיי יומיום ומוסדות בתימן
יו”ר: פרופ’ שמעון שרביט, המכללה האקדמית 

אשקלון

פרופ’ זכריה מדר, המדען הראשי של משרד החינוך
אורח חיים של תזונה בריאה אצל יהודי תימן - 

מיתוס בלבד                                                                

ד”ר רחל ידיד, עמותת “אעלה בתמר”
השתקפות החינוך בתימן בממצאי פרויקט

“תיעוד והצלה”

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

נישואין לשתי נשים בתימן-היבטים הלכתיים 
וממצאים מהפרויקט 

תוכנית הכנס
 16:30 –16:00 19:50 –18:40

 22:00 –21:00

20:30

 17:30 –16:30

 18:40 –17:30

מושב ב’: יהודי תימן והתפוצות
יו”ר: פרופ’ יוסף טובי, מכון בן-צבי

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

ביקור משלחת החקר הדנית בתימן )1762-1763(: 
עדויות ותיעוד

ד”ר יואל שילה, המכללה האקדמית אשקלון
קהילת יהודי תימן באתיופיה במאה העשרים

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

“יש לי שפה משותפת אתם”: עדויות מדריכות 
יוצאות תימן

הפסקה וכיבוד קל

החלק האמנותי 
יו”ר: ד”ר דב לויטן, אוניברסיטת בר-אילן והמכללה 

האקדמית אשקלון  

ברכות:
פרופ’ רחל שרעבי, ועדת הכנס

הגב’ ברכה טל, עמותת “אעלה בתמר”, סניף אשקלון 

חלוקת אותות: 
לפרופ’ יוסף טובי - על מפעל חיים בחקר יהודי תימן

לזמר ולאמן מר יוסי לוי “דקלון” - על מפעל חיים 
בשירה העברית 

להקת הרקדנים 
“צלילי עמוד הענן” מאשקלון

הופעה אמנותית של האמן: 

דקלון

המכללה האקדמית אשקלון
Ashkelon Academic College מינהל המכללות והמכינות

הכנס יעמוד בסימן פרויקט “תיעוד והצלה” 
של עמותת “אעלה בתמר”

יום שני, כ”ב באדר תשע”ג,  4 במרץ 2013
מרכז הקונגרסים הבינלאומי, המכללה האקדמית אשקלון

חידושים בחקר 
יהודי תימן

כנס שלישי

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

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

האקדמית אשקלון

ד”ר רחל ידיד, עמותת “אעלה בתמר”

הכינוס נערך בשיתוף הארגונים הבאים:

מכון בן צבי עמותת “אעלה בתמר"              

משרד 
החינוך

המשרד 
לאזרחים 

ותיקים

   המכון לחקר חכמי תימן      

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


